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"SEN NOCY LETNIEJ"
- "SPEKTAKL NA
ZAMÓWIENIE",
CIENKA LINIA POMIĘDZY
AMATORSTWEM
A AMATORSZCZYZNĄ.
Wykorzystując motyw teatru w teatrze, "Sen
nocy letniej" Williama Szekspira może
stanowić punkt wyjścia do pracy nad
zagadnieniem teatru szkolnego, offowego
czy amatorskiego. Jego konceptem, celem
i sposobem funkcjonowania.

Niniejszy konspekt, kierowany zarówno
do nauczycieli, edukatorów, jak i rodziców,
zawiera materiały, pomocne przy tworzeniu
i prowadzeniu teatru amatorskiego.
Wskazuje różnice pomiędzy amatorstwem
a amatorszczyzną, oraz omawia
podstawowe elementy i narzędzia teatralne
pod kątem możliwości ich wykorzystania
w tym typie działalności. Konspekt zawiera
także materiały do zajęć, mogące posłużyć
jako baza do pracy nad tym zagadnieniem
z młodzieżą.

Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez Gdański Teatr
Szekspirowski w ramach projektu
SzekspirOn//line.

PAGE | 03

SzekspirOn//line: Sen nocy letniej |

"SEN NOCY LETNIEJ" JAKO INSPIRACJA DO PRACY TWÓRCZEJ Z MŁODZIEŻĄ
POD KĄTEM DZIAŁALNOŚCI TEATRÓW SZKOLNYCH, AMATORSKICH,
OFFOWYCH, A TAKŻE ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I APELI.

teatr szkolny/amatorski a teatr zawodowy/profesjonalny

repertuar spektakli i uroczystości szkolnych

miłośnictwo czy obowiązek?

POROZMAWIAJMY:
JAK WYGLĄDA FUNKCJONOWANIE TEATRÓW SZKOLNYCH

Pytania elementarne:
DLACZEGO?
Z KIM?
KIEDY?
DLA KOGO?
tworzymy amatorski zespół teatralny?
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AMATOR
VS.
AMATORSZCZYZNA

JAK ROZUMIEMY DZIAŁANIE AMATORSKIE?
I. amatorstwo (dyletantyzm) - amatorszczyzna
II. amatorstwo (pasja) - zamiłowanie

RÓŻNICA POMIĘDZY AMATORSTWEM A AMATORSZCZYZNĄ
Amator
I. osoba, która zajmuje się czymś dla przyjemności
II. osoba lubiąca coś
III. osoba wykonująca coś bez fachowego przygotowania
IV. osoba chętna do nabycia czegoś
Amatorszczyzna
brak fachowości; też: coś, co jest wykonane niefachowo
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FENOMEN TEATRU AMATORSKIEGO
TEATR AMATORSKI NALEŻY UJMOWAĆ JAKO WSPÓLNOTĘ
MYŚLI, DĄŻEŃ, CZYNÓW.
Wyrażamy ją poprzez:
- bezpośrednie działania sceniczne,
- kierownictwo artystyczne,
- kierownictwo literackie,
- kierownictwo scenograficzne,

W teatrze szkolnym/amatorskim nie ma miejsca na gwiazdorstwo, indywidualny sukces aktora.
W takim teatrze świadomie rezygnuje się z nich na rzecz powodzenia całości. Najważniejsze —
celem nie jest spektakl. O wiele istotniejszy jest sam proces pracy nad nim. Praca warsztatowa
powinna uczniów wzbogacać intelektualnie, dawać satysfakcję i przyjemność artystyczną
poprzez poszukiwanie trafnych i wyrazistych środków wyrazu.
Próby w teatrze amatorskim to przede wszystkim spotkania danego zespołu ludzi —
miłośników teatru. Koncentrować się powinny na:
- ćwiczeniach warsztatowych, możliwościach nauczenia się, rozwijania i utrwalania umiejętności
aktorskich, operowania różnymi środkami wyrazu, tj. słowem, gestem, mimiką, ruchem.
- sprawach organizacyjnych, czyli określeniu wewnętrznego regulaminu zespołu. Ustaleniu na
przykład wymogów stawianych każdemu z uczestników teatru, roli różnych osób, sankcji wobec
nieprzychodzących na próby, czasu i częstotliwości spotkań.
- zajęciach teoretycznych, zaznajamianiu się zespołu z określonymi zagadnieniami społecznymi,
politycznymi, etycznymi, estetycznymi, które są bazą dla jego działań. Poznanie historycznego tła
danego dzieła wzbogaca bowiem nie tylko ogólną wiedzę uczestników teatru, lecz również daje
możliwość głębszego zrozumienia tekstu, ciekawszej jego interpretacji.
Elementy te mogą być niezależne od konkretnego zamysłu scenicznego, lecz również mogą być
mu podporządkowane.
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REPERTUAR TEATRU
SZKOLNEGO/AMATORSKIEGO

