Znakomity poeta angielski Swinburne
„Sen nocy letniej" za „prawdopodobnie, a raczej za na pewno najpiekniejsze dzieło lud-zkie". Może ten
entuziazm jest trochę przesadny, ale
nie ulega wątpliwości, że sztuka ta należy do najpiękniejszych utworów, jaStad tet w obrazach Kupld oczu nie ma.
kie ludzkość stworzyła. Głębia myśli Mlłoś4\
1 wszelld rozum za nic waży,
i polot poetycki złożyły się na dzieło Sla·~y,dła bez oczu, to pospiech bez stratv,
Tot J\ w dziecięcej malują postaci,
o wyjątkowej piękności.
Bo nim wybierze, Jut rozwar:ę traci;
Z pozoru jest to zwykła bajka. Ten Jak •lę na kłam,two chłopiec w irrze
zaklina,
utwór „okolicznościowy", stworzony
Tak wlarołomc~ Jest mlłoś4\ - chłopczyna".
dla uczczenia ślubu iednego z arystoPrzypatrzmy się dokoła w świecie,
kril.tów angielskich dla niebaczn1!90 i
Dieinteligentnego widza nie będrie ni- a zobaczym, co miłość robi. Widowisko
cznn innym niż igraszką poetvcką. śmieszne, w najwyższym stopniu śmie·
Przecież fantastyczne przygody Tyta- szne. Ale jakże piękne, jak uwodzące
nii i 2 par miło6nych, którym ziele - woła poeta! „Sen nocy letniej" to
magiczne odebrało władzę rozsądku i wielki poemat miłości. Poemat porozumu, wydają nam się żartem bez chwalny dla jej złudzeń. Inteligencja
głE'bszego sensu Co prawda odczuwa- i krytycy-zm autora oołączyły się z tak
my, że ten żart jest qł!;'boko poetycki głębokim zrozumieniem piękna miło
- nie'nteligentnv widz iednak nie do- ści, że powstał poemat o humorze jestrzeże qłębs~ego dna tej genialnej ko- dynym w swoim rodzaju, nie dającym
medii. Wvjdzie z teatru rozbawiony i się vowtórzyć Wszystkie naśladowa
roześmiany .. będzie mu się wydawa- nia „Snu nocy letniej" robią wraże
ło, że na tym kończv się sen!' sztuki. 'lie niedołężnej prozy.
A!e czy tylko jest to pochwała miło
A przecież rwykłe zast11nowienie
przekonałoby go rychło że nie tylko ści? Bynajmniej , jes• to pochwała ży
Tvtania wieńczv łeb osła wieńcami z cia - nierozsądnego logicznie nie dakwiatów, nie tvlko zaś Helena i Her- jącego się u jąć pozornie jakże śmiesz
' mia oraz Demetriusz i Lyzander popeł nego, ale jakże w tej pozornej nieloniają urocre szaleństwa . Ileż Tytanii giczPości pięknego i mądrego. Szekspir
bez maqicznE'go wpływu soków z ziół w „Snie nocy letniej" przekracza grawielbi swoich „06łów" I ileż Helen i nice utworu o charakterze erotyczHPrmii oraz Demetriuszów i Lyzandrów nym - to jest poemat o życiu w ogópopełni a szaleństwa ,
qorlne śmiechn le. Życiu nonsensownym, nie dającym
się uchwvcić w kategorie logiczne, ale
pełnE'go zres7tą rar'r·ści?
jednak pięknym w swej nielogiczności
„„. ~o Jest liche, pOdłe. hez ~nacze11la,
Mllo(t w clo~to,lne I ks7.tałtne przemienia . i be7sensie To jest niezwykle skomBo miłość sądzi sercem, nie oczyma.
olikowany hymn pochwały życia.
uważał

śmiechem pełnym zachwytu i miłości. To młodość wierząca w życie,
ufająca mu t miłująca je wyraża się
w sztuce młodość szczęśliwa ze swych
złudzeń i z zachwytem im ulegająca. Nie
ulega wątpliwości, że „Sen ·nocy letniej" to jedno z największych dzieł
Dialog między Hepolitą a Tezeuszem westminsterskim jako kwintesencję je- lud7kości, łączące inteligencję i głębię
'1 sztuce teatralnej:
go sztuki Słusznie to zrobiono.
z polotem ; śwież0ścią wzruszenia mło
dzieńczego
Jest to jedna z najsuge„Hepolita: Nigdym większego głup- „M6J synu, minę masz zakłopotaną,
stwa nie widziała.
