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CHRONOLOGIA 
SZEKSPIROWSKA 

1564 23 kwietnia urodził tlę w Strotfordzle Waom 
Szelrsplr 

1575 Uroaystokl w KenH!worth, na lc'tórycn byc! mote 
był obecny jedenastOletnl Szebplr 

1588 Sze!csp.l1r iprzyb'ywa do Londynu, przyłq.cza się .jolco 
okłor do trupy łeatralneiJ „~dzy Lordo Szambe
lana" 

1592 .Pierwsza wzmlonłca o Szebplrze w drulcu (w „Sf>o. 
wiedD" dromaturgo Robeirita 0.-eena) 
Pierwsze wlel!de dramaty ,,JCr6ł Rysza1'd Ili" I ,;Ko
medJa omyłek'' 

1594 „Romeo ł Ju1Ja" 
'595 Zambtlęcle t.eaitr6w londyń..Wdl z powodu :zcrnny; 

Szeksłll'lr połZUOCI chwlłowo tw6rczołc! dtamotycmq 
dla rpoezJI Drycmej: do rOlcu 1\Wl powstaje seria 
154 sonetów 

1596 Szelc:splł' uzysku1Je ufached'No, pisze „Sen nocy 
letnleJ" 

t591 „·W,ele hałailU o nic". Wmleslenle łe<ltru „The 
Globe", '~t6rego Szebplr s.taje się udziałowcem 

1601 „Hom1et'' 
1603 24 mC11co zgon kr61bwej Bibie.ty. Na tron AnigłłJ 

wstępUJe b'6t Jokub ł. T~ teatralna, do której 
na1efy Szebplf', otrzymuje nazwę „Sług Kr6ło" 

t60!1 ,,tGróf Lear" I ,,Mailct>et" 
t6t1 ,,łłurzo", Szetipr pomica pracę teotroJnq, wraca 

do Stratfordu 
16'6 25 marca: ~r podpisuje sw6J testament 

23 la#Je-tnla - :igon Szebpłra 
1623 U~cmJje iSlę plerw.sze wydallle sztuk Szebplro, tale 

zwane Plerwue Folio. SzebpJr nap!=cł !7 cfcomo. 
t6w, MRco poemat6w I kllkcnet IOl'leot6w. 
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WITOLD OSTROWSKI 

TA.JEMNICA 
WIECZNEJ 
MLODOŚCI 
SZEKSPIRA 

Od śmi•ci .wielkiego WU.I.arna .upływa już 371 lat 
o ludrlcość jeszcze nie uporało Slię colilcowide z jego 
zogodkq: 

Nie umiemy odsłoni~ tre'° Jego łyda. ByU tacy, lotó
ny twierdi:ili, ie w ogói9e n4gdy nie istniał, to anów, że 
sz.tuk pJsal za niego >UCZOfly Frondszelc Bacon, albo 
,któryś ze znonycłi mu wieknoiów, olibo ,popaednl\ w 
dramacie - Chrfts.tol~ Marlowe. DzU 21r1omy przeszło 
sto dokumentów odnoszących się do jego urodzin, mał
żeństwa, śmierci, tlrlansakaji handlowych, udDału w Cl'k
torslc.iej spółdzielni teoflralnej, zeznań w Spławie sądo
wej Jll'ICJjomrfch, a nawet r-'.ziji w domy dło sprawdze
nia, czy nle gromocbił zbota na spe1culocję. Ale nie 
,wiemy, czy ożenił się z miłości czy z llMISU; czy oplńcll 
żonę, żeby otoczyć ją i ózled dosta4łolem, czy dlatego, 
ie było mu obojętna. Nie wiemy, czy był w gruncie 
rzeczy protestan,tem, ko,toliłiem, czy scep~em. Nie 
wiemy nowet co uważał za womłejsze - Jldobtfty m 
pieniądze tytuł i pozycję materJalną dienttelmena, czy 
swoje wiersze i dramaty. 

Legenda uobila go czeladnldem rzefnickłm, UusdN
nhkiern i pólonala.betą, mimo ie ojdec Sz~~ był 
rękawic.utfltiem, ~em, handklrzem wełną i osiqlgnąl 
pozycję bumstrza Stratfordu - gdzie btn1ała Jedno 
z ~zych ukól ireidnich. do 4cltórej miał prawo posy
łać syna bezplałllie. 

