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Wiliam Szekspir 1564-1616 



MAŁA KRONIKA 
ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
WILIAMA S Z E K S P I RA 

O życiu Szelks!pira zachowały się bardzo ską1Pe wiadomcśc1, .k,tóre 
opierają się częścią na tradycji ustnej, częścią na nielicmych 
i diość ogólnikowych v.-zmianka·ch i zaipiskaich v.."Spółczesnyoh. 

Życie poety. rurodzonego w ąpoce ro2fkwitu Renesansu., przy,pa
da n.a okres, w którym Anglia pod rządami Elżbiety (1558-1603). 
po rcz1uźnieniu sta<rego porząd!kiu połeczneg·Q. przeżywała zmierzch 
feudali.Zlmu i 1IJ.arodziny nowej • ły polityczne; - •burżuazji. Epołkę tP, 
Mank.s nazywa ,zorzą poo-an:ną ery 1kapitalist~ej". 

1564 

Dnia 23 kwiebnia w miasteczku Straitford nad Avonem urodził 
!'ię Wiliam Szekspir (Shake pea•rc) Jako najstarszy z sześciorga 

dzieci zamoilnego kupca i rajcy miejskieg'° - J ohna. 

1571 - 1581 

Od siódmego roiku życia Szekspir chodził do siikoły początko1wej. 
w której zaznajomił się z łaciną. \1tst 'r!lymi wiadlCłITlościami 

z gre!ki oraz poz,nał najwa:imiejsze dzieła tkla y1ków starożytności. 

S:zikoły tej prawdo·podcbnie nie UJkońc:zył. Zżył się bardzo z pię_k.'1ą 
przyirodą okolic Stratfordu i pc'Znał życie oraz poezję l'Ud'u, iktóry 
później odegrał waim.ą rolę w jego t\\Órczości. 

W latach chł~ięcych Szekspir mi::il również spoocibność przy
glądania się od czasu do czami przed tawienicnn wędrownego teat
ru,. który na gościnne wysl<;IPY zjeżdżał do Stratfordu. 

1588 - 1587 

W r. 1582 csiemnastoletni Szekspir żeni się z Anną Hathaway. 
córką bogatego chłopa. Z malżeń. tv.ca lego miał rtroje dzieci Zwią
zek z Anną nle był, zdia ; e ;;i zbyt szczęśbv.:y Szelks;pir.przebywał 

wiele poza domem. Był ponoć ba1kalarzem. 

1588 - 1590 

Około roku 1588 ~eta znalazł się w L ond:ynie pcdówcza.s mieś
cie o stu tysiącao..:h mieszka!lców. W pierwszych latach ZJajmował 
jaki~ bardro podrzędne t::mowi•ko w leal;rze znanego tragika 
Burbage, z czasem iednak wykształcił się na aikltora i prz.ede 

• 

wszystkim ,Pisar.z.a dramatycznego. W owych czasach istniały 

w Londynie .tzw. teatry otwcmte i zamknięte. W teatrach otwartych 
(budowanych na wzór okolonych galeriami dziedzińców w ober
żach) przedstawienia odbywały się po 1południu. Pu.blicznooć tyc!1 
teatrów staincowił przeważnie lo.ndyński lud. Teatry zamknięte ([Jod 
da.chem). uczę=ane zasadniczo prz.ez arysWtklrację, grywa.iły w go
dzinach wiecwnnych przy świetle świeć. Do znanych droma·turgów 
na-leżeli Wttedy: Marlowe, autoir ,~Tragedii o doktorze Fauście'", 
Toana.sz Kyd, auto : pqpularnej .,Trs.•g<:dii hC.zpaiiskiej'" i Ben 
Jonso.n.. W jednej z jego komedii, .,Każdy w swoim charakterzie", 
wystąpił również Szak51Pir jako po:::zątkujący aktor. 

Owocześnie aktorzy. traktowani przez prawo niEmal jak włóczę

dzy, łączyli się w kolTl!Panie, którym paitrunował jakiś m : :l.ny pro
tektor. Do -jednej z takich kompanii, zwanej .,Sługami Lord.a Szam
belana"' i grywającej w teatrach otwartych, przyłąc1ył się Szekspir. 

