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POETYCKIE I LUDOWE ELEMENTY „SNU NOCY LETNIEJ" 

Nic podobnego nie było przedtym na świecie . Zrobił to pierw
szy Szekspir. Stworzył nowy typ bajki scenicznej , który od 
nazwy elfów (zwanych w ojczyźnie poety także fairy), my dzi
siaj nazywamy „feerią", nie wiele zastanawiając się na tym, 
skąd słowo to pochodzi. Stworzył zaś tę olśniewającą nowość, 

łącząc w kompozycji poetyckiej elementy z rekwizytorni ów
czesnych pedantów literatury z innymi zupełnie, zaczerpniętymi 
ze skarbca tradycji ludowej. 

Jest to jedna z najbardziej popularnych i ulubionych sztuk 
w repertuarze światowym. Wywołała w ciągu stuleci niezliczone 
i różnorodne naśladownictwa, pobudzając wyobraźnię także 
i znakomitych poetów, jak np. w Polsce Słowacki. 

Spróbujmy zbliżyć się nieco do niej nie od naszego własnego 
stanowiska, w czasie, lecz od strony czasów dawniejszych, żeby 
lepiej uprzytomnić sobie sens i oryginalność koncepcji poetyc
kiej Szekspira. Zauważmy więc przede wszystkim, że utkał on 
rzecz nową z wątków starych, z których każdy miał dla ludzi 
ówczesnych jeszcze pewną aktualność, taką jaką mieć może tra
dycja mniej czy więcej żywa, i dla nich z natury rzeczy mówił 
więcej niż nam ludziom dzisiejszym. 

1. Wątkiem ramowym, w którym mieszczą się inne, jest tu 
uroczystość weselna Tezeusza i Hipolity. Dla ludzi Renesansu, 
zakochanych w ceremoniach i paradach był to temat ulubiony. 
I już w XIV wieku, na 200 lat przed Szekspirem, autor taki jak 
Chaucer, autor wierszowanych „Opowieści Kantuaryjskich" , 
przepraszał czytelników, jeżeli w toku narracji bardzo szczegó
łowo nie opisywał wesela. Jest to więc temat od początku do 
końca pogodny. Wprawdzie z „Opowieści Rycerza" Chaucera 
(bo od niego właśnie Szekspir wziął ten motyw) - wiemy, że 
Hipolita była królową państwa Amazonek, że Tezeusz, władca 
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Aten, najechał to królestwo kobiet, Scytią zwane; że opór ich 
złamali Ateńczycy w krwawej bitwie, że Hipolita była oblegana 
i uległa, bo zakochała się w zwycięzcy, z którym udała się potem 
do jego państwa. Aluzję do tych krwawych dziejów zawierają 
także słowa Tezeusza zaraz na początku utworu Szekspira. 

Dla nas nie są to może rzeczy ważne, ale za czasów Szekspira 
komedie jeszcze w myśl dawniejszych tradycji rodzimej (nie ai:i
tycznej) pojmowano powszechnie jako przejście ~d nieszc~ęś~1~ 
do szcz~ścia, a więc pomyślny obrót losu. Naodwrot traged1~ J~Z 
Chaucer określał jako „przejściową pomyślność, za którą idzie 
klęska". I to był w zasadzie także punkt widzenia Szekspira. 
A zatym wątek ramowy, niezakłóconych niczym przygotowań 
do wesela, nie jest wedle renesansowego rozumienia rzeczy ko
mediowy. Należy raczej poprostu do rozrywkowego czysto pla
nu widowisk dworskich, zwanych popularnie „maskami". 

2. Elementy komedii w powyższym znaczeniu zacierają na
tomiast losy par: Demetriusza i Heleny, Lizandra i Hermii. 
Bardzo mało tu charakterystyki osób, całą uwagę skupia autor 
na zmiennych perypetiach ich miłosnego losu. Tu bezsprzecznie 
mamy na początku coś w rodzaju nieszczęścia, potem i pomyśl
ny koniec: powrót do pierwszych ukochanych. Ale początkowe 
rozterki i nawet niebezpieczeństwo nie wywołują w nas głęb
szych wzruszeń, stale bowiem mają w sob'ie coś z humoreski. 
I ten wątek nie jest pomyślany w poważnym stylu komediowym, 
bo by się zbyt usamodzielnił, a przeznaczony jest do tego, aby 
współistnieć obok czterech czy pięciu innych. 

