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NOWY SEZON 

Dla widza rozpoczęcie nowego sezonu teatralnego 
nie ma praktycznie większego znaczenia. Dowia
duje się o tym z anonsów i wywiadów prasowych, 
czasem ze zdjęć nowych premier, które schodzą, 
na dalszy plan wobec wydarzeń politycznych, czy 
zgoła prozaicznych jesiennych zakupów książek, 
palt i fartuchów dla dzieci w nowym roku szko l 
nym. Inaczej dla nas, dla teatru. Aktor mierzy 
swoje życie sezonem teatralnym. Nowe role, nowe 
koleżanki i koledzy, ra czasem zmiana m iejsca pra
cy i związane z tym marzenia, tęsknoty, ambicje ... 
Nie sumuje się przeszłości. Pozostają recenzje -
dobre, które się pamięta, złe - o których się chce 
zapomnieć.. fotografie, setki fotografii i te liściki 
pożółkłe po latach, od wielbicielek i wielbicieli 
talentu. Pamiąteczki, prywatny, intymny cmenta
rzyk ... 
Czyżby jedynym chronometrem nieubłaganie od
mierzającym czas był n o w y s e z o n? W po
jęciu tym, jak w długoterminowej prognozie po
gody tkwi coś metafizycznego, coś czego nie da 
:;ię przełożyć na język zdarzeń codziennych, choć 
lata ubiegłe były przecież wycenione na tak, ltth 
na nie, na przegrane, czy na sukces? Sukces? Słowo 
to w nomenklaturze teatralnej ma sens specyficzny, 
trudny do bprecyzowania. To co podoba się j ed
nym, dla innych jest kamieniem obrazy . Nawe t 
najwięksi artyści mają swych zagorzałych zwolen
ników i bezlitosnych krytyków. I jak zwykle sło
wa padają wielkie, krągłe, bezkompromisowe 
Efekty lw1'tcowe pracy nad rolą i sztuką są zaw
sze niewiadomą, choć koszta - te bywają wycz11-
walne, określone i przeliczone na miarę indywi 
dualną i zbiorową. Nikogo z widzów ni.e obchodzi, 
ile tej pracy wkłada teatr w przygotowanie każ
dej premiery. I słusznie, że nie obchodzi, bo l i czy 
się jedynie rezultat. 
Panuje przekonanie, że najgorsze nie są premie
ry zle, tylko te przeciętne, szare, nie wyróżniają
ce się niczym, takie o których można j edynie po
wiedzieć, że się odbyły. Ale każdy nowy sezon ma 
coś z loterii: nie wiadomo czy i na kogo, lub na 
co padną wygrane. Stqd też te emocje, tremy 
i przewidywania: trafi - nie trafi? 
„Po kiegoż diabla łaził na ten statek„ - mówił 
molierow·ski Geront. 
Koniec metafizycznych przewidywań, nie ma jv ż 
czasu na prognozy. I bez nich wiadomo, że nowe 
sezony będą coraz trudniejsze, konkurencja 
ostrzejsza, wymagania i kryteria bardziej bez
względne. I dobrze, i słusznie. W grun cie rzeczy 
aktorzy tego pragną, chcą być .zawodowcami w 
pełnym znaczeniu tego slowa, taki howiem jest 
sens ich pracy, surowy, gorzki i jedyny . 



