


Dzieje Elbląga są wyjątkowo 

bogate i złożone, podobnie jak historia 
Teatru, jego początki, powstanie sceny 
zawodowej i rozwój. W dawnych 
czasach Elbląg pozostawał pod 
ogromnym wpływem, głównie 

gospodarczym, Rzeczpospolitej. Po 
zajęciu miasta przez Prusy w 1772 
roku, wpływy polskie zaczęły 

drastyczn i1e maleć, by w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego 

zaniknąć niemal w ogóle. Niemniej 
jednak kultura polska i niemiecka 
ścierały się t u taj nieustannie, 
częstokroć nie poprzez zwalczanie, 
a raczej uzupełnianie. Dzieje Elbląga 
do roku 1945 są nadal mało znane 
i wymagają jeszcze wiele badań 

źródłowych, szczególnie w aspekcie 
życia kulturalnego, toteż niniejszy szkic 

rys. John Taylor prezentuje głównie wątki procesu 
kulturotwórczego poprzez przybliżenie 

szeroko rozumianej kultury teatralnej. Wyjątkowo interesującym i nadal niestety mało 
znanym jest fakt, wczesnych związków naszego miasta z twórczością Szekspira. Sam 
stratfordczyk nigdy tu nie dotarł, natomiast jego sztuki, podobnie jak i jego aktorzy, 
owszem i to dość wcześnie. 

Zanim komedianci angielscy wystąpili przed polskim królem Zygmuntem Ili 
Wazą i mieszkańcami Warszawy w sztukach Szekspira, wiele lat wcześniej gościli 
w Prusach Królewskich i Książęcych. Pierwsza wizyta angielskich aktorów na Pomorzu 
(w Gdańsku, Elblągu, Królewcu) miała miejsce latem 1605 roku. Zespół tych aktorów 
swą stałą siedzibę miał w Halle, gdzie przebywali na zaproszenie księcia Christiana 
Wilhelma von Brandenburga. Od roku 1603 wędrowali po miastach wschodnich księstw 
niemieckich. W sierpniu przybyli do Gdańska, gdzie występowali na Święcie 
Dominikańskim, we wrześniu grali w Elblągu, październik natomiast spędzili 

w Królewcu. Trudno niestety dociec z jakim repertuarem przybyli na te tereny. Pewne 
jest jedynie to, że swój repertuar wystawiali w języku angielsku i niemiecku. 

Elbląskie przedstawienia prezentowane były najprawdopodobniej w Dworze 
Artusa mieszczącym się na Starym Mieście, bowiem tylko tam znajdował się 

podwyższony chór muzyczny, element konieczny w scenografii ówczesnych 
angielskich przedstawień. W czasie trwania sztuki zniszczeniu uległy okna, gdyż 
zainteresowanie publiczności było ogromne. Ludzie tłoczyli się, przepychali, każdy 
chciał wejść, podejść jak najbliżej. Notatka o tych faktach znajduje się w Dworze Artusa. 
Aktorzy zostali wydaleni z miasta za wprowadzenie zbyt „swawolnego" nastroju. Tak 
orzekła rada miejska, stąd późniejsza asekuracja rajców, aby zespoły teatralne 
występowały poza obszarem miejskim. 

Rajca miejski 
Andrzej Bartowicz 
nawiązał kontakty 
z aktorami w Anglii 
pop r zez Kampanię 

Wschodnią. W ślad za 
angielskimi rzemieślni

kami i kupcami do Elbląga 
podążały wędrowne trupy 
aktorskie z wyspy, które 
przywędrowały do miasta 
kilkakrotnie, korzystając 

z zaproszenia Bartowicza. 
rys. Picasso Ten by zrealizować swój 

pomysi , musiał przekonać 
Radę Miejską. Nie wiadomo jakich użył argumentów, niemniej jednak ojcowie miasta 
wyrazili zgodę, pod warunkiem, że występy odbędą się poza miastem. 