3. Jeszcze mniej komediowo przedstawiają się dzieje zatargów 
króla z królową elfów: Oberona i Tytanii: od śmiesznej kłótni 
po przez szereg śmiesznych zabiegów i pomyłek Puka do pojed
nania. Jest to (z punktu widzenia ludzi renesansu) pseudo-ko
medyjka, żart z komedii, tymbardziej wyraźny, że dla ludzi 
ówczesnych elfy nie były tak opromienione poezją piękna, jak 
stały się następnie pod wpływem nieporozumień (tak chyba trze
ba to nazwać), wprowadzonych przez poetów romantycznych. 
Według podań ludowych i według Szekspira główne cechy ich 
psychiki są raczej nieprzyjemne: Miłostkowość i złośliwość. 
Szekspir wprowadził tu śmiało nie licząc się z modą humani
styczną. zalecającą naśladownictwo wzorów starożytnych, rodzi
me motywy baśni ludowej, z brawurą, nie mającą może sobie 
równej w poezji świata. Historia zaś elfów znana była wszyst
kim miłośnikom literatury również ze źródła literackiego 
z innej opowieści wspomnianego już Geoffrey'a Chaucera: 

4 

kiedy król Artur, który był w estymie 
Wielkiej u Brytów, rządził w tej krainie, 
Lud czarodziejski mieszkał tutaj wkoło. 
Królowa elfów z kompanią wesołą 
W pląsach na łące zielonej igrała ... 
O bardzo dawnych czasach mówią przecie, 
Bo teraz elfa nikt nie ujrzy w świecie. 
Teraz pobożnych kwestarzy bez liku, 
I świątobliwych różnych zakonników, 
Którzy, jak pyłki w słońcu tak się roją, 
I każdy gaik, strumyk niepokoją. 
I błogosławią kuchnie i komnaty. 
Niewiast alkowy, kasztele i chaty, 
Grody warowne i wysokie wieże. 
Stajnie, obory, stodoły, śpichlerze, 
Każdy wsi skrawek i zaułek miejski, 
Przeto wyginął ludek czarodziejski. 

(„Z „Opowieści Damy z Bath". Przekład Heleny PręcE
kowskiej). 

A zatym już w XIV wieku z powyższych powodów w istnie
nie elfów nie wierzono. Szekspir zatym aktualizuje tu motyw 
za jego czasów raczej już wyraźnie baśniowy, aczkolwiek nie 
należy zapominać o tym, że renesans był zresztą okresem, kiedy 
z powagą wskrzeszano różne stare zabobony. Szekspir spodzie
wając się ataku zwłaszcza ze strony purytanów, oburzonych 
wprowadzeniem na s<'enę bajki (więc rzeczy „nieprawdziwej") 
w takiej barwności rozmiarze, z góry parował zarzut, nazywając 
sztukę już w tytule Snem - (przywidzeniem) i nie dając żad
nego innego podtytułu. 

4. Akcja rzemieślników, mscenizujących spektakl amatorski 
dla rozrywki księcia Tezeusza, wiąże się najściślej z akcją głów
ną - elementów komediowych zaś nie zawiera ani odrobiny. 
Stanowi za to uplanowany przez poetę kontrast komiczny, acz
kolwiek z pewnością dyskretniejszy, niż się utarło w praktyce 
teatralnej za czasów nowszych. Dla widzów renesansowych te 
amatorskie poczynania inaczej były śmieszne niż dla nas. Ro
dzima ludowa tradycja teatru amatorskiego, przede wszystkim 
rzemieślniczego, do niedawna była silna i jeszcze nie całkiem 
wygasła. W zasadzie więc przedsięwzięcie rzemieślników ateń-

. skich ze „Snu Nocy Letniej" samo przez się nie mogło oczom 
widza renesansowego wydawać się śmieszne, bo nie było niczym 
nadzwyczajnym, nie było też nic śmiesznego w tym, że cieśla 
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Pigwa był i autorem tekstu poetyckiego ~ r~żysere~-amatorem. 
A wreszcie i umowność tego przedstawiema, naleząca do tra
dycji teatru ludowego, jeżeli wywoływa_ła :r:iewczesny śmiech 
niektórych widzów, to po to, aby stropiła ich zaraz sub_tel~a 
uwaga księcia, który z przekonaniem i smakiem przypatru]e się 
stylowemu w swoim rodzaju widowisku: 

„I najlepsze przedstawienia w tym rodzaju są conaj
wyżej tylko odbiciem rzeczywistości, a najgorsze nie bę~ą 
od tamtych gorsze, jeżeli nadrobimy je własną wyobraz
nią." 

