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en nocy letniej został najprawdopodobniej napisany jako 
widowisko okolicznościowe, mające uświetnić uroczys
tości weselne arystokratycznej rodziny. Komedia pow
stała z pewnością w ostatnim sześcioleciu poprze
dzającym rok 1600. Poeci elżbietańscy · dla uczczenia 
zaślubin swych mecenasów zazwyczaj pisali kunsz
towne poematy zwane epithalamium przeznaczone do 

odśpiewania przed sypialnią nowożeńców. Szekspir, poeta-dramaturg, znany j, uż 

jako autor kilku komedii i kronik historycznych, postanowił stworzyć z tej okazji 
utwór sceniczny. 

Sztuka, przeznaczona dla elity elżbietańskiej jako widowisko weselne, szybko 
zdobyła powodzenie w ówczesnych teatrach plebejskich i wydana została 

drukiem w Londynie w 1600 roku . 
W XVII wieku tekst Snu grywano w przeróbkach lub fragmentach. Największą 

popularnością cieszyło się interludium rzemieślników o Pyramie i Tyzbe. 
Później zaczęto też grywać fragmenty nadające się na przeróbkę operową. W 
1692 roku \"'}'Stawiono z przepychem Królową krainy czarów (The Fairy Queen), 
muzyczne widowisko oparte na tekście Szekspira, z muzyką Henry Purcella, 
chórem Chińczyków i tańcem sześciu małp. W epoce Oświecenia wciąż przera
biano komedię na rozmaite sposoby. Albo usuwano sceny z kochankami albo też 
partie rzemieślników. Różnorodność gatunków pomieszanych i zespolonych 
przez Szekspira w Śnie nocy letniej była dla ludzi Oświecenia błędem \vymagają
cym poprawek i interwencji. Wartości poetyckie i dramaturgiczne Snu nocy letniej 
w pełni docenili romantycy. M. in. William Blake w obrazie Oberon i Tytania, 
Christoph Martin Wieland w poemacie Oberon i Karl Maria von Weber w operze 
opartej na tym słynnym poemacie. Słowacki tworząc magiczny świat Goplany w 
Balladynie musiał być z pewnością zafascynowany tekstem Szekspira. Sen stal się 
też inspiracją dla Feliksa Mendelssohna-Bartholdy'ego, który stworzył do tekstu 
komedii muzykę . Wystawiony w 1842 roku w Berlinie spektakl odniósł wielki 
sukces, a Marsz weselny z tej partytury jest utworem powszechnie grywanym na 
uroczystościach ślubnych. 

Sen nocy letniej zaliczany jest do najwybitniejszych utworów Williama Szekspira 
i do dziś pozostaje jedną z najczęściej grywanych komedii poety. 

na podstawie opracowania Stanisława Hels_ztyńskiego i Przemysława Mroczkowskiego 



William Shakespeare 

Sonet XLIII 
Gdy oczy mi przymyka sen - widzą najbystrzej; 
W dzień - świat widzialny zda się im niegodny wzroku, 
Lecz gdy śnię, oczy chłoną światłość wizji czystszej: 
Ciebie; z niejasnych przyczyn jasno widzą w mroku. 
Ty, którego sam cień już ciemność w blask rozjarza -
jakżeby jasno jawę jaskrawa ulewa 
Twoich blasków zalała, gdy co noc się zdarza, 
Że i zamknięte oczy obraz twój olśniewa! 
jakże byłyby, pytam, pobłogosławione 
Oczy widokiem ciebie żywego w dzień biały, 
Skoro przez snu i powiek podwójną przesłonę 
Niedoskonałą kopię twą widzieć musiały? 

Dni bez ciebie - to noce, świat kryjące w cieniu; 
Noce - to dni: gdyż widzę cię w sennym marzeniu. 

Przekład : Sta ni sław Barańczak 

Marcus Gheeraed ts Młodszy, Kapitan Thomas Le1:, 1594 r. 

