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Trzysta lat z górą minęło od chwili, w której zamknął' oczy 
na zawsze największy pisarz dramatyczny świata, Willis.ro 
Shakespeare. O jego sztuce i wartośd napisano całe biblioteki, 
lecz ani jedno z określeń wielkości „mistrza wszystkich p:etów" 
nie oddaje w tym stopniu znaczenia Shakespeare'a, jak p owie
dzenie, że: - „Gdyby rodzaj ludzki zaginął, mo:i:na by go od
tw c:rzyć z postaci dramatów szekspirowskich". Bowiem nic co 
ludzkie nie zosta~o obce twórczości autora ,.Snu nocy letniej". 
Przejrzał do głębi naturę człowieka, uchwycił w wizji poetyckiej 
różr,-0rodność tej natury, stworzył ogromną galerię zupełnie cd
rębnych postaci i charakterów: od świętych i bohaterów do 
zbrodniarzy i nikczemników, od dziecka do starca, od króla 
do .nędz·arza, w czasach s : .bie współczesnych i w zamierzchłej 
przeszłości. Nie był uczonym badaczem, lecz intuicyjnie prze
nikał' poety<:kim przeczuciem w głąb istoty ludzi, którzy żyli 
przed 1?-ar.odzeniem Chrystusa. Nie przestał przy tym nigdy być 
Jak naJw1ększym realistą. Nie przestał ani na chwilę wierzyć 
w najwyższe ideały moralne. Widział i ukazywał sprzeczności 
świata i kontrasty życia. Przeplatał w utworach swych grozę 
i śmiech, dobro i zło, radość i strapienie. Przeplatał' żywi:łową 
radość życia i najcichszą zadumę nad tajemnicami bytu. Pisał 
poematy i sonety, był poetą, aktorem, reżyserem i dyrektorem 
teatru - ale nieśmiertelność imienia, która trwać będzie dopóki 
tylk-0 będą istniały europejska cywilizacja i kultura, zapewniły 
mu jego utwc.ry sceniczne: komedie i tragedie. „Hamlet·', .,Król 
Lir", ,;Otello", „Juliusz Cezar", „Antoniusz i Kleopatra", ,.Król 

·Ryszard III", ,,Kupiec Wenecki' ' , „Romeo i Julia", „Makbet", 
„Sen nocy letniej", „Burza", „Wieczór trzech króli" - oto nie
które najbardziej znane. 

Wśród wymienionych „Sen nocy letniej", utwór - który 
zdaniem A. K. Swinburne'a - zamknął i uwieńczył pierwszy 
-0kres twórczości Shakespeare'a, należy do najcelniej szych. 

„Poeta - pisał znakcmity anglista polski Roman Dyboski -
wzniósł1 się na skrzydłach cudotwórczej fantazji, która r,igdzie 
indziej mu tak wspaniale nie posłużyła, na skrzydłach roman
tycznego sentymentu i humoru, połączonego z klasyczną har
monią i symetrią formy, wreszcie na skrzydłach upajająco me
lodyjnego i nasyconego· przedziwnie barwną wyobraźnią słowa 
poetyckiego. Słowo to największych tu czarów dokazuje, sta
wiając nam przed oczy to gaj ateński w świetle księżyca, to 
świetny pałac Tezeusza, przybrany oo wesele, - śpiewając nam 
najsłodszą muzyką o przeciwnościach, co prześladują wierne 
kochanie.. chyba tylko ta muzyka, którą .. Sen nocy letniej" 
ilustrował Mendelssohn-Bartholdy i która się dziś zwykle pod
czas jego przedstawier.ia rozleg:i., oddaje poniekąd te nastroje, 
ce: nas kołyszą przy słuchaniu lub czytaniu najcudowniejszej 
z bajek dramatycznych w poezji powszechnej." 

Bo nie należy zapominać, że .,Sen nocy letniej" - to baśń 
dramatyczna. Baśń o szczęśliwej miłości książęcej, o strapieniach 
i powikłaniach serdecznych czworga młodych, o te:: t r alnych po
rywach poczciwych rzemieślników miejskich i wreszcie c, sporze 
króla i lwólowej elfów: Oberona i Tytanii. świat małych 
duszków leśnych wprowadza baśniowe powikłania, którym ra
dośnie wtóruje głos miłego elfa - prntnika, Puka, czyli Robina 
dobrego - druha „uposażonegs: nadprzyrodzoną potęga, z której 
chętnie korzysta dla figlów i zabaw, mając przy tym dość serca, 
by nie sprawić nadużyciem jej zbyt dotkliwych cierpień" (L. 
Piniński) . 

Należy przypuszczać, że .,Sen nocy letniej" był utworem 
nie tylko w swej grupie najcelniejszym, ale także i najbliższym 
sercu poety. 



