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Czy możemy śmiać się 
razem z Szekspirem? 

Jednym z podstawowych pytań, jakle sobie stawia
my, myśląc o Szekspirze i na które różne padają 
odpowiedzi jest: czy nadal śmiejemy się razem z 
zekspirem? Czy możemy nadal odbierać ten ładu

nek śmiechu, który komedie mistrza ze Stratfordu 
mają zawierać zgodnie z jego przypuszczalnym au
torskim zamierzeniem? Podczas gdy nic, w zasadzie, 
nie oddziela nas od jego tragedU, komedia Szeks
pirowska, która powstała na styku Renesansu i ba
roku, w kraju oznaczającym się w tym czasie wyra
finowaną. kulturą, z całą pewnością. może zawierać 
nawarstwienia rzeczy komicznych tak silnie związa
nych z kulturą i obyczajem czasu w którym powsta
je, ie... A jednak powstrzymajmy się od uprzedzeń 
obco§cil Przy umiejętnym wydobyciu na pierwszy 
plan pewnych dla tej komedii podstawowych elemen
tów, przekonamy się, że i tu Szekspir je t naszym 
współczesnym, bowiem I dziś śmiejemy się z tych 
samych rzeczy, chociaż w innym kontekście. Niech 
nas „patyna wieków" nie przeraża. Dodaje ona prze
cież niepowtarzalnego uroku temu, co ogólnoludzkie 
i wiecznotrwałe w komicznym żywiole życia i lite
ratury. 
Dla przykładu: czy ti dziś nie ba.wi nas pre
tensjonalność ludzi, którzy niezbyt dobrze opa.no
wa.11 słownictwo „wyszukane" i nie wiedzą jak je 
stosować, z czego powsłają. nieporozumienia wcale 
zbliżone do tych, jakle popełnia arcykomiczna pos
tać „Snu nocy letniej". Spodek? Czyż i dziś, w innym 
kontekście, to prawda, nie spotykamy ludzi rączo 
zgłaszających gotowość do objęcia każdej roli (nie
koniecznie na scenie) znowu jak Spodek? (Nawiasem 
mówiąc jego nazwisko moźnaby równie trafnie od
dać nowym a jakie dla nas wymownym mianem 
„Dennik" - uzasadnia to poniekąd podtekst jego an
gielskiego nazwiska „Bołłom"). 
Cała sztuka komediowa Szekspira, polegająca na 
łączeniu rzeczy pozornie niemożliwych do połącze
nia, dochodzi pod tym względem do największej dos
konałości właśnie w „Sn ie nocy letniej". Stworzenie 
pary ze Spodka I Tytanii, z zarozumałego i preten
sjonalnego prostaka, któremu obca jest prawdziwa 
poetycka wyobraźnia oraz zwiewnej ,,niematerial
nej'' I baśniowej postaci, jaką Jest Tytania, stanowi 
najważniejszy wykładnik tej „harmonijnej dyshar
monil", którą Szekspir w sztuce ukazuje. Nie widać 
przy tym, aby w czambuł potępiał „artystyczne" po
czynania poczciwych, ale głupich rzemieślników ateń
skich (faktycznie angielskich) uprawiających amator
ski teatr. Podobnie jak Tezeusz, a być może tylko 
w trochę mniejszym stopniu, byłby w stanie po
zytywnie ocenić same dobre chęci. Ośmiesza łeb, lecz 
nie potępia. Mimo to zostaje odczucie (nie morał, bo 

morałów nam Szekspir nie prawi w swych kome
diach), że jednak może lepiej nie zabierać się do cze
goś, do czego nie mamy pnygotowania. To rozmi
nięcie się z celem, którym Jest przedsławlenle śmier
telnie poważnej tragedii, a w rezulłacle potknięć 
i prymitywnej reallzacjl scenicznej przeradza się w 
komedię i to WYSoce burleskowego typu, stanowi in
teresujący zawsze komentarz do poczynań ponad 
własny poziom, co przecież bywa także jednym z te
matów naszej współczesnej satyry. 

Jak każda Jednak komedia z prawdziwego zdarze
nia, „Sen nocy letniej" traktuje o miło§ci. W sztuce 
mamy jej trzy wersje: miłość „dojrzała" i dostojnie 
celebrowana (Tezeusz I Hipolita), miłość „romantycz
na", najeżona przeszkodami I nłeporozumlenlami 
dwie pa.ry młodych kochanków oraz miłość dziwacz
na, groteskowo niedobrana, której symbolem są, z Jed
nej strony ośle uszy, z drugiej strony piękno baśnio
wego §wiała i wzniosła poezja. Szekspir niemal zaw
sze przedstawia różne warianty mllości, nad którymi 
góruje tytuł jednej ze sztuk: „Jak wam się podoba?". 
To znaczy, która wersja wam odpawiada? Dramat 
Szekspira a w szczególności jego komedia charakte
ryzuje się stawianiem łego rodzaju propozycji I tym 
tłumaczy się między Innymi jego żywotność. 

Sztuczność i konwencjonalizm to zjawiska, które nie 
mogły być obce Szekspirowi w traktowaniu tego te
matu, bowiem były one częścią. kultury jego czasów, 
lecz siła komedłJ Szekspira polega na łym, że autor 
przebija się przez pancerz konwencji ku naszym cza
som dzięki właśnie sprowadzaniu spraw na ziemię, 
do łak zwanych „czynników pierwszych" - nie brak 
tego elementu i w „Sole nocy letniej". Tak bardzo 
„romantyczny" Szekspir nie był, aby sentymenty i poe
tycka ornamentacja, tak bogata w omawianej sztuce, 
mogla nam przesłonić irracjonalność doboru w miłości. 
Przeciwnie, gra kontrastów wzniosłości z przyziem
nością. jeszcze bardziej to podkreśla. 

