


WILIAM SZEKSPIR 

SEN 
NOCY 

LETNIEJ 

- ' 

KititK:·ow i gs4 
. ł. ::· . :·;:- > : .-_ ·:: . . : · .. 



Grafika 
JAN KURKIEWICZ 

Cena egz. 1 ·so 

Rękopis otrzymano 28. II. 1954 r . 

Druk ukończono '· 111. 1954 r. 
Nakład 6.()()() egz. 

Krak . Zakłady Graf. Nr 8, ul. B . JoBelewicui 24 
zam . Nr 197 z dnin 28. II. 19ó' -M·ó-5808P 

PRZEMYSŁA W MROCZKOWSKI 

zym jest „Sen Nocy Letniej "? Czym był w zamie
rzeniu swego twórcy i czym być może - jest dla 
nas? Chcąc odpowiedzieć na te pytania przyjrzyjmy 
się najpierw uważnie tytułowi. 

Jest to se n . Wśród dominujących cech będą więc: zmienność, kap
ryśność, zaskakujące przeplatanie. się wątków, dziwność, wręcz groteska. 
Dlatego uczucia młodzieńców ateńskich przerzucają się tak zdumiewa
jąco z jednej dziewczyny na drugą, dlatego Tytania zakochuje się tak 
absurdalnie i odkochuje w ciągu kilku godzin. Dlatego Chochlik pomyli 
się kogo z kim skojarzyć. Dlatego w czarodziejskim lesie (który nazwano 
głównym bohaterem sztuki), w poświacie „kłamliwego księżyca" błądzą, 
szukając się lub uciekając od siebie, spierając się ze sobą i za sobą sza
lejąc, nieszczęśni kochankowie, duchy kwiatów i prostoduszni rzemieśl
nicy. Stąd też swobodne sąsiadowanie ze sobą tak różnorodnych światów 
i zachodzenie ich na siebie. Stąd człowiek może rozmawiać z władczynią 
mgieł i paproci, stąd wreszcie może mu wyróść na ramionach ośla głowa. 

Tytuł stwierdza również, że jest to sen śniony w 1 e t n i ą no c 
(w oryginale: Midsummer Night - noc w środku lata - co kojarzy się 
z naszą nocą sobótkową). Z poza pni leśnych wyrastają korowody tańczą
cych duszków, czy też przemyślny i beztroski skrzat-kawalarz, Puk. 
Poeta nie zawaha się czerpać pełną garścią ze skarbów ludowych gadek, 
z piękna przyrody swego kraju, zaklinając jedno i drugie swoimi nie
powtarzalnymi wierszami w niedościgłe wzory sztuki. W śród czarów 
snu na pierwsze miejsce wysuną się te, które rządzą porywami serca: 
„Sen Nocy Letniej " w kilku tonacjach mówi o miłości. 

Odpowiadając dalej na postawione na wstępie pytanie czym jest 
„Sen Nocy Letniej" należy wyjaśnić, komu sh: .,przyśnił" ten sen i „co 
miał znaczyć" . Nawiązujemy tu do genezy sztuki. Napisana, jak sądzą 
badacze, ok. roku 1595, miała być uświetnieniem uroczystości weselnych 
w jakimś wielkim elżbietańskim domu. Jest to więc „Sen Nocy Przed
ślubnej": „bezładne" zwidy i szalone rozszczepienia miłości , siły w za-
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satLdc iwórc:tej i stunowiąccj u ladzie: połączy óna młodą parr; morny1h 
węzłem w jasnym świetle nadchodzącego dnia. Tq młodą parę reprezen
tują Hipolita i Tezeusz, !Patrzący z wyrozumieniem z wyżyny prawa 
i swoich trzeźwo ustalonych planów życiowych na miotających się na 
kole zmiennej Fortuny kochanków. 

To wszystko mówi raczej o zewnętrznym kształcie utworu. Dla 
zrozumienia jego „wnętrza" należy uświadomić sobie czas powstania 
sztuki i pojęcia w nim panujące. 

