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EEN.JAMIN JONSON 

PAMIĘCliivlEGO UYOCHAN.EGO MISTRZA - WlLL!Al\IIA SZE:.,.SPIRA 

(w _!-róceniu} 

Szekspirze! nie z zazdrości ln~ misti:zu. p~zę , 
Tak g5rnc skład.am h.o~dy t:"'eJ _bw·e i k~ c:dr::, . 
To głos wszystkich. Nie! nie. t 1 d:ro~ą .uv.; iolb ma 
Ja uczcić chcę majestat twoJcgo '!fllema 
Zaprawdę, splamiłb.YJ?. się tym gmpoty grzccl?c_:n 
co grzmiąc n;.ijgłosmeJ, tylko cudzych 6 v 1e„t echem 
Lub ślepym zachwyceniem, co pm;·•::IY pr1.Ni ~Y 
Nie st:iwia, nie ~uwa, lf'C'Z omne.nem kroC"ZY. 
Lub zlościa i podstPpcm, c.o pod m3ską cl:iwaly, 
Rzekomo cŻcząc, .podkopać i z%ubić · ' che .:iły; . 
Nic! ty Ftoi~z bezp;ecmy, wy1.~zr r d .grę ~o:.?\~'.·._ 
Nad zazdrość, a poch1E'bczych. rnr . ·•'' ; 1 „io.v.1. 
·więc tak zacznę: Ty, duszo w:ck~._ 1 do z„onu, 
I po zgonie, ty, cudzie sceny AlbiJ_on:i, . . 
o, powstań mói Szekspirzr! Za. dzwi~ki twe wieszcze 
.Ja ciebie pr7y Chaucera bo'rn ru~ ur:rueszczę 
Ni przy Be .. umoncie, ale przy WJelk1i;i. Spenserze, 
Lub żeby posun~Ji swe śmiertelne let.e 
Dla ciebie, o tri prosić nie będę it;h. obu: 
wsze1k ty jcst"Ś s<lm sobie pomni!<1em, b~z grobu 
I żyjesz jeszc?.e, póki twa księga ZY_Ć będzie . 
Czarując du chy Vf. wieczny~ Im. p1ękm~ P' ~ dz1e ... 
'v:ęc cześć ci, czefc, Bryt.an '. O, tys zr-0.dz1ł.a ~Y :1a 
Przed którym dziś Europ'.1 kolnno ,uvi;;i.. 

1 Jak ug:ąlby je zmarły świat E;zym.~n i Gre.{6W·:· . 
Tyś był n: e mqżem wiel u. ty; Mqzem w ·zcclnvie:k6w · 
o. jeszcze i:nf'm wiosennym d'.Zemało 1:'ll7.. plemię, 
Gdyś ty, j"lk b óg Apollo, 1.~t,p1ł na tę ~ie1'11~, . 
Byś .nam, jak ten, ogrze1.".ał. sł'1ch girzm:ąc:imu chory, 
Czarował urok~mi sztuki, Jak Merkury -
Natura sama, dumna z jego nrcytworó•y, 
Tak sobie podobała w prz„pychu .ko1 ~row . 
Tych szat, w które ubr::ily. J~ ~wo1~ p10:enk.i, 
Ze odtqd ju.l nie zechce mi c m_neJ su.ki.eJ?-ki.„ 
Szekspirze! t:Yś był wzorem ta\..ie~o p1esmarza 
I oto, jak się w d~ieciach twarz OJCU p_owhH7.~ 
I żyje po swym zp.onie, tak du~7y l?>'eJ. ~.am~ę 
Tyś odbił w twoich pieniach, _w1 lin W11liJam1el 
_ .. O! gdybyś ty, łobęd7.U słodki zn.a-d Avonu, 
o, gdybyś nad Tamiza, budząc się ze zgonu, 
Rozwin1ł jeszcze ~krzydła z tym czaren:i po~ty, , 
Nad kt6rym się zdumiewał duch naszeJ E!żb1ety .. „ 
Lecz pró~ne to m~rzcnic, próżne to za~ęc1e: . 
Jak gwiazd· . dziś ty świecisz tam na fmnamenc.i_c .. 
świeć świeć "wiazdo pe>t'tów, niech twoje promieme 
Wskr~eszaja 'a~cha w naszej wal1cej siq scenie: 
Zaćmitaby i'ę ona, gdyby na jej lica 
Nie promieniała życiem twoich dziel skarbnica. 

