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Puk, alias Robin Filut, 
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JAN JANGA-TOMASZEWSKI 

Groszek } JERZY GUDEJKO 

Gorczyczka Elfy orszaku Tytanii „ .. „.„„„.„„ ALEKSANDER TRĄBCZVŃSKI 
Pyłek KAZIMIERZ WYSOTA 
Pajęczynka SYLWESTER MACIEJEWSKI 
Elf na słuihie u Tytanii „ „ „ „. „ „.„ .„.„ „„ . „„„„„„JAROSŁAW GRUDA 

Piotr Kloc, cieśla 
(Prolog w sztuce "Piram i Tyzbe") „„ .. „ ... „„.„„ KAZIMIERZ KACZOR 

Mikołaj Podszewka, tkacz 
(Pirain w tejże sztuce) „.„„.„„„„„„„„„„„„„„„„ WŁADYSŁAW KOWAL.5KI 

Francis7.ek Pi2czała, łatacz miechów 
(Tyzbe w tejże sztuce) „„.„.„„.„„.„„„„.„„„„„„. KRZYSZTOF STROIŃSKI 

Tomasz Dziubek, naprawiacz garnków 
(Ściana w tejże sztuce)„.„.„„.„ .. „„„.„„„„„„.„„ WOJCIECH SKIBIŃSKI (Flcinalc) 

Ignacy Chudzina, krawiec 
(Światło Księżyca w tetże sztuce) „„„„ .. „.„„.„ .. MACIEJ SZARY 

Framuga, stolarz 
(Lew w tejże sztuce) ........ „.„„ ..... „ .... „„„„„.„.„ .. ZVGMUNT SIERAKOWSKI 

Panowie i Dworzanie z orszaku Tezeusza i Hipolity 

Rzecz dzieje się w Atenach i w pobliskim gaju 

NOT A TŁUMACZA 

Wypada wytłumaczyć się z tego, co Czytelnikowi znającemu wcześniejsze 
polskie przekłady „Snu nocy tetniej'' musiało rzucić się w oczy w trakcie 
lektury poprzedniej stronicy; z obdarzenia kilku postaci sztuki nowymi 
nazwiskami. Ciągłość tradycji kulturalnej jest - nawet w drobiazgach 
- wartością zbyt cenną, aby wolno ją było naruszać bez głębszej potrzeby. 
Toteż i przy wymyślaniu polskich imion własnych bohaterom szeks
pirowskim (mam na myśli te imiona, które w ogóle wymagają spolsz
czenia) trzeba być szczególnie ostrożnym . Do imion, nazwisk i przezwisk 
będących od lat w użyciu czytelnik czy widz teatralny jest przy
zwyczajony; brzmią one dla niego tak naturalnie, jakby wymyślił je sain 
Szekspir, nie polski tłumacz. Przyzwyczajenie to, samo w sobie stanowią
ce składnik tradycji, nie jest czymś, co można byłoby niefrasobliwie 
lekceważyć. Jeśli w dodatku imię jest fonetycznie wyraziste, znaczeniowo 
pomysłowe i składniowo elestyczne (to znaczy, daje się bez trudności 
użyć w swoich różnych przypadkach deklinacyjnych) - wtedy, wydawa
łoby się, trudno uzasadnić konieczność jakiejkolwiek zmiany. Najlep
szym przykładem może być właśnie „Sen nocy letniej", a w nim - znane 
od niepamiętnych czasów dzięki staremu przekładowi Stanisława Koź
miana i wielu tłumaczeniom późniejszym - pełne komicznego wdzięku, 
wyraziste i wpadające w ucho nazwisko jednego z rzemieślników 

