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TEATR MŁODEGO WIDZA 

Teatr Młodego Widza otwarty w Młodzieżowym Domu Kul
tury stanowi pierwszy teatr tego typu na terenie Łodzi. To 
też ma on przed sobą bardzo poważne zadania. Przeznaczono 
go bowiem przede wszystkim dla młodzieży. „Przede wszyst
kim" nie znaczy jednak „wyłącznie". Prawo wstępu do tego 
Teatru przysługiwać będzie przecież w równej mierze dorosłym. 
„Młodzieżowa specyfika" tej sceny - jeśli wolno tu posłużyć 

' się nam tym nieco dziwacznym neologizmem - polegać będzie 

na czymś innym. Odzwierciedleniem jej staje się repertuar, po
święcony sprawom młodzieży. Sprawy te jednak należy rozu
mieć szeroko. Nie znaczy to wszak, iż Teatr Młodego Widza · 
grać będzie jedynie sztuki mówiące o życiu studentów czy też 
gimnazistów, o ich kłopotach i radościach. Oczywiście, utwory 
takie wejdą w skład repertuaru owej sceny, lecz .nie wypełnią 
go w zupełności. Chcemy ukazać młodzieży sztuki mówiące 
o niej samej, o nurtujących 1ą zagadnieniach, ale nie wyczer
puje to zadań Teatru Młodego Widza. Drugą funkcją, ktorą 
spełnić ma ta scena, jest pomoc uczącej się młodzieży. Repertuar 
musi więc zmieścić obok dzieł wyraźnie zaadresowanych do 
niej również i takie dramaty, które wchodzą w zakres lektury. 
W ten sposób młodzież będzie mogła zapoznać się ze scenicznym 
kształtem wielu genialnych osiągnięć klasyków realizmu, które 
dotąd oglądała jedynie na skutek szczęśliwego zbiegu okolicz
ności. Oto przyczyna, dla której inscenizacja „Fircyka w zalo
tach" poprzedzała inscenizację „Snu nocy letniej", dla której 
'W ty'"! jeszcze roku zobaczymy „Mieszczki modne" W. Bogu
sławskiego. Wykonywując te dwa najpoważniejsze zadania 
Teatr Młodego Widza zamierza zachęcić młodzież do odwiedza
nia teatru. Umożliwi mu to spełnienie wielkiej roli, roli czyn
nika dopomagającego we wszczepieniu młodzieży zasad socja
listycznej moralności. 

Lech Budrecki 



„.„Niech ta cała sprawa błaha 
Nad wami jak sen się waha". 

Po raz drugi w historii P.W.S.A. ·w Łodzi absolwenci uczelni przed
stawiają szerokiej publiczności wyniki swojej pracy. „Sen nocy letniej" 
W. Szekspira to nasz pierwszy warsztat dyplomowy. - Wystawienie 
Snu nocy letniej" to bardzo ambitne zamierzenie. Wybierając tę właśnie 
~ztukę zdawaliśmy sobie sprawę z ogromu trudności związanych z jej 
realizacją w warunkach szkolnych. Ileż tych trudności! Jakich cudów 
sztuki aktorskiej i technicznej wymagałby autor dla tego „Snu nocy le
tniej". - Toteż od wielu lat wielkie sceny europejskie wyposażone w naj
doskonalsze środki porały się z tymi trudnościami, rywalizując ze sobą 
bogactwem i wspaniałością wystawy. W historii inscenizacji „Snu nocy 
letniej" jego obsadę stanowili najwybitniejsi aktorzy, których wysoki 
kunszt stał na równi zadania postawionego przez Szekspira. „Sen" kro
czył po wielkich scenach z najdoskonalszymi aktorami i najświetniejszą 
wystawą. 

Nie mieliśmy i nie mogliśmy mieć takich zamierzeń. „Sen nocy letniej" 
stanowi dla nas niesłychanie ciekawy materiał aktorski. Nie bez przy
czynz pozostaje fakt, że nasz dyplom aktorski robimy na sztuce autora I 
tej miary co Szekspir, na dziele człowieka znajdującego wszystkie naj
realniejsze sprawy ludzi i ukazującego je w formie poetycznej. Zainte
resowała nas kwestia miłości traktowana szeroko w „Snie", miłości twór
czej w życiu, tej potężnej siły, która nami rządzi i włada, i z . jedne~ 
strony jest jakby naszym powołaniem, z drugiej znów strony !ezy w jeJ 
mocy źródło naszych błędów, dziwactwa, a nawet szaleństwo ... 

