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ELFY I RZEMIEŚLNICY 

Jest Noc Świętojańska, a więc jeden z tych mo
mentów przesileń, które jeszcze w obrzędach 
pogańskich stanowiły czas powrotu do pier
wotnego chaosu, do pierwotnych sił witalnych , 
w celu odnowienia zużytych praw ludzkiego 
porządku. Towarzyszyło temu rozpasanie 
w różnych dziedzinach: obyczajowej, sek
sualnej , ujawnianie i spełnianie potrzeb 
niskich, tajonych pragnień i instynktów, 
naruszanie świętości. Wszystko to miało na 
celu odwołanie się do sił ponadrozumowych, 
wzmocnienie niewystarczalnych mocy ludz
kiego umysłu. 
W taki czas wiele było dozwolone, tak jak 
podczas karnawału i Święta Głupców, kiedy 
król ubierał się w szaty błazna. a błazen zos
tawał obierany królem. 
Miejsce, w którym odbywa się przeważająca 

część wydarzeń „Snu nocy letniej" to las, pełen 
tajemniczych, znanych z mitologii istnień. 

Towarzyszy im wielokrotnie przywoływana 

w tekście dramatu pełnia księżyca, która od 
wieków kojarzona była z energią magiczną, nie 
z tego świata. To podczas pełni księżyca magia 
miała największą moc, a duchy stawały się 

niespokojne. 
Dopiero w tym otoczeniu i w tych warunkach , 
z daleka od uświęconych porządków dnia co
dziennego możliwe są pewne weryfikacje, pow
rót do pierwotnego chaosu, pierwotnej świeżości. 
Surowe prawo ateńskie , które zmusza córkę do 
posłuszeństwa ojcu a nie głosowi serca 
sprowadza uciekających kochanków do lasu. 



Przyroda uosobiona i ufantastyczniona głównie 
w postaci Puka daje nauczkę bohaterom i przy
wraca właściwy bieg rzeczom, kierując miłość 
Demetriusza na Helenę i uwalniając Tezeusza 
od zbytniego przywiązania do starego prawa, 
które niezgodne jest z naturą człowieka. 

*** 
Zachwianie ustanowionego rozumem porządku 
ponosi za sobą inne jeszcze konsekwencje - na
stępuje pomieszanie rzeczy wzniosłych z wul
garnymi . Za przyczyną Puka czy wskutek dziw
nego zbiegu okoliczności między arysto
kratyczno-baśniowych bohaterów zaplątują się 
prostackie postacie o niewybrednych imionach, 
obdarowany miłością Tytanii Podszewka 
dostępuje uczestnictwa w rzeczach świętych. 

Wprowadzenie motywu rzemieślników 

ateńskich jest z jednej strony nawiązaniem 

przez Szekspira do twórców misteriów 
mieszczańskich, którymi były prości rzemieś
lnicy, może też być próbą podpatrzenia wraż
liwości percepcyjnej prostych widzów, tłumnie 
odwiedzających „The Globe". 
Można powiedzieć, że Szekspir pozwolił sobie 
na żart ze swojej publiczności pokazując jej 
własne odbicie w konfrontacji z rzeczami, 
których nie rozumieją i dokonując próby: jak 
by to było , gdyby owa cudowność wkroczyła 
w ich życie. Eksperyment kończy się oczy
wiście karykaturalnie, przez kompletny brak 
wyobraźni łudzi trzeźwo spoglądających na 
rzeczywistość. 

W odróżnieniu jednak od publiczności dwor
skiej, która w utworze poddana zostaje surowej 
krytyce, Szekspir traktuje rzemieślników z du" 

żą dozą ciepła. Jest w tym coś z Rabela
isowskiego traktowania własnych bohaterów: 

Święto daje prawo do głupoty. Głupota ta jest 
na wskroś ambiwalentna: zawiera zarówno 
negatywny moment degradacji i zniszczenia jak 
i pozytywny moment odnowienia i prawdy. 
Głupota jest mądrością na opak. Odwrotną 

stroną i dołem oficjalnej, panującej prawdy,· 
głupota przejawia się przede wszystkim w nie
zrozumieniu praw i konwencji świata 

oficjalnego, w uchyleniu się od nich. Głupota to 
swobodna mądrość świąteczna, uwolniona od 
wszelkich norm i więzów oficjalnej rze
czywistości, od jej trosk i powagi. 

