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S E N 
NOCY 
LETNIEJ 

Szalone to były czasy, kiedy na 
tronie 'vVilhelma Zdobywcy zasiadła „dziewicza Królowa", Wielka Elżbieta, 
pani niemałych pasji, ale też i niemałej . mądrości, spencerowska „The 
Faerie Queene". Nc1tchnienia jak jastrzębie spadały wówczas na serca 
albiońskich wyspiarzy, morze, dotychczas mur nieprzebyty dokoła Anglii, 
stało się teraz drogą w nieznane światy, ku niewidzianym jeszcze konty
nentom 1 archipelagom, a u stcIU każdego z galeonów, wyjeżdżających 
w tajemnicę, stała tak sławiona przez późniejszego poetę, Williama Blake'a 
- Pani Wyobraźnia. I wszyscy czuli, od najmierniejszych gburów po 
lorda kanclerza i jego prześwietnej władczyni, że świat zaczyna się dziś 

na nowo. Czuł to Drake, admirał J. K. M„ który korsarskim sposobem 
opłynął świat, czuł to sir Francis Bacon, rzeczony kanclerz, ciemna w gruncie 
rzeczy figura i - twórca podstaw nowego poznania naukowego (posądzony 
zresztą niesłusznie o autorstwo dzieł szekspirowskich). cni! to i szaławiła 
hrabia Essex, co głową przepłacił nadmiar żywotności, czuli to wreszcie 
oberwusy i dybidzbany, persony liliiłlego autoramentu, zbier-ające się 

w szynkowni „Pod dziewicą morską", gdzie mieściła się wówczas giełda 

literacka i gdzie dzien w dzień, a raczej nie! - noc w noc odbywały się 
zażarte walki słowne, w których na przyjaciołach nic pozostawiano suchej 
nitki. Wśród tych oberwańców literackich, dostawców sztuk scenicznych, 
pisdnych nieraz na kolanie, -- bo przedsiębiorcy teatralni potrzebowali 
repertuaru, - prym wodził niejaki Krzysztof Marlowe, którego tylko 
śmierć gwałtowna (bo .takłuto go w sporze o jakąś damulkę z deptfordzkiej 
szynkowni) uchroniła od zapoznania się z ojczystą odmianą świętej inkwi
zycji. Szalone to były czasy! Świat się zaczynał na nQwo! A nad wszystkim 
czuwała mądra, dial.Jelsko nieraz mąd1a królowa Elżbieta. -

Nie lak jednak. znów bardzo opiekowała się wielka królowa ową bandą 
pijanicóv.' i urwipołciów, zaludniaj ących londyńskie szynki, gdzie na 
zlanych piwem stołach, na1swietniejsze tworzono dzieła ówczesnego teatru 
angielskiego. Ale miała dość rozumu, by im nie przeszkadzać, tolerowała 

ich, a w chwilach szczególnej łaskawości raczyła ich nawet - dostrzegać. 

Lecz to rzadko siQ zdarzało, i nic zapewne nie wiedziała, że wśród owych 
oberwańców, parajqcych się pisaniem sztuk, żyje niejaki William Shake-



speare, syn zbankrutowanego rzeźnika ze Stratfordu, który kiedyś sławą 

swą miał zaćmić sławę nawet Jej Królewskiej Mości. 
Ęo i czem było się interesować? Uciekł ponoć z rodzinnego miasta, 

bo to i z małźel'lstwem nie było coś w porządku, i kłusownictwem się 

splamił w lasach znakomitego sąsiada - ziemianina. W Londynie ponoć 
konie z początku trzymał przed teatrem, gdy dostojni widzowie siedzieli 
na przedstawieniu, potem 7abrał się do przerabiania obcych sztuk, 
a wreszcie sam zaczął pisać Pisać, Gdzie się dało, tam i odpisał z kor·· 
sarskim sposobem nabytego ręk0pisu. Naprawdę, nieciekawe indywiduum. 
Niegodne królewskiego spojrzenia. 