I 

I I 

I 

I 

' 

W~pó~cz~ni .poed zCJ<::ZęU od W'f?'f#onJa go od &-
roblc1ew1c:zow 1 rmon sllrOljących się w cudze ptóra 
o slcończyli stowiC11jqc go na równi z Ajschylosem' 
Eurypidesem, Sołalclesem, OwJcHuszem, Ww9Hluszem: 
Plautem, Seneką i nawet Solcrate.sern I Wkrótce nie ITMal 

M"ogów wśród ko.legów-ailótiorów CMł tei wJ1'6d kole-
gÓW~SOlf'ZY. Aktorzy wydałi W 1623 rcMJ pie.wue Jbło-
rowe wydanie jego dllieł, a Ben Jonson, uczony l lary-
tycznie· nastrojony rywał w drom~le, naJ1Woł go „dz.i-
wem. no~zej ~y'' i pierwszy orzekł, że „nie byl oo 
dla jednego wieilru, lecz pa wszysllkJe czasy''. 

Ty sam ,pomnikiem jesteś poza grobem 
I żyije.sz · wciąż dopóki trwa twe d.deło 
A nam rOZ\.1111\1 nie bralk by Je czyta~ chwafqc ... 

zwracał się dO zmatłego nłedawno ,,młłego łobędJia 
znad Avonu". Ben Janso;n wiedz.lol, co mówt Szekspir 
~zeotvwol wszystko. Gdy pury,tańshi nienawHt do 
teatrów zamlci'lęla Je w r. 1642 za czasów Cromwela 
scenki komiczne z 1Jego srtułl: grałl "'4elegałtlie ]onnOf'C:l: 
ni kt.iglaue. Gdy Uteratt.irę dramatycznq Ewapy Siłtt'ęipo-
~aly rygory pseuddldosycyzmu I gdy we fnJflC'jł uwa-
zono go za borbcszyńcę o przebłyskach genJumi, 
w Angli i makizl obrońców w oibozje łda.sycystycŻnym. 

!Nie można b~ go przełn'eśM~. John Dryden, kt61ry 
s.komp;onQllll<Jł kon4cJvrencyjnq, wiosną weuję mlloścl Ar.-
toniu-sza i K~eopotry w 'sztvce „AHfor Love", naziwol. go 
mimo to „czł.owie4c.iem , i<tóry ze wszys11kich nowożyt-
Jtych, a moie i storożytnydi poetów mlał na)włębzq 
; najpojemniejszą duszę. Wszystkie obrazy Naturt były 
mu przytomne.„ nie potrz.ebowoł dłcvkw&w ksiqie4t, te-
by czytać Natu<rę; patrzał w siebie rj ·tam ją znojdo-
wał"'. 

'Arqpoeita pseodo1dosycyzmu. At•sander Pope, k't6ry 
surowo wyt}ikol Sz~ wyłmx:zenJa artystyane, 
musiał u111ać, li ,,pDsłacle jego są tok bardzo samą 
Nołuł'Q, i e jest pewnego rodzaju larzywdą nozywat je 
tcMc daJle4ciem od Not!H'y m4onem jej .koplol". Pisał tdlc 
w nowym wydaniu dzieł swego papn:ednilca. 

Trrzeźwy d' SamueJ Johrrson w przedmowie do edyc.11 
dzieł z 1765 rohi kanstatoiwał, łe ,,poeta„. inote teren 
1110.b ierać godności plsorza stan>fytnego I tqdać przy 
wllejów us'tctlonej słowy.„ Znomr\le _przeiył stulecie ~ 



tennoln zwylde obełłony tjalco sprawdzkm wartołd lłłe
radtlei]". 

Jednocześnie tirwala pewnego fodzaJu wałbJ z Szek
spi1em. WydONCy w w. XV'IH nie mogll się powstrzymać 
od „po.prawionia" ite\stów, reżyserzy znęcaU się nad 
Jego sztułcoml w sposób nłe spoty4can:y en WC'Zftnf.,., 
ani p6fnlef. żono Jułluua Cuam wyst.,owała na sce
nie w krynolinie, Mc*bet we fira4ou I w· pen.ice, „Kroi 
Ur" miał sza~lłwe iZOlaończenłe, a w „Burzy'' h'łeł 
i Kałlban otnymywol.I narzeczone według swojego ro-
dzaju. · 

W olaresle tomQ(ltyzmu pod WWJ.wem Młeal5tycmeJ 
filoz.ofi.I nlemledtie] uJnano Szllklpłta za natdlnlonego 
boida ~ najwyoiuej młary fłłoz.ola. Ne.et ~e 
potk.ni.00 I ~encje wynikojqce z połpiecłlu 
pisaaa przyojmowano jako głębalko pmM11yłlane i uza
sadnione, wysliajqc li• alby je tłumaczyć. Jednoaełnie 
zał kf#y lWletdz.111, ie muld jego nie bardio nado]q 
się da wystawienia. 