Zatym grupa rzemieślników „ateńskich" nie była zbiorowi
skiem dudków, lecz normalną grupą ludzi pracy, artystów
amatorów. 

I Szekspir nie ośmiesza w zasadzie ani ich poziomu umysło
wego, ani ich inicjatywy artystycznej. Śmieszn~ rzete_lnie s~ 
tylko dwa drugorzędne raczej. szczegóły: 1) styl literacki sztuki 
stanowiący parodię poetyckiej powiastki Owidiusza w Pyra
mie i Tyzbie, 2) język Spodka, który nie umie używać trafnie 
wyrazów pochodzenia obcego, ale tylko takich. Koledzy nie 
silą się na to i mówią dorzecznie. 

5. A wreszcie „teatr w teatrze" bajka o „Pyramie i Tyzbie" 
odegrana jako „interludium", tj. wstawka rozrywkowa podczas 
uroczystości weselnych, tworzy coś w rodzaju osobnego mo
tywu ze względu na swój dość znaczny rozmiar. Ciekawsza od 
niej jest obrona teatru ludowego i tradycji rodzimej isztuki 
podjęta przy tej okazji przez najinteligentniejszego w tym 
gronie - Tezeusza. Prawdopodobnie widzieć w tym należy wy
powiedzianą z góry replikę Szekspira, który do swojej sztuki 
tak śmiało i nowatorsko wprowadził elementy baśni ludowej 
i przez usta Tezeusza starał się uprzedzić możliwe ataki ze 
strony humanistów, pedantów i purytanów. W tym celu skry
tykował (ustami księcia) wyobraźnię, zaznaczając konieczność 
zwierzchnictwa rozsądku. I wariat, i poeta, i zakochany ulegają 
nierozsądnej wyobraźni: nie miała to być wcale w założeniu 
pochwała poezji. Wyobraźnię pojmowali ludzie renesansu jako 
władzę niższą, praca jej była cenna dopiero, jeżeli wyniki zosta
ły należycie skontrolowane przez rozum. Szekspir . potwierdził 
to pojmowanie ogólne w jednym z najpiękniejszych poetycko 
urywków sztuki, a nazwał ją SNEM, aby w założeniu już obro
nić celowo zgromadzenie w niej wszelkich potrzebnych mu dla 
celu poetyckiego anachronizmów. 
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Barbara Kilkowska 

EPOKA SZEKSP.IRA 

„Był to największy postępowy 
przewrót jaki ludzkość do owych 
czasów kiedykolwiek przeżyła , epo
ka która wymagała olbrzymów 
i olbrzymów zrodziła - olbrzymów 
myśli, namiętności, charakteru, 
wszechstronności i wiedzy". 

Fryderyk Engels 

Szekspir urodził się w 1564 r. - umarł w pięćdziesiątą drugą 
rocznicę swoich urodzin. Zycie jego przypada na okres narodzin 
kapitalizmu angielskiego; jeżeli zaś spojrzymy ze stanowiska 
historii sztuki i literatury jest to okres renesansu. Renesans 
angielski ma oczywiście swoiste cechy: odnajdujemy je w lite
raturze, budownictwie, w kostiumie i w teatrze owych czasów; 
są one wypływem warunków geograficznych odmiennych niż 
np. włoskie, specyficznego temperamentu Anglików i wielu 
innych przyczyn. 

Renesans angielski podobnie jak włoski, francuski, polski jest 
wytworem rodzącego się kapitalizmu. 

Długotrwała wojna (1455 - 1485) między dynastią Lanca
strów popieraną przez feudałów a pretendującą d'o tronu an
gielskiego dynastią Yorków, popieraną przez nową szlachtę 
i mieszczan, była przede wszystkim pretekstem do gwałtów 
i grabieży i skończyła się wyniszczeniem jednej i drugiej strony. 
Szekspir posługując się historycznymi kronikami Holinsheda 
wyczerpał jej temat w szeregu historycznych dramatów. Po tej 
wojnie, którą historia nazywa od herbowych znaków walczą
cych wojną czerwonej i białej róży, a która jest pożegnaniem 
feudalnego ustroju średniowięcza, Anglia staje się państwem 
narodowym z silną, absolutną władzą królewską. 
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Nowa szlachta powstała po WOJme dwóch róż tzw. gentry 
i nowa arystokracja dworska powołana przez Tudorów, (nie
mająca charakteru dworskich pasożytów ze względu na olbrzy
mie dochody czerpane z hodowli owiec) oraz rosnąca w siłę 
burżuazja popiera silną władzę króla, bo tylko taka władza może 
zapewnić. rozwój handlu i stłumić ruchy ludowe. Arystokracja 
dwor~ka i szlachta rodzajem swojej pracy i psychiką zbliża się 
do mieszczaństwa, „ ... stąd też mieszczański charakter teatru 
Elżbietańskiego, chociaż jest on teatrem klasy rządzącej .. .' 