POSZUKIWANIE INSPIRUJĄCYCH TEMATÓW KONTRA „ZAMÓWIENIA SZKOLNE”.

Należy zastanowić się, gdzie jest granica wolności repertuaru? Czy mamy wpływ na to, co
tworzymy? Czy mamy wpływ na tematykę i inscenizację? Czy mamy odpowiednio dużo czasu?
Presja czasem działa mobilizująco, aczkolwiek nie zawsze.

SZTUKI UZNANE, CENIONE KONTRA TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

W wypadku opierania się na własnej twórczości najłatwiej jest przekroczyć granicę między
faktyczną twórczością teatralną a amatorszczyzną. Od niedojrzałości tekstu już bliski krok do
niedojrzałości, sztampowości innych elementów działalności teatralnej.
Przy wyborze repertuaru należy stawiać sobie pytania: co interesuje zespół, czego chce się
dowiedzieć i o czym poprzez sztukę wypowiedzieć, co sprawia przyjemność w pracy, jakim
myślom chce zespół dać wyraz poprzez opracowaną sztukę. Takie podejście stwarza szansę
faktycznego zaangażowania wszystkich uczestników zespołu, daje radość tworzenia.
Należy jednak podkreślić, iż nie można pomijać możliwości realizacyjnych. Dotyczy to zarówno
bazy technicznej teatru, jak również samych umiejętności aktorskich. Brak ich, obok ubóstwa
innych środków wyrazu, może doprowadzić do amatorszczyzny i zagubienia prawdy scenicznej.

PAGE | 07

SzekspirOn//line: Sen nocy letniej |

SCENOGRAFIA | KOSTIUMY | INSCENIZACJA
I. aktor i scenografia - zasady dobrego przygotowania
i doboru scenografii i kostiumów
II. przygotowanie projektów - pomysły na tanie
i proste rozwiązania scenograficzne
III. gra z przedmiotem - przedmiot i materia
na scenie
IV. zabawy ze światłem - wykorzystanie światła
w spektaklu
V. proste pomysły na budowanie nastroju teatralnego.

MYŚLENIE NA DWÓCH POZIOMACH:
typowo technicznie, operując takimi parametrami, jak szerokość, głębokość
i wysokość, a zarazem bardziej abstrakcyjnie, uwzględniając złożoność spektaklu
i pracę wszystkich jego współtwórców. Budować relacje między przestrzenią
a światłem, muzyką czy ruchem. Jeżeli na pustej scenie postawimy krzesło,
to w zależności od tego, w którym miejscu i jak będzie ono stało,
jego znaczenie będzie różne.

FUNKCJA SCENOGRAFII W SPEKTAKLU
stworzenie nieistniejącej przestrzeni, która angażuje widza. To przede wszystkim
budowanie okoliczności wydarzeń. Narzucanie scenografii dodatkowej funkcji
informacyjnej jest zupełnie niepotrzebne i tautologiczne względem treści sztuki.
Nie ma potrzeby, aby scenografia musiała znaczyć cokolwiek innego niż samo
stworzenie atmosfery, wykreowanie świata na scenie.
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PRACA WARSZTATOWA:
ANALIZA TEKSTU

I. charakterystyka postaci
II. analiza tworzenia spektaklu
III. poszukiwanie inspiracji w sposobie interpretacji i inscenizacji
teatru w teatrze

OMÓWIENIE
PRZEPRACOWANYCH ZADAŃ

I. możliwości wykorzystania pomysłów na zajęciach z młodzieżą
(online i offline)
II. „burza pomysłów” na sposoby eksploracji i eksploatacji
dzieła Szekspira
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MATERIAŁY DO ZAJĘĆ 1.0
Sen nocy letniej, akt III, scena 1
tłum. Maciej Słomczyński

Uwaga: wyróżnione komentarze nie
powinny być wygłaszane do publiczności
- są to typowe zdania zakulisowe.

