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Szanowni Państwo, 
z naiwności mojej wypływa chęć zapewnienia Was, że 
od podstawowego pomysłu obsadzenia w „Snie _nocy 
letniej" świata dworskiego i fantostyczn~g~ . tymi sa
mymi aktorami doszedłem ponad dwodz1esc1a lot te
mu, gdy co roku inscenizowałem jedną . ze ~ztuk 
Shakespeore'o. Owo ciągłe dokumentowanie sobie od 
nowo jego utworów, szukanie - głównie z Zofi_ą 
Wierchowicz - ich wyrazu scenicznego, doprowadzi
ło mnie w dosyć prostej konsekwencji do pomysłu 
przedstawionego w następnych lotach przez Zbignie
wa Kopolkę w Gnieźnie, o potem w słynnym opraco
waniu Petera Brooka. Można mi dziś wierzyć lub nie, 
ale fakt ten wypływa nie tyle z mej odkrywczości, co 
z tego, że w każdym okresie ludzie dochodzą do do
syć wspólnego patrzenia na świat i sprawy egzysten
cjalne rodzaju ludzkiego. Nie znaczy to wcale, że za
łożenia wyjściowe były identyczne - odwrotnie -
myślę, że były one całkowicie różne. 
Szukając obrazu teatru szekspirowskiego, elżbietań

skiego sposobu rozgrywania widowiska, rozpatrywa
łem wszelkie dane tearu „The Globe". Wiedziałem, że 
stałą metodą gry w tym teatrze musiało być odtwa
rzanie kilku ról w przedstawieniu przez jednego akto
ra, bo obsado była nieliczna. Trudniej mi się domyślić 
jak odbierała ów zabieg ówczesna publiczność. Czy 
jako sztukę transformacji, czy jako odbicie prawd głęb
szych. 

Teatry, którymi ówcześnie kierowałem, też posia
dały szczupłe kolektywy aktorskie i taka metodo ob
sadzania ról bardzo mi odpowiadała. Niedostatki wy
posażenia technicznego scen, gdzie procowałem, nie
jako instynktownie, kazały szukać elżbietańskiego po
działu sceny, oby grać bez uciążliwych zmian deko
racyjnych. Trudne warunki, poza wyborem, z koniec?
ności zbliżały mnie do rozwiązań bliskich scenie szek
spirowskiej. 
Młody zespół aktorski kazał szukać rozwiązań opar

tych o dynamikę i temperamenty, a nie głębokie dywa
gacje psychologiczne, które nie znalazłyby praktycz
nych rozwiązań artystycznych. Zresztą metodo psy
choanalizy Stanisławskiego, tok celna dla sztuk Cz<: 
chowo, ponosi no ogół fiasko w zestawieniu z „anty-
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psychologizmem" bohaterów s_hokespeare'o, ulep_io
nych z namiętności i sprzecznosc1, zaskaku1ących ich 
samych. 

