




WRAżENllA Z lEATRU 

Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty: 
zmartwychwstanie z pobojowisk sceny, 
poprawianie peruk, szatek, 
wyrywanie noża z piersi, 
zdejmowanie pętli z szyi, 
ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi 
twarzą do publiczności. 

Ukłony pojedyncze i zbiorowe: 
biała dłoń na ranie serca, 
dyganie samobójczyni, 
kiwanie ściętej głowy. 

Ukłony parzyste: 
wściekłość podaje ramię łagodności, 
ofiara patrzy błogo w oczy kata, 
buntownik bez urazy stąpa przy boku tyrana. 

( 
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Deptanie wieczności noskiem złotego trzewiczka. 
Rozpędzanie morałów rondem kapelusza. 
Niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutra na nowo. 

Wejście gęsiego zmarłych dużo wcześniej, 
bo w akcie trzecim, czwartym oraz pomiędzy aktami. 
Cudowny powrót zaginionych bez wieści. 

Myśl, że za kulisami czekali cierpliwie, 
nie zdejmując kostiumu, 
nie zmywając szminki, 
wzrusza mnie bardziej niż tyrady tragedii. 

Ale naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny 
i to, co widać jeszcze w niskiej szparze: 
tu oto jedna ręka po kwiat spiesznie sięga, 
tam druga chwyta upuszczony miecz. 
Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna, 
spełnia swoją powinność: 
ściska mnie za gardło. 

Wisława Szymborska 
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Sonet XXlll 

Jak lichy aktor, co, stojąc na scenie, 
Zapomniał z trwogi słów do swojej roli, 
Lub ogarnięte wściekłością stworzenie, 
Któremu gniew się ruszyć nie pozwoli, 
Tak ja - nie wierząc, bym umiał wysłowić 
Nadmiar miłości - straciłem już wiarę 
I tonę w uczuć wezbranych powodzi, 
Pod namiętności zbyt wielkim ciężarem. 
O, niech więc za mnie mówią księgi moje, 
Milczący serca mojego posłowie, 
Które o miłość błaga i nagrodę, 
Chociaż słowai:ni tego nie wypowie. 

Chc.ieL p,a),ą~ .• co tu ciche c.e.rce_ gł~~i: 
Słuchać~ oc:zyrna .to mądrosc m1łosc1. 

Wiliam .Szekspir 
przekład M;.. Słomczyński 

. . · . 
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.Sonet XV~ . .:. 

Kiedy rozważam, iż chwilę jedynie 
W doskonałości trwa rzecz każda żywa, 
Iż si,ę na sce-Aie"pojawia i gitiłe, " 
Iż układ gwieżdny na obl'ót jej_ wpływa, 
Kiedy rozważam, iż człeka- i 'ZiEłle 
To samo niebo nagli i hamuje, 
Iż młode soki wwybujałym ciele 
Wstrzymawszy, pamięć soków odejmuje, 
Wówczas niepewność przed oczy sprowadza 
Urodę twoją i czasowi kciże 
Wieść spór z rozkładem o to, czy się zgadza 
Przejąć dni twoje, gdy noc je rozmaże. 

Dla ciebie, walcząc, wytoczyłem słowa, 
To, co czias urwie, zaszczepiam od nowa. 

Wilicim Szekspir 
przekład Jerzy S. Sito 

Sonet LVI 

Słodka miłości, wróć, by nie mówiono, 
że siły twoje od twych pragnień słabsze, 
Pragnienia, choć je dzisiaj nakarmiono, 
Jutro powrócą tak ostre jak zawsze. 
Więc wróć! Choć dzisiaj twoje głodne oczy 
Mrużą się, ciężkie sennym nasyceniem, 
Jutro spójrz znowu i ducha miłości 
Nie chciej zabijać zbyt długim znużeniem. 
Niech odpoczynek będzie oceanem 
Dzielącym brzegi, na które przybyło 
Dwoje kochanków młodych, by nad ranem 
Pobłogosławić wracającą miłość. 