„ ... Miłość z obłędem ma wspólne podłoże 
i wyobraźnię, która fantazjuje 
więcej, niż chłodny rozum pojąć może. 
Wariat i zakochany, i poeta, 
wszyscy trzej z wyobraźni są utkani ... " 

Sen nocy letniej. Prze kł ad: Konstanty Ildefons Gałczyń s ki 



LAS 
Las symbolizuje Ziemię, Wielką 
Macierz, płodność; nieświado

mość; ciemność; ukrycie, schro
nienie, ucieczkę od ludzi, pustd
nię, skupienie duchowe, medyta
cję, duszę; nauczyciela; niewin
ność; królestwo; świętość, świą

tynię; marzenie senne, czary, sie
dzibę istot nadprzyrodzonych, 
tajemnicę; zbójectwo; błądzenie; 

polowanie. 
Las - ukrycie, miejsce schronie
nia duszy (Białej Łani) i ducha 
a ednorożca)' istot nadprzyrodzo
nych, duchów, demonów, dzikich 

ludzi, wilkołaków, wróżek, czarodziejek, krasnoludków itd. Idź na bory, na 
lasy - dawna formula wypędzania diabłów, demonów, uroków. 

SEN I SNY 
Sen (spanie) symbolizuje świat, życie, tajniki życia, słodycz życia, skracanie 
życia, życie duszy; kochanka maku; przypomnienie, przemijanie, śmierć, cud 
Natury, mamkę Natury; ogień, wodę; pożywienie, smaczne jadło, odświeża
jącą kąpiel; płaszcz; folgę frasunku; stan bezgrzeszny, równacza ludzi, przy
jaciela w niedoli, dobroczyńcę, brata, lekarza dusz chorych; pochlebstwo; 
złodzieja. 

Sny (marzenia, widzenia senne) symbolizują sybille, duchy przeszłości, 

posłańców wieczności, dzieci Nocy, dzieci boga Snu, dar boski, głos przestro
gi, Synów Ziemi; czary, tajemnice, proroctwo, (opaczne) wróżby, nadzieję; 
to, co nie znika; nieśmiertelność; prawdę życia; marność, oszustwo, ułudę; 
własny świat śpiącego, resztki dnia; charakter człowieka, stłumione prag
nienia, psychozę, podświadomość. 

. 
KSIĘZYC 
Księżyc jest symbolem tajemnych, zakrytych stron Natury; miłości; bez
czynności; płodnej pasywności; okresowego stwarzania i odtwarzania, ma
cierzyństwa, opieki, szlachetności; stałości i niestałości, zmienności, niezde
cydowania; intuicji, duszy, obłędu, szaleństwa, buntu; zła; śmierci; płynów; 
pamięci i dziedziczenia cech; wyobraźni, natchnienia poetyckiego, 

wraż liwości, nieświadomości, magii; nieba. Uchodzi za pośrednika między 
niezmiennym Kosmosem a zmiennym życiem ziemskim, za pramaterię 

kształtowaną przez blask Słońca; związany jest z wodą (tak jak Słońce z og
niem). Uważany był za szafarza deszczu, dlatego m. in. wiązano Księżyc z 
wodą, kąpielą, wcześnie dostrzeżono jego związek z pływami morskimi; 
służył jako miara czasu i przepowiednia pogody; uchodził za opiekuna 
zakochanych. 

. 
JEDNOROZEC 
Jednorożec jest symbolem odwagi, męskiej aktywności, szybkości; szlachet
ności, cnoty, uwznioś lonej płciowości; pokoju, samotności, życia zakonnego; 
śmierci; czystości, dziewictwa; kobiecej bierności, łagodności. 
Według opisu Focjusza z IX w. jest to zwierzę w rodzaju dzikiego osła indyj
skiego - wielkości konia, białej maści, czerwonogłowe, błękitnookie, z kozią 
brodą, z jednym na łokieć długim rogiem na środku czoła, który jest biały u 
nasady, czarny w środku i czerwony na spiczastym końcu. Zwierzę to biegnie 
bardzo szybko i dlatego trudno je upolować, ale na widok czystej dziewicy, a 
przynajmniej bardzo ładnej dziewczyny, staje i składa głowę na jej łonie. 