Koniec wieku szesnastego w Anglii to czas, gdy prężność sił narodu 
(rozbudzona za wcześniejszych Tudorów), zwłaszcza mieszczaństwa, roz
wijającego się i świadomego swej roli od dawna, znajduje godny, wyraz 
w .rozkwicie poezji i dramatu. Warto ~wrócić uwagę, że mieszczaninem 
jest największy przedstawiciel poezji, tak ambitny w swoich literackich 
planach, Edmund Spenser i największy przedstawiciel dramatu, William, 
syn rajcy z Stratfordu, Jana Szekspira. W pewnych utworach widać na
wet wyraźnie przeciwstawienie przez reprezentantów klasy mieszczań
skiej mieszczaństwa, jego godności i osiągnięć, stanowi szlacheckiemr. 
~zy magnatom. To oczywiście nie zmienia faktu, że literatura dworska 
i szlachecka nadal zajmuje poważną pozycję. 

Poezja, której ognisko rozżarzało się z trudem, przygasając chwilami 
prawie całkiem, rozpaliła się wreszcie pełnym płomieniem renesansowej 
świetności m. in. w niedramatycznych utworach samego Szekspira. Dra
mat porywał się na tematykę coraz szerszą. 

W chwili gdy trzydziestoletni przeszło Szekspir stanąl przed zada
niem napisania „Snu Nocy Letniej", dysponował on już· bogatymi możli
wościami, zarówno w zakresie własnych twórczych dokonań jak i do
robku literackiego epoki. 

W dziedzinie poezji możliwości te obejmowały, obok wspomnianego 
szerokiego tchu :(epickiego), giętki, barwny i bogaty język oraz obrazo
wanie w znacznym stopniu mitologiczne. Chodziło teraz o to, aby elementy 
mitologiczne ożywić, splatać je z udowymi i narodowymi. Jeżeli idzie 
o tradycyjny teatr, mógł poeta sięgnąć do wzorów komedii antycznej, 
z jej akrobacjami kunsztownej intrygi, lub do farsy średniowiecznej, 

n~ezby t zresztą bogato w Anglii reprezentowanej. Był wreszcie teatr mi
sterfowy, ważny dzięki wielopłaszczyznowości swej techniki i głębi pro
blematyki, ale wystawiany niezręcznie i surowo, jak teatr rzemieślników 
w· „§nie ·Nocy Le.tniej". 
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_ Jego -autor .chciał -teraz pokazać poezję wysokiej klasy na scenie. Tam, 
w postaci komediowej miała ta poezja nabrać blasku życia. Wyrosła też 
nad funkcję ornamentu, aby należeć do tworzywa i zamysłu pisarza. 

A jeśli teraz widz zapyta o stosunek tego wszystkiego do „zwykłego" 

życia, ludzkich potrzeb i myśli? Wtedy odpowiemy, myśli poeta, że ten 
sen coś znaczy i to nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanych, biorą
cych udział w weselnych godach. 

Teatr „Glob" - w Londynie, gdzie Szekspir grał i wystawiał swoje sztuki 

Sądzicie. że komedia, to rzecz błaha, godzina spędzc:ina na miłym 
wytchnieniu? Tak, także · to, ale u mnie nie tylko to. Przyjrzyjcie się 

Lizandrowi, gdy z pewnością siebie wygłasza zdanie_: „wolą mężczyzny 
rozum rządzi przecie" właśnie w chwili, gdy odwraca się od swej ulrn
chanej, a wola jego wydaje się conajmnicj czystym kaprysem. Przyjrzyj:
cie się Spodkowi, tak niezachwianemu w poczuciu swej ważności w świe:.. 
cie, gdy z oślą głową na karku wymyśla od osłów Ryjkowi. Czy naprawdę 
jesteście pewni, że wam się podobne rzeczy nie przytrafiają? Jeżeli ta.k , 
to jak najgorzej, bo właśnie wskazywałem w poetyckim obrazie komedii, 
że najgorsza jest pewność siebie. To się przedłuża , gdyż w sztuce coraz 
to' ktoś na kogoś patrzy z góry. 
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W języku innym niż poetycki nazywa się to, że realistyczną prawdę 
o człowieku ukazał satyryczny obraz ludzi wzajemnie się z boku oglą
dających. 