Lub zwij to zimą, której mroźna szata 
Po trzykroć każe oczekiwać lata. 

Wiliam Szekspir 
przekład M. Słomczyński 

Sonet XLlll 

Gdy oczy zamknę, widzę ciebie wczesnieJ, 
Bo w dzień na wszystko patrzę bez czułości; 
Gdy śpię, me oczy widzą ciebie we śnie 
I w ciemnym blasku są blaskiem ciemności. 
Więc jakże cień twój, co rozjaśnia cienie, 
Mógłby swym cieniem w dzień jasny i biały 
Zajaśnieć jeszcze jaśniejszym promieniem, 
Jeś'li w snach oczom daje blask swój cały! 
'' jakże - mówię - wzrok mam zaspokoić 
Widzeniem twojej postaci na jawie, 
Jeśli w noc głuchą twój cień we śnie stoi 
Tak piękny oczom, że aż obcy prawie! 

Dzień to noc ślepa, która cię zaćmiła 
Noc to dzień jasny, gdy sen ciebie zsyła. 

Wiliam Szekspir 
przekład J. żuławski 



WENUS i ADONIS 
(fragmenty) 

20 

Niech dotkną warg mych piękne wargi twoje; 
Moje mniej piękne, lecz także czerwone; 
Twe pocałunki będą także moje: 
~pójrz! Czemu oczy masz w ziemięutkwione? 

Spotkaj żrenice me: piękno skrywają! 
Spotkałeś? Usta niechaj się spotkają! 

21 

Całować wstydzisz się? Więc przymknij oczy, 
Ja przymknę moje, dzień się w noc przemieni; 
Gdzie dwoje, tam się gra miłosna toczy; 
Odważnie pieśćmy się, niedostrzeżeni: 

23 

Fiołki błękitne, na których leżymy, 
Nie pisną, obce im to, co czynimy. 

Gdybym nieczysta była, pomarszczona, 
Nieokrzesana, chroma lub sędziwa, 
Zimna, ohydna, zła lub wyniszczona, 
Niepłodna, chuda, półślepa lub krzywa, 
•;ieuJO:> a!S ~~qł69W lecz jeśli mnie widzisz 

Bez skazy żadnej, czemuż się mną brzydzisz? 

26 

Świadkiem pierwiosnki, na których spoczywam; 
Kruchy mnie kwiatek jak dąb podtrzymuje, 
Dzień cały w niebie, gdy zechcę, przebywam: 
Na dwóch gołębiach słabych tam szybuję. 

Chłopcze mój słodki, nie myśl z utrapieniem, 
że miłość lekka będzie ci brzmieniem. 

38 

36 

„O zimny bożku, ulepiony w glinie, 
Obrazie martwy, choć barwnie zdobiony, 
Jak posąg, oczy radujesz jedynie, 
Mężom podobny, z matki nie zrodzony! 

Nie każdy mężem, kto kształt męski nosi, 
O pocałunki każdy mąż sam prosi". 

To dłonią jego wstrząsa, ,to swą szyją, 
To w niego patrzy, to w ziemię spogląda, 
Wstęgą swych ramion mocno go spowija: 
Pragnie go, ramion jej on nie pożąda; 

Lecz gdy się wyrwać chce z tego koliska, 
Ona swe palce liliowe zaciska. 



39 

„Miły - tak rzekła - gdy cię ogrodzeniem 
Z kości słoniowej zdołałam opasać, 
Gajem się stanę, a ty mym jeleniem, 
W górach, w dolinie możesz się wypasać: 

Pij z warg mych; jeśli wyschnięte wyżyny, 
Zniż się ku żródłu pośrodku doliny. 

40 

Jest mnóstwo pastwisk tu, wielce przyjemnych, 
Jest trawa słodka i krajobraz miły, 
Pagórki krągłe, gąszcz zarośli ciemnych, 
By cię przed burzą i deszczem chroniły: 

Jestem tym gajem, więc bądż mym jelonkiem, 
Drwij z psów tysiąca i prześpij nagonkę". 

