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W.H. Auden 

SEN NOCY LETNIEJ 
( ... ) „Sen nocy letniej" ułożony jest jak szufladki w chińskiej szkatułce. 
Został napisany z okazji czyjegoś wesela. l\Ja zewnqtrz sztuki znajdujq 
się panna młoda i pan młody plus publiczność elżbietańska, natomiast 
w samym jej środku tkwiq pary Tezeusza i Hipolity oraz Tytanii i Obero
na, do tego występujq w niej młodzi kochankowie, a w teatrze odgry
wanym wewnqtrz teatru - dodatkowo Pyrom i Tyzbe. Mamy również ko
lejne świętowania znakujqce przejścia między jednq postaciq życia 
a drugq; chrzest, rytuał obrzezania, zaślubiny, te rzeczy. Dla Tezeusza i Hi
polity- jak dla każdej bez wyjqtku panny młodej czy pana młodego -
zaślubiny przedstawiajq zakończony powodzeniem ważny etap życia. 
Oberon przypomina, że łezeusz znany był niegdyś jako uwodziciel, Ty
tania natomiast wspomina czasy, w których Hipolita była jeszcze Ama
zonkq. Tymczasem piZeszłość zostaje przekreślona, nastaje nowe ży
cie z nowymi niepowodzeniami i triumfami. ( ... ) 

W „Śnie nocy letniej" mitologiczni bohaterowie opisujq zwykle 
pewne powszechne doświadczenia, których nie możemy poddać 
kontroli. Za dnia używasz więc Puka; używasz go wtedy, gdy wstajesz, 
a tu leje; gdy zatniesz się przy goleniu; gdy spieszysz się przy śniadaniu; 
gdy przegapisz pociqg; gdy szef cię przedrzeźnia; gdy ktoś wziqł twój 
ulubiony zestaw lunchowy albo gdy ktoś nawalony śmiertelnie nudzi 
przy barze; kiedy kartofle na obiad sq niedogotowane albo kiedy znów 
posprzeczałeś się z żonq. Po prostu sq dni, w których wszystko toczy się 
nie po twojej myśli. Wówczas myślisz sobie: „Wszystko sprzysięgło się 
przeciwko mnie". Ale to nie jes·1· jedynie kwestia temperamentu, także 
okoliczności muszq obrócić się przeciw tobie. I to jest Puk.( ... ) 

Puk zakłada akcydentalny charakter miłości romantycznej i uspra
wiedliwia się ze swej pomyłki przez odwołanie się do zjawiska po
wszechnej niewierności. Powiada więc, że „Los widać nie chciał 

w tych sprawach wyjqtku /Od tradycyjnych reguł nieporzqdku". Puk 
broni się, że przecież namaścił oczy młodzieńca, co nosi „ateńskie 
odzienie", dokładnie tak, jak tego wymagał Oberon. Tymczasem ca
łe zamieszanie wzięło się stqd, że ponieważ Puk stoi na zewnqtrz ga
tunku ludzkiego, wszyscy ludzie zdajq mu się tacy sami". („ .) 

Teraz sprawa zioła. Zioło w tej sztuce to zioło dwuznaczne. Zacznij
my od tego, że każdy chce, aby inni zachowywali się po jego myśli. 
Można osiqgnqć to (l) przez użycie siły, tak jak w gwałcie, (2) przez 
odwołanie się do wpływów, na przykład do bogactwa, wreszcie (3) 
dzięki sofistyce, która sprawia, że ludzie robiq to, co chcesz, chociaż 
myślq, że to przecież oni tak chcq. Sposób, w jaki Puk używa zioła, 
pokazuje, jak bardzo niebezpieczne może być oddawanie się marze
niom na jawie. W opowieści o Tristanie i Izoldzie napój miłosny dostar
cza pretekstu dla ujścia ich zakazanej miłości". 

(W.H. Auden, „Lectures on Shakespeare", przełożył Piotr l\Jowak, 
Princeton-New York 2000, w: Kronos, kwartalnik, nr 3/201 l) 

„Sen" jest najbardziej erotycznq ze wszystkich sztuk Szekspira. 
I w żadnej chyba z tragedii i komedii poza „Troilusem i Kresydq" ero
tyka nie jest tak brutalna. ( ... )Tradycje teatralne „Snu" sq szczególnie 
nieznośne, i to zarówno w swoim wzorcu klasycystycznym, z kochan
kami w tunikach i marmurowymi schodami w tle, jak i w wariancie 
drugim: operowo-tiulowo-linoskoczkowym. Teatry od dawna wysta
wiajq „Sen" najchętniej jako bajkę Grimma, i może dlatego ostrość 
i brutalność sytuacji i dialogów zostaje na scenie całkowicie zatarta". 