Tak więc postacie rzemieślników ateńskich z Ich 
wielce sztuczną. bestią, lwem, który ma być równo
cześnie groźny, ale nie łak groźny, aby przestraszył 
damy z dworskiej widowni, liczne nieporozumienia 
&eałralne i językowe jakle ci domorośli aktorzy po
pełniają zarówno w czasie prób jak w czasie same
go przedstawienia, iue są pomyślane jako Il łylko 
epizodyczna grupa, lecz z niezapomnianym Spodkiem 
(czy, być może, Dennikiem) na czete stanowią. jeden 
z dwu elementów niesb'cbanłe szczęśliwie zgraneJ 
jedności przeciwieństw dominującej w omawianej 
sztuce. Lecz w sensie czysto komediowym funkcja 
tej grupy poleg-a nie tylko na kontraście z dworską 
widownią dla której grają.. Są oni jeszcze Jedną. funk
~ją. „pochwały głupoty", grupa ta bowiem jest sama 
sobą. przeciwstawieniem konwencjonalizmu czasów \\
których żył Szekspir, a pośrednio także konwencjo
nalizmu wszystkich czasów. Rzemleślnicy bowiem 
sami bawią. się doskonale, wyżywają. się w swoich 
komedianckich zamiłowaniach i bawią. nas. 



Tak więc możemy nadal razem z Szekspirem śmiać 
się, zjednoczeni z nim naszym własnYm poczuciem 
dysproporcji pomiędzy dobrymi chęciami a osłatecz
nym skutkiem działania, pomiędzy wzniosłością a 
śmiesznością, którą oddziela od siebie łylko Jeden 
krok. Starajmy się przekraczać tę granicę w oble stro
ny odbierając sztukę w postaci współczesnego musicalu 
i bądźmy tak zadowoleni Jak bohaterowie „Snu nocy 
letniej", gdy przyjdzie nam znowu wrócić z teatru do 
n:eczywistości. 

Henryk Zbierski 

O musicalu 
„Sen nocy letniej" 

Musical, typowo amerykański rodzaj tl'ozrywkowego 
widowiska teatralno-muzycznego w począrtkowych sta
diach swego ,rozwoju opierał się na scenarius:ru zaz
wyczaj nawiązującym do znanych i bliskich widzom 
sy;tuacjd. z życia współ.ccŁesnego. Nieod7'0wnymi jego 
elementami by.ly pi<l&ellki. o ~ym oharakterre, 
niera-z sentymentalnym, :tzw. songi, muzyka jaZ'ZOWa, 
żywy ry.tmk:miy taniec. 
Już jednak w rolw ,1948 kompozyrt;or Cole Por.ter 

opnwował muai<:ail pt. „'KiA-> me Kaite" (Dad buzi, Ka
siu) oparty na motywach znanej !komedii WHllama 
Szek>spira pt. ,,Poskromienie złofilrlcy". Oditąd lklompo
zytorzy i bwórcy scenarJuszy musicalowych poczęli co
raz częściej sięgać do wie1kiego reperbuaTu !klasyki 
dramatu europej'9kiego i światowego !lub do wybitnych 
dzieł współczesnych dramaturgów. 

Tak więc wyikorzystywanie wątk&w ~ motywów iSCe
nicznych -zacze11Pniętych z wielkiej literatury świato
wej zyskało pełne !Prawo obyiwatelstwa i ma już swo
ją radycję. 

„Sen nocy letniej" ipojawia się na scenie Operebki 
Warszawskiej jako musicial, stając ię pierwszą tego 
rodzaju w Polsce tl'ealizacją muzyczną dzieła szekspi
rowskiego. Scenariusz oparty został na tytułowym ut
worze Szekspira oraz .na !kilku elemenlach z innych 
jego komedii. Oczywiście, ze względu !Ila <SPecyficzny 
charakter lego rodzaju gatunku jakim jest musical, 
tekst szekspirowskiej komedii musiał zastać iprzez au
tora adaptacji i jednocześnie reżysera, Krzysztofa Pan
kiewicza, odpowiednio opracowmy. Praca ta ·sprowa
dziła się nie .tylko do wyboTu pewnych wą.bków i sy
tuacji, przy zrezygnowaniu z wielu szczegółów mniej 
odpowiednich ze względu na muzyc-zny charakter sztu
ki, ale także ina iwłaściwym przebudowaniu niektó
rych scen, ipowiązaniu ich dramatw:glcznym, nasyce
niu elementami typowymi dla tego rodzaju jakim jest 
musical. Na stworzeniu widowiska, ·w ikitórym wielkie 
słowo Sze~spira powiązane zostaje organicznie z pelną 
ekspresji muzyką Malika Ałarszewskiego, twórcy „Mro
wiska" i założyciela ze5połu „Klan". W musicalu wy
korzystano rÓ\11nież w niektórych, ściśle określonych 
momentach fragmenty muzyczne słynnej opery naj
•większegio kompozytora epoki angielskiego tbaroku, 
He.My Purcella pt. „The Fairy Queen", opartej na 
„śnie nacy letniej". 

„Sen nocy letniej"„. Właśnie chodziło o to, by w wi
dowisku tym Szekispir czostał jakby nieco „odmonumen
talizowany", by Ukazana została jego rwspainiała wie
lo21I1aczność, bogaobwo jego humoru, witalnej zmysło
wości ~ijącej z jego dzieła, wreszcie wiellka feeria je
go fantastyki , dzięki której :jawa i sen przenikają się 



nawzajem i stają się jednym wielkim la:sem marzenia 
i rzeczywistości, mądrości i ~iny, prawdy 'O nas sa
mych rf tego wmystlciego, co 1Sami o sobie chcielibyśmy 
mniemać„. 