I tak rekonstruując podobieństwo do teatru nad Ta
mizą doszedłem do oczywistego wnio~k~, że _tylko po
stacie dworskie, poza czwórką młodz1ezy, nie wystę
pują w lesie i ci sami aktorzy mogli i powinni grac po
stoce fantastyczne. A wtedy przyszła myśl druga -
o jeśli to są ci sami ludzie ,ogląd~ni roz z?. ~nio, a_ r?,~ 
w nocy, a nazwani jedynie inaczej. Oczyw1sc1e „dz~en 
i noc" nabierają znaczeń szerszych niż tylko zmiana 
c~~su. Obraz zagęścił się nagle znaczeniami nom blis
kimi, stał się zwierciadłem, w którym możemy zoba
czyć się sami. I analizowany pod kątem tego pomy
słu tekst zaczął zdradzać wyraźne tropy, że tok byt 
mogło. Jak wytłumaczyć słowo Oberona, mówione 
do Puka przed świtem, o tym, że oni są innymi ducha
mi i światła dnia się nie boją? Jak wytłumaczyć nagłe 
pojawienie się w epilogu Oberona i Tytanii w miejsce 
Tezeusza i Hipolity, jeżeli nie zrzuceniem części kos:.. 
tiumu prawie na oczach widzów? A jeżeli dopowiemy 
sobie istnienie ówczesnej „maski" angielskiej, zabawy 
w której obowiązywało nie tylko przebranie, ale gdzie 
widzowie byli zarazem jej aktorami, jeśli dopowiemy 
obyczaje dworu angielskiego, jego rozwiązłość, bi
seksualizm.„ Dwór ateński zaczyna się nagle rozgry
wać obok desek „The Globe", również w pałacach 
po drugiej stronie Tamizy. Widzowie ówcześni nie 
mieli pewnie wielu kłopotów, by pod scenicznymi fi
gurami widzieć żywe pierwowzory. Przedstawione 
sprawy, mimo przebrania, były bliskie czasom Shake
speare'o. Ale czy tylko im? 

To był ów pierwszy ślad. 
Potem przemyślenia poszły dolej, Łotwo stosunko

wo ustalić, że postacie „Snu nocy letniej" są ujęte w 
trzy wyraźne grupy, każda ilustrując określone sprawy 
poznawcze o naszej naturze. 

Pierwsza - ludzi dorosłych środowisko dworskiego 
mówi nam, że ani dzienne, oni nocne oblicze nie daje 
oddzielnie pełnej prawdy w człowieku i dopiero złożo
ne ze sobą tworzą jego wierniejszy obraz, obraz by
najmniej nie harmonijny, ale dosyć mroczny i często
kroć zbudowany na dramatycznych przeciwieństwach . 
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Druga - młodzieży, która na naszych ocza~h prz_e~ 
.krocza po raz pierwszy próg „nocy", oszołom10~0 jej 
odwrotną optyką, kiedy ideał dzienny nagle traci swe 
walory, na rzecz odmiennych wartości nocy,_ wpierw 
nie dostrzeganych. To inicjacyjne przekroczenie progu 
stanowi dla młodzieży szok, a powrót do praw dnia 
wywołuje zawstydzone niedomówienia, oficjalny unik 
w sen. 

Trzecia - rzemieślników, owych nieudolnych akto
rów, których twarze wyjrzą zawsze spod p~ymity~ny;~ 
przebrań, mówi przede wszystkim o . niemozhwo~~1 
wyjścia człowieka poza siebie, poza swoją osobowosc: 
Prawda ta doprowadzona do sytuacji groteskowej 
ujawnia się ostro i nawet nie wymaga komen~a.rzy. 

A teraz owa noc. Mendelssohn zobaczył w niej poe
tycką wizję muzyczną, Reinhardt - bajkową feerię, 
Peter Brook - drastyczny obraz sexu i rozdarcia czło
wieka współczesnego, podobnie, ale z ironicznym pod
kładem - Konrad Swinarski. Każdy więc okres -
jak zaznaczyłem - ma pewną wspólną optykę: wi
dzenia i rozumowania. 

Czy możemy odczytać „Sen nocy letniej" inaczej? 
·Oczywiście, jeśli za wszelką cenę szukalibyśmy ory
·ginalności. Myślę jednak, że nie o „oryginalność" nam 
chodzi, ale o powiedzenie sobie i widzom środkami 
artystycznymi jak rozumiemy sprawy dwoistości natu
ry ludzkiej. Cóż, nie są to prawdy „najmilsze", _ale 
wiemy o sobie dziś dostatecznie dużo, aby „cukier
kowy" nasz portret można było powielać i utrwalać. 