*** 
Dla Rabelais 'ego również prawda błaze11ska 

zakładała uwolnienie się od prywatnej korzyści 
materialnej, od nie zasługując~} na szacunek 
umiejętności wygodnego urządzenia swoich 
spraw domowych i prywatnych. Język tej bła
zeńskiej prawdy był jednak zarazem całkowicie 
ziemski i materialny. Pierwiastek materialny 
nosił wszelako nie prywatnie egoistyczny ale 
powszechny ludowy charakter. Abstrahując od 
oficjalnych pojęć (. . .) otrzymamy Rabe
laisowską apologię głupoty jako szczególny 
punkt widzenia rzeczywistości, wolny od 
wszystkich prywatnych, egoistycznych 
interesów, norm i ocen „ świata tego"'. 

Dorota Bałuszyńska 

' Michaił Bachtin „Twórczo ś ć Franciszka Rabelais'go a kultura 
ludowa średniowiecza i renesansu" Kraków l 975 r. 
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Zbigniew Najmoła 
Iwona Bołądż 
Julian Hasiej 
Tomasz Benn 

Hipolita , Tytania - Ewa Romaniak 
Hermia - Olga Przeklasa-Wójcik 
Helena - Anna Nowicka 

Dama Dworu, Elf - Ewa Pająk 
Tadeusz , Oberon - Grzegorz Janiszewski (gościnnie) 

Egeusz - Mariusz Szaforz 
Lizander - Robert Żurek 

Demetriusz - Tomasz Kłaptocz (gościnnie) 
Filostrat, Puk - Piotr Rutkowski 

Piotr Kloc - Włodzimierz Górny 
Framuga - Sławomir Gaudyn (gościnnie) 

Mikołaj Podszewka - Grzegorz Kwas 
Franciszek Piszczała - Piotr Rybak 

Tomasz Dzióbek • Jerzy Ogrodnicki 
Ignacy Chudzina - Marek Kępiński 

oraz: 

Barbara Boryczko - Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnowie, 
Natalia Broniewicz. Katarzyna Drwal , Agnieszka Zaród 

- I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 

I 
'i. 

inspicjent, sufler -
światło -

dźwięk -
brygadier sceny -
garderobiana -
fryzjerka -
rekwizytor -
kierownik działu 

Krystyna Fudyma 
Wiesław Habet 
Tadeusz Wiśniowski 
Jerzy Milewski 
Ryszard Pociecha 
Zofia Czaja 
Barbara Łazarska 
Zbigniew Banach 

techniczno-gospodarczego - Jerzy Przystupa 
pracownia plastyczna - Bogusław Bilik 

Andrzej Krzyczmonik 
pracownia krawiecka - Maria Kańdula - kierownik 

pracownia stolarska -

Jolanta Kraj 
Małgorzata Cich 
Józef Kiełbasa 
Eugeniusz Wroński 

konsultant programowy - Dorota Bałuszyńska 
organizator pracy artystycznej - Wioletta Ławniuk 

biuro promocji 
i organizacji widowni - Małgorzata Gutwińska 

Stanisława Czop 

W spektaklu wykorzystano fi"agmenty utworu 
Henry'ego Purcella „The Fairy Queen" 



ROBtl) CjOObfElloLuczyU PUK 
wcdlu8 

Wielkiej Encyklopedii Okrzalów 

Qobin 8oodfellow, rabin-dobry-kompan, robin
dzieciak należy do 8oblinów oslalnich pokoleń. 

Ale len nasz poczciwiec, o klórym W. fischer po
wiada, że „urodzi! się na dębowej 8alązce", po
dobnie jak je8o kuzyn puk. nie jesl islolą 

zwyczajną. Dużo slron poświęciła mu kronika 
elftcka. W końcu lo jeden z „nieuchwylnych". 
Pojawi! się w Nollin8hamschire ok. 1'200 roku. 
Je8o fanlaslyczne pochodzenie przyprawia o za
wról 8lowy wielu elfolo8ów, skrzallo8ów, nie 
mówiąc już o demonolo8ach. Żaden z owych uczo
nych nie podaje ścislych informacji, a raczej 
rozbudowuje wlasną wersję bio8rafii zielone8o 
skrzala. Czy robin 8oodf'ellow jesl duchem, prze
bie8lą zjawą Qoobin liooda zmade8o w 1'247 r. 
w Kirkless? A może len „dobry bandyla" sam byl 
rabinem 8oodfellowem? Albo może je8o 
przyjacielem? Towarzyszem broni? Krewniakiem? 
Bliźniaczym bralem9 A ci meery men, weseli kom

pani, nie byli aby hob8oblinami?. Le8cndy o slyn
nym 8oblinie i bardzo slynnym łuczniku plączą się. 
8malwają coraz bardziej. W rezullacie wszędzie 

jesl pel no 8ood f ellowów i pel no Qobin !foodów. 
W hrabslwie Dorsed jesl WZ8órze robina 

8oodfellowa i Qobina liooda. Dwa slupy 8raniczne 
w okolicach Cloucesler noszą ich imiona. Jeden 
Qobin i dru8i robin zaznaczyli swą obecność 

w hrabslwie w Nollin8hamschire. Derbyschire. 
Cumberland, Cheshirc, ólaffordshire. A w oko
licach Chard oraz Tilslon f earnall zbudowali parę 

dolmenów. 

