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WILLIAM SZEKSPIR 

IRENA BOŁTUC-STASZEWSKA 

WOKÓŁ „SNU NOCY LETNIEJ" 

P.arrow;a.nie królowej Elilbiety przyniosło we wszystkich dziedzinach 
życia •starej Anglii doniosłe :przemi"a.ny. Odkrycia g®graficzm~, rozwój 
handLu, wz.bogacen'ie iSię kupiectwa, wzrost wartości złOtta - wszystko to 
wpłynęło na gwałtowne ziałamanie 1Się porządku feudalnego, p.rzyniosło 

pierwsze sygnaiły rodzącego sLę ka-pitali=u. 

W .życiu d sztuce epoka <e1żbietańska odznacza się 'Zwrotem do czło
wieka i jego praw, oderwainiem zainteresowań od ponadzmysłowych 
wzlotów, a i&kierowaniem ich k>u najbrurdziej ziemskim lf'adościom 

i smutkom. Sztuka szutk:ać poczyna- jak o wiek cały 1wcześniej artyści 

włoski.ego X"enesansu -wzorów w fak bardrn hm~anistycznej sztuce 
antycznej Grecji i Rzymu. Poezja, zaniechawszy religijnych uniesień, 

opi.ewa prawdę i piękno czł·owieka. .i l!lajbardziej ziemskiego z ludzkich 
uczuć - miłości·. 

Nie poozja jecina•k wyraża najpełniej uczucia 1 a1nnosferę elżbietańskiej 
Angli1, lecz w:prost żywtiołowo rozwijający się teatr. Bogactwo ucruć, 
namiętniości, pełnia żyda. ludzi renesansu tylko w lł;eatrze zna<lazfy wła
ściiwy wyraz. Panowała naturalnie .początkowo jeszcze dworska manliera 
układnych sztuk dla zamkniętego koła wybrańców, lecz ·I"Cl!Snące jak 
gr.zY'bY po deszczu na drugim brzegu T1amizy otwairte tea'try ludowe (Pod 
Łabędziem, Pod Kulą Ziemską) czekały l!la utwory dramatyczne, barwne, 
jak życie ówczesnego mieszkańca Londynu, pełne potężnych namiętnośc·i 

i =iennych nastrojów. Ludzie ty~h ·czasów głęboko pmeży.wali krwawe 
tragedie 1Swaich bohaterów, ale też równie s-zczerze pot>ra.f.ili się śm.iiać 

z ich IIJrzygód. 

I znalazł się człowiek, kitóry mocą s-wego geniuszu potrafił nie tylko 
zaspokoić głotlnego najiró:źmorodniejszych wrażeń widza tej złotej epoki 
a.ngielskliego teatru, lecz także wszystkich widzów wszelkich epok, kra
jów 'i narndów, aż IPO dzień dzi.siejszy. Człowiekiem tym był Szekspiir. 

Zruany szeksp.irol!og radziecki Morozow wyiróżnia w bogatej twórczości 
Szekspira trzy ·Okresy: op ty m ·i s .t y c'Z ny (okres pOIW'StaiWania sło

necznyich krunedi·i: Snu nocy letniej, Wiele hałasu o nic, Ja,k wam się 
podoba, Wieczoru trzech króli .i in. pogodtnych kroruik historycznych: 
Henryka IV, Henryka V i Romea i Julii), t:r ag i cz 111 y: (okres wielkich 
tr.agedili: Hamleta, Otella, Króla Leara i Makbetha) i Tom a n ty c z ny 
{okres baśniowych fantazji: Cymbelina, Opowieści zimowej i Burzy). 

ZE ZBIOPÓW 
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Teatr „The Glo.be" 
Mied'Z:iocyt z XVII w. 

Warto może przypomnieć oryginalny podi:iał twórcrości Szekspira 
w studiaah-<> geni.atlnym dramatQPisarzu Apolla Nałęcz-Korzeniowskiego. 
Uważał on, że istotną treści.ą sztuki dramatycznej Szekspira jest czło
w.iek, twierdząc przy tyrrn, 'i.ż łzy i rból wy.rażają u Szek.spirn prawdę 
rzeoz;ywJstości, śmiech zaś jest; wrażeniem wywołanym wykłamanym 
położeniem społeczeństwa i ludzi. Stąd dzieli utwory dramatycme 
Srekspim na oddające: •r.zeczyiwistość ludzką w jej jndywi.du.a•lnych żą
dzach li namiętnościach (traged!ie), rzeczywistość lu<dzką pośród fa1owa
rua dziejowego, gdzie bohaiterem jest 1$połeczeństwo, ·a n;ie jednostka 
(dramaty h:istQryczne) i umjenie sła:bości, lub śmiesZ111ości. czł,owieka (lro
medie). Na pognaniczu :rrzeczywistości tmgiic2'111ej i .Uiiojeni:a kamlicznego 
stawia pięć utworów z Burzą d Kupe2m weneckim na ozeLe. świat ko
miczny budiuje Szekspir y.redług Korreniow.skiego na podstawie bajecz
nych powiastek li podań, a komedie jego są uci.eczką od przerażeń praw
dy przeznaczeń ludzkich, są dowolnym romantycznym urojeniem„. 

