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Sen nocy letniej 
Akt pierwszy. Scena pierwsza. 

A kiedy wreszcie miłość zwyciężyła, 

Wojna, choroba, śmierć runęły na nią 

I ·szczęście krótko jak dźwięk krótki trwało, 

Jak cień przelotne, kruche j~ marzenie, 

Nikłe jak. w czarnej nocy błyskowica, 

Co w jednym mgnieniu niebo z z iemią olśni 

I zanim człowiek zawoła: - Patrzcie! - . 
"'I ~' .. • 

Paszcza ciemoości już pożarła świa tło, 
. ; : . ·„ ; :i. 

Tok szybko znika wszystko to, co świeci. 



Odrobina , . szczerosc1 
„SEN NOCY LETNIEJ" przygotowywany był no sce:-"'.·ie słupsk i e] 

w warunkach nietypowy ch. Zaczęło się od pomysłu, by zorg ani
zować dla naszeg o Teatru obóz szkoleniowy w jakimś 1ustmnnym 
miejscu, gdzie z dolo od ludzi można by ,popracować nad dosko
naleniem warsztutu aktorski ego, sprawnością fizyczną i przede 
wszystkim nad scementowaniem zespołu i jego Lrn ie,jęh1 o~cią ~n
tegrowonio się w działan i ach scenicznych. 

Nasza trupa teatralna jest młoda i wielu rzeczy musi się jeszm:e 
uczyć. 'Pomyś'l' eliśmy więc, że warto zo;:>r· osić no ta.ki obóz stu
drntów z·e szkoły teatralnej, którzy podobnie ja•k i my dcp'ero 
rozpoczyn a1ją pracę w zawodzie. Wzajemna wymi ana doświadczeń 
pomiędzy ludźmi znajdującymi już blaski i utrapi enia dnia powsze
dniego w procy scenicznej, o tym i, którzy wychodzą z arty stycz
nego inkubatora jak im jest szkoła, była tok kuszącą perspektywą, 
że umówiliśmy się z Dziekanem Łapickim na zrobienie przez stu
dentów IV rnku przedstawienia dyplomowego w czasie ncszego 
obozu. Ponieważ na jbli ższą pozycją w repertuorze Tea:ru Słup
skiego mi ał być „Sen nocy letniej" i obóz miał służyć tahe wpro
wadzen iu zespołu w próby do tej sztuki , Szkoła Teatralna powie 
r.zyła mi reżyserię „Snu nocy letniej" jako spe1d oklu dyplomowe
go Wydziału Aktorskiego. Władze naszego województwo zawsze 
skore do popierania n iecodzien nych inicjatyw zadbały o to, byśmy 
otrzymali wszystko, co byłoby niezbędne do zorganizowania ta
kiego oboz,u. 

W ten sposób pewnego sier:pniowego popołudn:o znalazłem się 
w sytuacji, do pozazdroszczenia przez większość twórców sztuki. 
teatralnej: je chałem n a trzy tygodnie do stanicy harcerskiej Huf
ca Lębork, położonej wśród lasów nad samym brzegie:-n morza, 
odległe1 o wiele kilometrów od najbliższego osiedla. Wiozłem pięć

dziesięcioosobową grupę młodych zapal eńców złożo n ą w poło-

wie z jednego z najzdolniejszych po wo,tn1e roczników Wars.z.ow
skiej PWST, o w połowie z zes:połiu mojego Teatru, który braki do
świadczenia nadrobioł taką włarą w sens swojej procy i takim 
poświęceni.'°m, że można było z u l nokią myśleć o najambitniej
szych nawet zadonk11ch czekających nQs w przyszł.ości. Miełiśmy 