Ten rzadko poruszany temat dajemy przez „Sen" jako przeciwwagę 
do sztuk, gdzie problem miłości i jej roli w życiu człowieka zajmuje 
bardzo poślednie miejsce. Analizując sztukę pod kątem widzenia warsz
tatu realistycznego szukaliśmy w niej innych wartości i znal€źliśmy je. 
Tą wartością elementarną w „Snie" jest niesłychanie poetyczne trakto
wanie tematu, w pełni humorystyczne i optymistyczne, bez goryczy -
mimo pozornie tragicznych konfliktów i zmierzania akcji do tragicznego 
rozwiązania. 

„Sen nocy letniej" to urocza baśń fantastyczna, pełna po~zji i . jej 
uroku. -Staraliśmy się wydobyć w spektalu jego . poezję, wydobyc reahzm 
tej poezji, jej zawartość i treść, jednocześnie nie pozbawiając ~pektalu 
tej nieocenionej potęgi działania: poezji słowa. 

Podjęliśmy pracę nad skojarzeniem tych czynników, dysponując przy 
tym prawdziwie poetycznym przekładem Gałczyńskiego i niezwykle har
monijną z akcją sztuki przez swój nastrój - ilustracją muzyczną Men
delssohna. 

Paradoks miłości, czyli cierpienia i radość kochania - oto temat ?a
szego spektaklu. Prawda uczuć i namiętność w proponowanych okohcz
nościach - oto zadańie naszego warsztatu aktorskiego. Jeśli nie zagu
biliśmy przy tym człowieka - to jest to nasze osiągnięcie. A jeżeli na
wet znajdziemy w „śnie" pewne okoliczności bez poz~rne_go prawdo
podobieństwa - to. nie to jest ważne. Istota akcji sztuki lezy w proce
sach uczuć. Wyobraźnia Szekspira zajęta jest namiętnościami, ich siłą 
i ich prawdą. I w świetle tej prawdy reszta staje się nieważna. 

Michał Pawlicki 

ZBIGNIEW KOREPTA 

DRAMATURG, KTORY NALEŻY DO WSZYSTKICH CZASOW 

Poeta, jak również autor wielu tragedii, literacki przeciwnik Szek
spira - Ben Janson, przeczuwał wielkość i nieprzemijającą wartość ge
nialnych utworów dramatycznych twórcy Hamleta. W kilka lat po jego 
śmierci w wierszu zamieszczonym w pierwszym zbiorowym wydaniu 
dzieł S~ekspira, Ben Janson pisał: „Należy on nie do jakiejś jednej epoki, 
ale do wszystkich czasów". 

Te prorocze słowa ogłoszone drukiem w 1623 roku sprawdziły w pełni 
swą treść. Fotwierdza je teraz w całej rozciągłości nigdy niespotykana 
dotychczas wielka popularność sztuk Szekspira. Jego urocze, ichnącym 
finezyjnym humorem komedie, i znakomicie wykończone dramaty od 
chwili powstania aż po obecne czasy wchodzą do repertuaru wszystkich 
scen świata. Dzieła Szekspira - znakomitego poety - dramaturga -
dzięki swym wysokim walorom artystycznym, cieszą się zawsze dużym 
powodzeniem u publiczności teatralnej, pomimo że wstały stworzone 
w odległej o kilka wieków od nas epoce, która zresztą szczególnie wy
raźnie zarysowała się w historii. 

