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William Szekspir 

SER IOCY LETllEJ 
TEATR OCHOTY 

TEZEUSZ 
EGEUSZ 
LIZANDER 
DEivIETRIUSZ 
FILOSTRATES 
HIPOLITA 
HERMIA 
HELENA 
OBERON 
TYTANIA 
PUK 

GROSZEK 
PAJĘCZYNKA 

CIE MK A 
GORCZYCZKA 

ul. Reja 9 

OSOBY: 

- książę Aten 
- ojciec Hermii 

- zakochani w Hermii 

- mistrz zabaw i ceremonii na dv.corze Tezeusza 
- królowa Amazonek, zaręczona z Tezeuszem 
- córka Egeusza zakochana w Lizandrze 
- zakochana w Demetriuszu 
- krói elfów 
- królowa elfów 
-- jeden z elfów 

PIGWA - cieśla 

SPÓJ - stolarz 
- elfy SPODEK - tkacz 

DUDA - miechownik 
RYJEK - kotlarz 
ZDECHLAK - krawiec 

PIRAM TYZBE ŚCIANA KSIĘŻYC LEW 
postaci interludium granego przez rzemieślników 

przekład: 

K. I. GAŁCZYŃSKI 

reżyseria: 

HALINA I JAN 
MACHULSCY 

asystent reżysera: 
BOŻENNA STRYJEK 

muzyka: 

EDWARD ŻUK 

zespół muzyczny pod kierunkiem: 
BWY RZEŻNICZEK 

w wykonaniu 
ZESPOŁU OGNISKA 
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układ ruchu: 
KRYSTYNA 
MARYNOWSKA 

scenografia i kostiumy: 
IZABELA 
CHLUDZIŃSKA i 
DOROTA WOYKE 

konsultant wokalny 
ROMANA KREBSOWNA 

Bilety do Teatru Ochoty są do nabycia w kasach Stołecznej Estrady, SPATiF-u 
oraz w teatrze codziennie w godz. 9,0~15,00. 
Zamówienia tel.: 25-85-44. 
Repertuar w prasie i w WIK-u 

redakcja programu: Danuta Szczuka 
opracowani gr flczne : Dorota Woyke 

Nie może chyba istnieć podział na teatr dziecięco-młodzieżowy i teatr dla do-
1"-0słych. Uważam, że powinniśmy więcej chodzić do normalnego teatru po to, 
by uczyć się żyć, myśleć, patrzeć i obserwować ludzi i ich reakcje na pewne 
sprawy, żebyśmy kiedyś po prostu dali sobie radę. Ja uważam, że teatr opiera 
się na aktorach i aktor, jego gra ma dominować w teatrze. Lubię takie sztuki, 
w których człowiek ma ogromne pole do popisu, może wydobyć ze sztuki 
wszystko co najgłębsze, najistotniejsze, najpiękniejsze a czasami nierealne 
i fantastyczne. 

Aleksandra Barszczewska kl. VIII 

W zasadzie nie ma teatrów dziecięco - młodzieżowych. Są teatrzyki dla dzieci, 
w których zabawia się dzieci bajkami, ale teatrów dla młodzieży naprawdę 
nic ma. Są tylko spektakle związane z lekturą szkolną. Według mnie powinny 
być teatry, w których poruszałoby się zagadnienia interesujące młodzież np. 
kosmos. O kosmosie mogą być piękne przedsta'Wienia. 

Włodzimierz Kustra l<I. VIII 

JAKI TEATR 
STWORZYŁBYM DLA SWOICH RÓWIEŚNIKÓW 

r rabm n ty wypowie zi uezniów Szkciy Podstawowej nr 48 w War
~zawie 

·wyśle. że repertuar dla młodzieży przygotowałbym nieco inny niż ten, który 
możemy oglądać obecn ie . Przede wszystkim role młodych ludzi graliby na
pra\• d i; nastolatkowie, oczywiście odpowiednio przygotowani. Młodzi ludzie 
graliby po prostu samych siC'bic, sceny z życia szkolnego i domowego zapra
wione pewną dozą fantazji. Oczywiście co pewien czas wystawiałbym sztuki 
o nieco innych tematach. wśród których przeważałypy k::>medie, gdyż z do
świadczenia wiem jak bardzo współczesna młodzież lubi i potrzebuje śmiechu. 
Postarałbym się również, by scenariusze, projekty kostiumów, scen czy nawet 
cai~·ch spektakli wypływały od samej młodzieży, a dopiero ich rozwinięciem, 
czy zmodyfikowaniem zająłby się człowiek naprawdę się na tym znający. 