rozEm procowoć nod tekstem S2eksplrn, a więc materiałem noj
cenniejszym i najtrudn~-ejszym dla kctż:deigo reżysern. W dodatku 
był to „Sen n-ocy let.n:ie1j", a więc jedno z najpięknisjszych partytur 
teatralnych - dzieło oflwort-e no niezli·crnną ilość możliwości re
olizo.oji scenicmych. I wfo5n<ie wtedy, w tym momencie zochły
śnięcio się 1po1Sjonującą przyszłością, zdałem s·obie spmwę, że pod
jąłem się rzeczy niewykonal,nej. Dla koiidego trzeźwo myślącego 
człowiekoi było oczywiste, że w takjm czasie i w tak dużej grupie 
j,est n'iemożliwc&cią wyreżyserowanie s.z~uki .o najwyższym w całej 
literaturze śwtofowej stopni'l.l komplikoo}i C(rfystycznyoh. Postano
wi1liśmy wi~c, że odkładamy no bok myśl o gotowych przedsta
wieniach. Ze no lekście „Snu" będzioemy próbowali swoich mo
żliwości i pobudzol.i własną wyobraźnię. Że potraktujemy go jako 
·teren unilkolnego sipo~kcłlliia tok podobnych o jednocześnie łak 
różnych od si·ebie dwóch zespołów. PracowoJ:śmy od mna do 
trzeciej w nocy. P.róby często odbywały się w lesie, na wydmach 
- rzadziej w małej zadymionej salce oświetlonej jednym refllek
torem. Były to trzy tygodnie absolutnego tronsu, w czasie którego 
trudno było prze:prowod.z,ić wyro:ź!ną granicę pomiędzy sceną Ty
tanii i Obernna, o nocną kąpie·lą w morzu aktorów grających te 
role, pomiędzy pieśnią z drugiego aktu a pi.eśnią pr.zy ognisku nad 
ranem, kiedy byl'śmy zbyt zmęczeni, żeby kłaść się spoć .. Wspól
na proco, w której tok niewiele miejsca' zostaje na intymność, 
W!:•pólr:e posiiki i kłopoty obozowego życia zbl.iżyły ludzi do siebie 
i to w sposób ni·ezwykły pozwoliło uniknąć no próbach tremy 
i skrępowania. 

Poczucie rwolności tworzenia i woln€go życia w przyrodzi'e -
jak często nos ono spotyka? Tutorj ulegli mu nawet 11a1;b(llf'dz,iej za
mk1nięci w sobie. Pod koniec pobyt.u wszyscy j.uż mietli tę świa
domość, że tok wyjątkowe warnnki przy pmcy nad przedstc:wie
r:i€m rocze1j się już nie ;powtórzą. I oto po upływie trz.ech tygodni 
tr.zeooi było wsiąść do autobusu i powrócić do rzeczywistości. 

Oznoazoły one dla nos pr.zede wszystkim konieczność przeniesie
nia tego, co zrdbili.śmy dla siebie w lesie no scenę, do pomiesz
czenia, d'o które·go wejdą obcy nom ludzie, którzy będą chcieli 
coś obejrzeć, zrozumieć, czymś się wzruszyć. Wszystko t.rzeba 
było zacząć tłumoczyć c11a system znaków czytelnych dla widza, 
znc:;ów, które układałyby sJę w pewną hormo11ijną i konsekwen-



tną całość. Zniszczeniu uleg1ły te wartości, które były ważne dla 
nos tam, a które należało usunąć ze względu na niemożność prze
kazania ich publ i czności. Jedną inscenizację „Snu" kończyliśmy 
w szkole tedtralnej w Warszawie, drugą na słupskiej scenie Te
atru Muzycznego. Uważam, że Orli jednego z tych przedstawień 
r,le możno nazwać „Snem nocy le~niej" Szeksplro, ponieważ po
wsta~y one na kanwie t.ekstu, a to, co w .nich najważniejsze, zo
st·ało dodane prze-z nas w trakcie realizacji. Nie znaczy to w żad
nym wy;pa!dku, że złekceważy~iśmy autora, że uzurpowaliśmy so
bie dopi'sywanie mu znaczeń, ponieważ Szekspir w tym, co na
pisał zawsze będzie większy od jakiejkolw,iek inwencji reżyserskiej 
i a:dorsk.ielj. Znaczy to natomiast, że w tym WY'pa.d'>u mieliśmy 
po czucie, że nie dorostamy do wymogów stawionych przez dra
ma1, aile możEmy j::•go słowam i opow!edzieć pewną hisforię, która 
ma dla nas ogromne znaczenie. Tekst był insp!rncją i bodźcem 
wyzwalającym energ i ę i Oldwogę potrzebną do mówienia o sobie. 
Pamdok.solnie więc, nie jest to brak skromoości, lecz właśnie 
szczególny rodzaj pokory wobec potężnego ws1półpadnera. W.ie
rzymy, że Szekspir nom to wybaczy, bo przecież nikt tak głęboko 
jak on nie rozium:oł teotw i pmw, któr·e nim rządzą. 