41 

Z warg Adonisa uśmiech wzgardy spłynął, 
W obu policzkach dołki wystąpiły: 
Miłość stworzyła je i gdyby zginął, 
Mógłby sam zstąpić w grobowiec tak miły; 

Wiedząc, że może spoczywać do woli, 
Gdyż Miłość umrzeć mu tam nie pozwoli. 

42 

Każda z tych pięknych, czarownych czeluści 
Ku myślom Venus swe usta rozwarła; 
Bardziej niż wprzódy rozum ją opuścił, 
Jej myśl, półmartwa, omalże nie zmarła. 

Biedna miłości pani prawa łamie, 
Na miłym licu kocha wzgardy znamię!" 

Wiliam Szekspir 
przekład M. Słomczyński 



Osoby: 

TEZEUSZ 
EGEUSZ 
LIZANDER 
DEMETRIUSZ 
FILOSTRATES 

PIGWA 
SPóJ 
SPODEK 
DUDA 
RYJEK 
ZDECHLAK 
HIPOLITA 
HERMIA 

HELENA 

OBERON 
TYTANIA 
PUK 

ELF I 
EILF li 
ELF Ili 
ELF IV 
ELF V 

- książe Aten - ARKADIUSZ BAZAK 
- ojciec Hermii - JÓZEF PIERACKI 
- zakochany w Hermii - RYSZARD GAJEWSKI 
- zakochany w Hermii - JACEK KAŁUCKI 
- mistrz zabaw i cere-

monii u Tezeusza - JANUSZ CYWIŃSKI 
- cieśla - JERZY DUKAY 
- stolarz - JULIUSZ BERGER 
- tkacz - EMIL KAREWICZ 
- miechownik - PIOTR GRABOWSKI 
- kotlarz - ZYGMUNT LISTKIEWICZ 
- krawiec - LECHOSŁAW WOź:NICZKO 
- królowa - JOLANTA ZYKUN 
- córka Egeusza zako-

chana w Lizandrze ·- ANNA SKOWROŃ 
- zakochana w Deme-

tri uszu - JOLANTA GRUSZNIC 
- król elfów - WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 
- królowa elfów - ANNA CIEPIELEWSKA 
- czyli Robin-Koleżka , 

elf - PIOTR KRASICKI 
- KRZYSZTOF ZAKRZE;WSKI 
- TATIANA SOSNA-SARNO 
- EWA KANIA 
- !BARBARA WYSZKOWSKA 
- ifiAFAŁ MARIA KOWALSKI ' J 

WILLIAM SHAKESPEARE 
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 

przekład - Konstanty Ildefons Gałczyński 

-----. 

reżyseria - Bohdan Korzen,iewski 
scenografia - Krzysztof Pankiewicz 
muzyka - Romuald Twardowski 
choreografia ~ Witold Gruca 

asystent reżysera - Zygmunt Listkiewicz 
asystent scenografa - Marek Zadworny 
przedstawienie prowadzi - Włodzimierz Bruhl 
sufler - Ruta Jaworska 

Premiera w czerwcu 1979 r. 



O przekładzie Snu Nocy letniej 

z korespondencji Juliana Tuwima z Konstantym Ildefonsem 
Gałczyńskim. Julian Tuwim był wówczas kierownikiem literac
kim Teatru Nowego w Warszawie. 

Z polecenia p . Tuwima uprzejmie zapytuję czy istnieje przekład 
Szekspira Nocy letniej p . K. Gałczyńskiego. Jeśli tak - p. Tu
wim prosi o łaskawą wiadomość telefoniczną (85988). Z powa
żaniem sekretarka H . Kosskowa . 29 .111 . 7950. 

W-wa 3./V.50 
Drogi Julianie 
Dziś wróciłem ze Świdra i zastałem kartkę p . Kossko i Twój 

list. Choroba (i rr itabile car) przerwała mi robotę w połowie. Ale 
za parę tygodni wszystko będzie gotowe. Będzie' 

Jaki jest termin Teatru Nowego ?. 