W ten sposób humor zyskuje misj ę odkrywczą w stosunku do rze
czywistości. Nie chodzi tylko o ironię wobec Spodków i zapominających 
o całym świecie kochanków, ale też wobec ludzi teatru. Chodzi o zesta
wienie ze sobą różnorodnych i do pewnego stopnia przeciwstawnych 
grup, za którymi stoją różne „porządki" rzeczywistości. Co za efekt gdy 
prototyp zwiewnej Goplany rozkocha się w prymitywnym a bezdennie 
głupim De n ku (Spodku). Nie chodzi jednak tylko o zewnętrzny efekt, 
chodzi o „dialektyczne" i dramatyczne pokazanie rzeczywistości. 

Czym jest „Sen Nocy Letniej " dla świata nowoczesnego? 

Wiele nowoczesnych inscenizacji podkreśliło przede wszystkim poezję, 
jako wartość nadrzędną, samą w sobie stanowiącą całość , względnie jako 
przędziwo baletowych popisów, dla mniej lub więcej pomnożonych elfów. 
Inne wydobywały komizm przedstawienia ateńskich rzemieślników. 

Tymczasem trzeba dojrzeć poprzez poezję (jako skrótową drogę) 

wielki, a tu swoisty realizm Szeksoira. Widzimy go tak w sylwetkach 
rzemieślników, ja~ i w postaci Tezeusza i zajętym przez niego dystansie 
w stosunku do wydarzeń czarodziejskiej nocy. Sceny z Tezeuszem, to 
kontrast do księżycowych mamideł, to oprawa i rama scen nocnych 
Rama ta, po renesansowemu złocona , „zakańcza" dzieło i jest najbliższa 
otaczającej je rzeczywistości , nie przeszkadza ona jednak, że obraz przez 
nią zamknięty ukazuje prawdę ,życia przy pomocy swoich środków . 

Ta prawda nie straciła na wartości mimo, że zmieniło się wszystko 
co uwarunkowało napisanie sztuki: stosunki społeczno-gospodarcze, idee, 
konwencje obowiązujące artystę . 

Nie straciła również siły swego uroku natura, przechowywana i wciąż 

7.ywa w opisach poetyckich. 

Dziś, gdy teatr jest z reguły teatrem dla mas, warto uświadomić 
sobie sprawę stosunku teatru elżbietańskiego do jego odbiorców w świetle 
.. Snu Nocy Letniej". Z jednej strony to widowisko pisane było dla publicz
ności wybranej. Z drugiej jednak strony teatr ówczesny był teatrem bar
dzo szerokich kół. I w „Snie Nocy Letniej" mamy okazj ę obserwować 
historyczny podkład tej popularności. Interludium rzemieślników to wy
raźny ślad teatru granego przed Renesansem przez lud dla ludu. Jego 
prymitywizm bawi, ale łagodna pobłażliwość Tezeusza utrudnia przy-
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puszczenie, że poeta chciał „ugodzić" teatr cechowy. Uśmiech swobodnej 
ironii wydaje się raczej adresowany do każdej teatralnej pretensjonal
ności. Smieszności musiały być wyjaskrawione poprzez ukazanie prymi-
tywizmu: , 

Niezależnie od nieprzemijających wartości, trwałych aspektów dzieła 
sztuki, które stanowią o jego aktualności dla późniejszych epok, każda 
z nich ma prawo patrzeć na dzieło własnymi oczami, dawać własną swoją 
wersj ę nie wychodząc zbyt poza ramy intencji autora. 

Niewątpliwie własną wersją „Snu Nocy Letniej" Szekspira jest 
przekład Gałczyńskiego, który trzeba właściwie nazwać przekładem wol
nym. Jeśli chodzi o inscenizację Teatru Poezji, to tradycyjna w wielu 
punktach, ma być w jednym punkcie nowa i dostosowana do zaintereso
wań współczesnego człowieka: akcentuje motyw miłości , widzianej nie 
w kategorii zasady porządku w świecie, której ambasadorem jest, w zgod
ności z źródłem Szekspira - Tezeusz, a raczej w kategorii ludzkiegq_ 
uczucia. 

