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WILIAM SZEKSPIR, największy pisarz dramatyczny 
świata, urodził się w 1564 r. w Stratfordzie nad rzeką Avon. 
Umarł 23 kwietnia 1616 r. Podobnie jak wielu innych wy
bitnych dramaturgów, był także aktorem, mając dwadzie
ścia kilka lat zaciągnął się do trupy aktorskiej, występu-

• 



jącej pod nazwą: „Blackfriars Theatre". Trupa ta wybu
dowała w 1594 r. na brzegu Tamizy głośny w świecie teatr 
„ The Globe". Szekspir stał się najciekawszym i najpłodniej
szym dostarczycielem sztuk dla zespołu w którym występo
wał. Czy był znakomitym aktorem? Dokładnie nie wiadomo. 
Wiemy tylko, że do większych jego ról należała rola Du
cha - ojca Hamleta. 

Spektakle rozpoczynały się o godzinie trzeciej po połud
niu. Galeria i loże miały siedzenie zapewnione, parter zaj
mowały miejsca wyłącznie stojące. Dla wybitnych osobi
stości rezerwowano kilka miejsc na samej scenie. Odbi
jało się to niekorzystnie na jakości przedstawień, bowiem 
zaproszeni na scenę widzowie zachowywali się najczęściej 

niesfornie. Otoczeni liczną zgrają służby, popijali piwo 
i wino, zajadali owoce i ogryski ciskali prosto pod nogi 
grających aktorów. Któregoś razu Tytania trafiona w gło

wę zgniłym pomidorem obrzuciła sprawcę zajścia potokiem 
soczystych obelg, po czym najspokojniej w świecie powróciła 
do poetyckiej sprzeczki z Oberonem. Antrakty wypełniała 
muzyka i zaimprowizowane tańce wśród publiczności. 

Za panowania królowej Elżbiety przedstawienia odby
wały się codziennie, póżniej purytanie wykołatali u króla 
Jakuba I zakaz grywania w niedzielę i święta. 

* * * 
Szekspir już za życia był uznawany za wielkość; w 1598 r. 

porównywano go z Owidiuszem, Plautem, Seneką. 
„„.Jak Plautus i Seneka znajdują się na czele najlepszych 

Rzymian, piszących komedie i tragedie, tak Szekspir wśród 
Anglików jest najlepszy i to zarówno w utworach tragicz
nych jak i żartobliwych". 

„Epiusz Stolo powiedział, że gdyby Muzy znały łacinę, 

ukochałyby Plauta, myślę, że my Anglicy powinniśmy po
wiedzieć, że Muzy nie odstąpiłyby nawet o krok od Szeks
pira, gdyby mogły znać język angielski, ażeby odczytać nie
zrównany „Sen nocy letniej". 

Francis Meres - „Palladis Tamia". 

* * * 
Niezrównany „Sen nocy letniej". Tak. Ale i to arcydzieło 

lekkości, wyobrażni i poetyckiego widzenia świata, zna
lazło różną ocenę. Znakomity pamiętnikarz angielski Sa
muel Pepys po obejrzeniu sztuki w Królewskim Teatrze 

tak zawyrokował: „Oglądałem „Sen nocy letniej" rzecz, któ
rej nigdy przedtem nie widziałem i nigdy więcej nie zo
baczę, gdyż to jest najbardziej niesmaczna i niedorzeczna 
sztuka, jaką kiedykolwiek w życiu zdarzyło mi się oglą
dać („Pamiętniki" tom I, przekł. Marii Dąbrowskiej). 

Trzeba dodać, że sąd pamiętnikarza jest dość nieoczeki
wany, wiadomo bowiem, że Pepys był namiętnym miłośni
kiem teatru i stałym bywalcem. Nadeszły nowe czasy 
i wybitniejsi od Pepysa ludzie okrzyknęli „Sen nocy let
niej" „arcydziełem, które nie prędko znajdzie godnego ry
wala" - (Goethe). 

„Sen nocy letniej" wystawiony w 1827 r. na scenie fran
cuskiego teatru Porte Saint Martin przez angielskich 
aktorów przebrnął zaledwie pierwszą scenę pierwszego 
aktu. Aktorzy musieli uciekać, bowiem cała „nacjonali
styczna" widownia przyjęła ich okrzykami: „Mówcie po 
francuską Precz z Szekspirem. To jeden z adiutantów 
Wellingtona." (Wellington - jeden ze zwycięzców Napo
leona w bitwie pod Waterloo). 