EPOKA 

Była to epoka nazwana przez Karola Marksa „zorzą poranną ery ka
pitalizmu". W tym okresie zaczęły się pojawiać pierwsze rysy na gma
chu feudalnego układu stosunków społecznych. Po średniowiecznych sto
sunkach ekonomicznych, wskutek znacznego rozwoju handlu, rodzi się 
nowa siła polityczna - burżuazja. Odkrycie Ameryki (1492 r.) otwarło 
nowe drogi handlowe, oraz nowe źródła bogactw na zachodzie. Zycie 
gospodarcze Europy zaczyna się powoli przesuwać od basenu śródziemno
morskiego ku wybrzeżom Atlantyku. W tej nowej sytuacji geograficznej 
Anglia znalazła się na szlaku dróg handlowych między Europą, a nowo 
odkrytą Ameryką.· Wówczas to w ojczyźnie Szekspira zaczynają docho
dzić do głosu siły mieszczaństwa. Rozwija się hodowla owiec, i wywóz 
wełny, a także jej przeróbka. Aby uzyskać jaknajwiększe pastwiska dla 
owiec, obszarnicy zagarniają wspólne grunty gmin wiejskich i wypierają 
chłopów z ich działek. Ci przepędzeni, niezwiązani juź feudalną więzią 
z żadnym panem, chłopi, wędrują do miast, stanowiąc rezerwową armię 
siły roboczej dla ustalających się już zaczątków kapitalistycznego syste
mu produkcji. 

Zdobywa wówczas coraz większe znaczenie mieszczaństwo. W skład 
tej warstwy społecznej wchodzą bogaci kupcy i zamożni przedsiębiorcy. 
Rozwija się w tym środowisku renesansowa kultura, wyraźnie odróżnia
jąca się od starej kultury czasów średniowiecznych. 

Renesans - nowym kierunkiem kulturalnym 

Epoka renesansu przynosi wraz ze sobą gwałtowny zwrot w kierunku 
opanowania otaczającej czrowieka rzeczywistości. Nie interesowano się 
już, i nie myślano o życiu na „tamtym świecie", lecz dążono do jak
najpełniejszego korzystania z źycia ziemskiego. Nie Bóg, ale człowiek 
i życie ludzkie było treścią zainteresowania arystokracji i mieszczańskiej 
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inteligencji. Ideałem nie było już chrześcijańskie „umartwianie się", "za
skarbianie sobie łaski bożej, lecz wszechstronny rozwój intelektualny 
ludzkiej osobowości. Pragnieniem było całkowite oswobodzenie człowieka 
spod nacisku kościoła, zwycięstwo ludzkiego rozumu nad kościelnym 
zabobonem. 

Pisarze tego okresu zwani humanistami (od łacińskiego słowa hu
manus - ludzki) czerpali tematy do swych utworów już nie z religij
nych legend, ale z otaczającego ich życia. Nie opiewali oni więcej „świę
tych" ani też dzielnych, nabożnych rycerzy, lecz rzeczywistych ludzi, 
w oparciu <> piękno starożytnej kultury, którą gorliwie usiłowali studio
wać i naśladować. 

W zaawansowanej na drodze ku postępowej wówczas formacji kapi
talistycznej Anglii, bujnie rozkwita nowa renesansowa literatura, nauka . 
sztuka i muzyka. Jednak nowa kultura jest treścią zainteresowania tylko 
wierzchniej warstwy, a nie szerokich rzesz ludowych, o których inte
lektualny rozwój nikt się nie troszczył. Jedynie dramat, rozkwitający 
najbardziej ze wszystkich gałęzi literatury, obejmował swym zasięgiem 
dzięki oddziałyv,·aniu ze sceny zarówno dwór, uniwersytety jak i miesz
czaństwo, oraz londyńskie elementy plebejskie. 

Najlepsze utwory dramatyczne tego okresu wyszły spod pióra Szek
spira, którego bystra obserwacja życia i geniusz literacki pozostawił 
nam niezliczone oogactw-0 różnorodnych, wspaniale nakreślonych typów 
ludzkich. 

Życie i twórczość Szekspira 

William Szekspir urodził się 23 kwietnia 1564 r. w prowincjonalnym 
miasteczku Stratford w środkowej Anglii. Do szkoły uczęszczał ·w ro
dzinnym miasteczku, gdzie zaznajomił się z łaciną i niektórymi dziełami 
autorów starożytnych. Młody William często biegał d-0 rozciągającego się 
blisko miasta lasu, w którym olbrzymie dęby, wspaniała zieloność i bo
gactwo różnorodnej zwierzyny pasjonowało roztropnego Williama. Po
lubił piękno natury, zżył się ze wspaniałą przyrodą okolic Strafordu. 
Poznał poezję i życie ludu. Słuchał z zaciekawieniem opowiadań star
szych o dobrym duchu Robinie, figlarnych elfach, kochliwej Tytanii, 
która zaciągała do swego królewstwa czarów, błądzącego po borze 
śmiałka . Te podania ludowe wpłynęły potem i odegrały ważną rolę 
w twórczości dramatycznej Szekspira. 