\\„OKÓŁ „SNU NOCY LETNIEJ" 

Panowanie królowej Elżbiety przyniosło we wszystkich dziedzinach 
życia starej Anglii doniosłe przemiany. Odkrycia geograficzne, rozwój 
handlu, wzbogacenie się kupiectwa, wzrost wartości złot.a - wszystko 
to wpłynęło na gv,ałtowne załamanie się porządku feudalnego, przynio
sło pierwsze sygnały rodzącego się kapit.alizmu . 

W życiu i sztuce epoka elżbiet.ańska odznacza się zwrotem do czło
wieka i jego praw, oderwaniem zainteresowań od ponad.z.mysłowych 
wzlotów, a skierowaniem ich ku najbardziej ziemskim radusc10m i smut
kom. Sztuka szukać poczyna - jak o wiek cały wczcśn.:ej artyści włoskie
l'(o renesan::;u - wzorów w tak bardzo humanistycznej sztuce antycznej 
Grecji i Rzymu. Poezja, zaniechawszy religijnych uniesiet'l, opiewa pra
wdę i p'.ękno człowieka i najbardziej ziemskiego z ludzkich uczuć -
miłości. . 

Nie -poezja jednak wyraża najpełniej uczucia i atm~ferę elżbietań
skiej Anglii, lecz \.Vprost żywiołowo rozwijający się teatr. Bogactwo 
uczuć, namiętności, pełnia życia ludzi renesansu tylko w teatrze znalazły 
właści\\.Y wyraz. Panowała naturalnie początkowo jeszcze dworska ma
niera układnych sztuk dla zamkmętego kota wybrańców, lecz r9snące 
jak grzyby po deszczu na drugim brzegu Tamizy otwarte teatry ludowe 
(„Pod Łabędziem", „Pod Kulą Ziemską·'} czekały na utwory dramatycz
ne, bar\l.'lle, jak życie ówczesnego mieszkańca Londynu, pełne potężnych 
namiętności i zmiennych nastrojów. Ludzie tych czasów glc;boko prze
żywali krwawe tragedie swoich bohaterów, ale też równie szczerze po
trafili się śmiać z ich przygód. 

I znalazł się człowiek, który mocą swego geniuszu potrafił nie tyl
ko zaspokoić głodnego najróżnorodniejszych wrażeń widza tej złotej 
epoki ang'.elskiego teatru, lecz także wszystkich widzów wszelk~ch 
epok, krajów i narodów, aż po dzień dzisiejszy. Człowiekiem tym był 
S..z e ks pi r. 
. Znany szekspirolog radziecki Morozow wyróżnia w bogatej twórczo

ści Szekspira trzy okresy: op ty m i s ty c z ny (okres powst.awania 
słonecznych komedii: „Snu nocy letniej", „Wiele hałasu o nic", „Jak 
wam się podoba", „Wieczoru trzech króli" i inn. pogodnych kronik hi
storycznych: „Henryka IV" i „Henryka V", i „Romea i Julii"}, tra
g i cz ny (okres wielkich tragedii: „Hamleta", „Otella", „Króla Leara" 
i „Makbetha"} i romantyczny (okres baśniowych fantazji: „Cym-
belina", „Opowieici :LilnC1Wej" 1 „Burzy"l. · 