1591 - 1598 

Twó.rcwść dramaitycz:ną 10ZJpoczął Szekspir od historyc:z.nej kro
niki w trzech częściach o królu Henryku VI oraz tragedii o Rys:z.ar
dzie III. Pi.s:oo :następnie „Komedię omyłek", „Poskromienie złoś
nky" i „Straicone zachody miłosne" . 

Musiał być już dość znanym aiktorcm i aiuttorem, skoro znalazł 

do.st~ do domu młodego miłośnika teatru, hrabiego Southampt.o
na. Swamu pnoteklo.rowi dedykował na,pisane w latach 1593 i 1591 
poematy: „Wenru; i Adonis" oraz .. Lukrecja". Te poematy z.dobyły 
mu w sferach artystyc:zmych wiQk.szą pciPU].arność niż twórczość 

dramatyC2111a. Ze wzrostem sławy (l>qprawiła się i sytuacja mate
r ialna poety, Szekspir ku,puje d()m w Stra.tfordzie, a w r. 1596 
uzyskuj·e dla siebie i zb-amkrutowanego ojca szlachectwo (w herbie 
001kół ze tlotą włócznią w szponach i dewiza: non sanz droict -
nie bez prawa). 

W. ZJwią2lk.u z zamknięciem teatrów z po\\odu zarazy, Sz~ir 

pol'"ZIUca chwilowo draoma.t dla .poezji liry•C7lflej, tworząc \\ lafach 
1594 - 1597 serię stu pięćdziesięciu CZJterech sonetów. 

1599 - 1601 

W r. 1599 „.K.cmipania Lorda Szaanbc.Iana" zajmuje nowy teatr 
na prawym brzegu Tamizy, „The Globe" (,.Pod Kulą Ziemską'") . 
W jego repertuarze pojawiają się nowe sztuki Sz~.<:~ira: .. Romeo 
i Juilia", „Ryszard II", „Sen nocy letniej" , ,.Juliusz Cezar" i kilk:i 
k omedii. '.„Rysmordern Il" jako żag'Wią buntu ohciał się posłuży-: 
w r. 1601 h rabia Essex, usunięty w cień. fawO!l"yt królowej Elżbiety. 
J ego przyjaciele. m. i. hr. Soutlł:iaillljpton, 21musili zespół Szelrn,pira 



do odegrania tr,agedli, .a:Le m;my irudawe, j,aklby prnec2'1Uwaj~ że 
Qbaleinie królowej może spowodowat lllJa'WI'Qt feudalizmu i :nO!We 
walki magnatów o tron - nie dały się ~O'Wcikować. Z r<Yllka:z.u 
kirólowej 'ltwięzkloo Essexa i ścięto. W proces iwmieszainy był ipraw

dqpodobnie i S~łr, choć w 'buncie Essexia stał niewątpliwie po 
stronie mcxna1I1c:hii. 

w twóvczooci SL~l.Ta okres oo n. 1590 - 1601 ba,dacze n~7JYWa
ją okresem qptymistycmym.. Zacząwszy działalliność idiramaibqpisa
na w <lttmosferze entuzja=u <lila Ranesansu,, poeta wyraża ibuj.n.ość 
jego życia w tryskających humo'.l'e?ll ikicmediach, a jedin.ocześnic 
w serii kronik wamaity02ll1Yah ~iada się za m=arohią al:>soll.llt
n.ą i zw a:kza prz.ciyt'ki feudaili7ll"nu. 

1602 - 1613 

Po śmierci Elżbiety (1603) król Jaikuib I bierze P<ld swoją opie
kę „Kompanię Lcirda Szambe!larriia" illladlając jej oozwę „King's Men" 
(,;.Sług K.rólewskioh"). W tymże raklu Szeksipk wyistąpił ipo raz 
ostatni jako akto.r teatru „Globe" w sztuce Ben Johnsona „Seja
:n.us". 

