


Z 
WYKŁEMU, obe~minemu tylko 
trochę z teatrem śmiertelnikcwt 
muszą coś mów.lć nazwiska war
sz.aw$kich inscenizatorów „Bu
riy'! Szekspira, nazwiska Krysty~ 

Skuszanki, Józefa Szajny ... 
Prz.ecie w kim Krystyny Sku.sza.nki -
k!erown~ ·ystycz.nego znakomitej sceny 
naszego najmłodszego miasta Nowej Huty, 
sceny, któ.rił zwykło się umownie nazywać 
„teatrem Skuszanlii". Szekspirowska „Bu
rza" w Teah'ze Powszechnym jest powtó
rzeniem 1lo$ne10 przedstawienia w No·wej 
Hucie z wfQsny· ub. roku. Nie byłlr wii:c 
zupełną niespodzianką. Wiadomo było na co 
'!ę zanosi. I oto otriymaliśmy przedstawie
nie, które wciąga, wchłania, ununa do my
ślenia. Utwór uznawany za sk<>mpl!k<>Wany, 
niełatwy - podobno .ostatni ·utwór 1ental
r.ego ·angielskiego dramaturga (1611) - od 
dawna z~tanawiający krytyków jako zagad
ka, stał sie tu pn:eratllwie jashy. Mlm-0 ca
łej dzhvności, tajemniczości Ua, wydarzeń. 

Kieoy 11odJ1o•l al~ kuMyna .eu p6łmrok na 1ce• 
nie. Tylko Jeden rPflektor z cleni wydobywa po• 
uqetólne twa-rze. Muzyka pn:y11nmlna rycz~ce 
morze. Widtlmy ludzi na tym monu, na chwle· 
j~cym •I~ r.krrde. Wzniesione bl111:alnl"' rę~e. kny
kl, prr;eklPń1twa. lwlatlo sunie I zn6w 1lę po 
c11w1ll z;;pali!. Na d7.lwneJ wy1p;e Jatnowlosa d:r:lew• 
nyna llllranda. JeJ ojciec - Prospero - 1.-y1na· 
ny k1ląt0 Mediolanu. W:r:no1I rękP, - dziewczyna 
ua}·pia. Wznosi rękę ·po raz dru1i - zjawia się 
dziwna postać w ·obcislym trykocie. Nar.ywa . 1ię 
Ariel. To on ratował rozbitków. Jest po chwili 
nutępna postać - Kaliban, pół-czlowlPk, pól-po
twór, mleazkaniec tej dziwnej wy1py. Jeat I 1yn 
króla Nupolu - f'erd_ynand, gotów klękać przed 
pi~kn~ Mirandą. Znów pięć nowych po1taci. 87U· 
kają Fc-rdynanda. Po cbw1ll zJawiają aię Jesr.cn 
dwie, diwigaJąc butelkę wódki, która poJą Kall· 
bana. Kaliban ncz~śllwy, pada na kolana I 1otów 
być niewolnikiem Jedne10 z nieb. Wolność, IWO• 
boda - wola. Zapada kurtv"Ola. 

Niestety niewiele wynika z teg-0 streucze
nla. Sztuka n-le nadaje się do streszczen~a. 
Akcji w niej bardzo mało. Out.o za to TOZ
mów; r<'.lzmyślań. Rozmyślań <> człowieku, 
śwltie!e. Można by nawet powiedz!eć, że od
bywa się tu sw()lsty sąd nad czł0wieklem. 
Mówi 'ślę tu - jak-I on jest, jaki powinien 
być. Właśnie - jaki po'finien być. Czy Arie· 
lem ,ety Kali banem? Każdy z n-ich· "jest · ja.: 
ki~ wtorem życia. Odpowiedż jest jedno
znaczna - wzorem jest Ariel. Dobry Ariel -
śpi~'IZ:~<'t ludziom z pomocą, eotów im słu
żyć ja~ t.vlko umie i może n11wet z.a c~l1f1 
WY?'zec?enia się własnego su:zęścia. A. KaU-