Las.
TYTANIA spoczywa uśpiona. Wchodzą PIGWA, KLIN, DUPEK, FLET, RYJ i GŁODOMÓR.
DUPEK
Czy wszyscy już się zeszli?
PIGWA
Tak, tak. A oto cudowne, zaciszne miejsce dla naszej próby. Ta polanka będzie sceną,
a w tych głogach szatnia. Wypróbujemy wszystko tak, jak będzie odegrane przed księciem.
DUPEK
Piotrze Pigwo —
PIGWA
Co, dzielny Dupku?
DUPEK
Są rzeczy w tej komedii o Pyramusie i Tysbe, które nie mogą się spodobać. Po pierwsze,
Pyramus musi obnażyć miecz, żeby się zabić, a tego damy nie mogą znieść. Co powiesz na
to?
RYJ
Najświętsza Panienko, niebezpieczna sprawa.
GŁODOMÓR
Myślę, że trzeba obyć się bez zabijania, aż do końca.
DUPEK
Ani trochę. Mam pomysł, żeby wszystko się udało. Napiszcie mi prolog i niech w tym prologu
stoi, że nie czynimy sobie żadnej krzywdy tymi mieczami, a Pyramus nie ginie
w rzeczywistości. Żeby się jeszcze lepiej zabezpieczyć, powiedzcie im, że ja, Pyramus, nie
jestem Pyramusem, ale tkaczem Dupkiem. To odbierze im obawy.
PIGWA
Cóż, będziemy mieli taki prolog, spisany na przemian po osiem i sześć głosek.
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DUPEK
Nie, dodaj dwie. Niechaj będzie po osiem i osiem.
RYJ
Czy damy nie przelękną się lwa?
GŁODOMÓR
Wierz mi, lękam się tego.
DUPEK
Panowie, zastanówcie się w głębi duszy. Wprowadzić — Boże broń nas! — lwa pomiędzy damy
jest to rzecz jak najbardziej przerażająca, gdyż nie ma straszliwszego
i drapieżniejszego ptaka niż żywy lew. Musimy tego dopilnować.
RYJ
Więc drugi prolog niechaj powie, że nie jest lwem.
DUPEK
Nie, musicie wymienić jego imię, a pół jego twarzy musi być widziane przez lwią skórę. On
także musi przemówić przez nią, mówiąc tak albo niepodobnie: — „Damy" — albo — „Piękne
damy, pragnę, abyście" — albo — „chciałbym, abyście" — albo — „błagam, abyście — nie
trwożyły się i nie drżały, gdyż życiem mym ręczę za wasze. Jeśli sądzicie, że przyszedłem tu jako
lew, będzie to dla mnie cios śmiertelny. Nie, nie jestem niczym podobnym: jestem człowiekiem
jak inni". — Wówczas niechaj wymieni swe imię i powie im otwarcie, że jest Klinem stolarzem.
PIGWA
Cóż, tak się stanie. Ale pozostają dwie trudne sprawy — to znaczy wprowadzenie poświaty
księżycowej do komnaty, bo, jak wiecie, Pyramus i Tysbe spotykają się w poświacie księżycowej.
KLIN
Czy tej nocy, kiedy gramy, świeci księżyc?
DUPEK
Kalendarz, kalendarz! Zajrzyjcie do almanachu; znajdźcie poświatę księżycową, znajdźcie
poświatę księżycową.
PIGWA
Tak, świeci tej nocy.
DUPEK
Możecie więc pozostawić otwarte okno w wielkiej komnacie i poświata księżycowa zalśni przez
nie.
PIGWA
Tak, albo ktoś musi wejść z gałęzią głogu i latarnią i rzec, że przybywa, aby obrazić, czyli
wyobrazić osobiście, poświatę księżycową. Jest jeszcze jedna sprawa: musimy mieć w wielkiej
komnacie mur; gdyż Pyramus i Tysbe, jak mówi nasza opowieść, rozmawiali przez szparę
w murze.