Warto może przypomnieć oryginalny podział twórczości Szekspira 
w studiach o genialnym dramatopisarzu Apolla Nałęcz-Korzeniowskiego 
Uważał on, że istotną treścią sztuki dramatycznej Szekspira jest cz ł o
wiek, twierdząc przy tym, iż łzy i ból wyrażają u Szekspir-i prawdę 
rzeczywistości, śmiech zaś jest wrażeniem „wywołanym wykłamanym 
poł0żeniem społeczeństwa ii. ludzi". Stąd dzieli utwory dramatyczne 
Szekspir<i .12 oddające: rzeczywistość ludzką w jej indywidualnych żą
dza<:h i namiętnościach (tragedie), .rzeczywistość ludz.ką pośród falowa-. 
nia dziejowego, gdzie bohaterem jest społeczeństwo, a nie jednostka 
(dramaty historyczne) i urojenie słabości lub śmieszności człowieka (ko
medie). Na .IX>gr<?.niczu rzeczywistości tragicznej i urojenia komicznego 
stawia pięć utworów z „Burzą" i „Ku,pcem weneck im" na czele. świat 
komiczny buduje Szekspir według Korzeniowskiego na podstawie ba
jecznych powiastek i podań, a komedie jego są ucieczką od „przerażeń 
prawdy przeznaczeń ludzkich", są „dowolnym, romantycznym uroje
niem" ... 

„Sen nocy letniej", napisa111y około 1594 ir., izaliczamy do I okresu 
twórczości Szekspira. Mow..a naturalnie wyliczyć źródła, z których 
Szekspir czerpał pomysły czy wątki tej inajbardziej chyba uroczej swej 
komedii. Wymienilibyśmy wtedy i „Żywot Tezeusza" Plutarcha w prze
kładzie Northa, i „Opowieści Kantu.aryjskie" z XIV wieku Chauce.ra, 
skąd pochodzi historia Tezeusza, Hipolity i dwóch walczących o serce 
jednej damy kochanków, i wreszcie historię Pyrama i Tyzby z „Prze
mian" Owidiusza. Dużo ważniejsze jednakże od tych mitologicznych 
wątków są związki komedii z współczesnymi Szekspirowi ludźmi i ze 
światem angielskich baśni i podań ludowych. 

Na.pisana dla uświetnienia jakiegoś arystokratycznego ślubu komedib 
musiała zawierać konwencjonalną, zaczerpniętą z antycznej mitologii 
akcJę miłosną, ale świat elfów jest światem nie greckich, lecz bliskich 
angielskiemu wieszczowi duchów ze złośliwym chochlikiem Pukiem na 
czele. Angielskie też imiona noszą rzemieślnicy „ateńscy", owoc obseir
wacji, poczynionych przez Szekspira pośród jego sąsiadów w Stratfor
dzie. 

Z Anglią szekspirowską wreszcie wiąże „Sen nocy letniej" sprawa du
żo głębsza niż te powierzchowne raczej reminiscencje. W utworze" tym 
oddal Szekspir to, oo było najdonioślejszą cechą jego epoki: umiłowanie 
n at u J: y, owego bajecznego lasu, który kojarzy właściwe pary, w któ
rym rodzą Slię uczucia gwałtowne, niespodziewane, a ranek przynosi 
powszechną zgodę, pokój i błogosławieństwo ludzkiemu domowi. 

„Sen nocy letniej" jest snem o miłości. Miłość, namiętność, uczu
cie, przenika tu każdy wiersz. A ileż rodzajów tej miłości, ileż jej od
mian ukazuje Szekspir w tym jednym utworze! Oto chłodna, nieco kon
wencjonalna miłość książęcej pary, Tezeusza i Hipolity, oto burzliwa, 
pelna n.ieporazumień i nagłych z•vrotów miłość dwóch par ateńskich ko
chanków, miłość na wskroś ziemska, nie pozbawiona zazdrości, gotowa 
w każdej chwili walczyć o swe prawa. Miłość nie omija też nadziem
skiego świata bogów. Waśnie Oberona i Tytanii sprowadzają na świat 
nieszczęścia, ich poiod.zenie- „darzy świat pokojem". Pod wipływem 

jednej kropelki ozarodziejsk'iego sdku -piękna bogini _pokocha .. . ooła. 
O ironio losu! Stary kpiarz nie ominął okazji, by ukazać, jak dziwnymi 
drogami chodzi miłość, jak niewiele potrzeba by być ślepym i gluthym, 
bo „w obrazach Eros oczu nie ma" ... 

W przedstawieniu wreszcie 
gburów wyśmiewa Szekspir 
typową, teatralną, kon•vencjo
nalną miłość Pyrama i Tyzby. 