W akraie wiboriGńs.klm &om sztuk Szebplta znciJdo
wał łi• w katdym szonujqcym się donw obok BlbHi, 
a Tomasz Carlyle oslqgnqł szczyt .,ba.rdol<*N" ogło
UO"jqc Sze'lospira ,,wlełnoiok'iem, · ~ stał się Pr«o
ldem". Ale i ten przecl.tawiidel anglełslłego młeu.aań
nwa· dowzegł prawdę. która zljclło się dosfoo.w\le na 
nasz:ych oczach. ,,łmperium w lndlacłt przeminle •• - pi
sał - ale ten Sze.lapW nie przeminie; trwa z nGmi 
zawsze'', 

Wiek XX - wi4* wmpanłałelgo iozwoju k1"8 nau4co
wydi badań nad kułturq czasów Szebplca, nad je] 
teotirem i nad tebtanW utuld, i !Wiek w .lat6rym lud:rAe 
t.eaw zdałJ sobie siprowę, fe Szek.lpir nojllllpl•J wydlO
dzi w WCJNnk<lch na:jbardzłej zb~lżonydi do tego, co 
sam zostal w tealr:ze swego rodaika Jamesa Burbadge'a 
„The Głobe" - zwraca nam coraz bardzi~ p!QWdń
wego twórą z:e ~. I łosi włośnie Szebpk- -
widać to cho6by z ICl-ólo LirG" w lnsc:en1zacjl Royoał 
Shatespeore Tł'leatire - ,jest nam blłlłd. 

W ten iposób YKO<XJmy do zagcKld: kim był ten czło
wiekł Jok Jdołal oslqgnqć tę Ml"iec:uiq młodość, tę "J:NY
cięs.kq trwałość ł 

WHiom Szetsplr był wszechstronnym człowlełdem 
i wszechslronn'l'f'l ortystq. Wył"ósl na gruncie i w cza-

. 

sie wie•k·iego przNłlenla między łredniowleaem i no-
wożytnościq, w dbesie wybuchu nowych czasów, przy-
pominojqcydi swoim dynamizmem czasy nosze. Wchlo-
nql w siebie WSZ'f$łlkle tradycje swojego środowl'11<a: 
w Strotford.de tycie jego ksmGłtowało się w obrębie 
kultury wieJdde], odziedzlczonej1 po dzladk\J farmene 
i matce ziemiance, I kuLtury pólmieszcrań5klej ojca, w 
Londyn.ie - w obrębie plk!bej;,kiej kultury aikłorów, m-
telektualizmu pisarzy i kultury dworskiej magnackich 
prote4<iłorów. To dolo mu nle.zwyk/q wszechstronność i 
szero1cołć dołwlatdiozenla· tycłowego. 

·Zioma kultury ówczesne] padały na dobrq glebę. 
Skalo człowieczeńsłNa plsona była ogromna: ty.va In-
teligenojo, wspaniała wyobramia, 1\ało wrożliwoścl 
wolna pomieścić wzn1osłość, ·tragizm, hum~. słodycz.„ 
W połqczent.u z wszedl5łronn)'lm doświadczeniem te ce-
chy osobiste ~ły mu rorumieć ~ odczuwać wszy-

I 
stkich ludzi i wszystko, co ludzk~e. 

Po1egało to I połega• u ·niego no '\lkaza·nlu normaJ-
n~h sipirow luclzilclch w ueregu sytuac;i dromatyanvch, I 