(Jan Kott, „Tytania i głowa osła", w: „Szekspir współczesny", War

szawa 1965). 
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Teatr Polski w Warszawie, reż. Karol Frycz, 1923 

„Snu nocy letniej" nie grano w Polsce dawno; ostatni raz widziałem 
tę komedję w tęczowej przędzy z roku 1908 we Lwowie. Każdy teatr 
czuje przed dziełem tern nabożną trwogę; misterne związanie bajki 
z ustępem życia jest nad wyraz trudne, tern więcej, że jaką misterną, 
jaką pajęczyną musi być ta bajka, jeżeli już ten splot ludzi po ziemi 
chodzących jest także bajką? Toteż nawet podczas najznakomit
szych przedstawień „Snu nocy letniej" zawsze jest kilka „momentów", 
kiedy zbyt widoczne jest to, co powinno być bezcielesne, zbyt głośne 
jest to, co ma być szeptem muzyki, a zbyt jaskrawe jest to co ma być 
mgliste, jak sen i jak sen nieuchwytne. („.) Nqjwiększą sztuką reżyser
ską przy wystawieniu tej najcudowniejszej komedyji („.) jest oddale
nie go od oczu, usunięcie go jak najdalej od rampy sceny. Łatwo to 
powiedzieć, łatwo tego żądać - trudniej wykonać.(. .. ) Ogólnie za
ciekawiającem jest jednak to, jak Frycz obmyślił sposób wyjścia z cią
głem przenoszeniem akcji; otóż akcję tę umiejscowił w sposób naj
prościej dowcipny, umieściwszy w okręgu sceny dziesięć kolumn, 
które były pałacem lub pergolą w ateńskim gaju baśniowości tej ar
chitektury na pozór dziwacznej zaznaczając światłem; kiedy świat 
bajki wszedł z gaju do pałacu po~czyły się zalane barwami z miłego 

\ 

snu - pałac z gajem. Wszystko się śni w tej komedji, więc się śni deko-
racja i śnią się pyszne kostjumy. 

(Kornel Makuszyński) 

EGEUSZ 
Przychodzę w ciężkim strapieniu - ze skargą 
Na własne dziecko, moją córkę Hermię. 
Ten oto człowiek(. .. ) 
Chce ją poślubić, na co ja się zgadzam. 
A ten (. . .) układał dla niej 
Wiersze, wymieniał z nią czułe podarki, 
Tyś przy księżycu śpiewał pod jej oknem 
Fałszywym głosem fałszywe wyznania, 
Mącił jej w głowie niedorosłej każdym 
Pierścionkiem, pudłem słodyczy, bukietem 
Róż, bransoletką uplecioną z włosów -
Darami, które nie mogły nie wywrzeć 
Wpływu na młody, nieodporny umysł; 



TYTANI~ . on' . . 
zazdrosn1k obed . ' 1ić stołu ani /oza . 
Nie chcę z nim zie 
chodźrnY stąd, elfy. 

~BE RON 
strzyma . . 

Czyż n . .'1 się ni 
ie Jestem esforna w. . 

