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TEATR MAGIA SZEKSPlgA 
Spektakl „Snu nocy letniej" . zabrakło tego przeciwstawienia:·za-

z,reaUzo1wany ostatnio w Teatrz,, brakło w nim lasu i atmosfery snu 
Narodowym, budzi uczucia bardzo - właśnie .. snu nocy letniej". ""ca-
mieszane: Przedstawienie odznacza la akcja w t:r m spektaklu ro_z[5rY-
się malowniczą i wystawną sce- wa się na tyn1 samym tereme: w 
nografią, pięknymi kostiumami, hogato rozbudowanym, wystaw-
występuje w nim wielu dQskona- nym wnętrzu pałacowym. .o~cz"':(-
lych aktorów: niektóre sceny pełne wiście. nie chodzi tu o to, ze·· me 
są bumon.1 i budzą i»zcze-ry śm_i ech pekazano nam jakiejś natur ali-
i wesołość na widowni. Ale za- stycznej imitacji lasu i że nic u-
brakło tu poezji. zabrakło przede stawiono na scenie „prawdziwych" 
wszystkim tego pierwiastka, który drzew i zarośli; taką atmos'Cerę 
stanowi sam rdzeń nieśmiertelnej tE:atr może wywołać choćby pr zez 
komedii szekspirowskiej, jej rzec odpowiednie ustawienie śwl ateł 
by można najbardzi~j istotną e- scenicznych. przez tajemniczo:k i 
sencję. niezwyczajność sytuacji, przez ,wy-

.Jak każde dzieło genialne. ujwór tworzenie nastroju nierealo~go, od-
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i kryje w sobie wiele znaczeri - wid:zov.-ie nje oglądają na scente -
może też być różnie interpretowa- aut enty·cznych, „ma<teriailny{"jh''. 
ny. W ciągu stuleci. które dzielą gąszczóv..· ;leśny<"~, a!kt~'tt'ZY m'l~S~ 
nas od. chwili jego 11 pO\vstania, swym zaohowam.em się n.a:r~ącac; 
przeszedł piezliczoną ilość wcieleń ich ob~cność; m':1szą ~ w_cią~ac 
scenicznych. i każde z nich było w swo~e błąd:zeme wśrod _c1en~ów 
odrębnym jego odczytaniem. Pery- ·~,oe<n-eg-0 lasu, w krąg swotch i.na-
petie czwórki młodych kochanków Jaczeń. 

ateńskich.- którzy uchodzą z dwor- Najlepiej wypadł w tym spe1cta-
skiego pałacu , .na łono na.tury'': i klu cały wątek ,.gburów" - owych 
w uroczysku leśnym w ciągu Je.- poczciwych a nieuczonych rze-
dnej ,.nocy letniej" stają się mieślników ateńskich, którzy_ .. dla 
igraszką w ręku baśniowych du- uświetnienia uroczystości zaślubin 
chów. uosoJ:>iających siły_ przyrody księcia Tezeusza - odgrywają 
- - mogą byc traktowane Jako prze- przed dostojnymi nowożeńcami 
jaw ~miennośc_i l~_dzkieg~. serca: swoje prześmieszne przedstawie,.;'1ie, 
albo, J~}<o zalezn?sc c:ztowiek~ o~ będące znakomitą parodią „ h e,,ro-
podswiadoi:nyc~ Jego mstynis:to~ 1 icznej tragedii". Głównym boha-
o~ <~taczaJąC~J go , Natury,. k~orą terem. wywołujących salwy - weso-
us1łUJemy ok1ełznac, ale ktore) w lości na widowni jest Spodek w 
istocie nie .znamy w pełni ,i .kt~r~ interpretacj_i Lecha Ordona, k!flry 
zawsze moze nam zgotowac 3a~1es -80czyście j z dużą weną komic:zną 
tiiespodzianki. Sok z czarodz1eJ- zaryso\ll.'Uje tę sylwetkę w jej ,roz-
skiego k~iatka: ~tóry wpu.szczon.y licznych wcieleniach: w metamor-.. 
pod powiekę usp1onego sm1ertelm- !ozie sennej. gdy jako groteskowy. 
ka - a naw~t bóstwa - sprawia. orubokościsty . długouchy o:>ioł~ 
że zakochuje się on bez pamię_ci _w ~taje się obiektem miłosnej :na-
pierwszym ujrzanym po ockmęcm mietności ze strony wiotkiej i S;Ub-
się st\'"'.orz~niu . - moż~ oznaczać telnej Tytanii. królowej _elfo'-f.i.~ . i 
symbollczme ow „dur miłosny. na ja•Nie , gdy wytadowuJe swo1e 
owo zaślepienie .. ja_kie tak_ częs~o ambicje ,.gwiazdorskle" . na W.:".ór 
.obserwujemy w zyciu. u osob na,1- różnych typowych pożeraczy ró.l ze 
bardziej nawet rozsądn_ych i kieru- świata aktorskiego; i wreszcie, ja-
jących się (w teorii) czysto rac:jo- ko patetyczny i tkliwy kocha~ek. 
nalnymi przesłankami. I mozna bohater owego dramidła o Pyrarnie 
wres-z:de. nie •Wd'aj~c "i~ w ~a<lne i Tyzbe. \\' którym Szekspir O.aje _ 
głębsz~ interpretac3e f1lozof1c:zne, jakby parodię swojej własnej tr~-
_ukazae tę . sztukę p_o prost_u, 3ako gedii 0 Romeo i Julii. .. Sekund'u~ą 
czarowną igraszkę. Jako basn poe- mu - dzielnie pozostali członko;w1e 
tycką, pełną fantazji. ~'dzięku i amatorskiej trupy: . Aleksanper 
niezrównanego humoru. Dzwonkowski, reżyser i wodll'irej 

Ale jakkolwiek ją ujmiemy, któ- tego całego przedsięwzięcia, Ignacy 
rykolwiek z jej wielu wątków za- Machowski w roli nieszczęsnej 
akcentujemy najsilniej , za\ysze Tyzbe. Jan Ciecierski, które·mu 
sprawą główną musi pozostac . to przypadła ~ rola „Muru" , rozdzi~la-
zasadnicze przeciwstawienie kto~e jącego kochanków oraz Kazim·ierz 
stanowi o istocie tej arcykomedil: Wichniarz -:- krwiożerczy, a w 
przeciwstawienie dwóch światów: gruncie rzeczy nader dobrotliwy i _ 
świata „cywilizacji" - bogateg? układny Lew, i Adam Mularczyk: 
pałacu, dostojnych ceremonn który musi się kontentowac 
dworskich. instytucji stw0rzonych skromną funkcją „Księżyca". ·~ 
przez ludzi - · i świata .,natury", Choć spektakl budzi niedosyt i 
tajemniczego leśnego uroczyska. różne zastrzeżenia, Szekspir Z\VY-
dz1wnych. nie rozszyfrowanych do cięza; jego nieśmiertelne słowo 
końca sil przyrody, uosol?ionycil przebija wszelkie zapory, wciąga 
przez fantastyczne postacie: króla \ViCiza i słuchacza w magici:ny 
el.fów Oberon~, jegC? malż~!'lki: /krąg poezji i pozwala, chópby 
zwiewnej, księzycow:,eJ Tytanu, V przez krótki moment, prześnić 97„a-
kaJ?ryśnego, psotneg<Ą duszka z - rowny sen - sen nocy letniey 
nego Pukiem. \ -~ a 
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