PAGE | 11

KLIN
Nie możesz wznieść muru. — Co ty na to, Dupku?
DUPEK
Ktoś musi przedstawiać mur i niechaj okrywa go nieco wapna, zaprawy albo tynku,
świadczących, że jest murem. I niech trzyma palce, o tak, a przez tę szczelinę będą szeptali
Pyramus i Tysbe.
PIGWA
Jeśli da się tak zrobić, wszystko będzie dobrze. Siadajcie, wszyscy matek synowie, i wypróbujcie
wasze role. Rozpoczynaj, Pyramusie; kiedy wypowiesz swą mowę, wejdź w te krzaki — a później,
podobnie, wszyscy po kolei.
W głębi za nimi ukazuje się PUCK.
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MATERIAŁY DO ZAJĘĆ 2.0
Sen nocy letniej, akt V, scena 1
tłum. Maciej Słomczyński

Głos trąb, Wchodzi PIGWA jako PROLOG.
PROLOG
Gdy urazimy, wiedzcie, to się wzięło
Z najlepszych chęci, nie. Chcemy urazić
Was, ukazując nasze skromne dzieło,
Siebie ośmieszyć, a was tym przerazić.
Oto jesteśmy tu, aby wam szkodzić.
Nie przychodzimy, aby was zabawić;
Przyszliśmy, każdy z was musi się zgodzić,
Szkodzić. Nie chcemy uciechę wam sprawić,
Pragniemy wszyscy, gdy nam poklask dacie,
Dać wam tu poznać, co zaraz poznacie. —
TEZEUSZ
Ten człowiek nie pojmuje znaków przestankowych.

Uwaga: wyróżnione miejsca, czytane bez
znaków przestankowych, całkowicie
zmienią sens tej wypowiedzi.

Uwaga: wyróżnione fragmenty stanowią
komentarze publiczności oraz wyjaśnienia
aktorów..

