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Tytania i głowa osła 
.. ) Według najnowszej biografii SzekspiraA.L. Rowse'a pierwsze przedsta

wienie Snu nocy letniej odbyło się w starym londyńskim pałacu Southamptonów. 
Był to wielki późnogotycki dom z galeriami i galeryjkami , które biegły jedne nad 
drugimi wokół otwartego prostokątnego podwórza z przyległym ogrodem, po którym 
można było spacerować . Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię dla rzeczywistej 
akcji Snu nocy letniej. Już późna jest noc i kończy się zabawa. Spełniono już 
wszystkie toasty i ustały tańce. Na podwórzu stoją jeszcze pachołkowie z latarnia
mi. Ale w sąsiednim ogrodzie jest ciemno. Przez bramę powoli przemykają sple
cione pary Wino hiszpańskie jest ciężkie, kochankowie zasnęli . Ktoś przeszedl, 
prysnął sok z jagód, chłopak się obudził. Nie widzi dziewczyny, która śpi przy nim 
wszystko zapomniał, zapomniał nawet, że to z nią wyszedł z zabawy. Obok jest 
inna dziewczyna, wystarczy wyciągnąć ramię ; już je wyciągnął , już za nią biegnie. 
Już nienawidzi z tą samą siłą, z jaką przed godziną pożądał. ( ... ) 

U Szekspira zawsze jest wspaniała nagłość miłości. Fascynacja zjawia się 

od pierwszego spojrzenia, zaczadzenie od pierwszego zetknięcia się rąk . Miłość 

spada jak jastrząb , świat się zapadł, kochankowie widzą tylko siebie. Miłość u Sze
kspira wypełnia całą istotę , jest zachwyceniem i pożądaniem . W Śnie z tych miło
snych pasji zostaje tylko nagłość pożądania . 

Sen jest najbardziej erotyczną ze wszystkich sztuk Szekspira.( ... ) Komenta
torowie dawno już zauważyli , że w miłosnym kwartecie - Hermii i Lizandra, Heleny 
i Demetriusza - kochankowie są niemal nie zróżnicowani. ( ... ) Całej czwórce brak 
tej wyrazistości i niepowtarzalności , jaką Szekspir już niejednokrotnie osiągał . 

Kochankowie są wymienialni. A może o to szlo? Bo przecież cała akcja tej gorącej 
nocy, wszystko, co się dzieje na tym pijackim party, polega na całkowitej wymie
nialności miłosnych partnerów ( .. ) Helena kocha Demetriusza, Demetriusz kocha 
Hermię , Hermia kocha Lizandra. Potem Lizander ściga Helenę , Helena ściga De
metriusza, Demetriusz ściga Hermię . To mechaniczne odwrócenie pożądań i wy
mienność kochanek jest nie tylko założeniem intrygi. Redukcja postaci do miło
snego partnera wydaje się najbardziej charakterystyczną cechą tego okrutnego 
snu. I może najbardziej współczesną. Partner nie ma już imienia, nie ma już nawet 
twarzy. Jest tylko najbliżej . (. ) 

X 

Metaforyka miłości , erotyki i seksu 
ulega w Śnie bardzo istotnym przemia
nom. Na początku jest jeszcze całkowicie 
tradycyjna: miecz i rana, róża i deszcz, luk 
Kupida i złoty grat. Zderzenie dwóch ro
dzajów obrazowania uderza w monologu 
Heleny, który jest kodą pierwszej sceny 

pierwszego aktu. Jest to właściwie monolog odauto~ki , jakby rodzaj songu, w którym 
po raz pierwszy zapowiedziany zostaje filozoficzny temat Snu. 

Tak rzeczom lichym i nędznym użycza 
miłość uroku i kształty przemienia, 
bo miłość duszą patrzy, a nie okiem, 
dlatego Amor jako ślepy słyn ie. 

