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WILLIAM SHAKESPEARE
Kes oli Shakespeare? Või ehk saab
ka küsida kes on Shakespeare,
kui ühe Inglismaal sündinud
kirjaniku aadressil, kelle teosed
ülekantud tähenduses surematud
on, nii pöörduda võib. Aga temast
räägitakse märkimisväärselt ka
tänapäeval, veel enam, rääkimisest
võib teatrilavadel üle maailma
lakkamatult kohata Shakespeare´i
kangelasi peegeldumas läbi tema
mitmekümne näidendi. William
Shakespeare´i eraelu on suures osas tänapäevastele teadmata. Sündis ta Inglismaal,
Stratford-upon-Avonis 1564. aastal. Märkimisväärne on ka sünnikuupäev, 23 aprill,
sest samal kuupäeval, aastal 1616 Shakespeare ka sureb, olles 52 aastane.

Koolis hakkas tulevane kirjanik käima Stratfordi ladinakoolis. 18 aastaselt
Shakespeare abiellus endast 8 aastat vanema Anna Hathawayga. Esiklapsena sündis
perre tütar Susanna ja hilisemad kaksikud said nimed Hamnet ja Judith.
1594. aastal liitus Shakespeare Lord Chamberlaini Meeste teatritrupiga ja 1599.
aastal rajati uus teatrimaja, mis hakkas kandma nime „The Globe“.
Aastal 1623 ilmus siiani teadaolevalt esimene Shakespeare´i draamateoste kogu
36 näidendiga, mis olid näitlejate poolt mälu järgi taastatud tekstid. Draamateoste kogu
kaanel on kirjas: „Published according to the True Originall Copies – trükitud ehtsate
originaaltekstide järgi“.
Saab öelda, et Shakespeare´i looming jaguneb kolme perioodi. Aastatel 1590
-1600 lõi ta peamiselt nn kroonikanäidendeid ja komöödiaid. Shakespeare’i lavalood
arenesid sündmuste lihtsast illustreerimisest, nagu „Henry VI” 3 osa 1590, sügavama
ajaloo- ja inimesemõistmise poole „Richard II” 1595, „Kuningas John“ 1596, „Henry
IV“ 2 osa 1597 ja „Henry V“ 1598. Komöödiates valitses armuintriig ja maneerlik
vaimutsemine, nagu „Eksituste komöödia” 1592, „Tõrksa taltsutus” 1593, „Kaks
veroonlast” 1594, „Asjatu armuvaev” 1594. Poeetilisema maailmapildi ja ilmekamate
tegelastega paistsid silma „Suveöö unenägu” 1595, „Veneetsia kaupmees” 1596, „Palju
kära ei millestki” 1598, „Windsori lõbusad naised” 1598, „Nagu teile meeldib” 1599
ja „Kaheteistkümnes öö” 1600. Sellesse järku kuuluvad ka draama „Titus Andronicus”
1593 ja armastustragöödia „Romeo ja Julia” 1594.
1600 –1607 kestis Shakespeare’i loomingu teine ajajärk ehk suuri kirgi ja
probleeme käsitlevate tippteoste aeg. See algas elu mõtet uuriva „Hamleti” 1601 ja
probleemkomöödiatega „Troilus ja Cressida” 1602, „Lõpp hea, kõik hea” 1602 ja
„Mõõt mõõdu vastu” 1604. Järgnesid tragöödia „Othello” 1604, „Kuningas Lear”
1606. Poliitilise ja sotsiaalse taustaga temaatika kajastub tragöödiates „Julius Caesar”
1599, „Antonius ja Kleopatra” 1606, „Coriolanus” 1607 ja „Timon Ateenast” 1607.
Hilisemas loomejärgus kirjutas Shakespeare romantilisi tragikomöödiaid, nagu
„Pericles” 1608, „Cymbeline” 1609 ja „Talvemuinasjutt” 1610. Sümbolistlik „Torm”
valmis 1612.
Shakespeare’i järgi on saanud nime üks Suurbritannia tähtsamaid teatreid
Royal Shakespeare Company, mis tegutseb William Shakespeare´i sünnilinnas
Stratford-upon-Avonis.
Eesti keeles on esimese algupärandist tõlgitud Shakespeare’i teosena ilmunud
aastal 1910 „Hamlet”.
W. Shakespeare´i näidendid: „Kuningas John“, „Kuningas Richard Teine“, „Kuningas
Henry Neljas“ I- II osa, „Kuningas Henry Viies“, „Kuningas Henry Kuues“ I –III osa,
„Kuningas Richard Kolmas“, „Kuningas Henry Kaheksas“, „Eksituste komöödia“,
„Tõrksa taltsutus“, „Kaks veroonlast“, „Asjatu armuvaev“, „Suveöö unenägu“, „Windsori
lõbusad naised“, „Veneetsia kaupmees“, „Palju kära eimillestki“, „Nagu teile meeldib“,