ateńskich: Pigwa. Po co zmieniać tu cokolwiek, kiedy nazwisko ma same 
zalety? 
Zalety te są faktem, faktem jest jednak i to, że przekreśla je jedna 
podstawowa wada: „Pigwa" nie ma nic wspólnego z sensem, jaki 
w nazwisko swojego bohatera włożył w tekście oryginalnym Szekspir. 
Wszystkie nazwiska bawiących się w amatorski teatr rzemieślników są 
w oryginale tzw. nazwiskami znaczącymi, a ich wspólny mianownik to 
taki czy inny (w paru wypadkach dość odległy) związek z reprezen
towanym przez bohatera fachem. Zamierzony sens znaczących nazwisk 
u Szekspira bywa jednak dziś - i bywał już w czasach Koźmiana - trudno 
uchwytny. Źródłosłowem są tu niekiedy wyrazy dziś już nieznane, 
rzadkie, lub występujące obecnie w zmienionej formie czy też obdarzone 
innym znaczeniem. Takiemu właśnie przesunięciu znaczeniowemu uleg
ło' nazwisko szekspirowskiego cieśli-reżysera, Quince. Jedynie dzisiejszy 
użytkownik języka angielskiego rozumie przez to słowo owoc pigwy; dla 
Szekspira, jak wskazał po raz pierwszy bodaj J . D. Wilson i jak wyjaśniają 
współcześni edytorzy „A Midsummer Night's Dream" (np. R. A. Foakes 
w serii The New Cambridge Shakespeare, albo Madeleine Doran 
w wydaniu The Complete Pelican Shakespeare), nazwisko to było 

odmienną formą zapisu słowa znanego dziś w postaci „quoins", co 
oznacza drewniane kliny używane w ciesiółce. Podobnie nazwisko 
stolarza, Snug, w kontekście jego zawodu oznacza ścisłe spojenie np. dwu 
części mebla (w tym wypadku Koźmian wyborem nazwiska Spój poszedł 
w zasadzie we właściwą stronę, choć wybór ten miał też poważne wady, 
o których za chwilę). Nazwisko łatacza miechów, Flute (u Koźmiana 
nieco mniej trafne Dudka, u Macieja Słomczyńskiego zupełnie nietrafne 
Flet), w kręgu realiów jego zawodu odnosi się do piszczałek organów 
napędzanych miechami. Nazwisko naprawiacza garnków, Snout, może 



znaczyć m.in. dziobek naczynia w rodzaju na przykład imbryka (Koź
mianowy Ryjek jest śmieszny, ale nie kojarzy się z żadnym garnkiem czy 
naczyniem; proponowany przez Słomczyńskiego Ryj. nie jest ~aw~t 
śmieszny). Wreszcie, na innej-dla urozmaicenia -- zasadzie znaczen10we1, 
nawet nazwisko Starveling (od „to starve" = „być głodnym, głodować"; 
u Koźmiana Głodniak, u Gałczyńskiego trochę za daleko posunięty 
w odchudzaniu Zdechlak) ma coś wspólnego z krawieckim rzemiosłem 
jednego z bohaterów, ponieważ w czasach Szekspira skojar_zenie nisko 
płatnego fachu krawca z głodową chudością by_ło przys_łowio~_e . . . 
Poza nieporozumieniem, jakim był przypadek Pigwy, w1ększosc decyzp 
Koźmiana i późniejszych tłumaczy wynikła na ogół, jak widać, z dość 
trafnego odczytania podstawowego sensu tych znaczących naz~isk . 
Nawet Pigwa bywa poprawiany w niektórych nowszych tłumaczemach 
(propozycja Słomczyńskiego: Klin). Sęk w tym jednak, że o tym, czy 
przekład nazwiska znaczącego jest udany, decyduje nie t~lko po~
stawowa zbieżność jego sensu z sensem oryginalnym. Nazwisko takie 
musi spełnić jeszcze kilka warunków dodatkowych. Po pierwsze, musi 
przywoływać w umyśle widza nie tylko odpowiedni sens podstawowy, 
ale także odpowiedni kontekst: w wypadku „Snu nocy letniej" jest to 
właśnie ów kontekst profesji uprawianej przez każdego z bohaterów. 
Jeśli nawet w istniejących tłumaczeniach polskie nazwisko stanowi 
w zasadzie uprawniony słownikowo ekwiwalent nazwiska angielskiego 
- cóż nam z tego, skoro trzeba naprawdę bardzo złożonej operacji 
myślowej, żeby nazwisko „Dudka", a zwłaszcza „Flet'', skojarzyć 