ban, ów okrutny, %Wierzęcy Kallban, · ~
nowi przykład upadku, do którego moze 
d-0jść człowiek, gdy zapomni kim jest, l(ły 
życi~ pojmie jak-0 zwierZ(<,'9 używanie. 
I <>C%yw:iśo4e obojętne, jakie tO: b~zie używa
nie - może być wódka, mog'łf , oyć, kobiety. 
Scen~. fdy szekspirowski KaHban lotów od
dać wszystko tym, którzy pokazali mu 
„szklanego boga" jest żywa, aktualna. 
A Prospero? Cza,rodz.iejski Prospero to mę
drzec, który Kalioana chciał uczynić czło
wiekiem. Mędrzec stojący u kresu swego ży
cia 1 ,IOl'zko oceniający daremność swych 
wysilkó.w - :zrezygnowany, pog<>dzony ze 
światem, takim . jaki jest. 
Któż więc wygrywa w teJ 1wol1teJ rn.Prawle •Ił· 

doweJ? 8zek1plr powiada - prze1rywa Pro1pero, 
bowiem w t)•m lwlrele, na kt6rym iyJemy, zawne 
będą tacy ludzie Jak Kallban, RdY1er teł tę mYłl 
wydob)"w~. I mo.ia111 11„ z nim spic'fać. Ro '""'"• 
było zamlut na Kallbana . Jak 11.czynDa Kry• 
atyna Skuszanka, akcent polotyć na Ariela 
I te.n wzór życia uczynlt dominuJacym, moc
aleJ przemawiaJ..,cym. Mottta 11, równlei 
apierać z owym &Wlłtpienlem w człowieka 
I :i t)'m, te Czlowiek zły pozostanie runmlernie 
złym, bo prr.ecież naJprazy człowiek mote 1ię 
1mlenlć. Trudno JPdnak upruczyć, te pnedlta.· 
wlenle w tym kształcie nie wcl:ita widza, nie ka· 
7.e mu 1lę zu1a11Rwiać. Bo przecież Jut w nim 
równiet 01kar;.enie wyńllenone w Kalib11n6w. Bo 
można ów finał - 1dy na •cenlP po:r:o•taje Jakby 
zwiernco pi;any. Kalllfan - ótlczytać Inaczej: 
p<1.tncie Jacy Jestdcle wy wuyacy z rodu Ka
lib.ll'ów. Pn:ed1tAwlenle nie pozoatawla aiko10 
oboj~tn>·m. 

Zasługa reiyseri.i? Niewątpllw.ie. Ale jest 
w tym przedstawieniu ktoś inny jeszcze kto 
dr.iała niemal na tych samych prawach co 
ttżyger • scenograf Józef SJajna. To, co stwa
rza w „Burzy'', jest dz.ielem malarskim du
żej klasy. Nie tworzy tradycyjnegQ tła, apo
żytk-0wu5e malarstwo abstrakcyjne z całą ie· 
go gamą k<>lorów, jako samodzielny ele~nt 
akcji, uczestniczący w niej, narzucający ca
łemu przed!tawieniu iWoje" znaczenie. 

A " aktontwo? l'\le Jeat '4-yr6w11ane. Obok A41ma 
Hanuszkiewicza - Pro1pera, · pnekonywajĄCłllD 
i:onką wiedzą I i:orzkim doiwladczeniem m~drca, 
obok Ryuarda Barycza - odra:i;al11ceco Kalibana, 
obok wo;ciech~ Rajew1kiei;o I Andrzeja Tomec• 
kie«o w udanie łanowych rolach lllaan6w - pi· 
Jaków, ·~ aktorzy 1raJĄcy bardzo 1'-i'zeciętnie, a 
zatrm IĄ I sceny „puste", nie wygrane. Bard7.o 
alewiel• łeb na ncll~ścle w owej całości, hvtetnle 
•krOjoneJ, na•yconej rertPk• ami • człowieka, 
śwleclP, a t• En3czy o nu 1amycb. 

Jest jakby w całym tym przedstaw:ie-niu 
wiel~ie. p:ytanle czy ni~ ma wśród was 
Kalibanów'? JEREMI CZULIJfJSKI 