W wypadku naszej rodzimej obyczajowości otwarte 
mówienie o naszej mentalności i sensualiżmie jest ob
warowane dodatkowo pruderią, dewocją i szeregiem 
innych „uświęconych" zakazów. Czy znaczy to, ~: 
mamy rezygnować z dialogu jaki powinni prowadz1c 
między sobą ludzie dorośli? Myślę, że inteligentna i ni: 
uprzedzona część publiczności tego od nas wymagac 
nie będzie_ Ale przecież podobne „zakazy" is~nieją ta~
że i w nas, ludziach sceny. Na ile uda s 1ę nam je 
zwalczyć, na ile odważnie zdołamy mówić nie_ tylko o 
tej zewnętrznej, ale i o „nocnej" stronie naszej natury, 
wykaże dopiero scena. 

To zadanie stwarza dla zespołu szansę „teatralizacji'• 
-- głębokiego wniknj.trcia w widowiskową warstwę 
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sztuki szukania jej wyrazu nie wyłącznie w warstwie 
słown'ej. Pod tym względem gorzka ta komedia daje
nam okazję do istotnych poszukiwań. 

Pragnę się zastrzec, że nie idzie nam o żaden 
„awangardyzm" (tak oczekiwany przez część Publicz
ności) - odwrotnie - idzie o uczciwe warsztatowo 
rozwązywanie kształtu nurtujących nas przemyśleń. 
Ich wyrazem jest doprowadzone wspólnie ze scenogra
fem, Kosą Gustkiewicz ograniczenie dekoracji do czte
rech słupów, pozwalających przez stworzenie rytmu, 
bądź jego rozchwianie, na metaforyczne przenośniki 
dalsze niż obraz werystyczny dworu i lasu. Tym samym 
śladem idzie forma wyboru kostiumu dziennego i jego 
nocnej „podszewki" - tworzących nie tylko odnośniki 
„historyczne", bo są one równie umowne jak „Ateny" 
Shakespeare' a. 

I w zakończeniu pragnę dodać, że świadomie nie 
prowadzę dywagacji na temat poszczególnych boha~e
rów sztuki1, ich złożoności, ani zadań - sił popychają
cych ich do - względnie, przeciw sobie za dnia i nocy. 
To zostawiam scenie i umiejętnościom artystycznym ak
torów oraz wrażliwości Państwa. Szczupłość programu 
nie pozwala nam nie tylko na to, ale i na poruszenie 
wielu dalszych problemów związanych z tym autorem. 

Tadeusz Aleksandrowicz 

Myślenie Szekspirem 
FEERIA LUDYCZNA 

( ... ) Miejsce witalnego snu o erotyce zajęło tu łagod
nie fantasmagoryczne senne marzenie, pastelowe i 
rozsłonecznione.") W ćwierć wieku później „Sen" po
jawia się na polskiej scenie w porządku pytań o mroki 
podświadomości i ambiwalencje człowieczej natury. 
Czas zmienia repertuar znaków zapytania wypełnia
jących artystyczną mentalność. W swych wypowie
dziach o „Snie" Dąbrowski konsekwentnie posługuje 
sie określeniami rodzaju „koronkowa struktura poe
ty~kiego utworu, muślinowa zwiewność". To, tak już 
dziś od nas odległe, widzenie „Snu nocy letniej" w 
czasie inscenizacji Dąbrowskiego jest niewątpliwie sce-
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niemą odnową inscenizacyjnej tradycji. Dotąd wiązał 
ją przykład słynnej inscenizacji berlińskiej Reinhard
ta z początku wieku, wznawianej później wielokrot
nie i filmowanej, spektaklu iluzjonistycznego, pełnego 
szalonego przepychu wirujących na obrotówce i odbi-
1ających się w lustrzanej posadzce poetyckich obra
zow. W tym kontekście szokującą innością był spek
takl inscenizowany niezmiernie oszczędnie, bez rozbu
dowanej wystawy; przedstawienie, w którym dekoracje 
podczas akcji przesuwały się po scenie na kółkach -
dekoracje wywiedzione przez Pronaszkę z jego do
świadczeń konstruktywistycznych, przeciwstawione 
bogactwu barwnych kostiumów. 