twoim 'letrzn . 
Panem? tco/ 

fe !-tJkcrL, 
~~~ ,/aJowjfri 



HERMIA · ndrze. 
Nie, nie, uzaoda drob~a: 
Jest przes~~ Śpijmy więc, 
Moja czesc. 
byle z osobna. 

UZANDE~ . /os, dzielmy 
skoro dz1e/1my 
; łoże. 

LIZANDER. mierzysz prośbę, 
o czemu_z / . 7 

'k niewinną, ale jakąs inną. ta . rą serca, Nie mia 



Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Katowicach, reż. Bronisław Dąbrowski, 1947 

Na specjalne wyróżnienie z aktorów zasługuje p . Tadeusz Łomnicki 
w roli Puka . To urocza rola, grana do tej pory niemal zawsze przez 
dziewczęta, doła młodemu ortyście pole do wykazania swych1 nie
przeciętnych , żywiołowych wprost zdolności. Modulacje głosu, bły
skawiczne ruchy , mimika twarzy, drobne „gierki" nieme, wszystko to 
było wspaniałe (.„) Kurtyna zapada, kryjąc dziwaczny las, a wśród 
tego lasu baśniowe postacie szekspirowskie, które długo jeszcze 
błąkają się w naszych wspomnieniach. (Karolina Beylin) 

Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Wilam Horzyca, 1953 

W pierwszym akcie ogromna amfilada schodów kończy się niebie
skim ekranem, na którego tle stoi samotna jońska kolumna. Od ta
kiej dekoracji mogłaby zaczynać się tragedia Racine'a. (. .. ) W dru
gim akcie zaczęła się smutna wiedeńska opera, której nawet bied
ny Puk nie mógł rozweselić . Oberon w księżycowej zbroi i Tytania 
z jakiegoś „zatopionego jeziora" ponuro i dostojnie chodzili tam i na
zad, w górę i w dół, po schodach. Z nocy świętojańskiej zostało tyl
ko księżycowe światło, nudne i nieustępliwe przez trzy długie akty. 
( „ .) Zamiast „Snu nocy letniej" mieliśmy klasyczny prolog, realistycz
ny epilog i bardzo niezrozumiałą operę w środku . (Jan Kott) 



Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, 
reż. Aleksander Bardini, 1959 

Teatr Ateneum w Wmszawie wystawił najczarowniejszą komedię 
świata, „Sen nocy letniej" w formie - jak podaje prasa - całkowicie 

odpoetyzowanej i unowocześnionej. W formie socrealistycznej! Za
miast gaju ateńskiego i kolumn greckich - brzozy, traktory i„. stodoła! 
Zamiast muzyki elżbietańskiej lub chociażby lirycznego Mendelssohna 

- muzyka konkretna Bairda. Zamiast tunik Hipolity i powiewnych welo
nów Tytanii - trykoty gimnastyczne i bluzy robotnicze. 

Szekspir to wytrzyma. Ale publiczność warszawska podobno nie 

wytrzymuje i stroni od spektaklu. (xxx) 

A wiecie jak Sieciński ubrał Hermię i Helenę? Obie były w mod
nych, krótkich, rozkloszowanych spódniczkoch i w obcisłych, dekol

towanych sweterkach (bez staniczków) jakie do dziś jeszcze noszą 
epigońskie pseudoegzystencjalistyczne postkociaki. ( ... ) Ale współ
czesność widowiska sięgała znacznie głębiej dając wiele efektów 
zabawnych i komicznych. Ciągłe wybuchy śmiechu na widowni 
świadczą, że efekty te do widza trafiają (Stefan Polanica) 

Niezgodność dworskiego stylu miłości w „Śnie nocy letniej" ze sty
lem współczesnym odzywa się zgrzytami w wielu szczegółach. Moż
na znieść na scenie dobyte miecze zazdrosnych rywali, ale nie, jak 
obecnie - fińskie noże . (. .. ) Przeciw nagłemu chwytaniu za biust Her
m ii, sprawozdawca w zasadzie nie może protestować: jest to gest 
nadający się raczej jako ilustracja do krakowskiej piosenki o „ Wisły 
brzegu", gdzie to „ każdy krzak się rusza, chociaż wiatru ni ma". Nie 
przystoi natomiast takie zachowanie w miejscu „gdzie wonna róża 
z jaśminem się plotą, przykryte dachem pachnących powojów". 
(Grzegorz Sinko) 



Teatr Wybrzeże w Gdańsku, reż. Jerzy Goliński, 1962 

Gdański „Sen nocy letniej" jest komediq o ludzkiej głupocie. (. .. ) 
Głupio jest Hermio wierzqco w miłość Lizandra, i głupio jest Heleno, 
kochojqco bez wzajemności Demetriusza. Głupio jest nie tylko dla
tego, że kocha chłopca, który się z niej wyśmiewa, lecz przede wszy
stkim dlatego, że no serio przeżywa dramat i naprawdę cierpi. („.) 

No scenie porozwieszano drobinki i hamaki, poumieszczano i kręcq
ce się koło. Jeżeli jest w tym jakoś atmosfera , to tylko ogródka jorda
nowskiego i dziecinnej zabawy. (Bożena Winnicka) 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, 
reż. Konrad Swinarski, 1970 

Scena otwiera się ku nam obrazem wyrafinowanie prostym: wypeł
niajq jq kotary w kolorze lnu, ozdobione skqpo gałqzkami zieleni. Na 
tle tego ubóstwa i prostoty - królewska purpura stroju Tezeusza , bar
dzo w sarmackim guście, srebrzystobiała suknia Hipolity, niczym repli
ka stroju Barbary Radziwiłłówny, i kontusze dworzan. Gdzie jesteśmy? 