ktore p-o21WOlcjq nom ]ok na.lgłębleJ wnf.lcnąć w czło-
.wieka·, pomać w nfm to, co najlepsze I to, ca naj-
gorsze. Ale Sz~r nle Jnt tylko ch~n.irglem odsłania-
jącym ludzłcle wnętirze, lecz I dobrocr,<nnym łelanem 
-schoneń. Srtiulcę Jego cechuje wlełika, pełno wyroru-
miało.kl mH.ość do człowłeko, zawsze o.hecna łwlado-
mość .tego, jok błądzący powinien postqplć, zawsze 
współczujące prze.lconoftle, ie człowłelc postępu:Jq.cy nile-
czemnle pirzygotowuJe n<11j.wlębzq kotastrofę dla siebie. 
SzeicS(plr ~e bez.błędnie, czego lud.zie szukają I stora 
się dol.tarczy~ ka·tdemu telgo, co dła niego dOstę.p1te; 
ałe zawsze w nai)lepszym gatun1ru, zawsz:e w towa.rzy-
s.twie na1)Nytszych wa!fośd . FiliozoflcJtte refle'b]e J ,,kry-
minor•, romantyczne wzfoty poez:Ji i rubaszny humor 
sqsiod11jq w 'lego sztukJch tok jok poezja I prozo, ]<lik 
fantastyłco i rea1'1m. Mot.na się .nim cieszyć na r6tnydi 
poziomach, ale kto raz w nim zosmał1.1Je, tego Roip-
nlowo wdqga w lorqg coraz wytszych wortok4 ht1ma-
nbfycznych .• 

Tq wuechstronnoklq postawy humanisł!'(cznej, wiei-
1kq wledzq o ozłowl• I wleHcQ, wolną od złudzeń, ale 
olepłq ludzdcq dobrocią I humorom, oraz no)closkonol-
szy.m rozwlq2on•em zogodnlenln arł)'lstycznej r6łnorod-
noki i jedności zdobyl sobie WHlam Szebpl~ 11acu-
nek i podziw wlek6w. 

WITOLD OS'MOWSKI 

-



HENRI FLUCHERE 

Jeżeli Szekspir jest „naszym współczes
nym", jeżeli bez większego uszczerbki.! da 
się zmieścić w naszej aktualności filozo
ficznej, politycznej i społecznej, to przede 
wszystkim dlatego, że sens tego Dzieła wy
kracza poza jego wyraz zewnętrzny. Posta
ci jego nie są nam obce, gdyż ostatecznie 
natura ludzka nie zmieniła się znowu tale 
bardzo w ciągu czterech wieków, sytuacje 
zaś powtarzają się prawie nieodmiennie 
w kontekście współczesności. Tylu komen
tatorów, egzegetów i aktorów używało so
bie na Szekspirze, że w końcu nadużycia 
te pozbawiły się same /alclegokolwiek sen
su. Wszelkie dociekania w obrębie Jego 
dzieła przynoszą rekompensatę pod pósfo
ciq naddatku świadomości. Czymże Jest 
w końcu inteligencJa krytyczna, Jeśli nie 
zdolnością odkrywania nowych powlqzań 
między dziełem a nami? Krzepiąca Jest 
myśl, .iż twórczość Szekspira, Indagowana 
ze wszystkich stron przez wszystkie czasy, 
ma dla nas zawsze nowe odpowiedzi I .że 
nieprędko zostanie wyczerpana. 



Przekfad: Konstanty Ildefons GałCzynski 
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Tytania, km/owa elfow 
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FRANCIS BACON 

o m1iłoścl 
Jeżeli chodzi o miłość, scena teatru ma jej 
więcej do zawdzięczenia, aniżeli życie ludz
kie. Miłość jest bowiem stałym przedmio
tem komedii, a także i tragedia nierzadko 
używa jej jako motywu. 
W życiu jednak jej wpływ bywa ujemny: 
czasami działa nq ludzi jak Syrena, kiedy 
indziej znowu - jak Furia. (.„) 
Jest rzeczą ciekawą i godną uwagi, jak 
brak umiaru w tej namiętilości poniża na
turę i wartość rzeczy: stale używanie hiper
bol nigdzie nie uchodzi, w miłości jest to 
najzupełniej na swoim miejscu.„ nie bylo 
jeszcze pod słońcem człowieka, który by 
miał o sobie samym tak wielkie mniema
nie, jakie ma osoba kochająca o osobie 
przez się kochanej. Słusznie też powie
dziano, że niemożliwą jest rzeczq kochać 
i być jednocześnie w posiadaniu rozsądku. 