Pragną, choć aktor (polski) jest z upodobania 
i temperamentu natchnieniowcem ... 
Obserwowaliśmy w ubieglym sezonie z podziwem 
i zazdrością umiejętności naszych kolegów z teatrii 
angielskiego, podczas ich wizyty w Warszawie. Ob
serwowaliśmy ensemble „Króla Leara" i „Komedii 
omyłek", aktorów drugiego i trzec'iego planu i wy
chodziliśmy z teatru szczęśliwi i zdruzgotani, że 
aktorstwo może być tak pelne myśli i tak skromne 
w środkach przekazywania tej myśli. Zastanawia
!iśmy się, dlaczego tyle - delikatnie mówiąc -
przypadkowości panoszy się jeszcze tu i tam na na
szych scenach. Dlaczego na modlę dziewiętnasto
wieczną widuje się w naszych spektaklach solowy 
występ „artysty" i tlum nudzących się wokól niego 
„etatowych aktorów", czekających na solówkę, któ
rej nie będzie. 
Nasza prasa oczekuje latami mesjasza polskiej dra
maturgii i olśniewających, wystrzałowych premier, 
narzekając na nudę, nie mogąc ukryć' ziewania już 
w chwili wejścia na foyer teatru. Organizuje sie 
festiwale pólnocne i południowe w nadziei, że jeśii 
w centrum nic się nie dzieje, to może .. . 
Już to my lubim przesadę, Słowianie! 
W tym „ogólnonarodowym" narzekani'!L przechodzc, 
w Polsce bez echa przedstawienia, które choć nie 
epatują histerią formy i nie „potrząsają nowości 
J;;wiatem", jednak mają wiele znamion solidnej ro
boty teatralnej, choć nie towarzyszą im wystrzału 
i bicie w dzwony. 
Żaden chyba z naszych teatrów nie cloczekal się 
przez dwadzieścia lat krytycznego om6wienia swej 
dzialalności i p r a k t y c z n y c h wniosków ja
kie się z tego tytulu nasuwalyby. 
Tkwimy po uszy w owej teatralnej metafizyce, któ
ra jeśli przystoi w chwili rozpoczęcia sezonu - na 
dluższą metę staje się przecież jalowa. 
Nowy sezon 64/65. 
Oby dal nam, pracownikom teatru, mniej okazji do 
natchnionych dziwactw, naszym krytykom mniej 
sposobności do niestety, niejednokrotnie słusznych 
narzekań, a naszym widzom - po prostu - więcej 
szans do odprężenia i zasłużonego odpoczynku po 
trudach dnia codziennego. 
Praski Teatr Ludowy rozpoczyna nowy sezon 
„Snem nocy letniej" Szekspira. Nie od rzeczy bę
dzie więc zakończyć słowami zacnego Piotra Pigwy: 

„Szanowni, zdziwi was to widowi.~ko, 
D ziwcie się dalej, aż się rzecz wyjaśni." 

J. R. 

„Najlepsz e sz tuk i są l>]lho cieniem 

rzecz>JWŹstości, a najgorsze nie są 

takie złe, jeśli je na szą własną 

W>JObrainźą uszlachetnim8" 

(„Sen no.Jy letniej" 

Akt V, scena 1) 



SŁOWO DO WIDZA 

Za chwilę kurtyna pójdzie w górę i pierwsza para 
kochanków wejdzie na scenę . Będziemy uczestni
czyć w komedii dopóty, dopóki Puk nie pożegna nas 
słowami : 

„Jeżeli my duchy płoche 
Obraziliśmy was ':rochę, 
Wiedzcie, że to sen jedynie 
I zaraz jak sen przeminie." 

Cóż to ma nas tak obrażać w tej bajce, komedii, 
śnie? Czy to, że bajka jest bliska prawcty, komedia 

..., . 

co krok ociera się o dramat, a sen nocy letniej mo
że się przyśnić każdemu z nas - widzów? 
Przyszliśmy na komedię, będziemy się śmiać . Z cze
go? Z kogo? 
Jest letnia noc. Lizander nie odstępuje pięknej He
leny. Kocha ją, pragnie tylko jej. Hermia kocha 
Lizandra, Lizander Helenę, Helena Demetriusza, 
Demetriusz walczy z rywalem ... 
Kto to tak splątał ścieżki ludzkich namiętności w 
tę letnią noc? 
Śmiertelnicy weszli w strefę boskich wpływów, ich 
losy w tę noc krążą jak małe księżyce wokół bos
kich, królewskich spraw. Poddane są kaprysom 
bogów wielkich i dalekich. 