z organowymi piszczałkami? 
Po drugie, w wypadku niektórych nazwisk znaczących ważny jest też ich 
sens poboczny. I znowu istniejące polskie wersje z reguły te~ sens gubią. 
Flute, żeby pozostać przy tym samym przykładzie, to nazwisko postaci, 
która - jako aktor-mężczyzna grający w amatorskim przedstawieniu 
kobietę - ma mówić cienkim głosem, „piszczeć"; „Dudka" raz jeszcze 
okazuje się w tym względzie wyborem nie najszczęśliwszym, zwłaszcza 
z uwagi na swoje niskie „u". Zdarzają się i odwrotne sytuacje: 
tłumaczenie wprowadza sens poboczny, który jest przypadkowy i niepo
żądany. Tradycyjny „Spój" na przykład na pierwszy rzut oka wydaje się 
pochodną nie tyle stolarskiego „spojenia", ile alkoholowego „spicia się", 
co w akcji sztuki nie ma żadnego uzasadnienia. 
I wreszcie, trzeci warunek, o którym tłumacze najczęściej zapominają: 
polski odpowiednik musi być słowem, które bez żadnych wahań lub 
poczucia sztuczności przyjęlibyśmy jako zdolne do przekonującego 
pełnienia funkcji nazwiska w polszczyźnie; które, krótko mówiąc, 

zaakceptowalibyśmy jako możliwe polskie nazwisko. Mam tu na myśli nie 
tyle polską etymologię (to bynajmniej nie jest warunek konieczny), ile 
instynktownie wyczuwane prawdopodobieństwo, które z kolei jest 
pochodną pewnych cech fonetycznych i morfologicznych: w języku 

ostają się takie nazwiska, które w praktycznym użyciu nie sprawiają 
większych trudności w wymowie, odmianie i roli składniowej. Myślę, że 
z tego punktu widzenia czasami lepiej jest nawet dokonać w tłumaczeniu 
przesunięcia w stronę innych sensów, niż w imię dosłowności popełn~ć 
pseudo-nazwisko rażące sztucznością i sprawiające rozmaite artykulacyj
ne, fleksyjne, składniowe, czy wreszcie i znaczeniowe kłopoty. Trzy 

przykłady z innych sztuk: wiejski ksiądz z „Jak wam się podoba" nosi 
w oryginale nazwisko Sir Oliver Mar-text, ale proponowany przez 
wcześniejszych tłumaczy dosłowny odpowiednik „Psujtekst" jest jako 
imię własne wyjątkowo sztuczny i nieporęczny ; ja sam wolałem już 
z dwojga złego mniejszą konkretność znaczenia i komicznie nadęty 
proboszcz-ignorant otrzymał z mego nadania nazwisko Ambroży Am
baras. Odwrotnie rzecz biorąc, w „Poskromieniu złośnicy" nazwisko 
znaczące Christopher Sly (w tym wypadku ironiczne: bohater jest 
w istocie nie „chytry", ale właśnie przechytrzony czy okpiony) można 
oczywiście przetłumaczyć (jak uczynił to bodaj Słomczyński) jako 

„Szlaj"; mnie jednak i prawdopodobniejsze, i znaczeniowo trafniejsze 
wydało się nazwisko Krzysztof Okpisz. W „Zimowej opowieści" 

wreszcie polski tłumacz trafia na rzadki przypadek nazwiska, które wcale 
nie jest znaczące, ale - gdy je wiernie przenieść do polskiej wersji - stc!}e się 
znaczące mimowolnie, a jego sens jest wysoce niepożądany. Myślę 
o jednej z dwu pasterek, noszących imiona Mopsa i Dorcas: pierwsza 
z tych niewinnych dziewcząt naprawdę nie zasługiwała na obdarzenie jej 
mopsią urodą, toteż w przekładzie musiałem użyć neutralnych imion 
Madzia i Dorcia. Wracając do „Snu nocy letniej" : patrząc z perspektywy 
prawdopodobieństwa nazwiska jako nazwiska, za szczególnie nieprzeko
nujące rozwiązanie wypadałoby uznać znowu „Flet" Słomczyńskiego, 
szczególnie zaś trudny w manipulacji jest tradycyjny „Spój", z tego 
prostego powodu, że nie bardzo wiadomo, jak go odmieniać. 
Zaproponowane przeze mnie nowe wersje próbują zatem dokonać 
ulepszeń w kilku dziedzinach naraz. Moją ambicją było wymyślenie dla 
szekspirowskich rzemieślników nazwisk, które byłyby zarazem: 