ŻALOSNA 
KOMEDIA 

Jon Kott .w swojej lolasycznej już ikslążce ,,5.zekspir 
współczesny" taiką snuje .wizję pierwszego pnedstawie
nia „Snu nocy łetn;iej". Odbyło się ono w starym lon
dyńskim .pałaou SoulihamptonÓYł na rag.u Chancery la
ne i Hoł·bomu. Był to wielk.i późnogotycki dam z ga
leriami i galeryj.kam.i, októire biegły jedna nad drug4mi 
wokół otwartego prostokątnego podwórza z przyłegłym 
:>grodem, po którym możria było spacerować. Trudno 
wyobrazić sob'ie !lepszą scenerię dfo neczywi~ej O!kcji 
„S.nu nocy le1niej". Już późna jest noc l kończy się zar 
bawa. Spełniono już WSZ}"Slllkie łloosty i u.stały tańce. Ne 
podwórzu stoją jeszcze pacho~kowie z latonriaml. Ale 
w sąsiednim ogll"oid.zie jest ciemno. Przez bramę powoli 
przemy1ka1ją splecione pary. Wino ·hiszpańsk.le jest cięż
kie, icocha.n;kowie zasnęli. Ktoś przeszedł, prysnął sok 

„ 

z jagód, ohło.pa-k .się obud.ził. Nie widii dziewczyny, «tó
ra śpi pny n.im: 1Nszystilco zopjQmniał, zo,pomniał nawet, 
że to z nią wyszedł z zabawy. OOOJ< je.st i.nna dziew
CZ)"la, wystarczy wyciągnąć <ramię: już je .w'yciqgnął, już 
za nią biegnie. ruż nienawidzi !Z tą samą siłą, z ja•ką 
przed godzi'flą pożądał: 

Ja mam się cieszyć z Hermin O żał\lję 
Każdej minuty, joką z nią spędziłem. 
Nie Hermię, lecz Helenę ty~ko -kocham. 

U Szebpiro zawsze jest wspaniała nagłość miłości. 
Fascynacjo zjawia się od 1pierwszego s.pojrzenia, zacza
dzenie od pierms:ze!go zeldmięcia się rqk. Miłość spada 
jak ja.Slbrząti, ś.wiat się zaipadł. Kochon-kowie widzą tył
ko siebie ... „Sen" je.st flarbard~Jej erotyczną srl'lll<ą ze 
wszysllkich sztuk Szedc.slpMa. I w żadnej chy:ba z trogedi·i 
i komedH poza „T;rQliłusem i K1re<sydą" erotyka nie jest 
taik brutatf.na ... Trodyoje teabrolne „Sou" .scy szczegółnlt! 
niemośne i to zorÓWl'lo w swoim wzorcu -klasycystycz
nym, z kodionikomi w tuniikach i mo1umurowymi• scho
dami w de, .jok • w wariancie drugim: operowo-tiuło
wo-linoslkocHor.vym. Teo.try od downa wystawia.ją. „Sen" 
najchęllnieij jolco ba;jkę Grimma i może dlatego ostrość 
i brutalność syruocji i diofogÓYł zosta~e na sce'lllie cał
kowicie za.tarta. N·iemal się jej nie widzi, niemal S'ię 
jej nie słylszy. ( ... ) Komentołorowie dawno .już zouwaiyli, 
że w tym miłosnym lowartecie kochcmolowie są niemal 
nie zróżnicowani. Oziewczyiny iróinią się właściwie tył!ko 
wzrostem l kolorem włosów. Może jedynie Hermie ma 
po.rę indy.vidua4.nyoh rysów ... Chłopcy różnią się już od 
siebie tyWco imionomi... Kodian1cowle są wymienia.lni. 
A może właśnie o to szłoi Bo przecież cała akcjo tej 
gorqced nocy, wszystko, oo się dzle'.le TKJ tym pijackim 
party, polega na cołkO'J'o'iiteij wymienialności por:tinerÓYł. 
Zowsze ml się wydoje, że u Szek~l·ro nie ma nic przy
padlcowego. f>u-k chodzi nocą po ogrodzie i miJo pa"f, 
które się hzYżują .j wymieniają. To Puk stwierdza: 

Pomo to samo, leo:z Inny mężczyzna. 
Hełlena kodia Demetll"iU$ZO, Demetri~z kocha Her

mię, Hennie Jcocha lizo-ndro. Potem Lizonder ściga 
Hermlę. To mechooicme odwrócenie pożądań I wymien
ność lkocłionek jeist nie tytko zolożeniem inW)'gi. Re
d1.1loc:Ja postaci do miłosnego partnera wydaje się na.j
bardziej ohoraioterystyc:mą cechą teqo okrutnego Sflill. 

