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iadomości, jakie dochowały
są bardzo nikle. Mimo żmudnej

się o ~zekspirze,
pracy kilku pokoleń badaczy nie potrafimy odpowiedzieć na wiele
pytań dotyczących życia i ~wór_czości r;ajwiększego
dramaturga wszystkich czasow i narodow.
William Shakespeare urodził się w 1564 roku, prawdopodobnie 23 kwietnia, w miasteczku ~t:3:tford
nad Avonem. Ojciec poety, John, był wlascicie!em
domów i parcel gruntowych, z zawodu rękawicz
nikiem.
w dzieciństwie w. Shakespeare uczęszczał do miejscowej szkoły gramatycznej. W 1582 ro.ku. ożenił się
z córką sąsiada rolnika, starszą od siebie o 8 !at
Anną Hathaway. Następna dokumentali:a ~ata: l:i92
ukazuje nam Szekspira już w l!ter~ckim i te~tral
nym Londynie. Niebawem zapobiegliwy autor i aktor przystąpi do zespołu Jakuba ~ur.badge'a. Gdy
zaś synowie tego obrotnego przedsiębiorcy teatralnego (jeden z nich, Ryszard, był I?od.obno znako··
mitym aktorem i dozgonnym przyJacielem. poet~,l
wybudują w 1599 r. teatr .,~od Kulą Ziemską ,
Szekspir będzie w nim pełnił rolę nadwornegodramaturga , aktora i udziałowca.
Poj koniec życia sławny i zamożny :William Sze~
spir wraca do rodzinnego Stratfordu i tam, spę?zi
wszy lata w zacisznym dostatku domowym, umiera
23 kwietnia 1616 roku.
EAn
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Szekspir

zawdzięczał swoją sławę literacką , zwłaszcza

kręgu pi s zących, autorstwu poematów Wenus i Adonis, Lukrecja tudzież zbiorowi 154 sonetów, lecz w opinii potomnych tylko te osta tnie wytrzymują porównanie z jego genialnym dorobkie·.n dramatur -

gicznym.
„Nieśmiertelnym dziełem Szekspira " przywykli śmy nazywać 37 dramatów (tragedii, komedii i dramatyzowanych kronik z dziejów Anglii), choć zdaniem najbardziej autorytatywnych uczonych nie w szystkie one są wyłączną własnością Szek spira, niektóre bowiem zo s t a ły
opracowane wspólnie z innymi dramatopi sarzami czasów kr ólowej
Elżbiety i jej następcy, Jakuba I.
Ca łą
teatralną
s puścizn ę
szek s pirows ką
dzielimy tradycyjnie na
trzy ok're·sy:
Najpierw geniusz poety wypowjedział się w życiem try s kających
utworach: Komedia omyłek (1592), Poskromienie złośnicy (1593),
Dwaj panowie z Werony i Stracone zachody miłości (1594) , Wesołe
kumoszki z Windsoru (1597) , Wiele hałasu o nic (1598), Jak wam się
podoba (1599), Wieczór Trzech Króli (1600). Pochodzący z tego okresu
cykl kronik historycznych prowadzi do pomyślnego zakończenia zwycięstwa
Króla Henryka V (którego Szekspir przedstawia jako
idealnego, bliskiego ludowi władcę renesansowego) nad reakcyjnymi
lordami, pragnącymi utrzymać kraj w feudalnym rozdrobnieniu .
Nawet w przynależnej do tego okresu tragedii Romeo i Julia (1595)
wiele jest rześkich, wiosennych momentów zaufania do $wiata i wiary
w ziszczalność humanistycznych marzeń o naprawie życia ówczesnego.
Ten pierwszy okres jest wyT.aźnie o p t y m i s t y c z n y.
Na przełomie XVI i XVII w. konfrontacja światopoglądu poety
z otaczającym go bezmiarem nieprawości i okrucieństwa rodzi owoce
bolesnego rozczarowania. Myśl szekspirowska zasnuwa się mgłą pesymizmu. Powstają wówczas wielkie tragedie: Hamlet (1602), Otello
(1604), Król Lear i Makbet (1605), oraz cykl tragedii na tematy antyczne: Antoniusz i Kleopatra (1606), Koriolan i Tymon Ateńczyk
(1607). Pochodzące z tych czasów komedie: Troilus i Kressyda, Wszystko dobre co się dobrze kończy (1602) i Miarka za miarkę (1604)
są przepełnione najgłębszym odczuciem cierpienia, jak•i ego pełne są
także niektóre z najlepszych sonetów Szekspira. Temu drugiemu okresowi dajemy nazwę t r a g i c z n e g o.
U schyłku swej działa,lności teatralnej Szekspir po-dejmuje próbę
przezwyciężenia światopoglądu pesymistycznego. Wyobraźnia poety którego myśl daremnie szukała wyjścia ze sprzeczności między obumierającym
światem
średniowiecznej
przemocy i ro-dzącą się erą
kapitalistycznego ucisku - pociąga jego twórczość w krainę utopii.
Powstaje wówczas szereg baśni dramatycznych: Perykles (1608), Cymbelin (1609), Opowieść zimowa (1610) i Burza (1612). Ostatni utwór
Szekspira jest przepełnionym wiarą w przyszłość marzeniem poety
o lepszej doli ludzkości. Ten trzeci okres możemy nazwać r o m a nt y c z n y m.
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Elżbieta,
wielka kr ólowa angielska (1558 koronacja), twórca
potęgi brytyjskiej, lubiła malarstwo, taniec i teatr. Za jej panow2~ia
upow s zechniły się gry teatralne, zwane popularnie maski, to znaczy
zabawne przebieranki i wymyślne korowody baletowe z ułożoną
fabułą. Królowa była wyborną tancerką, co więcej wymagała tego kunsztu od dworzan i zagranicznych dyplomatów. Biada śmiał
kowi, który odważyłby się nie wziąć udziału w wielogodzinnym balecie. Czas wtedy przestawał istnieć. Nikomu nie wolno było odstąpić
od tańca; jeśli tracił siły lub mdlał, służba zlewała go wodą i po
ocuceniu wpychała spowrotem do pl ąsów. Szeregi tańczących zwierały się i ob łęd taneczny zdawał się nie mieć końca. Wszystko zależa
ło od królowej, której siły witalne mogły zmóc niejednego maratoń
czyka. Zabawa w przebierankę stanowiła dla monarchini najlepsZ)'