LaJta cd r. 1601 - 1608 cechruje załamainie się wi'rury poety 
w młodzieńcze kl~ały. Kcmfrontiaicja humani!;itycznych dqżeń z 1Prak
tylką rodząceg-0 się ka{Pitali.7.Imu ip.rzynosi gor:ziki ip.lon w 1Postaci 
wiel'ldC'h ti."aged:ii: „Hamlet", „Otello" - ,,Król Lear" i „Mai:~bet". 

Okres tan nosi miano tir .a g i c z n ego. 

Ostatcri.ie czterclE>cie w twórcrości Szdkspira to 1Uciec2ikia w świat 
'I'Omaq11:y=ych baś.ni i c<lzySkanle wiary w człowidrn i postęp. Wy
ra.z.em tego o:irio:kenla ideat16w 1p oety jest przede wszystkim „Burza" 
a tak.że „Cymbelin i „Opowieść zimowa". Jest to więc w jego twór
c~ci okres !I" o m ·a n t y c z n y. 

1614 - 1616 

Ok<Jtło r. 1614 Szekspir CIPUSZCZa Lo.ndyrn l(ll"'ZenPSZą.c się na stałe 
do Stratfordu. gdzie - po dwudltiestqpięciolalmim pdbycie w stoli
cy - s;pędził ostatnie dwa lata iżycia. Zma.rł dni-a 23 kwietnia 1616 r. 

PAŃSTWOWY TEATR ZIEMI RZESZOWSKIEJ 

WILIAM SZEKSPIR 

SEN N· CY LETNI EJ 

przekład : Ktmsłanty I. Gołczyński 

muzyka : Marian Stnaiński 

Scenografia 1 kostiumy: 
SAL MEA GAWR ŃSKA 

IRENA PERK@WSKA 

Choregrafia: 
BOŻENA NlŻAŃSKA 

Asystent reżysera: 
B GUSŁA W S©CHNACKI 

Kierownik literacki: 
JERZY PLEŚNIAROWICZ 

Inscenizacja i reżyseria: 
HUGON MORYCIŃSKI 

PREMIERA 21 KWIETNIA 1956 r. 
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AKT RZ Y: 

Tezeusz - książę Aten . . . . . 
Egeusz - ojciec Hermii. . . . . 
Lizander, k h . H .. 
Demetriusz - za oc am w ermu . 
Filostrates - mistrz ceremonii u Tezeusza 
Pigwa - cieśla 
Spój - stolarz . . . 
Spodek - tkacz . . 
Duda - miechownik . 
Ryjek - kotlarz . . 
Zdechlak - krawiec . . 
Hipolita - Królowa Amazonek zaręczona z Tezeuszem . 
Rerania - córka Egeusza zakochana w Lizandrze 
Helena - zakochana w Demetriuszu 
Oberon - król elfów. . . . . 
Tytania - królowa elfów . . , 
Puk - czyli Robin - koleżka, elf 
Elf. . . . . . . . . . 

WITOLD GRUSZECKI -
HENRYK RÓZGIEWICZ 
ZDZISŁAW SUKNAROWSKI 
BOGUSŁAW SOCHNACKI 
RYSZARD MAJOR 
IRENEUSZ ERWAN 
JULIAN KRZYWKA 
ZDZISŁAW KO ZIEŃ 
JERZY WITOWSKI 
WŁODZIMIERZ KOW ALOW 
KLEMENS ROMAN 
JADWIGA ULATOWSKA 
HANNA TOMCZYKIEWICZ 
IRENA CHUDZIKÓWNA 
WALDEMAR SKRABACZ 
ZOFIA GORCZYŃSKA 
MAGDALENA NOWAKOWSKA 
EUGENIA SOBOLEWICZ 

$wita Tezeusza i Hipolity, 
orszak Tytanii i Oberona 

Nagranie: 

RZECZ DZIEJE ffIĘ W ATENACH 
I POBLISK!M LASKU 

Tańce: 