LYSANDER
Przeleciał cwałem ten prolog jak dziki źrebak; nie zna kropek. Dobry z tego morał wynika,
panie mój: nie dość mówić, trzeba mówić znacząco.
HIPPOLITA
Doprawdy zagrał na swym prologu jak dziecko na flecie: nie rządził dźwiękiem.
TEZEUSZ
Jego mowa była jak splątany łańcuch, niczego nie brakowało, lecz wszystko było
pogmatwane. Kto następny?
Wchodzą PYRAMUS i TYSBE, MUR, POŚWIATA KSIĘŻYCOWA i LEW
PROLOG
Jeśli, czcigodni, dziwią was te dziwy,
Dziwcie się dalej, aż prawdę poznacie;
Oto Pyramus przed wami prawdziwy,
W tej pięknej pannie naszą Tysbe macie.
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Ten człowiek wapnem ochlapany cały
Przedstawia mur zły, mur dzielący dwoje
Kochanków. Dusze te biedne szeptały
Przez szparę w murze tajemnice swoje.
Ten człek z latarnią, psem i pękiem cierni
Jest to poświata we własnej osobie;
W blasku księżyca kochankowie wierni
Gruchali słodko przy Ninusa grobie.
Lwem nazywamy ową bestię srogą,
Która, gdy Tysbe wśród nocy szła drogą,
Rykiem swym trwogą przejęła niebogą.
Ta płaszcz swój gubi, gdy przed lwem uchodzi,
Lew go dopada, rwie krwawą paszczęką;
Młody i piękny Pyramus nadchodzi
I płaszcz zabity Tysbe widzi z męką.
Więc nie czekając, wnet za sztylet porwie
I pierś gorącą swą krwią broczy dzielnie,
A Tysbe, która siedziała na morwie,
Zejdzie i ostrzem tym pchnie się śmiertelnie.
Więc Lwu, Murowi, kochankom, Poświacie
Dajcie przemówić, skoro ich tu macie.
Wychodzą Prolog, Pyramas, Tysbe, Lew i Poświata Księżycowa.
TEZEUSZ
Ciekawe, czy lew także przemówi?
DEMETRIUSZ
Nie będzie to dziwne, panie. Tam, gdzie tyle osłów mówi, czemu by lew nie mógł?
MUR
W tej oto krotochwili, która ma was bawić,
Mnie, Ryjowi, kazano tutaj mur przedstawić.
Wierzcie, proszę, że jestem z takich murów, które
Mają w sobie szczelinę, jak to mówią, dziurę,
A Pyramus i Tysbe dziurą tą, przeze mnie,
Często lubili szeptem mówić potajemnie.
To wapno, kamień oraz murarska zaprawa
Świadczą, że jestem murem; uczciwa to sprawa.
Dziurę w mej prawej lewej dłoni ujrzeć można;
Przez nią para kochanków będzie szeptać, trwożna.
TEZEUSZ
Czy zwykłe wapno może mówić lepiej?
DEMETRIUSZ
Jest to najdowcipniejszy rozdział, jaki słyszałem, panie.
TEZEUSZ
Pyramus zbliża się do muru. Cisza!
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Wchodzi PYRAMUS.
PYRAMUS
O mroczna nocy! O nocy posępna!
O nocy, która jesteś, gdy dnia nie ma!
O nocy, nocy! Występna, występna!
Czy moja Tysbe słowa nie dotrzyma?
A ty, o murze, słodki, piękny murze,
Oddzielasz ziemie jej ojca i moją!
Murze, o murze, słodki, piękny murze,
Abym mógł zerknąć, wskaż szczelinę swoją!
MUR rozwiera palce.
Dzięki ci, murze; niech cię Jowisz strzeże!
Ale co widzę? Mej Tysbe nie widzę.
O podły murze, niech cię ktoś rozbierze!
Skryłeś mą lubą, więc się tobą brzydzę!
TEZEUSZ
Myślę, że Mur, posiadając świadomość, powinien mu odpowiedzieć przekleństwem.
DUPEK