W lipcu 1607 roku przybił do nabrzeża portowego w Elblągu statek z Anglii. Na 
jego pokładzie znajdowała się trupa teatralna Johna Greena należąca do Glob Theater. 
Był to wówczas najsławniejszy teatr londyński, założony w ramach kampanii teatralnej 
Chamberlains Man, prowadzonej przez braci Richarda i Guthrberda Burgabów. 
Dostawcą tekstów dla Globu był nie kto inny jak sam William Szekspir. Elblążanie 
podziwiali wtedy „Kupca weneckiego" i ,,Wieczór trzech króli". Przedstawienia cieszyły 
się wielkim powodzeniem, ale niektórym rajcom występy nie przypadły do gustu. Pod 
pozorem obrony moralności zmuszono trupę do opuszczenia miasta i zakazano 
dalszych występów. O wysokim poziomie prezentowanych sztuk świadczy fakt, że 
zespół występował w latach 1616-1617 na dworze króla Zygmunta Ili Wazy. 

Opracowano na podstawie: 
Bruno Satori-Neumann, Dreihundert Jahre berusstandisches Theater in Elbing. 1605-

1846, Gdańsk 1936. 
Stanisław Gierszewski, Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1970. 
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„„„ 

„Sen nocy letniej" przy wszystkich pozorach prostoty, łatwości 
i nieskomplikowania jest w istocie jedną z najtrudniejszych komedii szekspirowskich, 
gwałtownie skontrastowaną, łączącą w sobie z genialną i młodzieńczą beztroską 
najbardziej różnorodne elementy. Szekspir buduje swoje sztuki z wielkich 
przeciwieństw; po wybuchach poezji następują sprośne żarty, wzniosłość i płaskość 
miesza się co chwile, jak w prawdziwej ludowej szopce. Ale świat, który ukazuje 
w brutalnych i gwałtownych przeciwieństwach, jest zawsze nasycony ludzką prawdą. 

„Sen nocy letniej" w pierwszym pomyśle był najprawdopodobniej śpiesznie 
napisanym weselnym baletem na uroczyste dworskie zaślubiny. Stąd w pierwszym akcie 
para książęcych narzeczonych Tezeusz i Hipolita, których Szekspir umieścił w Atenach. 
Grecka królowa Amazonek, Hipolita, dopiero co przestała być nałożnicą króla elfów, 
a Tezeusz miał miłosne konszachty z Tytanią. To tylko ramy dla całej komedii . Bo już od 
pierwszych scen zaczyna się wielka historia miłosna . Dwie pary, ale w nich pełnia 
wszystkich uczuć. Pasja, trwoga, wstyd, namiętność i nagłe wybuchy nienawiści ; cała 

poezja miłości wygrana od razu w najwyższych tonach. 
Dalej, Szekspir wprowadza aktorską trupę rzemieślników. Wielka poezja 

miłosna ustępuje grubym i prostym żartom . Wielki mistrz wie, że naiwnie odegrana przez 
trupę pana Pigwy Najżałośniejsza komedia i najokrutniejsza śmierć Pyrama i Tyzbe jest 
może prawdziwsza, bo bardziej okrutna od dziejów Lizandra, Hermii, Heleny 
i Demeteriusza. 

Wszystko to jednak nie jest jeszcze snem nocy letniej . Arcydzieło powstaje, 
kiedy w noc świętojańską spotykają się w lesie kochankowie, król i królowa elfów, Puk 
i rzemieślnicy. 

„„„ 

„Hamleta" grano we frakach . Była to intelektualna prowokacja, że „Hamlet" jest 
wieczny. „Hamleta" można zagrać w dżinsach „Hamlet" jest współczesny. „Lillę 

Wenedę" zagrać można jak historyczny kabaret wyszedłby nowy „Król Ubu". Ale „Snu 
nocy letniej" nie da się pokazać ani na zasadzie kabaretu , ani parodii , bo w tej sztuce jest 
już i kabaret i parodia. Tyle tylko, że obok nich jest jeszcze w „Śnie" oszałamiający 
wybuch namiętności <i liryka oraz bardzo gorzka filozofia. 

