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OOittiam @S-lzake.speaie 
(1546-1616) 

Angielski poeto, dramatopisarz i aktor czasów Elżbiety I i Jakuba I. Pochodził z miasteczka Slrotford nad Avonem, tom zamieszkiwał i zmarł. 

Od około roku 1590 do 161 O przebywał w Londynie, działając jako aktor i pisarz. Jego, żona, Anna Hathaway (ślub w roku 1582) mieszkała 

z dziećmi w posesji teścia w Stratfordzie, a następni e -po nadaniu rodzinie szlachectwo w 1596 roku -w nabytej przez męża Nowej Rezydencji . 

Już w roku 1593 William Shakespeare (Szekspir) zadedykował swemu patronowi, hrabiemu Southampton, swoje pierwsze poematy (Wenus 
i Adonis, Lukrecia). Ich poczytność ugrunlowoło sławę Szekspira jako poety. W roku 1594 został członkiem kompanii Sług Lorda Szambelana, 

dysponujqcej od 1599 własnym teatrem ,,The Globe" („Pod Kulą Ziemską"), o następnie .Blacklriars Theotre". W roku 1603, z wstąpieniem 

na tron Jakuba I, trupo przyjęło nazwę Sług Królewskich. Aktorzy mieli szczęście zaraz no poczqtku, ie to włośnie do ich trupy przyłączył się 

William Szekspir w roli dromotopisorzo (i aktora) no dług i ch szesnaście lat. Mojqc stałą grupę aktorów Szekspir wiedział z kolei, jakie im wy

znaczyć role w swoich sztukach. Nie zachował si ę żoden rękopis, za życia pisarza ukazały się jedynie pirackie, niedokładne wydania 7 sztuk 

(tzw. Bad Ouortos) i 14 częściowo pokrywających się z nimi tekstów autoryzowanych (tzw. Good Ouortos). Podstawą późniejszych wydań było 

edycja z 1623 roku (tzw. Pierwsze Folio), która ustala kanon 36 sztuk (potem przyjęto 37), opracowanych przez członków zespołu Sług Lorda 

Szambelana. Kanon dzieli twórczość Szekspira no kroniki historyczne (dramaty z dziejów Anglii), tragedie i komedie; chronologio utworów 

jest sporna. 

Na jwcześniejszy zespół sztuk tworzy tetralogia: trzy części Henryka VI i Ryszard Ili ( 1590-93). W okresie do 1600 powstała większość kronik, 

m.in. Ryszard li (1595), dwie części Henryka IV (1596), Henryk V (1599), komedie młodzieńcze: Poskromienie złośnicy (1593), Dwai panowie 
z Werony (1594), Stracone zachody miłości {1594), Sen nocy letniej (1595), tzw. komedie słoneczne : Wiele hałasu o nic(l 598),Jok wam się 
podoba (1599), Wieczór Trzech Króli (11600) oraz tragedia miłosna Romeo i Julia (1595) . Na polu tragedii Szekspir wzniósł się po dzie

sięciu latach intensywnej działalności scenopisarskiej na wyżyny i dał światu arcydzieło, jak Hamlet ( 1601 ), Otello (1604), Król Lear ( 1605), 

Makbet (1606), nie schodzące do dziś ze scen wszystkich krojów. W ostatnich latach życia pisarza powstały tzw .• sztuki ostatnie", romanse 

Cymbelin ( 161 O) i Burza ( 1611) oraz cykl 154 Sonetów ( 1609), należący do arcydzieł angielskiej liryki. 

Ogólnoludzkie prawdy zawarte w utworach Szekspira, plastyczność, urok i wdzięk postaci, metaforyczność stylu, dynamizm i melodyjność wier

sza, obok wciąż odnajdywanych nowych wartości , przesądzają o nieprzerwanym odbiorze jego dzieł i uznaniu Szekspira (zwłaszcza od cza

sów romantyzmu) za największego dramaturga w literaturze światowej . 



Snu nocy letniei nie da się pokazać ani na zasadzie kabaretu, ani parodii. Bo w Śnie nocy letnie; już jest i kabaret, i paro
dia. I jest jeszcze oszałamiojqcy wybuch namiętności i liryka, i wielka szekspirowska muzyka. I bardzo gorzka filozofia. 

