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  Gdański Teatr Szekspirowski po-
wstał niemal w tym samym miejs-
cu, w którym w XVII wieku stała 
Szkoła Fechtunku. Wzorowana na lon-
dyńskim teatrze Fortune, była jedną 
z nielicznych scen typu elżbietańskie-
go poza Wyspami Brytyjskimi, miej-
scem występów wędrownych trup 
teatralnych, m.in. niemieckich i angiel-
skich. Czego dowodził w opubliko-
wanej w 1989 r. książce „Gdański 
teatr elżbietański” anglista i teatrolog 
prof. Jerzy Limon. Współorganizator 
Festiwalu Szekspirowskiego, którego 
18. edycja staruje 27 września, w 1990 
roku powołał do życia Fundację Theat-
rum Gedanense, następnie przekonał
do pomysłu budowy teatru władze 
Gdańska i województwa pomorskie-
go, a do objęcia honorowego patrona-
tu nad inwestycją – Andrzeja Wajdę i 
księcia Walii Karola.
  Pierwszy od niemal 40 lat zbudo-
wany od podstaw budynek teatralny 

w Polsce kosztował 93,8 mln zł, z cze-
go 51,1 mln pochodzi z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
po 13,5 mln zł dołożyły Gdańsk i sa-
morząd Pomorza. Z masywną, zbudo-
waną z cegły konstrukcją kontrastu-
je jasne, drewniane wnętrze budynku. 
Ruchomy dach ponoć otwiera się 
w 3 minuty. Podczas imprezy promu-
jącej to rozwiązanie, pozwalające grać 
spektakle jak za czasów Szekspira, 
przy dziennym świetle – dach otwie-
rał, ręcznie... strongman Mariusz Pu-
dzianowski.
 Nowoczesna aparatura pozwala zmie-
niać wnętrze teatru zależnie od potrzeb, 
spektakle mogą być grane w układzie 
sceny elżbietańskiej, sceny centralnej 
i sceny pudełkowej. Dodatkowo teatr 
posiada przestrzeń konferencyjną i ta-
ras, na którym można grać koncerty i 
spektakle kameralne.
  W Gdańskim Teatrze Szekspirow-
skim będą się odbywały kolejne edy-

cje Festiwalu Szekspirowskiego, po-
nadto będzie sceną impresaryjną, za-
praszającą zespoły teatralne z Polski
i zagranicy. W planach są organizacje 
tygodni narodowych, które 20 wrześ-
nia zainaugurował Tydzień Brytyjski. 
Pokazane zostały: „Hamlet” londyń-
skiego teatru szekspirowskiego The 
Globe, „Missing” z The Gecko Theat-
re, monodram Tima Croucha „I, Mal-
volio” oraz „Maria Stuart” Friedricha 
Schillera w reż. Adama Nalepy – naj-
nowsza premiera Teatru Wybrzeże 
z Gdańska, z Katarzyną Figurą i Do-
rotą Kolak w rolach walczących Elż-
biety I i tytułowej Marii Stuart. W paź-
dzierniku zorganizowany został m.in.
Festiwal Twórczości Wojciecha Mły-
narskiego czy Blog Forum. W listo-
padzie swoje produkcje zaprezentuje 
Teatr Narodowy w Warszawie. W mar-
cu przyszłego roku planowany jest
Tydzień Flamandzki, w maju – Ty-
dzień Rumuński.
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Rozdział I 

Mroczny lęk

1.2. Fobia.

  Geneza słowa ‘fobia’ ma swój po-
czątek w mitologii greckiej. Pocho-
dzi od imienia boga Fobosa (lęku) 
bliźniaczego brata Dejmosa (trwogi). 
Obydwaj bracia towarzyszyli na polu 
bitwy swojemu ojcu Aresowi, bogowi 
wojny, razem z nim siejąc popłoch 
i panikę. Fobos był bogiem strachu 
ogólnego, jednak powstałe później 
słowo ‘fobia’ odnosi się do specyficz-
nego rodzaju emocji. Zalicza się ją do 
zaburzeń nerwicowych, jej objawem 
osiowym jest uporczywy lęk przed 
określonymi sytuacjami, zjawiskami 