Nie wiedziała tylko Wielka Dziewica, źe ów chłopak od koni, przy
bywając z Stratfordu, przyniósł w swej głowie i sercu - cały świat, 

który miał niebawem ukazać na scenie. Nie wiedziała i wiedzieć nie 
mogła, że ów Mr. Shakespeare, to jeden kłębek natchniel'l, że nieustanne 
unie~ienie tak włada jego sercem, jak żadnego z jej znakomitych podda
nych, że poezja rozsadza mu duszę i że zamglonym ekstazą oczom tego 
mizernego skryby świat _wydaje się jedną wie lką nieprzebraną litanią 

cudów. Nie słyszała też, - a j eśli słyszała, to wnet zapomniała, - że 

z tych swych uniesień i wizji sp0wiada się ów przybłęda sztukami, jak 
„Stracone zachody miłości", „Komedia omyłek'', a nawet „Romeo i Julia". 
A on sam, poeta niskiego urodzenia, błądził tymczasem po mglistych 
uliczkach Londynu i wszystko mu się wydawało jednym wielkim kolo
rowym snem. Cóż więc dziwnego, że pewnego dnia kazało mu jakieś 

dajmonion, które źyło w jego piersi, zacząć snuć sen o „Śnie nocy letniej"? 
Niby to jeszcze jedna komedia. Ale to coś więcej niż komedia. To 

wyznanie. To akt nieprzepartej wiary, że człowiek, że życie, że istnienie 
nie jest złośliwym przypadkiem, lecz przejawem i dziełem jakichś odwiecz
nych sił kosmicznych, które raz objawiają się przez miłość, to znów przez 
natchnienie, to wreszcie przez myśl. Świat nie jest tylko padołem płaczu, 
jak sądzono w średniowieczu, ale niepojętym cudem i niezgłębioną tajem
nicą, sięgil.jącą aż tam, gdzie „graniczą z sobą Stwórca i natura'". Wszystko 
jest tym cudem i tajemnicą, i my sami też nią jesteśmy. Bo i człowiek jest 
zdarzeniem kosmicznym. Inaczej jakże mógłby śnić o sobie? Jest nim 
tak samo, jak ów las podateński, i wogóle wszystkie lasy, które „z lego 
samego są co sny materialu", i które wydźwiga z niebytu ta sama nie
pojęta siła kosmiczna, która jest sprawcą wszystkich słol'lc i gwiazd nad 
nami i wszystkich natchniel'l i ekstaz w nas samych. Kto bowiem nie umie 
tak myśleć o życiu, jako o niezgłębionym misterium, ten myśleć o nim 
musi jak o śmietniku. A tak niech sobie myśli klo chce tylko nie - poeci. 
„Bo dla poety jedna tylko droga'": myśleć o swym istnieniu jako o czymś 
nadprzyrodzonym, jak o śnie Boga o nas i jak o śnie nas o Bogu. Innymi 
słowy: jak o „śnie nocy letniej"". Oto dlaczego pewnej księżycowej nocy 
wpadło do głowy Mr. Shakespearowi, z podłego cechu skrybów i aktorów, 
napisać ów cud i objawienie, które znamy pod nazwą „Snu nocy letniej". 

W.H. 
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Pugaczow, ob~'!Z II Sergiusz Jesienin. 

SCENA ELŻBIETAŃSKA I My 
Nie tak dawno - świadkowie 

tych dni żyją jeszcze wśród nas 
- e~tuzjazm rozsadzał serca by
walcow teatralnych, gdyż doko
nała się niebywała rewo.Iucja: 
u ?rzwi na scenie ujrzano „praw
dziwe" klamki mosięźne. Pod zna
ldem tych to „prawdziwych" kla
mek żeglował wówczas cały teatr, 
a n.ieliczni oponenci, jak ów 
zwanowany Anglik, Edward Gor
don _Craig, uważani byli za dzi
wakow. „Prawdziwe" klamki u 
,iprnwd~_iwych" .drzwi w „praw
dziwym. (Jak to sobie oni wy
obrazah?) pokoju, to był ideał 
onych niedawnych czasów które 
Oziś jeszcze odzywają się' nieraz 
czkawką. Wciąż bowiem odbija 
się nam „prawdziwymi" klamka-

mi~ I wciąz jeszcze są ludzie, dla 
ktorych nie ma bez rzeczonych 
klamek „prawdziwego" teatru. 