Jest to sztuka oparto na gwałtownych dysonansach, wieloznaczna, gorzka, liryczna i ironiczna zarazem. Zaślubiny królewskich 
kochanków sq ramq, prologiem i epilogiem. Parodio jest lulaj bardzo cienka, ledwo dostrzegalna; parodia dworskich ceremonii 
i dworskiego teatru. I na zasadzie wielkiego kontrastu jarmarczny teatr rzemieślników londyńskich czy strotfordzkich wprowa
dzony jest do tych umownych Aten. Teatr autentyczny, prawdziwy, przedszekspirowski. Ale teatr ten wprowadzony jest nie tylko 
dla wielkiej zabawy. Jak w Hamlecie, teatr w teatrze jest jednym z kolejnych zwierciadeł głównego lematu. 

Trupo rzemieślników-aktorów gro storą tragedię o Pyramie i Tyzbe. Kochankowie rozdzieleni są murem, nie mogą się dotknąć, 
widzą się tylko przez szparę. Nigdy nie połączą się ze sobą. Na miejsce spotkania przyjdzie humorystyczny lew. Tyzbe ucieknie 
w popłochu. Pyrom odnajdzie jej skrwawioną chustkę i przebije się sztyletem. Tyzbe wróci, odnajdzie trupo Pyroma i przebije się 
tym samym sztyletem. Świat jest okrutny dla prawdziwych kochanków. 



Trzecim zwierciadłem tej komedii o miłosnym szale jest sprawa Oberona i Tytanii. Tylko w dwóch sztukach Szekspir stwory 
wprowadził na scenę. W Burzy i w Śnie nocy letniej. I tylko w tych dwu szekspirowskich sztukach zegar tak ściśle odmierza czas. 
W Śnie szaleństwo trwa całq czerwcowq noc. Potem jest świt, wszyscy się budzq, śnili coś dziwnego i strasznego. Nie chcq pamię
tać o swoich snach. Wstydzq się nocy. 

Sen nocy letniej jest komediq. Burza też była współcześnie uznana za komedię. Sen jest zapowiedziq Burzy, ole napisany jest 
w innej tonacji: jeśli Burza jest w dur, Sen jest w moll. Ksiqżę jest dobrotliwy i wyrozumiały, ojciec Hermii daje się przebłagać, 
Hymen uwieńczy trzy szczęśliwe pary. Tak jest w epilogu. Ale w prologu ojciec żqda kary śmierci dla córki, która wbrew jego woli 
wybrała sobie ukochanego, kochankowie uciekajq do lasu. Hermia kocha Lizandra. Demetriusz szaleje za Hermiq. Helena jest 
nieprzytomna z miłości do Demetriusza. Świat jest okrutny i nierozumny zarazem, okrutny w swoich prawach, szydzący z uczuć. 
Ale sama miłość jest także szalona. 

A natura? Naturq jest ów las - ateński i ardeński zarazem, gdzie przebywa Oberon i Tytania, w którym naprawdę króluje Puk. 
Ten Puk jest nie tylko ludowym psotnym skrzatem. Jest również Arlekinem komedii dell' arte. Ale prawdziwy Arlekin jest diabłem, 
jak to nom niedawno w sposób niezmiernie odkrywczy pokazali włoscy aktorzy. Natura jest dla Szekspira również szalona jak 
prawo, historia i obyczaje. Drwi sobie z uczuć, z ładu, z postanowień. 

Tytania, która pieści maszkarę o oślej głowie, bliska jest okrutnym wizjom Boscha. Ale jednocześnie ma w sobie coś z wielkiej 
groteski nadrealistów„. W gwałtownych kontrastach miłosnej poezji, w wielkim obrazie miłosnego szaleństwa Szekspir jest 
najbardziej renesansowy i jednocześnie najbardziej współczesny. I tutaj należy szukać prawdziwej współczesności Szekspira. 