Szekspir powiadał: na dworze ateńskim, a oznaczało to Anglię. Kon
rad Swinarski nie opuszcza Polski. (. .. ) Cudowny las, królestwo Tyta
nii i Oberona, Puka i elfów wydaje się dziełem Puka-akrobaty, Puka
mago i reżysera. U Swinarskiego Puk (Wojciech Pszoniak) istotnie jest 
okrobatq: na linie zawieszonej w środku sceny huśta się od prawej do 
lewej strony kulis. A cudowny las podateński to sploty szarego sznura 
i korzeni uformowane w fantastyczny kształt nibyłodzi (tak, bo prze
cież tutaj bohaterowie przeprawiajq się na inny brzeg swojego ży
cia), to spoczywajqcej na scenie, to wynoszqcej Oberona z Tytaniq 
w „niebo". Świat przemieniony pi"!ez sztukę - świat elfów, duchów, . 
ole i zawiłych komplikacji ludzkich losów. (Elżbieta Morawiec) 
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. ne cienie . 
, . ze zw1ew_ 1·wien1e, 

Jesl1 nas e zniecierp ' ł chwilę, 
Budzą tW ·dzu żes spal 

' / w1 ' · ty e pornYs ' . śnił - 1 • 
żeś te z1aWY 

.~ w czte'r,-1 . -1tJz1es . 
Zdo/a,...,. „. ci tninut 

O "' c..'/e117 · 'bwiązac- ię w ta/li 
- szart. 

Pospieszn ą 
ego lotu. 
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RZEMIEŚLNICY ~°!j J)~vkl., 
KLOC 
I jak, cała kompania się zeszła? Oto lista nazwisk tych wszystkich, których 
uważa się powszechnie w Atenach zo zdatnych do wystąpienia w naszej 
sztuce przed księciem i księżną w dniu ich wesela . 

PODSZEWKA 
Najpierw, Piotrze Klocu. powiedz, o czym sztuka traktuje; potem odczytaj ob
sadę; i tak dalej aż do wyciągnięcia ostatecznej konfuzji. 

KLOC 
Ano, sztuka ma tytuł „Najżałośliwsza komedia o wielce okrutnej śmierci Pira
ma i Tyzbe". 

PODSZEWKA 
Bardzo dobrze odrobiony kawałek i śmieszny, że nie wiem - możecie mi wie
rzyć. No to dalej, wywołuj aktorów w takim porządku jak na liście . Panowie 
majstrowie, nie stójcie tak w kupie. 

KLOC 
(„ .) Mikołaj Podszewka, tkacz. 

PODSZEWKA 
Jestem. Kogo mam grać? 

KLOC 
Ciebie. Mikołaju Podszewko, obsadzimy w roli Pirama. 

PODSZEWKA 
A ten Piram to kto? Amant. tyran? 

KLOC 
Amant. Z miłości odbiera sobie życie w bardzo rycerski sposób. 

PODSZEWKA 
Odebrać coś takiego jak się patrzy, a na widowni bez łez się nie obejdzie . 
Jeśli ja wystąpię w tej roli , niech publiczność ma w pogotowiu chusteczki. 
Rozpętam takie burze . popadnę w taką kondolencję , że się nie opamięta
ją . 

KLOC 
Fronciszek Piszczała, łatacz miechów? 

11Jćk 

~JSJ0-r 
PISZCZAŁA 
Jestem. 

KLOC 
P iszczała wystąpi jako Tyzbe . 

PISZCZAŁA 
A Tyzbe to kto? Jakiś błędny rycerz? 

KLOC 
Nie, to dama. w której ma się kochać Piram. 

PISZCZAŁA 
Ojej, wszystko zagram, tylko nie damę„. 

PODSZEWKA 
A, to ja też mogę zagrać Tyzbe. Potrafię piszczeć tak cienko, że aż ciarki prze
chodzą: „Tyzbe, najmilsza! " - „Ach, Piramie najmilszy: jam twoja twoja umi
łowana Tyzbe, pani twego serca!" 

KLOC 
Nie, nie, ty musisz grać Pirama; Piszczała zagra Tyzbe. 

PODSZEWKA 
No, trudno. 

KLOC 
Ignacy Chudzina, krawiec? 

CHUDZINA 
Jestem. 

KLOC 
Chudzina zagra matkę Tyzbe. Tomasz Dzióbek, naprawiacz garnków? 

DZIÓBEK 
Jestem. 

KLOC 
Ty będziesz ojcem Pirama; ja sam - ojcem Tyzbe. Stolarz Framuga jest? Jest. 
Ty weźm iesz rolę lwa . No i w ten sposób mamy chyba obsadę skompleto
waną. 



Teatr Polski we Wrocławiu, 
reż. Jerzy Grzegorzewski, 1980 

Las ateński, w którym śni się opowieść Szekspira, jest w przedstawie
niu Grzegorzewskiego czymś, co widzieć można jako swoiste śmietni
sko cywilizacji. Szczqtki samolotów, ring bokserski, sztuczna trawa i pa
pierowe lampiony. Jest w tym wszystkim coś tandetnego i szarego, 
a równocześnie coś gfęboko prawdziwego. (Artur Jeziorowski) 

Teatr WspÓłczesny w Warszawie, 
reż. Maciej Englert, 1983 

Znikł las ateński, przepadł czar duszków, wcale nie figlarnych. Ko
chankowie byli gorqcy„. lecz letni. 

Czemu to wszystko przypisać? Wiemy, że dyr. Maciej Englert jest 
inscenizatorem inteligentnym, pomysłowym, kulturalnym. Mógł, reży
serujqc „Sen", osiqgnqć lepsze wrażenie. Ale zjawisko jest głębsze. 
Setki nowych, czy niesłusznie zapomnianych, sztuk - czeka na wysta
wienie. (Wojciech Natanson) 

Warszawski Teatr Współczesny refleksję problemowq zarzucił tym 
razem, poprzestajqc na dowcipnej zabawie, która świetnie się rozwi
ja dzięki wizualnym walorom spektaklu i pierwszorzędnym wykonaw
com. I dwór ateński, i zaczarowany las, i rzemieślnicze interludium 
o tragicznej miłości Pyrama i Tyzbe zamknięte zostały w czarnym pu
dle, które jednak zawsze jest pełne życia dzięki interesujqcemu ukła