Wtedy ·można go schwytać i zabić. 

HARFA 
Harfa symbolizuje świat nadnaturalny; niebiańską błogość; modlitwę świę
tych; drabinę do nieba; harmonię; kontemplację; proroctwo; radość; czułość, 
miłość, łagodność; czystość; na- ••• 
dzieję; godność, dumę; pamięć; 

napięcie; muzykę, taniec, poezję; 
wiatr; ślepotę, niemotę; smutek, 
tęsknotę, nostalgię; życie; śmierć; 

duszę, wędrówkę duszy; rycerst
wo, zwycięstwo; pijatykę, ucztę; 

nierząd. 

W kulturze celtyckiej harfa nabra
ła szczególnego znaczenia. Cel
towie grali na harfie muzykę tra
dycyjną w trzech formach: uśmie
chu, płaczu i snu. 

Ze Słownika symboli 
Władyslawa Kopal i ńs.kiego, 

Wiedza Powszechna, Warszawa 1990. 



SEN NOCY LETNIEJ W KRYTYCE 

'8'~~ en nocy letniej jest dziwną i piękną przędzą, utkaną w wyobraźni mło-
, dodanego poety. Co w sztuce tej jest może najbardziej godnego 

uwagi, to harmonijne zespolenie tak zupełnie odmiennych jego 
części składowych . Zda się, jakby nici jedwabnego przepychu splotły 
się w tej tkaninie z nićmi domowego zgrzebła, a obie ponadto ze 

ściegami zroszonego babiego lata i włóknami uwitymi z promieni księżyca. 

Edward Dowden (1843 - 1913) Wprowadzenie do Szekspira , 1877. Tlum. S. Hel sztyński. 

Wzór najdoskonalszy dramatyki romantycznej, najdziwniejszy z poematów 
scenicznych Szekspira powinien w realizacji teatru dzisiejszego zachować całą 
swoją dziwność, poetyczność i romantyczność. 

Fantastyka musi tu brzmieć realnie, realizm fantastycznie, bufonada musi za
wierać myśl głębszą,a mistycyzm musi stanowić fundament symfonii pięknie 
dobranych dźwięków, barw i scen i musi być czymś zupełnie jasnym, nie potrze
bującym dowodu . 

Leon Schiller: Od inscenizatora Sn11 nocy letniej. „Teatr" 1934 nr. 1. 

Poczucie szczęsnego porządku społeczności i natury, i świętość, i nadzieja 
pięknego potomstwa i przedłużenia, świat stabilny, szczęśliwy i należycie 
zbudowany, spojony przez miłość i pełny miłości szacunek, który ożywia dow
cip, inteligencja i poezja - oto prawdziwa istota radości Snu, w którym młoda 
miłość i dojrzała miłość znajdują swoją na wieki wieków szczęśliwość i kom
panię. 

Nevill Coghill (profesor oksfordzki i reżyser Szekspira): 
z listu do Przcmyslawa Mroczkowskiego (] 967) 

Obie interpretacje Snu nocy letniej, jasna i ciemna, karnawałowa i także karna
wałowa, ale w sensie dionizyjskim, są pełne wielu znaczeń. Ale nawet w swoich 
sprzecznościach odkrywcze. Jedynie w „zgodzie niezgody" i w „niezgodzie zgo
dy" ślepy Kupidyn spotyka złotego osła i duchowe przemienia się w cielesne. 
Coincidentia oppositorium w duszociałach aktorów i postaci po raz pierwszy 
została ucideśniona przed oczyma widzów. 

