
„BURZA" SZEKSPIRA 



·z DUMIEWAJĄCE bogactwo- 1 
nie tylko elementów szekspi- z 
rowskiej · poetyki oraz ciągła E 

zdumiewająca aktualność „Burzy„, j 
w trzysta pięćdzJesiąt lat po lej i: 
powstaniu, są dOBtateczną legitym:i- i 
cją jej nowego opracowania pr7A!7 
Krysłynę Skuszankę. Pokazała ją Vł 
marcu ub. roku w Nowej HU<?iE:, 
obecnie przeniosła to przedsta'l-rlC:.' 
nie - w innej oczywiście obsadzte, 
ale w anaJogtcmym kształcie ac-e- r: 
nicznym - na scenę marszawskie- „ 
go Teatru Powszechnego•)~ l· 

c 
• :.~· premięrze · nowął.l~kiej nie-- c 
którzy krytycy kw~l<>nowali, celo- ~ 
wość i · slustno4ć „kompilacyjnego" I 
opracowania- tekstu ..•• Praktyka w 1 
stosunku do Szekspira .u' nas nie t 
ftO\Vi:.;· Można · tl,I ptzyporńnft:ć P9-
f'.! oł:!ne . ;kampilllcyjne" opracowanie 
,,P.~k~łen!a slo6nłą" przez Z. 
Saw~; · • .. analo1Jiczpych J>!.'zylda
iiów ·irialazłob,Y . się wlęCej. Motn3 
PrzY t>praro\:ąhlu tekstu · korzystać 
;ednocześn!e z różnyeh pr:i;ekładów, 
jeśli adaptacja taka podporządko
wana jest świadomemu i konsek- c 
wentnie zrealizowanemu - w opi-a
cowanym na. nowo tekście, .jak 1 w ! 
jego scenlczńej i-eallzacjl - ideo- 2 
wemu I artystycznemu zamlerze- i 
niu twórców przedstawienia. Jakle 1 
to było zamierzenie? K. Skusaank11:1 
w nleda'Wnym wywiadzie dl~ ·;;s&o-" 1 
·wa" powiedziała m. in.: ·,. :· 1 

' ,,Burza" ma dla mnie .,e~ą i 
wymowę I łak bolrał:r ładunek iny
łli fllozoflczlid, ie ebęłnle PCno
&owałam Ją po raz drugi", 

A w programie do warszawskie
go przedstawienia w notce „Loa 
Kalibana" stawia pytania, które 
„Burza" p~owokuje: 
. „Czy ludzkość mote, czy umie 
korzystać z doświadczeń? Czy oba
lone , mity muszą być zastąpione 
przez nowe? Czy Istnieje ciągłość 
kultury'! Czy człowiek obnażony w 
swym biologicznym bycie musi być 
samotny? Czy wiedza ludzka bliska 
opanowania kosmosu może zmienić 
człowieka'! Czy wszystko zawsze 
trzeba UJczynać od' nowa?" • • · 
: 8' tu I pytania retoryczne I py

.,tanla wybiepj11ce poza probla!Pa· 
tykę I filozoflczn11 zawartośc-łek-

~f!J)r, a w Jeszcze wię.lw:yro 'atopniu 
' - przedstewienia. · & wbtew za
: mlerzeniu, wynikającemu z tych 

cytatów, nie łrdcl fllosotlc:zde . -
dokładnie: nie Wd)'stkJe takle łre
łcl - ałworu I nie problem Kall· 
bana (ka,pltalny I dramatyczny w 
próbach rozwiązywania -i;roblem 
„cywilizowania" · ludów pierwot
nych, problem. kolonializmu) - Iła· 
nowllł dominantę łep przedstawie
nia. Można tu mówić - i riie tylko 
w stosunku do Sku&zankl, ale prze
de wszystkim - o jakiejś · ,,obsesji 
problemu . władzy". A właśnie w 
;,Burzy" problem władzy - na Ue 
Innych ,,królewskich„ dramatów 
Szekspira, ryt1u.ie się o wiele mniej 
ostro I w zup1!łnie zresztą innym 
aspekcie. Szekspir, pisząc „Burzę" 
jut u schyłku swego ż.ycla I twó~ ' 
czOścl, oszczędza nam skrytobó~
czych morderstw I tragicznego łan· 
cucha zemsty - patrzy na losy 1 

swych bohaterów spojrzeniem smu
tnym i wyrozumiałym J takim ka
że być· PrOśperowł, Prosperowi 
który zamiast mścić się na swych 
\v.rogach l krzywdzlC1elach, wyko
rzyst1,1jąc swą moc - przebacza, im. 

Czy Szekspir - Prospero wierzy 
w skuteczność tego „wychowawcze
go ~biegu"? Prospero Adama Ha· 



- --~- -- „. 
na1żldewłcu, to raczej ·corzka re
zygnacja nli ufność I wiara. Jakże 

1 aktualny w swej wymowie dla nas 
jeszcze wczoraj, ale teł I na dziś I 
na jutro dwuwier.sz z epilogu wy· 
powiadanego przez Prospera -

Nlecltal wasz ocldeeh w m6J 
łarfel d1tć rał!ą, 

Bo tlę me pfuy nie spelah' 
ln~J-

ma w· listach Prospera-Hwuszkl~ 
wlcza nie .siłę moralnego nakazu, 
lee~. s.ceptyczną .słabość gorzkich 
doswiadczeń. Nie wl.erzym)' w ~ 

• diolań.tko-nellpolltaóaką sielankę, 
której kruchym .si>oldłem jest · Idyl
liczne małżeństwo Ferdynanda I 
Mirandy. ezy taka właśnie miała 

• ' być ideowa ,,Oln~· przed.stawienia? 
' ł L., 

I to ia . q!nę ~a „Burzy" z 
jej poetyckości I ·baśniowości, nie 

• wspartej teł przez ·scenografa. Za
iublł alf .tet w przi!dsta,wienlu i!.k

,. ~towany przez Skunankę w .pro-
• gr,amJe „Problęm Kł\Ubana'~ -· P,tó
bował go wycjobyć dop'il!!ro ·w k.oń
cowych .scenach R)'Surd P&l')'cz. 

Więc: Szekspir wyrazłlły, kon
sekwentnie oPr&cowóllly„ ale chyba 

· zuboł.ony I w awej ·Warstwie fllo-
7.0fk:znej, I w 1wEj baśniowej sce
nerlJ, a jeśll nie zajllłem ałę '!N tym 

1. krótkim sprawozdaniu bardziej 
.ł azc7.egółowo przedstawieniem 1 wy. 

konawcaml - to dlatego, że to wła
śnie pn.edstawlenle narzuca jedno
stronn<Mić - od sceny na wldow-

• nlę. 

STEFAN POLANICA 

•) Wiliam 8zek1plr - „Burza". O- I 
pracowanie łebłu 1. Kotła I K. 
8kusuakl na podtłuwte przekładów 
Z. SlwlekleJ I L. Ulricha. Prembra 
w Tea&ne Powszecbn:rm. Re:ł)'serla 
K. Skuszankl, współpraca dram~
&urstczna 1. Kolta, scenosr:\fla 1. 
SzaJę, ._uzyka J.. Bok&. 


