
Szekspir 
• Telewizji 

.::::,~. ::~~~tr ; ::r:1ę:~j 
wjdow . - rr~~V' pokaaał ml· 
Uoiwm wl 'fN ; J a najwapa• 
nia111:11yt, J le najuud-
aieJny utraAla dramatów 
włelkie o na - „Bun•"· Zna· 
komlcle 1lę aiało, li 1pektakl ,.su· 
?aJ'" w rdyseri.& Kry1tyay Sku· 
uankl okazał alę pzemiez" wyblt· 
n, je4a" • najwybil.allejnych w 
telew.ll:J~ w c1ti1u e11ataic:.ll mie • 
cięcy. 

'.l'elewi&J'Jna „Buna" nle aronii& 
nic a wielkołc.i liHkapira, • plęk• 
nojcj n; mo-„ollc&.11ej opowiełci, co 
więcej - o&iunęła kazułt orysl· 
nalny I wluny, odrębny od wklo· 
wiaka . ~rala„o. Reiy1er TV 
- K:aalmlen oracz wykorzy1tał in· 
teLil(entnie nie nairętnie, tech· 
nlcaae irOdlr.I ~elWhjl, Jak motii· 
woie aakła4an·la obrun, samslenia 
k&dr• - do 1qutywneso poka· 
:u.ni.a łwlata caar6w I duch6w. 
W•p<llpraca rełyaera TV 1 inscenl· 
utork" . Krywtyn" 8k1uaa.nk" po
zwoliła na tnakomite wyp1111kto • 
wanie najwainieJHych frqment6w 
tekstu, na akondea10wanle akcji. 
Swletnta- · dobran.i wykonawcy 1two· 
nyU pla1tycane sylwetkJ ludi.i JIUl• 
drych i · podłych, łmiesaaych l łra
sic1nycll. Br-1sław l'•wllk w roił 
K.ałlbana był zaratiem ułosny I 
s·roiDJ', łmieu.ny 1 bu~cy w1p6ł· 
nucie, Too łw.iei.nle oprccowana ro· 
La teso arty•tJ'. Jeny Ulluew1kl 
Ja.ko Prospero miał mlłdroU 1 r:o
ryc1 c:llowlaka o wlelldm forma· 
cie moralnym. P-tall wykonaw· 
cy równiei snakom.icie m6wlll tekM, 
nasycili swe role prawd11. Drup 
e:11ęH 1peoktaklu wydala ml 1lę I~ 
sza od p1erwszej, rosecranej tro
chę w l!lbyt wolnym tempie. 
Reuumując - wydaje ml się, H 

spektakl ;1Buny" był ładu" • naj
lepm1ycła telewizyjnych presentacJI 
utworów Szekapira. Utworów - u
sn&D)'i:h, Jak wiadomo, se wql"'u 
na •we c«łay - (llcme obudy, 
konlecznoj~ roabudowaner:o tła) za 
nletel~wl,eyjne. .Je-st więc sukce· 
sem Teatru TV, li udało mu alę 
polLILU~ „Burz•"• oczywlłde l11Dlł 
nit w IH>nnalnym teatrze, ale Jett· 
nak wle~11. o nleupronczonym 
kl&ta~ fi> nie pomniejHonym for· 
maele. A mote by tak zaryeyk-d 
poll:UMlie telewizyjnego „Bamle· 
ta''1 

(l!!ąDN) 