W okresie o którym mowa, Anglia staje się przodującym kra
jem jeżeli chodzi o handel zamorski i rozwój przemysłu tek
stylnego. Wobec tego, że zbiory z lichej ziemi były niewielkie 
i nie przynosiły dochodu, podstawą gospodarki wiejskiej stała 
się hodowla owiec, do której skłaniały posiadaczy wiejskich 
rozległe łąki. Wełna angielska oddawna słynęła ze swej jakości, 
była poszukiwana na rynkach zagranicznych, głównie we 
Flandrii i Włoszech, skupywana w olbrzymich ilościach i prze
rabiana na najlepsze gatunki sukna. Anglicy szybko zoriento
wał~ _si~, _że korzystniej będzie przerabiać wełnę w kraju i wy
wozie JUZ gotowe sukno. Produkcja sukna rozpowszechniła się 
prz~de wszys_tkim na wsi, wśród chłopów którym kupcy dostar
czali narzędzia pracy i zakupioną u posiadaczy ziemskich wełnę. 
~a i;iewi~lką ?płat_ą kupcy skupywali od chłopa gotowe sukno 
i posredmczyh w Jego wywozie do Flandrii i Włoch. Te tran
sakcje przynosiły oczywiście duże zyski mieszczaństwu z któ
rego ~rzeważnie rekrutowali się kupcy, (chociaż i szla~hta nie 
gardziła . tego rodzaju pracą) oraz posiadaczom ziemskim. Celem 
łatwiejszego komunikowania się z rękodzielnikami i - 0 co 
~ajbardz~ej cho~zi~o - w celu jak największego ich wyzysku ' 
l kontroh nad mm1 wzbogaceni kupcy poczęli budować w mia
stach gmachy, w których odbywała się całkowita produkcja 
su_kna. Ten. f~k~ spowodo~a~, że .coraz liczniej napływający do 
miast rzem1eslmcy stawali się naJemnymi robotnikami. 

Na skutek rozwoju przemysłu tekstylnego nastąpiły zmiany 
w _gospodarstw_ie wiejskim. Wzrósł popyt na wełnę, hodowla 
owiec. P;1'Zynos1ła coraz większe zyski i posiadacze ziemscy 
ogarn~ęci gorączką złota i pragnieniem gromadzenia bogactw 
materialnych zaczęli zmieniać ziemie uprawne na pastwiska· nie 
tyl~o własr.ie zi~mie, ale także działki chłopów, którzy wy~zu
ce?1. z7 wsi szh na robotę do miast, powiększając proletariat 
mieJ?k1, pr~ez co automatycznie potaniała robo~izna i wzrastały 
zyski kupco..y. Odebrane chłopom grunta szlachcic otaczał pło-
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tern, stąd zabór i pozbawienie chłopa ziemi nazwano „odgra
dzaniem". 

Panowanie królowej Elżbiety na które przypada życie Szek
spira obejmuje okres cementowania się młodej burżuazji an
gielskiej i wspaniałego rozkwitu handlu morskiego, któremu 
na pomoc przychodzą niedawne odkrycia nowych dróg handlo
wych oraz pokonanie Niezwyciężonej Armady hiszpańskiej 
w 1588 r. przez hrabiego Essexa. Zwycięstwo to nietylko ugrun
towało pierwszeństwo Anglii na morzach, ale sprawiło, że an
gielscy korsarze i piraci bezkarnie łupili dalekie ziemie i przy
wozili cenne zdobycze, na co królowa Elżbieta przyzwalała 
milcząco, a nawet wynagradzała wielu z tych poszukiwaczy 
przygód, przede wszystkim sławnego Franciszka Drake, który 
zresztą dzielnie się spisał walcząc przy boku hr. Essexa z Nie
zwyciężoną Armadą. 