W tym czasie miody William miał również ' sposobność przyglądania 
się przedstawieniom wędr-0wnych trup zawodowych aktorów, przyby
wających niekiedy na gościnne występy do Stratfordu. 

BardZ-O w cześnie bo zaraz po ukończeniu 18-tego roku życia ożenił 
się z Anną Hathaway, kobietą starszą od niego o sześć lat, córką boga
teg-0 w okolicy wieśniaka. Ale spokojne życie Szekspira w nowo zało
żonej rodzinie nie trwało długo. Na skutek ciągłego prześladowania przez 
miejscowego bogacza za kłusownictwo na jego terenie, Szekspir ucieka 
z rodzinnego miasteczka do Londynu. 

Tutaj w tętniącej bujnym życiem stolicy, trafia przypadkowo do jed
nej z -zawodowych trup aktorskich . Początkowo -0d 1590 roku pracuje 
kilka miesięcy na podrzędnym stanowisku w teatrze znanego wówczas 
tragika Ryszarda Burbage. Potem st-Opniowo zaczyna sam brać udział 
w przedstawieniach jako aktor, oraz pisać pierwsze utwory dramatyczne. 

W krótkim czasie zasłynął już nietylko jako aktor i dramaturg, (tra
gedia o Ryszardzie III, „Komedia omyłek" i „Poskromienie złośnicy") 
lecz także jako autor głośnych sonetów i dwóch większych dawniej na
pisanych utworów poetyckich („Wenus i Adonis" i „Lukrecja"). 

Szekspir zaczyna działalność dramatopisarza w atmosferze entuzjazmu 
dla Renesansu. W tryskających humorem komediach wyraża bujność 
otaczającego życia. Natchniony jego pięknem, walczy o -0swobodzenie 
ludzkości od więzów feudalnych, marzy o nowym wspaniałym świecie 
szczęścia i sprawiedliwości, pod rządami książąt, wychowanych w no
wym światopoglądzie. W serii kronik dramatycznych opowiada się za 
monarchią absolutną, zwalczając jednocześnie przeżytki starego średnio
wiecznego układu społecznego. 

Profesorowie - szekspirolodzy lata 1590-1601 w życiu poety, nazy
wają okresem optymistycznym, w którym powstają takie wspaniałe 
utwory jak „Romeo i Julia", „Juliusz Cezar" i między innymi „Sen nocy 
letniej". Ta ostatnia sztuka jest dowodem, że Szekspir już w zupełności 
opanował warsztat dramaturga, jeśli potrafił dokonać tak ścisłego po
wiązania trzech wielobarwnych światów, długą nicią skomplikowanej, 
ale jasno i konsekwentnie rozwijającej się akcji. 

Wraz ze wzrostem sławy, poprawiła się i sytuacja materjalna poety. 
Szekspir kupuje dom w rodzinnym miasteczku Stratfordzie, i uzyskuje 
dla siebie i zbankrutowanego ojca szlachectwo. 

Następnie w twórczości Szekspira (1602-1613) daje się zauważyć za
łamanie się jego wiary w młodzieńcze ideały. Baczniejsza obserwacja 
życia - otaczającej go rzeczywistości, konfrontacja humanistycznych 
dążeń z rodzącym się . ówcześnie kapitalizmem, przynosi smutny plon 
w postaci wielkich tragedii jak: „Ote]lo", „Hamlet" i „Makbet". Po latach 
niezmąconej pogody i młodzieńczego entuzjazmu nastąpiła teraz zapra
wiona goryczą refleksja, i głęboka depresja, która trwała w psychice 
Szekspira do 16ll roku. Dopiero za kilka lat następuje w światopoglądzie 
poety częściowe rozpogodzenie. Zaznacza się próba nawr-0tu do życia 
i jego spraw, podobna do dni kiedy tworzył tryskające szczerą radością 
postaci w „Śnie nocy letniej". Cofnął się Szekspir myślą do krainy swych 
młodzieńczych , romantycznych lat, poszukując spokoju i 'fównowagi 
ducha. Jest to ucieczka w świat romantycznych baśni, i odzyskanie wiary 
w człowieka i postęp. Wyrazem tego odrodzenia ideałów jest: „Burza", 
,.Cymbelin", a także „Opowieść zimowa". 