Gorzkiej, ale bardzo ludzkiej. Jan Kott, Szkice 0 Szekspirze 

W programie wykorzystano następujące materiały źródłowe ----------------

Jan Kott: Szkice o Szekspirze {Warszawo 1961 ), Szekspir współczesny {Warszawo 1965) 
Stanisław Helfsztyński: Człowiek ze Stratfordu {Warszawo 1964), Sen nocy letniej Williama Szekspira {Warszawa 1967) 
Przemysław Mroczkowski: Szekspir elżbietański i żywy {Kroków 1966) 
Henryk Zbierski: William Shakespeare {Warszawa 1988) 
William Shakespeare: Sonety (przekład: Maciej Słomczyński; Kraków 1992) 
William Shakespeare: 100 słynnych monologów (przekład: Stanisław Barańczak; Kraków 1996) 
Encyklopedia PWN (Warszawa 1999) 





S en nocy letniej jest najbardziej erotycznq ze wszystkich 
sztuk Szekspira. I w żad'nej chyba z tragedii i komedii 

poza Troilusem i Kresydą erotyko nie jest tok brutalna. 
Dosłowniejsza i bardziej gwałtowna jest tylko w sonecie CXXXV. 

Tradycje teatralne Snu sq szczególnie nieznośne, i to zarówno 
w swoim wzorcu klasycystycznym, z kochankami w tunikach 
i marmurowymi schodami w tle, jak i w wariancie drugim: 
operowo-liulowo-linoskoczkowym. Teatry od downa wystawiają 
Sen najchętniej jako bajkę Grimma i może dlatego ostrość 

i brutalność sytuacji i dialogów zostaje na scenie całkowicie 
zatarto. Niemal się jej nie widzi, niemal się jej nie słyszy. 

Rozszyfrowanie aluzji i odnalezienie wszystkich kluczy i klu
czyków do Snu nie jest chyba możliwe. I nie jest nowel potrzeb
ne. Nie jest chyba również najważniejsze ostateczne ustalenie, 
na jakq Io uroczystość weselną Szekspir pośpiesznie wykań
czał i dostosowywał swój Sen nocy letniej. Ola aktora, insceni

zatora i reżysera konieczna jest tylko świadomość, że Sen był 
współczesną sztuką miłosną. Właśnie współczesną i właśnie 
miłosnq. I to bardzo prawdomównq, bardzo brutalną i bardzo 
gwałtowną. 

Warto bliżej się przyjrzeć całemu bestiarium przywołanemu 
przez Szekspira w Śnie. Pod wpływem romantycznej tradycji 
los w Śnie wydaje się ciągle powtórzeniem Arkadii, tymczasem 
naprawdę jest to raczej las zamieszkały przez diabły i strzygi, 
w którym czarownice i wiedźmy mogą znaleźć bez trudu 
wszystko, co jest potrzebne do uprawiania ich praktyk ... Dwór 

Tytanii wyobrażam sobie jako staruchy i starców, zaślinionych, 
bezzębnych i lrzęsqcych się, którzy chcichocząc rajfurzą swoją 
paniq potworowi. I Tytania ze wszystkich osób dramatu naj
dalej i najgłębiej wchodzi w ciemną strefę seksu ... 

Jon Kott, Szekspir współczesny 

Żelazny język północy wydzwania 
Dwunastą. Czas do łóżek, kochankowie: 
To prawie poro duchów. Oby jutro 
Nie zaspać po tak pełnej uciech nocy. 
Jej ciężki krok skutecznie przyspieszyło 
To nieporadne przedstawienie. Spać, 
Moi kochani. Jeszcze przez dni wiele 
I wiele nocy trwać będzie wesele. 
Ryczy w dali lew zgłodniały 
I wilk wyje do miesiąca; 
Chrapie oracz -a z nim cały 
Świat okrywa noc milcząca. 
Leci późna skro z komina; 
Puszczyk huka przez bór szumny 
I choremu przypomina 
Odgłos zamykanej trumny. 
W mroku takiej głuchej pory 
Przez mogilne mchy i darnie 
Przesączają się upiory, 
Sunąc zwiewnie i cmentarnie ... 