„ ... A skutek taki, że świat stracił głowę. 
To nasze swary przyczyną tej biedy, 
Myśmy rodzice zła i jego źródło ... " 

mówi Tytania do Oberona. To na j ego królew
ski rozkaz Puk sięgnął po zaczarowane ziele. 
Co to się nagle stało? Twarz wczoraj jeszcze naj-



piękniejsza dziś wydaje się pozbawiona wdzięku, 
istota wczoraj najdroższa dziś już jest nieznośna . 
Szczęście ma nagle nowe zupełnie oblicze, tak po-· 
ciągające, atrakcyjne, kw;zące, że można podeptać 
prawa pisane i niepisane goniąc zwodniczy ognik. 
Liryczny kochanek wczoraj szczerze przysięgał, 

dziś bezwzględnie odtrąca by pójść za inną. To 
czary, omamienie, zły sen. 
Królowa elfów i osioł w kwietnej łożnicy? Cóż za 
niedobrana para. Co też każe pięknej królowej 
pieścić długie uszy osła? Ależ oczywiście to ziele 
bajka, sen letniej nocy! 
W świetle poranka sprawy wyglądać będą grzecz
niej, prościej . Bogowie naprostują ścieżki, które 
splątali nocą. Wszystko, jak to w komedii i w baj
ce, dobrze się skończy. M'.ode pary zgodnym koro
wodem pójdą połączyć się węzłem małżeńskim 
i przysięgną sobie miłość i wierność po grób. 
A co to było nocą? Miłość gasła, miłość się rodzi
ła. Ulotna, krucha , przemijająca, kapryśna. Nieza
leżna od woli śmiertelnych, każąca im żebrać o mi
łość, odtrącać miłość. 
śmieszne. Dobrze, że takie rzeczy zdarzają się tyl
ko we śnie, w bajce, w komedii. To nocne sprawy. 
Ranek wszystko ładzi, mijają cza1·y, budzi się 
świadomość. Nadchodzi czas wesela, czas rozrywek, 
czas teatru. Nocni kochankowie zasiadają teraz na 
widowni, prostaczkowie będą ich bawić naiwną hi
storią miłości Pyrama i Tyzbe. Będziemy się śmia•~ 
z zabawnych perypetii miłosnych tej pary razem 
z Tezeuszem i Hipolitą, razem z Demetriuszem 
i Helen"' . razem z Lizandrem i Hermią. 
Takie są prawa komedii , a kochankowie ślepi i głu
si z miłości są naprawdę śmieszni.. . kiedy się na 
nich patrzy z widowni. Wesołej zabawy. 

ANTOLOGIA MIŁOSCI 
„SNU NOCY LETNIEJ" 

M ilość z obłędem ma wspólne podłoże 
I wyobraźnię, która fantazjuje 
Więcej , niż chłodny rozum pojąć może 
Wariat i zakochany, i poeta 
Wszyscy trzej z wyobraźni są utkani 

(Tezeusz) 



WILIAM SZEKSPIR 

SEN NOCY LETNIEJ 
komedia w V aktach 

przekład K. I. Galc'Zyńskiego 

TEZEUSZ, książę Aten 

EGEUSZ, ojciec Hermii 

O S O B Y: 

LIZANDER } 
DEMETRIUSZ zakochani w Hermii 

FILOSTRATES, mistrz zabaw ceremonii 

PIGWA, cieśla 

SPÓJ, stolarz 

SPODEK, tkacz 

DUDA, miechownik 

RYJEK, kotlarz :1 
ZDECHLAK, krawiec 

HIPOLITA, królowa Amazonek zaręczona z Teze~lzem 
HERMIA, córka Egeusza zakochana w Lizandrze 

HELENA, zakochana w Demetriuszu 
OBERON, król elfów 
TYT ANIA, kró'.cwa elfów 
PUK, czyli Robin - koleżka 

ELF 

GOTICZYCA 
PAJĘCZYNA 
STRAK GROCHU 
CMA. 