STRESZCZENIE 

Akcję „Snu nocy letniej" w musicalowej wer
sji rozpoczyna zespół chóralny i baletowy z due
tem Sowy i Puka, wiernego elfa króla Oberona. 
Następnie ukazuje się Tytania, królowa elfów 
i Oberon, ich król. Krótki ich dialog zdradza 
konfliktową sytuację w jakiej znalazła się ta pa
ra małżeńska. Zjawienie się księcia Tezeusza 
wraz z całym orszakiem i jego narzeczonej, Hi
polity, mitycznej królowej Amazonek, Hermii 
i dwóch zakochanych w niej młodzieńców, Li
zandra i Demetriusza, oraz nieszczęśliwie zako
chanej w Demetriuszu Heleny - stanowi stop· 
niowe rozwinięcie ekspozycji. Żale Heleny na 
niesprawiedliwe obdarzanie przez los śmiertel· 
ników szczęściem w miłości przerywa wejście 
amatorskiego zespołu rzemieślników, przygoto
wującego się do próby sztuki, która ma być za
prezentowana przez nich z okazji zaślubin Te
zeusza z Hipolitą. Po pewnych kontrowersjach 
dochodzi do podziału ról i wyznaczeniu miejsca 
i terminu próby. 

Z dialogu między Pukiem i Pokrzywą, służką 
Tytanii, dowiadujemy się o źródle konfliktu 
między Tytanią i Oberonem: Oberon wściekły 
jest na Tytanię, że zabrała mu chłopca, którego 
wykradł jakiemuś indyjskiemu księciu. Chłopca 
tego Tytania ukryła w swym orszaku i odma
wia wydania go Oberenowi. Stąd też przy każ
dym ich spotkaniu dochodzi do gwałtownych 
scen. Oberon, chcąc ukarać Tytanię, przyzywa 
Puka i obmyśla sprytną intrygę: sokiem o ta
jemnych właściwościach, rodzajem lubczyku, 
namaścić każe oczy śpiącej Tytanii, a ta, gdy się 
obudzi, zakocha się natychmiast w kimkolwiek 
ujrzanym po przebudzeniu, choćby to był ja· 
kiś najokropniejszy stwór. 

Tymczasem nieszczęsna Helena daremnie 
prześladuje swą miłością Demetriusza, który na-

próżno pragnie zdobyć serce Hermii, zakochanej 
w Lizandrze. Mimo jednak ostrych słów i nawet 
pogróżek Demtriusza, Helena nie przestaje go 
napastować. Oberon, który podsłuchał rozmowę 
Demetriusza i Heleny, postanawia ją uszczęśli
wić i poleca Pukowi namaścić oczy Demetriusza 
miłosnym balsamem, aby pokochał Helenę. Opi
suje Pukowi postać młodzieńca, którego ma na
potkać w lesie. 

Puk, ujrzawszy w lesie jakiegoś młodziana, 
spoczywającego we śnie, ale w pewnej dość 
przyzwoitej odległości od swej towarzyszki, są
dząc, że to jest właśnie Demetriusz, który 
wzgardził wdziękami Heleny, namaszcza oczy 
młodziana. Tymczasem zaszła pomyłka, mło
dzianem tym był - Lizander, a dziewczyną, je
go ukochana Hermia. Balsam zaczyna działać. 
Po przebudzeniu Lizander opuszcza Hermię i 
oświadcza swą gorącą miłość napotkanej Hele
nie. Zbudzona wkrótce Hermia daremnie wzy
wa ukochanego. 

Na polanie, gdzie spoczywa uśpiona Tytania, 
zbierają się członkowie amatorskiego rzemieśl
niczego zespołu teatralnego. Omawiają szczegó
ły inscenizacji i odbywają pierwszą próbę. Pod
patruje ich Puk, który korzystając z oddalenia 
się jednego z członków zespołu, Spodka, chcąc 
spełnić polecenie Oberona, w pewnej chwili za
mienia go w twór obdarzony oślą głową. Kiedy 
Spodek wraca do zespołu wywołuje popłoch 
swym wyglądem. Pozostaje sam. Rozgląda się 
i napotyka budzącą się właśnie - Tytanię . Ta, 
namaszczona przez Puka balsamem miłosnym, 
wpada w zachwyt na widok oślej postaci i obsy
puje Spodka najczulszymi słowami. Przywołuje 
też zaraz orszak swych elfów, polecając im słu
żyć wiernie Spodkowi i spełniać wszystkie jego 
życzenia. 

Puk zdaje sprawę Oberonowi z tego jak wy
konał jego zlecenie co do Tytanii, lecz, gdy uka
zuje się Demetriusz i Hermia, Oberon uświa
damia go, że popełnił pomyłkę, namaszczając 
Lizandra zamiast Demetriusza. Poleca też na
tychmiast odszukać Helenę, i za pomocą balsa
mu odczarować Lizandra a zaczarować Deme
triusza. Tymczasem Helena, Lizander, Deme
triusz i Hermia spotykają się - lecz czar działa 



i oto szereg komicznych nieporozumień, bo obaj 
młodzieńcy wyznają swą miłość wzgardzonej 
niegdyś przez Demetriusza Helenie a obojętni 
zostają wobec Hermii, o którą przecież zaciekle 
rywalizowali. 