Dobra „pani natura'' opie
kuje się zakochanymi i wszyst
kie owe miłosne sprawy, po
wikłane w parną noc święto
jańską, kończą się .szczęśliwie. 

W pogodnej atmosferze „Snu" 
odczuwa się jednak wyraźne 
akcenty ironii wielkiego poe
ty. Natura łączy w czarodziej
skim lesie zwaśnione i pomie
szane pary, ale 0d kogóż za
leżne są ich losy? Od kaprysu 
chochlika, złośliwego duszka -
Puk a, któremu „najwięcej 

się podoba, jak się coś dzi-
wacznie gmatwa ... ", bo tacy 
„głupcy ci ludzie" ... Ten Robin 
Dobry-druh, bohater staro
angielskich podań i basni lu
dov1ych, jest jedną z najcie
kawszych postaci komedii 
szekspirowskich. 

I nie zapominaJmY jeszcze 
o jednym: „Sen nocy letniej' ' 
przy nakreślonych p:órem 
rzetelnego realisty scenach 
waśni kochanków, czy ko
micznych scenach ateńskich 

rzemieślników - jest przede 

A 
Midf ommer nights 

dreame. 

Karta tytulowa pierwszego wydania 
„Snu nocy letn iej" 

wszystkim pełen po ez j i. To jedna z najpiękniejszych baśni drama
tycznych Szekspira, zbudowana niezwykle harmonijnie mimo kil~u 
płaszczyzn akcji: od bogów i książąt po zwykłych rzemieślników, pełn:i 
wdzięku i czaru wielkiej poezji. 

I. B. S. 
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WILLIAM SZEKSPIR 
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SEN NOCY LETNIEJ 

TE;?:EUSZ, k !ąię Aten 

EGEUSZ, ojciec Hermii 

LIZANDER ) z.akoch;:md 
DEMETRIUSZ w HermLl 

PIGWA, cieśla 

SPÓJ, stolarz 

SPODEK, tkacz 

DUDKA, miechownik 

RYJEK, kotlarz 

GŁODNIAK, krawiec 

HIPOLITA, królowa Amazonek 

HERMIA, córka Egeusza 

HELENA 

OBERON, król elfów 

lnscen. i reżyseria: 

WILAM HORZYCA 

Choreografia: 
SYLWIA SWEN 

Dram.a.turg: 
IRENA BOŁTUC-STASZEWSKA 

Baśń dram.atyC'ma w 5 aktach 

Przekł.ad STANISŁAWA KOŻMIANA 

Muzyka FELIKSA MENDELSSOHN A - BARTHOLDY'EGO 

Osoby: 

ARTUR MŁODNICKI TYTANIA, króiorwa elfów 
WŁADYSŁAW PAWŁOWICZ 

MIECZYSŁAW NA WROCKI FUK, albo ROBIN Dobry-druh 
BERNARD MICHALSKI 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ RUSAŁKA 

TADEUSZ SKORULSKI 
GROSZEK 

l HENRYK HUNKO 
PAJĘCZYNKA 

ZBIGNIEW SKOWROŃSKI CIEMKA 
eliy 

RYSZARD MICHALAK 
GORCZYCZKA 

CYRYL PRZYBYŁ 

KAZIMIERZ HERBA PYRAM l HALINA DZIEDUSZYCKA TYZBE 

EWA SZUMAŃSKA MUR role odegr.ane 

l przez rzemieślników 
ELŻBIETA LUXEMBOURG KSIĘŻYC 

ADOLF CHRONICKI LEW 

Rzecz dzieje iii': w Atenach 

Dyryg1U1t: 
JERZY ZABŁOCKI 

Inspicjentura: KAZIMIERZ HERBA 

Premiera w dniu 15 s~cznia 1953 r. w Teatrze Polskim. 