lub przedmiotami. Cierpiący z powo-
du określonych fobii unikają przy-
czyn, które je wywołały, co często 
może utrudniać normalne funkcjono-
wanie w społeczeństwie. Fobie mogą
być wywołane określonymi sytuacja-
mi lub przedmiotami. Dla osoby do-
tkniętej tym zaburzeniem nie ma zna-
czenia czy przedmiot fobii jest faktycz-
nie groźny, gdyż nabiera cech niebez-
piecznych poprzez sam fakt wywoły-
wania lęku. Fobie w mniejszym lub 
większym stopniu intensywności do-
tykają większość ludzi i są trudne do
zwalczenia, gdyż różnią się od prze-
ciętnego uczucia strachu. Klasyczny 
strach może pojawić się poprzez zwy-
kłe uwarunkowanie, które może doty-
czyć każdego obiektu pod warunkiem, 
że pojawia się on w tym samym cza-
sie co nieprzyjemne doznanie. Nastę-
puje wówczas proste skojarzenie da-
nej rzeczy, sytuacji, z przykrym do-
świadczeniem. Wszelkiego rodzaju 
fobie dotyczą niemal wyłącznie ogra-
niczonego zbioru przedmiotów. Nale-
ży zastanowić się nad naturą owego 
specyficznego strachu, który działa 
dość wybiórczo. Pojawia się szereg 
pytań dotyczących działania swois-
tych reguł, wedle których działa owo 
specyficzne zaburzenie. „Dlaczego 
tak częste są fobie przed ciemnością, 

nie ma zaś fobii przed poduszkami, 
choć oba bodźce są związane z ura-
zem nocnego koszmaru? (…) Biolo-
giczny poziom analizy wyjaśnia sele-
ktywność. Wydaje się, że większość 
typowych fobii dotyczy przedmiotów, 
które były naprawdę niebezpieczne dla 
człowieka w erze przedtechnologicz-
nej (…) Ewolucja mogła zatem wy-
selekcjonować pewien zbiór obiek-
tów, które były kiedyś niebezpieczne 
dla człowieka i sprawić, że łatwo koja-
rzą się z urazem. Mogła też wykluczyć
inne obiekty, wobec których znacznie 
trudniej uwarunkować strach (…) dla-
tego, że nigdy nie były niebezpieczne 
lub dlatego że pojawiły się zbyt póź-
no, aby mogły podlegać selekcji natu-
ralnej. (…) człowiek jest bardziej przy-
gotowany na uczenie się strachu przed 

pewnymi obiektami niż przed inny-
mi.”15/  Owa selektywność fobii po-
zwala na umieszczenie jej wśród sze-
regu mechanizmów, jakie wykształci-
ła w nas ewolucja. Niektóre fobie są 
podobne do organu szczątkowego, 
który z racji zatracenia swojej funkcji 
w procesie rozwoju przestał być po-
trzebny. Jest zbędny, lecz nadal stano-
wi cząstkę ludzkiego organizmu, po-
dobnie fobia stanowi cząstkę okreś-
lonych mechanizmów działających 
w ludzkiej psychice. Można to okreś-
lić bagażem, jaki dźwiga nasz gatu-
nek, zbiorem wiadomości przekazy-
wanych w genach, wyrytych głęboko 
na tablicach naszej podświadomości.  
Pamięć gatunkowa dotyczyć może 
określonych przedmiotów i zjawisk, 
które w zamierzchłych czasach były 
dla człowieka niebezpieczne. Pod-
świadomie zakodowana informacja 
o tamtych specyficznych symbolach 
niebezpieczeństwa miała nas chronić, 
przerodziła się jednak w nerwicowe 
zaburzenie. Mechanizm fobii, zmu-
zmuszający naszą podświadomość do 
uwolnienia lęku, przestał działać na 
naszą korzyść. Stał się obciążeniem, 
nieudolnym, prymitywnym tworem, 
skarłowaciałym, lecz wciąż wrośnię-
tym w naszą podświadomość. 
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Gdański Teatr Szekspirowski tuż przed otwarciem. fot. Andrzej Leszczyński

Na placu budowy. Dyrektor GTS Jerzy Limon i Andrzej Leszczyński
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