A tymczasem 71goła inaczej 
by~ało za dawnych czasów, a od 
jakich dwudziestu lat bywa i te
raz inaczej. Wielu z nas opuściła 
ta _ klam~owa tssknota . Przyczyna 
~eJ. odm1.any !ezy nietylko w tym, 
zesmy się ostatnio dość odmienili 
i odmie!1iamy się w dalszym cią
gu'. ale i w tym także, źe dziś wię
ce1 nas 1 więcej wie o teatrze 
w którym prawdziwych klamek 
nie było i które ich nie potrzEbo
wał. Nie miał i nie potrzebował 
ich teatr grecki, nie miał i ich nie 
potrzebował teatr szekspirowski 
czy .elżbi~tal'lski. i po ~rawdzie 
mowiąc, zaden ·naprawdę 'w ie lki 

3 



WILLIAM SZEKSPIR 

SE N NOCY L E T N I E .J 

Jnscenizacj a: 
Wilam Horzyca 
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Tezeusz, książe Aten Stanisław Mroczkowski 
Egeusz, ojciec Hermii . . Jan Rudnicki 
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Oberon, król elfów 
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Kazimierz Brusikiewicz 
Zbigniew Łobodziński 
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Teodor Gendera 
Józef Niewęgłowski 
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teatr, który miał ambicję ukazać 
„światu i duchowi wieku - po
stać ich i piętno'', a nie autenty
czne klamki. 

Teatr Szekspira to nie był te
atr autentyzmu, ale za to był 
teatrem poezji, który chciał uka
zać prawdę najwyższą, bo prawdę 
natchnienia, i dlatego bez klamek 
(tych „prawdziwych") obyć się 
mógł. Gdyby którykolwiek z dzi
si.ejszych czy wczorajszych entu
zjastów autentyzmu zabłądzić 
mógł do teatru, w którym odbyła 
się n. p. prapremiera „Hamleta", 
przerażenie zdjęłoby go na widok 
ubóstwa, jakim świecił ten gmach 
i ta scena. Cóż bowiem ujrzałby? 
Oto przede wszystkim coś w ro
dzaju małej areny cyrkowej, któ
rej znaczną część zajmuje kilku
metrowe podium wchodzące głę
boko w arenę. Owa arena, to 
„parter", gdzie gromadzi się naj
uboższa publiczność. Zaś owe po
dium z desek, to główna część elż
bietańskiej sceny, na której odby
wa się większość akcji dramatów 
Szekspira. Ponadto ujrzałby jesz
cze, że z tej strony podium, która 
przytyka do okrągłego budynku 
teatralnego, otaczającego arenę, 
mieści się małe wgłębienie, czyli 
t. zw. scena tylna, a w tej scenie 
widnieją drzwi. Nad ową sceną 
tylną ujrzałby dwie czy trzy loże, 
używane czasem także jako część 
sceny. Ujrzałby wreszcie, że do
koła areny rozmieszczony jest 1 
lub 2 piętrowy budynek teatralny, 
podzielony na loże dla publiczno
ści. I to wszystko. 

Gdyby naszemu entuzjaście 
autentyzmu udało się jakimś cu
dem zostać jeszcze na przedsta
wieniu w teatrze szekspirowskim 
(sam Szekspir był współwłaści
cielem teatru „Pod Globem" w 
Londynie), ujrzałby jeszcze coś 
i może jeszcze większe zdjęło by 
go przerażenie. Żadnych dekoracji, 
chyba czasem coś w tyle, co pod
kreśla „kolor lokalny". Wszystko 
niemal odbywa, się na proscenium, 
bez zapadania kurtyny. bo jej nie 
ma, a jedynie w głębi, przed sa-
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mymi drzwiami na tylnym planie, 
czasami używano małej kurtynki, 
by zasłonić scenę tylną, Tylko 
meble (wnoszone przy widzach na 
scenę), nieliczne rekwizyty i wspa
niałe kostiumy, ale bynajmniej nie 
„autentyczne", tylko współczesne, 
szesnastowieczne, odkupywane za
zwyczaj po znoszeniu od kamer
dynów dostojnych imć lordów. 