(. „ ) Ślepy Amor przemieniony został w monologu Heleny w pędząca na oślep 
Nike instynktu: „Skrzydła bez oczu w pędzie bez pamięci" Od tego właśnie mono
logu Heleny Szekspir coraz natrętniej zaczyna wprowadzać zwierzęcą symbolikę 



erotyzmu. Robi to konsekwentnie, uparcie, niemal obsesyjnie. Snem nocy letniej, 
a przynajmniej tym snem, który dla nas wydaje się najbardziej współczesny i od
krywczy, jest przejście przez zwierzęcość. To jest główny temat, który łączy wszy
stkie trzy odrębne akcje, równolegle prowadzone przez Szekspira w $nie. Przez tę 
zwierzęcą erotyką Tytania i Spodek przejdą w sensie zupełnie dosłownym , nawet 
wizualnym. ( .. . ) 

Warto zresztą bliżej się przyjrzeć całemu bestiarium przywołanemu przez Sze
kspira we Śnie.( ... ) Tytania układa się do snu na łące pośród dzikich róż, powojów, 
fiołków i stokrotek, ale kołysanka, którą przed zaśnięciem nucą jej towarzyszki, wy
daje się dość przerażająca. Po żmijach o rozdwojonym języku , kolczastych jeżach , 

padalcach i nietoperzach wymienione zostają z kolei długonogie i trujące pająki , 

chrząszcze i ślimaki . Taka kołysanka nie zapowiada najprzyjemniejszych snów. ( ... ) 
Oberon wyraźnie zapowiada, że za karę Tytania będzie spala ze zwierzę

ciem. ( . . ) Spodek zostaje ostatecznie przemieniony w osia. Ale osioł w tym ko
szmarze nocy letniej nie symbolizuje wcale głupoty. Od antyku do renesansu osio
wi przypisywana jest największa potencja seksualna i wśród wszystkich czworo
nogów obdarzony ma być najdluższym i najtwardszym fallusem. ( ... ) Wiotka, czu
la i liryczna Tytania pragnie zwierzęcej miłości . Puk i Oberon przemienionego 
Spodka nazywają potworem. Krucha i slodka Tytania potwora ciągnie da łóżka , 

niemal silą, niemal gwałtem. Takiego kochanka chciała . O takim kochanku marzy
ła. Tylko nigdy, nawet przed sobą sama nie chciała się do tego przyznać . Sen ją 
wyzwala z oporów. Przez poetycką Tytanię , która nie przestaje szczebiotać o kwiat
kach , gwałcony jest monstrualny osioł . Tytania ze wszystkich osób dramatu najda
lej i najgłębiej wchodzi w ciemną strefę seksu. gdzie nie ma już piękna i brzydoty 
i zastaje tylko zaczadzenie i wyzwolenie. ( ... ) 

„ 

Tytanię pieszczącą osła namalował Chagall. Na tym obrazie osioł jest smut
ny, biały i bardzo czuły. Myślę, że szekspirowska Tytania, która pieści maszkarę 
o oślej głowie, powinna być raczej bliższa groźnym wizjom Boscha i wielkiej 
grotesce nadrealistów. I że właśnie teatr współczesny, który przeszedł przez 
poetykę nadrealizmu, absurdu i brutalnej poezji Geneta, potrafi po raz pierwszy 
tę scenę pokazać. Wybór malarskiej inspiracji jest tutaj szczególnie ważny. Wśród 

wszystkich malarzy Goya jest może jednym, który w swojej fantastyce wszedł 
może jeszcze dalej niż Szekspir w ciemną strefę zwierzęcego erotyzmu. Myślę 
o Caprichos 

X 

Goya albo zwierzęcość erotyki. Wszystko jest kosmate, wszystko jest z tej 
samej nocy. Wszystko jest obmacywaniem. wysysaniem, oblepianiem. Nietope
rze mają brzuchy i genitalia mężczyzn albo kobiet. Czasem obwisłe piersi staruch. 
Rzucają się na dziewczyny wypinające tyłki , obskakują i obijają się o stare wiedź
my z wypadłymi zębami i włosami wygryzionymi przez syfilis. Nietoperzyce z roz
dziawionym lisim pyskiem, z owłosionymi kobiecymi genitaliami, przelatują nad 
głową uśpionego młodzieńca . W drugiej części cyklu wszystko staje się coraz bar
dziej zwierzęce , włochate i koszmarne. Czasami nawet trudno nazwać te istoty 
pół-zwierzęce, pół-ludzkie, kocie. szczurze i lisie. ( ... )Goya odnajduje ciemną strefę, 
w której wszystkie kształty - ośle , krowie i baranie, szczurze i nietoperze, mysie i 
kocie, męskie i kobiece, młode i stare - przeniknęły się nawzajem i dalej zaraża
ją się od siebie kosmatością i ryjowatością, pyskami i nosami, sterczącymi usza
mi , czarnymi otworami kobiecych genitaliów i bezzębnych ust. Czasami tylko 

pośród tych nietoperzy i nietoperzyc o kocich , sterczą

cych wąsach , o lisich pyskach, o gołych brzuchach po
jawiają się znowu nieobecne, wzgardliwe i cielesne 
dziwki w czarnych mantylkach, kunsztownie upiętych 
włosach i czarnych długich spódnicach. 