Sen nocy letniej, napJsany około 1594 r. zaliczamy do I. okr·es.u twór-
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czości Szeksp:Ta. Można natura1nie wyliczyć żródła, rz lkltórych Szekspi~ 
czerpał pomyisły czy wątki tej najbardri·ej chyba uroczej swej komedii. 
Wymieruilibyśmy wtedy i Żywot Tezeusza Plutarcha w przekia<lzie 
Northa, i Opowieści Kantuaryjskie i: XIV wieku Chaucera, skąd . po
chodzi. hislboria Tezell!S7la, Hi1Polity i diwóoh wakzących o !Serce jednej 
damy loochainków, i wreszde hi:storię Pyr.arna i Tyzby z Przemian Owi
iliusza. Dużo ważniejsze jednakże od tych mito~ogicznych wątków są 
związki komedii zi współczesnymi Szekspilf•OWi ludźmi i ze świlatem 

angiclskich baśni i podań ludowyich. 

Napisan•a dla uświeitruenia ja•kiiegoś arystokratyczinego ślubu komed ia 
musiała zawierać konwencjonalną, zacz~pniętą z antyczmej mitologii 
akcję miłosną, ale świait elfów jest światem rue greckich, lecz blisk;ich 
angiels'kliemu wieszczow.i duchów ze złośliwym chochlikiem Pukiem na 
czele. Angielsk1e też .imńrona .noszą rzemlieś!rucy „arteńscy", owoc obser
wacji. pocrzyniQnych przez Szekspira p-<>śród jego sąsi.adów w Stratfor
dz·ie. 

z Anglią szekspir.owską wre.szci.e wiąże Sen nocy letniej S1Pra.wa dużo 

„Sen nocy letniej" Szekspiro 
reż. A. Daniewicz scen. E. Soboltowa i W. Malkowski 

Helena Krauze i Michal Krauze. 
Praca dyplomowa &luch. P.W.S.A. w LO!Clzi w r. 1954 
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Rekonstrukcja sceny elżbietańskiej 
rys. z. Strzelecki 

głębsza niż te po\V!ierzchowne raczej reminiscencje. W utworze tym od
dał Szekspir to, co było najdoruioślejszą cechą jego epoki: umiłowanie 

natury, owego bajecznego lasu, który koja,rzy wraściwe !Pary, w któryrr>. 
rodzą ·się uczuc.i1a ęJWałtowne, niespodziewan·e, a ranek przyn.os.i po
ws.zechną zgodę, pokój i błogosławieństwo ludzkiemu domowi. 

Sen nocy letniej jest snem o miłości. Miłość, namiętność, uczucie, 
przenika tu każdy wJ·ers.z. A ileż rodz-ajów tej miłoścj, ile jej odmian 
ukazuje Szek~p ir w tym jednym utworze! Oto chłodna, nieco konwen
cj onalna miłość książęcej pary, Tezeusza i H iipo,lity, oto burildiw.a, pełna 

. n ieporozumień i nagłych zwrotów miłość dwóch par ateńskich kochan
ków, m!łlość na wskroś ziemska, tnie pozbawjona zazdrości, gotowa 
w każdej chwili walczyć o swe prawa. Miłość nie omija też nadziem-
6k iego świaita bogów. Waśni·e Oberona· i Tytanii sprowadzają na śwfat 
n i eszcczęśc!La, li ch pogodzenie- darey świat pokojem. Pod wpływem jed
nej kriopelki czarodziej skiegio soku ,pięktna bogini pokocha„. osła. 

O irnn'io losu! Stary kpiarz nie ominął okazji, by li!k.azać, jak dziwnym i 
drogami chodzi miłość, jak niewiele potrzeba by być ślepym i głuchym. 
bo w ·obrazach Eros oczu nie ma ... 
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W przedstaiwtieniu wreszcie 
gburów wyśmiewa Sueksp.i<r ty

pową, teatralną, k:onwetncjonalną 

miłość Pyrama i Tyzby. 

Dobra pani natura opiekuje się 

zakochanymi i wsey.stkie owe 
mL!osne sprawy, po,wikŁa,ne w 
pairną noc świętoj.ańską kończą 

się szczęśli;wie. W pogodnej 
atmosferze Snu odczuwa się jed
nak wyraźnie ak'centy ironi i 
wlelkieg-o p,oe,ty. Natura łączy 

w czarodziejskim lesie z.waśnio

ne i pomiesziane pary, ale od ko
góż zależne są ioh looy? Od ka
prJ'SU chochlika, złośliwego dusz

ka - Puk a, któremu najwięcej 

się podoba, jak się coś dziwacz
nie gmatwa.... bo tacy głupcy ci 
ludzie... Ten Robi111 Dobry*duch, 
bohater sitiairoangiiels1k.ich podań 

i baśni ludowych, jest jedną z 

najc!i''ekialW'SZylCh posta<Ci komed ii 
&Z'ekS\P i.rawskich. 