Nie, panie; prawdę mówiąc, nie powinien. Po tym ,,brzydzę” ma mówić Tysbe. Wejdzie ona teraz
i mam ją dostrzec przez mur. Zobaczysz, stanie się całkiem tak, jak powiedziałem. — Oto
nadchodzi.
Wchodzi TYSBE.
TYSBE
O murze, często słyszałeś me skargi;
Rozłąka nasza jest za twoją sprawą;
Głazy pieściły me wiśniowe wargi,
Głazy twe, kryte wapnem i zaprawą.
PYRAMUS
Głos widzę, ruszę ku dziurze co siły,
Aby usłyszeć drogiej Tysbe lico. —
Tysbe!
TYSBE
Mój miły! Jak myślę, mój miły?
PYRAMUS
Myśl se, co zechcesz. To ja, ma dziewico,
I, jak Limander, dochowuję wiary.
TYSBE
Ja, jak Helena. Rozłączą nas mary.
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PYRAMUS
Cefałek nie był tak wierny Prokrusi.
TYSBE
Wierność ma większą okazać się musi.
PYRAMUS
O, daj mi usta przez dziurę w tym murze!
TYSBE
Niestety, został pocałunek w dziurze.
PYRAMUS
Czy wnet mnie spotkasz przy Ninusi grobie?
TYSBE
Choćbym skonała: Będę tam przy tobie.
Wychodzą Pyramus i Tysbe.
MUR
Ja, mur, już moją odegrałem rolę,
A ukończywszy, ja, mur, odejść wolę.
Wychodzi.
TEZEUSZ
Oto runął mur między sąsiadami.
DEMETRIUSZ
Nie pomoże to, panie, skoro mury są tak zuchwale, że mają uszy i podsłuchują, nie ostrzegając
o tym.
HIPPOLITA
To najgłupsza sztuka, jaką słyszałam.
TEZEUSZ
Najlepsi nawet w tym rzemiośle to cienie; a najgorsi nie są źli, gdy wyobraźnia ich naprawi.
HIPPOLITA
Ale wówczas musi to być twoja wyobraźnia, nie ich.
TEZEUSZ
Jeśli wyobrazimy sobie, że nie są gorsi niż ich wyobrażenie o sobie, mogą okazać się
doskonałymi aktorami. — Oto nadchodzą dwie szlachetne bestie, księżyc i lew.
Wchodzą LEW i POŚWIATA KSIĘŻYCOWA.
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LEW
Te damy, których serca biją trwogą
Na widok małej i straszliwej myszy,
Przypadkiem zadrżeć tu lękliwie mogą,
Gdy ryk lwa złego z nich któraś usłyszy.
Wiedzcie, że jestem Klinem i stolarzem,
Nie lwem czy lwicą, jak to się okaże;
Bo gdybym wszedł tu jako lew prawdziwy,
Już wkrótce byłbym zupełnie nieżywy.
TEZEUSZ
Łagodna bestia o czułym sumieniu.
DEMETRIUSZ
Bez kwestii nie ma drugiej takiej bestii.
LYSANDER
Ten lew jest mężny jak lis.
TEZEUSZ
Słusznie, a rozumny jak gęś.
DEMETRIUSZ
Nie, panie mój. Gdyż męstwo jego nie pożarło mu rozumu, a lis pożre gęś.
TEZEUSZ
Jestem pewien, że jego rozum nie pożre jego męstwa, gdyż gęś nie pożre lisa. Zresztą, niech
jego rozum się o to martwi, a my posłuchajmy księżyca.
POŚWIATA KSIĘŻYCOWA
Latarnia księżyc rogaty przedstawia. —
DEMETRIUSZ
Powinien te rogi nosić na głowie.
TEZEUSZ
Nie jest w nowiu, więc rogi są niewidzialne i ukryte w głowie.
POŚWIATA KSIĘŻYCOWA
Latarnia księżyc rogaty przedstawia. —
A ja człowiekiem mam być na księżycu.
TEZEUSZ
O, to największy błąd z wszystkich. Należało tego człowieka włożyć do latarni. Jakże inaczej
będzie człowiekiem na księżycu?
DEMETRIUSZ
Nie odważy się tam wejść przez wzgląd na świecę, gdyż kopci ona, jak można zauważyć.

