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K. Skuaanlr:l w Tutrze Powaechnym w Warszawie. z wielu

motllwych koncepcji Skuszanka
- przy współpracy dramaturgicznej .s. Kotta - wybrała naJtraf·
nieJ~: zaufała Szekspirowi, pozwoWa mówt~ przede wwzystll:lm
tek•towl A tekst „Burzy", odarty 1: tradycji r6tnych fał.,:ywych
lnlerpretacJI, oznacza dla nas
dziś przede wuystll:im stuuowa·
nie partll fantastyczn:rcb, uedu·

kowanie do mlnłmum bdnłoweJ
łeerU. pnentmienle punktu clęt
ltoid aa poRK Prospera-ruo.ota.
Tylko wtedy motna pok~ lllę
o pokazanie głębi teco dramatu.
I

eh~

Sll:uaanka, a ta.kte aktoA. HanUSZll:lewic1:em na
czele, roblll waystko, aby 1: „Buny" wydoby~ JeJ trełcl lntelek·
tualne, to przedd umiar ten
udal lllę w teatn:e tylko ca:łclo
wo. Przymałem wówcu• •łua:
no6ć Jednemu z krytyków dwudziestolecia
mlt:dZYWOJenneco.
który pisał: „Reall&acJa .cenlcma
„Burzy" Jest zadaniem specJalnle
trudnym. N4ełatwo Je9t dat: tam
wszystkim wizjom lotnym, pnepoJonym lltbo~ myil.11 łlloao
ftcD14, dellkatnym l .--lew·
nJ'11l, wyru plastyczny".

rzy

11:

:te

Pr~lad „Burzy" dowodzi,
dzięki swym spec7ficzn7Jll irodkolll. • W71"&ZU teatr telewląj1l7

sw-•-

pod t7J11 ~R Dłld teatrem norm8lnym. Spo80by tecbnJczne. c16wnle wstawId
rumowe,
potr•ft4 bowiem

ma

pnezwyclętyl! te trudno6cł, które
plętrq Ilię przed n•Jbardzłej nawet pomysłowym retyeerem tea-

tralnym. Wetmy chol!by Arlel8.
W teatrlllnej „Burzy" nie będzie
on nJsdy „duszkłem powietrznym" - J•k go niuywa ~
plr, wldzl.alnym tyłłlo dla Prospera.
W telewt.zJl natoml• Artel (8.
Nlwi691t0 był pozbllwłoay ll:sztMtu materalnego, qawłał dę l mlltał
Jak Cdyby Istotnie wycurowany z powietrza na sJdnłenłe
macicznej paleczltl Pro9pera. Inna pruwap telewizji wyraziła
Ilię w częstych zblltenlach. dzłę
ld czemu -tnieJaze partie tekstu, a zwłaszcza ta.lt watny lto6cowy monoloe Prospera, wybłJa
ly się, nabierały DCZCCółnej wql.
l lepiej trafiały do ,ndz6w.

Idee

pruwoc1nł4

telewląjnej

lnscenlzacjl Skuszan.ld bylo tym
razem równlet · - Jak qdr.ę uk•zanle „Burzy" p1'Rde wszystkim Jako dr-atu mozołłczne1(0, Procper• Jako m:rłlldel.a peł
nego aceptycznej, nteldedy eorzklej zadumy n8d ~lłl natury ludzlrleJ, nad nleprawoiclll
hriata l bezsllnołcl11 wyslłlt6w,
aby co zmlenll! na lepsze. Nie
Jestem Jednak pewien, czy mimo
tej ja-eJ koncepcji reły11C1'111tlej
I podPc>l'Zlldltowan:pm Jej wyallll:om wazystklch aktorów, ten
naJ&łębazy
sens „Burzy" został
w pełni wydobyty? Słowa Sił ulotne, kt~ słuchaJlłC zdoła uchwycll! wszystkie subtelnoścl l
Ironiczne często &łębłe azekspirowsll:leJ myill? Tylko obawa
przed herezJlł powstrzymuje mnle
od postawienia pytania, czy „Bu·
rzy" nłe nalriy przede wazyst·
kim czytal!? Wtedy mo:tna sma-

kowae sens zdań l wr8CH do
nleh ldlbkrotnle. Ob9wiam Ile.
ie bez cnmtowneJ majclmojd teeo
arcytrudlleSo dzieła IDolna uwlerzyl! zapewnłealu 8eelalpln. te
jest to ,.komeclla"I
•
:tałowal! t7J11 bardziej &nieba,

te erlld.;:=Jł;:Y komentarz ma.Jtomlteco
y, prof. Helaztyńalde
nledc>Matecmle przygotował
·wtdzów do odbioru tej szitUkl, aa
mało uwacl połwlęcaJlłC Jej problematyce
filo:llOflczno..moralneJ.
Chwalll! aktorów Teatru TelewU.lł ataje stę dla recenzenta zaJęclem monotonnym. Nie było w
tym włdowlaltu tle zagranej roll.
Prym wiedli oezywłiele J. Ka1J..
IMwakl (Proapcro) i B. PawUll

co,

(Kalłban).

w

całym

az.eltsplrow·

akim. repemuarse nie ma chyba
roll trudnlejaej nli ten „dzl.kua
o potwotn7Jll wygllłdzle". Pqllk
wzbogacU l ~ tę postK.
WychodZlłC nawet poza tekst w
epilogu aztukl zerwał pęta ntewolnlka. Ten symboliczny gelf
czamego czlowleka, który po od·
Jełdzle białych wladc6w ~·
Je am na swojej wy11Ple, podoo
bałby slę zapewne Szeksplrowt,
«dyby doł7ł naszyeh dni. Bo
aze1a1p1r byt cenlalll7 takt.e dlatego, t.e czul rytm hbtorU. ••
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