' 



I może nojbo,rdzie·j wspókzesną . Pór.liner nie mo JUZ 

imienia, nie ma już tworzy nawet. Jest tyl.ko n<1jbliżej. 
Jo;k w nie-k't6rych sztu1c:och Ge-neto nie ma jedno.Z!l'IOCZ
nych postaci, są tylko sytua<:je... Dla o«to.ro, insceni
zatora, i reżysera konieczna je-st świadomość, że „Sen" 
był W151Pólczes.ną .sztuką miłosną. Wlo~ie W5')Ółczesoą 
i wiośnie miłosną. I to bardzo prawdomówną, bardzo 

brutolnq I bontzo gwołtownq". T yile ICołl. 
T ~- polfti z Szebpk'em jest jalcby ,..zo pan brat'', 

choć ·prawdę mówiąc. przy tale w.leAleJ llołci dllleł I pre
mier, które W)1Sław.lono no naszyoch scenodl - ktedy 
z Jdos._.ót.v na~om.iejsizym autorem obok Fredry by-

wał w wielu sezonach włałnle Szekspir - nie mamy ' 
ja.ko.ś uczęśda do wył>ltnlejszydi realizacji jego dra- / 
motów. A z 'lr.om.tklmJ bywa caldem llle. OaywlKile I 
lllcrupubny hłstoryfc powojennego łeolirv wymłeni prace 
Leona Sdfiłlero, Witama Horzycy, Konrada Swlnankie-
90, szek.spirowslde „maszyny do gr<M"lk:I" Zoffl Wlercho
w.icz, w które zręcm.le wplatał inscenl.zacje ,jego dsa
matót.v Jon Maciejowski, I moie kHko je.szc:ze głołniej
szych inscenizacji. Tyłlco tyle, a może aż itylel 

W.róćsny jednolc: do ,,na:jiałołniajszej komedii" za jo
tą n-ielatórzy łtf)łycy umall włołnJe „Sen nocy letniej". 
Myślę, że dla .recE!iJ>cji tego 'Utworu ważne, może na
wet no)wainle}sze były Jej dwie poiwoJenne Insceniza
cje - wspomnionego •już Wilama Horzycy i• Konrodo 
Swinarskiego„ Horzyca wystawH „Sen" po raz pi8'1W1Szy 
po wojnie w Toruniu w 1948 rolru na festiwal szetcs;pl
„owsW i powtónył swq inscenizację we Wrocławiu w 
1953 rcllcu. Swi.narsłd ueolizował 1komedię w połowte 
roku 1970. 

~r?)1>0mnijmy co o obu .tycłl przedstowienioch pisał 
Zygmunt Greń, który do roku 1975 był jednym z nalj
prlniejszycih obserwatorów oplskiego życia ~lhego 
ł Jednym z nojwybilnlejs;zydt naszych teatralnydi kr,1ty
łlów. 

,_.U Ho.rzyc:y scenę ww;iełnlały ogromne scflody, na 
lotórych szczycie wmosila się g.recka kolunw1a. <Poma
gały one reżyiserowi orozwjqzywać Gkcję, ale zarazem 
moczyły coś więcej: no trzech kolndygnocjach mieściły 
się trzy obce sobie, nieprzenlilmione, Izolowane od sie
bie światy. Na gón:e .był dw6'r : Tezeusz, Hipolita, jego 
wyżsi u rzędnicy, jej frouąmer, środowisko wlodzy i wy-
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s<*iego wtajemniczenia. Na samym dole O:teńsc:y ae-
mieślnicy: n.ibaszn1 I .,.ochę groteskowi, ł'OZWeselajqcy, 
CJle nie pozbawieni p-zecież syn'4)atil autora I .-eżysara. 
Tyle, że bordzo odlegli od tych, którzy zna)dowoli się 
na najwyiuej .Jcondygnocji: 'kiny, idąc:y wio mym torem 
świot. POIŚftldk.u badnlowe królestwo Oberona I T)'loni·i. 
I jedn-i, • drudzy, J cl z dołu, ~ ci z góry, na krótko 
wchodziłi do tego lcróaest.wa, przeżywof.i ten swój sen, 
w łttórpn nie oboiwiązyiwały rzeczyNiste prawa hlerar-
cłlii. Te sny były c:IDkie ł szClleńc:ze, ale kh formo -
gest, zodlowanle ' się aktorów - h.'leratyc:mo i slc~ono; 
odbijało się w niej przedsenne skf'~e bohater&, 
surowo przeistnegane ·przez reżysera i norzucone kon-
strukcją sceniczną. „los Ardeński" Szdb,pira ~ola 
od rzec.zyNisk>ści jok sen: bqdźrny jednak, zdawał silę 
mówić Horz)'oa, psychologiCJ111ymi realist.aa.mi: I owo 
W'fZWOlenie 1est złudnt!I. forótkotrwale, i nosze sny sq 
obonczone całym ciężarem dziellnej egzystencji. Uciea-
kq jest zCJSWJiian.ie, lecz sen jest ,już tylko z:deformowa-
nq, męczącą •repirodukcją jawy. ·Po przebudzenh.I ws.zy-
sey wracali na swoje miejsca: dwór na szczyt scłlodow. 
rzemleśfnicy do Ich podn6ia. Tam odg.ryw<1li swoją ko-
medię dla zalbaNienla władzy. Ten patrzył z ~ym 
Dlużeniem, irooicm'lym, lecz dobrott.iwym I uszczęśli.wlał 
proskJkót.v, po:JMldojqc Im grać dla siebie. A iklnl żor-
towałl gnj)o, sprośnie - może mstanq lmkowie zouwo-
ienił ... 