X 

Noc już dogasa i zbliża się świt. Kochankowie już 
przeszli przez ciemną strefę zwierzęcej miłości . ( ... ) Ty
tania budzi się i widzi nad sobą gbura z głową osła. Spę

dziła z nim tę noc. Ale teraz jest dzień . Już nie pamięta , że go chciała . Już nic nie 
pamięta . Już nic nie chce pamiętać. Rano zawstydzeni są wszyscy: Demetriusz 
i Hermia, Lizander i Helena. Nawet Spodek. On także nie chce przyznać się da 
swojego snu. 

Mnie się śniło coś takiego, że tego żaden człowiek nie wypowie . [ .. ] Mnie się śnHo , że ja 

bytem - nie ma takiego człowieka , żeby powiedział kim ... 

W gwałtownych kontrastach miłosnego szaleństwa , które wyzwala noc, i cen
zury dnia, która każe o wszystkim zapomnieć , Szekspir wydaje się najbardziej 
współczesny i prekursorski. Koncept „ życie - snem" nie ma tutaj nic w sobie 
z barokowej mistyki. Noc jest kluczem do dnia. 

Szaleństwo trwało całą czerwcową noc. Kochankowie wstydzą się tej nocy 
i nie chcą o niej mówić , „tak jak się przykrych snów nie przypomina". Ale ta noc 
wyzwoliła ich od nich samych. Byli w swoich snach prawdziwi. Wolni od kłam
stwa i oporów. 

Las jest zawsze u Szekspira wyobrażeniem Natury ( ... )Ale Naturą jest nie 
tylko las . Naturą są instynkty, które są w nas samych. Są one równie szalone jak 
świat. 

Miłość z obłędem ma wspólne podłoże . 
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Nie by/ on z jednego tylko wieku, lecz po wszechczas 
Ben Janson 

William Shakespeare (1564 -1616), poeta i dramaturg, żył i tworzył 
w czasach Elżbiety i Jakuba I. Jak na jego dramatopisarski geniusz, uznaną wiel
kość poetyckiego kunsztu (Sonety), wiemy o nim bardzo mało, często hipotetycz
nie jeno domyś l ając, jakimi zdarzeniami zapełnione są karty jego biografii. 

Urodził się w niewielkim Stratford nad Avonem w mieszczańskiej rodzinie. 
Uczył się w miejscowej szkółce, pracował w sklepie ojca-rękawicznika i najpewniej 
dożyłby sędziwego wieku przy boku starszej od siebie małżonki Anny Hathaway, 
gdyby nie porwał go wielki świat. Ale czy go porwał? Czy może on sam, dzięki 
swym talentom i umiłowaniu teatru wdarł się do tego świata? Tego właśnie nie 
wiemy, tak jak nie wiemy, co robił w ciągu dziesięciu lat poprzedzających pojawie
nie się w otoczeniu hrabiego Southampton, wpływowego miłośnika i mecenasa 
sztuki. Podróżował, odbył studia, zatrudniał się literacko, zagłębiał się w tajniki 
teatru włoskiego i francuskiego? A może tylko poznawał życie i ludzi, co miało 
w przyszłości zaowocować blisko czterdziestoma sztukami o miłości, nienawiści, 
głupocie, tajemnicy świata i mechanice dziejów? Widzimy go w każdym razie, bli
sko trzydziestoletniego, w Londynie, w kompanii Sług Lorda Szambelana, prze
świetnej drużynie Melpomeny, dysponującej od 1599 r. własnym teatrem „The 
Globe' , najsławniejszym teatrem Londynu. Jest już w pełni dojrzałym człowiekiem 
sceny: aktorem, przedsiębiorcą, dostawcą sztuk. Właśnie dostawcą, a nie auto
rem. Pomijając kwestię pewnej nonszalancji wobec własnych tworów (dość, że za 
życia nie wydał drukiem ani jednej sztuki), trzeba zauważyć, że takie były realia 
każdego naówczas przedsięwzięcia teatralnego, twarde i surowe, nastawione, 
owszem, na sztukę, ale tylko taką, która miała wzięcie u publiczności, a więc przyno
si/a dochód. Czerpał, i to niemało, z tych dochodów także William, wystarczyło by 
zbić godziwą fortunę i osiąść we własnym majątku w rodzinnym Stratford. Nie cie
szył się wszelako życiem zbyt długo, mimo że wolny od trosk, otoczony szacunkiem, 
uszlachcony mógł czerpać z niego do woli. Zmartw 1616 r, mając zaledwie 52 lata. 