Wśród grupy aktorów - amatorów pojawia 
się z powrotem Spodek. Przybycie jego powita
ne zostaje okrzykami radości, choć trudno się 
zebranym pogodzić z jego wyglądem, z jego o
ślą głową. Przybywają właśnie książę Tezeusz 
i Hipolita. Klin, jeden z aktorów - rzemieślni
ków informuje księcia o treści mającego się za
cząć wkrótce widowiska. I oto zaczyna się spek
takl, najpierw ukazuje się Klin jako „Prolog", 
wykonuje swą partię wokalną, potem wchodzą 
pozostali aktorzy. Przedstawienie toczy się 
wśród komentarzy widzów ku swemu finałowi, 
lecz książę prosi, by aktorzy darowali już wi
dzom i sobie epilog. 

Na polanie, którą opuściło świetne grono ksią
żęce i aktorzy - ukazuje się Tytania, Spodek 
i elfy. Dwórki Tytanii obsługują Spodka który 
zasypia uszczęśliwiony. Obserwuje tę scenę 
Oberon i nasyciwszy się zemstą i upokorzywszy 
Tytanię. a także odzyskawczy już od niej chłop
ca, z którego powodu powstał konflikt - prag
nie teraz przywrócić wszystko do właściwego 
stanu. Tytania budzi się, Spodek odzyskuje ludz
ki wygląd. 

Tezeusz, Hipolita i orszak książęcy napotykają 
u5pionych: Helenę, Hermię, Lizandra i Deme
triusza. Zbudzeni opowiadają księciu swe dziw
ne przygody i oczywiście - po naprawieniu 
przez Puka jego błędów - teraz wyjawiają swe 
właściwe uczucia. Lyzander znów kocha Her
mię, Helena pozyskała miłość Demetriusza. 
Przywrócony ludzkiej postaci Spodek zapowia
da napisanie przez Klina, za jego namową, bal· 
lady pt. „Sen Spodka". Lecz szczęśliwi już ko
chankowie nie bardzo wierzą jeszcze w swe ock
nięcie. Podobnie ostatnie słowa Puka w finale 
nie rozwiewają tej wątpliwości: sen czy jawa? 
Co jest snem a co jawą? „Trwajcie w tym śnie 
jaK: na jawie, to co złe, to ja naprawię" . „ 

B.O. 



Henry Purcell 
jego „The Fairy Queen" 

Henry Purcell, inajwJększy z klasyków muzyki angiel
skiej, jest u .nas .zupełnie .nie210any. Bardziej edulko
wana publicimość <pamięta co inaijwyżej jego na71Wisko 
i wie,. że wywarł on wpływ na twórczość Haendla. Nie 

;iina jednak jego muzyki, w ogóle u nas nie grywanej, 
poza !kilkoma drobiazgami iklawasynowym:i, 1Przypomi
nanymi czasem łaskawie iprzez niektórych pianistów. 
Nie ma rw .tym winy publicmości. Wszak sami Anglicy. 
odnoszący się do swego narodowego kompozytora z 
ogromną ,czcią, niewiele potrafią .powiedzieć o ljego bio
grafi.i. Dzięki .płycie nagrobnej 1w qpaotwie westmin
sterskim wiadomo, że zmarł 21 •listo.pada 1695 ro.ku, 
mając itrzydzieści siedem lat. Żył więc •w trudnym dla 
muzY'ki angielskiej okresie RestaW'acji, ipod ,panowa
niem Karola Il, Jakuba II i Marii Il. Wiadomo, że 
w młodości był człoil'kiem chłopięcego chóru, isbnieją
cego przy Kaplicy Królewskiej, że w 1679 roku został 
011gooistą w opactwie Westminster, 1l w trzy 'laita póź
niej organistą Kaplicy Królewskiej, ciesząc się sławą 
wielkiego wirtuoza. Mniej więcej w tym samym cza
sie rozpoczęła ię jego kariera komipozyitorska, która 
przyniosła mu uiznanie i sławę, trwające jeszcze wiele 
lat po jego śmierci. 
Zważywszy, że zmarł młodo, uznać trzeba Pur

cella za kompozytora bardzo płodnego. Pozostawił 
ogromną ilość dzieł, częściowo w rękopisach, czę
ściowo iwydainych OOuik!iem. Są tto .przede wszYSt
kim utwory wokalne na chór lub głosy solc>we z alrom
paniamentem. lub bez akompaniamentu. Ozęść z nich 
to kompozyclje o <:harakterze religijnym - hymny -
psalmy i ;pieśni antyfoniczne; druga część, ·wcale nie 
mniejsza, to ubwory •świedkie - ipieśni, duety, ronda, 
kantaty, ody. Czysto i.nstrume!llta•Jna muzyka Purcella 
to około pięćdziesięciu 'l.lbworów na zespoły smyczlko.we 
lub 'dęte oraz szereg kompozycji klawesynowyich i orga
nowych. Ponadto jeszcze na.zwi:sko Purcellfl iwidn'ieje 
przy •kiłkudziesięciu tytułach \Sztuk teatrallllych, do któ
rych ipisał piosenki, <WSt!IM'lki muzyczne lub ikról!kie 
sceny baletmve. Sześć pozycji teatralnych historycy 
wyodirębniają w osobną grupę i określają je jako ope
ry, .zastrzegając się jednak, że właści<wie tylko jedna 
z !Ilich, „Dydona i Eneasz", może ·być U'llllana za operę 
w d:tisiejs.zym :roaczeniu :tego słowa. 
Constant Lambert, zmarły przed dwudziestu laty, rwy
brtiny dyrygent i •kompozytor angielski, !który walnie 
przyczyinił iSię do odkrycia „The F·airy Queen" przed 
szerszą ipublicl'ID'Ością, tak 1pisał: „Purcell jest jedno
myślnie uważany .za 1nalj1większego kompozytora". 
Jego muzyka teatralna - poza wczesnym i 1\V1Cią.ż nie
docenianym arcydziełem „Dydona i Eneas.z" - ograni
czała się do owej specyficMie angie!Sk!iej formy - the 
Masque - łączącej dramat, operę i balet IIla równych 
prawa·ch ·i wymagającej 1trzech odrębnych zespołów o 
równej wielkooci. 

