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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". 

OBERON 

U jrzalem wówczas - choć tyś ujrzeć nie mógł 

Pomiędzy zimnym księżycem a ziemią 

Kupida, który przelatywał zbrojny. 

Na cel wziął pewną westalkę na tronie, 

Gdzieś na zachodzie, ostro puścił swoją 

Strzałę miłosną, jakby miała przebić 

Serc sto tysięcy. Zobaczyłem wówczas, 

Ze grot płonący młodego Kupida 

Zgasł w czystych 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; 

Dziewczęta zoioią go bratkiem miłosnym. 

Przynieś mi kwiat ten; raz ci go wskazałem. 

Sok j go, spadłszy na śpiące powieki, 

Każe mężczyźnie czy kobiecie kochać 

S zaleńczo pierwszą ujrzaną istotę. 

Przynieś mi zioło to, a powróć tutaj, 

N1m zdoła milę przepłynąć lewiatan. 

Willi am S zekspi>r, „Sen noc y letniej", przekład M. Słom0zyńskiego akt II, 

scena II 

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. 

William Szekspir „Sen nocy letniej", ;przekład M. Słorn<:zyńskiego, akt V 
scena I 



OBERON, duch lasu 
TYTANIA, jego żona 
SPODEK, człowiek-osioł, 

gwiazda areny 
PUK, jego menadżer, 

prezenter widowiska 
AKTORZY 

TEZEUSZ, zwierzchnik miasta 
HIPOLITA, jego narzeczona 
OTOCZENIE TEZEUSZA 

LIZANDER 
HER MIA 
DEMETRIUSZ 
HELENA 
FOTOREPORTER 
WETERYNARZ 
LEKARZ 
KELNER 
GOSCIE WESELNI 

URZĘDNICZKA 

MIESZKAŃCY MIASTA 

OBSADA 

- MAREK OLEKSY 
- URSZULA HA.SIEJ 

- JERZY RETERSKI 

- AL"'ł;KSANDER SOBISZEWSKI 
- MAREK ABRAMOWICZ 

BOGDAN MISIEWICZ 
ZYGMUNT ROZLACH 
MARIUSZ SIKORSKI 
ZBIGNIEW SZYMCZYK 

- RYSZARD CHOROSZY 
- ELŻBIETA Sł~OBODA 

- STEFAN KAYSER 
JERZY W ALIGORA 

- LESZEK ROSOŁEK 
- ELŻBIETA SULECKA 
- MARIUSZ ZALEJSKI 
- ALDONA ANDRULEWICZ 
- WOJCIECH DĄBROWSKI 
- TOMASZ DAJEWSKI 
- ZBIGNIEW MIKOLASZ 
-KRZYSZTOFPAŁYS 

- JOLANTA ZALEWSKA 
TOMASZ DAJEWSKI 

- GRAŻYNA BIELA WSKA 
- ALINA STEFAŃSKA 

EWA URBAN 
ZBIGNIEW BARANOWSKI 
PIOTR BAUMANN 
ROMUALD BIL 
JERZY KUNIEWICZ 
PAWEŁ DENKIEWICZ 
WITOLD MICHOŃ 
SŁAWOMIR RATAJSKI 
JULIAN TRIEB 
TOMASZ WITKOWSKI 

Urszula Kozioł 

SUCHY LAS 

Trzeba tu było przyjść o innej porze 

tu słońce teraz. Osmalone trawy 

do samej ziemi. Sypią się trociny 

z rozprutych sosen. Żaden ptak nie śpiewa. 

Kłąb sierści w szramie kory. Pień draśnięty. 

Zdeptane piętra parasoli skrzypów 

wykwint konstrukcji. Tędy czuła mrówka 

zda się doglądać przelotnego śladu. 

On tu nie przyjdzie dzisiaj. On się zaszył 

pewnie w bagnistych zaroślach. Tam żmija 

dołem przemknęła obok twego buta 

górą łasica biała. Nic nie słychać. 

A więc to tu jest ta puszcza. Twój ojciec 

tu jeszcze znalazł schronienie. Lecz teraz 

lasy bezronne są i wszystkie ścieżki 

zakarbowane. To już jest muzeum. 

Pnie powalone ciosane olbrzymy 

spętane w sągi obłupane z szumu 

skarlała reszta z metalowym kubkiem u wymion 

broczy opieszale smolą. 

' Trzeba tu bylo przyjść o innej porze 

w tym suchym lesie nieruchomym każda 

gałąź pod nogą strzałem czas odmierza. 

Lepiej stąd odejdź 
tu jesteś zbyteczny. 



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 miej

skich lichwiarzy. Czyż owa wiara i tęsknota mogłyby nie mieć 

wpływu na poglądy Szekspira, który tak chętnie odwoływał się 

do zarnicrzchłych utopii? 

Pojęci e .: :::..; ;.i " stanowi dla narodu i jego poetów zawsze pełną 

sprzeczności symbolikę. Las budzi obawę, jest ciemny i dziki, ale 

również przytul11ie swojski; daje schronienie i zapewnia bezpieczeń

stwo. W Szekspirowskich lasach są te oba elementy - głęboka 

ciemność oraz radość życia. 

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". 

W nienawiści do ludzi, którą żywi Tymon, tkwi metoda. Chce on 

osiągnąć kres i osiąga go tam, gdzie nie ma już społeczeństwa 

a jedynie naga przyroda. 

Nocny las w „Snie nocy letnie j" nie ma aż takich odniesień do spo

łeczeństwa, jednak jego symbolika jest głęboka 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 komedią, która za pomocą 

cząrów ukazuje w spo:::;ób poetycki roz Jźwięk między człowiekiem 

a naturą oraz zgodę jaka powinna zapanować między nimi. 

W lesie tym rr.ożna się zgubić, aby w końcu szczęśliwie się odnaleźć. 

/tłum. Rysza rd Ziob ro/ 
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