X 
Literaccy rywale nazywali go wroną-parweniuszem o tygrysim sercu ukrytym 

pod aktorską skórą. Miał bowiem Szekspir niemałe i mocno niegodziwe grona prze
ciwników zarówno za życia, jak i długo po śmierci. Wciąż pojawiali się bowiem , 
i nadal się pojawiają tacy, którzy kwestionowali jego autorstwo najsłynniejszych 
dramatów, posługując się ciągle tym samym argumentem jak mógł jeden czło
wiek, prostak właściwie, bez wykształcania, stosownych nauk, bez pochodzenia, 
aktor(!?), napisać tak wielkie dzieła wymagające i wiedzy, i talentu, i gruntownej 
znajomości historii i polityki, i umiejętności władania piórem. Najpewniej pisał je 
ktoś inny - mówili - ktoś szlachetnie urodzony, mądry, obyty, bardziej godny bo
skiego talentu. Domniemywano, że sam lord Bacon kryje się pod autorstwem tych 
wspaniałych dramatów i komedii. W trzy stulecia po śmierci Williama zrobiono 
z niego złodzieja, który ukradł dzieła Marlowe' a. W tym to, w tych niecnych zabie
gach kryje się „tajemnica Szekspira", którą wymyślili ludzie małego serca i ciasne
go rozumu, dociekający istoty sztuki Stratfordczyka, a nie mający ani narzędzi, ani 
wyobraźni, a tylko ogromną ochotę, by pozbawić go sławy 1 chwały Odpowiedział 

im in pleno znakomity angielski historyk literatury George Sampson: 

Maniakom, którzy twierdzą, że sztuki Shakespeare'a są zbyt dobre, by mógł 1e nap isać aktor, 
nie przyszlo nigdy do glowy, ze są one zbyt zie, by mógł te napisać lord kanclerz. Są w rnch 
przec1ez rneporozum1erna dotyczące elementarnych faktów. Brak 1m oryginalnych fabuł, są 

nieporządne pod względem formy, pełno Jam porzuconych wątków, są całl<owic1e nieznośne 
Ma1ą wszelkie ceehy pospiesznych 1mprowizaqi. P a c h n ą t e a t re m. n 1 e g a b 1 n et e m 

X 
Znał teatr znakomicie, od podszewki do puszystego, olśniewającego woa

lu. I kiedy teatr potrzebował nowych sztuk, dawał mu je, czasami dwie w roku. 
W ciągu dwudziestu lat, w ostrej konkurencji dramaturgicznej dał teatrowi 37 
sztuk, a o (co najmniej) tuzinie z nich można powiedzieć, że utrzymują się na 
scenach całego świata wyraźnie na życzenie publiczności. Od 400 lat. 

Komedie. Z wczesnego okresu Poskromienie złośnicy i Komedia omyłek, Dwaj 
panowie z Werony i Stracone zachody miłości: późniejsze: Sen nocy letniej i We
sołe kumoszki z Windsoru; z okresu mistrzowskiego Wieczór trzech króli, Jak wam 
się podoba i Wiele hałasu o nic. Tragedie. Romeo i Julia i Kupiec Wenecki z wcze
snego okresu twórczości, Hamlet-arcydzieło pośród arcydzieł, Otello, Makbet, Król 
Lir, monumentalne tragedie rzymskie Juliusz Cezar, Antoniusz i Kleopatra, Kario
/an i Tymon Ateńczyk. Kroniki albo dramaty królewskie Ryszard Ili, Henryk V (dwie 
części), Ryszard Ili, Henryk V, Henryk VI (trzy części), Henryk Ili. I te, które niełatwo 
sklasyfikować, bo spod komediowej materii wyłania się silny kościec dramatyczny, 
a nawet tragiczny, przy użyciu szekspirowskiej przyprawy - mieszaniny sarkazmu, 
ironii i goryczy Miarka za miarką, Burza w stylu fantasy, 
Tra/ius i Kresyda. 