W przedstawienkl Swlnorslciego Kll"fslyno Zac:t-oto-
w.icz zQIJ)rojektowało dekorocję surową, niemal wyrafi-
nowanie prosllac'kq: scenę I prosc~ obiła ~ialy'!' 
plółllem, a poiroidk.u lclomb z~eloniutlciej, Jak zyweJ, 
tirawy. Na te!J zielonej trawce spotykaj~ si~ ws~~: 
i dwór rzecr,wisty, ~ dvv6r leśnych duchow, . ' rzem1esl-
·nicy. Nie ma talcl<łt, których by lilCenO W)'IWYZSZOł~ I Puk 
unosi się czasem na liflłe na wyisze kondygnoc1e. raz 
Oberon tom się pojowio, a potem no spjąta.nych. le<;>- . 
rzeniocłt dnew ilatóre sq jedynym w przedstaw1en1u 
s,mbolem 5a'5U: i Oberon I Tytanio zostaj~ uniesieni 
w górę. To wszystko są jed<11Cłk szczegóły, sik~~now':'-
ne precyzyjnie, wzbogacające przedstow1en1e, nie 
młenczqce w sobie J.tnClk oni :komedloweJ łrnlesznołcl, 
ani SC${yczneJ zadumy„. Najwilęcej wldoci.nej natydi-
miGSt pom~ I energW twórczej ~żył rei~ 
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w zoinscenilA:Wt'onie leśnego k.ró1estwo Obetono i Ty
,tonhi . Chroniq się .tom młodzi 'l>l'Zed nGton:zywokiq ro
dziców i władców. by - wyzwoleni, bodaj no królico -
wśród zawiłych przygód i nieporozumień odnoleit 
prawdziwy sem miłości. Sq gwałtowm, leliomyślnl, 
·UCZ·UoiOIWi„. w gwołtowno4d, UCl'Uoiowoścl, no.wet w 
leldcomyśLnofoi łcryje się .swa.isto mqdrość; mianowicie 
sq one zaprzeczeniem rutyny, skostnienia i dolttiry.ner
stwa, a więc moralnej, duchowej nil!Mlrail-iwoścl„. Dla 
Swl·na.r"IS'~iego „Las Arderls.loi" je-st inoq, ole wspókzędnq 
,istni ejqcą no równych pnowach rzeczywJstokiq. Kto sh~ 
w niej zo11urzo, w.raco odmieniony. Młod~ n.ie pogo
dzą się z wolą rodziców i książąt, prredwn.ie, to tamci 
będą musieLi .fe:IY~J'rlOWOĆ. Takie ,rzemieślnicy powrócą 
z tieśnej próby mąd!'Zejsl, do}l'Zolsl. Jest .to, innymi sło
wy, rzeczywJ stośt po21bo,wlono kostiumu i zakłomanlG. 
A rooz~ w 1ra m<Jch jednej rzeczywistości - środowisko 
pozbo.wfolne m<Jski i gry czaw. Tytania za!kochono w 
oślej g lowłe Spod.ka odda mu się po prostu no sce
nie, o zo nią pójdq Inne duszki, liworząc org.iostycZllly 
finał ·pi&fWSZej części pl'Z'edstowien io. Trudno powie
dzieć, by tok be74)0Średnie i dosłowne traktowanie mł
lośei mogło być d2iś tyl,ko wyni~iem fontazji lub senne

' go moja.leu. .Młodzi ,kochankowie wkraczając w len 
świ o1, przez ~uko i Oberona poddoni jego dośw.iod-
czenh1, odna<jdujq właściwą miarę swoich uczuć.„" Tyle 
Greń w swojeij „Oziwortej ścianie" wydanej w 1972 raku . 