„Kaheteistkümnes öö“, „Troilus ja Cressida“, „Lõpp hea, kõik hea“, „Mõõt mõõdu vastu“,
„Titus Andronicus“, „Romeo ja Julia“, „Julius Caesar“, „Hamlet“, „Othello“, „Kuningas
Lear“, „Macbeth“, „Antonius ja Kleopatra“, „Coriolanus“, „Timon Ateenast“, „Pericles“,
„Cymbeline“, „Talvemuinasjutt“, „Torm“.
Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield ja THE REDUCED
SHAKESPEARE COMPANY (KOONDATUD SHAKESPEARE`I
NÄITETRUPP)
1981. aastal asutatud teatritrupp sai kohe tuntuks Daniel Singeri kirjutatud
lühinäidendiga „Hamlet“. Läbi aastate on trupi tõlgenduses vaatajateni jõudnud
erinevaid Shakespeare´i näidendeid. „Shakespeare`i kogutud teosed“ (lühendatult)
autorid ja näitlejad Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield on ühtlasi The Reduced
Shakespeare Company asutajad ja liikmed.
„Shakespeare`i kogutud teoste“ (lühendatult) kaasautor Jess Winfield oli trupi liige
selle asutamisest 1981. aastast ja seda kuni aastani 1992, mil ta mõistis, et on mänginud
„Hamleti“ nimirolli rohkem kui Laurence Olivier ja John Gielgud kokku.
Daniel Singer asutas oma esimese teatritrupi nimega General Amazement Theatre,
olles alles 18-aastane.
Kolmas trupi liige Adam Long osales seal aktiivselt kuni aastani 2003. Teatri
kodulehel on tema kohta muuhulgas kirjutatud ka nii: „… siis pani ta seeliku selga ja
paruka pähe ning temast sai Reduced Shakespeare Company asutajaliige“.
Mõned lõbusad ja ka kõnekad faktid teatritrupi tegemiste kohta:
• Trupi käes on kõige kiirema „Hamleti“ esituse maailmarekord – 43 sekundit. Kuigi
üks Ida-Saksamaa teatritrupp on korra suutnud seda veelgi kiiremini teha, ei läinud
see arvesse, sest selgus, et Ophelia dopinguproov oli positiivne. Tagurpidi on trupp
suutnud „Hamletit“ esitada 42 sekundiga.
• 2004. aastast on trupi käes kõige kõrgemal esitatud etenduse Guinnessi
maailmarekord. 23. aprillil, mis on Shakespeare’i sünnipäev, mängisid nad
“Shakespeare’i kogutud teoseid“ (lühendatult) 11 277 meetri kõrgusel lennukis,
olles teel Londonist Itaaliasse.
• Teatritrupi loodud „Shakespeare’i kogutud teosed“ (lühendatult) ja „Täielik
Ameerika ajalugu“ (lühendatult) on Londoni tihedas teatrielus kõige kauem laval
püsinud komöödiad läbi aegade.
Eestis on varasemalt mainitud näidendit lavastatud Rakvere Teatris aastal 1996.

LAVASTAJALT
Sander Pukk
Mul on suur hea meel, et mulle on osaks saanud võimalus oma sünnilinna ja varajase elu
kodulinna teatris esimene lavastus lavale tuua.
Sama suur on rõõm sellest, et materjaliks on
just komöödia. Olen alati hinnanud saarlaste
huumorisoont, see tervitab ja tervendab mind
juba siis, kui mandril bussile astun. Seda saab
üha rohkem olema, kui praam otsad annab ja
saarel bussist maha astudes see kõikjal mu
ümber on. Minu meelest oskavad saarlased
eriti mahlakalt nalja, vimpkat ja villast visata.
Mõnikord kõike kolme korraga – see on huumori topeltnelson, mis naerupahvaku igast
nukrameelsestki välja muljub. Rõõm on, et
saan ennast proovile panna kõige huumoririkkamas kandis, mis Eestis leida.
Tore on visata nalja. Tõsiselt on tore. Hea
on teha nalja sellest ja sellega, mis elu asjatundlikult ja isukalt luubi alla võtab. Shakespeare seda teeb. Teab ta ju inimeste murede ja
rõõmude, soovide ja saamatuste keerdkäike.
Tabab peent, unustamata maist.
Ma ei hakka puru silma ajama, et kõik
tema teosed läbi lugesin või et kogu trupp
seda tegi. Seda oli meie eest juba tehtud. Saime kõik näidendid kärbitud kujul, aga selleks,
et aru saada, miks midagi oli sisse jäetud ja
miks midagi oli välja visatud, kiikasime siiski
Shakespeare’i näidendeisse. Tuli sirvida ja
meelde tuletada. Mõnega ka esmakordselt
tutvuda. Rõõmu pakkus, et oli hetki, kus end
lugema unustasin, sest mõttekäigud olid kaasakiskuvalt ülesehitatud. On jah, sõnaohtrad,
aga millised mõttepoognad! Kadedaks teeb.
Soovitan ka proovida. Kaotada pole midagi,
aga võita on palju.

Veidi veel naljast. Oleme oma trupiga palju lustinud ja loodame, et meie naerdud
naerud, leitud knihvid ja konksud ka teile naeru suule ja silmile toovad. Naer pikendavat
eluiga. Naer on hingeliigutus, mida sundida ei saa ja mida teeselda on keerulisem kui
nutmist. See kontrollimatu elujaatus teeb argipäevadest piduhetke.
Lugedes kogutud teoseid leidsin soneti nr 130. Jagan seda teiega.
Mu kallil puudub päikse pilk ja jume,
ta suul ei näe koralli verevust.
Kui lumi valge on, tal rind on tume;
kui juus on traat, siis peas tal traat on must.
Tean roose kirjuid, valgeid, verevaid ei õheta mu armsaim roosipõsi.
Et lõhnu olen haistnud hõrgemaid

kui tema hingeõhk, ka see on tõsi.
Mul tema kõnet kuulata on hea,
ehk muusika on kaunim küll, ei salga.
Kuis jumalannad sammuvad, ei tea;
Mu kallim käies maha toetab jalga.
Ja siiski teda kallimaks pean muist,
noist võrdlustega võltsilt kiidetuist.

Jürgen: “Tanel ei vaja tutvustamist neile,
kes teda tunnevad.”

Tanel
Markus: “Te lihtsalt vaadake neid siiraid silmi, kui teil
midagi muud teha ei ole.”

Jürgen

Tanel: “Markus arvab, et ta on interpeet,
aga tegelikult ta on interpreet.”
Markus
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