1) semantycznie wierne sensom - głównym i pobocznym - dającym się 

odczytać w nazwiskach znaczących Szekspira; 
2) brzmiące prawdopodobnie jako nazwiska polskie; 
3) plebejskie; 
4) operatywne z punktu widzenia wymowy, fleksji i składni; 
5) oparte na wyrazistej konstrukcji fonetyczno-słowotwórczej, która 

dzięki swoim zmysłowym jakościom (przysadzista toporność na
zwisk takich jak Framuga lub Kloc, pomniejszająca „cienkość" 
i wątłość takich jak Piszczała lub Chudzina) mogłaby służyć jako 
dodatkowa charakterystyka bohaterów; i wreszcie, co pewnie 
najważmeisze, 

6) zabawne. 
Osobnym problemem jest nazwisko gwiazdora tej amatorskiej trupy. 
Tkacz Bottom odgrywa i w wystawianej przez nią „najżałośliwszej 

komedii", i w samej sztuce Szekspira rolę bardziej wyeksponowaną niż 

którykolwiek inny rzemieślnik, odpowiednio też jego nazwisko znaczy 
więcej niż nazwiska innych postaci. O złożonym sensie słowa „bortom", 
jak również o niepowodzeniach tłumaczy borykających się z jego 
spolszczeniem, pisał w ostatnich latach parokrotnie Jan Kott. W eseju 
„The Bortom Translation" (w książce pod tym tytułem , Northwestern 
University Press, 1987), jak również w osobnym krótkim szkicu w języku 
polskim pt. „Bottom" (miesięcznik „Teatr", nr 11 z 1990), Kott położył 
- w zgodzie ze swoją Bachtinowską interpretacją tej właśnie sztuki 
Szekspira - szczególny nacisk na zawarty w słowie „bottom" element 



„dołu" czy „spodu" cielesnego („bottom" to, pośród innych znaczeń 
słowa, także prozaiczne „siedzenie"), a również na jego podstawowy 
sens, jakim jest „dno" (sens bardzo istotny w monologu Bottoma 
kończącym scenę pierwszą aktu IV). Błyskotliwy wywód eseisty nie 
docenia jednak, jak mi się wydaje, konsekwencji faktu, że słowo 

„bortom" ma jeszcze jedno, bardzo istotne znaczenie: podobnie jak 
nazwiska kolegów Bottoma, mieści się w kręgu atrybutów rzemiosła 
bohatera, w tym wypadku tkactwa. Jak wyjaśniają komentatorzy 
i wydawcy, „bottom" dla autora „Snu nocy letniej" oznaczało też „a 
bortom of thread, or the elew or core on which the weaver's yarn was 
wound" (Foakes), „the reel on which thread is wound" (Daren), „skein 
on which the yarn is wound" (W. Clemen), a więc szpulę czy motowidło 
do nawijania nici lub przędzy. 
Wieloznaczności tej nie oddaje, o ile wiadomo, żadne z dotychczasowych 
tłumaczeń polskich. „Spodek" Koźmiana (a za nim większość później
szych tłumaczy z Tarnawskim, Gałczyńskim itp.) ocala aluzję do „spodu" 
i może nawet, pośrednio, do „dna", nic ma jednak nic wspólnego 
z fachem Bottoma, nie mówiąc już o tym, że pierwszym - przynajmniej 
w poczuciu językowym niżej podpisanego - skojarzeniem, jakie to słowo 
wywołuje, jest bezsensowny w kontekście tej akurat sztuki „spodek" pod 
szklankę z herbatą. „Dupek", którego z właściwą sobie semantyczną 
i stylistyczną subtelnością proponuje Słomczyński, podstawia nam pod 
oczy „siedzenie" i tym znaczeniowo wąskim ale anatomicznie rozłożys
tym sensem kompletnie przesłania wszystkie inne znaczenia nazwiska 
Bottoma. Wreszcie nawet proponowany przez samego Kotta „Spód", 
choć skutecznie eliminuje niepotrzebne skojarzenie z talerzykiem, stano
wi tylko rezultat wyboru jednego z wielu sensów nazwiska; co więcej, 
ciągnie za sobą istotne trudności fleksyjne (jak na przykład przełożyć 
„Bottom's Dream": „Sen Spoda"?). 
Jedyną inną możliwością, jaka mnie samemu przyszła do głowy, 