Powstają kampanie do handlu zagranicznego „Kampania 
Afrykańska", „Kampania Rosyjska" i n~jwiększe zyski przyno
sząca „Wschodnio-Indyjska", a w 1568 r. założona zostaje gieł
da Londyńska - ukoronowanie kapitalizmu. 

Wzbogacone na handlu mieszczaństwo i zbliżona do niego 
swym kupieckim charakterem szlachta popiera kościół angli
kański przeciw purytanom, nielicznej jeszcze w owym okresie, 
ale stale powiększającej się sekcie, dążącej do uniezależnienia 
kościoła anglikańskiego od króla. A właśnie ta zależność jest 
nowej szlachcie na rękę; bo zwalnia ją od podatków na rzecz 
papieża a pieniądze, które dawniej szły do Rzymu zostają 
w kraju, zasilają skarb angielski i przysparzają bogactw. Poza 
tym ekonomicznym względem jest jeszcze inny. Wobec odkryć 
Vesaliusa i Harveya o budowie ciała ludzkiego, Galileusza 
o ruchu ciał fizycznych, Bruna o wszechświecie i wreszcie Ba
cona, który wykazał, że istotnym źródłem wiedzy jest badanie 
i poznawanie świata materialnego, - dawną bezradność czło
wieka wobec nieznanych mu sił przyrody zastąpiło poczucie po
tęgi umysłu ludzkiego, a co za tym idzie zachwiały się auto
rytety kościoła, zbudowane na strachu średniowiecznych ludzi 
przed niewiadomym. Reforma kościoła leżała więc w interesie 
społeczeństwa wyzwalającego swe umysły ze scholastycznego 
sposobu myślenia. Humanizm wiejący z południa zwracał uwa
gę i myśli· na sprawy ziemskie, bliskie, na człowieka: ludzie 
wchłaniają w_ si~bi_e otaczającą ich rzeczywistość. Wyłaniają się 
nowe _za~adn~ema l problemy. Tego właśnie zachwytu światem, 
człow1ek1em 1 nowych problemów pełno jest u Szekspira. 
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Stanisław Dąbrowski 

DAWNE „SNY NOCY LETNIEJ" NA SCENACH 

„Jeżeli my duchy płoche 
Obraziliśmy was trochę 
Wiedzcie, że to sen jedynie 
I zaraz jak sen przeminie. 
Niech ta cała sprawa blacha 
Nad wami jak sen się waha„. 

tak przez usta swego herolda Puka tłumaczy Szekspir zasko
czonej publiczności wszelkie dziwy „Snu nocy letniej". Słucha
jąc tej uroczej baśni , w której tak zwyczajnie, po prostu, 
związał genialny autor losy i perypetie dwóch światów, widzo
wie pochłonięci czarem przedziwnej opowieści, rozbawieni hu
morem ateńskich rzemieślników, przeważnie nie dostrzegają 
ani obrony pięknych legend ani protestu dramaturga przeciwko 
okrucieństwom okresu renesansu dokonywanym tak często na 
ofiarach wiary w czarownice, gusła, przesądy. 

Z dwóch wspaniałych fantazji Szekspira, „Sen nocy letniej" 
na scenie zdobył większą popularność niż „Burza". Możnaby 
twierdzić, że dużą zasługą była tu również kompozycja tła mu
zycznego, którą Mendelsohn-Barholdy podparł sławną insce
nizację komedii opracowaną przez F . Dingelstedta. 

Przedstawienie w berlińskim Teatrze Nowym w inscenizacji 
Maksa Reinhardta dane 1905 r. było głośną rewelacj ą a zarazem 
bodźcem dla innych scen do naśladownictwa. Związanie wystę
pujących figur z ostępem lasu wyrosłym na miękkim mchu, 
poprzecinanym strumykami, (wspaniałym macierzystym tere
nem nadziemskich dziwadeł, miejscem schadzek miłosnych 
i punktem zbornym dla prostaczków ateńskich) z frontonem 
pałacu książęcego pod wygwieżdżonym niebem, ciągły wir, 
ruch, pląsy duszków i elfów, świetna obsada, tło muzyczne 
i oprawa sceniczna dały wspaniały triumf i sukces, który trwał 
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aż do festiwalu szekspirowskiego w 1913 r. Swietną wykonaw
czynią roli Puka była Gertruda Eysold upostaciowana jako gro
teskowa wiewiórka. 