„Sen nocy letniej" podobnie zresztą jak inne u_twory 
Szekspira ma swoje przegrane bitwy i szalone zwycięstwa 
na deskach wielu scen świata. Oczywiście ciekawsze są 
klęski. I tak w latach 1850-1860 angielscy reżyserzy 
wzmacniali" Sen" przez dodanie dwunastu akrobatów 
~hińskich i sz~ściu dużych małp. Dodatki, owoc inwencji 
reżyserów, cieszyły się niesłychanym powodzeniem wśród 
mniej wybrednej publiczności angielskiej. Zwykło się mó
wić: Idę dziś na małpy", co oznaczałp „idę oglądać „Sen 
nocy "letniej". Przełomową datą było wystawienie „Snu" 
w Berlinie w reżyserii Maxa Reinhardta w r. 1905. Dooko
ła tego spektaklu narosło już wiele legend. Wiadomo jed
nak bezspornie, że było to imponujące widow~sko. Osią~
nęło ono szczyty realizmu scenicznego, ale Jednocześnie 
i jego zmierzchu. 

Reinhardt „zaaplikował" prawdziwy las (jak żywy!) -
mchy, drzewa, prawdziwe kwiaty (!) paprocie, jezioro leśne, 
pagórki. Ale jednocześnie Reinhardt był miłośniki~m kolo~ 
ru, barokowej wizji szczegółów, bogactwa nastroJu. Totez 
zbudowany „prawdziwy las" napełnił przy pomocy świateł, 
muzyki, tajemniczych dźwięków dodatkowymi treściami 
poezji i przemienił go w czarodziejski bór, pełen zmiennych 
nastrojów i bajkowej atmosfery. 

* * * 



W Polsce „Sen nocy letniej" ma również bogatą tradycję. 
Grany był już w ostatnich dziesiątkach lat ubiegłego stu
lecia (przekład Kożmiana). Jan Lorentowicz tak pisał 

o wznowieniu „Snu" na deskach Teatru Wielkiego w War
szawie (1909 r.). 

„Wznowienie ujawniło przede wszystkim wielkie braki 
w naszym personelu dramatycznym, zwłaszcza kobiecym. 
Kombinowano jak się dało, ale w utworze poezji sama kom
binacja nie wystarczy. Mamy artystki, które się doskonale 
nadają do ról szaro-realistycznych, a które niemiłosiernie 

rażą w dykcji szlachetniejszej lub w akcji fantastycznej. 
Ważnej roli Puka nie mogła sprostać P. Lubicz-Sarnowska, 
pomimo swego talentu, jej piskliwy - słaby głosik niknął 

na wielkiej scenie, to znów psuł harmonię nastroju. Pani 
Kozłowska (Tytania) wykazała czystą, dżwięczną i melo
dyjną dykcję, ale w akcentach logicznych artystki było du
żo fałszów. P. Śliwicki, przedramatyzował Oberona, odej
mując mu nieco charakteru widziadłowo-sennej postaci. 
świetne sceny rzemieślników (Owerłło, Frenkiel w roli 

Spodka (!), Grubiński, Wilczyński, Mikulski). 
Dekoracje nie wyszły poza szablon starej, operowej ma

lowniczości realistycznej. Nowość widowiska stanowiły ko
stiumy, wykonane podług rysunków Franciszka Siedleckie
go. Artysta starał się zharmonizować kostiumy postaci fan
tastycznych z charakterem lasu, łącząc motywy roślinne 

z owadowymi". („20 lat Teatru Polskiego" t. III). 
1930 r. „Sen nocy letniej" w Teatrze Polskim w Warsza

wie był sukcesem Aleksandra Zelwerowicza. Oto głośna 

obsada: Rzemieślnicy: Zelwerowicz (Spodek), Maszyński, 

Machalski, Gawlikowski, Tezeusz - Samborski, Hipolita -
Broniszówna, Oberon - Biegański, Tytania - Sulima, 
Puk - Umińska (temperament, werwa, bogactwo szczegó
łów), Helena - Gromnicka, Hermina - Hałacińska. 

* * * 
Zbigniew Kopalko 

Reżyser premiery szczecińskiej 
„Snu" w roku 1958: 

„Chciałbym, ażeby nasza inscenizacja „Snu nocy let
niej" była tym, czym nie jest i nie była tym, czym jest. 
Oby życzenie się spełniło". 