To sztuka oparta na gwałtownych dysonansach, wieloznaczna i ironiczna 
zarazem . Zaślubiny królewskich kochanków są ramą, prologiem i epilogiem. Parodia jest 
tutaj ledwie dostrzegalna; parodia dworskich ceremonii i dworskiego teatru. I na 
zasadzie wielkiego kontrastu jarmarczny teatr rzemieślników wprowadzony jest do tych 
umownych Aten. 

Teatr autentyczny, prawdziwy, przedszekspirowski, wprowadzony nie tylko dla 
wielkiej zabawy. Trupa pana Pigwy gra starą tragedię o Pyramie i Tyzbe. Kochankowie 
rozdzieleni są murem, nie mogą się dotknąć, tylko przez szparę. Na miejsce spotkania 
przyjdzie humorystyczny lew. Tyzbe ucieknie, a Pyram odnajdzie skrwawioną chustę 
i przebije się sztyletem. Tyzbe wróci , odnajdzie martwego Pyrama i przebije się tym 
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samym sztyletem. Świat jest okrutny dla prawdziwych kochanków. 

Kolejnym zwierciadłem tej komedii jest sprawa Oberona i Tytanii. Tylko 
w „Burzy" i „śnie" Szekspir wprowadził stwory na scenę . Tylko w tych dwóch sztukach 
zegar ściśle odmierza czas. W „Burzy" historia świata rozgrywa się w ciągu trzech 
godzin, potem wszystko zaczyna się znowu od początku . Każda z postaci przeszła 
przez próbę szaleństwa, jest mądrzejsza o doświadczenie. W „śnie" szaleństwo trwa 
przez całą noc. Potem nadchodzi świt, wszyscy s ię budzą z dziwnego i strasznego snu, 
o którym nie chcą pamiętać . Wstydzą się nocy. 

„Sen nocy letniej" jest komedią, ale nie ma ona całkowicie wesołej tonacji. 
Książę jest dobrotliwy, wyrozumiały, a ojciec Hermii daje się przebłagać - to w epilogu . 
Ale w prologu ojciec żąda dla córki kary śmierci . Hermia kocha Lizandra, Demetriusz 
szaleje za Hermią, a Helena za Demetriuszem. Świat jest brutalny i niezrozumiały 
zarazem, okrutny w swoich prawach, szydzący z uczuć . Sama miłość jest szalona. 

A natura? Naturą jest ów las, gdzie przebywa Oberon i Tytania, i w którym 
naprawdę króluje Puk. Dla Szekspira jest ona również szalona jak prawo, historia, 
obyczaje. Drwi sobie z uczuć , z ładu i wszelkich postanowień . 

Noc ma inne prawa n iż dzień. Liryczna i czuła Tytania budzi się, widzi przed 
sobą gbura z głową osła . Tej nocy rzuci dla niego wszystko . Nigdy nie chciała się do tego 
przyznać, że zawsze marzyła o takim kochanku . I rano chce o tym jak najprędzej 
zapomnieć. W tych sennych majakach i cezurze dnia jest zapowiedź psychol'ogii głębi 
podświadomości. W gwałtownych kontrastach miłosnej poezji , w wielkim obrazie 
miłosnego szaleństwa Szekspir jest najbardziej renesansowy i jednocześnie 

najbardziej współczesny. I tutaj należy szukać prawdziwej współczesności Szekspira 
gorzkiej, ale bardzo ludzkiej . 