Przemysław Mroczkowski 

M. MOROZOW 

Komedia „Sen nocy letnie.i" (1595) . jak przypuszczają badacze, na
pisana została przez Szekspira, celem uświetnienia jakiegoś arystokra
Jycznego ślubu. Slubom i weselom magnatów towarzyszyła zazwyczaj 
wielodniowa uczta podczas której odbywały się przedstawienia. „Sei:i nocy 
letniej" brzmi jak epitalamium - uroczysta pieśń weselna. Jest to jeden 
z najbardziej poetyckich utworów Szekspira. „Gdy staram się określić 

czym .jest poezja - mówi amerykański poeta Edgar Allan Poe - wspo
minam Tytanię i Oberona". Sztuka zdumiewa bogactwem wyobraźni. Od
różniamy w niej z łatwością trzy płaszczyzny: po pierwsze - świat za
kochanych młodzieńców i dziewcząt; po drugie - świat wesołych rze
mieślników z tkaczem Spodkiem na czele i wreszcie - świat czarów. 
Mamy w nim i królową wróżek Tytanię (zmienione 1mię starorzymskiej 
bogini Diany), i króla nocy Oberona, i bohatera angielskich ludowych 
podań swawoJnego chochlika Puka, czyli Robina - Dobrego Druha, 
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i stworzone: prŻez sameg_o_ ~f uż ·Szekspira · czarodzlejskie istoty, - chochliki 
jak: Groszek · Pajęczynka. ·cma, Gorczyczka. Poetycka fantazja łączy się 
tu z humorem: królowa elfów zakochuje się w wiejskim chłopcu z oślą 
głową - w.szechwładna miłość stroi sobi~ żarty z ludzi. 

.· 

,_ -

T~ lekka, błyskotliwH sztuka zawiera jednak swój poważny .temat: 
jest nim typowe dla Renesansu wysławianie natury, na które1 łonie mło
dzi zak?chani pó fantastycznych niepowodzeniach osiągają szczęście". 

. „ „.-· M. Morozo w . . . - . . . . ' ~· . 

„Szekspir" 
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Jako jedenastoletniego chłopca zabrano mnie na moją pierwszą w ży
ciu sztukę Szekspira. Był to ,,Sen Nocy Letniej" wystawiony w idealnej 
oprawie Greckiego Teatru na wolnym powietrzu w Bradfield College, 
około 50 km na zachód od Londynu. Ten sławny teatr, zbudowany ściśle 
według an1ycznych wzorów, posiada amfiteatralną widownię, schodzącą 
szerokimi tarasami murawy do okrągłego placyku, wykładanego kamien
ną mozajką o geometrycznym wzorze. Parę kamiennych stopni prowadzi 
na drewnianą scenę , otoczoną kamiennym budynkiem teatralnym. Scenę 
wraz z budynkami ocieniają drzewa. 

W moich oczach ta scena, ten teatr połączyły się z przedstawieniem 
w jedną czarodziejską całość. Lizander i Demetriusz. llermia i Helena 
na scenie greckiego teatru! Oberon, Tytania i Puk wynurzający się spo
śród zieleni najprawdziwszych drzew! Widziałem później wiele przedsta:.. 
wień lepiej odegranych i· wspanialej wystawionych, lecz nic nie zatarło 
w mej pamięci niezapomnianego wrażenia, jakie na jedenastoletnim 
chłopeu wywarł urok tej sceny. 

Nie tylko zresztą w oczach niedoświadczonego chłopca wystawienie 
.. Snu Nocy Letniej" na scc>nie Greckiego Teatru w Bradfield College było 
olśniewającą rewelacją. lecz również zostało z uznaniem zanotowane w hi
storii inscenizacji tej sztuki na terenie Wielkiej Brytanii. A historia to jest 
niezwykle urozmaicona. Niektórzy utrzymują, że sztuka była po raz 
pierwszy wystawiona dla królowej Elżbiety i jej dworzan. W każdym ra
zie wydaje się pewne, że pierwsze przedstawienie „Snu Nocy Letniej" -
okolo roku 1595 - było pod względem inscenizacji stosunkowo skromne 
i proste, gdyż właśnie w owym czasie przestały być modne te nadzwy
czajne efekty widowiskowe, przepych wystawy i tłumy statystów, któ
rymi do tej pory posługiwał się zarówno Szekspir, jak i Christopher 
Marlowe przed nim. 

