
Pięknie przykry sen 
zadko - safian; srebrne okucia, 

R złocone brzegi - oprawiają . tre~ci 
mądre l wdzięk nadobny. zwiercia
dłem, w · którym odbija się praw

dziwe piękno, jest raczej prostota. , Rea-
lizacja „ nu i " na scenie 
T·eatru o potwierdza tę za-
a ę. Wszy~tko, albo prawie wszystko 

w tym przedstawieniu pochod~i z do
brej firiny, wszystko jest solldne bez 
za~rzeżeń. W obsadzie aż roi ·się od 
nazwisk znanych, cenionych i lubia
nych aktorów. Zofia Pietrusińska zbu
dowała efektowną dek~i>rację, aktorów 
zaś w J;>rzepyszne kostiumy· przyodzia
ła. Włodzimierz Kotoński napisał mu• 
zykę, którą odtwórzył ·zespół „Fistula
tores et tubici.natores Varsoviensis". 
Wszystko jest · powabne dla oka i dla 
ucha miłe, wszyst.ko jest wykwintne 
i aż -do granic przepychu bogate. Dopi:'." 
suje nawet publiczność. Cóż z tego jed"' 
nak, skoro realizacja ,,snu nocy ' let• 
niej" na scenie Teatru Narodowego 
jest zadziwiającą komedią pomyłki in· 
scenizacyjnej. W bogato inktustowanyrn
puzdrze nie znajdujemy przeciy myśli 
porządkującej, spostrzegamy zas ··wadli
wy chwyt iinsceniza.cyjny, błędy styli• 
styczne, afunkcjonalność. 

Dekoracje Pietrusińskiej są stałe; obo· 
Wiązujące w czasie całego spektaklu i w 
zasadzie niewymienne; struktura ' icł). 
przywodzi na myśl śzopki, jakie na sce· 
nie Narodowego wznosii Stopka. Jest to 
propozycja chyoa wadliwa, skoro altcj_a 
„snu" rozgrywa stę na dwóch; jakby 
kontrasto\vo odmiennych planach: w Ate
nach oraz w „pobliskim lesie"; ten de
terminujący przebieg akcji i warunkują· 
cy losy protagonistów kontrapunkt fun
duje przecież to, -co w komedii Szekspira 
jest mądre, urokliwe i ucieszne. Konwen
cja umowności, narzucona aktorom 1 1wr
dzom, okrada „sen nocy letniej" z ba· 
jeczności i fantastyki 
_ Struktura „snu" jest tr6:1dzielna1 akcja 
obejmuje bowiem trzy .sfery, trzy świa• 
.ty: ateńskich dworaków, ateńskich wy
robników oraz królestwo elfow. Istota; 
sens, mądrość, a w ogóle wszystko tó, co 
cenne jest w komedii Szekspira, polega 
na kontaminacji, zderzeniu, przenikaniu 
tych „światów", na misternym przeplata
niu trzech wątków i komplikowaniu ak
cji, ' losów bohaterów, ich perypetii przez 
ingerencję świata elfów. Struktqra, utwo
ru implikuje w sposób ewidentny · trzy 
wykładnfe: „realistyczną'.' (histotia UCZl,lć); 
krotochwilną (przedstawienie rękodzieł„ 
ników), fantastyczną (zawładnięty przez 
elfy , las) •. R.eaUzacja miałaby prze.to_ po
_L~._!ć• n~_g!_21estrzeganiu tych ·różnic, ~·na 
wyra'żilyrp' konturze .i prowente·ncJf posr• 
czególnycq „światów" czy ich reprezei\„ 
tantów. ,Inter.ferencja różnych sfer spra
wia, że z danych składników (matęlia 
teatralna) . powstają nowe jakości, ppdob
nie jak barwę zieloną uzyskać możną 
przez połączenie koloru żółtego z nie
bieskim. Precyzja, umiarkowanie, poczu,
cie harmonii w tej „syntezie atmosfer" 1 
winny w tym przedstawieniu dominować; 
a nie ujednolic1ający, zamaszysty chwyt . 

Tymczasem LaSkowska zredukowała 
całą różl}orodność, odmiennośc wykład
ni do jednej formuły, której na imię: 
persyflaż, sprowadzając tym samym 
trójistnienie światów w ' „Snie nocy let
niej" do wspólnego" mianownika kome
diowości, , ,gry z dystansem",. kaba,retu, 
a nawet grepsów. Nic tedy dziwnego; 
że zwiedzeni zóstali na manowce inter- · 
pretacyjne aktorzy, zdolni a nawet wy
bitni. W całym przedstawieniu nie ma 
postaci szekspirowskit:h, ani tól. Jedy-

. nie mo.że Dobiesław Damięcki : (Pu~) 
zdołał korzystnie wyróżnić się, w tym 
chaosie niekonsekwencji i łatWiZiny, ale 
i on bardziej był a.ynpmiczny niż ulot..; 
ny, mniej w jego roli było ekspresji a 
więcej motoryki. Najbardziej z poetyki 
„sn~ nocy letniej" wywodżącą się po.
stać , stworżyła .Joanna Sobieska (urokfr• 
wy., zwiewny elf w małef pantomimie 
P?d kon~ec .drugiej c.zęści przedstawie-
nia). -

Rzetelny trud, jaki niewątpliwie • w 
p~zy~otowanie omawianego tu przedsta
wienia zo-stał włożony, poszedł vvłaścl· 
wie na marne.„ Przedstawienie bYłG 
długim, nieładnym snem, przebudze.nie 
po zapadnięciu kurtyny wcale nie spra
wiło przykrego wrażenia, jakiego do
zna.1emy wtedy, gdy jawa rozbija sen'!' 
ne marzenia. 
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