Jan Kott Płeć Rozalindy, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1992 

Ustalmy więc, że Puk nie jest diabłem, lecz psotnym, ale i dobrym chochlikiem, 
że Tytania nie jest dziwką, lecz jednak królową baśniowego świata, której 
Oberon, zazdrosny o pazia (czemużby nie?), robi złośliwy dowcip, wiodący 

l 

i'vlarc Chaga ll Sen letniej nocy, 1939 r. 

„ ... Oko ludzkie nie słyszało, ucho ludzkie nie widziało, 
ręka ludzka tego nie wysmakuje, język ludzki nie pojmie 

ani serce nie wypowie, jaki był mój sen ... " 
Sen nocy letnie;. Przekł ad : Konstanty Il de fo ns Galczynski 



zresztą w konsekwencji do pojednania się tych dwojga, że wreszcie Demetriusz i 
Lyzander, Helena i Hermia nie są bandą rozwydrzonych dzikusów, lecz czwórką 
dość przyzwoitych młodych ludzi, mających sercowe kłopoty, a te - po nieodzow
nych w komedii powikłaniach - ostatecznie także za sprawą Oberona przestają 
być kłopotami . Ustalmy, że Sen, będąc wspaniałym epitalamium, jest wreszcie 
także „komedią omyłek", o ileż jednak dojrzalszą, kunsztowniejszą i niezrów
nanie bardziej poetycką od pierwszej, młodzieńczej krotochwili niewypierzonego 
jeszcze Stratfordczyka. Ustalmy, że nie będziemy dopatrywać się ponurej nocy, 
pełnej chorych namiętności, tam gdzie jest mowa o dziwnej, lecz w końcu pię
knej nocy sobótkowej, ani brutalności, tam gdzie jej nie ma. Ustalmy wreszcie, 
że trzydziestoletni poeta, od niewielu lat dopiero przebywający na stałe w Lon
dynie, wraca w tej sztuce (jak często będzie wracał) z upodobaniem do wspom
nień ze Stratfordu i Ardeńskiego Lasu, że z wypracowaną „klasyką" wymyślo
nych Aten łączy romantyzm własnej - dość burzliwej - młodości spędzonej na 
angielskiej prowincji. 

Juliusz Kydryńs ki: Przypisy do Szekspira, Kwiaty na Tor. Warszawa, 1993 

Robert Anning Be ll (1863-1933). Rysunek do strony tytulowej Snu nocy letniej 

BOTTOM ALBO SPÓD 

ierwszy chyba Stanisław Koźmian Szekspirowskiego Bottoma 
ze Snu nocy letniej nazwał Spodkiem. Spodek przyjął się i w 
praktyce teatralnej, i w przekładach, za Koźmianem poszedł 
Gałczyński i, o ile pamiętam, Miłosz. I dopiero Maciej 
Słomczyński przezwał go Dupkiem. Spodek brzmi dobrze w 
dialogach i oswoiła go nasza wyobraźnia, ale dla tego przysa

dzistego tkacza jest może zbyt porcelanowym imieniem. Grany był zawsze 
przez rosłego aktora. Na obrazach Fuselego, którego wyobraźnia dorów
nywała Szekspirowskiej, ma w scenie z Tytanią ciężkie i ogromne nogi 
prostaka. Spodek udelikatnia i rozpieszcza Bottoma, ale Dupek u 
Słomczyńskiego jest chyba nazbyt wulgarnym przeinaczeniem Bottoma. 

Bottom jest nie tylko częścią ciała jak we współczesnej angielszczyźnie bot
tomless - reklamą nagości od dołu, ale ma i inne konotacje: bottomline to linia 
zanurzenia, a obecnie coraz częściej podkreślenie „pod kreską", podsumo
wanie rachunku. 