Twó j 
Konstanty 



Warszawa , 3.IV.1950 
Drażajszy! 
Bardzo mnie ucieszyła Twoja kartka . Czy przekład może być 

gotowy do 15.V.? Jest to ostateczny termin, abyśmy mogli sztukę 
wystawić w pol·owie września . Spiesz się więc! ( „.) a p. Natalię 
proszę , żeby Cię do pracy zachęciła . 

Dla omówienia szczegółów transakcji zwróć się do dyrektora 
Jerzego Macierakowskiego (4-32-47) powołując się na niniejsze 
pismo. 
Załączam pozdrowienia i życzenia Wesołych świąt . 

J.T. 

Warszawa , 12.Vl.1950 
Droga Pani! 
Zmartwiła mnie wiadomość o chorobie Kostka , ale myślę , że 

wszystko minie bez śladu . Niech się tylko pilnuje w czasie re
konwalescencji. (To słowo jest mile m.i. dlatego, że ma w środ
ku trochę konwalii). Proszę pozdrowić Mistrza . 

Z niecierpliwością i wielkim zaciekawieniem czekam na Sen 
nocy letniej . Przeczuwam, że będzie to arcydzieło przekładu. 
Kto wie , czy Gałczyński nie urodził się właśnie po to, aby tę 
czarodziejską sztukę spolszczyć . Nie znaczy to, że nie by/o in
nych powodów (właściwie : celów). 

Serdeczne pozdrowienia. 
Julian Tuwim 

K . I. Gałczyński 
Nadleśnictwo Maskulińskie 
poczta Ruciane 
woj. olsztyńskie 

Julianie! 

29.Vll .50 

Wybacz mi zawód z Szekspirem, wprawdzie niezupełny , bo 
cztery akty mam gotowe . To nie opieszałość z mej strony, ale 
choroby : zapalenie płuc , szkarlatyna i całkowity lapsus nerwo
wy . Tu na jeziorach znów steruję ku radości, córze bogów. Na
pisz, _czy spr~~a Snu jest jeszcze aktualna, czy też zrezygno
wales, oczyw1sc1e na skutek mojej własnej winy, jakkolwiek je
stem tu na moją szpadę „ bez winy winowatyj" . Jeżeli mi odpo
wiesz zaraz, opracuję piąty akt w dwa tygodnie . 

Całuję Ciebie. Pani Stefanii i małej Ewie pozdrowienia. Tu , 
gdzie jestem, nad jeziorami, wszystko jest „ iz bleska i trepieta". 
Natalia chodzi z Błokiem , tym od Ciebie . 

Tuus 
Constantin us 



nAin, 4.V/11.1950 
Konstanty, 
przede wszystkim życzę zdrowia . żeby mi żadnych nie było 

szkarlatyn , Japsów kolapsów etc. 
następnie: słowa zachwytu dla nazwy miejscowości, którą za

szczycasz swoją obecnością. „Nadleśnictwo Maskulińskie" -
cudo! Pierwsze słowo przypomina wprawdzie naleśnik, za to 
drugie pełne krzepy i wigoru . Czy w okolicy jest także Nadleś
nictwo Feminińskie? Jeżeli nie ma - załóż , be; warto. 

Przystępuję tedy do sprawy Sha-kes-pe-ara. Chorowałeś, 
więc jesteś usprawiedliwiony z niedotrzymania obietnicy. Ale 
piszesz mi, że masz cztery akty gotowe , więc przyślij je n a
t y c hm i as t, a piąty za miesiąc , dobrze? Bardzo Cię proszę, 
żebyś tę moją prośbę spełnił , gdyż , cały plan repertuarowy 
przyszłego sezonu uzależniam od posiadania lub nieposiadania 
Snu nocy letniej w Twoim przekładzie . 

Czekam z dygoącym sercem. 
Stefania, Ewunia i ja serdecznie Was pozdrawiamy. 