Opracowano na podstawie: 
Jan Kott, Szkice o Szekspirze, Warszawa 1962. 
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William Szekspir 

SEN NOCY LETNIEJ 
"A midsummer night's dreain" 

w przekładzie K.I. Gałczyńskiego 

Premiera: 18 marca 2005 

Reżyseria i opracowanie muzyczne - Mirosław Siedler 
Realizacja scenografii - Zygmunt Prończyk według projektLl Andrzeja Markowicza 
Choreografia - Wojciech Misiuro l 
Asystłnt reżysera - Jacek Wojciechowski 
Muzyka - Felix Mendelssohn-Bartholdy, Apocalyptica 
Inspicjent I sufler - Wioletta Adamska 

Osoby: 
Tezeusz, książę Aten 
Egeusz, ojciec Hermii 

Marek Chronowski 
Jerzy Przewłocki 
Tomasz Czajka 

.ARCHIWUM 
TEATRU DRAMATYCZNEGO 

w Elbl„ ... 

Lizander, zakochany w Hermii 
Demetriusz, zakochany w Hermii 
Filostrates, mistrz ceremonii u Tezeusza 

Marcin Tomasik . 
Jwliwrs6 lih~rtgsik (§9śeiRRie) jo..ccti~ Gu.o\;to Jko 

Hipol,ita, królowaAmazonek, zaręczona z Tezeuszem 
Hermia, córka Egeusza, zakochana w Lizandrze 
Helena, zakochana w Demetriuszu 

Oberon, król elfów 
Tytania, królowa elfów 
Puk, czyli Robin Koleżka, elf 

Maria Makowska - Franceson -J 
Marta Masłowska 
MQ~łik• A ndril9j&YJSka 

Mirosław Siedler 
Teresa Suchodolska - Wojciechowska 
Tomasz Muszyński 

Mariusz Michalski , ·o(uk (nr: 0 ~) 
Lesław Ostaszl<iewiez weo..uiiCUA -H cy . \ "'1\;f~Cl ~lliG; Pigwa, cieśla /Prolog 

Spój, stolarz/ Lew 
Spodek, tkacz I Pyram 
Duda, miechownikl Tyzbe 
Ryjek, kotlarz I Ściana 
Zdechlak, krawiec/ Księżyc 

Groszek, elf 
Pajęczynka, elf 
Ciemka,elf 
Inne elfy w orszaku króla i królowej 

deesl< \OlejeieeR9':':'Sl<i . Le. S ~Q t.ł (h)f ~eu?CŁJ 
Krzysztof Bartoszewicz (gościnnie) 
Witold Burakowski (gościnnie) 
Tomasz Walczak (gościnnie) 

Beata Przewłocka 
Jolanta Tadla 
Wioletta Adamska (gościnnie) 
Członkowie Teatralnego Studia Młodych "Alter Ego": 
Ewa Czerniawska, Katarzyna Kasprowicz, Sandra Wysocka 

Rzecz się dzieje w Atenach i pobliskim lesie. 6 
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rys. Picasso 

Puk, 
Robin Dobry Koleżka, 

Robin Goodfellow. Elf, leśny skrzat, 
złośliwy chochlik. To za jego sprawą 
rozpoczyna się ciąg niefortunnych 
pomyłek, na których zostanie oparta 
fabuła „Snu nocy letniej". 
Pochodzenia Puka należy szukać 
w folklorze i ludowych wierzeniach, 
nie obcych przecież Szekspirowi. 
Puk jest połączeniem złośliwego 

demona z Robinem Goodfellow, 
który zwodził wędrowców z drogi, 
wymiatał dom w zamian za mleko, 
wyprawiał wesołe figle i szczypał we 
śnie dziewczęta. Ambiwalentność 

imienia przenosi się na charakter 
tego bohatera. Puk znamionuje 

dwoistość, niepewność i zmienność. Niesie ze sobą zabawę, psotę oraz anarchię. 
Niewątpl iwe jest wielką indywidualnością „Snu nocy letniej". W sztuce obok Oberona 
i Tytanii reprezentuje on siły rządzące ludzką rzeczywistością, wpływy pozostające 
poza obrębem myśli i woli człowieka. Wnosi pierwiastek rozkładu, nie pozwala się 
jasno określić i wtłoczyć w ustalone ramy. 

