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„Burza• - wbrew tytułowi
chyba najbardziej spoko)ny,
najmu.i&! dramatyc1ny, refleksyjny utwór Szekspira. Skromna fabuło sprowadza się do
historii prawowitego księcia
Mediolanu Prospera, usunlttte·
go od władzy przH brata, a
wtacaJq·
dzięki przypadkowi
cego do praw władcy. Akcja
nluki ro:grywa się na taJem·
niczej wyspie, gdme przeby·
wa Prospero ze iwą córką Mirandą; tam, uźywaJąc llił czaropanował,
noksięskich, które
wymierza sprawled·
Prospero
I lego
uzurpatorowi
llwość
spri:ymierzeńcom: lecz nJe ka·
rze ich, a tylko budzi sumie·
nła... Nikt w lei burzy nJe gł·
nie, wszystko wraca na swoi•
mleJsce: Prospero na tron Medlolanu, Ariel odzyskuJe utraconą wolność, Kallban zoila)•
jedynym I samotnym mleu·
kańcem sweJ oJczysteJ wyspy,
}ak tego pragnął„. Swlat wra·
ca do normy. Bo teł 1 burza
była tylko złudzeniem, Igrasz·
ką sil przyrody, opanowanych
pr-zez Prospera: była tylko
chwytem, pozorem„. Mote 1 to

ban, którego 101 pod władzą
Pr06pera naJbcr.dzlel godzien
jest współczucia, mimo odra·
iafącej postury I prymitywne·
go wnętrza psychicznego, stał
się w tym ujęci\\ „Burzy" czło·
wie-klem najbardziej ludzkim
w dziaiejszym rozumie.u sprawy. Reszta to osoby mnie!
lub wi~cej konwencJonalne:
król
Ferdynand,
Miranda,
Neapolu, nawet Prospero
Ich problemy należą do kon·
wencji, Ich czyny 1twarzaJą
konflikty,·które nie są dla nas,
Istotne, ich myili l wqtpliwoś·
Ci tilaaołic:me są dfa nas co
nafwrzej eleganckie.
· Natomiast w problemJe Kalibana kryją się sprawy wiei·
klej sily, sprawy tragiczne.
Tragiczna Jest niewola Kallbana, tragiczna Jego nierozumna walka z Prosperem,
jego upór, Jego upokorzenie.
Po odjeździe książąt Kaliban
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zostaje na scenie s·a m: Skuszanka kazała mu przygiąć
plecy 1 obląć ziemię, które!
odtąd będzie Jedynym właś·
clclelem: Jest w tym geście
wielka metafora: wielki znak
zapytania nad dalszymi !osa·
ml człowieka, który nauczył
1ię mówić, by przeklinać
swój los. Kontrast między Ka·
libanem a postaciami k1ią:!:ąt dtwlga na sobie wiele
pytań, które należą do meta·
Jesl hlstoriozollczna refJeksJa? fizyki rozwoJu I historii ludz·
W dramacie Szekspira cea.· kości...
Skuszanki
Przedstawienie
tralną postacią był Prospero:
Jego słowa I gesty wykładają stawia te pytania wldownL
myśli autorskie, on głosi szek. W tym tkwi największa siła
splrowskie refleks!• I nosi jej inscenlzacl! „Burzy'".
Tea!Talnte spektakl pomysymbole. Prospero - łagodny
sędzia !lwego świata, świata ślany Jest znakomicie: śwlet·
na
książąt Neapolów I Medlola- na scena burzy morskiej
plynne,
bardzo
nów, a 1arazem okrutny ty·· poC'Zątku,
ran Kallbana. w lnscenlzacJI szybkie zmiany sytuacJI, 1a·
poszczególnych
układ
która sny
Skuszankl,
Krystyny
pn:ed1tawlenle wqtków, nurtów . I planów.
zrealizowała
„Burzy" w Teatrze Pow11ech· Za~trze:tenla można mieć do
nym na Pradze, Jest lnacze1. reallzacJl · aktorskie), 1wła11Centralną postacią Jest Kall· cza do postaci :r:e św\ty króla
Neapolu. Natomiast wdzięcz
ban.
Sttaszny I głupi potwór Ka- na I, ładnie wystylizowana
liban Jest tą po1tac:łq, z którą była Janina Nowicka w roll
w przedstawieniu Skun:an-1 Mirandy. Dutym zaskoczeniem
sympatY%uJe widownia. Kall- stała 1ltp postać Kallbana