PAGE | 17

HIPPOLITA
Znużył mnie ten księżyc.
TEZEUSZ
Można wnioskować z maleńkiego blasku jego rozumu, że jest w ostatniej kwadrze; ale przez
grzeczność i przez wzgląd na rozsądek musimy odczekać.
LYSANDER
Mów dalej, księżycu.
POŚWIATA KSIĘŻYCOWA
Mam wam do powiedzenia tylko to, że latarnia jest księżycem, a ja człowiekiem na księżycu; ta
gałąź cierniowa jest moją gałęzią, a ten pies moim psem.
DEMETRIUSZ
A wszystko to winno znajdować się w latarni, gdyż znajduje się na księżycu. Lecz cicho! Oto
nadchodzi Tysbe.
Wchodzi TYSBE.
TYSBE
Oto starej Ninusi grób. A gdzież mój miły?
LEW
O—
Lew ryczy; Tysbe ucieka; gubiąc płaszcz.
DEMETRIUSZ
Pięknie ryczałeś, lwie.
TEZEUSZ
Pięknie biegłaś, Tysbe.
HIPPOLITA
Pięknie świeciłeś, księżycu. — Ten księżyc doprawdy świeci z wielkim wdziękiem.
LEW rozdziera płaszcz Tysbe i wychodzi.
TEZEUSZ
Pięknie rozszarpałeś, lwie.
DEMETRIUSZ
A wówczas nadszedł Pyramus.
LYSANDER
Dlatego zniknął lew.
Wchodzi PYRAMUS
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PYRAMUS
Dzięki, księżycu, za blask twój słoneczny,
Dzięki, księżycu; święcisz z wielką siłą.
Twój promień srebrny, stokrotny, serdeczny
Da mi zobaczyć moją Tysbe miłą.
Lecz stój—O świecie!
Lecz spójrz, bo przecie
Rzecz straszna tu się stała!
Oczy, widzicie?
Straciła życie
Kaczuszka moja mała!
Opończę twą
Któż zalał krwią?
Ach, Furie, tu się zbliżcie!
Zacznijcie wyć,
Przetnijcie nić,
Tratujcie, łamcie, niszczcie!
TEZEUSZ
Ta namiętność i śmierć drogiej przyjaciółki niemal przyprawiają człowieka o smutek.
HIPPOLITA
Klnę się na me serce, że żal mi tego człowieka.
PYRAMUS
O, czemu złe lwy, Naturo, stworzyłaś,
By lew zły pożarł moje drogie kwiecie?
Ach, jesteś, miła — nie, nie — chcę rzec, byłaś
Mą damą miłą, najpiękniejszą w świecie!
Przybądźcie, łzy,
A mieczu, ty
W Pyramie zrób szczelinę.
Tu lewa pierś,
W niej serce gdzieś —
Przebija się.
Tak ginę, ginę, ginę,
Zginąłem ja,
A dusza ma
W niebiosa już ulata.
Języku, zgaśnij!
Księżycu zaśnij!
Wychodzi Poświata Księżycowa.
Znikam, znikam ze świata.
Umiera.
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DEMETRIUSZ
Nie świata, ale świta tu potrzebna, bo został sam.
LYSANDER
Nie świta, człowieku, ale świt, bo musi zmartwychwstać.
TEZEUSZ
Z pomocą chirurga może jeszcze wydobrzeje i okaże się osłem.
HIPPOLITA
Jak to się stało, że Poświata Księżycowa odeszła, nim Tysbe powróciła i odnalazła swego kochanka?
TEZEUSZ
Znajdzie go przy blasku gwiazd. — Oto nadchodzi, a wybuch jej namiętności zakończy sztukę.
Wchodzi TYSBE.
HIPPOLITA
Myślę, że nie powinna długo opłakiwać takiego Pyramusa. Mam nadzieję, że będzie mówić krótko.
DEMETRIUSZ
Pyłek przechyli tu szalę, kto jest lepszy, Pyramus czy Tysbe; on jako mężczyzna, Bóg nas uchowaj,
— czy ona jako kobieta, Boże strzeż nas.
LYSANDER
Wypatrzyła go już tymi słodkimi oczyma.
DEMETRIUSZ
tak zawodzi, videlicet:
TYSBE

Czy usnął on?
Ach, czyżby zgon?
Pyramus mój nie żyje?
Mów, mów, ach, trup!
Gołąbku, grób
Twe oczy dzisiaj skryje.
Warg sinych głos,
Wiśniowy nos
I lica barwy chrzanu
Zniknęły mi,
Zostały łzy;
Oczy miał jak z szafranu.
Pomocną dłoń,
By w śmierci toń
Zejść, dajcie Trzy Siostrzyce.
Biel waszych rąk
W krwi jego mąk
Zanurzcie, i nożyce.

Lecz dość już słów;
Ty, mieczu, mów,
Pójdź, ostrze, przebij mnie.
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Przebija się.
Żegnajcie mi,
Miecz w Tysbie tkwi; Adieu, adieu, adieu.
Umiera.
TEZEUSZ
Lew i Poświata Księżycowa zostali, by pogrzebać zmarłych.
DEMETRIUSZ
Tak, i Mur.
DUPEK
Upewniam was, że nie. Runął ów mur, który dzielił ich ojców. Czy zechcecie teraz ujrzeć epilog,
czy wysłuchać bergamaskiego tańca, odtańczonego przez dwóch z naszego zespołu?
TEZEUSZ
Błagam cię, żadnego epilogu. Sztuka wasza nie wymaga obrony. Żadnej obrony, bo gdy wszyscy
aktorzy nie żyją, nie ma na kogo zwalić. Doprawdy, gdyby ten, który grał Pyramusa, powiesił się
na podwiązce Tysbe, byłaby to piękna tragedia; i w samej rzeczy, jest nią. I doskonale została
odegrana. Lecz dajcie waszą bergamaskę, a epilog pozostawcie w spokoju.
Wchodzą PIGWA, RYJ, KLIN i GŁODOMÓR; dwaj z nich tańczą bergamaskę.
Wychodzą Rzemieślnicy wraz z Fletem i Dupkiem.