Purc~ll wy.powiedZiał się najwspanialej •W tej !Właśnie 
formie. „The Fairy Queen", wystawione IPO iraz 1Piemv
s~ w l':'<>nd~i~, rw ikwtiebniu 1692 roku, je.st więc rwła
śme w1doWisk1em z gatunku masque, skompono:wa
nym w duchu upodobań ówczoonej publiczności angiel
s~ej. 
„;r~~ Fairy Queen" jest więc adaptacją „Snu nocy let
nieJ Szek!Spira, ddkonaną pNez ano.nimowego sprarw
cę, !który - j~k pisze surowy Edward J. Dent - ,,nie 
tyłko przerobił kolej1ne sceny i dopisał włamie niedo
rzeczne wiersze do interludiów muzycznych, ale' ponad
to poz.mieniał SzeklSpirowski tekst, niszcząc jego ipoe.zję 
i sprowadzając jego język do poziomu nader pospoli
tej mowy". Purcell skomponował do itego widorwJSka 
wyjąbloowo pięlroą muzykę, ·lecz - Tzecz cha<ra!ktery
sty~na - ograniczył się wyłącmie do opracowania 
owych wierszy anonimowego adaptatora, inie itykając 
tekstu .szek!spirowSkiego. Powstała rwięc arcylkłopotliiwa 
sytuacJa : ze względu na mu'zyłkę nie można było uwol
~ić Szekspira IOd jego niepożądanego, nie znanego bli
zeJ towarzyisza ~przy;puszcza się że adaptatorem był 'llie
jaki Ełkaa:iah Settle). 
Lecz nie tu t~iła przyczyna, iprzez którą The Fairy 
Queen" znikła z repertuaru na przeszło 200 j~t. Po pro
stu, ;po śmierci Purcella ipwtytura .tego utworu izagi
nęła i mimo poszUkirwań, wszczętyich jprzez /teatr jesz
cze w 1700 ·raku, nie 'Udało się jej odnaleźć. Natrafio
no na nią jprzypadkiem w 1903 roku, rw zbi<>rach Kró
lewSlciej Mademii Muzyki. ZbiegłlO się to ize ~ożo
nym zainteresowaniem osobą i itwórczością Purcella, 
W2lbudzonym m.illl. dzięki ożywionej działallllości The 
Purcell Society, założonego .w Toku 1876. 
WY'konooia :koncertowe dowiodły rwyjątkorwej warto
ści muzyki „The Fairy Queen" i zr-0d21iły ideę wysta
wienia dzieła na scenie. Doszło to do tego - m.in. 
wskutek I wojny światowej - dopiero w 1920 roku 
w Cam'bridge (w 227 lat po prapremierze). Póź,niej •wy
stawioruo je w 1927 roku •w LOndynie, w 1931 1w Essen 
(w Lnscenizacji Kurta Joos.sa) i •w 1935 rw Brukseli. 
Wsz%bkie te p1izedsięwzięcia przynosiły jednak .nie
wiele ponad succes d'estime. Wydawało się, że „The 
Fai't'y Queen" jest jm tylko z~yt1k..iem, !którego piękno 
jest martwe, niezdolne !Poruszyć :wspókzesnego widza. 
Działo się tak chyba dlatego, iże wszyscy tkdlejni rea
lizatorzy podchodzili do tego utworu z •nadmiernym 
pi~tyzmem, wy.nfiltoa;jącym z szaC'l.l!Ilku dla Szekspkow
sk1ego wątku, Purcellorwskiej mtnyki .j w ogóle całej 
tradycji angielskiego teatru. Zasadniczą zmianę po
glądów spe>wodowała dopiero 1premiera „The Fairy 
Queen" w roku 19-W ina scenie opery Covent Garden 
w opraoawa.niu i IPOd dyrekcją Constanta Lamberta, 
w choreografii Fredericka Ashtona, scenografii Mi
chaela Ayrtona, reżyi er.ii Malcolma Bakera Smitha 
~ udziałem baletu Sadler Wells. Przedstawienie to, za~ 
hczane do najwyibi1mieJszych ooiągnięć angielskiego 
teatru, urzekało l\Vd.ziękiem i poezją m. in. dzięki Ta
dylk:alnym 1skrótom, które uwyrpuk'liły pięknu muzyki 
Purce!lla i uirdk !baśni tkwiący w Szell:spirowskim wąt
ku . 