Bottoin ma również swoje konotacje biblijne, jak w liście św. Pawła Do Ko
ryntian: „Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości Boże". Te „głę
bokości" w Biblii, którą czytał Szekspir, brzmiały: „the botome of Goddess sec
rettes". Bottom, kiedy budzi się ze swojego oślego snu, jak to już dawno 
odkryto, parodiuje list św. Pawła. Ten monolog przebudzonego Bottoma jest 
jedną z kulminacji dramatycznych Snu, istotny i dla interpretacji sztuki, i mo
że jeszcze bardziej1 dla aktora tej wielkiej roli. 

Bottom o swoim śnie: „it shell be called Bottom's Dream', because it hath 
no bottom". Bardzo trudne miejsce do przekładu. Koźmian tłumaczy: 

„Będzie miała tytuł »Sen Spodka«, ponieważ w niej nikt spodka nie dojrzy". 
Słomczyński jeszcze dalej odszedł od tekstu i podtekstów i nie rozwiązał 
trudności: „Będzie zwać się snem Dupka, gdyż żaden dupek nie przeżył tego 
na jawie". Jeden Gałczyński w swoim zadziwiającym przekładzie oddał w tym 
Szekspirowskim no bottom - dno: „będzie ona nazwana Balladą Spodka, 
ponieważ ona nie ma spodka czyli dna". 

Jest jeszcze w scenie nałożenia oślej czapy druga piękna, przejmująca i waż
na kwestia: „Bless thee, Bottom, bless thee! Thou art translated" .Koźmian prze
kłada: „Ach, Spodku, jakżeś ty przemieniony!", Słomczyński: „Niech cię Bóg 
strzeże, Dupku! Niech cię strzeże! Odmienili cię!". „Odmieniec" - to dziec
ko zwrócone przez rusałki czy Cyganki na miejsce dziecka porwanego. O „od
mieńcu" podrzuconym przez dziwożony pisze Władysław Kopaliński w swo
im znakomitym Słowniku mitów. Gałczyński i tutaj znalazł rozwiązanie dla 



„słodkiego byczka" z oślą głową. Ben jonson, współczesny Szekspirowi, me
taforę nazwał „translation" - przetłumaczeniem. I tak Gałczyński tu prze
kładał: „Na jakiż to cię język przetłumaczyl i ?". 

Ale ciągle mam wątpliwości do „Spodka". Bottom jest tkaczem i gdybym 
sam przekładał, nazwałbym go Spodem. W tym „spodzie" są wielorakie ko
notacje, i cielesne i metafizyczne. I jakże wspaniale by brzmiał wers: 
„Spodzie, Spodzie, ale cię przerobiono!". Ten Spód pasuje do imion innych 
rzemieślników „ateńskich", u Słomczyńskiego tym razem doskonale: Klin, 
Flet i Ryj albo jak spity kotlarz Szlaj w Poskromieniu złośnicy. I ten Spód prze
tłumaczony na osła bardzo mi odpowiada jako kochanek księżycowej Tytanii: 
„Ty jesteś mędrzec i piękność zarazem". 

Stanisław Barańczak proponował w rozmowie telefonicznej pół żartobli
wie, aby Spodka nazwać Podszewką. 1 później się przy tej nieszczęśliwej 

przezwie uparł. I wtedy: „A niech cię licho, Podszewko! Aleś ty przenicowa
ny!". A mój własny syn wymyślił na Spodka - Dołek. I wtedy pan Pigwa, 
cieśla i reżyser leśnej krotochwili, powiedziałby: „Dołku, Dołku, ale cię 

wykopano". 

Jan Kott 
w: Pleć Rozali11dy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992 

Tak rzeczom lichym 
i nędznym użycza 

miłość uroku i kształty 
przemienia, 

bo miłość duszą patrzy, 
a nie okiem 

dlatego Amor jako ślepy słynie. 
Ani też miłość nie bywa 

rozsądna, 

skrzydła bez oczu to pęd 
lekkomyślny, 

przeto malują miłość jako dziecko, 
bowiem się złudą kieruje w wyborze. 
I tak jak psotni chłopcy czasem 

kłamią 
tak samo Amor lubi wiarołomstwo. 