W. Szekspir, Sen nocy letniej 



Reżyser, aktor, pedagog. W 1983 roku skończył studia na Wydziale Aktorskim 
PWST we Wrocławiu, w latach 1986-88 studiował na Wydziale Filozofii 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 1993 roku ukończył studia na 
Wydziale Reżyserii Dramatu PWSl w Krakowie. Był m.in. asystentem Jerzego 
Jarockiego przy realizacji Ślubu W. Gombrowicza w Starym Teatrze w Krakowie 
(1992). W latach osiemdziesiqtych był aktorem w Teatrze Współczesnym 

i Teatrze Polskim we Wrocławiu, a w latach 1992-93 Kierownikiem Artystycznym 
CS-Teatru Dramatycznego w Legnicy. 

Od 12 lat jest wykładowcq we wrocławskiej szkole teatralnej, wykłada również 
w Studium Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży PWST we Wrocławiu . Współ

pracuje z wrocławskim oddziałem TVP (reżyser ponad pięćdziesięciu programów 
telewizyjnych). Jest założycielem i dyrektorem Młodzieżowej Akademii Arty
stycznej (1994) i Teatru Osobowego (1996) we Wrocławiu . Zespół występował 

we wrocławskim Kalamburze, w Arsenale, w Ośrodku Grotowskiego i brał udział 
w wielu prestiżowych festiwalach teatralnych. Dzięki współpracy Teatru Osobo
wego z Teatrem Małych Form w Londynie trzy z sześciu produkcji teatralnych -
Wokół Balladyny wg Słowackiego, Mr Chopin, ktoś Pana uwielbia i Wesele 
Wyspiańskiego - były sponsorowane przez londyński teatr. 

Ważniejsze realizacje: Zdrady miłosne wg Amfitriona Moliera, spektakl dyplo
mowy PWST w Krakowie (cztery nagrody aktorskie w Przeglqdzie Przedstawień 
Dyplomowych Szkół Artystycznych w 1992 roku w Łodzi), Ja, Feuerbach T. Dorsta 
w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu (1992), Jak wam się podoba W. Szek
spira (nagroda dla najlepszego spektaklu szekspirowskiego w sezonie 1996/97 
przyznano przez Fundację Theatrum Gedanense założoną przez księcia Walii -

Samym Szekspirem można powiedzieć bardzo 
dużo, a ilu jest jeszcze zupełnie uśpionych mi
strzów klasyki! Podoba mi się odkurzanie utwo
rów, w których drzemie uśpiony potenc;al. cza
sem nigdy nie wydobyty, o czasem wydobyty 
zupełnie inaczej. Interesuje mnie dotykanie kla
syki, ale zupełnie „nieklasycznie". Szekspir, 
Molier zawsze będą wspaniali, ale nie mor
du;my ich szablonami! Popatrzmy na ich utwo
ry poprzez nosze czasy„. (fragment wywiadu 
dla „Notatnika Teatralnego"} 



spektakl reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Szeksirowskim w Gdańsku w 1997 roku), Biesiado wg opowiada
nia Gombrowicza (Nagroda Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego SET' 98, Nagroda Prezydenta Miasta Grudzią
dza za najlepszy spektakl w Ili Ogólnopolskim Konkursie na Zagospodarowanie Grudziądzkiego Sezonu Teatralnego 1999 /2000, 
nagroda dla najlepszego aktora na Festiwalu Małych Form Teatralnych „Windowisko", Gdańsk 1999). 

Zwieńczeniem sukcesów Teatru Osobowego i jego dyrektora jest główna nagroda IV Ogólnopolskiego Konkursu na Zagospo
darowanie Grudziądzkiego Sezonu Teatralnego 2000/01. To wyzwanie ambic;onalne - powiedział Robert Czechowski. -
Będziemy gospodarzami tamte;szego teatru w przyszłym sezonie, czyli od wrześnio do czerwca 2001 roku. Mamy pokazać dwie 
premiery oraz zorganizować edukacy;ne za;ęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. Wreszcie będziemy mieć własną scenę. Naszym 
morzeniem ;est stworzenie żywego, aktywnego twórczo mieisca, do którego przyciągniemy rzesze młodych ludzi. 