dowi scen, dzięki ich ruchliwości i malowniczości. Surowe ściany, 
zmontowane z obrotowych drzwi w jednym mgnieniu oka imitujq las 
z potrzebnymi zakamarkami dla zalotów i zwodniczych pogoni, gdy 
tylko znajdq się w ruchu i odpowiednich światłach. („ .) 

Zaskakujqco - z powodu kostiumów i zachowania - prezentuje 
się dwór Oberona i jego małżonki Tytanii. Miast elfów i duszków 
mamy w jego etykietalnym orszaku samych dworzan, w czarnych 

kostiumach, w rytualnych ruchach czuwajqcych nad godowq uro
czystościq. (. .. ) Podobały się rezolutne młode pary w obsadzie: 
Ewa Błaszczyk, Maria Pakulnis, Jacek Sas-Uhrynowski i Krzysztof Ty
niec. (Irena T. Sławińska) 

Teatr Powszechny w Warszawie, 
reż. Maciej Wojtyszko, 1991 

Najdobitniej reprezentuje ten świat oczywiście Tytania, czyli Joanna 
Szczepkowska, której strój i makijaż przypomina modę lansowanq na 
estradzie w ciqgu ostatnich dziesięciu lat. (. .. ) Dzięki takiej właśnie Ty
tanii, otoczonej przez elfy w foliowych deszczowcach, czarodziejska 
baśniowość Shakespeare' a nabiera cech współczesnej estetyki, prze
obraża się w ten rodzaj oniryczności, który ekscytuje fanów na kon
certach muzyki pop. I nawet poranek w gaju ateńskim, gdy rozwie
wa się sen nocy letniej, przypomina atmosferę, jaka towarzyszy o świ
cie wielbicielom podniecajqcych rozrywek - bohaterowie budzq się 
z rodzajem kaca, rozbici i wyczerpani, pospiesznie rozchodzq się. 

„Sen nocy letniej" zdecydowanie nie udał się. („ .) Owszem, sq rze
czy śmieszne. Np. to, że Joanna Szczepkowska ma zagrać Tytanię ja
ko wcielenie sexu tak rozśmieszyło aktorkę, że jej niepohamowane, 
wewnętrzne chichoty raz po raz dochodziły do widowni. (Andrzej Lis) 

Stary Teatr w Krakowie, 
reż. Rudolf Zioło, 1992 

W Polsce przełomu lat osiemdziesiqtych i dziewięćdziesiqtych nikt 
chyba nie gra „Snu nocy letniej" jako romantycznej feerii. Żywego el
fa na scenie nie uświadczysz ani pod postaciq duszka w trykocie, ani 
nawet niemieckiego krasnoludka. Reżyserzy widzq dziś we „Śnie" naj
częściej antybaśń: gorzkq, lecz nawet nie gniewnq, masochistycznie 
ponurq; bywa w niej komizm, ale wszelka radość życia, żywość uczuć, 



pogodna beztroska jest z miejsca kwestionowana.(. .. ) Tytania ze Sta
rego, Agnieszki Mandat, nie przywiqzuje wagi do przygody (z osłem). 
Patrzy, wyzwolona już czarów, na osiłka z oślimi uszami i berecikiem 
między nimi, podwieszonego za tyłek na haku pod sufitem - bez zdzi
wienia i wstrętu. Nadałby się do jej orszaku. Do bestiarium, w którym 
jest i duszek. i nimfetka. transwestyta, operowa diva i przezabawny 
struś. Całe to towarzystwo żyje w ciasnych przestrzeniach wykrawa
nych przez Andrzeja Witkowskiego prostokqtami białych ekranów 
z całkowitej czerni: żyje , tańczy, kopuluje, znika. Pomiędzy nich, w krót
kiej sekwencji pomieszania światów Puk wprowadza naszych blada
wych zakochanych: na orgię bardziej onirycznq niż namiętnq. (Jacek 
Sieradzki) 

Teatr Narodowy w Warszawie, 
reż. Jerzy Grzegorzewski, 200 l 

Władcy lasu-tu raczej wyspy, na której krzyżują się szlaki kochanków, 
wrażliwości i seksu - Tytania i Oberon to postacie osobliwe. Szaleń
stwo uczuć nie ma do nich dostępu, wolq wymierne sukcesy. Obe
ron , zasłaniajqc się tarczq z olbrzymim okiem. emblematem rocko
wego zespołu, lokuje swe ambicje w kulturze masowej. Tytania zbyt 
trzeźwo widzi świat, by inwestować w tak niepoliczalne wartości jak 
miłość. Wybiera sport, skoki o tyczce. Jej dwór to nie szalone elfy od
dane władzy instynktów, wywracajqcych na nice porzqdek natury, 
tylko rzędem siedzqce panienki , odgrodzone od innych monstrualnq 
bronq. Upozowane na afrykańskie piękności. pozostajq nieprzystęp
ne i dzikie, dalekie siostry Kalibana. (Elżbieta Baniewicz) 

Stary Teatr w Krakowie, 
reż. Maja Kleczewska, 2006 

Jak najszybciej chciałabym zapomnieć o „Śnie nocy letniej" w reży
serii Mai Kleczewskiej w Starym Teatrze. Ten Szekspir jest błyskotliwy 
niczym program rozrywkowy na Polsacie - głupi. rechotliwy i w złym 

guście. Nie czas i miejsce na szczegółowe opisy. wyjaśnię jedynie, 
że pani reżyser, niczym w starym dowcipie, wszystko się (excusez Je 
mot) kojarzy z dupq. (Justyna Nowicka) 

Teatr Nlowy w Poznaniu, 
reż. Wojciech Kościelniak, 2008 

Naprawdę napierd*lone w ch*j muzyki i zaj*bistej scenografii. Pole
cam młodzieży. :) 

Muzyki jest w tym spektakllu na góra 20 minut. Reszta, a przedsta
wienie trwa ponad 2 godziny, to powtórki i monotonne. wykrzycza
