, KońCZT się Rok Sz~
rowski. Tow~ ·mu
e wydarzeń. Teatry przypomniały utwory
stratfordczyka, wmowiono edycje jego dzieł, orgaruzowaoo od•
czyty, wysta_wy i sesje nau ...
kowe. W obchodach nie za·
brakło telewizji. Transmito„
1wano Jdlka· pn.edst:awień, a
ostat!li tydzień: przyniósł dwą
Interesujące widowiska szek-.
apl.rowskłe. ,
W ' poniedziałek widzj.eliSmy
"Burzę" w reżyserii Krystyny Skuszanki. Z ·wszystkich
dramatów Szekspira jest to
dzieło najbogatsze
w treści,
wielowymiarowe, nasuwające
najwięcej refleksji, tajemni·
cze, do dziś nie rpLSUplane.
Nad interpretacją
„Burzy''
od lat łamią sobie
głowy
szekspirolodzy,
szczególnie
zastatlllawia ich końt!Owy monolog Prospera, wypowiadany
wprost do widzów - 1łucha
c:r.1.
_ _._,
Oto mag - czar~ej Prospero siłą czarnoksięskiej wła-

dzy pokonał swych przeciwników, nawrócił ich prawie,
on też szc•JUwle - skojarzył
......,
Mirandę
i Ferdynanda, - ujarzmił Kalibana... Krzywdy
i nieprawości zostały na_prawlone, świat wrócił do równowagi i hqrmonii. Ale Prospero nie chce nadal korzystać z siły wszystko mogącej
pałeczki.
Łamie ją, oddaje
się dobrowolnie
we władzę
ludzi. Niektórzy komentatorzy dopatrują się w sztuce
akcentów autoblojp'aficznycl\..
utrzymując, te Prospero tĄ;

Szekspir, a odrzucenie czarod;i;lejskiej pałeczki i powrót
do świata żywych ludzi, to
rezygnacja z twórczości. Taka interpreta~a nie wyczerpuje
jednak
wszystkic~o.
„Burza" jest w istoc!e czytnś
więcej, jest gorzką konfrontac.1ą dąże'ń
umysłów ludzi
renesansu z okrutną, nienadąża~cą· za ideałami rzeczywistością,
jest w ogóle refleksją nad tym,
czym jęst
potęga . ludzkiej wiedzy: błogosław1eństwe~
czy prze-

W telewitjl, dzięki trickowi
technicznemu, P2.)awla 9lę w
odpowiednich
momentach
głowa Ariela, trochę na w.&ór
filmowych duchów.
Wtęcej
ekspresji udało slę takie uzyskać z p"ostaci
Kalibana.
Wreszcie bardzo bezpośrednio, l<ameralnie
(to zasługa
zbliżel\)
przemówiła
a.oba
samego Prospera.
,,Burzę" SkEszanki oceniam
jako duźe wydArzenie artystyczbe, ..do
czeco walpie
przyczyruh się
wYkonawcy„

I

Telewizy;ny raptularz

Pałeczka
kleństwem,

Prospera

i jes.zcze jest Po- · przede wszystkim Jerzy Kachwalą związków
człowieka liszewski. jako Prospero, mą
z tyciem, z historią, od któ- dry człowiek l władca, rozurej nie moźna uciec, ale trze- miejąey mechanizm
:tycia,
ba ciągle od początku toczi,ć na1tępl!.ie Bronisław Pawlik
.z nią zmagania. W tym kon- jako odrażający,
zwierzęcy
tekście pozórnie rezycnacyj- Kallban, Jan Kobuszewski i
w zabawny finał ,.Burzy"
jest naj- Tadeusz Surowa
większym świadectwem siły nych rolach pary obwiesiów
człowieka.
i pijaków, Elibieta Czyżew
ska - urodziwa
Miranda,
Na ekrariie telewizora i>oe• Józef
J..,otysz kreujący · postać
tyck<>l§ć · dramatu
otrzytpała .
Nawet w epizo..
wprawdzie trochę inny -WY- Ferdynanda.
występowali
wybtt.iu
miar niź na scenie, mniej tu dach
artyśct: rzadko
oglądany w
było baśniowości, operowej i
baletowej wystawności, całej telewizji Marian Wyrzykowfeerii efektów, ale przedei ski oraz Zd.zisław Mro:tewski,
był to
utwór
skąpany w Igor Przeirodzki.
w Arodę drucie wydarze-:
pcezjf.
Mll\ł ponadto wiele
~alt niemożliwych do osiąg nie. ,,Studio 63" w programie
"Szekspir"
n cia na scenie. Na przykład zaty\ulowanym
korzystanie postaci Ariela. prezentuje sonety -i frasmen-

ty ,,Hamleta"
w WYborze i
reżyserii Adama
Hanuszkiew~a. chyba najlepszego te·
lewizyjnego rei:yaera, doskonale rozumiejące10 spe_syfikę
małego ekranu i jego wszystkie tajniki. Hanuszkiewicz
był t•,.! j_ednym z dwóch wykonawców. Zaraz na począt
ku wypowiedział
fragment
słynnego monol<>gu Hamleta
o grze aktorskiej, a potem na
przemian słuchaliśmy 11onetów w inte~pretacji Włady'="
sława Krasnowieckiego i scen
·
z „Ham1eta":
Sonety Szekspira po~więco
ne są przeważnie dwóm tematom: miłości do tajemniczej Czarnej parny i tajemniczego...
młodego chłopca.
Autobfograficzne nutki utwo·
rów

mają więc wystar,czająco

pikanterii, by zacieka-.
Reali7.atorzy
·widowiska nie pO&Zli jednak
drogą najprostszą,
wybrano
sonety różne, zamyślone -nad
szczęściem,
smutkiem, flrzemijaniem. Krasnowiecki mó·
wił je z , piękną zadumą. Jeszcze ciekawiej prezentował
się Hanuszkiewicz
w uryWkach z „Hamleta". Usłysze 
liśmy wszygtJde najciekawsze
strofy dramatu.
Dwóch aktorów i kilka rekwf%ytów (czaszka, tykający
kamerton, waga, astrolabium)
dużo
wić

każdego.

Wypełniło

mąd!!j

godZiinę

głębokiej,

szekspirowskiej my-

AU.
Piękny„ kOńCOwY
~z;eksp~a.

akord Ro-

ku

Janaą
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