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S ĘN NOCY LETNIEJ" to jedna rama i Tyz~, ujęta w ·~osób grot~' 
z. tych sztuk szekspirowsk ich, skowo-komiczny, w interpretacji rze- , 

·· I f w któ,rych nierozerwalnie sple- mieślników ateńskich. Element ko
clone są wątki baśniowo-poetyckie miczny został tu ukazany._. w stylu -na• 
z motywami groteskowo-komiczny- prawdę szekspirowskim. Natomiast 
mi. Utrzymanie r ównowagi pomięc!.zy poetycka fan tastyka i ""'baśniowoś.!; 
ty mi wątkami sztuki, której w je<l- które aż po brzegi · wypełniają ·t4' 
nych wy<taniach daj~ pod tytuł „ko- sztukę , zepchnięte zos4\ły na pl~I\ 
media", w innych „baśń dramatycz- drugi. Zlożylo się na to bardzo Wla.. 
na''; należy do najis totniej szych za- le elementów przedstawienia. 
dań jej ujęcia scenicznego. Gdy Oberon nie został nam · ukazany 
spojrzymy ' na_ dzieje teatralne tego jako fan tas tycz ny król' elfów, ' arrt 
u tworu w ostatnich dzies i ątkach la t, jako zwykły '\Vładca . Nie pomogłtJ 
to .musi się rzucić w oczy pr zed :• do o toczenia go baśn io;,vą at.moofer f\ 
~' szystkim .wielki wpływ,. jak! na j r-: j na~..ll_~~~~<:~.~dzi ej ski e 

r uH~=tr.Qg:t!!rn~ "'":!)Ji!c.,,.~~z,.yeJ lueh sterme - ~·eI'i"lf::~rrrrrfJstie. n.a:gi~ywa1ąey~ t~ 

i
sw1ata. a więc 1 u nas wywarło wielką rolę d uszek Pul~, wszechobec
ukaząne na początku naszego wiek1.t ny elf z ludowej baśni, platają<..'Y 
przedstawienie słynnego Reinhardta psoty mały szatanek pr~ypominał ra• 
w s tylu, który u nas przyjął nazwę czej trefnisia, czy błazna królewskie
mlodopolskiego. Uwydatniał on tu go, pełnego temperamentu,, ruchli• 
prze<le wszystkim motywy baletowo- wego, ale bynajmniej nie obd~rzone._ 
-widowiskow~ i dworskie. go ponadludzkimi możliwościami~ 
. Od tego wpływu nie ustrzegł S'ię R:<>l ę tę . powierzano najczęściej k?-"" 
ta kże nasz znakomity Leon Schiller, biefom: J eszcz~ w. roku. 19_09 grała Jllł 
gdy reżyserował „Sen nocy letniej" '": T eatr ze Wielkim. S tamsl~.wa ~l.,u• 
na scenie Tea tru Polsk iego w, War- b~cz-Sarnows~a, a_ m_ez~pomni~ną ?la 
szawie w roku 1934 i główny nacisk nikogo, k to Ja w1dz1ał 1N roh P1u:a, 
położył na połączenie fantastyki z by.la · V.: :oku. 1923 p~lna ur.o!~ · nł.e
r ealizmem. Spek ~akl Schillera był z~em_sk 1e1 z•~1e~n?so1 i b~smo\yoscl 
tylko jednym z ogniw w długim łal'l- Stamslawa UmmsKa. 

"cu~h.u int~~pretacji t e j szekspi~?W- U AM wrażenie, te do oda~cf4 
s lrn:J s~ tuk1 na scenach po1!? ~ 1cl1, m „Snu" z jego poetyckiej fan ~a
~oczyna1ąc ?"1 schylk~ . XIX. w1_eku. zji przyczyniło się też fo, · 1,ł 
...... ztuką .ta Jest p:z~c1ez wyrą~k?wo akc ja drugiego a ktu wbrew . ws.ka•. 
r. am bhsk~; chociaz~y jako zródło z.ówce Szeksp.ir;l nie rozgry-vva się w 
„B~ ~ladynY_ S1ow~ck1eg«?, k tóry ~1a lesie. Las jes.t niezbędnym czynni• 
SW?J spos~b . powtorzy~ Jej postacie, k i em do ukazania czarów, wywoły
ow 1ane basZ?- 1ową poe~Ją. · . . wanych przez uwijające si~ w jego 