„Istniała jakaś dziwna łączność - pisze Stanisław Helsztyń
ski - między sercem, umysłem, wyobraźnią Szekspira a krajem 
jego mŁodcści i nigdy tak nie błyskał tęczami najczystszej poezji, 
jak w zetknięciu z tym spłachciem ziemi, z której pochodził." 

Pochodził zaś William Shakespeare z m. Stratford (nad rzeką 
Awon w Anglii), gdz-ie urodził się w 1564 r., spędził młodość, 
ożenił i dokąd wrócił, by umrzeć w r. 1616. Ze Stratfordu wy
niósł też znajomcść baśni i legend, z którymi osłuchał' się w domu 
rodzinnym. Służące musiały wielokrotnie opowiadać małemu 
Willowi o psotach Puka, o tańcach elfów w lesie.. a sam las, 
czyż mógł być gdziekolwiek piękniejszy na świecie, niż w oko
licach Stratfordu? Przecież po lesie tym Will sam biegał jako 
dziecko i w lesie tym chadzał ze swą ukochaną, późniejszą żoną, 
Anną Hathaway. Las ten więc odtworzył w „śnie nocy letniej": 
w nim błądzą zakochane pary ·i cierpiący kochankowie, w nim 
tańczą i psocą. elfy, w nim wreszcie „o milę od miasta", przy 
dębie książęcym spotykają się amatorzy teatru - rzemieślnicy. 

I należy zwrócić uwagę na ilość ciepła poetyckiego, jakie 
poświęca wspomnianym rzemieślnikom Shakespeare. Przy tym 
ścieśli, stolarzu, miechowniku, tkaczu, kotlarzu i krawcu o ile 
bledsze wychodzą postacie księcia Tezeusza i kr:ólowej Ama
z.onek:, o ile bledsze zakochane pary! W rzemieślnikach „Snu 
nocy letniej" znać natomiast od pierwszej chwili żywych ludzi, 
których autor musiał widzieć i opisał ich właśnie tak, jakimi 
byli w rzeczywistości. Jeden z biografów Shakespeare'a; Aul:>rey, 
zaznacza, iż William miał zwyczaj notować cechy charaktery
styczne i odrębności ludzkie w każdym miejscu i o.toczer,iu, gdzie 
przebywał. Dlatego. charaktery postaci szekspirowskich są tak 
żywe. Ale można się domyśleć, iż rzemieślników stratfordzkich 
autor miał uwieńczonych w pamięci i w sercu z lat swej mło
dości - i żywcem z serca przywiódł ich na scenę. 

W Polsce pierwsze wiadomości o Szekspirze ukazują się 
w w. XVIII. Kult szerzą dlań zwłaszcza Czartoryscy. Pierwszym 
przekładem szekspirowskim w kraju był fragment „Juliusza 
Cezara" przełożc111y na francuski przez Stanisława Augusta Po
ni·atowskiego w r. 1753-54. Pierwszy polski przekład dał Za
bł-ocki („Wesołe kumasz.ki z Windsoru"). 

„Sen nocy letniej" po raz pierwszy przełożony został' przez 
ks. J. Holewińskiego w r. 1840, - następny, poprawniejszy, pióra 
S. E. Koźmiana w r. 1866 w Poznaniu. Tekst grany we Wrocła
wiu jest tekstem Koźmianowskim w przeróbce oryginalnej dyr. 
J. Waldena. 

Wystawienie „Snu nocy letniej" przez Państwowy Teatr Dolno
śląski w chwili obecnej ma swoją szczególną wymowę. Jest to 
wszak pierwsza sztuka w teatrze upaństwowionym, symbolizu
jąca niejako jego poziom i aspiracje. Nadto przedstawienie zo
stało przygotowane w ramach k.cnkursu szekspirowskiego, co 
również zobowiązało dyrekcję i zespół do jak największych 
wysiłków i starań. 

Reżyseria widowiska uznała za punkt wyjścia fee ryc z
noś ć prze dst a wie r.- i a, łącząc z tym wszelako dążenie do 
osiągnięcia stylu jak najbardziej zbliżonego do intencji samego 
Shakespeare'a: do wydobycia wyraźnej syntezy człowieka. Fi
gury sceniczne podzielono, zgodnie z założeniem autora, na 
realne i fantastyczne. Pierwsze stoją też na gruncie . realnym, 
unikając opercwego szablonu i zwyczajowych dostojności (przy
kładem książę Tezeusz), drugie owiane są duchem romantyzmu, 
co również podkreśla muzyka Mendelssohna. Na podkreślenie 
zasługuje celowe pomieszanie stylów: greckiego z renesansem 
w dekoracjach i kostiumach. Smk. 

Drukarnia „Wiedzy", Wrocław , ul. Wierzbowo 30. F 1Ri26 