i zarazem jedyną, która przenosi w polszczyznę przynajmniej dwa 
najważniejsze sensy nazwiska szekspirowskiego rzemieślnika-primadon
ny - „podspodniość" i związek z rękodziełem tekstylnym - jest 
Podszewka. Zdaję sobie sprawę, że do profesjonalnych czynności tkacza 
(w odróżnieniu od krawca) podszewka daje się doszyć tylko przy pewnej 
dozie dobrej woli i że szekspirowscy starożytni Ateńczycy raczej nie 
nosili podszewki pod swoimi chlamidami. Na ten ostatni zarzut można 
jednak łatwo odpowiedzieć, że nie znali również broni palnej, a przecież 
odzywają się w sztuce odgłosy strzelaniny z myśliwskich fuzji (por. 
monolog Puka na początku drugiej sceny trzeciego aktu). Anachronizmy 
Szekspira i jego swoboda w przesuwaniu całych królestw w nieoczekiwa
ne miejsca - vide słynny zegar bijący godzinę w „Juliuszu Cezarze" 
i nadmorskie Czechy w „Zimowej opowieści" - są zresztą rzeczą 

powszechnie znaną i w odbiorze jego sztuk nie przeszkadzają nam 
zupełnie. Z drugiej strony, upierałbym się przy tym, że Podszewka ma 
swoje zalety. Pomijając wszystko inne, ważne jest choćby to, że 

pozostajemy tu przynajmniej w kręgu tekstyliów, czego w żadnej mierze 
nic można powiedzieć o Spodku czy Spodzie. A zwłaszcza o Dupku. 

Sryczeń 1991 S tanislaw Barańczak 
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„SEN" SHAKESPEARE' A - SEN TEATRU 

We wrześniu I 5 98 r. ukazało się w Londynie dziełko Francisa Mercsa 
Palladis Tamia: Wits Treasury (Skarbiec Pallady: Skarbnica mądrości). 

Prezentując literackie znakomitości antycznej Grecji i Rzymu, Italii oraz 
elżbietańskiej Anglii, autor pisał między innymi: 
„Jak Plaut i Seneka uważani są za najlepszych autorów komedii i tragedii 
wśród pisarzy łacińskich, tak wśród angielskich najznakomitszy jest 
Shakespeare w obu tych rodzajach scenicznych utworów; w komedii 
świadczą o tym jego Dwqj panowie z Wer01ry, jego Komedia omylek, jego 
Stracone zachody mi/ości, jego Skuteczne zachody mi/ości, jego Sen nory letnio/ 

i jego Kupiec wenecki; w tragedii jego RJ'szard II, Ryszard III, Hmryk IV, 

Król Jan, Tytus Andronikus i jego Romeo i Julia". 

Tak wysoka ocena twórczości Stratfordczyka zdaje się odzwierciedlać 

ugruntowaną już wówczas opinię. Nie budził zapewne zdziwienia nawet 
wyszukany komplement Mcrcsa - stwierdzenie, że gdyby Muzy zechciały 
mówić po angielsku, „naśladowałyby subtelnie cyzelowane zdania" 
wychwafanego poety. W wieku trzydziestu paru lat, z dorobkiem, 
w którym Sen nocy letnio/ zajmował poczesne miejsce, a przed okresem 
wielkich tragedii Shakespeare był uznawany za jedną z najwybitniejszych 
postaci swego kraju i epoki. 
Sen nory letnio/ jest wśród szekspirowskich dramatów jednym z najbardziej 
samodzielnych w tym sensie, że nie da się dlań wskazać jednolitego 
literackiego wzoru. W kwestiach szczegółowych natomiast korzystał 
autor ze źródeł rozmaitych. Wątek Tezeusza i Hipolit} znalazł w Żywotach 
slawrrych mężów Plutarcha oraz w Opowieści R]cerza z Opowieści kanterberyj

