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arniętacie, w jaki sposób koń
czy się akcja Szekspirowskiej
„Burzy"? Prospero, prawowi·
ty książę Mediolanu, odzyskał podstępem wydarty mu tron, wydaje
córkę za syna króla Neapolu, przedtem V.,To.ga, teraz skruszonego przyjaciela. Przy pomocy magicznej wła
dzy nad naturą Prospero odparł zamachy nieprąwych, zemścił się szlachetnie, _przebaczył, odegrał rolę
sprawiedliwej opatrzności. Po burzach żywota nastąpił pokój; Prospero składa już niepotrzebną pałeczkę czarnoksięską, będzie zwyczajnym człowiekiem, na kontemplacji spędzi resz,tę żyt:ia, odda się
mądrości. I nie będzie odtąd czarnych chmur, pioruny losu na zawsze zamknął Przedwieczny w swym
niebieskim magazynie? Jakie będą
następne sceny? - te, których Szekspir nie miał ochoty pisać? Pod tytułem „Harmonia", czy: „Burzy część
druga i n:ie ostatnia"?
Dużo pytajników. Czasem warto
przy dziele dramaty.cznym, jak i w
życiu, zapytać o ten następny, nienapisany akt. W dalszych aktach
„Burzy" popejrzewam rzeczy arcyponure. Nowe spiski przedw prawowitemu władcy Mediolanu. Takje właśnie sprawy bardzo z tego
świata, o których Szekspir na wiele
lat przed „Burzą" napisał cały cykl
kronik historycznych. A może by i
do następnych aktów wcal~ nie doszło. Pamiętamy tę scenę z „Burzy" napisa nej, gdy znużony przygodami Alonso, król Neapolu , zasypia z całą świt'l. Cóż robi brat jego Sebastian, młodszy, czekający na
swą kolej do tronu brat? Cóż może
ro-bić w takiej sytuacji człowiek z
szekspirowskiego, tego świata? Sebastian słucha podszeptów łotra Ant(llilia, gdyby nie magiczna interwencja Prospera byłoby kilka trupów i zamach stanu. Sebastian sJucha własnych marzeń o władzy.
Prospero wyzuty z władzy nadprzyrodzonej, bezbronny, zginąłby pJerw~zego dnia podróży morskiej, zgi„przyjanąłby z rąk skruszo_nych
realnym
ciół", okazje w świecie
chwyta się w lot. Tylko na zaczarowanej wyspie panujący nad siłami
natury mędrzec może opatrznościo
wo prostować krzywe kolejny przypadku i namiętności, może wznieść
życia
się nad nieubłagane prawa
realn~go. Ma rację Jan Kott, gdy
mówi o pozorach „pogodnego" za„Burzy", o „dramacie
kończenia
straconych złudzeń, gorzkiej mą
drości i upartej, trudnej nadziei".
To utopijna opowieść o harmonii
i korygowaniu szaleństwa przez mą
drość. Pisał ją nie tylko wielki poeta, ale i człowiek rzeczywiście mą
dry. Utopia spokoju i harmo-nii nie
·wykracza poza krąg czarami opasanej wyspy,
W inscenizacji Krystyny Skuszanki, popartej interpretacją Kotta, na
zdecydowanie drugi plan usunięto
poetycką feerię, teatralne efekty cudowności. Gdy ślicznie zastawiony
ogromny stó ł biesiadny ze ocenograficznej woli Józefa Szajny pięknie
spływa z obłoków na scenę, to tylko na zasadzie krotochwili Szekspira i Szajny - zn iknie po chwili, jak
nikną tiulowe pasma tęczy. Na surowej i odpoetyzowanej scenie dzieje się poezja trudniejsza i szlachetniejsza. Poezja ludzkiego „snu o potędze" i szczęściu. P ro-spero i Kali·
ban. Wielki sen humanisty, jego
czarodziejski rewanż na życiu realnym. Sny d zikusa, prymitywnego,
ledwie obudzonego do świadon;;)ści,
ale cierpi ącego, też szukającego wy:z.wolenia. Kaliban przegrywa z kre·
tesem, Prospero triumfuje. Czy tak
jest rzeczywiście, jak by wskazywało
dosłowne rozumienie akcji? Kaliban wyzbył się najbardziej nuiwnych, prymitywnych złudzeń, po
nieudanym zamachu na Prospera
jest o jeden stopień mądrzejszy,
rozumneczłowieczeństwu
bliższy
mu, coś więc zyskał w pożegnalnym
Kalibanie", a było to przez