Na wszystkich scenach grano utwór w tłumaczeniu St. Koź
miana używano pięknej muzyki Mend~lsohna -: ~arholdy'e~: 
Oberona grywali u nas aktorzy a me akt.orki Jak daw~ieJ 
w Niemczech. W roli Puka obsadzano aktorki, choć autor pisa1 
ją dla młodzieńca; u nas pierwszy T. Łom~ick~ grał ~ą w 1~47 r. 

Angielskie duszki i dziwadła zabłądziły Jak wiemy l nad 
jezioro Gopło, do lasu w pobliże chaty Balladyny, i w ten s~o
sób związały się z teatrem polskim. Później raz jeszcze zjawiły 
się całą grupą w „Prologu" L. Rydla, na otwarcie teatru nowego 
w Krakowie 21.X.1893 r. 

W erze koźmianowskiej krakowskiego teatru, gdy szczegól
ne zainteresowania repertuarowe wydobywały dzieła Szekspi
ra, po raz pierwszy tłumaczone z oryginałów a nie z przeróbek, 
znalazły się obok dramatów na afiszach i wyborne jego ko
medie: „Wesołe kumoszki z Windsoru" i „Sen nocy letniej". 
W Krakowie więc odbyła się prapiemiera tej komedii w r. 1872 
na benefis Gustawa Fiszera, ulubionego komika, który miał 
w niej popis roli Spodka. Obsada ówczesna złożona była z naj
lepszych sił : Tezeusza grał imponujący M. Zboiński, Lizandra -
F. Benda, Demetriusza - B Leszczyński, Pigwę - uniwersalny 
S. Zamojski, Ryjka, - W. Eker, Hipolitę - J . May, Hermię -
E. Baumanówna, Tytanię - H. Bendowa, Puka - filigranowa, 
utal~ntowana, naiwna W. Urbanowicz, Oberona - W. Teren
koczy, Helenę - J. Kwiatyńska. Muzykę opracował K. Hoffman. 
Sztukę odegrano z sukcesem 3 razy! Komedię wystawiono 
w strojach i charakteryzacji greckiej. Najpiękniej prezentował 
się kostium Oberona i Puka, a zwierzęce kształty duszków traf
nie były naśladowane. Niemilknącymi oklaskami nagrodzono 
Kwiatyńską za scenę kłótni z Hermią - Baumanówną. Ogólnie 
zdobyła uznanie za artystyczne przygotowanie ta „igraszka roz
bujałej fantazji, amalgam scen duchów i ludzi". 

W tym samym roku pokusił się i lwowski teatr o wystawienie 
utworu. W zespole wybijali się w czołowych rolach: M. De
ryng - czuła Helena, H. Szymańska o egzotycznej urodzie -
Tytania, W. Urbanowicz - doskonały Puk i M. Zboiński -
Oberon. Grano dwa razy. 

W tymże roku ujrzał i Poznań komedię w wykonaniu zespołu 
Teatru Krakowskiego w premierowej obsadzie. 

W Warszawie na scenie Teatru Wie1kiego dano komedię w de-
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koracjach i kostiumach W. Gersona w r. 1894, w najlepszej 
ówczesnej obsadzie: J. Grzywiński (Tezeusz), B. Ładnowski 
(Lizander), J. Kotarbiński (Demetriusz), C. Stromfeld (Pigwa), 
L. Sikorski (Spój), A. Ostrowski wspaniały komik (Spodek), 
M. Chomiński (Duda), W. Krogulski (Ryjek), J. Jaśkiewicz 
(Cherlak), (świetnie zestawiona grupka prostaczków). W roli 
Hipolity M. Nowakowska, Helenę grała piękna H. Ładnowska, 
Oberona pierwszy amant M. Prażmowski, Tytanię wytworna 
chłodna A. Lilde, Puka głośna M. Wisnowska. Reżyserował Jan 
Tatarkiewicz. Komedia zdobyła powodzenie, grana była 12 razy. 
Premierę warszawską 1884 r. poprzedził artykuł Wł. Bogu