I nie ziapominajmy jeszcze o 

jednym: Sen nocy letniej przy 

nakreślonych piórem nzetelnego 

realiJS:ty scenach wa.śni kochan
ków, przy komj,az;nych scen.a1ch 

ateńskieh rzemieślnJików - jest 

przede wszystkim pełen poezj'i. 

To jedna z najpięk;niejszych 

baśni driam.atycZ111ych Szekspka, 

zbudowana nie2'lWY'kle htarmonij

nie mimo kilku płaszczyzn akcj"i: 

od bogów i książąt po zwykłY'Oh 

rzemie.ś.I'Il:ików; pełl!l.a wdzięku 

c:·aru w ielkiej poezj·i. 

I. B . S. 

.Karta tytułowa 
I wydania 

„Snu nocy letniej" 
Szekspira 



STANISŁAW HELSZTYŃSKI 

OSOBISTE PIERWIASTKI 
W „SNIE NOCY LETNIEJ" 

... Istniała jakaś ·c1z~wna łącpność między rumysłem, wyobraźnią Szeks
p!ra, a krajem jego młodości i nigdy tak ruie błyskał tęcz.9.mi najczyst
szej poezjii, jak w IZ'eitiknięoi.u 'Z tym spłachciem ziemi, z której pocho
dził. Sen nocy letniej po.twierdza to: z trzech akcji Te-z:eus.z i HilpoliJta, 
pokazand ra·czej z1 daleka -to ukłon być może w stronę '11lOwo.żeńqów, 

których ślub sztuka pr:agmęła uświetnić, oblubienicą mi.'ała być hr. Sout
hampton, wdowa, wchodząca w powtórne 12JW1.ąrzkli; dwó.r ks.ięci1a - to 
marionetki bez i·rudy;widualnego ŻY1cia. Na gJrum1t moicny, nowy, na ru
mieńce żyda· naitrafi.amy d-OJ)iero przy rzemieś1rrikach, mających ode
grać farsę: SzekSjpir z<bliżyl się do swych sąsi.adów, ktć-rych wspotm!na 
w Królu Janie, do kowala Rysza<rd:a Horneby, kraiwca Will~ama Woed
gi.11Jooda, mających w.aTsi.taty tuż pnzy dornastwie jego rod:zi•ców. S;po
sobem byci1a, mówienia, tendencj1amli isnob~styczmymi, być może aspira
cjami .a,k.torskimi 1orui ·~ ich .towarzyisze zapadli mu na za!WISL'e w pamięć. 
Pierwsizy b'i.o,graf poety Aubrey, pisze, że Szekspir rue>to.wał wS1Zęd:zie, 

gdzie przyszedł, dżiwadwa ludzi L d•ch język, stą<l chiar.aiktery, prz2·nie
sione z nzeczyw!iste>śpi· są n!a scenie <tak żywe - w tym wypa•dkiu zbędne 
było z.1bienan'ie notatek: znatne tyipy stratfordz·klie, wy.rastają mu spcd 
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Widok Londynu 
sz1ych z 1610 r. 

pióro. każdy z [runą, sobie wlaśdwą fizjognomią. Spój będzie człowie

kiem umiank•ow.anym., skromnym, przyzl'l!ającym, że IIl!U tir:ucLno idzie 
nauka, Zidechłak.- echem, p;ow.tamzJającym isąidy drugich, P.igwa - prze
wodnti.czącym bez siły wo.l:i, gadułą, któregiO j.aik i wszystki10h in.nsch 
prz.ągaK:la, przek.abaci na swoje pl"z<erobi elllant tewible, Uracz Spodek, 
ali'ais Denko. 

T["':zieci elemerut komedii, śvvti.a•t 1cudoWU1y, boigfunie, l!"usaŁki i elfy, mimo 
· pompaty=ych nazw Oberona li Tytan!ii, są żywcem wzięte z; folkloru 

rodfl'ilntilego, dostępn~ poecie od wczesnej młodości w dOllilu rodziciel
skim. Zasł;uchilwiał się do 111icepamiąoi '2laipe'Wtne mały Will, gdy mu 
w dzieciństwie opQWi.adaJ;a słrużba o .psotaich Robina-DobregiO diucha, 
czyli Puka, dl<a kltórego dziewki :ziwykły iWieazorem od:&taiwiać kubek 
mleka ja/kio inagt-Odę za to, :żJe im śrutował S'łód lub rz.ami.atał dom o pół
nocy. Gdyiby te.go lllliie 'Zrobiły, wtedy dnfa 111astępnągo .albo polewka 
w gairnku by się przypaJiitŁa, .albo ser rue 7!s>i.adł, albo maisło filę nie ro
biłlo, a1bo [pitwo w beczce przestało mus;ować. On ro, duszek figlarny, 
kuliił się w demnym ikądie ona kształt stołka, a gdy nań siadłla plotkarka 
w milłym gron•i•e, usuw.ail się i /Powodował niespodz.uany upadek siedzą