Z głębokim verytrulyzmem 
Julian Tuwim 

Julianie! 
Natychmiast , jak napisałeś, wysłać nie moglem, bo odcięty 

jestem od świata przez jezioro, okazja na pocztę rzadka, dzie
sięć kilometrów łodzią, a padały okropne deszcze i motorówka 
nie mogła wyjść na takie fale . 
Posyłam jedyny egzemplarz. Jak Teatr zrobi maszynopis , 

proszę o jak najszybszy zwrot, bo muszę to dać P/Wowi . Nad 
piątym aktem popracuję w tempie przyspieszonym. Będę Ci 
wdzięczny za kartkę , że rękopis dostałeś . 
Podkreślam : JEDYNY EGZ. 

Kąstanty! 

Twoja 
Oś/a Głowa Konstanty 

8.V/11.50 

Anin, 9.V/11.1950 
godz. 5.50 pp. 

Przed chwilą wróciłem z Warszawy i zastałem przesyłkę. Nie 
przeczytawszy, natychmiast piszę do Ciebie, żeby Cię o spraw
ności poczty zawiadomić. Przeczytawszy, napiszę znowu. Bar
dzo Ci dziękuję! 

Pozdrowienia 
J.T. 



Anin, 12.V/11.1950 
O, Konstanty! 
Jestem pełen entuzjazmu dla Twego przekładu, za który bar

dzo Ci dziękuję, podwójnie dziękuję: jako po prostu czytelnik 
i jako kierownik teatru. Nareszcie można będzie czytać i słu
chać ze sceny tego oszałamiającego Dream' a przełożonego 
jasnym, prostym, a poetyckim językiem. Profesorowie, angliści, 
szekskpirzyści niech sobie wyławiają z Twego przekładu jakieś 
drobne nieścisłości (nie twierdzę, że się ich dopuściłeś, bo za 
słabo znam język angielski), ale my, szerokie masy, będziemy 
wreszcie rozumieć m ó w i o n ego Szekspira. Zastanów się, 
w jak kłopotliwej sytuacji jest widz teatralny. Aktor mówi -
a on nie rozumie. W tzw. życiu można rozmówcy przerwać 
i poprosić, aby był łaskaw powtórzyć, bo się nie zrozumiało. 
Czytający może sobie mętniejsze zdanie lub fragment przeczy
tać parokrotnie, aż się domaca sensu. Ale wyobraź sobie, że 
widzowie zaczynają przerywać aktorom i prosić o powtórzenie! 
Ładny spektakl, isn't it? Dam jeden tylko przykład. W tłumacze
niu Koźmiana (/, 1) Hermia mówi do Heleny: 

„Kocha mię, choć się nań marszczę i zrzędzę", na co Helena 
odpowiada: 

„Każ wejść w mój uśmiech twych zmarszczeń potędze". 

Piękne, co? - A w akcie drugim, sc. 2, Oberon mówi 
do Puka: 

„Wróć, nim zapieje pierwszy kur w z ar a n ie". 

,,Tyż piknie!", jak powiedział pewien góral, gdy się dowie
dział od warszawskiego cepra, że na „rzyć" mówią w stolicy 
dupa„. 

świetnie i śmiesznie wypadły sceny „plebejskie", z którymi 
dotychczasowi tłumacze nie umieli dać sobie rady. 

Rzecz prosta, że drobne retusze będą tu i ówdzie potrzebne. 
Zrobimy to razem - w pół godziny. Razem dlatego, że chodzi 
o te: at r, o „żywe słowo". Będą to mikroskopijne popraweczki, 
bądz w rytmice, bądź zestawieniach słów (ze względów fone
tycznych). 

W najbliższych dniach omówię z dyrekcją sprawy terminu, 
obsady, muzyki, malarza, etc. 

Przyślij jak najprędzej akt V. Przepisywanie potrwa trochę, 
bądź cierpliwy i nie niepokój się o egzemplarz. Jest w pewnych 
rękach. 

Jeszcze raz dziękuję i serdecznie Cię pozdrawiam, stary, fan
tastyczny byku z Maskulińskiego Nadleśnictwa. 

Julian Tuwim 

(K. I. Gałczyński i J. Tuwim LISTY, opracował T. Januszewski) 