ne melorecytacje. Aharmoniczne frazy, powtarzane w nieskończo
ność, nudne„. 
(wpisy internautów) 

Teatr Polski we Wrocławiu, 
reż. Monika Pęcikiewicz, 201 O 

tJ Pęcikiewicz jesteśmy w pornoatelier, gdzie Oberon reżyser (Adam 
Cywka) kręci z pomocq Puka (Marcin Pempuś) radykalnq wersję 
„Snu nocy letniej". Od gotowego filmu bardziej go jednak nęcq oby
czajowe przekroczenia podczas prób, namawianie aktorów do scen 
nagości, masakrowanie ich psychiki. (. .. ) Noc świętojańska znajduje 
swojq kulminację w sztucznej, wyreżyserowanej orgii odgrywanej po
słusznie przez pluton kochanków przebranych w cieliste kombinezo
ny. ( ... ) Reżyserka „Snu nocy letniej" pokazuje seks, czyli gwałt, od 
żeńskiej strony, akcentuje ból ofiary i jej otępienie, nie stroni przecież 
od szyderstwa z kobiet. Dagmara Mrowieć (Helena) biega po scenie 
w idiotycznych rajtuzach z prześwitujqcymi białymi majtkami, niekom
pletna, śmieszna, wulgarna. Sztucznie postarzona Ewa Skibińska (Tyta
nia) wciqga na siebie wyszczuplajqcq bieliznę, jakby naciqgała skórę 
innej kobiety; nie mogqc wzbudzić pożqdania u Spodka (Adam 
Szczyszczaj1), pociera kroczem o róg wersalki. (Łukasz Drewniak) 



JAN 
MATY 
JASZ 

KIE 
WICZ 

Kompania rzemieślników w „Śnie nocy letniej" to dru
żyna wyborna. Szekspir wymyślił tu role dla wytraw
nych aktorów. Inaczej być nie może. Siła komediowa 
zawarta w tych postaciach to ogromny sprawdzian 
dla aktorów. A żeby sprostać takiemu zadaniu, trze
ba mieć dar wyjqtkowy w aktorskiej profesji. To więcej 
niż talent. Taki dar posiada Jan Matyjaszkiewicz (w ni
niejszym przedstawieniu jako Framuga i Gorczyczka). 

Panie Janie, kłaniamy się nisko! Pan Jan od jakie
goś czasu kręci nosem, że może czas już się pako
wać, bo są inni - młodsi, ciekawsi, zdolniejsi. A my Pa
nu zazdrościmy! Czego? Tego dystansu (nie mylić 
z obojętnością), który pozwala Panu Janowi odróż
niać teatr od życia i odwrotnie. Tej biografii teatralnej: 
wspaniałej i godnie przeżytej w trudnych bardzo cza
sach. 

Pan Jan miał być architektem. Studiował na Poli
technice Warszawskiej. Ale słusznie minione czasy nie 
pozwoliłyby na twórcze działanie w tej profesji. Wybrał 

warszawską szkołę teatralną. Dostał się, zrobił dy
plom (w 11956 roku) i rozpoczął pracę w warszaw
skich teatrach: Młodej Warszawy, Klasycznym, Stu
denckim Teatrze Satyryków, Rozmaitości, Na Woli, 
Polskim, o najdłużej w Ateneum (1959-69 i od 1991 
do dziś). Zagrał kilkadziesiąt ról, co ważne, cieszą
cych się uznaniem publiczności. Wszystkich wymie
nić się nie da . Ale z przedstawieniem „Odchodził 
mężczyzna od kobiety" Złotnikowa zwiedził kawał 
świata, wzruszając widzów do łez. W „Albumie ro
dzinnym" (2007) fetował 50-lecie pracy twórczej. Do 
tego jeszcze praca w teatrze wyobraźni. Pan Jan jest 
laureatem Złotego Mikrofonu (2004), prestiżowej na
grody Pol;skiego Radia. 

Jeszcze jedno: architektury Pan Jan tak zupełnie 

nie porzucił. Gościom w swoim domu ofiarowuje 
życzliwie na pożegnanie własnoręczne szkice miejsc 
odwiedzanych, ukochanych, zapamiętanych. Cze
go tam nie ma ... Panie Janie, kłaniamy się nisko! 



TEATR 
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Szekspir wywołał raz w teatrze Ate
neum zamieszanie. I to właśnie „Snem 
nocy letniej". Przygotowana przez 
Aleksandra Bardiniego premiera tej 
sztuki odbyła się wiosnq 1959 roku. Re
wolucja sprzed pół wieku rozegrała 
się na kilku polach. Nqjpierw poszło 
o interpretację Szekspirowskiego arcy
dzieła. Dyskusje na ten temat toczyły 
się w prasie jeszcze długo po premie
rze. Niektóre wyimki prasowe z walki 
na argumenty znajdq Państwo w ni
niejszym programie. By się nie powta
rzać, podsumuję tę sprawę fragmen
tem recenzji Jana Kotta, który tak 
sprawę „Snu" w Ateneum spuento
wał: „ Przedstawienie ma na pewno 
jednq wielkq zasługę. Zerwało w spo
sób całkowity z dziewiętnastowiecznq 
manierq wystawiania „Snu nocy let
niej", i to w trzech jej wariantach: ro
mantycznym, klasycyzujqcym i natu
ralistycznym". Lecz to już historia i teraz 
męczq się z tym spece od teatru. 

Drugim polem walki okazały się ku
lisy Ateneum. Ale by sprawę nieco 
rozjaśnić, kilka faktów: w maju 1958 
roku z kierowania Ateneum rezygnuje 
JQ(lusz Warmiński (dlo dociekliwych 

' 

dodam, że wróci po dwóch latach). Powody tej decyzji pozostajq 
do dziś w sferze domysłów. Z poczqtkiem czerwca dyrekcję obejmu
je Aleksander Bardini. Poważnym zadaniem, któremu musi sprostać no