Po moralnym przesileniu napisał Szekspir jeszcze między innymi 
.,Henryka VIII", poczym wycofał się całkowicie z życia teatralnego. Przer
wał twórczość dramatyczną i opuścił Londyn. Osiedlił się na. stałe 
w swym rodzinnym Stratfordzie, gdzie zmarł 23 kwietnia 1616 roku -
w dniu ukończenia 52-go roku życia. 

Nad grobem Szekspira w miejscowym kościele parafialnym umiesz
czono czterowiersz, napisany prawdopodobnie przez jakiegoś domoro
słego poetę z okolicy, wypełniający wołę zmarłego: 

„O przyjaciele na Jezusa rany, 
Proch uszanujcie tutaj pogrzebany. 
Błogosławieństwo przyjaznej mi duszy, 
A klątwa temu, •kto kości me ruszy." 



Całe życie wielkiego dramaturga, który j'ak słusznie pisał Ben Janson 
„należy do wszystkich czasów", było wypełnione mozolną, uporczywą 
pracą , w wyniku której powstały pełnokrwiste postaci w około czter
dziestu utworach dramatycznych. 

William Szekspir, - twórca sceny nowożytnej, przez utok i siłę swych 
komedii i dramatów, zostanie wzorem dla poetów wielu wieków. 

Co wieczór, od kilku stuleci, kiedy zabłysną światła ramp scenicznych 
na całym świecie, czaruje Szekspir setki tysięcy widzów swoimi sztu
kami. J ego uroczym czarodziejskim baśniom, zwiewnym postaciom 
z krainy marzeń i snów, nie oprze się najbardziej nieczułe serce. 

Nakreślone przez nieg-0 obrazy i typy ludzi, piękność wysławiania, 
polot wyobrażni, zawierają w sobie moc budzenia w nas wzruszeń i uczuć 
dają nam przeżycie zwane pięknem. ' 

Osobiste pierwiastki poety w „Snłe nocy letniej" 

... Istniała jakaś dziwna łączność między sercem, umysłem, wyobraźnią 
Szekspira a krajem jego młodości i nigdy tak nie błyskał tęczami naj
czystszej poezji, jak w zetkl'l.ięciu z tym spłachciem ziemi, z której po
chodził. :Sen no~y letniej potwierdza to: z trzech akcji Tezeusz i Hipolita, 
po~azam raczeJ z daleka, - to ukłon, być może, w ·stronę nowożeńców, 
ktorych ślub sztuka pragnęła uświetnić, oblubienicą miała być hr. Sout
hampton, wdowa, wchodząca w powtórne związki; dwór księcia - to 
marjonetki bez zindywidualizowanego życia. Na grunt mocny nowy na 
rumieńce życia natrafiamy dopiero przy rzemieślnikach, mających ~de
grać farsę: Szekspir zbliżył się do swych sąsiadów których wspomina 
w Królu Janie, do kowala Ryszarda Horneby, k:ca~ca Williama Wed
gwooda, mających warsztaty tuż przy domostwie jego rodziców. Sposo
bem bzycia, mówienia, tendencjami · snobistycznymi, być może aspira
cj_ami aktor~kimi oni i ich towarzysze zapadli mu na zawsze w pamięć. 
Pierwszy b10graf poety Aubrey, pisze, że Szekspir notował wszędzie, 
gdzie przyszedł, dziwactwa ludzi i ich język, stąd charaktery, przeniesione 
z rzeczywistość są na scenie tak żywe - w tym wypadku zbędne było 
zbieranie notatek: znane typy stratfordzkie wyrastają mu spod pióra 
każdy z inną, sobie właściwą fizjognomią. Spój będzie człowiekiem umiar
kowanym, skromnym, przyznającym, że mu trudno idzie nauka, Zde
chlak - e~hem , I?owtarzającym sądy drugich, Pigwa - przewodniczą
cym bez siły woli, gadułą, którego, jak i wszystkich innych przegada 
przekabaci, na swoje przerobi enfant terrible, tkacz Spodek, alias Denko'. 