powieProspera Hanuszkiewicza
dziane Kalibanowi Baryczowi z
w.elką sztuką i pięknie - nie ma
wrogości, jest smutek i ludzka soostrzej
lidarność. U Szekspira
mniej subtelnie w tym miejscu.
Taka przecież „deformacja" tekstu
wynika nie z braku rvzumie:-iia idei
dzieła, ale z próby dokopani.i się do
tego, co na~ w tej zadzhv:iająceJ tragikomedii niby optymistycznej porusza te-raz i dziś. Kaliban przegra!
i c0ś zyskał. :Prospero wygra! - i
odchodzi pełen smutku, prosi w
ostatnich słowach widownię o . wyzwolenie, o kres udręki. To aktor,
który taką oto barokową metaforą
żegna się z publicznością - ale i
coś więcej . Prospero u Skuszanki
bardzo widomie i suges~ywnie góruje nad akcją, reżyseruje ją, p::-owadzi do rozwiązania. Jego wspaniała postać stoi poza magicznynJ
kręgiem, słucha, rozważa, decyduje.
gdy
Któż będizie reżyserował grę,
baśń o spokoju i harmonii dobiegła końca? Kali ban to człowiek w
trakcie emancypacji. Prospero do5zedl do sceptycznego szczytu. Opozycja tych dwu po·staci wyznacza
Szekspirowskie rozumienie początku
i końca drogi, nadziei i sceptycz.nej
z··zygnacji, to zamkriięty krąg, w
n,m miot\l się ludzkie szaleństwo,
me może go przekroczyć ludzka mą
ckość.

W inscenizacji Skuszanki z barwnej plątaniny baśni, groteski, prawdy l poetyckiego zmyślenia ostro
wystąpił kontur poezji intelektualnej. Pytanie jakże aktua1'ne o granice 1 kres ludzkiej władzy nad naturą,

namiętnościami

własnymi

j

losem. W tej właśnie kon-cepcj i „Burzy" powstało pole d1a
refleksyjnej, pogrążonej w sobie,
potężnej i smutnej zarazem, wielkiej roli Prospera. Adam Hanuszkiewicz wypełnił tę rolę po brzegi,
stał przed nami piękny, surowy, tajemniczy< To był te n głos i ta
twarz. Nad sceną wiszą groźne i groteskowe chmury porwanych żagli,
lin, kolorowe akcesoria naszego ży
cia w strzępach. Kolorowa tęcza pojawia się i znika. Ariel (Zofia Ku·
cówna) celowo bezosobowy, neutralne narzędzie gry. Kaliban (Ryszard Barycz) wielce lud21ki, jego
prosta, dzika żywiołowość jakże
wymownie skontrastowana z parą
zapitych reprezentantów cywilizacj.i,
dzielnym łobuzem Stefano (Andrzej
Tomecki) i noszącym swe przeznaczenie w nazwisku Trynkulu (nowy
popis komicznego kunsztu Wojciecha Rajewskiego). Para kochanków
(Janina Nowicka j Tadeusz Janczar)
nie ma wiele w tej sztuce do działania, mają się zobaczyć i zakochać.
•ro też :robią.
Teatr Skuszanki wykształcił wła
sne, oryginalne formy teatralnej
ekspresji, atakuje po swojemu, z
rasową teatralną pasją intelektualne i formalne problemy sztuki
współczesnej. Na przykładzie „Burzy" możemy teatralne koncepcje
Skuszanki sprawdzić na sztuce trudnej, ze swej natury skł.<iniającej do
bogactwa rozwiązań formabych, do
wielkiej scenicznej zabawy. W tym
punkcie można tylko przykl asnąć
taktowi i umiarkowaniu reżysera,
nie formalna bowiem i wizualna
„Burza" włyszla z jej rąk, le<:z trudna, chwilami aż statyczna sztuka
o mądrym Prospero i dzikim Kaliba·
nie, sztuka o różnych stadiach ludzkiej biedy i ludzkiego marzenia. Zaś
„Burza" Skuszanki przerzucona w
swych g łównych liniach koncepcji
na
i inscenizacyjnej
reżyserskiej
Teatru Poscenę warszawskiego
wszechnego dowodzi, że wymiana
jest zjawiskiem pożytecznym, że się
udaj e, że gościnnie mogą i powinny występować nie tylko zespoły z
innych miast, nic tylko aktorzy i reżyserzy, ale i reżyserskie koncepcje.
własnym