wy dyrektor, jest skonstruowanie zespołu , który zagwarantuje stwo

rzenie repertuaru. 
Poczqtek lata to nie był wymarzony (choć mogło być jeszcze 

gorzej , np. wczesna jesień) czas na rozpoczynanie dyrekcji. Przerwa 
wakacyjna była tuż tuż , a repertuaru już gotowego (do czasu przy
gotowania nowych premier) Ateneum Bardiniego nie bardzo mo
gło grać, bo wraz z odejściem Warmińskiego odeszła część jego 
trupy. Nic w tym zresztq dziwnego. Teatr to przecież praca zespoło
wa. Swój zespół mieli wielcy dyrektorzy polskich teatrów, by wymie
nić choćby Szyfmana , Axem, Dejmka, Grzegorzewskiego. Zespół 
zdziesiqtkował się z poczqtkiem sezonu 1958/59 - zapewne także 
na wieść o zamiarach nowego szefa. Bo Bardini miał plan: wpuścić 
do Ateneum żywioł , czyli młodzież . Na odpowiedź nie czekał dłu

go. Jeszcze w czerwcu otrzymał list: „ Dlaczego chce Pan koniecz
nie zniszczyć nasz zespół. Wiemy, że będzie Pan robił szkolny teatr 
smarkaczy. Nasz zespół Pan rozbija i obraża od pierwszego dnia . 
Miał Pan opinię porzqdnego człowieka, dlaczego teraz tak brzyd
kq aurę stwarza Pan koło siebie. Nie możemy wystqpić w inny spo
sób, uciekajqc się to takiej formy anonimu, ale po prostu każdy 
z nas obawia się konsekwencji. ( ... ) Zespół Ateneum". 

Czy ta anonimowa korespondencja była wspólnym i uzgodnio
nym stanowiskiem całego zespołu lub przynajmniej większej jego 
części - nie wiemy i już s ię nie dowiemy. Ale list pozostał . Jest dziś 
zdeponowany w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wbrew nienajlepszym prognozom Bardini sezon rozpoczqł. Przygo
tował próby zastępstw w obsadach spektakli i zaplanował własne 



premiery. „ Sen nocy letniej" był trzecią z kolei. Teatr zbierał pochlebne 
opinie i recenzje. Jednak 30 września 1960 roku Bardini złożył rezygna
cję. Przyczyn tej decyzji też nie sposób dziś dociec, chociaż z dużą 
dawką prawdopodobieństwa możemy się ich domyślać. Pomaga 
w tym wypowiedź prasowa Bardiniego, udzielona „Ekranowi" w 1962 
roku: „ Kierowanie teatrem jest lichwiarską ceną, którą się płaci za swo

bodę reżyserii. („ .) Coraz 
częściej myślę, że na czele 
teatru powinien stać wraż
liwy artystycznie administra
tor (nie mylić z przestraszo
nym urzędnikiem), któryby 
zgodnie z interesami arty
stycznymi regulował jego 
życie tak, jak zawiadowca 
stacji, który dba o to, żeby 
pociągi nie najeżdżały na 
siebie" . 

Ten niewielki, aczkolwiek 
pełen emocji i wewnętrznej 
temperatury epizod z dzie
jów teatru Ateneum sporo 
mówi o naturze teatru 
w ogóle. Albo inaczej: sta
wia kilka ważnych pytań 

w zakresie prawideł nim rządzących. Bo „ teatr jest światem" przecież. 
Gdyby Szekspir wiedział o całym tym anturażu „Snu nocy letniej" w Ate
neum pewnie powstać by mogła niezła sztuka. Chociaż ... przecież Sze
kspir wszystko to dawno, dawno temu rozszyfrował. Zainteresowanych 
odsyłam do szekspirowskich szkiców Jana Kotta. 

Aneta Kielak 

Po kilku sezonach nieobecności do Ateneum powrócił Wiktor Zbo
rowski -tytułową rolą w „Shitzu". Levin, jeden z najciekawszych współ
czesnych dramatopisarzy, skroił tę sztukę na groteskową komedię, 
melancholijny kabaret, ale i brutalny thriller. Bohaterowie zachowu
ją się czasem jak rozjuszone zwierzęta, skaczą sobie do oczu, ale za 
chwilę potrafią zaśpiewać beztroską piosenkę o miłości do frytek. Raz 
siadają na kanapie, kiedy indziej na sedesie. Skutek taki, że „Shitz" 
jednych cieszy, innych wkurza bądź oburza . 

DO ZOBACZENIA 

Zborowskiemu błyskotliwie partnerują 

Marzena Trybała, Wojciech Brzeziński 

i gościnnie Wiktoria Gorodeckaja. Ponie
waż pół „Shitza" to piosenki, będą Pań
stwo mieli okazję przedłużyć sobie w do
mu przyjemność ich słuchania - kupując 

podczas wieczornego przedstawienia 
program z płytą mieszczącą szesnaście 
songów ze spektaklu. 

K BARtJiO 
Podobno co kraj, to obyczaj. Zatem i te
atry mają swoją historię, obyczaje i zwy
czaje. Właściwością Teatru Ateneum, 
a konkretnie jego najniżej położonej piw
nicznej sceny, jest kabaret literacki . 

W powiększonej przestrzeni Sceny na Dole duet Andrzej Poniedzielski 
i Artur Andrus mówi rzeczy przeważnie dorzeczne i czasem niedo
rzeczne, trafiając to do serca, to do rozumu. Ma też zwyczaj zapra
szania specjalfilych gości; do tej pory udało się sprowadzić Marię Czu
baszek i Krzysztofa Piaseckiego, nie mówiąc o aktorach Ateneum. 
Publiczność zgromadzona w piwnicy teatralno-literacko-kabaretowej 
pęka ze śmiechu i grozi , że jeszcze tam wróci. Sq tacy, co groźby te 