kreowana przez 11.yszarda Ba·
wbrew swoJeJ
ryC%a, który
tradycji był na scenie bardzo
brzydki, ale za to dobty. A·
dam Hanuazklewlcz Jako Prospero wydał mi się zbyt kokieteryJny. Nie szkodzi°, ie był
to Prospero młody. Ale Prospero nie powinien być zielo·
ny. Dzisiejszy Prospero powlnlell dać do zrozumienia, :te
zna nJe tylko Montalgne'a,
Pascala I Leonarda, lecz tak:te wiele ksią!ek napisanych
pó:fnleJ oraz historię ludzkoł·
et do naszych czasów. Hanuszklewicz sugeruJe dużo
mnleJsze doświadci:enle. Zaś
w stylu gry czarodzJeJ Prospero w Jego uJęciu zbyt prsypomlna czarodzleJa z „Zakll·
nacza deszczu•. Trzeba Jed·
na~ przyznać, te epilog „Bupowiedział znakomicie:
rzy
wyratnJe I prywatnie, a głę
boko.
ANDRZEJ JARECKI
Teatr Powszechl'IY w Warsza·
wie: Wiliam Szekspir - „Buna".

Retyserla: Krystyna Skunanka.
Sceno-.;rafla: Józef Sza.Ina. Muzyka: Józef Bok. Współpraca dra·
maturglczna: Jan Kott.

rot. -

CA1'