Witold Chwalewik 

POETYCKIE I LUDOWE ELEMENTY 
„SNU NOCY LETNIEJ" 

Nic podobnego nie było przedtem na świecie. Zrobił to 
pierwszy Szekspir. Stworzył nowy typ bajki scenicznej, któ
ry od nazwy elfów (zwanych w ojczyźnie poety także fairy), 
my dzisiaj nazywamy „feerią", niewiele zastanawiając się 

nad tym, skąd słowo to pochodzi. Stworzył zaś tę olśniewa
jącą nowość, łącząc w kompozycji poetyckiej elementy z re
kwizytorni ówczesnych pedantów literatury z innymi zupeł
nie zaczerpniętymi ze skarbca tradycji ludowej. 

Jest to jedna z najbardziej popularnych i ulubionych sztuk 
w repertuarze światowym. Wywołała w ciągu stuleci nie
zliczone i różnorodne naśladownictwa, pobudzając wyobraź
nię także i znakomitych poetów, jak np. w Polsce Słowacki. 

Spróbujmy zbliżyć się nieco do niej nie od naszego włas
nego stanowiska, w czasie, lecz od strony czasów dawniej
szych, żeby lepiej uprzytomnić sobie sens i oryginalność 
koncepcji poetyckiej Szekspira. Zauważmy więc przede 
wszystkim, że utkał on rzecz nową z wątków starych, z któ
rych każdy miał dla ludzi ówczesnych jeszcze pewną aktu
alność, taką, jaką mieć może tradycja mniej czy więcej 
żywa, i dla nich z natury mówił więcej niż nam ludziom 
dzisiejszym. 
Wątkiem ramowym, w którym mieszczą się inne, jest 

tu uroczystość weselna Tezeusza i Hipolity. Dla ludzi rene
sansu zakochanych w ceremoniach i paradach był to te
mat ulubiony. I już w XIV w„ na 200 lat przed Szekspirem, 
autor taki jak Chaucer, autor wierszowanych „Opowieści 
Kantabryjskich", przeraszał czytelników, jeżeli w toku 
narracji bardzo szczegółowo nie opisywał wesela. Jest ~o 
więc temat od początku do końca pogodny. Wprawdzie 
z „Opowieści rycerza" Chaucera (bo od niego właśnie s_zeks
pir wziął ten motyw) - wiemy, że Hipolita była. krolową 
państwa Amazonek, że Tezeusz, władca Aten, naJe.chał ~o 
królestwo kobiet, Scytią zwane; że opór ich złamali Aten
czycy w krwawej bitwie, że Hipolita była oblegana i uległa, 
bo zakochała się w zwycięzcy, z którym udała się potem do 
jego państwa. Aluzję do tych krwawych dziejów zawier~ją 
także słowa Tezeusza zaraz na początku utworu Szekspira. 

Dla nas nie są to może rzeczy ważne, ale za czasów 
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Szekspira komedię jeszcze w myśl dawniejszych tradycji 
rodzimych (nieantycznych) pojmowano powszechnie jako 
przejście od nieszczęścia do szczęścia, a więc pomyślny 

obrót losu. Naodwrót tragedię już Chaucer określał „jako 
przejściową pomyślność, za którą idzie klęska". I to był 

w zasadzie także punkt widzenia Szekspira. A zatem wą
tek ramowy, niezakłóconych niczym przygotowań do we
sela, nie jest wedle renesansowego rozumienia rzeczy ko
mediowy. Należy raczej po prostu do rozrywkowego czysto 
planu widowisk dworskich zwanych popularnie „maskami". 

Ludmiła Legut Irena Remiszewska 



Danuta Markiewicz Alina Kulikówna 

Elementy komedii w powyższym znaczeniu zacierają 
natomiast losy par: Demetriusza i Heleny, Lizandra i Her
mii. Bardzo mało tu charakterystyki osób, całą uwagę sku
pia autor na zmiennych perypetiach ich miłosnego losu. Tu 
bezsprzecznie mamy na początku coś w rodzaju nieszczę
ścia, potem i pomyślny koniec: powrót do pierwszych uko
chanych. Ale początkowo rozterki i nawet niebezpieczeń
stwo nie wywołują w nas głębszych wzruszeń, stale bowiem 
mają w sobie coś z humoreski. 