MARIA MINCEROWN A 

ŁYCJA BURZY SKA 
MARIA ZBYSZEWSKA - BENOIT 

MAGDALENA NOWAKOWSKA 

ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 

RYSZARD MICHALAK 

CYRYL PRZYBYŁ 

KAZIMIERZ HERBA 

HENRYK HUNKO 

Dekoracje: 
LEONARD TORWIRT 

Kostiumy: 
JADWIGA PRZERADZKA 

Asyst. reżysera: 
HALINA DZIEDUSZYCKA 



STANISŁAW DĄBROWSKI 

Z DZIEJÓW SCENICZNYCH 
„SNU NOCY LETNIEJ" 

Na po-lskich !Ocenach najpierw zjawiły się tragedie Szekspira., kome
die jego dopiero później oceniono i real izowano. Wcześniejsze zaintereso
wan ie twórczości ą komediową widoczne było w tematyce utworu Fran
ciszki Urszuli Radziwiłłowej, która wątek niefortunnych zalotów Fal
staffa przen iosła na ter en Turcji w sztuce swej pt. „Niecnota w s idłach" 
1750. Mamy z przeróbki francusk•iej „Kumoszek z Windsoru" 4-aktową 
komedię spolszczoną pt. „Samochwał albo amant wilkołak" (1782 prze
klarl Fr. Zabłockiego). W 1829 r . grano w Krakowie „Poskromien·e złoś
nicy", wystaw!one pt. „Ugłaskan!e sekutnicy" we LwOIWie w 1837 r. Ory
ginalne jednakże, w:erne tluma czen:a sztuk szekspirowsk'ch zjawiają 
s :ę na scenach naszych dopiero w 11-giej połowie XIX wieku. Po kra
k-0wskiej premierze komedii „Wiele hałasu o nic" w r. 1867 przyszła ko
lej n;i uroczą, feeryj ną baśń „SEN NOCY LETNIEJ", daną również 
w Kra•kow:e, przodiującym w ław! eniu wartości<0wych nowości oryginal
nych czy tłumaczonych , 13. IV. 1872 r. 

Z.a.nim się skrystalizowała forma ujęcia scenicznego tej komedii, 
przeszła ona przez filtry pierwszych poczynań, które moźemy liczyć od 
połowy XIX wieku. gdy jeszcze w Loodynie Karol Kean, syn wielkiego 
tragika Edwarda Keana, dyrektor Princess Theatre próbował uwiel
biane przez siebie utwory Szekspira wtłaczać koniecznie w ściśle okre
ślone epoki historyczne. Tak było i ze „Snem nocy letniej", który w jego 
mscenizacji nosił piętno archeologicznej w stylu greckim wystawy. 
Gdy Samuel Phelps, <:!rugi entuzjastyczny wielbiciel Szeksp '. ra, objął 
w 1844 r. dyrekcję Sadlers' Wells Theatre, w c:ągu dwudz.iestolecia insce
nizował tę komedię, okrywając ig•raszki leśnych d.uszków i elfów tiulową 
zasłoną. W Niemczech Maks Grube, eksme:n ingeński aktor, wprowadził 
„Sen nocy letniej" w królewskim berlińskim teatrze na afisz, wzo·rując 
się na koncepcjach angielsk 'ch, które tam odświeżył znów w 1900 r. 
w His l\Iajesty Theatre inscenii:ator Beerbohm-Tree, a później w serii 
sztuk szekspirowskich w 1914 r. w nowym, stylizowanym ujęciu aktor 
i reżyi;er Granville Barker. 

Stanisław Koźmian, dyrektor krakowskiego teatru, propagator kultu 
Szekspira na scenie, dając polską premierę komedii, znał niemieckie 
i wiedeńskie realizac;e sztuk szekspirowskich. Wystawił „Sen nocy let-

"' .... '"" l / 

.. 
. I 

Teatr „Pod Łabędziem". Rys. Jana de Witta z 1596 r. 



niej na benefis doskonałego komika Gustawa Fiszera dla jego poptsu 
'l\> roli Spodka. Afisz błyszczał nazwiskami luminarzy ówczesnej sceny: 
M. Zboiński (Tezeusz), F. Benda (Lizander), B. Leszczyński (Demetriusz), 
J. May (Hipolita), E. Baumanówna (Hermia), H. Bendowa (Tytania), 
\V. Urbanowicz (Puk), W. Terenkoczy (Oberon), J. Kwiatyńska (Helena), 
S. Zamojski (I)gwa), W. Eker (Ryj.ek). Muzyka w opracowaniu Kazi
mierza Hofffriana. Nowa wystawa z zachowaniem kroju greckich szat 
(Jbok pomysłowych figur leśnych stworów. Sztuka odniosła duży sukces 
i grana była 3 razy! 