Trzeci element komedii, świat cudowny, boginie, rusałki i elfy, mimo 
pompatycznych nazw Oberona i Tytanji, są żywcem wzięte z folkloru 
rodzinnego, dostępnego poecie od wczesnej młodości w domu rodziciel
skim. Zasłuchiwał się do niepamięci zapewne mały Will gdy mu w dzie
ciństwie opowiadała służba o psotach Robina-Dobrego druha czyli Puka 
dla którego dziewki zwykły wieczorem odstawiać kubek 'mleka jak~ 
nagrodę za to, że im srótował słód lub zamiatał dom o północy. Gdyby 
t~go nie z~obiłby, wtedy_ dnia n!łstępnego albo polewka w garnku by 
się przypallła, albo ser rue zsiadł, albo masło się nie zrobiło , albo piwo 
w beczc~ przestało musować. On to, duszek figlarny, kulił się w ciem
nym kącie na kształt stołka, a gdy nań siadła plotkarka w miłym gronie 
usuwał się _i powodował niespodziany upadek siedzącej; on, w lesie, t~ 
tu, to tam się odzywając, wodził po manowcach podróżnika, myśliwego -
może i kłusownik. z ulicy Henley w Stratford podał_ jego ofiarą , gdy się 

zapędził zbyt daleko w lasy sir Lucy'ego ... A te psy, bure psy pyskate, 
którym ze łbów wiszą uszy, co ranną zamiatają rosę, co w głosie są, jak 
dzwonki, każdy o ton niżej, psy, którym w Krecie, Sparcie i Tessalji 
nikt równych nie słyszał, czyż to nie ogary samegoż nieszczęsnego ama
tora nie swojej zwierzyny, nie odgłosy polowań wielmożów? A te wzgó
rza i rozłogi, krzaki, płoty i ogrody, kępki na rosistej łące, ślady nocnych 
tańców, i:awodozonych przez orszaki elfów, i pierwiosnków - dworzan 
roty, i rudobiodre trzmiele, i bratek, zwany przez lud „miłością w bez
czynności", i księżyc, jaśniejący noc całą, ukazujący wciąż nowe, nie
znane, coraz bardziej chimeryczne zjawiska natury, czyż to nie okolica 
Stratfordu, rzeczy, widziane na drodze do Shottery, gdzie stała, jak dziś 
jeszcze stoi, cicha, belkowaniem czarnym pośród jasnych ścian świecąca, 
podłużna chata, miejsce miłości 20-letniego Willa. Puste, melancholijne 
stoi w niej do dziś łoże Anny Hathaway, opuszczonej tak szybko przez 
dążącego do metropolii po sławę i majątek męża ... 

(Stanisław Helsztyński: żywy Szekspir. Stratford i „Sen nocy letniej") 

Ogólna ocena dzieła 

... Sumarycznie... jako naczelną zaletą dramaturgii dzieła wspommec 
można tę niewymuszoną artystyczną lekkość, z jaką udało się poecie 
powiązać ze sobą losy czterech tak odmiennych od siebie grup figur, jak 
para monarsza, czwórka zakochanych, elfy i rzemieślnicy. Jeszcze mniej 
ścisłych krytycznych określeń znaleźć można na tajemnicę wdzięku, za
wartą w czar;ownej kombinacji przeróżnych elementów klasycznych i ro
mantycznych, - mieszaninę, dawniej nierozsądnie krytykowaną, dziś 
zgodnie i powszechnie wielbioną. Najmniej wreszcie językiem krytyki 
literackiej da się powiedzieć na pochwałę lirycznej melodii utworu, czy
stej i absolutnej poezji wierszowania i wysłowienia. W istocie, to naj
eteryczniejsze z dzieł Szekspira, „najpiękniejszym dziełem ludzkim" eksta
tycznie mianowane przez Swinburne'a, według trafnych słów tegoż sa
mego wieszcza-estety jest „poza wszelką możliwą krytyką i ponad nią"; 
w przeciwieństwie do podobnej nastrojem i koncepcją „Burzy" tak zu
pełnie jest wyniesione nad wszelkie poważne sprawy żywota, że nie ma 
w nim siły, goryczy namiętności, głębokości myśli, nie ma prawideł etycz
nych, ani logicznych; jest w najwyższym słowa znaczeniu „sztuką dla 
sztuki" i w całej pełni „snem", jak je nazwał poeta; jak żaden sen z nor
malnymi wypadkami życia na jawie, tak i Sen Szekspirowski z niczem 
w literaturze porównywać i krytycznie zestawić się nie da - jak sen 
ciało po uciążliwościach dnia, tak to dzieło dusze wśród szarzyzny bytu 
powszedniego zawsze ożywiać i odmładzać będzie ... 