Z początkiem XVII wieku „Sen Nocy Letniej" padł ofiarą brutalnego 
obcięcia i skastrowania tekstu.· Dwieście lat trwające prześladowani;;i. 
przypadły w udziale Tezeuszowi i Hipolicie, Spodkowi i dzielnym rze-



mieślnikom. Popularność scen humorystycznych sprawiła, że grywano 
je oddzielnie jako odrębną całość . Współczesny pisarz i teatrolog Fran
cis Kirkman opowiada, że wyjątki ze „Snu" przekształcono „w ucieszne 
skecze, a i te były dostępne tylko ukradkiem, pod pretekstem jakiegoś 
tańca na linie czy podobnej błazenady" . 

Pod koniec XVII wieku, gdy teatr angielski przeżywał nawrót do 
przepychu widowiskowego i różnych mechanicznych sztuczek insceniza
cyjnych, odkryto, że niektóre sztuki Szekspira są świetnym materiałem 
do muzycznych opracowań i bogatej wystawie. W Queen's Theatre w Lon
dynie wystawiono efektowne widowisko pt. „Królowa Wróżek", które 
było przeróbką szekspirowskiego „Snu". Skreślono Hipolitę a niektóre 
sceny przeniesiono do trzeciego aktu. Celem zmian, lekceważących zu
pełnie myśl autora, było wydobycie w ostatnim akcie wspaniałego finału, 
z chórem Chińczyków, baletem sześciu małp i chińskim ogrodem. 

„Sen Nocy Letniej" bywał cze; to bezceremonialnie przerabiany na 
libretto do opery. Za przykład tych wandalizmów może posłużyć przed
stawienie spreparowane w roku 1755 przez Davida Garricka, znanego 
aktora i reżys rn . który w kreślił wogóle postacie błaznujących ręko

dzielników. łączni(' z oślą głową, pozbawiając s nsu historię Oberona i Ty
tanii. W prolog11 prz ·pisywano autorstwo tej np ry cz.v 01 rctki. nazwa
nej „Wróżki„. ni jakiE"m11 ,.Si.gnorowi :;;hak spcarelli"' 010 hołd. 7.ł0żnny 

włoskiej operze! 
Przez cały te1i cza" nigdy „Snu Nocy Lclni j ·· nie grano w r nglii 

~ciśle według 1 •kstu szekspirowskiego. Dopiero w roku 1816 zaczęto się 

zastanawiać . czx przypadkiem Szekspir nie zasługuje jednak na lepSZl' 
traktowanie. Wybitny essa. ista j krytyk, William Hazlitt pisal o operowej 
wersji sztuki. w . stawionej w 1816 roku w Covent Garden: ,.Wszystko 
co w sztuce .iest najpiękniejsze, znikło z tego przed ·tawienia". Poglądy 
Hazlitta i wielkiego wielbiciela geniuszu Szekspira. Karola Lamba, zaczęły 
w połowie XIX wieku przenikać do teatrów lond ó.skich i w roku 1840 
Madame Ventris i Charles Mathews wystawili w Covent Garden „Sen 
Nocy Letniej"' już nie jako operę. lecz mniejwięce.i zgodnie z oryginal
nym 1f'kstem. Zachowano n<iwl't zakończenie szekspirowskiego oryginału. 
unikając widowiskowego finału, stosowanego przy wszystkich dotych
czasowych adaptacjach tej sztuki. Przeprowadzono drobiazgowe studia 
kostiumologiczne, osiągając, według współczesnych relacji, doskonałe re
zultaty. Dekoracje przenosiły widza w wiernie odtworzony świat daw
nyG!h Aten. 
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A 
Midf ommer nights 

dreame. 
Asit hath beene fundry times pub.
/i{e/y aaeJ , b, the 'R.igb1 Honour•-

blt, the Lord Chambcrlaine hw 
Jm111rus. 

1·1·rurm r., llVilli1m $1'1J~tjpt11t. 

Strona tytułowa pierwszego wydania „Snu nocy letniej", 
Londyn, 1600 r. 