sławskiego o utworze w Kurierze Warszawskim. Jego też pióra 
była recenzja, piętnująca szablon dekoracji, las pozbawiony 
elementów złożonych, banalną altankę Tytanii. Recenzent wolał
by aby uskrzydlony Puk jednak fruwał, a nie dreptał na pie
c~otę, _ni~ podo?ała ~u się ryb1:1ika bezmyślnych gestów w gru
pię dzieci, oświetleme sceny me wysrebrzyło poświatą księży
ca lasu. W sprawie wykonania aktorskiego podzielał opinię 
E. Lubowskiego recenzenta Tygodnika Ilustrowanego: złą była 
p7ze~adn_a . drai:natyczn~ść patosow~ z_będna w komedii, podob
m~ Jak i szarza błazenska u komikow (zwłaszcza u Chomiń
skiego). - Prażmowski, Ludowa, Ostrowski i Wisnowska pięk
ną grą odcinali się od reszty zespołu. 
?glądając ~rzeworyt, wedle rysunku J. Konopackiego znaj

duJemy potwierdzeme słusznych zarzutów prasy co do ba
nalnej, nieartystycznej wystawy komedii ... 

W Poz?aniu za dyrekcji Ed. Rygiera „Sen" grano 2 ·razy, 
z E. Rygierem (Tezeusz), H. Sulimą (Tytania) H. Pawłowską 
(P';lk),. St. Czerniaki_e,m ~Spod7k), F. Ryllem (Spój), H. Potocką 
(~ipohta), Wł. Kosmskim (Lizander), J. Pawłowskim (Deme
tr~usz), Z. Jakubowską (Hermia), J. Falkowską (Helena). Wzno
w10no komedię w 1900 r. 

. ~. wymienion.yc~ czterech miastach wraca „Sen nocy let
meJ we wznowiei;:a~h.często na afisz: .w Krakowie grany dwa 
razy w 1873 r„ pozmeJ w 1887 r, trzy razy i w 1888 r. raz. 

Warszawskie wznowienie z 1890 r. z zachowaniem trzonu ob
sa_dy, ukazało nowego Tezeusza (A. Trapszo), Pigwę (J. Galasie
wicz), Dudę (_W. Szymanowski), Hermię (W. Barszczewska), 
~elenę (Z .. ~01r.et), szło_ 5 razy. W nowej formie wystawił re
z~se~ J. Śliwicki komedię 1909 r. w Teatrze Wielkim z P. Hry
mewic~em (Tezeusz), J. Januszem (Lizander), St. Knake-Za
wadzkim (Demetriusz), świetnym M. Frenklem (Spodek), 
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M. Mirską (Hipolita), T. Trapszo (Hermia), N. Pomian-Boro
dzicz (Helena), J. Śliwickim (Oberon), J. Kozłowską (Tytania), 
St. Lubicz-Sarnowską (Puk). 

Poziom spektaklu nierówny, niezupełnie trafna obsada ról 
amantów, dała pole do popisu scenom komików. Kostiumy pro
jektował na ogół szczęśliwie Fr. Siedlecki, dekoracje wykazały 
charakterystyczny banał starych płócien z magazynów teatral
nych. Komedię grano 10 razy, wznowiono jeszcze na 5 wie
czorów w 1912 r. 

W Krakowie za dyrekcji J. Kotarbińskiego w r. 1902 ukazała 
się komedia w nowej oprawie scenicznej chać dość szablono
wej (dekoracje pędzla J. Spitziara i sprowadzone z Wiednia od 
Burchhardta). Odznaczyli się w głównych rolach: M. Tarasie
wicz (Oberon), uroczą Tytanią była H. Sulima, Spodka grał 
A. Zelwerowicz, M. Przybyłowicz i J. Strycharski (rzemieśl
nicy), A. Mielewski i W. Sobiesław (amanci), W. Siemaszkowa 
(Helena), S. Wysocka (Hermia) i L. Walewska (Hipolita). Ko
stiumy komponował P. Stachiewicz. O powodzeniu wznowienia 
świadczy 12 przedstawień w 1902, 2 w 1903, 2 w 1904 i 1 raz 
w 1905 r. 

· Wznowienie lwowskie w 1891 r. w reżyserii M. Zboińskiego 
powtórzono 5 razy z F. Stachowicz (Helena), M. Pankiewicz 
(Tytania), S. Hierowskim (Oberon), Z. Czaplińską (Puk), 
J. Chmielińskim (Tezeusz), F. Feldmanem (Spodek). Atrakcją 
nową uświetniającą spektakl było użycie światła elektrycznego, 
co wielce pomogło w efektach scenicznych. 