ban, którego 101 pod władzą
Pro1pera najbardziej godzien
jHI w1półczucia, mimo odra·
, tającej postury i prymitywne·
go WDl!trża psychicznego, stał
się w tym ujęciu „Burzy• czło ·
wiekiem najbardziej ludzkim
w dz:isiejszym rozumieniu •prawy, Reszta to °"oby mnl•I
lub więcej konwencJonalne:
Ml:rcmda,
Ferdynand,
król
Neapolu, nawet Pros1>9ro
problemy nalełq do kon·
„Burza• - wbrew tytulowt Ich
wencjl, lch czyny 1twmzajq
chybą najbardzle)
1pokolny,
koafllkty, które ni• 1ą dla na•
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1yjny utwór lzek1ptra. Skrom- et ftlozoHczne
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na fabula 1prowadza 1tę do
hl1toru prawowitego kllęcla aaJwyłeJ eleganckie.
Natomiast w problemie KaMediolanu Pro1pera, u1unlęt•·
go od wlc:zdzy przH brata, a llbana kryją 1lę 1prawy wiei·
dzięki przypadkowi
wraca)q· klei .Uy, sprawy tragiczne.
cego do praw wladcy, Akc)a Tragiczna Jest niewola Kall·
sztuki rozgrywa się 11a ta)em· bana, tragiczna Jego niero11lcze) wyspie, gdzie przeby· zumna walka 1 Prosperem,
wa Proepero ze iwą córką Mi- Jego upór, l•go upokorzenie.
Kallban
randą; tam, uływa)ąc 1ił csar- Po odjełdzle ksląłąt
noksłęsklch, które
opanował,
Prospero wymierza 1prawłed·
Hwość
uzurpatorowi I )ego
sprzymierzetlcom: lecz nl• karze ich, a tylko budzi 1umle·
nla„. Nikł w te) buny ale gl·
zostaje na 1cenle 1am: Sku- kreowana prH:a By1zarda Ba·
nie, wszyt1tko wraca na 1wol• szanka
kazała
mu przygiąć ryc:za, który
wbrew 1wol•I
mlaj1ee: Pro1paro na tron MeI objąć ziemię, której IJadycJl był na 1cenie bardzo
diolanu, Ariel odry1kuJ• utra- plecy
odtąd będzle Jedynym wlał· brzydki, ale za to dobry. A·
coną wolność, Kallban 101taje
Jest w tym geście dam Hanu1zklewlc1 ·lako Pro·
Jedynym l 1amotnym mlesz· ctclelem.
wielka motafora: wielki znak 1pero wydal ml •lę zbyt kokatlcem 1we1 oJc:zy•t•I wyspy, 1apytanla nad dal1zyml
loaa- kleteryjny. Nle szkodzt, ie był
lak tego pragnął.„ Swtat wra· ml c:zlowleka, który nauczył to ~ospero
miody. Ale Pro·
ca do normy. Bo tef: ł burza
lłę
mówić,
by przeklinać 1pero nie powinien być stelo·
była tylko złudzeniem, lgr111111·
1wóJ loe. Kontrast między Ka- ny, Dzl1lej1zy Prospero powlką •Ił przyrody, opcmowCl'ftych
llbanem a postac:łmnl kstą - nlen dać do zro1umlenła, te
przez Pro1pera; była tylko łąt dłwłga
chwytem, pozOTem"' Mote I to pyta6, które na sobie wiele ma ale tylko Montat9ne'a,
nalełq do meta· Pa1cala l Leonarda, lee. tak)Hl hlltoriozollczna rellek1Ja? flzykł rozwoju l hlltorU
ludi· :te wiele ksląłek napł.9anych
W dramac:łe Slekspł1a cen· kości„.
półnleJ oraz historię ludzkoł·
tralnq postacią był Prospero:
Prsedstawtenle
Skuszankl et do naszych c:za1ów. Ha·
lego słowa I gesty wykładają stawia te pytania wldownL nu1zkłewlc:z 1ugerul• du:to
myłli autor1kle, on gie.I szek. w tym tkwi · najwlęklza siła mnlej1ze doświadczenie.
Zaś
splrowslde rellek1Je I nosi l•l Inscenizacji „Burzy•.
·
w stylu gry c:zmodzlflj Proepe1ymbole. Pro1pero - łagodny
Teatralnie spektakl pomy- ro w Jego ujęclll zbyt przy1ędzf.a 1wego świata, świata jlany Jest r.nakomlcte: śwlet· pomlna c1modzleja 1 „Zakll·
ksląlqt Neapolów I Medlola- na •cena burzy morskiej
na naesa dHz=u•. Trzeba Jed·
nów, a 1arazem okrutny ty- początku,
bardzo
płynae, nak pnyzna ć, :te epilog „Buran Kallbana. W łnsc:enlzaejl szybkie zmiany sytuacji, Ja· rą• powiedział makomłcłe:
Kry1tyny
SkuncmJd,
która iny układ poszczególnvch wyrałnie I prywatnie, a glę1reallzowala
pned1tawlenl• wątków, nurtów t planów. boko,
„Burzy• w Teatrze Pow11ech· Zaatn:ełenia mołna mleć do
ANDBZEJ JARECKI
nym na Pradze, jHt łnac:seJ. realizacji aktorskiej, zwla11Centrahaą pot1taclq Je1t Kall· c:za do po1tael ze łwlty króla
Teatr Powszechny w Warsza·
ban.
Neapolu. Natomiast wdzlęc::a- wie : Wiliam 8 zek1plr - „ Burza".
: K rystyna 8kuszanka.
l!Jatlfty I głupi potwór Ka- na I ładnie W,.1tyllzowana Rdyserla
§eenografla : Józef l!izajna. Muzyllban )Ht tą postac:łq, 1 którq była Janina No"ł{łcka w roll ka! Józef Bok. Współpraca dra·
w przedltlawłenlu Skuszankl Mirandy. Dułym 1crskoczeiilem maturslezna: Jan Kott.
1ympatyzuje widownia. Kall. 1tała 1lę po1tał: Kallbana
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