Historycy teatru lon
lyńskiego zgadzają się, 

że najlepszą w ciągu 

XIX wieku inscenizację 
„Snu Nocy Letniej" dał 
teatr Sadler Wells w 
roku 1853. Dekorator 
Frederick Fenton tak 
pisze o swoich przygo
towaniach do tego 
przedstawienia: , , Oświe
tlenie przedstawiało dla 
nas wówczas poważną 

trudność. Niewiele tea
trów rozporządzało in
stalacją gazową ... Otrzy
małem zezwolenie na 

f 

wprowadzenie stałego 

oświetlenia gazowego w 

naszym budynku i pn 
raz pier\Vszy zastosowa
liśmy je przy wysta
wieniu „Snu Nocy Let
niej". Dzięki temu znikł 
raz na za\Vsze zapach 
nafty i I rocin , do tej 
pory nieodłączny doda
tek do każdego przedsta
wienia teatralnego ... Do
skonały efekt ruchu 
osiągnęliśmy dzięki za
stosowaniu podwójnych 
dekoracji, jednocześnie 

poruszanych ... Aby osią-

gnąć wrażenie mgły, sprowadziłem specjalnie zamówioną w · Glasgow nie
bieską siatkę tiulową tych samych rozmiarów co kurtyna, bez sz\Vu. 
Ta siatka spuszczona po pierwszym akcie, osłaniała scenę już do końca 
przedstawienia". Oprócz tej tiulowej mgły spuszczano jeszcze zasłony 



z gazy, częściowo m~lowane, dla pogłębienia efektu mgieł i nocy w chwili 
gdy Oberon rozkazuje Pukowi -„nie całkiem ~aciemnij". · 

Charles Kean, aktor i reżyser, ulubieniec publiczności 'londyńskiej 
z połowy XIX wieku, wystawił w październiku 1856 roku ,.Sen Nocy 
Letniej" powierzając rolę Puka ośmioletniemu -.dziecku. To cudowne 
dziecko wyrosło później na jedną z najsłynniejszych szekspirowskich akto
rek w historii angielskiego teatru: Ellen Terry. Sądząc ze współczesnych 
recenzji, tym razem sukces panny Ellen Terry był pod znakiem zapyta
nia. Thomas Fontane pisze: „Kostium był dobrze pomyślany: ciemny, ru
dawo-brunatny ubiór, ozdobiony mchami i porostami, z których również 
spleciono wieniec na jasnych roztarganych włosach. Cienkie, obnażone 
ramiona„. W teorii zgadzam się z taką interpretacją postaci . Puka; ale 
w praktyce zawsze będą trudności. Ta panna Ellen Terry była po pr~stu 
nieznośnym, przedwcześnie dojrzałym , źle wychowanym niedziecinnym 
dzieckiem angielskim. A jednak wrażenie jej <lR(lrycji było tak głębokie , 

że teraz już nie mogę sobie wyobrazić d~rosłeg_o _Puka, o pełnej figurze 
i okrągłych .ramionach''. 

. - w, , , . 

Fontane opisuje w dalszym ciągu , jak ·Puk w\ dwóch · \h~padkach 
.,kiedy mu się spieszy" znika ze sceny: „Pierwszy raz stał najwidoczniej 
na ruchomej platformie, która go jednym płynfi.y~~-'\szybkim ruchem 
wciągnęła za kulisy, .drugi raz uleciał w powietrze jak-- str'zaj_a. W obu wy
padkach ukryta maszyneria świetnie się spisała" . -

Ostatnim godnym zanotowania dziewiętnastoweicznym ·przedstawie
niem był. „Sen" w Teatrze Daly's w roku 1888'. William Winter w swojej 
recenzji podaje następujące ciekawe szczegóły nowości inscenizacyjnych: 
„$wiatło księżyca w przejściu z aktu II do III i „stopniowe zgromadzenie 
duszków i wróżek wśród cieni i mgieł, poprzez~które ·pr~elatują błyszczące 
ś~ietliki , pod koniec- aktu III, były nowe i piękne. W ,akcie. IV wpro.wa-

. - . . \ -
dzono zmiany, aby zamknąć -go ostatnią sceną: barką Tezeusza, płynącą 
"".'.~r~~ letniego krajobrazu po srebrzystym, mieniącym się strumieniu 
do Afen". '' 