Państwowy

Teatr Puwszechy w WarSzekspira „Burza". ReKrystyny Skusza.nki. Scenograżyseria
Józef
J6zęf Szajna. Muzyka: fia~ Bok. Wspó ł praca dramaturgiczna: - Jan
Kott. Tekst, na po-dstawie przekładów
7.A>fii Siwickied i Leona Ulricha, w opracowaniu Slcuszank! i I!:otta. Premier.:i w
styczniu 1960.
szawie.
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am.iętaci.e, w jak.i sposób koń
czy się akcja Szekspirovvskie]
„Burzy"? Prospero, prawowity książę Mediolanu, odzyskał podstępem wydarty mu tron, wydaje
córkę za syna króla Neapolu, przedtem wroga, teraz skru„Z-Onego przyjaciela. Przy pomocy magicz.nej wła
dzy nad naturą Prospero odparł zamachy nieprawych, zemścił się szlachetnie, p1·zebaczył, odegrał rolę
sprawiedliwej opatrzności. Po burzach żywota nastąpił pokój; Prospero składa już niepotrzebną pałeczkę czarnoksięską, będzie zwy<'Z'ljnym człowiekiem, na kontemplacji spędzi resztę życia, odda się
mądrości. , I nie będzie odtąd czarnych chmur, pioruny losu na zawsze zamkną! Przedwieczny w swym
niebieskim magazynie? Jakie będą
następne sceny? - te, których Szekspir nie mia! ochoty pisać? Pod tytułem „Harmonia", czy: „Burzy część
druga i nie ostatnia"?