( ... ) Bodaj bardziej charakterystyczny element zasto
sowanej w „Snie" stylistyki Dąbrowski zinterpretował 
w przedpremierowym wywiadzie: „Chodziło mi przede 
wszystkim o to, żeby ta najbardziej poetycka sztuka 
Szekspira wyraziła się nie tylko przez piękno słowa, 
ale żeby była w i z j ą w z r o k o w ą p e ł n ą r u
c h u i z w i ew n o ś c i, wynikającej z tego p o e
t y c k i e g o m a r z e n i a, jakim jest ów sreb~ny 
od blasków księżyca „Sen nocy letniej" (podkr. A.Z.). 
Wierny przeto polski spadkobierca Wachtangowa trak
tował tu często tekst na zasadzie materiału scenariu
szowego, obficie obudowywał go rozwiniętymi działa
niami ruchowymi grup aktorów. Raz po raz - niby 
·Nesołkowie wczesnoelżbietańscy - zwracali się oni 
bezpośrednio do publiczności, rzemieślnicy ruszali w 
tan w rytm muzyki mendelssohnowskiej, las wirował 
wśród śmiechu i emocji, którym artykulacja słowna 
zdaje się zbyteczna. Wszystkie te elementy jedno
czyły się w tłumnym feeryczna-rewiowym finale. Za
mazywało to oczywiście cały sens ostatniego monolo
gu Puka - jego wielkiej kody o granicach snu i pozo
stawało komedią w rejonach beztroskiej poetyckiej im
presji. 

•) SEN NOCY LETN,IEJ. Przełożył Stonisław Koźmian. lnsce
rizacjo i reżyseria: Bronisław Dąbrowski, inscenizacia olastyn
na : Andrzej Pronaszko, muzyka: rei iksa Mendelssohna w opra
cowaniu W. Krzemińskiego. Katowic e, Teatr Slą;;k', 5 VII 1947. 
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WSROD METAFOR I GWIAZD 

ćwierć wieku przed słynną inscenizacją Petera. 
Brooka, Horzyca przeczytał „Sen" •) w kategoriach 
opowieści o ambiwalencji człowieczej natury, o roz
darciu jej między po nietzscheańsku opozycyjne sfery 
marzeń i możliwości. W warstwie formalnej natomiast 
uwypuklił grecki kostium i konwencjonalność sytuacji 
Tak wyostrzona konwencjonalność w roku premiery -
a zwłaszcza w latach jej nowych wersji: 1948, 1953 
- była, podobnie jak w elżbietańskiej Anglii, jednym z 
niewielu dostępnych sporów, by poprzez uwypukle
nie maski ukazać, iż niekoniecznie o Grecję jedynie tu 
idzie, ale również o „tu i teraz", a zarazem o - tak 
Horzycę fascynujące - „zawsze i wszędzie". Było 
jedną z dróg do aktualizacji, a jednocześnie do tm i
wersalizacji tematu. 

Przy ogólnie antywerystycznej wizji poetyckiej tea
tru Horzycowego, niewątpliwie jednymi z najbardziej 
konstytutywnych elementów struktury inscenizacyjnej 
„Snu" były schody. i las, a także walor świetlny przed
stawienia. Swiatl_o nie sugerowało tu realnej sytuacji 
fabularnej - oddawało sytuację metaforyczną; przy 
wejściu na plan srebrzyście ubranych aż po peruki 
bóstw światło było znakiem „księżycowego srebra" . 
Podobnie muzyka Mendelssohna, potęgując lirycz
ność, koloryzowała inkantacyjnie podawane słowo, 
współtworząc wraz z nim sugestię obrzędowości wido
wiska. 