spełniają„. i grożą dalej. Czego i Państwu najszczerzej życzymy. 



Kierownik literacki 
Tadeusz Nyczek 

Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 

Sekretarz literacki 
Aneta Kielak 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych 
Andrzej Wąsik 

Kierownik działu administracji i zaopatrzenia - Renata Pietrzyk 
Kierownik techniczny - Ryszard Komarnicki 
Kierownik zespołu montażystów - Dariusz Dezór 
Kierownik zespołu elektryków i realizatorów oświetlenia - Stanisław Pasek 
Kierownik zespołu realizatorów audio-video - Paweł Barszczewicz 
Kierownik pracowni krawieckiej damskiej - Anna Dezór 
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej - Kazimierz Żbikowski 
Kierownik zespołu rekwizytorów - Andrzej Kopecki 
Kierownik zespołu garderobianych - Renata Duralska 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Kierownik pracowni charakteryzacji i perukarska-fryzjerskiej - Zofia Miller 
Kierownik pracowni stolarskiej - Marcin Żukowski 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak 

Inspicjent - Jerzy Kacperski 
Sufler - Joanna Trzcińska 

Koordynator pracy artystycznej - Joanna Ciepiel 
Koordynator działań promocyjnych - Anna Barc 
Kierownik zespołu sprzedaży i obsługi widzów - Hanna Wagner 
Specjalista ds. kontaktów z mediaml,_- Barbara Paprocka 
Specjalista ds. impresariatu - Ewa Szatkowska 

Redakcja programu - Aneta Kielak, Tadeusz Nyczek 
Opracowanie graficzne - Marcin i Mateusz Stajewscy 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 
Wydawca - Teatr Ateneum 

Druk: TJM Jacek Chlebicki tel. 600 265 851 

W programie wykorzystano zdjęcia z archiwum Teatru Ateneum oraz 
zdjęcia z prób do spektaklu (fot. Bartek Warzecha) . 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Zespół sprzedaży i obsługi widzów 
w dni powszednie w godz. 10.00 - 17.00, tel. 22 625 73 30, 22 625 24 21 w . 110 
tel./fax 22 625 36 07 

Kasa czynna: 
od wtorku do soboty w godz. 11.00 - 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu 
(przerwa w godz. 14.30- 15.00) , 
w niedziele i święta w godz. 16.00 - 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu 
tel. 22 625 73 30, 22 625 24 21 w. 121, 785 502 201 
bow@teatrateneum .p~ 

www. teatrateneum. pl 
www.facebook.com/teatr.ateneum 

Rezerwacja i sprzedaż biletów: www.biletyteatrateneum.pl 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

I 

SCENA GŁO'NNA 
SHrTZ - Hanoch Levin. przekład - Michał Sobelman. reżyseria - Artur Tyszkiew icz. sce
nografia - Jan Kozikowski, muzyka - Michał Kwiatkowski i Jacek Grudzień 
KOLACJA DLA GŁUPCA- Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzew ska. rezyseria -
Wojciech Adamczyk. scenografia - Marcin Stajew ski 
KASTA LA VISTA - Sebastien Thiery. przekład - Bartosz Wierzbięta, rezyseria i scenografia 
- Ewelina Pietrowiak. współpraca scenograficzna i kostiumy - Małgorzata Bursztyno
wicz. muzyka - Michał Górczyński 

SfACYJKA ZDRóJ - Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski. A.ndrzej Poniedzielski, scenariusz 
i reżyseria - Adam Opatowicz. A.ndrzej Poniedzielski. scenografia - Jan Banucha. kierow
nictwo muzyczne i aranżacje - Wojciech Borkowski. choreografia - Dorota Furman 
MOJA CÓRECZKA - Tadeusz Różewicz. scenariusz i rezyseria - Marek Fiedor. scenogra
fia i kostiumy - Monika Jaworowska-Duchlińska, światło - Mirosław Poznański . muzyka 
- Bolesław Rawski 

BÓG MORDU - Yasmina Reza. przekład - Barbara Grzegorzewska, rezyseria - Izabella 
Cywińska, scenografia - Marcin Stajewski 
MIASTO - Jewgienij Griszkowiec, przekład - A.nna Mirkes-Radziwon, Marek Radziwon, 
rezyseria i scenografia - Artur Urbański, współpraca scenograficzna - Mateusz Stajew
ski, muzyka i opracowanie - Jacek Grudzień 

SCENA NA DOlE 
KABARElTO - scenariusz i reżyseria - A.ndrzej Poniedzielski i Artur A.ndrus 
SCENY NIEMALŻE MN.ŻEŃSKIE SfEFANll GRODZIEŃSKIEJ - scenariusz - Grażyna Bar
szczew ska, opieka artystyczna - Andrzej Poniedzielski. scenografia, opieka kostiumolo
giczna - Dominika Laskowska 
CHYBA JUŻ MOŻNA„ - scenariusz i reżyseria - A.ndrzeJ Poniedzielski 
CHUP HOP czyli nasza mglista lap top lista - scenariusz i rezyseria - Magda Umer i An
drzej Poniedzielski, opracowanie muzyczne - W ojciech Borkowski 

SZANOWNI PHJsTwOI 
INFORMWEMY ŻE PODCZAS SPEKT~ OBOWV\ZWE O'łJ<o.vrTY ZN:N. 

FOTOGRN'OV/ANll\ FILMOV/ANIA I NłóRVWANIA PRZEDSTAWIENIA 
PROSIMY O WYlJ\(ZENIE TREFQNÓW KOMÓRKOWYCH. 
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