cej; on, w lesLe, to .tu, ·to tam się odrzywadą;c, wodził po manowcach po
dtró:iln.iol{la, myśli,wego -może i kłuisawniilk rz: iUl:iicy Henley w Stratford 
pa:dał jego ofiJarą, gdy się IZ"aipędZił datleko w lasy sir Lucy'ego... A te 
psy, bure ipsy .pyskate, którym ze łbów wiszą uszy, co ranną zamia,tają 
rosę, •CO w igłO'Sie są j1ak dzwonki, lm:żdy .o ton rużej, psy, którym w Kre
cie, Sparcie i Te.ssali.i lruiklt równych mie słyszad;, czyż to nie ogary sa
megoż ni-esi.c'Zęśliiwego .ama,tora :n•ie swojej zwierrzymy, n.ie odgłosy polo
wań wielmożów? A te wz·górza i rozłogi, krzaki, pło:ty i ogrody, kępki 
na ["·asistej łące, śl.aldy nocnych tańców, zawod·ZIOnych pr.zez orszaki 
elfów, i pieI"Wi-OSnków-dworaan re>ty, i rudolbdodre trzmiele, i briatek, 
:zJWany p.rzez lud „miłością w bezczynności" J ks-iężyc, jaśruejący noc 
c<ill:ą, ulkiazujący wciąż nowe, nie21niaJ!le, coraz ba•rd'zliiej chdmerycme zj-a
wi<Ska na.tury, czyż to 111lie okolica Stratfol"du rzeczy, Wli.dziane na dro
dize do Sh:o11Jtery, gdzirę stała, jak dZliś j·eszcze stoi, cichia„ belkoWlaJ!liem 
ca:air.nym pośród j.a:snych śc.iia.n świecąca, podłużna cha!ba, miejsce mi
łości 20-le1Jruiego Wil'la. Puste, melan:oholijne s1:oi w niej do d;z;iś toże 
AJnny Hathaway, oipU1Szoz.ooej tak szybko praez dą.żącegio do me:ropolii 

po sławę i majątek męża ... 
Stanisław Helsztyński 

,,żywy Szeksipi.r'' 



WILLIA~tl SZEKSPIR 

SEN NOCY. LETNIEJ 

TEZEUSZ 
EGEUSZ 

LIZANDER 

DEMETRIUSZ 

FILOSTRATES 

PIGWA 

(A MIDSSOMMER NIGHTS DREAM) 

Baśń dramatyczna w 5 aktach 

Przekład KONSTANTY ILDEF ONS GAŁCZYŃSKI 
Muzyka FELIKS MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

w opracowa.ni u KAROLA STROMENGERA 

BOGUMIŁ ANTCZAK 
HENRYK MAJCHEREK 

{ 
EDWARD SOSNA 

· WIESŁAW ZWOLIŃSKI 

{ 
BOGUSŁAW DUBICKI 

. ROMUALD SZEJD 

{ 
BOGUSŁAW DUBICKI 

. ROMUALD SZEJD 

O oby: 

OBERON . 

TYTANIA 

PUK 

GROSZEK 
PAJĘCZYNKA 

CIEMKA . . 
GORCZYCZKA 

SPÓJ 

ZBIGNIEW WITKOWSKI 
f JERZY KAMAS 

. l ROMAN MICHALSKI ELF I 
ELF II . 

SPODEK 

DUDA . 
ZDECHLAK 
RYJEK 

HIPOLITA 

HERMIA 

{ 
STANISŁAW OLCZYK 

. EDWARD WARZECHA 
KAZIMIERZ GAWĘDA 
HENRYK JÓŻWIAK 

ELF III 

FYRAM 

ANDRZEJ NOWIŃSKI TYZBE 
f ANNA KULAWIŃSKA MUR 

. l IZABELLA PIEŃKOWSKA KSIĘŻYC 

. CELINA MĘCNERÓWNA LEW 

HELENA : IWONA SŁOCZYŃSKA I { 
ZOFIA SARETOK 'l . . . 

Scenografia Rzecz dzieje się w At ach i pobliskim lasku 
BOLESŁAW KAMYKOWSKI 

R u'Oh sceni c2lily: 
JOANNA JEDLEWSKA 

pC>d kier. art. 

Inscenizacja .j reżyseria 

EMIL CHABERSKI 

JANINY MIECZYŃSKIEJ 

f JERZY KAMAS 
. I ROMAN MICHALSKI 

(ANNA KULAWIŃSKA 
l IZABELLA PIEŃKOWSKA 
( JERZY BALBUZA 

. l JÓZEF SKWARK 
BOGUMIŁA MURZYŃSKA (III rok) 
ALINA PAJEK (II rok) 
MIROSŁAWA MALUDZIŃSKA (Il l\"k) 

BARBARA KOMOROWSKA (Il roki 
CELINA MĘCNERÓWNA 
JOANNA ZCZERB (Il rok) 
JADWIGA BOGUSZ (II rok) 

. { :~~~!~A=A~~~~~ 
KAZIMIERZ GAWĘDA 
ANDRZEJ NOWIŃSKI 
HENRYK JÓŻWIAK 

( JERZY KAMAS 
. l ROMAN MICHALSKI 

Asystent reżysera 
ZOFIA PETRI 

K '.erown!ctwo muzyczne 
EDWARD ŻUK 

Praca dyplomowa absolwentów IV roku Wydz. Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. L. Schillera w Łodzi 