To one wytyczyły drogi dramatu, a każda epoka 
mogła z nich czerpać dla siebie wszystko - styl, język, 
sposób obrazowania, grę wyobraźni. Zwłaszcza roman
tyzm uczynił z Szekspira chorążego swoich przekonań, 
gdy odkrył, że świat ma formę otwartą, na wzór wielu 
wymienionych wyżej dzieł. Fantastyka miesza się u Sze
kspira z rzeczywistością, tragizm z komizmem, metafo
ryczność stylu z dosadnością postaci, silne charaktery 
ze słabymi osobowościami. Przełamał wszystkie kano
ny, zburzył je i na nich zbudował nowoczesny dramat. 
Ale nie czuł swojej genialności. Nawet nie podejrzewał, 
że cień jego postaci będzie tak długi i trwały, że żyć bę
dziemy pod nim jak zaklęci - przez stulecia. 

RB 



Medtx 
KALISKA 

AGENCJA 
MEDYCZNA 

ELEKTRIN 
Kalisz, ul. Kanonicka 1, tel. /0-62/ 573 460 

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE: 
lampy, przewody, żarówki , 

baterie, oświetlenie halogenowe . , 
przepływowe podgrzewacze wody, 
energooszczędne źródła światła . 

~eSłAUrAejA ~lub ener9et!JkA 
Piotr Matuszczak 

Kalisz, Aleja Wolności 8 
(biurowiec Energetyki Kaliskiej S.A.) 

Rezerwacja: 658-330, 658-44 7. 

ENERGETYKA 
KALISKA 
SPÓŁKA AKCYJNA 

62-800 KALISZ 
Al. Wolności 8 
tel. (0-48-62) 658 100 
fax (0-48-62) 658 300 

POLIFARB 
KALISZ S.A. 



SPÓŁKA AKCYJNA 
KALISZ. UL. CHOPINA 25. TEL. 59-107, FAX 732-49 

Największy producent tkanin 
dekoracyjnych do mieszkań, 

stylowych wnętrz, galerii, salonów, 
teatrów, sal koncertowych . 
Poleca : aksamity jednobarwne i 
drukowane, plusze dekoracyjne, 
żakardowe narzuty, makaty, zasłony. 

WINIARY 

Kierownik Impresariatu 
MIROSŁAWA KUDAS 

Organizacja pracy artystycznej 
KARINA GUZIELAK 

ANET A JOACHIMKOWSKA 

Dział literacki 
NATALIA GABRYŚ 

Kierownik techniczny 
JACEK WANAT 

Kierownik sceny 
JÓZEF KRÓTKIEWICZ 

Brygada obsługi sceny 
ROMAN KALINOWSKI 

DARIUSZ KOPEĆ 
TADEUSZ LICHOCKI 

GRZEGORZ SZARY 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej -

JADWIGA KURZAWA 
krawieckiej męskiej -

HENRYK PIĄTKOWSKI 
stolarskiej -

MAREK ARANOWSKI 
fryzjerskiej -

WIESŁAWA ANTCZAK 

Rekwizytorzy 
MACIEJ GÓRNICKI 

EDWARD WARDĘGA 

Elektrycy 
JANUSZ SZYCHTA 
MARIUSZ GUGLAS 

MAREK KĄKOL 

Akustycy 
ANDRZEJ DRU2BIAK 
SEBASTIAN JOCHAN 

Malarz-dekorator 
JOLANTA PAWŁOWSKA 

Modelator 
PAWEŁ DZIECHCIAROW 

Modystka 
GENOWEFA PLEWA 

Tapicer 
JAN NOWAK 

Kwiaty na premierę dostarcza Gospodarstwo Ogrodnicze 
Czesława Klimczaka z kwiaciarni "L O T O S" 
ul. Śródmiejska 1 O, tel. 577 235 i Śródmiejska 32, tel. 570 528 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru . Kasa czynna codzien
nie oprócz poniedziałków i niedziel od godz. 9.00 do13.00 oraz 
od 18.00 do 19.00ina1edną godzinę przed rozpoczęciem każ
dego przedstawienia. Zamówienia na bilety zbiorowe prosimy 
kierować do Impresariatu - tel. 572 514 . 673 047. 8. 9 w. 29 

Redakcja programu Ryszard Bien~ki 

PfOJCkt g1af1czny VVojfek Slefaniak 
Skład 1 lamarne_ Lidia Łyszczak 

Folosy z premiery Arek Szymarlsk1 
!/Vydawca· Teatr im Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 

Druk REMA - KAUSZ. ul Staszica 43 



W programie wykorzystano grafiki Goyi z cyklu „Kaprysy" 

• 

Cena 2 zł 


