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· którą chciałbym się z Krystyną 
\\'llllam Szekspir: „Bursa". Opracowanie tekstu: Jan Kott Skuszanką pospierać. Do po-

i Krystyna Sku11anka na po1btawle przekładów Zofii Sł- staci Kalibana. Kim je5t ten 
wleklej l Ludwika Ulricha. Reżyseria: Kry!lłyna Sku11an- człowiek? Czy rzeczywiście 
ka. Seenorrafla: Józef Szaj na. Mu1yka: Józef Bok. Pre• · straszliwym potworem, czy tYl• 
mlera w Teatrze Powszechnym w Warszawie. ko nieszczęśllWyin, gnębionym 

GORZKA to sztuka. Nie ma 
w niej owej bujnej, rene· 

nnsowej radości, rozsadzającej 
„Sen nocy letniej" i Inne kome
die z okresu optymistycznego. 
w którym młodość i miłość 
przelewała się po brzegi pu
charu poezji Szekspira; nie ma 
w niej owej namiętnej pasji 
wieku męskie10, podejmujące
go w „Hamlecie", „Otellu", 
„Makbecie" tragiczną walkę ze 
złem moralnym i społecznym 
w .płaszczyźnie filozoficznej i 
politycznej. Jest natomiast w 
Buray" gfc:bokl spokój i do

Świadczenie mędrca, który po
znał życie i pogodził się z jego 
nieprawością. I jest zmęczenie 
t:Złowieka, który się wypalił i 
teraz ze . sceptycznym uśmie
chem przygląda się złu świata , 
sam wyższy ponad nie I odpu
szczający mu swe krzywdy, już 
przebolane, już przetrawione; 
Zastanawiające jest ile pokre
wieństwa znaleźć można mię
dzy po.staw~ Szekspira z „Bu
rzy''. i Hęmingwaya że „Stare· 
10 człowieka i morza". Stary 
człowiek i morze„. Burza 
przeminęła, spokój ogarnia 
wszystkich, myśli snują &ię le· 

niwie po głowie, życie m_lesza 
si() ze snem, sen z życiem, rodzi 
s~ ów stan nieważkości, któcy 
jes.~ przedsionkiem śmierci. 

Sen czy jawa? A może i jed~ 
no i drugie. W ,,$nie' nocy let
n;eJ" oddżielał Szekspir wyraź
nie marzenia od rzeczywistości 
Życie było krwiste i jurne, we
sołe i namacalne. Marzenia zaś. 
zwiewne i pełne poezji. Kim 
innym był Tezeusz i kim innym 
Oberon, kim innym Hipolita i 
kim innym Tytania. W ,.Bu
rzy" powrócił autor „Hamleta" 
do tamtych wątków. Ale tu 
wszystko się zmieszało. Pros
pero jest jednocześnie królem 
duchów i władcą wyspy, Mt
randa jest Tytanią i Hipc;>litą 
zarazem i tylko Ariel jest ta
kimże elfem, dobrym duchem 
posłusznym woli swego pana i 
wykonującym wszelkie . jego 
zlecenia jak Puk, ale o ileż 
smutniejszyfl\, wyrywającym 
się bardziej ku wolności, więc 
bardziej ludzkim, więcej sługą 
i pachołkiem, niż duchem ..• Bo 
też w „Burzy'' żyde' i sen sta
nowią już nierozerwalną. ca
łość. Tyle zmieniło się od „Snu 
nocy Utniej" do „Snu nocy 
prżedśmiertnej". Różne sprawy 
defilują przed ekranem wyo
braźni poety i w róźrcyeh wy
miarach. Oto krz~y, których 
sam doznał i,„ któ,ryfłl doznali 
jego bliźn~ o\o k$Ywdzit:iele. 
Wymierza lpi sprawiedliwość, 
ale też wie, ze jest -wobec nich 
bezsilny. Odpuśzcza im więc 
ich grzechy, a nawet godzi się 
z nimi. Jest stary, jest mądry 
i wie, iaki jest współczesny 
mu świat. Takie jest właśnie 
życie. Możni godz.ą się z sobą, 
a cierpieć będzie nadal plebs i 
niewolnik Kaliban. 

