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amiętacle, w jaki sposób koń
czy się akcja Szekspirowskiej
„Burzy"? Prosi;>eń>, prawowl·
~ ks.lątę Medllolanu, odzyskał podstępem wy<larty mu iron, wydaje
córkę za syna króla Neapolu, przedt~m wroga, teraz ~:r.oinego przy·
jaclela. Przy pomocy magicznej wła
dzy nad natucą Prospero odparł zama<?hy nieprawych, zemścił się szla·
cl),etnle, przebaczył, odeg,rał rolę
sprawiedUwej OJ)8trznoścl. Po bu·
rzach żywota nastąpił pokój; Prospero składa jut niepotrzebną pałeczkę czarnoksięską, będz:le zwy.
czajnym człowi'ekiem, na kontemplacji spędzi resizrtę życia, od.da się
~ądroścl. I nie będzie odt4d czarnych chmur, pioruny losu na za.wsze zamknął Przedwieczny w swym
niebieskim magazynie? Jakle będą
następne &eeny? - te, których Szek·
spir nie mlał ochoty plsać? Pod tytułem „Harmonia", czy~ „Burzy część
druga i nie ostatnia"?
Duilo pytajnlków. Czasem warto
przy dziele łinmatycznym, jak i w
tyciu, zapyt.ać o ten następny, nienapisany akt. W dalszych aktach
„Burzy" podejrzewam · rzeczy arcy-·
ponure. Nowe spiski pn.eciw prawowitemu władcy Mediolanu. Takle właśnfe sprawy ba.rdzo z tego
świata, o którycłj. Szekspir na wiele
lat przed „Burzą" napisał cały cykl
kronik historycmych. A może by I
do następnych aktów wcale nie dos~o. PamJętamy tę scenę z „Bu· ·
- rzy'' nap!&anej, gdy 21nużcmy przygodamJ Alonso, król Neapolu, zasyp'.a'. z całą świtą. Cóż robi brat, jegd. Sebastiab, młodszy, czeka'jący na
,swą' kolej do tronu brat? Cóż może
tWl~'.W. takiej sytuacji c7.łó~1ek , :Z
s%ek.si)iYoW"Skiego, tego świata? Se~tlan ·w:łucha podszeptów łotra Antonia, 'ldyby nie magiczna inter-w'encja Prospera byłoby kilka trupów 1 zamach stanu. Sebastian słu
cha właśnych · marzeń o władzy1
ProsperÓ wyzuty z władzy nadprzy·
rod2onej, bezbronny, zginąłby pierwszego dn1'! ·podróży morskiej, zginąłby z rąk skruszopych
,,przyjaciół", okazje w świecie
realnym
chwyta się w lot. Tylko na zaczarowanej wyspie panujący nad siłami
natury mędrzec może opatrznościo
wo prosto-wać krzywe koleiny przypadku 1 namiętności, może wznieść
się nad nieubłagane prawa
życia
realrt"'ito. Ma rację Jan Kott, gdy
mówi o pozor&l:h „pogodnego" zakończenia
„Burzy", o „dramacie
straconych złudzeń, gorzkiej mą·
dr-ości i upartej, trudnej nadziel".
To utopijna opowieść o harmonii
i korygowaniu szaleństwa przez mą
drość. Pisał ją nie tylko wielki poeta, ale · i człowiek rzeczywiście mą·
dry. Utopia spokoju i harmonii nie
wyk.racza poza krąg czarami opa.
sanej wyFJPy:

W inscenizacji Krystyny Skuszan.kf, popartej Interpretacją Kotta, na
zdecydowanie dntgi plan usunięto
poetycką feerię, teatralne efekty cudowności. Gdy ślicznie zastawiony
ogromny stół biesiadny ze scenograficznej woli Józefa SZajny pięknie
spływa z obłoków na scenę, to tylko na zasadzie krotochwili Szekspira I Szajny - zniknie po chwil.!, jak
nikną tiulowe pasma tęczy. Na su, rowej i odpoetyzowanej scenie dzieje się poezja trudniejs.za 1 szlachetniej.sza. Poezja ludzkiego ,,snu o potędze" i ~szczęściu. Prospei-o' i Kali·
ban. Wielki sen humanisty, jego
czarodziejski rewanż na żydu realnym. Sny dzikusa, pryrtlitywnego,
ledwie obudzonego ą,o hviadon~,
ale cierpiącego, też szukającego wyzwol'enia. Kaliban przegrywa z kretesem, Prospero triumfuje. ~zy tak
jest ~zywlścle, jak by wskazywało
do-sło'ń"'Ile . rozumienie akćji? Kali"
bąui wyzbył się najbardziej
naiwnych, i>rymltywnych złudzeń, po
nieudanym zamachu na Prospera
jest o jeden stopień mądrzejszy,
bliżsey
człowieczeństwu
rozumnemu, coś więc .zy~·kał w pożegnalnym
„żegriaj, Kalibanie", a było to przez