elfy 

PROLOG 
PYRAM 
TYZBE 
MUR 
KSIĘŻYC 
LEW 

postacie interludium granego 
przez rzemieślników 

Scenografia 
KRYSTYNA HORECKA 

Reżyser ia 

JERZY RAKOWIECKI 

Asyst. reżysera 

TOMASZ Z A LIWSKI 

TADEUSZ BOGUCKI 

JERZY ADAMCZAK 

WŁODZIMIERZ PRESS 
JERZY MOLGA 
RYSZARD SIODNIIAK 
GERARD SUTARZEWICZ 

M.4RIAN JONKAJTYS 

CZESŁAW MROCZEK 

-- ROMAN KŁOSOWSKI 

WITOLD SKARUCH 

KONRAD MORA WSKI 

TOMASZ ZALIWSKI 

TERESA GNIEWKOWSKA 

EWA WISNIEWSKA 

EWA BERGER-JANKOWSKA 
RYSZARD BACCIARELLI 
TERESA LIPOWSKA 
JANINA SEREDYŃSKA 
ALICJA WYSZYŃSKA 

ADRIANNA GODLEWSKA 
LUDMIŁA ŁĄCZYŃSKA 
J A N NOWICKI 
BARBARA WYSZKOWSKA 

MARIAN JONKAJTYS 
ROMAN KŁOSOWSKI 
WITOLD SKARTJCH 
KONRAD MORAWSKI 
TOMASZ ZALIWSKI 
CZESŁAW MROCZEK 

Mu zyka 
TADEUSZ PREJZNER 

Efekty akustyczne przygotowa ne przez S tud io E!< ;;;ie ry m e nta lne P.R. 

(P R z E R w A p o II i nr A K c I E ) 

PREMIERA W PAŻDZIERNIKU 1964 



Bo miłość duszą patrzy, a nie okiem 

Dlatego Amor, jako ślepy słynie 

Ani też miłość nie bywa rozsądna, 

Przeto malują miłość jako dziecko, 

I tak jak psotni chłopcy kłamią 

Tak samo Amor lubi wiarołomstwo 

(Helena) 

N iestety, widać to z ksiąg i z gadek 

Że zawsze miłość, jeśli jest prawdziwa, 

Drogę ma trudną„. 

(Lizander) 

Tam ciebie mieczem zwabił, Hipolito, . 
Serce podbiłem twoje, raniąc ciebie. 

(Tezeusz) 

P yram ma obowiązek wyciągnąć miecz 

zabić się, czego kobiety nie lubią . - Psia 

noga, punkt to istotnie niebezpieczny. 

(Spodek) 

J estem jak wyżeł twój, o Demetriuszu 

Chociaż mnie bijesz, ja się jednak łaszę. 

O, daj mi być swym wyżłem, gardź mną, bij mnie . 

(Helena) 

L izandrze, weź swą Hermię. Ja jej nie chcę. 
Jeślim ją kochał kiedy, to już przeszło. 

Serce z nią tylko jak gość przebywało, 

Lecz jak do domu wraca do Heleny. 

(Demetriusz, 

Ależ to jest świetna heca: 

Do jednej dwóch sie zaleca! 

Najbardziej do tych spraw płonę 

Co są śmieszne i szalone. 
(Puk) 

J ak się wiciokrzew z powojem przeplata 

Jak bluszcz wiązową korę o.plerścienia 

Tak ja cię kocham, tak jak cię ubóstwiam. 

A mor to chłopak ladaco 

I kobiety rozum tracą. 

(Tytania do osla) 

(Puk) 



A kogokolwiek ujrzy, gdy się zbudzi 

Lwa, czy niedźwiedzia, wilka czy buhaja 

Małpę niemądrą, albo też pawiana 

W każdym z tych stworzeń na śmierć się 

zadurzy. 

(Ober01i) 

Czasami myślę, że nasze dwa serca 

To tylko jedno serce, z dwóch zeszyte. 

(Lizander) 

Cóż, wiernych jest mało, 
A milion takich, co łamią przysięgi. 

(Puk) 

Mój Oberonie, ach, cóż za widziadła! 
Śniłam, że osieł był moim kochankiem. 

(T~1tania) 

Heleno, tyś jak szklana! Co za cuda, 

Bo oczy moje widzą twoje serce. 

(Lizander) 

O powiedz, mi Naturo, czemuś ·lwa stworzyła 
Po toż, by lew plugawy zgryzł kwiat twego ciała? 

O, na świecie piękniejsza osoba nie żyła 

Co żyła tak, pieściła tak - i tak kochała! 