Zmienność Puka doskonale obrazują jego sceniczne losy. W powojennej 
historii inscenizacji Szekspira bywał czasem figlarnym, psotnym duszkiem, ale także 
stawał się synonimem mrocznych sił i żądz, demiurgiem, który znacznie wykracza poza 
granice snu oraz posiada moc kształtowania scenicznej rzeczywistości. Horzyca 
w swym przedstawieniu „Snu nocy letniej" (premiera: 30 Ili 1946, Teatr Ziemi 
Pomorskiej, Toruń) interpretował Puka jako ducha ironicznego, krzykliwego 
i demonicznego. U Żurowskiego czytamy: „Plótł on żarty i perypetie komedii, tak 
wszakże, iż czuło się, że krok tylko, a z równą swadą z nieporozumień utkać byłby 
zdolny i skłonny tragedię. On Puk kreator. W parciano - słomianym kostiumie Puk ... 
Chochoł. Kreator, świadek i sumienie tego świata baśni, która w jego chocholim cieniu 
przestawała być bajeczką dla grzecznej dziatwy". Inaczej odbierał tą samą postać 
krytyk Jan Kott, który zredukował Puka a wraz z nim Oberona, Tytanię i zastęp elfów do 
wymiaru sennego marzenia. Większą wagę Kott przydawał Pukowi1 Bardiniego 
(premiera: 28 IV 1959, Teatr „Ateneum", Warszawa). W jego ujęciu ten sceniczny 
bohater nie był tylko ludowym, złośliwym skrzatem, ale prawdziwym władcą lasu 
i natury. 

Co ważne, Puk przybierał także rysy Arlekina z komedii del l1'arte, Arlekina, 
którego należy utożsamiać z diabłem. 

U Swinarskiego (premiera: 22 VII 1970, Teatr Stary, Kraków) Robin Koleżka był 
wpół nagi, szyderczy, posiadał zmienność kameleona oraz umiejętności akrobaty. 

rys. Picasso 

Królował w świecie zawieszonym na granicy koszmaru. W świecie, który nie jest 
baśnią, ale innym wymiarem rzeczywistości: wyzwolonych z konwenansu, w pełni 
uświadomionych i zrealizowanych namiętności. 

Ciekawą interpretację postaci stworzonej przez mistrza ze Stratfordu 
zaproponował Grzegorzewski (premiera: 16 XI/ 2001, Teatr Narodowy, Warszawa). 
Puk w jego przedstawieniu to dziki nieokiełznany i prymitywny stwór, wybijający na 
dekoracjach afrykańskie rytmy. Ten wieczny, nadzwyczaj żywiołowy nieudacznik, 
chociaż nie lubi świata ciągle do czegoś dąży, chce coś zrobić, czymś się zadziwić. 
Pozostaje najbardziej samotny ze wszystkich, pragnie ożywić rzeczywistość wokół 
siebie lecz ciągle bezskutecznie. 

Puka z ogoloną głową. w spodniach i blu1zie współczesnego skejta spotkamy 
u Warlikowskiego (premiera: 7 Ili 2003, Teatr Narodowy, Nicea). Ten zły duch jest 
mniejszą kopią swego władcy Oberona. To jemu przypada wygłoszenie ostatniego 
monologu, w którym dookreśla niebezpieczną naturę teatru, gdzie odkrywa mroczne 
przyjemności, jakich mogą zażywać w nim widzowie spragnieni obcych światów. 

Opracowano na podstawie: 
Andrzej Żurowski, Myślenie Szekspirem, Warszawa 1983. 

Przemysław Mroczkowski, Wstęp w: William Szekspir, Sen nocy letniej, 
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1987. 

Jan Kott, Szkice o Szekspirze, Warszawa 1962. 
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REALIZACJE SZTUK SZEKSPIRA W TEATRZE DRAMATYCZNYM W ELBLĄGU: 

• „Sen nocy letniej" reż . Krystyna Meissner 12.07.1979. 
• „Horneo i Julia" reż. Jan Machulski 10.10.1982. 
• „Poskromienie złośnicy" reż. Włodzimierz Kaczkowski 27 .03.1984. 
• „Otello" reż . Józef Jasielski 17.11.1996. 
• „Sen nocy letniej" reż . Mirosław Siedler 18.03.2005. 