I na takiej to scenie odgrywano 
największe dzieła dramatycznE 
świata, „Hamleta", „Romea i Ju
lię'', „Leara", a i nasz „Sen nocy · 
letniej". I nikogo nieobecność 
autentycznych klamek nie raził3. 

i wszyscy zachłystywali się po
ezją, która lała się srebrnym wo
dospadem z desek tej ubogiej 
sceny. Wolno nawet przypuszczać, 
że poezję tę odczuwano pełniej 
i głębiej niż gdyby podawano ją 
z towarzyszeniem różnych „praw
dziwości". Ten fakt, że ubóstwo 
sceny bynajmniej nie przeszkadza 
w podaniu wielkiego słowa, a ra
czej pomaga, dawno już zwróctł 
uwagę ludzi teatru. Już Mickiewicz 
głosił z katedry College de France 
powrót do takiej prostej sceny po
etyckiej, a cały właściwie nowo
czesny teatr idzie po tej samej 
linii. Rzecz oczywista, nie może 
być mowy o jakiejś muzealnej „re
konstrukcji" dawno umarłych form. 
Chodzi o to, by wielkiemu słowu 
dać oprawę sceniczną, która by go 
nie przesłaniała dodatkowymi 
akcesoriami, i by w ten sposób 
stworzyć nowe, surowe może, ale 
wzniosłe piękno widowiska te-

• atralnego, nową jego formę. 

Po tej linii idzie też nasze 
przedstawienie „Snu nocy letniej". 
Przyjmuje ono za podstawę typ 
sceny szekspirowskiej, wzbogaca
jąc ją tylko dwoma kondygacja
mi schodów. Nie znaczy to, byśmy 
się niewolniczo trzymali elżbie
tańskiej prostoty. Typ teatru 
współczesnego nie pozwala na to. 
Posiadamy też niemal nieznany 
szekspirowskim czasom środek 
ekspresji teatralnej: światło. Ina
czej więc musimy podchodzić do 

• 

realizacji scenicznej „Snu nocy 
letniej", niż to czyniono w XVI w. 
Ale w zasadzie i tendencji nawią
zujemy do tamtej surowej prostoty, 
cd której w jednym tylko odbieg
liśmy: dajemy na scenie las. Lecz 
las jest czymś tak integralnym dla 
naszego widzenia tego szekspiro
wego dzieła, że niepodobna oprzeć 
się pokusie ukazania go na scenie, 

raczej jako rekwizytu teatralnego, 
r:iż dekoracji. Muże zresztą i Szek
spir kazał, wystawiając to swe 
dzieło, umieścić na scenie jakie 
dwie sosenki, wycięte w podlon
dyńskim lasku? Czyniąc fo nie 
chciał tworzyć iluzji lasu, ale 
poprostu uzmysłowić .jego obec
ność. I to samo jest naszym ce-
lem. W.H. 

ARTYST. UPOMINKl•NAGRODY SPORTOWE •WYROBY SREBRNE• BR4zv 
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SZKŁA OKULAROWE ZWYKŁE i CYL 
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CERATY, LINOLEUM, PLUSZE, 
CHODNIKI, FIRANY, DYWANY 
1Al\'/0 l\ L'I' ISZ 

W SP .ECJ ALNYM MAC A ZY~IE ~lA TERIALÓW 
:\[ E B L O W Y C H l D E K O R .\ C Y ] N Y C Il 

FR. PERTEK 
POZ t A r\, KRASZEWSKIEGO 17 - TFLEFO.:\ 519-67 

KSlĄŻKT 
SZKOLNE 
POWIEŚCIOWE, LEKfURY 

PODRĘCZNIKI 

UNlWERSYTECKIE 

NUTY-MAPY 

I ŻURNALE MÓD 

POLECA 

KSIĘGARNIA I SKŁAD NOT 

F. CZEKALSKI 
POZNAŃ 

WALKI MŁODYCH to (PODGORNA) 

KUPUJEMY STALE KSIĄŻKI 
POLSKIE I W J~ZYKACH OllCYCH 

CENTRALA MASZYN 
i przy borów biurowych 

WŁAŚC.: CZ. FILIPIAK 

NAPRAWA maszyn do pisania 
liczenia - powielaczy 
i kas rejes1r11cyjnyllh 
Przeróbka maszyn 
do pisania na u kład polski 

Kupno Sprzedat 
Pozna ń 6w. llllarcln 82 Tel. 8819 
Konto czekowe: Bank Gos11. Kraj. 1342 

WYTWÓRNIA 
RĘKAWICZEK SKÓRKJWYCH 

POZNll.Ń, :\IL FOCH.Jł: 28, Tal:7fl-91i 
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