skich Chaucera. Historię Pirama i Tyzbc zaczerpnął z IV księgi Metamor

foz Owidiusza, czytywanych w oryginale już w stratfordzkiej szkole. Ośla 
maska wywodzi się ze średniowiecznych widowisk, zwanych „festa 
asinorum". Oberon, postać ze starofrancuskiego romansu, jako król 
elfów wystąpił na elżbjerańskiej scenie w 1 5 91 r., w sztuce Roberta 
Greena Jakub IV. O Puku mógł Shakespeare słyszeć już w domu 
rodzinnym, wraz z sięgającymi mitologii celtyckiej ludowymi opowieś
ciami o elfach i wróżkach. Jak słusznie zauważył Henryk Zbierski, „z tak 
niejednorodnych elementów fabularnych stworzył on, z właściwym sobie 
wdziękiem i opanowaniem rzemiosła dramatycznego, „najpiękniejszy 
poemat baśniowy" w literaturze angielskiej, komedię, która - jak żaden 
inny chyba jego utwór - stanowi ową jedność w różnorodności". 
Kiedy komedia powstała, tego - w braku jednoznacznych przekazów 
- dokładnie ustalić się nie da; jako najbardziej prawdopodobne przyjmuje 
się dziś lata 1j95- 1 j 96. Z dramatów wymienionych przez Meresa 
późniejszy jest tylko Kupiec wenecki. Przypuszcza się często, że utwór 
zakończony potrójnymi zaślubinami napisany został „na zamówienie" 
- dla uświetnienia arystokratycznego wesela. W grę wchodzić mógł 
zwłaszcza ślub Williama Stanleya hrabiego Derby z Elizabeth Vere 



w styczniu 1595 r„ albo też ślub protektora poety, Henry' ego Wriothesly 
hrabiego Southampton z Elizabeth Vernon w roku 15 98. Jeśli tak rzecz 
się miała, szekspirowski zespół Sług Lorda Szambelana przygotował 
premierę w sali któregoś z pałaców, a dopiero później sztuka trafiła na 
scenę publiczną - czyli do teatru nazwanego „Teatrem". Niestety, o tych 
pierwszych przedstawieniach nie mamy żadnych relacji. 
Drukiem Sen nory letniej ukazał się w 1600 r. w Londynie. Wydawca tego 
tzw. i.Quarto korzystał zapewne z egzemplarza suflera, dając tekst na 
ogół poprawny. W 1619 r. inny księgarz wznowił popularną sztukę, by 
jednak uniknąć odpowiedzialności za bezprawny przedruk, umieścił 
fałszywą datę: 1600; na szczęście zrobił dość błędów, by oba druczki 
łatwo było odróżnić. Tekst w wydaniu zbiorowym - Pierwszym Folio 
z 1623 r. przyniósł kilka odmiennych wariantów, uwzględnianych przez 
edytorów dzisiejszych. 
W ciągu następnych stuleci ateńską komedię Shakespeare 'a oceniano 
bardzo różnie, wedle zmieniających się gustów kolejnych epok. Samuel 
Pepys, urzędnik Admiralicji i człowiek z najlepszego towarzystwa, 
w 1662 r. zapisał w Dziennik.ach: „Oglądałem Sen nory letni~/, rzecz, której 
nigdy więcej nic zobaczę, gdyż jest to najbardziej niesmaczna i niedo
rzeczna sztuka, jaką kiedykolwiek w życiu zdarzyło mi się oglądać". 