Jakby od jakich trosk; bądź dobrej myśli! stywnieiszych pochwał życia, iakie znają dzieje.
Tezeusz: Najlepsze z widowisk tego Już się skończyło widowisko: owi
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rodzaju są omamieniem, a najgorsze
•
.
dobrymi. esli je wyobraznia
podniesie"
nie odnosi się tylko do teatru, lecz
do całego życia
EntuzJ· as tyczna po-

Aktorzy byli, jak rzekłem, duchami,
rozpłynęli się w powietrzu kręiru,
Jak tych wic'rn nikła budowa. Tak samo
Podniebne wieże, przepyszne pałace,
Zdumiewające świątynie, sam nawet
Ten irlob olbrzym! I to, co jest na nim
Zatr7e •lę z cza•em 1 zniknie bez śladu.
chwała dla tego omamienia cudowne- Je•teśmy z teirot tworzywa co mary
go, jakim jest życie, brzmi w sztuce I marne na~ze tycie sen otacza".
bardzo wyraźnie.
W tych słowach brzmi gorycz starPoeta nie gardzi Tytanią, zakochaną czego Szekspira Tej goryczy nie ma
w ośle, ani szalonymi kochankami - w „Snie nocy letniej"
to jest
oni budzą jego entuzjastyczny śmiech. utwór młodzieńczy. Jest już w tym
Jedyna p06tać, która go drażni - to utworze prawda, wyrażona w „Burzy"
Spodek, uroczysty Cymbał, praktycz- że „jesteśmy z tegri tworzywa, co sny" ,
ny, rozsądny Spodek. Szaleństwo in- ta prawda jednak nie rozstraja jeszcze
nych jest Szekspirowi miłe - razi go rpoety i nie wprowadza w głowie jego
głupota Spodka, który nie dostnega. zawrotu, jak to czyni w głowie Prospejak świat jest innv od jego wyobra- ra.
Jego cieszy niepradopodobne a
żeń. Spodkowi się wydaje, że jego raCJ'a 1'est rac1·ą rzeczywistości· - i·est ona prawdziwe
widowisko
życia.
Jest
·
ł
h H
1·
zaś tylko płaska i trywi'alna. I rzeczy- praw d a o zyciu w s owac
epo 1ty o
wistość triumfuje nad nią. nad jej try- sztuce aktorskiej: „Nigdym większego
wialną płaskością.
głupstwa nie widziała". Ale to głupstwo
w „Snie nocy letniej" jest wyrażo- jest piękne jest zachwycająco pię~ne
na myśl. która w całei jasności zo-1- woła p0eta I fantastvczna baśn o
stanie wvpowiedziana w oożegnalnym szaleństwie zamroczonych magicznym
utworze Szekspira ,Burzy" Słowa
ziołem kochanków staje się parabola o
towane (od słów· Jak tych widm„.) wy- życiu
Wszyscy jesteśmy zamroczen;
ryto na pomniku Szekspira w opactwie - mówi poeta. I wielbi to zamroczestają się
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Teatr Polski , wystawiając „Sen nob·
cy letniej", dał wyraz wielkiej am !ej! artystycznej . Wystawienie tego
poematu scenicznego, opartego na
najsubtelniejszych niuansach wielkiego
humoru jest niezwykle trudne Są w
·
t
ł ·
k
t ! ·„
·
mm a roz ozone a cen Y ronn . naJszczerszego wzruszenia i mądrej rozwagi, że naruszenie ich może łatwo
przechylić równowagę.
Wystawienie
,Snu nocy letniej" jest wyjątkowo
trudnym do .,złożenia" egzaminem.
7:wvcięstwo w takim „egzaminie" jest
jednak ptawdziwvw triumfem artystycznym.
Sztuka jest tak w;elka wystawienie
ta k trudne że omówienie arcydzieła
Szekspira t jego wystawienia nie da
się pomieścić w iednym krótkim artvd
kule recenzyjnym Z tego powodu o kładam omówienie pr7edstawienia do
następnego numeru Nie mogę jednak
iuż tera7 nie podkreśl;ć, że wvs!łek realizacji
tak skomplikowanego wewnętrznie i formalnie utworu za~ługu
·e na nil. jwvższe nznaniP
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