Metaforyczna funkcja lasu w komediach Szekspin 
przypomina funkcję schodów w jego tragediach. Po 
stopniach tych schodów piąć się można ku szczytowi 
i równie prędko spadać z nich na samo dno. Można 
przez ten las iść, przedzierać się ku jasności, atoli 
można też w nim zagubić się z kretesem, utonąć bez 
ratunku. Jest to bowiem i gaj, i bór zarazem. Plener, 
który obraca na nice perspektywy dnia i jasności, ale 
też mroku i nocy. Horzyca pisał w programie toruń
skiej premiery: „Las jest czymś tak integralnym die. 
naszego widzenia tego szekspirowskiego dzieła, że 
niepodobna oprzeć się pokusie pokazania go na sce
nie, raczej jako rekwizytu teatralnego niż dekoracji". 

( ... ) Las sposobny metaforycznej przypowieści. Nie -
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mal samotny rekwizyt symboliczny" na nagiej scenie. 
fi • ć d h't ~ Nie usiłuje ona bezpośrednio naw1ązywa o arc 1 P. 

tury elżbietańskiego teatru - wybiera go jako tra~ycJ~ 
jedynie i traktuje jako punkt odniesien_ia. Z bhzszei 
tradycji - przy uformowaniu sceny w w1elo~o~dygna~ 
cyjne schody - Horzyca zwraca się do dosv.:1adczen 
Wielkiej Reformy, w których metaforyka schodow ~de~ 
grała rolę doniosłą. Szczególne znaczenie przyp1_sac 
by tu należało Jessnerowskim schodom - stopni~m 
Historii, piętrom Osobowości, śladom Losu ~złow1e
czego. W „Snie" l:iorzycy każdy z tych stopni przypi
sany jest innej kondycji ludzkiej. Jedynie kreator Puk 
śmiga po nich bezkarnie i z jego woli pnie się po tych 
schodach Spodek. Po to się wszakże po nich wspina, 
by na dno kondycji runąć z wysoko„. 

SEN O LĘDŻWIACH 
Punkty odniesienia inscenizacji Bardiniego „) ujawnił 

już prolog przedstawienia. Figlarz - Puk odsłonił kur
tynę, nim zdołano za nią skończyć przygotov:'anio d::i 
zabawy. W dużym pokoju ze starego budownictwo -
przestronnym, wysokim, o staroświeckim filunku dr~wi 
- studenteria zabiera się do :zabawy w przedstawie
nie „Snu nocy letniej". Parę mebli i rekwizytów wy
starczy: fotel i kotara staną się pałacem Tezeusza, za
słona z odpustowym landszaftem i ustawiony w kuble 
oleander markować będą las. W dalszej akcji zazdroś
ni rywale - miast mieczy - wyjmą fińskie noże, a 
zalotnik Hermii, nie bawiąc się w sentymentalne pero
ry, po prostu łapać ją będzie za piersi. Obyczajowa 
i sceniczna konwencja zostaje natychmiast rozszyfro
wana: znajdujemy się w.. atmosferze piwnicy studenc
kiej , tuż obok scenki studenckiego kabaretu. Idąc kon
sekwentnie za generalnym pomysłem, Bardini zlikwi
dował wszelkie ślady recytatorstwa w partiach lirycz
nych; przydał tym scenom chichot , żart i kokieterię 
wedłe stylu współczesnego młodzieżowego flirtu. 
Część krytyki raził ów brak „piękna gestu i posta
wy"; utrzymywano, że „niezgodność" dworskiego stylu 

•) SEN N OCY LETNIEJ . Przełożył S ta nisław Koźmian . Insce
nizacjo: Wilam Horzyca, opracowanie tekstu i reży se rio Leonia 
Jabłonkówr.a, scenograf ia : Leonard Torwirt. Teatr Z iemi Po
morski ej, To ruń, 30 Ili 1946. 
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miłości w „Snie nocy letniej" ze stylem współczesnym 
odzywa się zgrzytem. Nie zwracano natomiast uwagi, 
iż na studenckiej prywatce, której uczestnicy bawią 
się komedią Szekspira, dysonansem odezwałby się 
właśnie styl dworski. Autorom pomagał niepoślednio 

11 z1e1ono-gęsiowy" styl przekładu Gałczyńsk iego z je
go antypompiarskim humorem. W ogólnym rozrachun
ku - zaproponowana przez Bardiniego poetyko od
cinała możiiwość baletu i lirycznych szczebiotów w las
ku z papier-mache. Iluzjonizm wyparty został dosz
czętnie przez jawną teatralność zdarzenia. 