ZESPÓŁ WOJ. ORKIESTRY ąYMFONICZNEJ ZESPÓŁ DZIECIĘCY DOMU KULTURY WSK 



Kierownik Techniczny: 

ALEKSANDRE KRÓL 

Inspicjent: 

BOGUSŁAW MARSZAŁEK 

Sufi.er: 

ALEKSANRA STRóŻYJ'J'SKA 

Oświetlenie: 

MARIAN CALÓW 

Prace stolarskie: 

PIOTR KRACZKOWSKI 

Prace Malarskie: 

KAZIMIERZ DRUPKA 

Prace modelatorskie: 
JÓZEF BĄK 

Kostiumy: 

WAWRZYNIEC SZCZEPAŃSKI 
IRENA SZENBORN 

Prace perukarskie: 

KAZIMIERZ BARAN 

Kierownik sceny: 

STANISŁAW WICZKOWSKI 

l 
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WYSŁAWIĄNIE NATURY 
Komedia „Sen noc11 letniej" (1595), jak przypuszczają bada.czi', 

napisana zosta.ia przez Szekspira, celem uświetnienia jakiegoś ary
stokratycznego ślubu. ślubom i weselom magnatów towarzyszyła 

zazwyczaj wielodniowa uczta, podczas której odbywały się przed
stawienia. „Sen nocy letniej" brzmi Jako epitalamium - uroczysta 
pieśń weselna. Jest to jeden z najbardziej poetyckich utworów 
Szekspira. „Gdy staram się określić czym jest poezja - mówi 
amerykański poeta Edgar Ailan Poe - wspominam Tytanię i Obe 
r'ona". Sztuka zdumiewa bogactwem wyobraźni. Odróżniamy w niej 
z latwością trzy płaszczyzny: po pierwsze - świat zakochanych 
mlodzieńców i dziewcząt, po drugie - świat wesołych rzemieślni

ków z tkaczem Spodkiem na czele i wreszcie - świat czarów. Ma· 
my w nim i królowę wróżek Tytanię (zmienione imię starorzym
skiej bogini Diany), i króLaenocy Oberona i bohatera angielskich 
ludowych podań swawolnego chochlika Puka czy Roobina - Dobrego 

Druha i stworzone przez samego już Szekspira czarodziejskie istoty, 
chochliki jak: Groszek., Pajęczynka., Cm.a, Gorczyczka. Poetycka 
fantazja lą~zy się tu z humorem: królowa elfów zakochuje si.q 
w wiejskim chlopcu z oślą głową - wszechwładna miłość stroi so
bie żarty z ludzi. 

Ta lekka, byskotliwa sztuka zau;iera jednak swój poważny temat: 
jest nim. typowe tlla Renesansu wysławianie natury, na której łonie 
młodzi zakochani po fantastycznych niepowodzeniach osiągają 

szczęfrie. (Z książki M. Moro:owa .,SZEKSPIR"). · 



KRAJ MŁODOŚCI POETY 
Istl2iała jakaś dziwna łączność między sercem, umysłem, wy 

obraźnią Szekspira a krajem jego młodości i nigdy tak nie błyskał 
tęczami najczystszej poezji jak w zetknięciu z tym Si)łachciem zie
mi, z której pochodził. „Sen nocy letniej" potwierdza to: z trzech 
akcji Tezeusz i Hipolita pokaza.ni raczej z daleka - to ukłon być 
może w stronę inowożeńców których ślub sztuka pragnęła uświet
nić, oblubienicą miała być matka hr. Southampton, wdc>wa, wycho
dząca w ipowtórnc związki, obie pary ateńskie, dwór księcia - ~o 

marioneki bez zindywidualizowanego życia . Na grunt mocny, nowy, 
na rumieńce życia natrafiamy dopiero przy rzemieślnikach mają