(R. Dybowski: Wstęp do „Snu nocy leniej") 

Przedstawienia teatralne 
- --- --· 1' ·' 

W ciągu XIX wieku trzy naczelne sceny kraju: Lwów, Kraków, War
szawa niejednokrotnie wznawiały „Sen nocy letniej" na swych deskach: 

Lwów w roku 1872 (2 razy), w r. 1891 (6 razy). 
Kraków w roku 1872 (3 razy), w r. 1873 (2 razy) w 1887 (3 razy), 

w r. 1888 (1 raz). 
Warszawa w roku 1881 (4 razy), w r. 1886 (1 raz), w r. 1890 (1 raz). 



W wieku XX Warszawa ma do zanotowania trzy wznowienia komedii 
szekspirowskiej: w teatrze „Rozmaitości" (w pierwszym dziesiątku stu
lecia), w teatrze Wielkim w latach 1902-1912 i w Teatrze Polskim 
w roku 1923. 

O przedstawieniu w roku 1923, dokładnym w reżyserii Al. Zelwero
wieza i dekoracjach K. Frycza, w przekładzie, jak zwykle, Stanisława 
Koźmiana, z muzyką Mendelssohna-Bartholdy'ego podajemy parę głosów 
krytyki z prasy warszawskiej: 

„.Inscenizacja była nader szczęśliwa.„ W naturalny sposób uzyskana 
„jedność miejsca", pozwalająca się odbywać bez licznych zmian, ruch, 
humor, polot... 

Najwyższy oddżwięk wśród widzów znalazła „Krotochwila, odegrana 
przez prostaków", kapitalnie istotnie zagrana przez p. p. Zelwerowicza, 
Warneckiego, Maszyńskiego, Machalskiego, Gawalikowskiego i Rosłana.„ 

„.Wśród tego wszystkiego uwijał się sympatyczny Puk p. Umińskiej; 
wznosząc dużo ożywienia i ruchu„." (Boy-Żeleński) 

„„.Gdy przed kilkunastu laty wystawiano Sen nocy letniej na scenie 
teatru „Rozmaitości", zwróciłem uwagę na wpływy Reinhardta„. 

Reinhard bajce dał oprawę bajki, a jego śladem poszły przed laty 
„Rozmaitości". Dały las Oberona, las rusałek, dziwożon i śpiących kró
lewien. Było to pierwsze zerwanie z szablonem„." 

„„.A teraz rozwojowe porównanie. Widziałem „Sen nocy letniej" ostat
nim razem w teatrze Wielkim w 1910-1912. Jeśli przedstawieniu teatru 
Polskiego daleko było do doskonałości, to tamtemu również daleko było 
do przedstawienia dzisiejszego. Poza mnóstwem szczegółów - wyrwano 
„Sen nocy letniej" z banalna-operowej inscenizacji i podano go w drama
tycznym kształcie. Oczywiście, o ile chodzi o formę teatralną. Gdyż 
czynnik muzyczny, zaczerpnięty przez teatr Polski u Mendelssohna, 
mógł być wszechstronniej zużytkowany. On to najbardziej przybliżał 
przedstawienie „Snu" ku tej absolutnej piękności, ku której baśń szekspi
rowska tak bardzo, tak słusznie tęskni" . . 

(Wł. Zawistowski) 
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