SEN 
NOCY LETNIEJ 

m usical w 2 IOdsłona.ch 

wg W. Szekspira 
Muzyka: MAREK AŁASZEWSKI 
oraz fragmenty muzy czne opero -b~ letu 
H. Purcella „The Fairy Queen" 

Opracowanie muzyczne: 
JAN JARCZYK, J.ł.NUSZ KĘPSKI, MARIAN SAWA 

Adaptacja: KRZYSZTOF 1PA!NKIEWICZ 
na podstawie pnekladów: 
STANISŁAWA KOŻMIANA, LEONA ULRICHA, 
ERYKA SREBRZYŃSKIEGO 

OBSADA : 

TEZEUSZ 
Książę Aten 

HIPOLITA 
Królowa Amazonek, 
zaręczona z Te zeuszem 
LIZANDER 
Zakochany w Hermii 

DEMETRIUSZ 
Zakochany w Herm tl, 
zaręczony z Heleną 

HERMIA 
Zakochan a w Lizandrze 

HELENA 
Zakochana w Demetriuszu 

OBERON 
K ról Elfów 

TYTANIA 
Kró lowa Elfów 

PUK, ROBIN 
dobry d ruh -
eU' na usługach Oberon a 

Rzemieślnicy: 

KLIN potem PROLOG 

- Jerze S. Adamczewski, 
Helll'yk Guzek 

- Alicja Rollinger, 
Alina Wicczorkówna 

- Krzysztof Machowski (go
ścinnie), Jan Sybilskl 

- Henryk Derewenda, 
Piotr Loretz (gościnnie) 

- Barbara Bela-Wysocka, 
Leokadia Brudzińska, 
Ewa Ignatowicz (gościnnie) 

- Barbara Zachariasz, 
Harhara Zgonalewicz 

- Henryk Derewenda, 
Janus2. żelobowski 

- Elżbieta Poniatowska, 
Hanna Zdunek 

- Zygmunt Apostoł 

- Roman Kosierkiewicz, 
Miroslaw Ochocki 

KOŁEK potem LEW - Mirosla.w Ochocki, 
Jerzy Piasecki 

SPODEK potem PIRAM - Tadeusz Walczak 
DUDA potem TYZBE - Mariusz Cellari. 

Janusz Kłus-ek 

MORDA potem SCIANA- Ryszard Adrjańslti 
Lech Czerkas 

ZDECHLAK - Janusz Dąbrowski, 
potem PELNIA Jerzy Wesołowski 

Elfy Tytanii: 

SOWA 

FASOLA 
PAJĘCZYNA 

GORCZYCA 

POKRZYWA 

ĆMA 

- Elżbieta Kozakowska, 
Ludmiła Palatnik 

- Gra.żyna Budna 
- Jadwiga Lubicz 
- Alina Kaniewska, 

Barbara Zacharłasz 
- Urszula Bolubowska, 

Alina Wolowik 
- Alicja Góreeka, 

Alina Krzemińska 
oraz Chłopiec, Elfy Oberona, orszak B1Polity I Tezeusza, 
Las w wykonaniu artystów baletu I chóru. 

0 11kiestra Operetki W;mszawskiej powiększona o sekcję 
rytm i 0'2lllą. 

Kierowinilctwo muzyt~e: 
Janusz Kępski 

Reżyseria i scenografia : 
Krzysztof Pankiewicz 

Choreografia : 
Marta Bochenek, Tomasz Gołębiowski 

Dyrygenci: 
Janusz Kępski, Stanisław Nowicki 

&systen t reżytsera: 

Barbara Zgorzalewicz 

A'Systen t scenografa : 
Anna Zaporska 

Chórmistrz: 
Lucjan Mazurek 

Przygotow8/nle solistów : 
Alina Dolot, Janusz Kabi, Jerzy Kaliński 

A'Systent choreografa : 
Janusz Dąbrowski 

$wiatło : 
Stanislaw Zięba 

Inspicjent : 
Bolesław Gruszka, Zygmunt Piwkowski 

Sufler: 
Joanna Guzicka, Teodozja Leszczyńska , 
Wanda Szczepańska 



Na marginesie „Snu nocy letniej" 
Jak wyjaśnia Henry Cuningham, Puik nie jest naz

wą iwłasną lecz określeniem o:zmaczaijącym diabla. Dru
ga llYcl2JWa Puika - Robin Dobry--Oruch - była w 
wierzeniach ludowych 71Wiąz.ana ze skrzatem !kochają
cym rpsoty d figle. Główne źród.ło informacji o !Puku 
znalazł SzekspiT ·W „Odkryciu czamdksięsbwa" Regi
na'lda Sootta opublikowanym w 11'. 1584 . • „Sen nocy letniej" zawiera aluzje do niezamężnej 
~fflowej El~biety I (1533-1603), <która praiwdopodob
n:ie była obeona !Ila iprzed.Staw~eni!u „Snu nocy letniej" . 

• 
Komentator &z~iTa Edmwid Malone dopatruje się 

w postaci Lwa i okazywanego !Przezeń lęku iprzed po
wieszeniem aluzji do uroczystości z okatllji chl"Ztu księ
cia Henryka '511k<>dkiego (30.VII.1594), kiedy to rzamiast 
projektowanego lwa zaprzęgnięto do .rydwanu Murzy
na, żeby nie iprzestra'Szyć dam. Na tej aluzji opiera się 
m. lli. próba ustalenia daty p01Wstalnia „Snu" na je
sień 1594 r . Lnna ainegdota opowiada o powieszeniu 
lwa, 1który przestraszony swym udziałem rw fes.tynie, 
zbyrt; .groooie cyczał :strasząc damy dworu skutkiem 
żądań ,1pos1lkodowanych" został ukararny . 

• 
W tej baśniowej komedii Szekspir nie tir.oszczył się 

o kolejność rpór rok'U. Wszysllkie dziwne iwydarzenia, 
przemiany odbywają się w noc letniego przesilenia 
(świętojańską), zaś uroczystości ślUbne, polowania, 
wzmiainki o ludowym święcie (przypadającym w Anglii 
Elżbietańskiej rw anaju) .wydają się temu >przeczyć. 