W swej „Milolo8ii czarodziejskiej" Thomas 
Kei8hlley poucza nas. że Qobin liood lo jedno 
z imion rabina 8oodfellowa. Na obrazie z 1638 r. 

arlysla przedslawil 80 z ro8ami na 81owie i koźlimi 
kopylkami pląsające8o w czarodziejskim krę8u, 

całkiem jak 8oblin puck. Dama Alice Noon na swym 
procesie w 1316 r. przyznała się, że klaniala się 

duchowi nazwiskiem Qobin Arlison i pod Jc8o 
opieką rzucala uroki i praklykowala czarną ma8ię. 
Nils Wicanlon zauważy!. że Qobin liood jesl znany 
pod pseudonimem Robin Round Cap. czyli Robin 
Kręcikaplu r . ponieważ nosi fryzurę lypową dla 
8oblinów a Je8o lowarzysze używają zielonych 
ubiorów. a przecież wiadomo, że zieleń jesl 
l radycyjną barwą maloludków. Ponadlo an8ielskie 
przysłowie „iść przez 0Lodolę Robina", znaczy 
„wybrnć najkrólszą dro8ę " albo„. ·„wejść na ścież
kę skruzalów" To bardzo in le romjąca zb ieżność: 

Len sam ubiór'. l aki M m wy81 ąd. odwiedzają le 0ame 
miej0ca, jednakowo dobrze slrzelają z luku, 
zręcznie podk radają. śm ieją 0ic;-: ha!aśliwie . 0 lroją 

żo rty („) 

Kiedy pochowano Qobina. znikną! leż rabin 
soodfellow.. Uplynęlo wiele sluleci zanim 0 i ę 

pojawili. Widziano ich obu - bladych, z lwarzami 
naznaczonymi smulkiem. 

WZQ06T: 

sześćdziesiąl cenlymelrów 

WYCLi\D: 

&ą rude, mają byslre spoj rzenie. spiczasle uszy. 
W wyjąlkowych syluacjach. a więc w bajkach 



i przesądach, są posiadaczami pary różków na 

3lowie. a nawel koziego ogona. 

MODA: 

Czapka ozdobiona piórkiem. koszula przed kolana, 

ka fl.an - wszyslko w kolorze zielonym. W za m

szowym kolcz anic noszą pc;:k slrzal. Oczywiście nic 

rozsla_ią się z lukiem. 

KUCHNIA 

Dziczyzna . .ser, piwo, jablecznik. 

05 YCZAJE„ ZAJ~CIA: 
Jcsl uwodziciele m. W maju zajmuje się 3rą na du

dach i podszczypywaniem dz iewcząl. Żyje w gro

madzie. 6polyka s ię z mszanymi wróżkami i wróż

kami \dnymi. 6ympalyczny żarlowniś, jednakże 

sprowokowany zawsze chwyci za broń . 6Lcze\a 

z luku do lajdaków zdrajców i pozbawia ich mienia. 

Ludzie powiadają . że lo on zasadza wiosenny ko

rzeń, klóry rokrocznie w marcu przynosi dz i ęci ol. 

Pierre Dubois „Wielka Encyklopedia Skrzatów" 
Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 1996 r. 

Tarnowski Teatr im . Ludwika Solskiego 
ul. Mickiewicza 4 
33-100 Tarnów 

Sekretariat teł./ fax (O 14) 21-02-00 

Biuro Promocji i Organizacji Widowni 
zaprasza codziennie w godz. 8.00 - 16.00 
tel. (014) 22-14-77, 22-12-51 (52) 

Kasa czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godz. 9.00 - 13.00 i 16.00 - 18.00 
oraz na dwie godziny przed spektaklem. 

Sprzedaż biletów prowadzi również Księgarnia 
„Puchatek", Rynek 40, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
codziennie od 9.00 do 17.00, w soboty 9.00 - 13.00 
teł. (014) 42 28 74 

Do powstania przedstawienia przyczynili się: 

Marcin Bibro i Klub Tarnovia 
Fitness Klub „Relax" 
Firma Roleski 
Janusz Kopczyński i Firma „Hortar" 

Dziękujemy! 

Redakcja programu : Dorota Baluszyńska 

Druk: 
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ul. Kaczkowskiego 6, 33-1 OO Tarnów 
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