cych odegrać farsę: Szekspir zbliżył się do swych sąsiadów, których 
WS(pomina w ,Królu Janie", a którzy zapadli mu na zawsze w pa
mięć swym sposobem bycia, mówienia, snobizmu i wysiłków na po
pularnej scenie. Pierwszy biograf Sze pira, Aubrey, pisze. że po
eta notował wszędzie, gdzie przyszedł, dziwactwa ludzi r ich język, 
stąd charaktery prze.niesione z rzeczywistością są na scenie tak zy 
wc - w tym wypadku zbę<kle było zbiera.nie notatek: znane typy 
stratfordzlcie wyrastają mu spod pióra każdy z inną , sobie właści
wą fizjonomią. - S:Pój będzie człowiekiem umiarkowanym. skrom
nym, przyznającym z góry, że mu trudno idzie nauka. Głodniak 

echem iPOwtarzającym sądy drugich. Pigwa przewodniczącym lx'z 
siły woli, gadułą, którego_ jak i wszystkich innych przegada, prze
kabaci, na swoje :Przerobi enfant terrible, tkacz, Spodek alias Denko . 

Trzeci elemeint ikounedii, świait cudowny, boginie, I'Usal!ki„ elfy, 
mimo jpO'mpatyCZlilyoh nazw Oberona i Tytanii, są żywcem wzięte 
z folklwu rodzimego, dostępn('go poecie od wczesnej młodości 

w dam<U nodzi!runym. Zasłn.u:hiwał się do niapaanięc \ za,pe\Vlne mały 
Will, g<ly mu w dzieciństwie opowia.d·a.Jla sŁużiba o p.sota<:h Rabina 
- dQbrego <l.ruiha, czyJi Pruka. dla którego dzie\\ ki vwyikły wieczo

•rem odstawiać iklubek llll'ł.elka,, jako nagrodę za to, że im śrutował 
iłód i gorczycę lub zamiatał dom o północy. Gdyby tego nie zro
biły, wtedy dnia następnego a1bo ipolew1ka w ga(!"nku by się iPrzy 
paliła, albo ser nie zsiadł, albo masło nie zrobiło, albo piwo w becz
ce :przestaiło mu.wwać. On to, <l!uszek fig1arny. kulił się w ciemnym 
k<!icie na !kształt st<Jłlk.a, a gdy nań siadła 1plotka.rka w miłym gro
nie, usuwał się i powoctował nie®odziany UJpadek siedzącej, 0.'1 

w lesie, to •tu, to tam się odzywając, wodził po manowcach 1PO<l:
ró:imika, myśliwego - m00e i kłn..Loownilk z ulicy Henley w Strat
ford paidiał jego ofiarą, gdy się zaipędził 7lbyt daleko w laisy sir 
Lucy•egc.„ A te psy, bure psy ~yskate, 1lclórym ZJe łbów wisllą uszy, 

co ranną zamiatają rosę. oo w głosie są ja'k dzwonki., każdy o ton 
niższy, psy:, którym w Krecie, Spareie i Tessalii nikrt: róW111ych nie 
słyszał, czyż to nie ogary samegoż nies7JCzęsnego amatora nie swo
jej zwierzyny, nie odgłosy rpolowań dkoli:cmych możnowładców? 
A te wzgórza i ro.złogi, ikrzaki, 1płoty i ogrody, kępki na rooistej 
łące. ś1ady noonych tańców zawod.zonych [przez orszaki elfów 
i pierwiosnków - dworzan roty i rudobioclre trzmiele i bratek 
zwany przez lud „miłością \\ bezczynności". i księżyc jaśniejący 
noc całą. ukazujący wciąż nawe. nieznaine, coraz ba<rdziej chime
ryczme zjawiska naibury, czy to nie okolica St.ratfordlu, .rzeczy wi
dziane na drodze dio Shottery, gdzie stała, jak dziś jeszcze stoi. 
cicha, belkowaniem czarnym 1P<1Śród jasnych ścian święcąca po
dlruima chata, miejsce miłości 20-letniego Willa . 

Ze szkic1L Stanisla.wa Hl'lsztyńskiego 
,.Stratford i „Sf."n nocy letni.ej" 
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Najbliższa premiera 

JERZY LUTOWSKI 

o TRY DYŻUR 
sztuka w 3 aktach 
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