Premiera dnia 19 Lstopada 1960 r . na scenie Teatru Rozmaitości w Łodzi 



Michal Pawlicki w roli L izandra 
w „śnie nocy letniej" 

Praca dY1Plomoiwa Sluch. P.W.S.A. w Lodzi w r. 1954 

STANISŁAW DĄBROWSKI 

Z DZIEJÓW SCENICZNYCH 
„SNU NOCY LETNIEJ" 

Na polskich scenach najP'ierw zj1awiły się tragedie Szekispira, komedie 
jego dopiero później ocaniion-0 i realizOWiaJno. Wcześniejsze zaiintereso
wanie twórczością komediową iwi<loczne byto w tema.tyce utworu Fram
dsz.:ki Urszuli Radziiwfiłławej, która wątek nieforitunnych ZJalatów Fal
staffa pnzeinii-OSł<a na teren Turcji' w sztuce pt. Niecnota w sidłach 1750. 
Mamy z przeróbki· scenicznej Kumoszek z Windsoru 4-aktową komedię 
spolszczaną pt. Samochwał albo amant wilkołak (1782 przekład F:r. Za
błock.iiego). W 1829 r. gr.a.no w Kralko.Wie Poskromienie złośnicy, wysta-
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wione pt. Ugłaskanie sekutnicy we Lwowie w 1837 r . Oryginalne jed
nakże, wienne tłumaczen i•e sztuk szekspirawsk!ch zja.wiało się na sce
nach na.szych <loip!ero rw II-g:ej rpołowie XIX wieku. Ro krakowskiej 
:iremierze komedii Wiele hałasu o nic w r. 1867 przyszła kolej na• uro
czą, feery}ną baśń Sen nocy letniej, d.a.ną również w K.rakawie pr;:·odt.1-
jącym w łowien:.u w•artlośc!.owych nowości oryginalnych czy tłumaczo
nych 13. IV. 1872 r . 

Zai11i m JS ię skrystali.z;owała forma ujęc ia sceniCZ!Ilego tej komedii, prze
szła ona przez f!Hry p~ em,v;szych poczynań, które możemy liczyć od po
łowy XIX wjeku, gdy jeszcze w Londynie Ka.rol Kean, syn wielkiego 
trag:·ka Edwarda Kea1na, dyrektor „Pri111cess Theatre" p;róbował uw!el
b im1e przez ·siebie utwory Szekspira wtł>aiczać koniieczniie w ściśle okir.e
śl-0ne epoki historyczne. T·fl'k było i ze Snem nocy letniej który w jego 
:nscenizacji nos-U p'.ętmo archeolog'.oznej w sty•lu gireckim wystawy. Gdy 
Samuel Phelp, dnugh entuzjasta Szeksp:ra, objął w 1844 r. dyrek
-cję „SadJers' Wells Theatre", w c!ągiu dlwuctz.iesJtolec'ia i n s.cenizował tę 

kome::I.:ę, okrywając .igra!S'zki leśny.eh dooz:ków ,i elfów tiulową z,z.,sŁoną. 

W N'.em:czech Maks Gruibe eh."'STIJ•eo: n'.ngefrski aktor, wprowadził Sen :1ocy 
letniej w kirólewskim berlińskim teatrze na afisz, wzro•rując się na ko1n
cepcjach .angielskiich, które .tam adśwtieżył znów w 1900 r . w „His 
1VIa jesty Theatre" i'I1scen·'.1z;ator Beerbohm-Tree, a późnfoj w serii sztuk 
szeks,pir·owskich w 1914 r. w nowym, styHziawamym ujęciu aktor i re
żyser Granville B arker. 

Sta.ni'sław Koźmian, dy;reiktor Krnkorwsk liego tea1lru, propagator kultu 
Szekspir.a 111.'.ł scen:e, dając polS'ką premierę komed:ili, zrnai ll<iemieckie 
i w:e:leńskie realizacje sztuk sze'kspir.owskich. Wy tawił Sen nocy let
niej na bEi::ieLs .d oskonałeg::i kcm:ka Gusta•wa F '.1-z-era dla jego pcpisu 
w robi Spodka. Afisz błyszcza!! n.a·z.w'.1skami lurruna.rzy ówczesnej sceny: 
M. Zboiński (Tezeusz), F . Benda (Liiza.nder), B. Leszczyński (Demetr:.uszl, 
J . May (Hipol!ta), E. Bauma.nówm.a (Hermi.a ), H . Bendowa (Tyfa,:i.ia), 
W. Urbaruow!cz: (Puk), W. Terenko.czy (Oberan), J . Kwiatyńslk:a (Helen.a), 
S . Zamo.iski (Pigwa·), W. Eker (Ryjek). MU!ZY'ka w o•pracowan.:u Kazi 
m:erza Hoffman1a. Nerw.a wyst•arwa z zachowani-em kroju greckich szat 
cbo;k pcmysłowych figur leśnych st.worów. Sztuka odl!liosła duży sukces 
1 grana była 3 razy. 