W d w u d z i e s t o 1 e c i u m i ę d z y w o j e n n y m. 
zanotować warto krakowskie przedstawienie w r. 1923 
w reżyserii S. Wysockiej, w dekoracjach A. Pronaszki, 
kostiumach uczniów Wolnej Szkoły Malarstwa i Rysunków 
z zastosowa~iem muzyki Mendelsohna przez Kaz. Meyerholda'. 
z choreografią Heleny Buczyńskiej, zarazem wykonawczyni roli 
Puka (dublowała ją L. Bracka). W roli Spodka W. Szymborski, 
Tytanię doskonale grała J. Solska. 1 

. Te~~r Polski w W~rszawie wystawił w r. 1923 komedię w re
zysern A. Zelwerowicza, w dekoracjach i kostiumach K. Fry
cza, cho:e~grafii T. _Wysockiej. Prócz Zelwerowicza (Spodek), 
wysunęh się w ~rupie _komi~ów Duda - M. Maszyński, Cher
lak -:- W. Ga':"h~ow~ki, Spoj - B. Rosłan, Pigwa - J. War
necki, w roh Hipohty S. Broniszówna, Tytanii H. Sulima 
Puka S. U:mińska. Nie użyto tu sceny obrotowej, srebrne kO-: 
lumny perystylu klasycznego współgrały z tłem lasu. Kompania 
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rzemieślników z doskonałym Spodkiem na czele stanowiła rdzeń 
humoru w stylu groteski. Utalentowana Umińska odniosła rów
uież pełny sukces. 

Po 11 latach znów na scenie Teatru Polskiego wystawiono 
komedię w r. 1934 w reżyserii L. Schillera, w dekoracjach St. 
Sliwińskiego, kostiumach W. Daszewskiego, w układzie mu
zycznym R. Palestra, z choreografią T. Wysockiej w obsadzie: 
J. Kreczmar (Oberon), E. Kuncewiczówna (Tytania}, M. Żab
czyńska (Puk), T. Socha (Tezeusz), H. Daszyńska (Hipolita), 
E. Barszczewska (Helena), L. Łuszczewski (Lizander}, M. Wy
rzykowski (Demetriusz), J. Kurnakowicz (Spodek), J. Orwid 
(Pigwa), A. Dymsza (Duda}, J. Kondrat (Ryjek}, M. Borowy 
(Cherlak), F. Chmurkowski (Spój). Grano 57 razy. 

Reżyseria szła po linii urealnienia utworu, zmodernizowała 
tradycyjny przesadny komizm, przeniosła rzecz całą na tery
torium zamierzchłej Anglii, (Oberon odziany w skórę i hełm 
z rogami, Tytania zjawiała się na mitycznym jednorożcu). Sce
na obrotowa wirująca nadała akcji znakomitą ruchliwość. 

W innych miastach: Józef Sosnowski reżyserował komedię we 
Lwowie w r. 1925 w słabej obsadzie graną 15 razy. W 1931 r. szła 
19 razy w reżyserii E. Wiercińskiego w Lublinie wystawiono 
ją w 1927 r. i w 1935 r. w wykonaniu szkoły muzycznej E. Dzie
wulskiego. W Poznaniu grano w r. 1926 i w r. 1932 r. (6 razy). 
W Łodzi w reżyserii K. Tatarkiewicza i dekoracjach K. Frycza 
grano 17 razy, z I. Kozłowską w roli Tytanii. W 1934 r . grano 
w Sosnowcu, w 1924 r. w reżyserii St. Wysockiej w Toruniu. 

O d r o k u 1945. 

Polska Ludowa daje dowody kultu dla Szekspira od chwili 
rozpoczęcia działalności teatrów na całym terenie, co dało już 
w 1947 roku piękne rezultaty w festiwalu sztuk szekspirow
skich. Notujemy tu wystawienia „Snu nocy letniej": w Toruniu 
30.III.1946 r. w inscenizacji W. Horzycy i scenografii L. Tor
wirta, w Katowicach 5. II. 1947 r. w inscenizacji B. Dąbrowskie
go scenografii A. Pronaszki (nagrodzonego na festiwalu), we 
Wrocławiu 15.V.1947 roku w reżyserii M. Godlewskiego sce
nografii A. Jędrzejewskiego i W. Lange, w Kielcach 1947 r., 
w Krakowie 8.X.1948 r. (insceni:zacja i scenografia jak w Ka
towicach}, w Poznaniu 23.X.1948 r. (insc. i scenografia jak w To
runiu). 
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Rasy przedsprzedaży biletów teatralnych 

P. P. i T. „ORBIS", Bracka 16 

czynne od godz. 11 - 18, · prócz niedziel i świąt 