Paweł Duchnowski kl. VII 

Chciałbym, aby w teatrze, który lubię były grane sztuki o przygodach różnych 
postaci. Role byłyby grane przez dobrych młodych aktorów, którzy potrafiliby 
się w nie odpowiednio wczuć. Chciałbym, aby przygody następowały niespo
dziewanie i były zaskakujące dla widza. Nje powinny być oklepane, znane 
z bajek i innych przygodowych książek. Powinny być oryginalne i dobrze opra
cowane. Bardzo lubię też komedie. Uważam, że ważne jest, aby zawierały 

jakąś myśl. Chciałbym, żeby nie było to tylko przewracanie się i nabijanie 
guzów, lecz by dawały do myślenia o charakterach głównych postaci, a także 
zawierały morały i sentencje. Tak wyobrażam sobie teatr dla dzieci i mło
dzieży. 

Paweł Krepiniewicz kl. VIII 

I 
stnieje około czterdziestu dokumentów potwierdzających wydarze
nia w życiu Szekspirów. Ochrzczony 26 kwietnia 1564 roku, po
chowany w rodzinnym Stratfordzie 25 kwietnia 1616, urodził się 
prawdopodobnie 23 kwietnia 1564 jako syn Johna Shakespeare'a 
rękawicznika i handlarza licznych towarów, żonatego z Mary 
Arden, córką zamożnego ziemianina. John Shakespeare został 

w roku 1557 członkiem Rady Miejskiej Stratfordu, a w roku 1565 radnym, co 
upoważniało go do tytułowania go - Mister. Trzy ?ata póżniej ojciec Williama 
zostaje burmistrzem Stratfordu. Z nieznanych powodów porzuca swoje god
ności i życie publiczne w roku 1577. Urodziny najstarszego syna, Williama 
właśnie, nic wstają nigdzie odnotowane. Znana jest tylko data chrztu. Datę 
urod-zin wpisano dopiero po śmierci pisarza jako tożsamą z datą jego śmier
ci - 23 kwietnia „. Uczył się Szekspir w lokalnej „grammar school", o której 
wiadomo, że dawała dobre podstawy łaciny, retoryki i literatury. W roku 1582 
ożenił się z Anną Hathaway. („.) 

„To że Szekspir się urodził, jest czymś wielce znamienitym - pisze żartobliwie 
Sylvan Barnet - że się ożenił i miał dzieci, jest przyjemne, ale, że nie wiemy 
nic o jego wyjeździe ze Stratfordu do Londynu albo o początkach jego kariery 
teatralnej, jest godne pożałowania i musimy się z tym pogodzić. Chętnie byśmy 
.poświęcili dane dotyczące dat chrztu jego dzieci w zamian za szczegóły doty
czące pierwszych jego dni na scenie". W istocie. Takich luk w naszej wiedzy 
o Szekspirze jest mn gość, jakkolwiek trzeba powiedzieć, iż wie sie więcej 
o jego życiu. niż o życiu innych pisarzy tego okresu („.) Pierwsza informacja 
o Szekspirze, aktorze i dramaturgu zarazem, pochodzi z roku 1592, kiedy to 
rywal Szekspira w scenopisarstwie, Robert Greene, wysmażył pamflet, mó
wiąc tam, iż Szekspir to „jedyny potrząsacz sceny w tym kraju". Shake -
scene _.'...._ jest tu słowem wymownym. To shake - znaczy wstrząsać. Pyszna 
i prorocza okazała się ta złośliwostka.„ Skoro już w roku 1592 atakował go 
w ten sposób wzięty autor, musi to oznaczać, że Szekspir działa w teatrze od 
kilku lat co najmniej. Kroniki odnotowują, że w roku 1598 był „głównym ko
mikiem", w roku 1603 „głównym tragikiem", w roku 1608 jest już jednym 
z „men players". Zawód aktora nie był stosowny dla „dżentelmena", czyli 
szlachcica, mógł natomiast przynosić niezłe dochody. Traf chciał, że w roku 
1569 ojciec Williama zostaje uszlachcony, tytuł nie był dziedziczny i nie obej
mował synów, ale Szekspir wykorzystał awans ojca dla własnych celów i, 
jak mówią wyraźnie źródła, 1iczne dokumenty zawartych transakcji po roku 
uszlachcenia ojca wymieniają syna jako szlachcica „. Był w tym czasie właś
cicielem drugiego co do wielkości domu w Stratfordze .„ Przeniósł się do swe
go miasta defintywnie w roku 1611 jako udziałowiec dobrze prosperującego 
Teatru The Globe, poza nim żaden aktor ani dramaturg nie sięgał tak wysoko. 