Podobnie sądzono w niechętnym „genialnemu barbarzyńcy" ze Stratfor
du wieku XVIII. Oświeceni racjonaliści dostrzegali w mieszkańcach 
królestwa elfów co najwyżej świadectwo bezrozumnego zabobonu, 
w teatrze całkowicie niestosowne. Nawet w Anglii przez lata grywano 
tylko szczątek utworu - adaptację V aktu pod tytułem Py ramus and Thisbe. 
Dopiero Garrick w 175 5 r. pokazał prawie całość, ale jako widowisko 
muzyczne. Na kontynencie pojawiały się jedynie nieliczne przeróbki tak 
odległe od oryginału, że wręcz nierozpoznawalne - jak Wiejskie wesele 
wiedeńczyka Josep ha Pauersbacha z 177 3 r. 
Entuzjastycznie, jako niedościgniony wzlot poetyckiej fantazji, przyjęli 
Sen romantycy. August Wilhelm von Schlegel dostrzegł w sztuce 
„przeobfitą żyłkę najśmielszej i najbardziej rozigranej inwencji" . William 
Hazlitt podkreślał wrażenie upajającej słodyczy, jakie daje lektura, choć 
- jak wielu - obawiał się zderzenia subtelnej poezji z konkretem sceny. 
Thomas Campbell w r 8 3 8 r. pisał z zachwytem: „Ze wszys tkich jego dzieł 
Sen noc:;1 letniej najmocniejsze zostawia w umyśle moim wrażenie, że ten 
biedny świat musiał raz chociaż być mieszkaniem człowieka szczęśliwego. 
Ta sztuka daje rozkoszną radość tak pozbawioną przymieszki[ ... ], iż nie 
umiem sobie wyobrazić umysłu Shakespcare'a inaczej jak w stanie 
zdrowej ekstazy wywoływanej przez dreszcze natchnienia, przebiegające 
jego mózg w trakcie tworzenia". 
Teatrowi nieskażony tekst tragedii przywrócił Charles Kem ble w 1816 r., 

w londyńskim Covent Garden. W 1843 r. w Poczdamie Ludwig Tieck 
przygotował premierę, do której muzykę napisał Felix Mendelssohn. 
Numer 9. tej kompozycji, czyli Marsz weseltry, jest powszechnie znany, 
całość zaś wykorzystywali później liczni reżyserzy, a także twórcy 

inspirowanych Snem baletów - od Mariusa Petipy do Fredericka Ashtona. 
W „epoce gwiazd" sztuka, nie zawierająca wielkich, solowych ról, 
straciła na popularności, zainteresowała natomiast wybitnych twórców 
teatru XX wieku. Przypomnijmy dwa choćby nazwiska. Max Reinhardt 
w latach 1905-1930 reżyserował Sen nory letniej siedmiokrotnie, w Ber
linie, Wiedniu i Salzburgu, po czym w 19 3 5 r. z Wilhelmem Dieter le 
nakręcił w Hollywood wersję filmową. Światowy rozgłos zyskała 
inscenizacja Petera Brooika z roku 1970, w dwa lata później pokazana 
w Warszawie. „To sztuka o miłości - mówił Brook w jednym 
z wywiadów - a nie ma człowieka, któremu uczucie miłości byłoby 
całkowicie obojętne". 