WI' Pn:eplsów do Dziel Dramatycznych Szekspira PIW 1964 





Zespół Operetki 
Warszawskiej 
w sezonie 1973/74 

Dyrak.tor i kierowinik artystyc:mly 
STANISŁAWA STANISŁAWSKA 

Wicedyrektor 
STEF AN PRZYŁĘCKI 

Kierown~k muzyczny 
Jerzy Dobrzański 

Kierowni k literaciki 
Bogdan Ostromędki 

Dyrygenci: 
JERZY DOBRZAŃSKI, MAREK WITKOWSKI, STA-
NISŁAW NOWICKI. 
Gościnnie: ZDZISŁAW GORZYŃ'SKI, MARIAN LIDA, 
LUCJAN MAZUREK 

Kierownik pracowni scenograficznej 
ANNA ZAPORSKA 

SOLISCI SPIEW ACY 

Beata Artemska Barbara Bela-Wysocka, Leokadia 
Brudzińska Ha~a Dobrowolska-Blejarska, Urszula 
Hołubowska, Alina Ka.Diewska, Lidia Kłobucka, Alina 
Krzemińska, Wa.oda Polańska, Elżbieta Poniatowska, 
Alicja Rolllnger, Elżbieta Rył-Górska., Alina Wieczor.
kówna, Hanna. Zdunek, Jerzy Sergiusz Adamczewsk!, 
Ryszard Adrjański, Zygmunt Apostoł, Mariusz Cel~ar1, 
Henryk Derewenda, Jerzy Dzianysz, Ryszard Fa~ins.ki, 
Henryk Guzek, Tadeusz Ha.nusek, Roma.n. Kos1erkie
wicz Kazimierz Łabudź, Mirosław OcbockJ, Ja.n Pre
cigs,' Henryk Rucki, Jan Sybilski, Michał Slask~, _Ta_
deusz Walczak Stefan Witas, Mieczysław WoJ111Ck1, 
Ryszard Wojtkowski, Zdzisław Zaczyk, Mieczysław 
Ziolowski, Janusz Żelobowski. 

Inspicjenci: Bolesław Gruszka i Zygmunt Piwkowski 

Suflerzy: Joanna Guzicka, Teodozja. Leszczyńska 
Wanda Szc-zepańska 

Korepetytor solistów; Janusz Kabi 

BALET 

Kierownik baletu: ZENON KASZUBSKI 

Pedagog: Lidia Kowcz 

Asystent choreografa: Leszek Adamczyk 

Korepetytor baletu : Ryszard Rynkowski 

Soliści baletu: Barbara Bittnerówna - iprimabaler.i.rna, 
Elżbieta Kozakowska, Ludmiła Palatnik, Leszek Adam
czyk, Janusz Dąbrowski, Sławomir Michalski, Roma.n 
Pędziwiatr, Zdzisław Wyrozębskł. 

Koryfeje : Alicja Blelakowska, Ewa Czałkowska, Gizela 
Czarska, Ewa Szuster, Hanna Pierzchlewska, Hanna 
Rogowska, Helmut Blaszke, Mieczysław Fabisiak, Hen
ryk Lewandowski, Marek Piątkowski, Jerzy Wesołow
ski, Andn:eJ Więckowski, Aleksander Zomer. . 
Zespół : Eleonora Adamczyk, Danuta Cholewianka, Ali
cja Dam.rosz, Elżbieta Falkowska, Wanda Górska, Bo
żena Gryczka, Barbara Hanusek, Maria Rys-Klusek, 
Krystyna Kanonowicz, Wanda Kobłelusz, Irena Macie
jewska, Irena Makowska, Joanna Pachowska, Danuta 
Ratyńska, Bożena Stawowa, Wojciech Chrza.nowski, Je
rzy Czajkowski, Bolesław Jastrzębski, Zygmunt Koło
dziej, ZbilllJJiew Piotrowski, Andrzej Rosolak, Jordan 
Stępniewlcz, Janusz Wolszleger. 

Lnspektorzy baletu : 
Jerzy Wesołowski i Jordan Stępniewicz 

CHÓR 

Kierownik chóru: LUCJAN MAZUREK 

Korepetytor chóru: Jerzy Kaliński 

Zespół: Ludmiła Apostoł, Bogumiła Bętkowska, Jadwi
ga Borowicz, Grażyna Budna, Barbara Chojnacka, Te
resa Gawryś, Alicja Górecka, Wanda Holdak, Maria 
Jędrzejczak, Danuta Juszczak, Hanna Kopłjer, Teresa 
Kościjańska, Irena Kozerska, Jadwiga Lubicz, Stani
sława Noiszewska, Halina P:łlewlcz, Mirosława Pio
trowska, Barbara Stefańska, Nadzieja Sterianos, Alicja 
Talarek, Bożena Wclslek, Alina Wolowłk, Barbara Za
chariasz, Barbara Zegarska, Jadwiga Zuber, Lech Czer
kas, Zbigniew Droździak, Czesław Goszczyński, Stani
sław Hljewski, Janusz Jóźwiak, Edward Marczak, Sta
nisław Milewski, Jerzy Piasecki, Edward Roma.nowski, 
SM!fa.n Szlauzys, Tadeusz Szyluk, Dariusz Smigielski, 
Waldemar Włodarz, Jan Za.ltrzewski. 

Inspektorzy chóru : Jerzy Piasecki i Edward Marczak 

ORKIESTRA 

I skrzypce: Tadeusz Zaczyński (koncertmistrz), Panajot 
Bojadżijew (koncertmistrz), Adam Rajczak, Emanuil 
Emanuilow, Jadwiga Jaworska, Julitta Ryzow, Jan 
Gubernat, Wiesław Słeromsld, Marta Kaluska, Andrzej 
Zaremba, Mirosław Sommer, Jacek Dobrzyński, Bar
bara Pawlonka. 