Bohdan Drozdowski 

„O Szekspirze" z tomu 110 poezji". Warszawa 1977 

Szekspir jest autorem wielu komedii, tragedii i kronik historycznych. Do najwybit

niejszych należą: Komedia omyłek, Wesołe kumoszki z Windsoru, Jak wam się podoba, 

Wieczór trzech k róli, Romeo i Julia, Hamlet, Makbet, Król Lir, Juliusz Cezar, Anto

niusz i Kleopatra, Ryszard Il, Ryszard III, Henryk IV, Król Jan. 

RODOWODY NIEKTÓRYCH POSTACI: 
Tezeusz 

Hipolita 

Lizander 
Demetriusz 
Hermia 
Helena 
Elfy 

Oberon 

Puk 

Pi ram 
Ty z be 

- legendarny władca ateński, zabójca Minotaura kreteń
skiego. 

- królowa Amazonek. Amazonki były to według mitologii 
greckiej wojownicze kobiety, zamieszkujące wybrzeże Mo
rza Czarnego, skąd urządzały wyprawy łupieżcze. 

- młodzi o antycznych imionach w istocie stanowią port
rety młodzieży z czasów Szekspira. 

duszki wywodzące się z podań ludowych. Uosabiały ta
jemnice natury. Były przyjazne człowiekowi , towarzy
szyły mu w życiu codziennym, często płatając figle. 

- król elfów. Postać popularna w poezji średniowiecznej, 
a wywodząca się z legend germańskich. 

- zwany też Robinem Dobrym Druhem jest postacią wyro
słą z fantazji ludu angie?skiego. W podaniach ludowych 
przedstawiany jest jako domowy psotny skrzat, nadwor
ny wesołek Oberona. 

- babilońska para kochanków. Historię ich miłości przed
stawił poeta rzymski Owidiusz w „Przemianach". „Prze
miany" były w czasach młodości Szekspira obowiązują
cym podrecznikif'm retoryki. 

Do Naszych Widzów 
Witając i zapraszając widzów do spędzenia wspólnie z nami t go wieczoru, 
winm jesteśmy Państwu kilk· w~·jaśnień. 
Przede wszystkim powinniśmy odpowiedzieć na p:, lanie. kim są „aktorzy" 
biorący udział w przedstaweniu „Snu nocy letniej''. 
Otóż reżyserzy Halina i Jan Machulscy wszystkie role p:iw •crzyli młodym 
wykonawcom, nastolatkom wybranym sp::>srod kilkudziesięcioosabowej grupy 
uczestników Ogniska Teatralnego. 
Ognisko TC'atralne działa przy naszym tC'atrzc już szósty rok. Skupia dzieci 
i młodziE'ż w różnym wieku i z różnych środowisk . Lączy ich wszystkich 
wspólna pa sja: teatr. 
W ciągu t rzech lat pracy w Ognisku (obecniC' w systemie stud,:jnym przewi
dziany jest właśnie 3-letni cykl zajęć) młodzi ludzie mają szansę z bliska 
µnnać życic teatru i to zarówno od strony sceny, jak i kulis. 
Systematyczn~ zajficia w Ognisku prowadzor;ie przez aktoró~ - instruktoró~v 
obejmuJą m. m.: kulturę mowy, ruch sceniczny 1 pantomimę. mterpretacJę 
tekstu. wiedzę o teatrze, umuzykalnienie, organizację pracy w zespole. Cel 
pracy Ogniska młodzież sformułowała następująco: Przez sztukę poznajemy 
i kształtujemy siebie i środowisko. 
Członkowie Ogniska uczestniczą także w różnych formach w życiu sceny za
wodowej. To oni właśnie witają widzów przy wejściu do teatru. Jest to tylko 
jeden drobny przykład wzajemnego współdziałania; w rzeczywistości teatr 
zawodowy i młodzież działająca w Ognisku tworzą jakby jeden organizm. 
Oddając scenę młodym i proponując im Szekspira. zdajemy sobie sprawę, 
że jest to przedsięwzięcie dość ryzykowne. Spektakl ten prosimy więc trakto
wać jako głos w dyskusji: jaki mógłby być teatr dla dzieci i młodzieży. 
Na marginesie warto dodać. że Ognisko Teatralne jest gotowe. w miarę swoich 
skromnych możliwości, przyjmować nowych kandydatów. Przyjęcia (po uprzed
nim egzaminie) odbywają się każdego roku w październiku. 

Zespół Teatru Ochoty 

OSW. 426. 3000. S-58. 