1 Te Jr~dyCJe· na_kl~<la.ią_ ~~ m terpr e- gęstwinie elfy, duszki, wszelkiego .J:v.>. 
1 t~torów •:sn:i. nocy let_n1e1 <;}o<latk_<: dzaju s twory i skrzaty. Wśród krze• 
1 
' ' e ~>howiązki. J a k t ez wywiązał hlę wów leśnych przecież ożywa kaz<la 
z mc_h Tea tr Narodowy ~ · swym Pajęczynka, Ciemka,' Gorczyczka. 'cży 
obecni~ ukazanym SJ?ekta klu. ~ Groszek . Las po<lateński jest u Szek-
Po~i~zmy· to sobie od razu. ~a - spirn czymś w1ęcej, niż ' tłem akcftł '° 

mo~°:ieJszą . stroI?ą ,, ~pekt~ld:-1. J s.t jest niejako wspólaktocem i umiesz
ow1dmszowska hist oria m1ł0se1 i- cumie fa ritastycznych 'wypadkpw. 

„Snu" na tle przeniesionych z I i !Jl 
aktu ścian, kotar i · świeczników pa-
łacu jest sprzeczne z nastr6jem. tale 
jak fałszywy jest obraz par ·kochii.n· 
k ów, .· spoczywających zamiast ·'ns 
traw ie, na czymś w ·rodz-aju tapcza.,. 
n ów z poduszkami pod głową. . To 
j uż nie jest sprawa scenografii. al" 
zagaclntenie nastroju akcji , której la• 
jest pi~?-p~di;yp1,. el~·nfentei.:n,, -tal<. ~a· 
mo zresztą w ,.Sn1e nocy letniej'',. 
jak '\V „Bur zy" Szekspir a.' ->. • • ·. ~ 
Mrocżny oór sp'rzyj'ałby d:akże o-:.1..; , 

daniu nastroju erotycz.ne1rn, k tórym· 
przepojona jest sztuka. Opary zroy
s~owej miłości unoszą si~ tu przeeieł, 
nad kochankami, a to że milośm~e · 
i miłośnicy są ukazani ' prze~ Szek• 

'Sf>i'ra~ jako •• ;=P~~e-jakó _ wymien_ns,,.. , 
~ e~t dowodem. /e ,nie -_o nkq,t~ c~<: 
dz1 . al e sa_mą m1losć. · ~ · - · , „ 

Z:oyt małą dawkę poe-zJrw ~p-ek.; 
taklu \vvnagr~dzał znakomity pom~vsł 
ilustrącJ i muzycznej. Zamias t l r a_<ly
cyj n~.r .ijU'f "' um'utyk.C9l'iteridMssoMr~ 
skompon'Owanej -do .„S11u''·, ~ w epo~ 
Szekspira przenosiły nas ma.fuygal:r 
z r enesansowej muzyki. z.nakóm,itie 
dobrane i w:vknnane prz~z oiękny ~e-

l 
,•mól . ;,Fist ula tores et Tubicina t~.· · c~ 
Varsov iensis" po<l ~ kierownictwem 
K11.zimierza Piwkowskiego. "·• · . 

Z ak torów, w myśl' naczelnej.- k~ 
<'epc.ii w id owiska. wyróżnili s ie . prz,.. 
de wszystkim ci, k tórzy in-ąli · sto:f 
teskowo-komiczne role rzemieslrn~ 
ków z Aleksa.ndrem Dzwonkowskim 
w roli cieśli Pi~ nit· czele. ByJi 
ws7.ys.cv znakom ici. · ·Ksiiążęcą olil'' 
grali ·Józef Duriasz (Tezeus-Z> i .. Ba7;1-
na Zembn.us-ka. -(Hipolita). Pa:ra kt·:l~ 
l ews k:'ą bvii F.. Borkowska w ·roli Ty~ 
t anii i Jan Kobus~ewski (0ber0<11'): 
Damian Dami~eki gral P tlka. dziew:„ 
czę tam i , które zami e·ni'a-ją · sie -k~ 
chank::J mi. byly l\łal'ia. U'ach~wfak w 
roli H eirm ii i Aleksandra Za.\vieru
S7,anka. jako Helena. Lyzandrą i De
metrius.za gr ali Tadeu~z -'Botów_ski l 
Aleks:mder Żarnecki. Spektakl w_, c li• 
ldd inter esu iacv. t rzyma widza ca-
ły <'?a.'l w n an ięciu. . " . 

Szkod a tyH;;o, że w t ym ·,,Sni e'• 
zbyt m alo bylo czar odziejsk ie_g-0 -snu~ 