W tym samym .r·oku 27. XIL wysta·w'.·l komedię rówruież w tłumaczeniu 

Koźmiana, teatr lwowski, także w bardzo starannej obsad2ie z M. De
ryng (Helena), H. Szymańską (Tytania), M. Zboińskl!.rn (Ober::in), 
W. Urbanowicz (Ruk), grając ją dwa [".azy. Teaitr kmkoow.sik.i, goszcząc 

w lecie w P omainiu, <lal tam Sen nocy letniej w premie.r:owej obsiadZ'ie. 
Dopiero 24. X . 1884 r . .ujrzała komedię Warsziawa, po;mawszy P01Prze

d:i~ o temat w 1831 w operze ThillTl!asa. Prem:ena odlbyła się na scenie 
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Teattru Wielkiego w reżyserti•i Jaina Tutarkli~wloza, w dek.01racj.ach i ko
stiumach W. Gers·cma, udziaił w niej wz.ięlk J. GTzywiński (Tezeus"".), 
P. Łado.owski (lJi.za,ndar), J. Kot<Wbiński (DeJmetriusz), A. Ostrowski 
(Spodek), M. Chomlńsk!i (Dudka), C. Stromfel!d (Ptigiwa), L. Sikorsk: 
(Spój), J. Ja..śldewkiz (Charłak), M. NoWiakowsika (Hipolifa), H. Ładno,w

skia (Helen.a), M. PrażmoWISki (Obercm), A. Li.ide (Tyta1ni.a), M. Wisnow
ska (Puk). Wykorzystano muzykę Mendelssohna-BalI"tholdy'ego. Kome
dię gra1no z 1S1U!J<icesem 12 razy. 

' 
Wł. Bogus1awski, IIlfiezadowoJony z 01Prawy sce!lJ~cznej, p i!Sa ł w swojej 

recen.zji w Kurierze Wars?Jawskim: ... przy tych samych kosztach można 
było dać nieco więcej inwencji, nieco więcej poczucia rnalowniczości, 110-

dawszy wiele uroku fantastycznego. Na.raeka.ł na brak odpowiedn iego 
oświetle!lJia zi·elone i niebieskie światŁa - dodałyby jego zdaniem -
w II. akcie tajemni·crośd, należało równllież <11a ueyska1nia złudy scenicz
nej ukryć nazbyt wild01czmie rY15ują•ce się kontury schematycznego sprzę
tu sceni·cznego, jak pr.ak'tykable itp. Za duży pJ.UIS przedstąwienia uwa
żał Bo,gu.sŁa<WSki nowy prosipekt z naimalowainym na ·wzgór:ziu miastem -
Atenami. Krytykował dalej monotonne ruchy rąk dzieci, ustawionych 

14 

„Sen nocy letniej" Szekspira 
reż. A. Daniewicz scen. Soboltowa i W. Małkowski 

Pit'aca d'Yplomo.wa sluch. P.W.S.A. wi Lo.dzi v: r. 1954 

rzędem pr.zy poW1it81Ili.u Tytainili, oraoz dwie n iefortwnne jaszcZ1U~ki, czyli 
dwóch wymstków chOldzący;ch .na OZJwc.raka;ch w zielo.nych frakach 
i pantalona•ch. Ruk chodiiił p'ieohotą mimo że miał parę śLioznY'ch skirzy
<leł. Grze zespołu -zarzru:ca!ł tbyt tmigicmy .tcm w całości. Namięt ości 

i uczucia, występują.ce w ,,Snie nocy letniej" silne są i gorące, ale :est 
to siła i ciepło otaczającej je natury, w której przede wszystkim LJanuje 
-pogoda. Przekład uzi!lJał za chropowaty. Gra prrnstaazków byŁa p.rze- . 
s.:>dna, zwła.szcza u Chomińskiego prziechod•:llił.a w szarżę, jeden Ostrow
.?ki brylował odpowLednim humorem. E. Lubow.skoi stwiierooał w swej 
recenzji, że isty! tej kiomedili pow!1n ien oocylow:ać_ między dramatem J ko
medlią, a na prerp.i-erze 1był tylko patos obok s~arży. Uznamlie z<lobytli: 
Li.idowa, Prażmow.sk:i, Wdsnowska i Ostrowski. 
Komedię powtórzcmo w Warszawie w latach 1885, 1886, 1890, 1902. 