Spe1ktakl dyplomowy w Szkol-e Teatralnej nazywał się Ćwicze
nia ze. „Srlu nocy letniej" i był szeregiem etiud szk.:::lnych opowia
dającym o tym jak s~udenci wydziału aktorskiego gra.ją tekst sze
ksp:·rowski i jakie to ma dla n ich konsekwencje. 

Przedstawienie w Teat.rze Muzycznym n osi tytuł „Nojża,fośniej
sza komedia i najokrutniejsza śmierć Pyr·::tna i Tyzbe", czyli ten 
sam, którym w „Śni e nocy letnie·j" opatrzono zos-toła krotochwila 
przygotowywana przez rzemieślników ateńsk.:Ch w cElu uczcze
nia uroczystych zaślubin Tezeusza z Hipolitą. A wi~c mamy w 
tym wyipadku do czynienia z opowieścią o grupie teatralnej wy
konojące~ zomówienie na przedstawienie dwOfskie, w którym mniej 
ważne są argumenty artystyczne, a bardz•iej o~oz}ooalne. Tym sa
mym znów stykamy się na ~iaszej scenie; z histor:ą teatru w tea
trze, który to tema:! rozwijamy dosyć konsekwentnie od kilku 
prrndstowień. fo tradycjo, dla niek·tórych być może fr.~chę nu
żąca„ ma w naszym .przekonaniu głębok·ie uzosodnie1n:a i głęboko 
etyczne powody, na wyjaśnianie których nies,tety nie ma tutaj 
mirajsca, a:le można: powiedzieć tylko tyle, że wielu twórców we 
wszyst{(ich dziedzinach sz·~uki cd pewnego czasu d-~amatycmie 

poszukuje odpowiedzi na pyto:nia dotyczące istoty ich dziatolno
ści. że 1Hero1u ra coraz rzadzie1j o;pisuje rzeczywistość, a coroz ozę
ściej litErnt·uirę, że kino coraz natarczywiej analizuje swoją własną 
na~urę, muzyka obnaża swoją wewnętrzr.ą kons~ru~cję, o maior-

siwo od dawna zwrócone jest w g,ł ąb sameg<J siebie. Co najdziw
nieisze wcale nie oznacza to oderwan ia się sztuki od odbiorców. 
Stawi.a to im tylko zr.aczr.:e wyższ e wymagan ia. Analogicznie do 
re-guły, że znacznie wyższe wymagar,ia stawia w rozmowie par
tner, który się kamuflu je, który mówi szczerze o sob'8 samym, 
jest przenikl iwy w demaskowaniu swoich własnych kłamstw, jest 
bez~omprc misowy w dążeniu do pr:.rwdy we współporo.zumieniu 
i liczy w tym wszysM<.im no wzaj emność. Dlatego właśnie mówie
r.ie o scbi·e nis kcni·ecznie musi być odczytywane jako przejaw 
egocentryzmu, lecz może być czasem zaproszen iem do zwykłej 
ludzk·iEj uczciwości. DlofE:.go włośnie pozwol1: 1 l i śmy sobie na sku ~ 
pieniu r.a.szej i widzów uw: •1i na człowie1ku zwanym Pigwa, przed 
którym stoi karkołomne zadan ie dogodzern:a zleceniodawcy a jed
nccześ:-: ie wyw iąza.r.io się z wewnętrznego pocwcia obowiązku 
wobec sztuki, pog odzenia w sobie szalonych ambicti, a jedno
cz«::śniE:· św i c:dcmości dotyczące j w!OISinych ogran iczonych zdolno
ści, miHnego talent•u i niedostatkach w :edzy na temat podstawo
wych prcbl2mów z jakimi trzeba się uporać przy realizacji przed
stawienia. Obercn potmkłowc~1y tu został jak w ielki mistrz przy