Prospera Hanuszikiewicza . powiedziane Kalibanowi Baryczowi z
, wielką sztuką i pięknie - :nie ma
wrogości, jest smutek i Judzka solidarność. U Szekspira
ostrzej
mniej subtelnie w tym m1e1scu.
Taka przecież „deformacja" tekstu
wynika nie z braku ruzumie:1ia idei
dzieła, ale z próby dokopania się do
tego, co nas w tej zadziwiającej tragikomedii niby optymistycznej porusza teraz i dziś. Kaliban przegra!
i coś zyskał. Prospero wygra! - i
odchodzi pełen smutku, prosi w
ostatnich słowach widownię o wyzwolenie, o kres udręki. To aktor,
który taką oto barokową metaforą
żegna się z publicznością ale i
coś więcej. Prospero u Skuszanki
bardzo widomie i sugestywnie góruje nad akcją, reżyseruJe ją, prowadzi do rozwiązania. Jego ·.vspan.iala postać stoi poza magicznym
kręgiem, słucha, rozważa, decyduje,
Któż będzie reżyserował grę,
gdy
baśń
o
spokoju
i
harmonii
dobieDużo pytajników. Czasem warto
gła końca? Kaliban to człowiek w
przy dziele ~ram.atycznym, jak i w
trakcie emancypacji. Prospero dożyciu, zapytać o ten następny, nieszedl
do sceptycznego szczytu. Oponapisany akt. W dalszych aktach
zycja tych dwu postaci WYznacza
„Burzy" podejrzewam rzeczy arcySzekspirowskie rozumienie początku
pon ure. Nowe sp.ism przeciw prai końca drogi, nadziei i sceptycz.nej
wowitemu władcy "Mediolanµ. Ta;rezygnacji,
to zamknięty krąg, w
kie właśnie sprawy bardzo z tego
nim miota się ludzkie szaleństwo,
św"iata, o których Szekspir na wiele
nie może go przekroczyć ludzka mą
lat przed „Burzą" napisał cały cykl
drość.
kronik historyczmych. A może by i
W in.scoolzacj! Skuszanki z barwdo następnych aktów wcale nie donej plątaniny baśni, groteski, prawszło. Pamiętamy tę scenę z „Budy i poetyckiego zmyślenia ostro
. rzy" napisanej, gdy znużony przywystąpi! kontur poezji intelektualgodami Alonso, król Neapolu, zasynej. Pytanie jakże aktualne o grapia z całą świtą. Cóż robi brat jenice 'i kres ludzkiej władzy nad nago SebasUan, młodszy, czekający na
turą,
namiętnościami
własnymi .i
swą kolej do tronu brat? Cóż może
własnym losem. W tej właśnie konrobić w takiej sytuacji człowiek z
cepcji „Burzy" powstało pole dla
szekspirowskiego, te go świata? Serefleksyjnej, pogrążonej w sobie,
bastian słucha podszeptów łotra Anpotęimej i smutnej zarazem, wieltonia, gdyby nie magiczna interkiej roli Prospera. Adam Hanuszwencja Prospera byłoby kilka trukiewicz wypełni! tę rolę po brzegi,
pów i zamach stanu. Sebastian slu~
cha własnyc h marzeń o władzy. stal przed nami piękny, surowy, tajemniczy. To był te n głos i ta
Prospero ,,;yzuty z władzy nadprzytwarz. Nad sceną wiszą groine i grorodzonej, bezbronny, zginąłby pierwteskowe chmury porwanych żagli,
szego dnia podróży morskiej, zgilin,
kolorowe akcesoria naszego ży
nąłby z rąk sluuszo_
n ych „przyjaciół", okazje w świecie
realnym cia w strzępach. Kolorowa tęcza pojawi a się i znika. Ar.iel (Zofia Kuchwyta się w lot. Tylko na zaczarocówna)
celowo bezosobowy, neuwanej wyspie panujący nad silami
tralne narzędzie gry, Kaliban (Rynatury mędrzec może opatrznościo
szard Barycz) wielce ludziki, jegQ
wo prostować k.rzyv,;e koleiny przypadku i namiętności, może wznieść prosta, dzika żywiołowość jakże
wymownie skontrastowana z parą
się nad nieubłaga ne prawa
życia
zapitych reprezentantów cywilizacji,
realna.go. Ma rację Jan Kott, gdy
mówi o pozorach „pogodnego" za- . dzielnym łobuzem Stefano (Andrzej
kończenia
„Burzy", o „dramacie Tomecki) i noszącym swe przeznastraconych złudzeń, gorzkiej mą c;r.enie w nazwisku Trynkulu (nowy
popis komicznego kunsztu Wojciedrości i upartej, trudnej nadziei".
cha
Rajewskiego). Para kochanków
To utopijna opowieść o harmonii
(Janina Nowicka i Tadeusz Janczal")
i korygowaniu szaleństwa przez mą
nie ma wiele w tej sztuce do dziadirość. Pisał ją nie tylko wielki poełania, mają się zobaczyć i zakochać.
ta, ale i człowiek rzeczywiście mą
dry. Utopia spokoju i harmonii nie To też robią.
Teatr Skuszank.i WYksztakil wła
wykracza poza krąg cza.rami opasne, oryginalne formy teatralnej
sanej wyspy,
W inscenizacji Krystyny Skuszan- ekspresji, atakuje po swojemu, z
ki, popartej interpretacją Kotta, na rasową teatralną pasją .intelektual.
zdecydowanie drugi plan usunięto ne i formalne problemy sztuki
wspólcze~nej. Na przykład.zie „Bupoe~cką feerię, teatralne efekty curzy"
możemy teatralne
koncepcje
downości. Gdy ślicznie zastawiony
ogromny stól biesiadny ze scenogra- Skuszanki sprawdzić na sztuce trud• ficznej woli Józefa Szajny pięknie nej, ze swej natury skłaniającej do
bogac twa rozw iązań formalnych, do
spływa z obłoków na scenę, to tylko na zasadzie krotochwili Szekspi- wielkiej scenicznej zabawy. w tym
ra i Szajny - zniknie po chwili, jak punkcie można tylko przyklasnąć
taktowi i umiarkowaniu reżysera,
nikną tiulowe pasma tęczy. Na surowej i odpoetyzowanej seenie dzie- nie formalna bowiem i wizualna
je się poezja trudniejsza i szlachet- „Burza" wysz!a z jej rąk, lecz truniejsza. Poezja ludzkiego „snu o po- dna, chwilami aż statycz.na sztuka
o mądrym Prospero i dzikim Kalibatęd ze" i szczęściu. Prospero i K<1li·
ban. Wielki sen humanis,ty, jego nie, sztuka o różnych stadiach ludzczarodziejski rewanż na życiu re- kiej biedy i ludzkiego marzenia. Zaś
alnym. Sny dz.ikusa, prymitywnego, „B urza" Skuszanki przerzucona w
ledwi e obudzonego do śwladon;;ści, swych głównych liniach koncepcji
ale cierpiącego, też szukającego -..vy- reżyserskiej i inscenizacyjnej na
scenę w:;irszawskiego
Teatru Pozwolenia. Kaliban przegrywa z kret esem, Prospero triumfuje. Czy tak wszechnego dowodzi, że wymiana
jest rzeczywiście, jak by wskazywało jest zjawiskierri pożytecznym, że się
udaje, że gościnni e mogą i powindosłowne rozumienie akcji? Kaliban wyzbył się najbardz.iej naiw- ny występować nie tylko zespoły z
iT?nych miast, nie tylko aktorzy i renych, prymitywnych złudzeń, po
żyserzy,
ał e i reżyserskie koncepcje.
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