I tu docier11my do najclekawsze10 
mote wątku „Burzy", tym bardziej 
frapującego, że dot4d nlerozwiąza-
11e10. Przed•ta"·lenle SKUSZANKI 
jHt zwarte, logiczne I poetyckie, 
ma znakomitą oprawę 1c:Pnopari· 
czaą SZAJNY, dntkonale dobrano\ 
muzykę BOKA, oddaJąq niepoko
J•u'y urok nieziemskich dźwiękó" 
ui>cuzących tlę nad dziwn4 wyf)tą 
marzeń I inów, oraz kilka poważ
n}·ch osiąpięt aktorskich ze zna
komitą k~Hcją ADAMA HANUSZ
KJF.WJCZA na czele. Hanuszkie
wicz wyzbył 1ię w roll Prespera 
afektacji I patosu, który mnie nie
kiedy u nieco dawniej ra&ll. Jest 
prosty I poetycki, mą•ry wledui 
człowieka, który wiele przeżył, a 
jednocześnie •ilny przewa1ą 1weco 
Intelektu, i;órującego nad caJrm 
otoczeniem. Nie jest 1tarcem I to 
bardzo dobrze .. tła w sobie wie le z 
Oberona, ·ale fest teł .lakubem z 
„.lak wam 1lę podolla", R\t:drcem 
i filozof Pm z widu 111tu.k 8zek1pl
ra . .leat nowoczl'sny I romantyczny 
zarazem, rozwljaj11c najlepsze I 
najhardziPJ udane elementy s tak 
ciekawej lnterpret1cJI Hamleta, od
rzuc1jąc to, co w niej llnmłalo •· 

przez Prospe~. naiwnym i łat
wowiernym mieszkańcem wy
spy, którą zawładnęli najetdż
cy? 

Nowatorstwo nie musi po
· legać tylko na nowoczesnym 
. kształcie scenografii, na taszy· 
stov.;skich elementach wprowa
dzonych do tła „Burzy". Nowa
torstwo może polegać również 
na odmiennym od dotychcU$O
wego odczytaniu treści d:tl.eł.a. 

A tymczasem w wypadku Ka
libana poszła Skuszanka w kie
runku arcytradycyjnym i usta

/ lonym niezmiennie od czasu, 
kiedy niewolnik mó1ł być w 
oczach feudałów tylko „czar
nym ludem", dzikim, wstręt
nym, odrażającym potworem. W 
ich wyo.brażni zrozumiała była 
taka pokraka, jaką ujrzeliśmy 
na scenie Teatru · Powszechne
go. Ale w naszych? Czy i my 
możemy tak odczytać posta~ 
Kalibana? Czy nie jest to pó 
prostu Murzyn, mieszkaniec 
tej wyspy, inny niż biali lu
dzie, ale wcale nie odraż~ący. 
Jest prymlt•~ i nalwnn ale 
ma p~łi;ie 'pods,tawy do tego, 
aoy nie.qawidzić Progperd. 
Czyż ~czynił mu . coi złego ·! 
Przeciwnie: pokazał .mu na 
wyspie tródła słodkiej wody i 
o$lkał pued nim_różne inne 
cenne tajemnice. A w zamian 
za to uczyniono z niego sługę 
naiostatniejsze10 t ostatnich, 
bitego i gnębionego. I tym ra
zem okazał się -Szekspir wiel
kim realistą.' Trzeba tylko u
mieć wcz.ttać się · w j'ego tekst. 
Patrząc na . przeastąwienie 

Skuszanki myślałem, że „Bu· 
rza" wci11ż · jeszcze ·czeka na 
swego współczesnego interpre
tatora. Może osią korifiiktu bę
dzie w takiej interpretacji już 
nie walka Prospera z królem 
Neapolu, lecz starcie calego je
go świata z Kalibanern. Szek
spir 'W „Burzy" nie walczy. Z 
uśmiech~ see~tyka i mędrca 
rejestruje bieg zdarzeń. Szeks
pir jest reall$tą. I dlatego mi 
klęskę skazany jest w „Burzy" 
bunt Kalibaxia, Stefana i Tryn
kula. Nie zostaną zrealizowane 
marzenia Stefana o wyspie 
szczęśliwości, tak bardzo przy
pominające utopię Tomasza 
Morusa. Za wcześnie na to. Ale 
czy tylkó przez- przypadek 
Szekspir zostawia Kalibana na 
wyspie? A może to on ma być 
właśnie przyszłym władcą o
wego szczęśliweJo świata? 

Powie ktoś, że to interpreta
cja bardzo dowolna. Ale na 
tym pąle1a wielkość Szekspi
ra. Zmusza on do myślenia i 
pozwala wysnuwać bardzo ró
żne wnioski. I dlatego, choć nie 

--- zgadzam się ze Skuszanklł w 
ftachronicznle. Bardio Hl•chełale 1 '!Prawie .. K~lłbana , w1=!zlęezny 
prowadz4 role Mirandy I Ferdy- Jestem JeJ 1 teatro I za przy
nanda JANINA NO\VICllA ł TA• pomni~Jlit;~· ednej Z najg}ęb
llEUSZ JA~CZAR, zabawne 'j101ta• h l • d . k 
cle plehejiklt Trynkula 1 sirtana szyc ~ rfł, ą rze3szych sz.tu . 
uwaruj4 WOJCIECH RA.lEWSJU mistrza ze . Stratfordu, ktore1 '! 

I ANDRZE.1 TOMECKI. obejrzenie jest prawdziwą roz- . 
koszą szczególQie wtedy, gdy 1 

tak pięknie r;oetala " ·y$$awd9na. 


