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Punktem WYJSCia sytuacji dramatycznej jest konfrontacja postaw
pewnej grupy współczesnych nam ludzi, dalekich od rzeczy świętych
i ponadczasowej poezji z bohaterami komedii Szekspira. Każdy z tych
ludzi znajduje swoje odbicie w postaciach ze „Snu nocy letniej".

PROLOG
Jeśli,

czcigodni, dziwią was te dziwy,
Dziwcie się dalej, aż prawdę poznacie;
Oto Pyramus przed wami prawdziwy,
W tej pięknej pannie naszą Tysbe macie.
Ten człowiek wapnem ochlapany cały
Przedstawia m1lr zły, mur dzielący dwoje
Kochanków, Dusze te biedne szeptały
Przez szparę w murze tajemnice swoje.
Ten człou:i2k z latarnią, psem i pękiem cierni
Jest to poświata we własnej osobie;
W blasku księżyca kochankowie wierni
Gruchali słodko przy Ninusa grobie.
Lwem nazywamy ou:ą bestię srogą,
Która, gdy Tysbe wśród nocy szła drogą,
Rykiem swym trwogą przejęła niebogą.
Ta płaszcz swój gubi, gdy przed lwem uchodzi,
Lew go dopada, rwie krwawą paszczęką;
Młody i piękny Pyramus nadchodzi
I płaszcz zabity Tysbe widzi z męką.
Więc nie czekając, wnet za sztylet porwie
I pierś gorącą swą krwią broczy dzielnie,
A Tysbe, która siedziała na morwie,
Zejdzie i ostrzem tym pchnie się śmiertelnie.
Więc Lwu, Murowi, kochankom, Poświacie
Dajcie przemówić, skoro ich tu macie.

OBERON
U jrzal em wówczas - choć tyś ujrze ć nie mógł
Pomięd zy zimnym księżycem a ziemią
Kupida, który przelatywał zbrojny.
Na cel wziął pewną westalkę na tronie,
Gdzieś na za chodzie, ostro puścił swoją
Strzałę miłosną, jakby miała przebić
Serc sto t ysięcy. Zobaczyłem wówczas,
Ze grot płoną c y młodego Kupida
Zga sł w cz ystych blaskach władcy wód, księżyca,
A monarchini westalka szła dalej
W Stt: ym zamyśleniu dziewiczym, nie tknięta.
Dostrzegłem, gdzie spadł ów pocisk Kupida;
Ugodził w mały kwiatek na zachodzie,
.
Który dotychczas był biały jak mleko,
Lecz poczerwieniał od rany serdecznej;
Dziewcz ęta z oioią go bratkiem miłosnym.
Przynie ś mi kwiat ten; ra z ci go wskazałem.
Sok j go, spadłszy na śpiące powieki,
Każ e mężczyźnie czy kobiecie kochać

-
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W nienawiści do ludzi, którą żywi Tymon, tkwi metoda. Chce on
kres i osiąga go tam, gdzie nie ma już społeczeństwa

osiągnąć

a jedynie naga przyroda.

Walter Bankel

Las -

jako symbol

pełen sprzeczności.

Pogańska

wiara w przyjazne duchy leśne połączyła się na trwale
z plebejską tęsknotą za życiem z dala od feudalnych panów i miejskich lichwiarzy. Czyż owa wiara i tęsknota mogłyby nie mieć
wpływu na poglądy Szekspira, który tak chętnie odwoływał się
do zarnicrzchłych utopii?
Poj ęci e

.: :::..; ;.i " stanowi dla narodu i jego poetów zawsze pełną
Las budzi obawę, jest ciemny i dziki, ale
również przy tul11ie swojski; daje schronienie i zapewnia bezpieczeń
stwo. W Szekspirowskich lasach są te oba elementy - głęboka
ci emność oraz radość życia.

Nocny las w „Snie nocy letnie j" nie ma aż takich odniesień do społecz eństwa, jednak jego symbolika jest g ł ę boka i „ogólnoludzka".
Jest w nim coś co inspiruje -· ale jest on groźny. Jest chaotyczny
- ale dąży do harmonii. Tu zabłądzą kochankowie - ale i tutaj
odnajdą się ponownie. Człowiek to nie tylko homo sapiens, ale także
homo ludens, który myśli i działa nie tylko świadomie , lecz również
czuje podświadomie, a uczucia te mogą go zarówno uszlachetnić
jak i poniżyć. Śniąc w lesie odkrywa on świat real11y; to staje się
częścią przyrody, ahy po przebudzeniu mógł uświadomić sobie,
że należy jednak do świata ludzi.
Szekspirowski „Sen nocy letniej " jest kome dią, która za pomoc ą
cząrów ukazuje w spo:::;ób poetycki roz J źwięk między człowieki em
a naturą oraz zgodę jaka powinna zapanować między nimi.
W lesie tym rr.ożna się zgubić, aby w końcu szczęśliwie się o dn aleźć.

sprzeczności symbolikę.

Pochwałę

tradycji Robin Hooda widać szczególnie wyraźnie w „Jak
wam się podoba". Wygnani umknęli intrygom feudalnego dworu
i w lasach znaleźli społeczność, gdzie rządzi prawda i panuje zgoda.
Wielkiej wagi symbolem natury i społeczeństwa jest Birnamski Las
w „Makbecie". Lud, który powstaje przeciw krwiopijcom, przybiera
postać lasu, a las szturmuje zamek.
W „Tymonie Ateńczyku" las jest inny - jest on miejscem ucieczki,
ale nie staje się idyllą; człowiek, który zwątpił w swój świat, pogrąż~
się w gęstwinie bezgranicznego odosobnienia:
„Tymon idzie do lasu, gdzie dzikie daniele
Miłują

go bardziej

niźli

przyjaciele".

/tłum.

Ry sza r d Ziob ro/

ASYSTENT

REŻYSERA

-

ZYGMUNT ROZLACH

PEDAGOG TECHNIKI PANTOMIMICZNEJ

-

JERZY RETERSKI

PEDAGOG TAŃCA KLASYCZNEGO

-

JERZY WALIGORA

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI

-

WOJCIECH

-

JANUSZ DONIEC

BRYGADIER SCENY

-

RO~IAN

DZIUDZIO

MONTAŻYSTA

-

PAWEŁ

DENKIEWICZ

ELEKTROAKUSTYK

-

GRZEGORZ DOLINSKI

GARDEROBIANY

-

ROMAN

OSWIETLENIOWIEC

-

JULIAN SOSZYNSKI

DĄBROWSKI

KIEROWNIK TECHNICZNY
I REALIZATOR

Nagranie

SWIATŁA

DEKORACJI

dźwięku,

WĄTROBA

dekoracje i rekwizyty wykonano w pracowniach Teatru

Polskiego; kostiumy w

Państwowej

Operze we

Wrocławiu.

WROCŁAWSKI

TEATR PANTOMIMY
Aleja D ębowa 16
53-121 Wrocław
Telefony:
S ekretariat 67-52-80
Organizacja Widowni 67-53-29

Cena 20
PZGraf.

Wrocław,

zam. 72B7/86 5000

zł

„IGłrodruk"

W-w sam. 17256 - !>OOO J-12