II skrzypce : Antoni Borychowski, Jan Kruszewski, Te
resa Hausenplas, Alina Jankowska, Bogdan Cichoń, 
Ernest LiP-Ok, Danuta Kempa, Teresa Woźniak. 

A1tówki: Mirosława Rabong, Jerzy Iwanowski, Tadeusz 
Jastrzębski, Jan Duk, Czesław Marciniak. 



Wiolonczele: Jan Szewczyk, Ada Lebiedzińska, Pa.wel 
Kowalski, Elżbieta Przecha.cka-LeJk, Kazimierz Piwo
warski. 

Kontrabasy: Stanisław Plaza, Władysław Wopaleńskl , 
Leszek Frey, Zbigniew Gorzelnik. 

Flety: Marian Grecki, Monika Wojciechowska, Zbig
niew MaJksner. 

Oboje: Stanisław Styczyński, Klemens Banat, Zuza.una 
Wewiór. 

Klamety : Czesław Pałkowski, Stanisław Nowicki, Ka
zimierz Andruszanlec. 

Fagoty: Edward Lewandowski, Paweł Holik, Leszek 
Stolarczyk. 

T.rąbki: Ludwik Jabłoński, Tadeusz Szostak, Rysza-rd 
Klimaszewski, Andrzej Karpiński. 

Waltornie: Józef Gawlik, Stanisław Wolny, Konrad 
DublczyńskJ, Edward Dokudowiec, Jerzy Bartoszewicz, 
Marek Pijanowski. 

Puzony: Jędrzej Poniatowski, Alek andra Rudnicka, 
Wiesław żukowski. 

Perkusja: Wojciech Sommer, Mikołaj Godlewski, Jan 
Tokarczyk. 

Harfa: Jadwiga Nahorecka. 

Inspekltorzy orkiestry: Jerzy Iwanowski i Marian Grec
ki. 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik technicmy: - MIECZYSŁAW KRÓL 

Główny elelkitryk - ZBIGNIEW SIERADZKI 

Kierownicy pracoW111i: 

klrawieakiej damSkiej 
kirawleckiej męskiej 
kapeluszy 
stolal'Skiej 

rnodelaitorsk.iej 

charakteryzatorskiej 

malar'Skiej 

tapiceriskiej 

szewskiej 

ślusarskiej 

Rekwizytor 
Brygadier sceny 

- Teresa Kalska. 
- Kazimierz Czerczak 
- Helena Kosiorek 
- Kazimierz Szymkiewicz 

- Stefan Kąkol 

- Sabina Howako 

- Jerzy Białkowski 

- Edward Gula 

- Mieczysław Krasnopolski 
i Stanisław Plelaszek 

- Antoni Ciechanowicz 
- Jan Pomorski 
- Stanisław Kuszczyk 

i Zygmunt Olszewski 

Warszawskie Zakłady 
Gastronomiczne 
„KAWIARNIE" 

''I 

o !'I~~< 
...q w ' '?'

zapraszają P.T. widzów z naszego 
Teatru do swoich lokali: 

Herbaciarni 
„GONG" al. Jerozolimskie 48 

Kawiarni: 
„PARANA" ul. Sadowa 2 
„KAPRYS" vis a vis Muzeum 
Wojska Polskiego 
„SZAMPAJ\ISKA" ul. Marszałkowska 
114/116 
„NOWY ŚWIAT" ul. Nowy świat 61 
„KAUKASKA" ul. Marszałkowska 104 
„ROXANA" ,al. )erozolimskie 42 
„SZWAJCARSKA" ul. Szpitalna 1 
,,TELIMENA" ul. Krakowskie 
Przedmieście 27 
„SŁONECZNA" ul. Grójecka 23 
,„ULUBIONA" ul. Polna 128 

ZAPEWNIAMY: 
- kulturalną obsługę 

- szeroki asortyment wyrobów 
cukierniczych i napojów 



REPERTUAR BIEŻĄCY: 

MlłOść SZEJKA- musical 
Mariana Lidy i Jana Majdrowicza 

ZEMST A NIETOPERZA - operetka 
Johanna Straussa 

CZŁOWIEK ·Z LA MANCZY - musical 
Mitcha Leigha i Dale Wassermana 

WIESZCZKA LALEK - widowisko bale
towe dla dzieci Josefa Bayera 

THE 1MUSIC MAN - musical 
Mereditha Willsona 

MY CHCEMY TAŃCZYĆ - musical 
Andrieja Pietrowa 

ŻYCIE PARYSKIE - operetka 
Jakuba Offenbacha 

Przedspnedaż biletów na dwa tygodnie naprzód 
w kasie Operetki w godz. 10-14 i 16-19, ttel. 28-03-60, 
w kasach SPATiF-u AL J erozolimskie 25 w godz. 
I 0.30-18. W dniu ,przedstaw.i.en i.a sprzedaż biletów 
w kasie Operetki. Zamólvden.ia na bilety zbiorowe 
prqjmuje Organizacja Wiidowni w godz. 9-15, tel 

21-43-13. 

Rysl..l'I1ki. w program.ie: 
Krzysztof Pankiewicz 

Zdjęcia: 
Edward Hartwig 

Wydawca : 
Państwowa Operetka w Warszawie 

Skład i lam.anie : RSW „Prasa-Książka-Ruch" Mar~zal
kowska 315. 

Zam. 5677 R-54 



• 

WDAJ 