·bywa:jący z ir:nE:go ś1wi ato, goszczący przez chwilę w małym świe
cie małych problemów i unaoczniający biednemu Pigwie odległość 
jaka dzieli jEgo możliwości praktyczne od marzeń i od intuicyjnej 
wiedzy no temc~ tego, co można by zr o bić, gdyby potoczne prze
konania, że teotr jest magią, były prawdziwe. Al e teO'łr jest magią 
tylko dla wybranych, a i to tylko wtedy, kiedy patrzymy nań z ze ~ 
w :-. ątrz ok·iEm prostym i naiwnym. Od wewnątr~ j_est o wiele ?ar
dziEj dwuzr.o;zr.y i ciemny i m oze przez to wctąz ta1k wspan iały. 

Me rPk Grzesir'tski 
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W scenie próby technicznej udział biorą: 

Zofia Cybulska, Janina Jarocka, Hallno Sadłowska, 

Wando Sikorska, Bogdan Abe·I, Zdzisław <Sojek, 

Stanisław lndrusyna, Andrzej Łukosie:wioz, Jon Poroci'.)wski, 

Tadwsz Pietrzak, Zbigniew Sykulski, Henryk Szewczyk, 

Zbigniew Tomkowk:z, Andrzej Wiatr, Wiesł::.\W Wiśniewski. 

Gra zespół n1uzyczny w składzie: 
Piotr Lewtak - skr.zypce, ~ier. ze.społu 

J::rzy Bug·oło - puzon 

Mieczy~ław Goch - waltornio 

Elżbieto Janioko - flet 

Michał Jureczko - obój 

Henryk Koryc!k - klarnet 

Wiesław Mijzwski - rnksofon 

Adc in Paśko - kontrabas 

Pi·o~r Prosow~ki - fagct 

Asystenci reżysera : 

Marek Huczyk 
Luiza Kwiecień 

Przygotowanie wokalne: 

Marek Mendyk 

Akt piąty. Scena pierwsza. 

HIP O Lil A 
N:ie rubię, gdy się biedoto zomę<:za 

I gdy wysiłki jej na marne kią. 

TEZEUSZ 
Ależ, n-ojmilszo, tu tego nie będzie! 

HIPOLITA 
Lecz oni w sz,tuce nic n-ie zrozumi-Bli. 

Tym piękniej będZ'ie podziękować z,o nic. 

Wszak n-iEZdornośoi miło jest pobłażać, 

Intencji dobrej szukać, a nie błędów. 

Nieraz widziałem, jak wielcy mistrzowie 

Chcieli mnie witać mową ułozoną, 

Jak oni drż-eli ze stmchu i bledli, 

Jol,,_ zacinali się pośrodku zdania, 

Jak sobie psuli ok.cent w różnych lękach, 

ażeby w końcu s1onąć tak jak drewoo, 

beiz prawdziwego powitonia. Wierz mi, 

Że w tej tu ciszy jes.t więcej powitań 

i że ta Sikromność prosto i ofiarna. 

wzrusza nos więcej niż owe jęzory 

i coło krasomówcza paplanina. 

Albowiem miłość i skromne wejrzenie 

Mówią najwięcej, gdy mówią milczenłem. 



Akt piąty. Scena pierwsza. 

Miłość z obłęd€rn ma wspólne podłoże 

I wyohrażnię, która fanłazjuje 

Więcej, niż chłodny rozum pojąć może. 

Wariat i zakochany, i poeta, 

Wszyscy trzej z wyobm~~ni są utkani. 

Pierwszemu piekło diabłów nie nostrnczy -

To właśnde wariat. Zakocha·ny - w szole 

Piękną Hele.ną zwie byle Cygankę. 

Ok.o poety notchnione przebiega 

Z nieba do ziemi i z ziemi do ni·eba. 

I gdy poety wizja udeleśnid 

Formy nieznanych rzeczy, jego poióro 

Kszłałty nadaje powietrznym nicościom, 

Miejsce właściwe i właściwe miano. 