Herbert Tree, znany aktor i reżyser, w pogoni 'za- nOwością wprowa
dził do zaczarowanego lasu w swoim przedstawieniu w roku 1911 . w Tea
trze Królewskim - żywe króliki. Insce~izację Granwille'~ Barkera · 
w Savoyu w 1914 również cechowała pagon za sensacją: posta~ie ze _świata 

czarów miały orientalne rysy i !'ozłacane :tw.~rze. W r~ku 192~ wystawiot?-o ., 

„Sen" w Drury Laue z niebywałym przepychem, wzbogaconym Jeszcze 
baletem, zaprojektowanym przez słynnego choreografa, Michała Fokina. 
Od roku 1933 „Sen Nocy Letniej" należy do stałego repertuaru letniego 
teatru na wolnym powietrzu w Regent's Park, gdzie stosuje się stale ilu
strację muzyczną Mendelssohna. 

Byłem na wielu przedstawieniach w Regent's Park, z udziałem róż
nych słynnych aktorek. Ale nic nie mogło zatrzeć w mej pamięci czaro
dziejskiego uroku pierwszego w moim życiu „Snu Nocy Letniej" w Grec
kim Teatrze w Bradfield. 

George Bidwell 

"" 



JANINA KRAUZOWA 

Do niedawna uważaliśmy, że rok 1616 jest datą pierwszego szekspi
rowskiego widowiska teatralnego w Polsce; miejscem tej pra-premiery 
miał być dwór Królewski Władysława IV w Warszawie . Ta bezsporna dla 
naszych szekspirologów data musiała jednak ulec prze.s unięciu o 13 lat 
wstecz, gdy w Polsce Ludowej baza badań historycznych rozszerzyła si~ 

nn nieobjęte nimi dotychczas tereny, na Ziemie Odzyskane. 

Szekspir nie debiutował w Polsce w r oku 1616 na dworze Królew kim 
w Warszawie. Szekspir debiutował w Elblągu, któregoś dnia sierpniowego 
1G03 roku, na ogrodowej . cencc w gospodzie pod Czterema Szczytami. 
A okoliczności tej najpierwszej pm-premiery pol skiej S<! bardzo, bardzo 
ciekawe. 

Na przełomie wieków 16-go i 17-go nadbałtycki port Elbląg przeży

wał złoty okres swego bogactwa i potęgi . Stefan Batory, po pamiętnym 
sporze z Gdańskiem , obdarował konkurencyjny dla „ Gdańska - Chłań

ska" Elbląg przywilejami, które zamieniły i tak już zamożny port w ruch
liwe, pięknie zabudowane, niemal wspaniałe i bardzo ambitne miasto, 
pragnące rywalizować nie tylko z Gdańskiem czy Królewcem, ale z sa
mym Hamburgiem, Amsterdamem, Lubeką. Ruchliwości i blichtru doda
wali Elblągowi licznie tu osiedli cudzoziemcy, zwłaszcza Anglicy i Szkoci. 
Dla nich to, zrzeszonych w towarzystawic do handlu z~ Wschodem 
„Eastland Company" , Elbląg był drugą ojczyzną. I na elbląskich ulicach , 
między św. Jakubem i Św. Katarzyną, koło śpichrzów nad Elblążką i pod 
staromiejskimi bramami , a także na terenie Wolnego Portu gdzie wznosił 
się ulubiony klub kupiecki pół-giełda i pół-hotel zajezdny, zwany „Go
spodą pod . Czterema Szczytami", obok języka polskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, włoskiego słyszało się też często i język Szekspira. 

Do szekspirowskich przedstawień w Elblągu nie doszłoby jednak, 
gdyby nie fakt, że w ostatnich latach 16~go stulecia osiedlił się tu Andrzej 
Bartowicz. 