relax !
Tezeusz i Hipolita, mityczni władcy ze Snu Nocy Letniej, zostali
ulepieni z tej samej gliny, co Elżbieta.
Jako ludzie epoki elżbietańskiej musieli lubić maski. Możliwe więc,
że Tytania i Oberon to Hipolita i Tezeusz w maskach! Ale
łal'lcuch następstw na tym nie zamyka się. Tytuł sztuki Sen Nocy
Letniej mówi nam, że Szekspir, świetny praktyk teatru (autor , reżyser, aktor, przedsiębiorca teatralny), myślał a śnie jak o interesującej konwencji scenicznej. Sądzić wypada, że życzył sobie, by wi dzowie wychodząc z teatru w zetknięciu z konkretną rzeczywistością
mieli wrażenie, że obudzili się z jakiegoś dziwnego snu, w którym
w szystko miało poetycki urok, charakterystyczny dla marzeń sennych .
Stąd
opinia: „Heroiczny Tezeusz, pospolity Egeusz, kochankowie,
wróżki,
rzemieślnicy , wszyscy
utrzymani są w jednolitej tonacji.
Jesteśmy w świecie snu, w którym wszystko wydaje się podwój ne.
Niełatwo oddzielić fantazję od rzeczywistości, a zmysły n as ze uległy
jaki mś czarom". (Alardyce Nicoll Dzieje dramatu).
To, co subiektywne, spotkało się tu z tym, co obiektywne; mądrzy
stają s ię głupcami i na odwrót. Puk , chochlik leś ny , czarodziej i psotnik, jest sprawcą figla nielada: w nieprzeniknioną pajęczynę fantastycznego snu wplątuje wszystkich żyjących:

„

A ty, śnie, który czasem rozpacz koisz,
Na chwilę wyzwól ich ocl siebie sarnych.
Tezeusz pragnie natychmiastowej miłości Hipolity, ta jednak z nieomylnym wyczuciem przewagi przedłuża chwile wyczekiwania męż
czyzny; kiedy zaś przychodzi sen, Tezeusz w postaci Oberona mści
się na Hipolicie, zmuszając Tytanię do zakochania się w ośle. Cierpienia miłosne nabierają cech powszechnych: pospolity pantoflarz
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Egeusz przez dł u ższy czas przeszkadza w miłości swojej córki Hermii
do Lizandra ; Helena, rćwnieśniczka Hermii, nie może z:l.obyć miłośc i
Demetriusza i dopiero interwencja duchów le śnych doprowadza ją do
szczęścia; groteskowi kochankowie, Fyram
i T yzb e, muszą przejść
przez ognie niespełnionego uczucia. W rezultacie jednak sen kończy s i ę
szczęśfriwie
dla wszystkich, bo nawet samobójcy Fyram i Tyzbe
puszczają s i ę w pląsy. Puk, figlarz, ma prawo pr os ić widzćw o łas
kawe brawo.
W całości Sen Nocy Letniej jest w pewnym sensie optymistycznym
przetworzeniem tematu Romea i Julii w duchu komedii rom a ntycznej,
rodzajem autoparodii. ślepy traf, który gubi kochanków z Werony,
jest tu łaskawy i doprowadza do małżeńskie go pc·rtu trzy pary.
Prawidła snu w najmniejszej mierze dotycza rzemieślników, chociaż i oni częściowo wpadają w jego sidła (Spodek zamieniony w osła!).
Odegrana przez nich „tragiczna komedia" o Pyramie i Tyzbe jest
zarówno reali s tyczną groteską, jak i satyrą wymi e rz oną przeciwko
przestarzałym przedstawieniem średniowiecznym, a jednccześn ie dobroduszną autoironią godzącą w teatr w ogóle.
Zbigniew Kopalko

Zbigniew Kopa.Jko

Sen Nocy Letniej Williama Szekspira w ciągu wieków obiegł wszystkie kontynenty i niemal wszystkie sceny świata. Gdyby zebrać, choć
by zgrubsza, wybitniejsze inscenizacje, to ich opis wystarczyłby do
zapełnienia pólek największych bibliotek. Dziewiętnastowieczny uczony niemiecki, prof. dr Abetz, zestawił i porównał ze sobą około
tysiąca
różnych
przedstawień
w wielu krajach. Wiek dwudziesty
przyniósł
nową
bogatą
serię
wielkich spekiakli, że przypomnimy
słynną inscEnizację Maxa Reinhardta z roku 1904-go.
„Na plastycznie wykonanych brzozowych pniach migotało księży
cowe świ atło, niepostrzeżenie przewijały s i ę w nim roje rusałek,
chochliki wyrastały z drzew i kamieni. Wielką sensację sta.nowiła
scena obrotowa. Berlińczycy szeptali sobie do uch a: „O dziesiątej
kręci się las!" Trzeba to było koniecznie zobaczyć. Techniczna sensac ja wiązała się tu niuozerwalnje z silna artystyczną ekspresją.
Cały spektakl błyskał setką pomysłów poetyckiej fantazji i swawolnego
humoru". (Bab - Teatr współczesny)
Max Reinhardt stworzył natmalistyczny las z prawdziwymi krzakami, podszyciem i mchami. B ędąc z natury sł uchowcem na sycił
scenę pracowicie skom ponowa nym tłem akusty cznym i muzycznym .
W monachijskim teatrze Georg Fuchsa w t. zw. Ktinstlertheater
w roku 1908 Reinh ardt powtórzył Sen Nocy Letniej. Oczywiście bardzo
p łytka scena skazała in s c e niz ac ję na odrzucenie monumentalnoś c i. Mimo tę trudność in scenizator okazał wiele zręczności. Rozumiał bowiem
dobrze, że teatr pomruej szonej dekoracji i przestrzeru nie oznacza
degradacji artystycznej .. Płytka scena mogla mieć nawet więcej
walorów od niezorga ni zowanej i pozbawionei dobrego m alarstwa
_wiel~iej scen_Y. W latach pó źniejszych Berthold Viertel, wyjątkowo
mtehgentny 1 kulturalny reżyser, osiągnął głośny sukces inscenizując Sen iQocy Letniej w Dreźnie. Nie ulegając wpływom Reinhardta
s t a rał się on w monumentalnym, zwięzłym stylu oddać treść poetycką szekspirowskiego dzieła.
W kraju ojczystym Szekspira inscenizacje Snu mają bogatą historię
przy czym różnorodność odczytań reżyserskich osiąga tam niespo~
tykana rozpiętość. W połowie 19-go wieku reżyserzy angielscy kła
dli główny nacisk na widowiskowość, świat Oberona i Tytanii był dla
nich najważniejszy. Rolę elfów, chochlików i rusałek odgrywali
głównie linoskoczkowie chińscy i .„ tresowane ma!łpy! w Londyinie
n;ówiono: „Dziś wieczorem idziemy obejrzeć małpy". Frekwencja
biła rekordy. Wielki aktor Henry Irving (mniej świetny jako reży
ser) olśruł Londyn olbrzymią machiną teatralną, do której zatrudnił 150 pracowników technicznych.
Koszty wystawy szły w setki
tysięcy funtów.
„Mimo tego bogadwa wszystkie jego insceruzacje
~zekspirowskie były tak haniebne utrzymywał B'ernard Shaw, ze m:ogły u londyńskiej publiczności iść sto razy pod rząd przy
pełneJ . sali. Biedny Szekspir!" Sen Nocy Letniej pobił wówczas
t?-m~eJsze r~kordy: 257 spektakli pod rząd! (Dzisiaj te cyfry rukomu
me 1mponu1a - My fair Lady, komedia muzyczna idzje w Londynie
od kilku lat!)
'
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W roku 1908 gościła w Londynie i Berlinie jedna z trup sycylijskich.
Naturalistyczna koncepcja gry połudruowych aktorów budzifa na
widowni lęk i grozę. Egeusz smagał Hermię olbrzymim biczyskiem,
Lizander z Demetriuszem walczyli na noże raz po raz trafiając siebie, prawdziwa krew lała się kubłami (na wszelki wypadek dublerzy i chirurg stali za kulisami), He-rmia w śmiertelnych zapasach
z Heleną - turlała się z nią po podłodze d gryzła ją do krwi poniżej łopatek. Największym talentem trupy była artystka Mimi Aguglia, łącząca w sobie temperament wściekłej kocicy z ociężałym lenistwem lunatyczki. Grając Tytanię używała na biednych elfach, dusząc Oberona i skacząc na gilowy swego dworu. Za kulisami czuwał
tygrys-reżyser, _który okrzykami: Fortissimo! zmuszał aktorów do
silruejszej ekspresji. Rzecz ciekawa, jedynie Pyram i Tyzbe gram byli
powściągliwie, w tonacji wyraźrue ściszonej.