Pro.1pera Hanuszkiewicza
powie- j•
dziane Kalibanowi Baryczowi z
wie1k~ sztuką I plękll'l!e - nie ma ~
/
wrogości, jest smutek i ludzka so~
lidarnMć. U S~pjra
ostrzej 1 ;
mniej subtelnie w tym miejscu. :
Taka przecież „deformacja" tekstu :
wynika nie z braku rozumie:lia idei :
dzieła, ale z próby dokopania się do :
tego, co nas w tej zad.ziwiając~j tra- :
gikomedil niby optymistycznej porus~ teraz I dziś. Kallban pr..egral
J coś zyskał. Prospero WYg.rał - I
odchodzi pełen smutku, prosi w
ostatnich słowach widoWnlę o WY·
zwolen.ie, o kres udręki. To aktor, ;
który taką oto barokową metaforą
żeg;n.a .9ię z public:miością ale 1
coś więcej. Prospero ··u Skus'Z.SllkJ •
bardzo widomie I suges~ywnie góruje nad akcją, reżyseruje ją, pa'o- jl
wadzi do rozw.iązanla. Jego wspanlała poetać stoi poza magicznym
kręgiem, słucha, rozważa, decyduje,
Któż b~e reżyserował grę,
gdy
baśń o spokoju i harmond1 dobiegła końca? Kali ban to czło'Wiek w
trakcie emancypacji. ProsperQ doszedł do sceptycznego szczytu. Opozycja tych dwu postaci wyznacza
Szekspirowskie rozumienie· początku
i końca drogi, nadziel i sceptycmej
re-Lygnacji, to zamknięty krąg, w
nim miota się ludzkie szaleństwo,
n1e może · go przek.rocżyć ludzka mą- 1
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W inscenizacji Skusza.nJd z barwnej plątaniny baśni, grotesk!, prawdy l poetyckiego zmyślenia ostro
wystąpn kontur poezji intelektualnej. PytaJ:ije Ja!tże aktualne o granice ł kres lu~ej władzy nad na•

turą.

nanilętn~aml

własnym! J

włunyrh losem. 'o/'·~.tw~Mp!e kon-

c~pcJI ,y:S~I"N" poW,,.~to ~i!.Pie dla

refleksyjnej, pogrążonej !ł;. sobie,
potężnej i smutnej zarazem, wielkiej roli Prośpera. Adam Hanuszkiewicz wypełnił tę rolę po brzegi,
stał przed nami piękny, surowy, tajemniczy. To był te n głos J ta
twarz. ~ad sceną winą. gpoine i grot~kowe chmury PQrWaeych. żagli,
lln, kolorowe akcesot'ip;. n~ego ży•
cła w strzępach. Kolorowa tęCża po..
jawla się i znika. Ariel {Zofia Kucówna) celowo bezosobowY, neutralne naraędzie gry. Kaliban (Ryszard Barycz) wielce lud7lki, jego
prosta, dzika żywiołowość Jakże
wymownie skontrastowana z parą
zapitych reprezentantów cywillµcji,
dz.ielnyrn łobuzem Stefano (Andrzej
Tomecki) I noszącym swe przeznaczenie w nazwisku Trynkulu (nowy
popis komicznego kunfiztu Wojciecha Rajewskiego). Pąi-a kochanków .
(Janina Nowicka i Tadewz ~anczar)
nie ma wiele '?I tej sztuce do działania, ma!4 się zobaczyć i zakochać,
To też robią;

Teatr ~uSZ811k.l wykształdł wła
&ne, orygłnalne formy teatralnej
ekspcesji, atakuje po swojemu, z
rasową tllfltralną pasją intelektualne i fotrrial!Ile problemy sztuki
współczes~j. Na przykładfLie „Bul'ZY" możemy teatraln~ koncepcje
Skusz..a,nki sprawdzić na sz;tuce trudnej, ze swej natury, skłaniającej do
b(Jgactwa rozwiązań formalnych, do
wielkiej 11eenicz.nej zabawy. W tym
punkcie można tylko przyklasnąć
taktowi i umiarkowaniu reżysera,
nie ·f ormalna bowiem i wlzualna
„Burza" wyszła z jej rąk, lecz trudna, chwll~mi aż statY.czma sztuka
o mądrym Prospero i dzikim K.alibanle, sztuka o różnych stadiach luclzkiej biedy i ludzkiego marzenia. Zaś
„Burza" Skuszanki przerzucona w
swych głównych liniach koncepcji
reżysersltjej
i inscenizacyjnej na
scenę warszawskiego
Teatru
v,;szechne'o dowodzi, że wymiana
Jes·t ~awiskiem pożytecznym, że się
udaje, że gościnnie mogą I powin:.
ny wys~pować nie tylko zespoły z
innych miast, inie tylko aktorzy i reżyserzy, ale i reżyserskie 1'\oncepcje.

ro-

Państłowy Teatr Powszechy w Warszawie. Wiliama S:r.eksplra „Bur:r.a". Ret:rserla. Krystyny Skuszankl. Scenogra·
fla: - Józef SzaJna. Mu:r.yka: - Józef
Bok. Współpraca dramaturglcma: - Jan
Kott. Tekst, na pod.s~wle przekładów
ZOfLI Slwlekll\I l Leona Ulricha, w opra·
eowaniu Skuszankl 1 Kotta. Premiera w
1ł)'c2'llliu

i_,_&o_. ____~-