Bartowicze byli z Wroeławia: rzemieślnicy, kupcy, zamożni swego mia
sta obywatele. Ale mieli też wrodzoną żyłkę jakichś szerszych zamiłowań , 
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podąg do książek, nauki, podróży. Ojciec Andrzeja Bartowicza, zwany 
„Marchewką" znał prawie całą Europę. Syna w wieku 12, 13 lat już za
bierał ze sobą na targi do Drezna. W Dreźnie młodziutki Andrzej Barto
wicz zobaczył po raz pierwszy trupę wędrownych komediantów angiel
skich. Była to trupa Johna Greena, przyjaciela samego Szekspira, aktora 
słynnego z urody i skandalic:.mych przygód miłosnych, sięgających dwo-
1·ów królewskich. John Grct:Jl przebiega! gościńce Europy, wioząc na 
wędrownym wózku Tespisa prawdziwą sztukę scenicz 1 1ą . Z artystkami 
swymi i artystami (i kobiety także - rzecz była niezwykle gorsząca 
wchodziły w skład trup angielskich komcdiantC:.w) gr) ·wal J nhn Gre<' n 
wyjątki z oper, intermedia baletowe i grywał - Szekspira. 

W roku 1599 widzimy Andrzeja Bartowicza w Elblągu. Ożenił si q 
właśnie z piękną Reginą, córką burmistrza i już jako rajca miejski jest 
prawdziwym mecenasem sztuk i nauk. Upiększa ratusz dziełami szluki , 
powiększa i wzbogaca bibliotekę, dopomaga przy budowie cennych .'.uly
stycznic domów miejskich , inicjuje dawanie stypendiów zdolnym synom 
elbląskiej biedoty na naukę w Krakowie, Wrocławiu , Niemczech i Italii. 

Ta kulturalna działalność Andrzeja Bartowicza trwa przez całe jego 
życie, aż do śmierci - już na stanowisku burmistrza miasta Elbląga -
w roku 1639. Ten to rajca Andrzej Bartowicz w 1603 roku sprowadza do 
Elbląga trupę Johna Greena, a więc - sprowadza Szekspira. 

Angielscy komedianci p rzyjechali do Elbląga morzem. Zamieszkali 
w gospodzie pod Czterema Szczytami i tu - w czasie kilkudniowego po
bytu w sierpniu i wrześniu 1603 roku - grali co sobotę i niedzielę , cza
sem nawet dwukrotnie w ciągu dnia. Spektakle ich były urozmaicone. 
Składały się na nie wyjątki z oper i z baletów oraz wyjątki z klln 1 d ii 
i tragedii Szekspira. John Green, dyrektor trupy i jej pie rwszy artystn. 
lubił najwięcej sztuki historyczne swojego wielkiego przyjaciela, niezrów
nany miał też być jako Romeo i jako Otello. Przedstawienia dawano 
w strojach i dekoracjach przywiezionych z Anglii , grano oczywiści po 
angielsku. Przed przedstawieniem streszczano jednak po pobku przebieg 
akcji, aby polscy goście rozumieli tok akcji. Autorem tych w:;tępnych Hu
maczeń bywał zwykle rajca Bartowicz. Oboje Bartowiczowie ni e opusz
czali ża J nego przedstawi enia. Jeśli zecheerny wie!·zyć plotkom, piękna 

Regina Bartowiczowa nie była oboj ętn a na urok Johna Greena. Cóż -
był ulubieńcem królowych. Nie różniło si ę widać od królewskich serce 
burmistrzanki . 
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.Szekspirowskie przedstawienia tak się w Elblągu spodobały, że trupa 
Johna Greena w okresie od 1603 do 1628 roku aż 14 razy przyjeżdżała 
do Elbląga. W 1616 roku zawadziła i o Warszawę i na Królewskim dworze 
grała po raz pierwszy Szekspira. O stopniu zażyłości miasta z aktorami 
świadczy fakt, że gdy w r. 1623 w czasie pobytu w Elblągu zaraziło się 
i umarło bodaj na ospę dwóch członków trupy, pochowano ich na koszt 
miasta w najszacowniejszym kościele św . Jakuba, wśród rajców, kupców, 
właścicieli okrętów i pamięć ich uczczono do dziś zachowanymi uroczy
stymi epitafiami. Zważmy, że był to rok 1623. Jeszcze w 200 lat później 
chowano u nas aktorów chyłkiem , nocą, za murami cmentarza. 

Nie w 1616 roku, nie na dworze królewskim w Warszawie, ale w 1603 
roku, w elbląskiej gospodzie pod Czterema Szczytami, przed mieszczań
stwem, marynarzami i żakowską gawiedzią rozległo się na polskiej ziemi 
po raz pierwszy natchnione słowo Szekspira. 

„ 

._ 
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