W tym samym roku 27. XII. wystawił komedię również w tłuma
c1·cniu Koźmiana teatr lwowski, także w bardzo starannej obsadzie 
z M. Deryng (Helena), H. Szymańską (Tytania), M. Zboińskim (Oberon), 
w . Urbanowicz (Puk), grając ją dwa razy. Teatr krakowsrl:i, goszcząc 
w lecie w Poznaniu, dał tam „Sen nocy letniej" w premierowej ol.Jsadzie. 

Dopiero 24. X. 1884 r. ujrzała komedię Warszawa, poznawszy po
przednio temat w 1881 r. z opery Thomasa. Premiera odbyła się na 
sc:•!nie Teatru Wielkiego w reżyserii Jana Tatarkiewicza, w dekoracjach 
i kostiumach W. Gersona, udział w niej wzięli: J. Grzywiński (Tezeusz), 
B. Ładnowski (Lizander), J. Kotarbiński (Demetriusz), A. Ostrowski 
(Sr;odek), M. Chomiński (Dudka), C. Stromfeld (Pigwa), L. Sikorski 
(Si:,ój), J. Jaśkiewicz (Cherlak), M. Nowakowska (Hipolita), H. Ładnow
s~" (Helena), M. Prażmowski (Oberon), A. Liide (Tytania), M. Wisnowska 
U ·uk). Wykorzystano muzykę Mendelssohna - Bartholdy'ego. Komedię 
grano z sukcesem 12 razy. 

Wł. Bogusławski, niezadowolony z oprawy scenicznej, pisał w swo
jej recenzji w Kurierze Warszawskim: „ ... przy tych samych kosztach 
tr Gżna było dać nieco więcej inwencji, nieco więcej poczucia malowni
czr. ści, dodawszy wiele uroku fantastycznego". Narzekał na brak odpo
w:edniego oświetlenia, zielone i niebieskie światła dodałyby - jego 
zdaniem - w II-gim akcie tajemniczości, należało również dla uzyska
ni.1 złudy scenicznej ukryć nazbyt widocznie rysujące się kontury sche
r„,.tycznego sprzętu scenicznego, jak praktykable itp. Za duży plus 
pnedstawienia uważał Bogusławski nowy prospekt z namalowanym na 
v;~ górzu miastem - Atenami. Krytykował dalej monolonne ruchy rąk 
dz.l.!ci, ustawionych rzędem przy powitaniu Tytanii, oraz dwie nie
fr 1 tunne jaszczurki, czyli dwóch wyrostków, chodzących na czworakach 
w ~ielonych frakach i pantoflach. Puk chodził piechotą mimo, że miał 
p • .uę ślicznych skrzydeł. Grze zespołu zarzucał zbyt tragiczny ton w ca
ło'.ci. „Namiętności i uczucia, występujące w „Snie nocy letniej" silne 
są i gorące, ale jest ta siła i ciepło otaczającej je natury, w której 
p ·zede wszystkim panuje pogoda". Przekład uznał za chropowaty. Gra 
prostaczków była przesadna, zwłaszcza u Chomińskiego przechodziła 
w szarżę, jeden Ostrowski brylował odpowiednim humorem. 

1 E. Lubawski stwierdzał w swej recenzji, że styl tej komedii powi
nien oscylować między dramatem i komedią, a na premierze qył tylko 
pntos obok szarży. Uznanie zdobyli: Lildowa, Prażmowski, Wisnowska 
i ustrowski. 