Ten sam lorylylk pisał też o zrealizowanym f'Ównież 
w 1970 roku przez Petero Brooka „Snie nocy letniej" 
w Royo1 Shakespeare Company - 'PO jego gościnnycli 
wystę,poch w Polsce dwa lata 1póż.niej. Postuchajmy: 
Brook , „zamierzył poka:rat na scenie, jak w kHnice no 
stole o.perocyjnym, pa.no,pticum ws.półaesnego ero
'vzm.u. Ro zu miem in!lencje, ole Jch spełnienie pozosta
wia ~stkę i czczość. Czy t rzeba oż t rzy godzi.ny spę
cb:ić w teatrze, oby odczuć pustkę i czczość. Czy po to 
w ogóle potrzebo teotruł „Sen" jok wiadomo, kończy 
się nczęśHwie. Zośkibiny trzech dobrooych por uświeot
nio wy.stęp o·teń.sk i ch n:emieś1Mk6w, p rzw>001 inojqcy, że 
śmierć i pll'%WJodek rów.nie częS'ło .rO'Zd zieło•jq kochan
ków. Ten występ słoje się wyro~inowaną kompoz)'C'ją 
koszaorowyoh gestów ,f dOIWCipów, o IPDIY małżeńskie 
okorują si ę lstotoie bardzo smutne„. Swem.u 'przed:sto
wieniu SroO'Jc dol loompory<:ję .piękną, !lecz o.rtystycznie 
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obsurd~nq. To sama energio 'kieruje Tezeuszem -
Oberonem i Hi.pbli4em - Tyto 0niq, 'co Hermiq, Heleną, 
Lyzondrem, Demetńuszem. W świecie un~exu giną kon
flikty i napięcia, ginie również humor. Zosto.jq śmieszne 
gesty, tym śmł~iejsze Jm gnubsze... Odczułem to 
przedstawienie ,falko skro:}n.ie kol"Włencjo.nołne, niemal 
martwe, !1ztJucznie OŻ'fłliOne IW?lros'lo.jqcymi dawkom.i 
wulgomości. I puste, skoro •nawet o erotyce tyle tył.ko 
miało do powiedzenio, że moiino jq„. ,powoi.nie zredu
kować". („foki ml się isnuje drmnot" wyd. 1978 ł'.). 

Andrzej Ma.ria Morczewski anno 1987 pode.jmuje 
prc>bę, pielrWszq w swej teołral.nej p.roktyce, ole którąś 
tam z rzędu kole}ną ,realizację „Sl'\u inocy letni.ej" Szek
spira no pol~·iej scenie. Tym razem w Konolinle, któ
reqo tea~r ma w S1W<>im powojennym dorobku k0ilko iui 
wystawień dromo~ów <I ~omedll szeltsplrows\.ldi. Czy 
pl'Óbo to pójdzie śllodem efok:townej, o-le co na jmniej 
równie dys'lru s~jneij anolizy tekstu ko medii zopropono
woneij przez Jona Kotta, z czego skiro}ne wręcz wnioski 
wysnuł dla sYlej reoHzacJJ Peter Brook? Czy może skło -
1ni rełyse-ra do bo,r;d:z·iej lclCl\Sy~tycz'lej , nazwijmy to 
trodyqjnej, odwołującej się do umloru I m.nlej dosad
neąo iezytlra· ar.~cz;nego - konce,pcj l Horzycy. Czy lei 
·ku niedościgłej jak dotąd w naszym polsk im :e•1tr0l
nym doświadczeniu - 'inteorprełoeji Swinorskieqo. tnter
pretadi, łąaqce<j niezwykłą wyobraźnię inscenizocyjno
-ort-,<stYa.ną, teoiflrotnq z mądrym odcz'(tywonilem wszvst-
1clch nieJ>f'os'łyCh przecież treści i :r:noczeń tej „nojżo ł.os
niei~zeoj ko-med.li". A może dz.iś tę komedię w ogóle 
trzeba i,nCJiCZef J>r:zyo'blec w teatralny ~sz.tał.t? 

Zocrelco1jmy z nnszyml sądami i naszymi wiroieniami, 
oż po zolc:ończonvm przeds,towieniu wygasną światło na 
scenie i w.idownl. 
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