(„ .) Sumując polskie Szekspiry sezonu 1962/63, An
drzej Wróblewski pisał z perspektywy kilku już wów
czas lat: „Od czasu głośnej inscenizacji Bardiniego 
(„.), inscenizacje „Snu' stały się sprawą wielce kłopo
tliwą, („ .) Bardini przeciął nurt tradycji, którego ostat
nim ogniwem było poetycko inscenizacjo Wilama Ho
rzycy. („.) Bardini ze swoim kabaretem zaniepokoił in
scenizatorów, którzy usiłują dziś ożenić groteskę z 
pompatycznością marszu Mendelssohna. Istotnie - zer
wał Bardini nurt tradycji. Zerwał go zresztą potrójnie: 
odciął się tak od wersji' romantycznej, jak od klasycy
zującej i naturalistycznej .. Zrezygnował z pseudoludo
wości, tiulowej feerii Reinhardta, ole i pogodnej lu
dyczności baśniowej Dąbrowskiego nie podał ręki. 
Puk zmienił się u niego w Arlekina, a zakochani Ho
rzycy poszli do studenckiej piwnicy, kryć rumieńce za 
kuflami piwa. Niczym Gall w powojennym „Jak wam 
się podoba", trysnął autentyczną młodzieńczością, 

spontanicznym, grupowym działaniem zespołu mło
dych ludzi. Zatarł czy wręcz zlikwidował przedział po
między posta..ciami realnymi i baśniowymi. I znalazł się 
niejako w centrum. W centrum mentalności i obycza
jowości pokolenia - to po pierwsze. Po drugie - w 
punkcie pośrednim między studencką poetyką Bim
-Bomu a „Snem" Brooka, w którym strefa baśni uzys
kała wymiar jednej ze sfer przynależnych - często 
przez nas odtrącanej, nie chcianej - realności. 

' ) SEN NOCY LETNIEJ. P rzełoży! Konstanty Ilde fons Gałczyń
ski. Reżys e ria: A leksander Bardini, scenografia: Wojci ech Sie
ciński , muzyka: Tad eu sz Baird, układ tańców: Barbara Fijew
ska. Warszawa, Teat r A teneum, 28 IV 1959. 
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ZDEJMOWANIE MASEK 

Pomiędzy głośnymi inscenizacjami przycupnęła jed 
na jeszcze, w czasach jej premiery nieomal nie zau
ważona, dziś .;.._ z perspektywy historycznej - nad wy
raz dla okresu symptomatyczna i interpretacyjnie zna
cząca: gnieźnieński „Sen nocy letniej" Zbigniewa Ko
palki. "') Na pierwszy rzut oka - skromna kalka z 
Bardiniego; współczesny wymiar czy raczej uwspół
cześnienie przez kostium i fryzurę :tapirowane włosy, 
modne suknie, szpilki; zgodne z modą okresu deko
racji rusztowanie metalowych rur. W labiryncie tym 
rej wiedzie Puk - jedyna postać bez ludzkiej twarzy, 
z bezkształtną, naciągniętą na głowę maską. $lepy 
los? Figura biologii? Może raczej projekcja marzeń 
tych, do których sam nie należy - ludzi. To kreator 
- obnażycie!: zaplątał się między ludzi po to, by no 
chwilę pozdejmować im maski, by ich od siebie sa
mych wyzwolić. To wszystko mieści się jeszcze w 
wymiarze interpretacyjnych stereotypów okresu·. Odwo
łajmy się jednak do jedynej recenzji z tego przedsta
wienia, by trafić no zaskakujący ślad: „Puk zsyła na 
żyjących dziwny sen, po to, żeby wyzwolić ich stany 
podświadomości (podkr. A. Ż.) i uwikłać wszystkich 
_w zabawne zdarzenia. Jakby za jego sprawą, no o
czach widzów, przeobrażają się Hipolita i Tezeusz w 
Tytanię i Oberona. W ten sposób Tezeusz, chociaż 
tylko we śnie, może wziąć odwet no Hipolicie. Jej jc:
ko Tytanii przyjdzie zwrócić się z afektami do Spod
ka-osła , za to, że jako Hipolita uparcie zwleka z mi
łosnymi godami". 