Sen nocy letniej 
Przekład: Konstanty Ildefons Galczyński 

Nicholas Hilliard (1547- 1619) 
Miniaturowy portret gentlemana 



SEN NOCY LETNIEJ 
w Teatrze Polskim w Warszawie 

13 października 1923 roku 

Przekład Stanisława Koźmiana. 
Układ sceniczny i reżyseria Aleksandra Zelwerowicza. 

Dekoracje i kostiumy Karola Frycza. 
Muzyka Feliksa Mendelssohna. Orkiestra pod dyrekcją Piotra Maszyńskiego. 

Tańce w układzie i wykonaniu Zespołu Tacjanny Wysockiej. 

Obsada: 
Osoby baśni: Tezeusz - B. Samborski, Egeusz -T. Skarzyński, 

Lyzander - Ł.Łuszczewski, Demetriusz - L. Stępowski, Filostrat - ]. Szkudelski, 
Pigwa - ]. Warnecki, Spój - B. Rosłan, Spodek - A. Zelwerowicz, 

Dudka - M. Maszyński, Ryjek - ]. Machalski, Głodniak - W. Gawlikowski, 
Hipolita - S. Broniszówna, Hermina - H. Hałacińska, Helena - H. Gromnicka, 

Oberon - W. Biegański, Tytania - H. Sulima, Puk - S. Umińska, 
Rusałka I - Z. Kuszlówna, Rusałka II - ]. Czartorzyska. 

Osoby krotochwili: Prolog - ]. Warnecki, Pyram -A. Zelwerowicz, 
Tyzbe - M. Maszyński, Mur - M. Machalski, Księżyc - W. Gawlikowski, 

Lew - B. Rosłan. Grano 38 razy. 

Spodek - A. Zelwerowicz Puk - St. Umińska Pigwa - ]. Warnecki 

Od lewej: Ryjek - ]. Kondrat, Spodek - ]. Kurnakowicz, Pigwa - ]. Orwid, Spój - F. Chmurkowski, 
Dudka - A. Dymsza, Głodniak - M. Bormvy. Fot. St. Brzozowski. 

3 października 1934 roku 

Przekład Stanisława Koźmiana i Leona Ulricha 
Reżyserował Leon Schiller 

Dekoracje Stanisława Śliwińskiego. Kostiumy Władysława Daszewskiego. 
Muzyka Feliksa Mendelssohna w układzie Romana PaJestra. 

Kompozycje taneczne Tacjanny Wysockiej. 
Obsada: 

Oberon - J. Kreczmar, Tytania - E. Kuncewiczówna, Puk - M. Żabczyńska, 
Elfy - Zespół Tacjanny Wysockiej, Tezeusz - A. Socha, Hipolita - H. Daszyńska, 

Egeusz - F. Norski, Hermia - I. Borowska, Helena - E. Barszczewska, 
Lizander - L. Łuszczewski, Demetriusz - M. Wyrzykowski, Fifostrat - W. Pawłowski, 
Spodek - J. Kurnakowicz, Pigwa - ]. Orwid, Dudka - A. Dymsza, Ryjek - ]. Kondrat, 

Głodniak - M. Borowy, Spój - F. Chmurkowski. 
Grano 57 razy. 
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jeżeli my, duchy płoche, 
obraziliśmy was trochę, 
wiedzcie, że to sen jedynie 
i zaraz jak sen przeminie. 
Niech ta cała sprawa błaha 
nad wami jak sen się waha, 
trwajcie w tym śnie jak w zabawie, 
a co złe, to ja naprawię. 
Bo ja jestem Puk-Koleżka, 
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 prawo łaskawie, 
a co złe, to ja naprawię. 