SPEKTAKLE W ·REPERTUARZE TEATRU DRAMATYCZNEGO: 

Duża Scena: 
„Skarby złotej kaczki" Mirosław Łebkowski I Stanisław Werner, reż . Adam Dzieciniak 
„O dwóch takich, co ukradli księżyc" wg Kornela Makuszyńskiego, reż . Cezary Domagała 
„Okno na parlament" Ray Cooney, reż. Stefan Szaciłowski 
„Śluby panieńskie" Aleksander hr. Fredro, reż. Henryk Rozen 
„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett , reż. Cezary Domagała 
„Tango" Sławomir Mrożek , reż . Waldemar Wolański 
„Gdzie ten skarb?" Elżbieta Kuryło I Tadeusz Kwinta, reż . Tadeusz Kwinta 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber, reż. Ewa Marcinkówna 

Mała Scena: 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek, reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Zbrodnia i kara" wg Fiodora Dostojewskiego, reż . Edward żentara 
„Szelmostwa lisa Witalisa" wg Jana Brzechwy, reż . Ewa Marcinkówna 
„Scenariusz dla trzech aktorek" Bogusław Schaeffer, reż. Bogusław Semotiuk 
„Psychoterapia czyli seks w życiu człowieka" Jacek Chmielnik, reż. Jacek Chmielnik 
„Konopielka bis" wg Edwarda Redlińskiego , reż . Jerzy Nowacki 
„Papierowe kwiaty" Egon Wolff, opieka art . Ewa Marcinkówna 
„Pętla" wg Marka Hłaski , reż. Marek Chronowski 
„Cafe Sax" wg Agnieszki Osieckiej, reż. Cezary Domagała 
„Samotny zachód" Martin Me Donagh, reż. Grzegorz Kempinsky 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 0/55 641-97-00 wew. 366 i 391 
Kasa Teatru: tel. 0/55 641-97-00 wew. 392 

www.teatr.elblag.pl 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: 
Zastępca dyrektora : 

Główna księgowa : 

Kierownik techniczny: 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej: 
Koordynator pracy artystycznej : 
Rzecznik prasowy: 
Promocja i reklama : 

Pracownia krawiecka : 

Pracowni1a akustyczna: 

Pracownia oświetleniowa-elektryczna: 

Pracownia malarsko-butaforska: 
Pracownia charakteryzatorska: 
Pracownia stolarska : 

Garderobiane: 

Brygadier obsługi sceny: 
Obsługa sceny: 

Rekwizytor: 
Organizatorzy widowni: 

Kasjer-bileter: 

Opracowanie programu: 

Mirosław SIEDLER 
Małgorzata DŁUGOWSKA-BŁACH 

Irena TONKOWICZ 
Kazimierz KOWALSKI 
Grażyna URBANOWSKA 
Tomasz WALCZAK 
Beata KOŁODZl·EJ 

Anna SELKE 
Joanna BUZDEREWICZ 

Hanna ROKITA 
Marianna ALBRECHT 
Zbigniew PIOTRZKOWSKI 
Józef RATAJCZYK 
Witold PRZYBYŁ 
Mariusz BUDZIŃSKI 
Elżbieta DYMISZKIEWICZ 
Ewa SOBOLEWSKA 
Władysław PROKOPOWICZ 
Jarosław ANISZEWSKI 
Grażyna GÓRNA 
Katarzyna KOPEĆ 
Mieczysław HAJDUK 
Zbigniew GAŁĄZKA 
Karol LIMPERG 
Piotr BEGEJ 
Iwona KASZCZYC 
l eokadia SAJDA 
Żanetta SZYMANOWSKA 
Halina ŻURKOWSKA 

Joanna BUZDEREWICZ 
Tomasz WALCZAK 
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