Trudno by naturalnie zgodzić się z recenzentem na 
„zabawność" zdarzenia, nie przekonuje również moty
wowanie nocnych działań bohaterów jako kompensa
cji i swoistej „zemsty" za skrywane urazy i zahamo
wania. Nie to jest wszakże najistotniejsze. Ważny jest 
sam pomysł obsady i wynikające z niego konsekwer. -· 
cje interpretacyjne. Choćby u recenzenta, a i u insce-

•) SEN NOCY LETNIEJ. Przekład: Konstanty Ildefons Gałczyń
ski . Inscenizacja i reżyseri a : Zbigniew Kapalko, scenografia: Do
reen Haeton Potworowska i Krystyna Ba j ońska, muzyka: Ta 
deusz Szeligowski, Gniezno, Teatr im. A. Fredry, 13 X 1962. 
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n~zato~a ~ie _w pełni uświadomiony pomysł obsadze
nia Hipolity 1 Tezeusza oraz Tytanii i Oberona tą sa
mą parą aktorów. Tym zabiegom - siedem lat przed 
Bro~ki_em - Kopalka odwzorowywał rodzące ~1 
własn1e dla pokolenia rejony penetracji, którym 
Bunuel cz~ Brook m}eli nadać pełny kształt artys
ty~zny. ~~jony w ktorych „Sen nocy 'letniej" poprze;
tozs~m~sc oby~wu par jawi się jako rzecz psychologii 
z r~jonow_ głębi czy psychoanalityczna próba zracjo
nahzowanra _naszych własnych snów, które nam 
wys~eptał _ N1ezsche podczas koszmarnej nocy samo
usw1adom1enia. 

NATURA I PORZĄDEK 

Wid~iany poprzez rytuał, archetyp namiętności, 

„c:łow1ek . u~azan~ bez sk_rępowania nie jest w tym 
~r:edst~w1enru om patologiczny, ani odrażający, odra
ZOjący Jest tylko świat, w którym rządzą prawo re
p~ezento~ane p~zez Tezeusza i jego sługi. Przeciw 
n_rm, a me przeciw błądzącym w lesie ludziom zwraca 
się pokazany nam _„~en"/) groźny w wydźwięku, ale 
p~zy tym nrew~tph_w1e_ humanistyczny".*•) Nie prze
ciw '!str~c~om 1 p1wn 1com" naszej osobowości, lecz 
prz~c1w je~ skonwencjonalizowanej warstwie świado
me!, prz~c1w „ładowi mieszkań" obraca się przesłanie 
Swinarskiego. 