Sen nocy letniej 
Przekład: Konstanty Ildefons Gałczyński 

Ryciny na okładce pochodzą z: The Works of Shakspere, London, J. S. Virtue & Co 
i Galerie des Personnages de Shakspeare, Paris 1849. 
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SEN NOCY LETNIEJ 
A Midsummer Night's Dream 

Przekład - KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKJ 

Osoby: 

Tezeusz , książę Aten ....... ... .. ... ... ... ........... „ .............. . .. •.. . • . „ ... ........ „ ...... TOMASZ BUDYTA 
Egeusz, ojciec Hermii .. „ ... . . . „ .... ... „ ................ „„ ......... . . . ...... . „„„ ...... KRZYSZTOF KUMOR 
Lizander } ....................... .... ...... ... ..... ............ ARTUR JANUSIAK 
Demetriusz zakochani w Herm ii .... . „ „ . . ... „„ „ .... . . ... „ „ „ .. „ .... „ ..... ADAM BIEDRZYCKI 
Fiłostrates , mistrz zabaw i ceremonii u Tezeusza ... ..... .. ............. ..... BOGDAN POTOCKJ 
Pigwa, cieśla ...... .... ... .. .... ... .... .. ... ....... ... ..... ....... ........ .. ..... ... ............... RYSZARD NA WROCKI 
Spój, stolarz .......... .................. .................. ...... .. ....................... .... ............. WIESŁAW GOŁAS 
Spodek, tkacz ..... .. .................. ........ .. ............................... ....... .... ........... DAMIAN DAMIĘCKI 
Duda, miechownik ......... ..... „ •. ... . . ......................... „ .. „ ... • • . • ••....... GRZEGORZ GADZI OMSKI 
Ryjek, malarz ..................... .... ... ... .. .. .............................. ..... .. .. .................... TOMASZ KRUPA 
Zdechlak, krawiec .......... ..... ... ..... .. ..... „„ ............ „ .......... ....... . ........ RYSZARD NADROWSKI 
Hipolita, królowa Amazonek, zaręczona z Tezeuszem .. ... „„„ . . . . IZABELLA BUKOWSKA 
Hermia, córka Egeusza, zakochana w Lizandrze ......... ....... .................. EWA DOMAŃSKA 
Helena, zakochana w Demetri uszu ..... ........ ..... ..... .... ....... ... EWA KONSTANCJA BUŁHAK 
Oberon, król elfów ... .... .... ... ....... .. ...... .............. .... ..... ........ ... .... .. ... ... LESZEK TELESZYŃSKI 
Tytania, królowa elfów ........ ..... .. .. ..... .. ......... „ ... ... . . ....... ..•. ..... ...... „ ... . ...•. ZUZANNA LIPEEC 
Puk czyli Robin-Koleżka, elf ...... ............. „ .............. „ .. ... .•.•....... „ ......... DARIUSZ KW AŚ NIK 
Gorczyczka } ..... ..... .... ............................ .... . „„„„ ••• .... .......... MART A ALABORSKA 
Pajęczynka ... .... ...... ... „ ....... „ .................... . . • .. • •• •• MAGDALENA HOMANOWSKA 
Groszek elfy ...... ... .... .... .. . „ ....... „ „ .........•.... . .. ...••• „ . ... ... „ „ „ .........• RENAT A PĘK UL 
Ciemka .......... ...... ..... „ ....................••..... ....••••• .. .... ...... „„ .••..••... „. ANNA UŁAS 

* * * 
Chłopcy z chóru Cantores Minores przy Katedrze św. Jana w Warszawie 

Harfa: ANNA SIKORZAK-OLEK 

Reżyseria 

JAR OSŁA W KILIAN 

Choreografia 
JACEK TOMASIK 

AGNIESZKA BEMOWSKA 

Muzyka 
KRZESIMIR DĘBSKJ 

Scenografia 
ADAM K1LIAN 

Przygotowanie wokalne 
JOSEPH HERTER i WIT ZAWrRSKI 

Asystent reżysera 
BOGDAN POTOCKJ 

W przedstawieniu wykorzystano fragmenty utworów Benjamina Brittena, Feliksa Mendelssohna oraz 
melodie XVI wiecznych tańców angielskich. 
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