W Polsce - jeśli pominąć wystawienie około 1780 r. w Rydzynie 
przeróbki Pauersbacha - Sen nory letniej odkryli dopiero romantycy. 
Mickiewicz, Krasiński, Słowacki czytali komedię w oryginale lub 
w przekładach obcojęzycznych . Lekturze tej wiele zawdzięcza zwłaszcza 
baśniowy świat Baiiat!Jtry; Goplana, Chochlik i Skierka wywodzą się 
wprost z ateńskiego lasu. Krasiński, którego korespondencja pełna jest 
szekspirowskich nawiązań, w liście do Adama Sołtana wtrącał mimo
chodem:. „to wszystko snem będzie, a midsummer night's dream". Józef 
Korzeniowski w 1823 r. wykładał uczniom Liceum Krzemienieckiego: 
„Ze sztuk Szekspira właściwie romantycznych[ ... ] dwie szczególniej: Sen 
nory letni'!} i Burza, należą do najwspanialszych utworów oryginalnego 
geniuszu. Wprowadza on w nich czytelnika do świata swojej własnej 
kreacji, któremu wszelako zadziwiającą cechę prawdy i egzystencji, 
mogącą złudzić każdego czytelnika, nadać umiał". 
Pierwszy przekład polski, dokonany przez księdza Ignacego Hołowińs
kiego i opatrzony tytułem Sen u.1 u1igilię Ś.jana, ukazał się drukiem 
w Wilnie w I 8 3 9 r. - na scenę jednak nigdy nie trafił. W 1866 r. wyszło 
tłumaczenie Stanisława Koźmiana, do dziś włączane do „kanonicznych" 
wydań zbiorowych. Prapremiera polska odbyła się 13 kwietnia r 872 r. 
w Teatrze Miejskim w Krakowie. Wkrótce potem Sen obejrzała publicz
ność lwowska, natomiast Warszawa musiała czekać do r 884 r. Rosyjska 
cenzura udzieliła zezwolenia pod warunkiem skreślenia w akcie I „ , 
w 2 scenie, na str. 5 wyrażenia na temat okrucieństwa władców oraz 
w V akcie na str. 29-30 stwierdzenia Demetriusza, że ściany mają uszy" ... 
W II Rzeczypospolitej komedię inscenizowali twórcy tak znaczący, jak 
Stanisława Wysocka, Aleksander Zelwerowicz Edmund Wierciński , . ' 
a w 1934 r. w warszawskim Teatrze Polskim Leon Schiller. Muzykę 
Mendelssohna opracował dla tego spektaklu Roman Palester. W pro
gramie Schiller pisał: „ Wzór najdoskonalszy dramaty ki romantycznej 
[ ... ),najdziwniejszy z poematów scenicznych Szekspira, powinien w reali
zacji teatru dzisiejszego zachować całą swoją dziwność, poetyczność 
i romantyczność". Zapewne zachował, ale w teatralnej legendzie pozo
stały przede wszystkim improwizowane komiczne sceny rzemieślników, 
z Janem Kurnakowiczem, Adolfem Dymszą i Józefem Kondratem. Lata 
powojenne przyniosły między innymi znakomity przekład Gałczyń-



skiego oraz kilkadziesiąt premier w kilkunastu miastach. Trzy realizacje 
Wilama Horzycy (Toruń 1946, Poznań 1948, Wrocław 195 3) i krakow
skie przedstawienie Konrada Swinarskiego z 1970 r. były wśród nich 
dziełami rangi najwyższej. 
Na wojennej emigracji Stanisław Baliński napisał poemat Niebo Szekspira. 
Oto początek tego utworu hołdu „ostatniego Skamandryty" dla 
„łabędzia Avonu": 

Kiedy „Sen Nocy Letniej" w bezbłędnym ogrodzie 
Zakańcza się pogodnie akordem anielskim 
I na otwartej scenie, gdzie światło lśni blade, 
Oberon wypowiada ostatnią tyradę 
I kłania się widowni z umiarem angielskim 

Nie wychodź z Regent's Parku, zaszyj się w ogrodzie 
Gdzie pachną cierpkie róże i rosy drżą dreszcze. 

Przedstawienie skończone, ale noc trwa jeszcze 
I gwiazdy błyszczą dalej w lipcowej urodzie. 
Oprzyj głowę o drzewo i patrz, jak noc żywa 
Rozwija się nad tobą i fantazję wzywa, 
I już tknięty czarami ów ogród panieński, 
Gdzie ucichł wiatr, a w ciszy zadźwięczała lira, 
Zamienia się powoli w złoty gaj ateński, 
Nad którym wschodzi niebo tajemne Szekspira. 

Jarosław Komorowski 



TEATR POWSZECHNY 
im. ZYGMUNTA HUBNERA 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

KRZYSZTOF RUDZIŃSKI 
Zastępca dyrektora 

TADEUSZ PIOTROWSKI 
Kierownik literacki 

MAGDALENA CIESIELSKA 

Redaktor programu Magdalena Ciesielska 
Opracowanie graficzne Maciej Buszewicz 

Wydawca: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera 
03-801 Warszawa ul. Zamoyskiego 20 

Telefoniczna rezerwacja biletów na spektakle: 

18-z5-16, 18-48- 19 

POLIGRAFUS 

W-wa , Oszmiar'1ska l la 

' 
.. 



A .MIDSUMMBR 
NI·GHT'S· DREAM 

JYZ~IVWVI 
~ „ 

Ml Y --i S J Jl Y .L S per~azJd 