Komedię powtórzono. w Warszawie w latach: 1885, 1886, 1890, 1902. 
5. XI!. 1909 roku ukazała się ona w nowej koncepcji, w reżyserii J. śli
"".1ck1ego. w dekoracjach St. Jasieńskiego, w kostiumach Fr. Siedlec
kiego, efekty świetlne, jak zmiany księżyca, grę robaczków świętojań
skich, przygotował Ambroziewicz. Ta1ice opracował Michał Kulesza. 
Komedię grano 10 razy, a w 1912 r. wznowiono na 5 wieczorów. 
W. inscenizacji uwidoczniły się wpływy berlińskiego przedstawienia 
Reinhardta. Słaba obsada ról amantow wysunęła o~zywiście na pierwszy . 
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plan kor1-1ikó\v, · którym przodował · M. Frenkiel, świetny_ 1 ,.z~ . smakie_m 
grany Spodek, obok niego P. O.werło (Tyzbe), H. Kowal.;k1 (;:ipOJ), ..(. Wil
czyński, Wt.- Ktogulski i H. Grubińsk.i. świat_ zah;ochanych repreze_n
tr,waly M. Mirska (Hipolita), lf. Trapszo (Herm1a),_ N. l'om1an-Borodz1cz 
(Helena), I. Kozłowska (Tytania) . Amantów grali: P. Hryn:ewicz (Te• 
~cusz), J. Janusz (Lizander), St. Knake-Zawadzki (Dcmetr~usz). Ro!ę 
Puka blado ujęła St. Lubicz•Sarnowska, czaru1ąc raczeJ jak zav.;~ze 
wdziękiem widownię! Wł. Rabski w recenzji w Kurierze Warszawsk:m 
domag::i.ł się zmianY' wykonawczyni na M. Dulębiankę. . · 

Inscenizacja be1·lińska z 1905 roku pokazała po raz p1.erwszy ~~a ~ 
hałaśliwE>go zwierzaka leśnego, faunika, tarzającego się lub1ezme po 
t r awnikach: · Gertruda Eysold, kapitalna wykonawczyni tej roli, ude-
1'zała często w o'stry; zjadliwy śmiech. Odcinał się też jaskrawą grą 
Spodka Wassrnah,' t}jmował wytworną grą i melodyjnym s1owem 
niezapomniany Oberon - M.oissi. _ . . . 

Punktem głównym i najważniejszym walorem insceruzacJJ byt za
s&dniczy element utworu t. j. las. Tajemniczy, pełen uroku, tonący 
w miękkich mchach, bielejący smukłymi brzozami, spowity w n-;gli~t::? 
opary, nasycony złotymi plamami słońca i srebrnymi księżyca - !<J.s 
bliski Szekspirowi, znany mu dobrze z młodzieńczych wypraw kłusow
niczych . la·s żywy, knieja macierzysta leśnych duszków, stworów, dziwów 
i czaró\v (pamiętajmy, że wówczas masowo palono podejrzane o czary, 
gu sła i wiarę w nie niewiasty ... ), las gra tu rolę równorzędną z tekstem 
1 wykonawcami,_ wśród \dórych króluje główny aranżer zamieszania 
Puk. -

W Krakowie komedia wraca na scenę w 1887 r. i w 1888, a w nowe) 
obsadzie 22. III. 1902 r. za dyrekcji Kotarbińskiego. Dekoracje projek
tował .J. Spitziar, części sprowadzono od Burchardta. 1\1. Tarasiewicz 
pi<;knie grał Oberona, partnerowała mu w roli Tytanii H. Sulima, za
bawnym Spodkiem był A. Zelwerowicz. Sukcesy odnieśli: A. Mielewski 
i W. Sobiesław (role amantów), W. Siemaszkowa (Helena), St. Wysocka 
(łiermia). L. Walewska (Hipolita). Komedię powtórzono w latach 1903. 
1904 i 1905. W r. 1923 wznowiono „Sen nocy letniej" w reżyserii Wysoc
kiej z nową, pięknie graną Tytanią (Ireną Solską). Spodki(om (W. Szym
borskim), Pukiem (L. Bracką i H. Buczyńską). Dekorc:cjc projelctow[•ł 
A. Pronaszko, kostiumy Wolna Szkoł:1 Malarstwa i Rysunkow. Muzykę 
Mendelssohna opracował K. Meyerhold. 