5. XII. 1909 Toku uk.a12:ała się ona w :nowej konc~cji w reżyser.ii J. Sl.i
wickiego, w dekor.acjach St. Ja.Sieńskiego. w k01Sti.umach Fr. Siecl:l:eckie
go, efekity świet1ne, jak zmli81Ily iks'iężyoa, girę irobac7Jk6w świętojańskich 
przygotował, AmbrozioewiJcz. 'I1ańce opracował Miichał Kulesza. Komedię 

g>Fano 10 razy, a w r. 1912 wznowiono tlla 5 wieczorów. W irusoeniizaicji 
uwidoczniły się wpływy ibeTlińskiego priz:edstaiwden'i'a Re!im.hardl1a. Slab.1 
obsada Tól amantów wyswnęł:a oczywiście n.a pLerw.szy pla•n komików, 
którym przodowiał M. Frenkiiel, świetny d ze smakiem grany Spodek, 
olbok 1niego P. Owoerł:o (Tyzbe), H. Kowalski (Spój), J. Wilczyński, 

Wł. KrogiU1skli .i H. GrubLńSkii. Swiat zakochanY'ch rąp,rezento,w.ały: 

M. Mil1Slka (Hi(polita), T. 'I'raipszo (Hermi·a), N. Pomian-Borodzicz (Hele
:1a)„ I. Kozłowska (Tytallli.a). Amantów gra.ii: P. Hryil1iewicz (Tezeu.srz), 
.J. Janusz (Liza1nder), St. Knak!e-Zawadi,ki (DemetrLusz). Rolę Puka 
bla'do ujęła St. :yubicz•-Sannowska, czarując raczej jak zawsze wd.tię

k'.em widownię. Wł. ;Rabski w recenzji w Kurierze Warszawskim do
magał się z.mia.ny wykona.wozyn'i na M. Dulębilankę. 

Inscenizacja berliińska z 1905 J:'oku poka•z<ała po raz pierwszy Puka -
hałaś!Lwego •zwierzaka leśnego, faunlka, tarzającegio się llubieżnie po 
trawinika,ch. GeTtruda Eysold, kapitalna wykc11nawczy1nii taj roli, ude
rzała często w ostry, i,jadlLwy śmi•ech. Odcinał •s:ię też jaskrawą grą 

Spodka Wa:ssman, ujmował wytworną grą i melodyjnym słowem - n ie
zapom!lJiamy Oberon - Moissi. 

Punktem głównym i .najważniejszym walorem litnsceni•rn•cji był zasad
niczy element .utwocu tj. 1 as. Tajemniczy, pełen u:rokiu, toną.cy w mięk

kich mchach, bieląjący smukłymi brzozami•, spowi,ty w mgliste o;pa.ry, 
nasycony .złotymi plamami słońca i srebnnymJ księżyca - la:s bliski 

.Szek piTowi, znany mu dobrze z mł<odzieńczych wypraw kłwmwni-czych, 
las żywy, k.n ~eja maderzysta 'leśn yich dmzków, sbwo.rów, dz'iwów i cza
rów (pam'.ębajmy, że wówczas masowo palono podejrzane o c2a•ry, gusła 
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i wi1arę w inie niewi•asty„.) las gDa tu r.olę równorzędną z tekstem i wy
kO!llawcarni, wśród .których króluje główny an-am.żer zamieszania - Puk. 

W Kralk!owie komedia wraca na scenę w 1887 r. i w 1888 a w nowej 
obsadzie 22. III. 1902 ir . .za dy;re·kcji Kcitarbińsk·iego. Deilmr.aicje pmjekto
wa.ł J. SpLtzia·r, ozęś.ci .siprowadzono .od BuDchardta. M. Ta•raśiew:cz 

pięknie gmał Ober.ol!la, pairtner·ował.a mu w roH Tyltan!ii H. Sulima, za
bawnym Spodkiem był A. Zelwerowicz. Sukcesy· odnieśli: A. Mielew
ski i W. S<Ybiesła:w (r.ole amall1ltów), W. Siemaszkowa (Helena), St. Wy
socka (HetrmLa), L. Walewska (Hipolita). Kioonedtię powtórzono w lafach 
1903, 1904 .L 1905 .r. W 1923 r. wznowiono Sen nocy letniej w reż)'SeTii 

Wysocklhej z nO'Wą, pięknie graną Tytamlią (Ireną Solską), Spodikiem. 
(W. Szymborslkim), Pulki.em (L. Brncką .i H. Bucz:yńiską) . Dekoracje pro:
jektował A. P1ronasi1ro, kostitumy Wo1na Szkoła Malarstwa i Rysu.nków. 
Muzył!{.ę Mendels-soh:na. oprac.o•wał K. Meyerho•ld. 

We w.zn·o·wieniu Lwowskim z 1881 roku (tprzy świeżo wprowadzonym 
świetle elektrycz..'1ym (wybijali się: F. Feldman, dosko1nały Spodek, 
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„Sen nocy letniej" Szekspira 
Lech Pietrasz, Michal Pawlicki i Marian Wiśniewski 

Praca dyplomowa S'.luch. P.W.S.A. w Lodzi w r. 1954 

J. Chm'ieliński (Tezeusz), Z. Cza'Pli11ska (Puk). W r. 1925 reżyserował ~ę

komed'ię J. Sos.nowiski w 111ieZibyt interes.ującej o!b.sadiie, a w r. 1931 re
żysel'Ował Sen nocy letniej we LWiO'Wie Edmund W·iericińs1ki. 

Teaitr P.o1ski w Wan;71awie ukazał komedię w r. 1923 w r.eżyserLi. 