( ... ) Fałszywi są Tezeusz i Hipolita - pobrali się dla 
układu politycznego, ona stale sztywna i wzgardliwa 
?n w n_iby to dobrodusznych lansadach. Lecz Obero~ 
1. Tyt~nra nie_ są ich odwrotnością . Różnica to tylko, 
~e. m1a~t byc fałszywymi, są po prostu żałośnie 
sm1eszrn. Tłusty_ C?beron i wyszminkowana Tytania z 
przesadnyll_' stro1k1em na głowie to para tandetna. Ten 
zamysł Swinarski wyostrza jeszcze poprzez ustawienie 

:i SEN N.O~Y LETNIEJ . . Przełożył Konstanty Ildefons Galczyń
sk1, . Rezyseria. Konrad Swinarski, scenografia: Krystyna Zachwa-
towicz, muzyka: Zygmunt Konieczny. Kraków Teatr Stary 
22 .V ll.19 70 ' ' 

••) G. Sinko, Szekspirologio Konrada Swinarskiego „Teatr" 
1975, nr 21 . 
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relacji obu par z ich kompromisami. Fałsz sytuacj i 
pory królewskiej uwypukla to, że nie oni rej wodzą w 
Atenach, lecz dwójka dyrygujących wszystkimi tajnia
ków. Natomiast lasem dyryguje z elfami głównie Puk 
- kameleon i akrobato w interpretacji Wojciecha 
Pszoniaka - spychając Oberona i Tytanię do roli pod
rzędnej, wzmacniającej wrażenie ich tandetności. Po
rzucając relację jawy i snu, kultury i natury, nie może 
Swinarski w takiej relacji ustawić również i obydwu 
por kochanków. Toteż ich wyzwolono z konwenansu 
namiętność zostaje niejako pomniejszona, nie staje się 
czymś no kształt „nagiej prawdy" natury. Ich uwoln io
ny erotyzm prowadzi do wzajemnej reifikacji partne
rów. Innej, atoli, tok samo zreifikowanej relacji, jaką 
prezentuje świat dworu. W planie teatralnym uzyskuje 
to reżyser w scenie orgii, w której spółkować każe 
wszystkim - tak bohaterom losu, jak bohaterom dwo
ru. Mamy zatem do czynienia z „tylko dwoistą wersją 
pozbawienia, zubożenia; oni wyobraźnio, tandetna -
arii porządek, fałszywy - oni wreszcie miłość z pożą
dań i konwencji spleciona nie mogą być przezwycię
żeniem. Tej konstrukcji brak zwornika. W całość 
sprzęga „Sen" dopiero teatralna przygoda ateńskich 

rzemieślników". "* "") W czasie prób są oni śmieszni. 
Nieudolnie naś ladują fałsz i tandetę - są tylko kwin
tesencją głupoty . Kiedy odgrywają swą scenę przed 
dworem, nagle„. wzruszają .. Wobec reakcji zafałszo
wanego dworu stają się jedyną prawdą, jedyną war
tością. 

W komedii Szekspira „ Sen nocy letniej" żart jest 
chłodny, bo zawsze z drugim, niewesołym dnem. Tok 
jest i w teatralnym porządku Swinarskiego. Wszystko 
jest tu jak gdyby no odwrót - najładniejsza pupa 
jest... wymalowano no kostiumie; najładniejsza bu
zia jest... maseczką, najbardziej orgiastyczna scena 
jest... wychłodzonym układem zreifikowanych 
partnerów_. Szekspirowskie pozory... I przepość, jaka 

„*) K. Wolicki, Szekspir: żart, ironio 
„Dialog" 1971, nr 5 1971. 
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głęb sze znaczenie, 

dzieli jedno tylko ćwierćwiecze w szyku polskiego 
myślenia tą komedią. Przeszłość interpretacyjna po
między feerią Dąbrowskiego o smutną ironią Swinar
skiego. Przepość, która na tamtym brzegu, w roku 
1949 pozwala Konstantemu Puzynie w tekście „Gotyk 
i barok" pisać: „Gdyby ktoś próbował „Sen nocy let
niej" określić jednym zdaniem, zdanie brzmiałoby chy
ba; „weselna pochwala życia". W roku 1970 nikt chy
ba nie próbował ... 

Andrzej Żurowski 

(„Myślenie Szekspirem" Instytut Wydawniczy PAX 
Warszawa 1983) 
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