W latach dwudziestych reżyser angielski Terence Gray spróbował
Sen Nocy Letniej zagrać na pustej scenie bez kulis i fartuchów.
Pokazał, i to świadomie, zaplecze techniczne sceny, sznurownię, dekoracje, kabinę elektryka, maszynistów i aktorów czekających na
wejście.
Tytania miała na sobie mundur harcerski, rzemieślnicy
stroje piłkarzy londy1'lskiego Arsenału, Tezeusz był kapitalistą amerykańskim z ogromnym cygarem w ustach, a Egeusz grał w jo-jo.
Elfćw nie było, całością kierował Puk policjant londyński. Trzeba
przyznać,
że
eksperymentu nie uratowali nawet św ietni aktorzy.
I znowu Shaw pisał: „Biedny Szekspir! Maluczko a Hamlet będzie
grany na wrotkach, a Sen Nocy Letniej znajdzie przytułek na tafli
ślizgawki!" Jasne jest, że nieudanych in scenizacji musiało być wiele,
jedno trzeba przyznać - siła poetycka dzieła najczęściej zwyciężała.
W Kabarecie berlińskim Złośliwi hultaje (Die Basen Buben) w epoce
ekspresjonizmu niemieckiego - fragmenty Snu, podane w kieszonkowym formacie, przez długi czas były wielkim wydarzeniem teatralnym. Okazało się, że reżyseria (tym r azem zbiorowa). usiłująca wyłuskać na modłę ek s presjonistyczną ziarna prawdziwej
poezji, poszła właściwym tropem. Ne: nowo odkryta została prawda o nieziszczalnej wartości uroczej bajki Szek pira , której złowro gie działanie
czasu nie zrobiło najmniejszej szko::ly.
Do dziś dnia inscenizacje Snu Nocy Letniej na wielkich światowych
scenach (nie wyłączając Stratfordu) sprawdzają się ciągle, a to chyba je3t. dużo.
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