A. Zelwar01Wlcza, w o,pr.awiie scenicznej K. Ftry,cz.a, chore:igrafii T. Wy-· 
.sodki.ej. Silna była obsada gnupy pir01Staczków: A. Z•elwe_rowic.z (Spo

dek), M. Maseyński (Duda), W. Gawliikowski (Cher1alk), B. Rosłam (Spój), 
J. Wamnecki (Pilgwa). Hipoli<tę gDała S. Broni1sZiÓwna, Tytiamię - H. Su
lima, Pu:Im- S. Uanińs'k.a. Komed"ię gran.o bez użycia sc€iny obrotowej, 
srebrne kio1umny perysty1u sąisLa<lowały z tłem lasu. ' 

W 1934 r. Teatr PalL5'ki W'Zllowfił kamedię w reżyserii Le::iina Schillera 
w dekaracjadh St. Sliiwińiskiego, w kostiumach Wł. Da1s.zewsJciego, cho
reiogr.afila T. Wysockiej, uikl·a<l mu.zytezny R. Palestra. Grano 27 ra.zy. 
LThscen-iza•cj<a ukazała tutWór n.a tle zamierzchłeg-0 ś.redinio~i·eaza bajecz
nego All:lionu (Oberon, od<ziamy w skórę, m.os:ł hełm z mg.arni, Tytanfa 
wjeżdżała na scenę na mi1tycznym, jednorożcu). Komi:zm został rmoder-· 
niizowamy, koonedia nabraŁa iksZJtałtów r.ealnych, przy uży0iu sceny obro
towej Obrnizy otrzymały bły~otliwą iruchlLwość. 

W t0•kresie mLędzyiwojenneigo dwudzietoleci1a pll".aiwle wszystkiie większe 
miasta pr.owi!ncjonalne oglądały Se1_1 nocy letniej: Łódź, Lubl'.im, Po
Zil'lla.ń, Toruń, Sosnowiec. 

W Polsce Ludo,wej mamy nowe oryginalne reali:zacje „Snu nocy let
ni.ej". Piel"W'Szą inscenizacją powojenną była premiera Snu nocy letnie.f 
30. III. 1946 r. w TorUlrliu w .reżyS'et'ii dyrektora teatnu W. Horzycy, w :le
kiorncj·ach L. Toriwirta. W związku z Festiwaiem Si;:·buk Szeklspfro.ws.ki-ch 
ukazicdta się komedia 5. II. 1947 T . w Katowicach w inscernza.cji B.r. Dą
browskiego, scenografii A. Pronaszki. 

STANISŁAW DĄBROWSKI 



Z WARSZTATÓW DYPLOMOWYCH PWSTiF IM. L. SCHILLERA 
W LODZI W SEZONIE 1959/60: . 

W. SZEKSPIR „WIECZÓR TRZECH KRÓLI" 
reż. J. Walden scen. E. Soboltowa 

s. Olczyk, H. Seroczyńska, R. Tischbach T. Trygubowicz 

R. Tbschba..ch, K. Gawęda, S. Okzyk, 

M. Marcheluk i 'l'. Trygubowicz 

KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN Bil'ITKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
JÓZEF PIKORA 
JÓZEF MARLICKI 
G E R T P Y D D E 
TERESA GAWRYSIAK 
IGNACY KOŁODZIEJCZYK 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŹWICKI 
HELENA KOŁODZIEJCZYK 
HENRYK ZWIKIEWICZ 
HENRYK KISZKA 

Charakteryzacja: 

ZDZISLAW PAPIERZ 

Brygadierzy Sceny: 

STEFAN OLCZAK 
FRANCISZEK ZURA WSKI 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Z-ca Kier. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC! 

Kierownik Gospodarczy: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Biura Organizacji 

WidoWll1.i: 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKI 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

STANISLAW GAWALKIEWICZ 

ZE 
Dz"a D 

Biuro Organizacji Widowni - Lódź. ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Hrzyjmuje zamówienia na b!ffety do 'I'ea:tru Powszechnego 

i Teatru Rozmaiitości (na mia9i·ąc wcześniej) w godz. od 8-16. 

Kasa Teaitru Powszechnego czynna przez ca'ły .tydzień od godz. 10-13 
i od 16 do roqipoczęc.ila ,prZ'edS:tatwifeni.a (2 wyjąVkiem pcmiedziałków) -

tel. 350-36. 

Kasa Teat!nu Rozmaitości .czynna w dniach prziedlstawień od godz'iny 
, 10--13 i od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. :.!9!HH. 



,,DZIENNIK ŁÓDZKI" 
GAZETĄ ŁODZIĄN 

. . . Informacje krajowe i zagraniczne 

. . . Felietony i 1 .·eporiaże 

..• ReoeQZje 
•.. Artykuły popularno-n.:i.ukowe 

. . Ciekawostkl ze świata tnmu 
... Powieść sensaey~ 
•• Cotygodniowy dodatek „Panorama" 

ZNAIDZIESZ W „DZIENNIKU ł.ÓDZKIM" 

„Prasa", Lódź . Z . 341C. N . 4000 . X I. 60 R - 5/ 5177 

Cena zł 2,50 