We wznowieniu lwowskim z 1891 roku (przy świeżo wprov„·adzonym 
g'-' ietle elektrycznym) wybijali się: F. Feldman, doskonaly Spodek. 
J. Chmieliński (Tezeusz), Z. Czaplińska (Puk). W r. 1925 reżyserował 
tt\ komedię J. Sosnowski w niezbyt interesującej obsadzie, a w r. 1931 
reżyserował „Sen nocy letniej" we Lwowie Edmund Wierciński. 

Teatr Polski w. Warszawię ukazał komedię w r. 1923 w reżyserii 
A. Zelwerowicza, w oprawie scenicznej K. Frycza, choreografii T. Wy
sockiej. Silna była obsada grupy prostaczków: A. Zelwerowicz (Spodek), 
M. Maszyński (Dudka), W. Gawlikowski (Cherlak), B. Rosłan (Spój), 
J. Warnecki (Pigwa). Hipolitę grała S. Broniszówna, Tytanię H. ::3ulima, 
Puka - S. Umińska . Komedię grano bez użycia sceny obrotowej, srebrne 
kolumny perystylu sąsiadowały z tłem lasu. 

·w 1934 r. Teatr Polski wznowił komedię w reżyserii Leona Schillera 
w dekoracjach St. Śliwińskiego, w kostiumach Wł. Daszewskiego. Cho
reografia T. Wysockiej, układ muzyczny R. Palestra. Grano 57 razy. 
Inscenizacja ukazała utwór na tle zamierzchłego średniowiecza bajecz
nego Albionu (Oberon, odziany w skórę, nosił hełm z rogami, Tytania 
w3eżdżała na scenę na mitycznym jednorożcu). Komizm został zmoder-

11 



nizowany, komedia nabrała kształtów realnych, przy użyciu sceny obro
towej obrazy otrzymały błyskotliwą ruchliwość. 

W okresie międzywojennego dwudziestolecia prawie wszystkie 
większe . miasta prowincjonalne oglądały „Sen nocy letniej": Łódź, 
Lublin, Poznań, Toruń, Sosnowiec. 

W Polsce ludowej mamy nowe, oryginalne realizacje „Snu nocy 
letniej". Pierwszą inscenizacją powojenną była premiera „Snu nocy let
niej" 30. 3. 1946 r . w Toruniu w reżyserii dyrektora teatru vV. Horzycy, 
w dekoracjach L. Torwirta. W związku z Festiwalem Sztuk Szekspirow
skich ukazała się komedia 5. II. 1947 r . w Katowicach w inscenizacji 
Er. Dąbrowskiego, scenografii A. Pronaszki; 15. V. 1947 we Wrocławiu 
w reżyserii M. Godlewskiego, scenografii A. Jędrzejewskiego i W. Lange, 
8. X. 1948 r . w Krakowie (inscenizacja i scenografia jak w Katowicach), 
23. X. 1948 r . w Poznaniu (inscenizacja W. Horzycy i scenografia Tor
wirta jak w Toruniu), w 1947 r. w Kielcach. 

Podpis Williama Szekspira pod jego testamentem 



Kierownik techniczny - WIKTOR ROMAN, brygadier sceny -
JÓZEF NOWAK, kierownik pracowni krawieckiej męskiej -
MICHAŁ STOLARSKI, kierownik pracowni krawieckiej damskiej -
WANDA PRECKAllO, kierownik prac. szewskiej - MIKOŁAJ 

BRATASZ, kierownik prac. perukarskiej MIECZYSŁA V..' 
WOJCZY?'lSKI, kierownik prac. stolarskiej - JÓZEF BĄKOWSKI, 
kierownik pracowni malarskiej - ANTONI żABSKI, kierownik pre
cowni modelatorskiej - TADEUSZ ZAKIEWICZ, główny elektryk 
- ELIASZ KARPINOWICZ, kierownik pracowni tapicerskiej - -

RYSZARD TKACZYK. 

Zakł. Gmf. asw „Pr ..... „ Wrocław - 252, 1.1.1.M. 50llO, -. v A.1/«1 P-4-lll808. 