Jacek Fiur Danuta Kotaszyńska 

Marcin Godzisz Andrzej Hrydzewicz 

Jeszcze mniej komediowo przedstawiają się dzieje za
targów króla z królową elfów: Oberona i Tytanii: od śmiesz
nej kłótni poprzez szereg śmiesznych zabiegów i pomyłek 
Puka do pojednania. Jest to (z punktu widzenia ludzi rene
sansu) pseudokomedyjka, żart z komedii , tymbardziej wy
raźny, że dla ludzi ówczesnych elfy nie były tak opromie
nione poezją piękna, jak stały się następnie pod wpływem 
nieporozumień (tak chyba trzeba to nazwać) wprowadzo
nych przez poetów romantycznych. Według podań ludowych 
i według Szekspira główne cechy ich psychiki są raczej 

Jerzy Jasiński Władysław Jabłoński 



Ryszard Kotaszyński Jerzy Kownas 

nieprzyjemne: małostkowość i złośliwość. Szekspir wprowa
dził tu śmiało, nie licząc się z modą humanistyczną zaleca
jącą naśladownictwo wzorów starożytnych, rodzime motywy 
baśni ludowej, z brawurą, nie mającą może sobie równej 
w poezji świata,. Historia zaś elfów znana była wszystkim 
miłośnikom literatury również ze źródła literackiego z in
~ej opowieści wspomnianego już Geoffrey'a Chaucera -
z „Opowieści Damy z Bath". 

Boteslaw Rosiński Włodzimierz Saar 

Włodzimierz Witkosz Wincenty Wesołowski 

W XIV wieku w istnienie elfów już nie wierzono. Szekspir 
zatem aktualizuje tu motyw za jego czasów raczej już wy
raźnie baśniowy, aczkolwiek nie należy zapominać o tym, 
że renesans był zresztą okresem, kiedy z powagą wskrze
szono różne stare zabobony. Szekspir spodziewając się ata
ku ze strony purytanów, oburzonych wprowadzeniem na 
scenę bajki (więc rzeczy „nieprawdziwej") w takiej barw
ności rozmiarze, z góry parował zarzut, nazywając sztukę 

już w tytule Snem - (przywidzeniem) i nie dając żadnego 
innego podtytułu. 

Hugo Botek Mieczysław Wiśniewski 



Akcja rzemieślników, inscenizujących spektakl amatorski 
dla rozrywki księcia Tezeusza, wiąże się najściślej z akcją 
główną. Stanowi uplanowany przez p~tę kontrast komiczny. 
Dla widzów renesansowych te amatorskie poczynania ina
czej były śmieszne niż dla nas. Rodzima ludowa tradycja 
teatru amatorskiego, przede wszystkim rzemieślniczego, do 
niedawna była silna i jeszcze nie całkiem wygasła. 

A wreszcie „teatr w teatrze" bajka o „Pyramie i Tyz
bie" odegrana jako „interludium" tj. wstawka rozrywkowa 
podczas uroczystości weselnych, tworzy coś w rodzaju osob
nego motywu. 

UTWORY DRAMATYCZNE SZEKSPIRA 

Daty powstania dramatów są oczywiście datami przybli
żonymi i opierają się na najnowszych dociekaniach biogra
fów Szekspira. 

„Henryk VI", cz. I-III - 1590-1591; „Ryszard III" --:-
1592, „Komedia omyłek" - 1592, „Tytus Andronikus" -
1593, „Dwaj panowie z Werony" - 1594, „Romeo i Julia" -
1595, „Ryszard Il" - 1595, ·„sen nocy letniej" - 1595 r., 
„Król Jan" - 1596, „Kupiec Wenecki" - 1596, „Hen
ryk IV'', cz. I-II - 1597-1598, „Wiele hałasu o nic" -
1598, „Henryk V" - 1599, „Juliusz Cezar" - 1599, 
„Wesołe kumoszki z Windsoru" - 1599, „Jak wam się 

podoba" - 1600, „Wieczór trzech króli" - 1601, „Ham
let" - 1601, „Troilus i Kressyda" - 1602, „Wszystko dobre, 
co się dobrze kończy" - 1602, „Miarka za miarkę" - 1604, 
„Otello" - 1604, „Makbet" - 1605, „Król Lear" - 1605, 
„Antoniusz i Kleopatra" - 1606, „Kariolan" - 1607, „Ty
mon Ateńczyk" - 1606, „Perykles" - 1608, „Cymbelin" -
1609, „OP.owieśść zimowa" - 1611, „Burza" - 1611, „Hen
ryk VIII" - 1613. 
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