A wyobraźnia ma tail<i obyczaj, 

że wiełrząc radość, już widzi jej spraiwcę, 

tak samo nocą gdy nas lęk napada, 

jakże się łatwo krzak zmienia w niiedźwiedzia! 

Akt piąty. Scena druga. 

PUK 
Jeżeli my, duchy płoche, 

Obrazimy wos trochę, 

Wiedzcie, że to sen jedynie 

zcroz jai< sen przeminie. 

Niech ta cała sprawo błaha 

Nod wami jok sen s ię waha, 

Trwajcie w tym śnie jak w zabawie, 

A co złe, to ja naprawię. 

Bo ja jestem Puk-Koleżanka, 

We mnie wielka radość mieszka, 

A tym większa będzie przecie, 

Jeśli mnie nie wygwiżdżecie. 

Niech nikt mnie kłamcą nie zowie. 

Dobranoc, drodzy widzowie, 

Dajcie nam brawo łaskawie, 

A co złe, to ja naprawię. 



TadtusJ Kudliński 

William Shakespeare 

William Szekspir (Shakespeare, uradzany w Stradfardzie, 156-4-1616) wy

wodził się z prowincjonalnej rodziny mieszczańskiej, wykształcenie humani

styczne zd.:i był własnymi silami, emigrował do Londynu, gdzie rychło stał 

się aktorem, udziałowcem spółki teatralnej i dramaturgiem tegoż teatru „Pod 

Globusem". Zaspokajając bieżące potrzeby teatru w ciągu dwudziestoletniej 

kariery londyńskiej napisał blisko czterdzieści sztuk o różnej wartości. W nie

jednej znać pośpiech, spowodowany również pisaniem no zamówienie moż

nych protektorów. To „zamówienie" społeczne sprawiło, że próżno szukali

byśmy w twórczości Szekspira tema!ów nowych i oryginalnych. Wykorzysty

wał !e i: lekką ręką pomysły swych poprzedników czy współczesnych, co na

le:':ałc zresztą do ówczesnych obyczajów literackich. Nawet jego szczytowy 

utwór „Hamlet" jest przeróbką granej ówcześnie, głośnej, choć co prawdo 

lichej sztuki nieznanego autora. „Hamlet" jest więc przeróbką, ole przeróbką 

genialną, mimo że Szekspir stara się dostosować do wymagań publiczności, 

liczy się z możliwościami swego teatru i pragnie mu zapewnić powodzenie. 

W twórczości Szekspira zbyt rzadko podkreśla się zespolenie niezależności 

artystycznej z praktycznym celem służby sp -:łeczeństwu, co zapewniło jego 

twórczości trwałość ponadczasową. 

Dzieli się jego dorobek na traged ie, komedie i kroniki królewskie. Wpływy 

antyczne są w nich no ogół nieznaczne. W przeciwieństwie do klasycznej 

zasady jedności miejsca, czasu i akcji, akcja u Szekspira jest wieloobroz.:iwo 

wielowątkowa, w czym widać raczej tradycję teatru średniowiecznego . 

Dopiero romantycy ocenili jego wielkość, Szekspir stoi się dla nich wzo-

· em. D· _ kcnał się tok renesans Szekspira zdecydowany i ostateczny. Styl 

„szekspirowski", bliższy średniowieczu niż odrodzeniu, będzie też stolą opo

zycją w stosunku do stylu klasycznego. Między tymi dwoma formacjami sty

lowymi potoczy się dalej rozwój teatru. 

Lnspi<:jentki: ZOFIA CYBULSKA, HALINA SADŁOWSKA 

Sufler: JANINA JAIROCKA 

Kierownik Działu Koordynacji 
P EWA OSTROWSKA racy Artystycznej i Reklamy: 

Ki€rnwnik techniczny: JERZY OSTROWSKI 

Brygadier sceny: Lech Kuriata 

Gł. brygadier elektryk: Stanisław lndrusyno 
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Pracownia szewska: Z. Niewiarowski 
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ALICJA HOBEL 

Redakcja programu, 
opracowanie graficzne i redakcja techniczna 

ZOFIA KUBIAK-KRZESIŃSKA 

CEN.\ 10,- Zł. 