O łzy, o grób! 

Ten miły głos, 
Wiśniowy nos, 

Usta do pieszczot skore, 

Najsłodsze z ciał, 

On oczy miał 

Zielone jak szczypiorek. 

(Pyram) 

(Tyzbe) 

O miłość walczyć wam, nie nam przystało, 
Myśmy stworzone tak, by was uwodzić. 

(Helena) 

Ach, ludzie są obłąkani! 
(Puk) 



Przedstawienie prawa cizi 

BARBARA PAKLIKOWSKA 

Sufler 

WALENTYNA !MICHAJŁOW 

• 
I( i c r o w n i c y p r a c o w n i: 

Kra1wieck iej męskiej 

TADEUSZ BOLCZAK 

K ra wieckie j dams kie j 

HALINA ORLICKA 

Mala:rskiej 

EUGENIUSZ PALARCZYK 

Sto larskiej 

MIKOŁAJ WIERZBICKI 

Perukarskiej męskiej 

LEOPOLD MICHALSKI 

Peruka rskiej damskiP.j 

WANDA KLUGE 

Mode latorskie j 

CZESŁAW ZAGAJEWSKI 

Tapicerskiej 

KAZIMIERZ DZWONKOWSKI 

• 

ROMUALD KAMOCKI 

• 
Efekty dźwiękowe 

BARBARA KAMOCKA 

• 
Brygadier sceny 

STEF AN CYMERMAN 

• 
Kiero wn ik techniczny 

EDWARD KOPACZ 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

Akt o rzy 

JERZY ADAMCZAK 
LEONARD ANDRZEJEWSKI 
RYSZARD BACCIARELLI 
EWA BERGER-JANKOWSKA 
HANNA BIELSKA 
TADEUSZ BOGUCKI 
LUCJAN DYTRYCH 
T E RESA GNIEWKOWSKA 
A DRIANNA GODLEWSKA 
JADWIGA GOSLAWSKA 
IRENA JAGLARZOWA 
MARIAN JONKAJTYS 
JULIUSZ KALINOWSKI 
JÓZEF KLEJER 
ROMAN KŁOSOWSKI 
BARBARA KOśCIESZANI<A 
ARTUR KWIATKOWSKI 
ZZNON LAURENTOWSI<l 
TERESA LIPOWSKA 
LUDMIŁA ŁĄCZYŃSKA 

J E:RZY MOLGA 
KONRAD MORA WSKI 
c z:ESLA w MROCZEK 
DANUTA NAGÓRNA 
JAN NOWICKI 
ALDONA PAWŁOWSKA 
ROBERT POLAK 
WŁODZ!MIERZ PRESS 
JANINA SEREDY~SKA 
RYSZARD SlóDMIAK 
WITOLD SKARUCH 
GERARD SUTARZEWICZ 
EW A WIŚNIEWSKA 
BARBARA WYSZKOWSKA 
ALICJA WYSZYŃSKA 
TOMASZ ZALIWSKI 
BARBARA ZIELIŃSKA 
ALINA ŻELISKA 

Reżyser 

JAN BRATKOWSKI 

• 
Kierownik muzyczny 

TADEUSZ PREJZNER 

Scenogirafowie 

KRYSTYNA HORECKA 
ROMUALD NOWICKI 

* 
Dyrektor kieorownlk a .rtystyczny 

JERZY RAKOWIECKI 
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TEATRU 

Jose-Andre Lacoiir 

PRZED MATURĄ 
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Adam Mickiewicz 

RONFEDERACI BARSCY 

Stanislaw Wyspiariski 

W ARS ZA WIANKA 

• 

Zofia Nawrocku 

NIEWIDZIALNY 

bajka dla dzieci 

• 

Ferenc Molnar 

TEMPO, MISTER NORRISON! 

komedia muzyczna 

• 

Wiliam Szekspir 

SEN NOCY LETNIEJ 

„Prasa " , Tarczyńska 8. Zam. 1574. Z- 64. Nakł. 2 500 



SEZ81 1914 / 85 

Ce na zl 2,50,-


