Wiliam ~zekspir: „Bu.rta." na
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Bok. Wspólpraea dram-'urglozna

Jan Kott.
URZĘ'' :r.aHCIZ)'U r«lakt.crowieostatniego poLska.ego :r.bioroWego wydania S~pira do kornedii rue mogąc rzecz prosta
w~czyć Je.I do dwu pozostazych
,
kateaorii: dramat6w i -klron.ik.
1
Ai.i ,,Buna", utwór napłsany
~ BmU?ira w okresie jego c;loJt
rzałoścł twóraej w roku 1611. nie
jeat komedią. Jest t.o poemat drama-

B

tyczny, a włMcłwie baśń o podkładzłe filcanflcznym i podobn.łe. Jak
dwa Inne utwory tego ~
belin" i „Opowieść zimowa", poemat
opt~yczny. Jem t.o baśń o ~che. rortu.inu i wiedzy. Prospero lllkrzywd7,ony f wyzuty ze swej złemi med.iolańskdej 7ldobJł wład7.ę na bezlud-

,:Cym-

nej wYSPfe dzii:kil swenu rozumowi
i wiedzy, a to, H Jest to wiedza ta-

jemna harmonizuje z

Utwwu.

Rommow:I.

bałniowością

inllell8'1!ncJł

i

.

Wiedzy

Proelpera M.lety f.et zawdz!~-ol~ fakt,
t.e
przyoodek oddaje mu w rece

w

jego knywd:!.ic:ieli on, w

teJ ohwiU

poŁętny władca, wybaaa im ich podłc*:i, co więcej sam W)'7bywa się

''"°
Władza przez rozum i wiedzę

C211lrodzlet*leJ lllłły .~tych
duczh&w",
Widz nO'W'óc:Zemy ma 1'u ~
ność do podlobenia pod czary, Jaiinu
na &kulek swej wiedzJ ~
~ postępu łledmic:z.;rqe ·i utManowiai.ia aię, · jaki wpływ moralny
W1W'lera na człowi-1.1t8 pócz~ wła-

Dzij 11,jneJHmy- „Bonię'' w nowoC2ll!Snym lllllr.taloie, pok.usną pn:ec
rd:yserikę 1'eatru Nowe:! .Huty - Kry•tynę Skuua.nkę. Okazuje •ię, iJe nie
kon:iecznłe tn.eba staw.i.ać znak r6Wna.ma pcm.iędzy nowocasnośclą a
odal'e~ ~ira z poezJi i ba~.

ręku 6iłf, które mot.e rcnpętaf
do niebywalycll rozmW-ów.
Tak, czy inaczej, ta baśń ftlorzofic:O:na o potęd2Je dowodzi nam po raz ni•
wiadomo, który wielldej: wiiecmle

an4ci

swej

t·~un.a ffirusT.anlld to epęktakl &zeka
sneJ pote,gi, świaC<lmbść, te J?l<l w pirowlkl, który przy swej wyna.laz.-

SW)'ln

a,ktualnej mądrości Szekspira.
,,Buna", Jmórą ~ ra:r.,,,......
włano na po!skiej ecente dopiero w
roku 1913 w Teatrze Polakfm' była
odt1td W!eloitrotnie u nas ~łłna.
W tej pi.er'Wl!Zej ob&adz!e grali aktorzy, z który"1 ni~ iUewWlu P<>f'
21P-9tało przy życiu, a więc pl"Uldł
wszystkim ZlelWllftfWie& "M!peruałJ
jako Stefano l JBl'llcz vntrzą.sająct
J{aliban (wldzieliśfny IO '!li tej 'N)li l
w kilkadi:iesi;wt lai pótnii.eJ, r/twnie
wepanłalego) oraz S:wberl w .roU
Prospera. Należy w aię ~
z cbzji. obecnego wi.dcnńalra.

środków ekl9iprej( ~ł
i baśllIOW7ftł.
Pro8paen byl A.dam Banuaaletivlca. Był w'.kldą ,,nie s teJ :Demi"

9Pfllktaik1em poetyddm

Jr<m~ładn-,m, a ~ześn.le ałę
ł>oko smutnym, mą
i pniewidującym i w władzy swej osamotruonym. Szron siwimy, którym paypr6ayl łlW1' młodoilć nad&wal mu powali i gqdności. •
Ja.ni.na. Nowłeka Jako urocz& il41•

tanda

była ślicznie

1 dz.iecdnnle za-

kochana w · płerwseym · uj~ym
Prt.e'Z. alEl:>ie mlod1n\ mężczytn~

.tłowa

wypowiadane

CIZU'<JIWBły publiczność,

Jtlf:ć Prospet>a.

,,na ,

śm!I

Da1"t

bez t.a-

R.Jnard Qancz jako ucieleśnienie
i ciemno-

podłej s.łuża1<:2ości, :r.awlkł
1:1. MrUiDlY Kaliban robił,

co

mósł,

KAROLINA BEYLJJr

