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pokładzie pasażerowie nie marzą już rtawet o wyj•
ściu .;.. życiem z kj burzy. Tylko bo6man zachował zimną kn!w i panujć nad sytuacją. Nie ezci.ędzi przy okazji wymysłów i słów pogardy dla &trwożonych pasaterów. Lecz i jego odwagi nie slarcza, aby zapan:iwlłĆ nad
żywiołami. Lina, którą trzyma w ręku, pęka i statek idzie na
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zti cłiwllę przenr.slmy &lę w Inne mlejece.•• Na od080bnlonej wysp~
:tyje Pr<i.'!lperot tll•>zot, poeta, który tn<X'ą .swej wiedzy I wraillwW.1
war.edl w pci.!iladanie atukl czarnoks"ę&kiej: mote rozkazywać lu~lom
J bwlolom. Na swe u.sługi posiada Ariela-ducha, którego trzyma w nieW'>lł, p<łdobnle, ja.• poczwarnego Kaliba11a - ostatnleao Potomka dawnych władców wyspy. Bystry Ariel spełnia wszyslkle skompli.kowan•
poleoen~a; tępy Kaliban może tylko wykonywać ciężkie ~Izy~ praoe.~
Oprócz slug, wraz z Prosrerem przebywa ńa wy5l>1• jelfO cór1ta;
.piękna Miranda. W~le ojcle;....oPtOwJ.ada. Aziewczyn'Hł„ ~ak .to -.t11.<:*.
a!Uwy przypadek l!l!>T'OWacłz.il .,.. okollve wy~py etatek, ńa k~rym znaj„
<!<>Wall .się .iego wrogowie: Brat-uzuroator; władca, co odebcal Prosperowi krńlestwo .Me1.lolanu- 1 i.«iatępem Yry&n&l fO Z ojczy;my, i innJ
pootlubnl mu e.:l:.:a\\cy, To w~le 01'1 znajdQwall &lę na pokładzlf'
~. To włamie Proepero wywołał bi.Init, b7
W&r.Y/łCY oni znale1ll..I &lę -N Jet<> mocy. Lecz poeta-czarodziej nie zatopił loh. rozproezył Jedynie po calej wyapl.e, "tozbłl zaloirę f pa.Uel'l'lw okrętu na drolM rrupy, z któryc.b każ.da ma się za jedyJMl pozo•tał' prz)' eyclt.r. '-'--' 1 ,
1
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Oki więc zjawia się !'18molny Ferdynand, syn krńla NeaJtOlu - wroga
\\<Jlieca w '.11rand.zie mllooć ku sobie. Dz.lewczyna, nie znająca lnnvch męskich twarzy. poz.a twar~ ojca i Kali•
bana - jest zdurr.lona wręcz urvaą Ferdynanda I zakochuje &ię w nim
bez pam.lęcl„•. Młody kslą.t.ę pragnie na1ychm1a.at ubrać \ik<>chśnĄ do
~apolu, . którego, Ja.k .sądził, jest władcą, l)!lnJeważ jest prziekonany,
li ojca pochłonęły fale. .Jądry Prospero jednak ohoe go wysta-vl~
n11 próbę I ~da pos.lu.s7.eń&twa wobec siebie. Kiedy p0rywczy chłopak
&ęiia po broń - cmrownlk uzywa swej mocy I unieruchomiony mlecz
Pr<~ra. Piękny chłopi«:

zastyga w

dłoni

Ferrlynanda. W k„,)cu godz.I

si~

spera -- byle mu wvln<> było vglądać Mirandę;

on

,,

poddać

woll Pro-

TymrZĄ.ąm Inni mzbifkowle wiodą 2'Je ~ spory, epl*alą /p~

ci.11.·!\t• sobie, a ldcd; jedni zasypiają, lnnl 11&lłują ich w ;n.ie ~Qłor•
ck>wat. Nie parnię-tają, że przed ehwll11 jeszcze wepó1ftte p.,..żywall
kataklizm i cudem jaklmA Zfl6Ul.Ji z niego wyrwani. Jen fl!X1.&~ -przerasta d<1świadcze;1i !, jakiemu zoeta~ przed ohwilą poddatł- Nic nie
jest w stanie zmienić ich &oere i eh.i.rakterów•
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Tymeza.9em Inną Jes7.eze gruoę naJ)Mvka przypadkowo Kallban. Jest
ich dwńch: Jąll! .! PUany piwnicz) St.etann l 1tlupkowaty we.c;.olek Trynkulo. Jeb to r.amawia · Kaliban, abv abili Prospera. Biedny: ~!:e
du.ny pNez nature, wieziony przez Pr<16pera niewolnik cl!w:fia lllię
pierwazej z br21egu okazji, .lb, tylko zmienić swój los. Bard:.o ta!Ollit\e

te i>róby: C?łl'B•lie2nnY umysłoW<l K4llban nie zrobi rewolucji z dwoma wydrwigrosz., .1.1,.. Omamieni prziez Ariela i harpie petrymł aza-
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tarni, otuman~ alkoholem łatwo dajit 11lę wyprowadzić w pole, nawet bez apeeja~j iJllerencji samego P1"()$pera.
Popnedn~ grupę t.akż.e mami" 'posłu&me woli czamok&ięMtleJ Prospera - zjawy. PodauwaJ'l Im obficie zutawlony atół, aby natychmiast poderwać ao w nieł:lo, gdy zgłodniali roz:'bitkowle ~bieraj14 aię
do jed7.ell ia.
Wre.v.cie Pr<J6PeFO przestaje dn:czyć swycll nl~wych , bi~~.
Nie zrnleni14 się ich serca, to prawda, ale m<>ie nie &a.mi oni pon062"t
winę, może natura iclJ tak uk&ztalto'vala? Znajdują &ię z.resztą w.śrM
nich nieliczni apra\\M!dliwi.
·
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Lecz pn.et:łe wszystkim rozkwitła wielka l'nił~ć między cór1tą Proapera a synem Jego dawnege wroea. Może ta mlło3ć ratuje Innych
p~7A!d zagładą, ja.ką jelt w mocy w każdej chwili qotować im przecież potęi.ny czamok&f~?

Prowero zbiera rozbitków. Wszy&ey się ciesz!!. ze .spotkania: syn,
który mniemał, że ojciec nie tyje '1 ojcie z syna cudem odZy.itan<?go. Młodej parze oj~le daj14 w po.:larunku Alubnym N<!!' ap o I (')
i wszyscy optiszcują zaklelil flY~'Pe· PrQ8Pero uwalnia .z niewoti Ariel::i
J pełen tragic'zt1ego &mUtkU 1 niewesołej zadumy nad Jo.s.em I n!l!U!'ll
czk>wleka opuszcza wy111pę, wyrzekaja,c &ię swej magli. Tylko Ka!iban
pollOStaje. Jego sprawa. nie została rozwiązana. Oto JeSzcze je:ino pytanie ~j dziwnej, ·poetyckiej, rr14drej sztuki Szekspira.
,,Bur~" w Teatrze Powv.«hnym w War.uawie reżyserowała KrY,s.tyna
Sku.szan.kL
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