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„SEN NOCY LETNIEJ" - SZEKSPIRA 

„Taik ·rz.eczom lichym i :nędznym •uiycz.a miłość uro
ku i kształty przemienia". 

Szekspir „Sen nocy letniej" - akt I. 

Czarodziejskie h!:toty Szeks;pira wywodzą ~ ię raczej 
z 1ludowe j i •poety~k.ie.j lbradycjoi celityokiej, niż :z 'kla
sycznej mitologli.i. Są one Wliobk:ie, niez'11tisz1CtZal1n.e, p0-
1 uszarją się .na .swej •dtro<lze z nie zwY'kłą ~ zyblkością , 

ws.póidz.iałają z wszystkiuni z.jaiwi': ka.mi natll['y, wy
chodzą nocą, rtańczą w świetle 1ksiĘQ:yoe:= .. Mogą zako
chać się w ozłowieku, •potrad'ią ipłatać mile i izliośliwe 

f.igle, zamieniać dxieci, <błogosł.awić J•UJb złorzeczyć za
ślubiinom. Naijcielkaw:szyim .z tych .niewi·dzialnych i n '.e
uchwytnych motyli .jest Puk, który óest wcieleniem 
żywiołowego szelmootwa i krtóry bawi się tym, gdy 
światek .toczy się naoipak, a ł:udzie opanowani ·namięt

nościami za<ezynają zachowyiw.ać się jak ghl.llpcy. 
„Puk - nnówi Hazlitt - jesit Arjelem „Sni.t nocy 

letniej". Jest je.d:na!k .również ZUIPełnie inny, niż Ariel 
z „Burzy". Arie-1 wymierz.a ITTa·g.rody i .kary, ale od
czuwa ·litość. kiedy ·musi lkarrać. Puk jest duchem ło
buzerskim, swawolnym i przelkornym, .kipiącyun z tych, 
których z•wod:zi„. Praspero J dego •świalt duchów są .mo
ra'Hstami. Oberon ·i aeg10 czarodziejstw.a iprzenoszą nas 
w •kra~nę .moty'li..." 

W „Snie n<Jcy letniej" styikaimy s'ię z genial•nym •prze
ciwieństwem, równie genialnym i rÓ\>J·nie uniwersaJ
nym jalk ;przec.iws1baiwienie Ariela 'i Kalib::ma w „Bu
rzy" •lub Don Ki·chdta i Sanczy Pan:sa . 
Ażeby wykazać <lwoiSttość 1udzlkiej natu.ry, duszę 

cz.łowie-ka i dało, farutazję i tuz:imkowy rozsąde'k, iliuz:ję 

przelkra·czającą wymiairy czasu i przestrzeni i rzeczy 
wi:s.tość •podiporzą1clikowana .codz.ienno-ści - Szek>spir 
w.prowadza na scenę świeU.i.sitą pos tać Tytani·i, zako
chaną w naj ba!'dzieoj niez..darnyun i na i b:u ::iz.iej cheł

pliwym prosftaiku, .przY'brainym w <Jślą głowę. To prze
mie5'!:anie uskrzydiloneij poezji z naijiba~idziej ip•rzyziem
ną •wulS'arnością jeist w dz.iele Szeiks'Pira najpiękniej

szym t~ iumfem blazeńs'kiego humoru , w którym sly
szy:my czysty E•pieiw i p.cmruk 'kobzy. glcs sJrnwro:1ka 
i brzęcze nie trutnia„. 
Różnica między tym, co jeis>t, a tym co widzimy, przc 

k.sz;talcamy i wciąż od1budow1ujemy w ·naszych s·n~-ch -



to temait •tej ba.ś:1i, 1Móra ipr:led.3to.wia jak wszyscy ipo

ec.i, zaikoch~mi, autorizy i widzowie, uganiają się w po
sc1gu za oc.ieniami swed iwyobraźni. 

Tej wyOlbraźn1, •która wadrug Montaigne'a i Pascala 
jesl~ „na•uiazyciellką błędu i fał.sZJu, która ma swotch 
sziczęśliwych i 1n~szczęśHwych i 0kitóra tworzy pi~k-

nooć, sprawiedl'i1wooć i sz,czę.kie na tym świec.ie". 

Fragmenty szkicu Pierre Messiaen'a o „Snie nocy letniej" 

„Są<lizę, iż liudzikiego pragnienia, aby widzieć rzeczy 
nie ta•kimi, da>kimi są w istocie, źaden au.tor nie s1kom
prom1tował bardziej od Szekspira". 

T. S. Eliot - Szkice Literackie 

„29. IX. 1962. - Dzisiaj \Skończył się czas, .przez który 
ślutbowałem był wystrzegać się trunków i tea1trów. 
Postanowi:łem więc zażyć swobody ·i 1poszliśmy do Kró
lewskiego Tealtru, gdzie oglądałem „Sen nocy letniej", 
rzecz krtóreij nigidy przedtem l!lie widziałem i nigdy 
więcej nie wbacrzę, 1gdyiź to je:st najbardziej niesamacz
na i 1niedorzeazina .szlrulka, 1jaiką ki.edyikolwielk w iźyciu 

zdarzyło mi się oglądać". 
Dziennik Samuela Pepysa, kupca londyńskiego 

„Sen 1nocy .letniej" ipmełoźyli na 1język .polski: 
Ignacy Hołowifu.'ki (1839), Stanisław Koźmian (1869), 
LOOIIl Ulrich (1895), Konstanty •Ildefon5 Gałczyński. (1952) 

KIEROWNICY DZIAŁ.GW TECHNICZNYCH: Bogdan Iwan
kowski - Kierownik techniczny, Antoni Basiński i Zofia 
Turguła - Pracownie krawieckie, Helena Dubert - Modystka, 
Czesław Tomczak - Perukarnia, Władysław Makowski -
Stolarnia, Damazy Guzikowski - Malarnia, Stefan Zandecki -
Pracownia dekoracyjno-tapicerska, Władysław Macl<iewicz 
- Modelarnia, Sylwester Korzeniowski - Pracownia obuwni
cza, Florian Grodzki - Slusarnia, Dionizy Gabrysiak - · Scena, 

Tadeusz Molski - Elektrotechnika. 
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