SPOJRZENIE WSTECZ 
W PRZEDEDNIU SEZONU JUBILEUSZOWEGO SCENY POLSKIEJ 

Po premierach spektakli Poskromienie złośnicy (1958; inscenizacja i reżyseria: Franek Michalik), Romeo i Julia (1963; 
reż. : Alojzy Nowak), Ryszard Ili ( 1964; reżyser i odtwórca roli tytułowej : Henryk Boukołowski), Przygody Falstaffa 

(1965; adaptacja i reżyseria: Witold Rybicki), Wesołe kumoszki z Windsoru ( 1971; reż.: Vóclav Lohnisky), Wieczór 

Trzech Króli {1977; reż.: Marek Mokrowiecki), Poskromienie złośnicy (1995; reż.: Tadeusz IPliszkiewicz) jest Sen nocy 

letniej w reżyserii Roberta Czechowskiego dopiero ósmą realizacją dramatu Williama Szekspira w Scenie Polskiej, która 
obecnie ma na swoim koncie 350 premier, a w przyszłym roku świętować będzie swoje pięćdziesięciolecie. 

W. Szekspir: RYSZARD Ili 

Magdo Tereso Wójcik (Lody Anno} 

i Henryk Boukołowski (Ryszard} 

W. Szekspir: 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI 

Józef Sadowski (Orsino}, 

Wando Spinko (Violo} 

i Ewo Bodoro-Sodowsko (Oliwio} 

POWAŻNY KROK NAPRZÓD NA DRODZE SCENY POŁSK/EJ 

Premierą, na którą kierownictwo Tiiśinskeho divadla zaprosiło 
gości z Polski, było przedstawienie „Ryszarda Ili". Był to po
ważny krok naprzód na drodze Sceny Polskiej, ambitna próba 
pokazania wielkiego dzieła Szekspira skromnymi środkami 
prowincjonalnego teatru, egzamin sprawności artystyczne; ca
łego zespołu. Przedstawienie to przygotował Henryk Bouko
łowski, aktor Teatru Polskiego z Warszawy, który od nowego 
sezonu zaangażował się do Cieszyna. Oparł się on na prze
kładzie i układzie tekstu znanego aktora i pedagoga PWST 

w Warszawie, Jacka Woszczerowicza, ale spróbował dać własną 
interpretację sztuki. Sam zagrał też rolę tytułową ... 

(Roman Szydłowski, „Trybuna Ludu", ll.l.1965) 

ZGODA, CZYU O SZEKSPIRZE MOKROWIECKIEGO 

Scena Polska TC opublikowała w programie do przedstawienia 
„Wieczoru Trzech Króli" wywiad z Markiem Mokrowieckim, 
w którym reżyser tłumaczy się z koncepcji inscenizacyjnej, za
pewne w obawie, że publiczność nie zaakceptuje nowatorstwa 
formalnego spektaklu, że może uznać to nowatorstwo za niewy
szukaną, bezczelną prowokac;ę, że wreszcie może nie zechcieć 
przyjść do teatru. I okazało się, że SP nie doceniła swojej pub
liczności, przeceniając tak jej przywiązanie do staroci (mam tu 
na myśli niechęć społeczeństwa do nowych poetykJ jak i samą 
„awangardowość" inscenizacji Mokrowieckiego. Publiczność 
mało że przyszło, to jeszcze odchodząc nie znajdywało dość su
perlatywów pod adresem spektaklu. Publiczność, dodajmy, tak 
stara jak młoda. Mokrowiecki zagrał Szekspira - pomijając 

wszystko inne - środkami na wskroś współczesnymi. Sprawił, 
ie publiczność ani przez moment nie wątpiło, iż to jej współ
cześni przemienili się na dwie godziny w bohaterów „ Wieczoru 
Trzech Króli". Starzy i młodzi pogodzili się na widowni teatru. 
Żeby mogło do tego dojść, trzeba było jednym zrezygnować 
z zasad, a drugim ani innych zasad nie dostrzegać. Trzeba było 
zachłysnąć się współczesnością i dać się nią otumanić ... 

(Kazimierz Kaszper, „Zwrot" 10/1977) 




