
Z TEA TF~ÓW STOLICY 
nlstyczne, które 1'11dkrdla.M ••· 1 
cheł.nOśc! Intencji Prospaa, wyko-
rzystuJąceco swą moc nlezwyklą dla 
porus~nJa •wnłe6, dla- ~łll· 

Po SUKCESJI'! "Hamleta" Teatr 
Pownecllny 1łępllł po clru1I 

'Wielkł dramał Sµkapłra I mowu 
zwycl~iyl. Tym rl.Zf!m lbiękl KRY
s. l'NlE SKUSZANCE, która Upre
-towała M"Wą wenJę •weJ lDace
nlzadł „8urzy" w Nowej . Qqcle. 
Wyszłam ' z tear. u pOd "!'tatenlem 
spektaJdu•) w którym atowo, seat, 
plastyka, muzyka· l jaa.no, przej
rzyście podana my61 fUo:włlczna 
i;plat&Ją się w ba.nnontJ,M ~ 

. nwkl. .,Burza" w tym ujęciu fa
scynuje łwletoścllł. jot odrnlcd2ona 
I 'bil.ska ()dcZuclom dzl9lejnego wł· 
dza. A JedQOezejnle zachowuje '"'" 
urzekaJllC" poetyczn"c!. 

Tekst ~ek.sptrowakl Jest dclmiou
Jl\Qm elementem przedŃ'Włenla. 

Opracowa.nle )ll'zethtaWIOCe w Te 
atTze POw11uchnym ma r6wnłet du· 
~e °W-10l'Y -lcme. w znaeznym 
stoi>nfu pTKY Uumaezk.I. ZOFU 
SJWJ,CKJE.J zawd.zitc:za spektakl 
'"'" klaro\\'11lość I eztacbełnPśl! t.onu. 
Krzywdzące jest więc wymieałeate 
w prosramte - w rand.ze równo
rzędnej - nazwiaka Ludwika Ulrl· 
Cha, ~:>ro z Jeso przekładu w!r4· 
coaio chyba tylko niewid kle rr-.· · 
mon1'y (o Ue sic n :e mylę. Rkat J.ed· 
neJ z -1o1enek plJedl.ldł 1 mote Pf· 
rę lnnycb wierszy). Tyle w Imię 
t>pc'aWledllwokł, o lctcWej tak ptęk· 
nie Szekspir" mówi w „Burzy". 
Wyauntęcle kkstu 'DA pierwszy 

plan wynika przede wszystkim 
z 'Wyeka~Ul.la poM&el Proepera, 

wlenla córld, a nie clla wyrządza· 

myśliciel 
ni& krzywdy. Pragnąc zagrał! peł· 
nym tonem laV-)tny w tym utw
„kODClf!ń uczuć", &IU'dLono mltolo· 
glo:ny tra1ment teatru w te.arze, 
przytlwnlono &et partlf fantutycz· 
ne, przedltawlane zwYkle w fonnle 

s pf'Z8'1Ud~ pwtktu dętkolcl • buntowycb baletów. Fnceynlło •i: 
balnbweJ feuU na myjl flloriołks· Io do wYki111>11w&Dla J1&ClldneJ Idei 
ną dramatu. W tyui W)"!'Ua 1tę dramatu. 
zerwanle z romantyc:r..n111 lnterpl'fla· ABSTRAKCJONISTYCZNA kom· 
cJlll „Burzy", chuAlńtt')'atyczn111 dla pozycja JOZEFA SZAJNY bar· 
JeJ dawnych lmenihacJI. Ale plęrw· monlzuje m&komicle z u.tmealaml 
ny przełom w tym kierunku uobil re.iy5«1rsklm.I. Jest ayn.etycznym 
LEON SCHILLER,. prezentując w r. wyrazem nowoczesnej myśli lud.z· 
IH7 „Burzę" Jako dramat o trhunfl6 ldeJ, JeJ llmla.lycb 1 zdobywczych 
1prawkcllhv.oKI I 1'07.umu Wl4I ren· wzlotów, oderwania się o4 kanłba· 
pę~I ~lętnoklaml 1 tywloło· loweJ przy-zlemnośd. Na tym -łle 
wymł siła.ml przyrody. Dom.ln'.Jwal rysują 1lę wyraziście sylwe&.ld a.kto· 
motyw Pr>Ospera. Był to Prospero row w k,ost1umacb z.aprojektowa· 
nrlmi!ologlzoJ1Vany, choc! nie pozba· nycb ze •makiem kok>ry!!tyc:znym. 
wi~y czarnokslęsk!-eJ paJec:%łd. Kola Prospera Jeg Dowym allk.ce
Skusza.nlU. j«l kr>ntynuat,orką acbll· sem ADAMA HANUSZKIEWICZA: 
lerow11kleJ myśli ln!<"enlza.eyjpeJ. prowdaz.t Ją w f·Dł'Dlle tntelekłual· 
Robi jednak •uty l śmiały krok na• ~„ monologu, pmw•laJąc wld:te>
przód. odrzu.c:a nawet te rentkl wł bllak,o obcowac! z •Ukspłrowaką 
tradycyjnej konwencji rolnantyc:z· myśt111. Pięknie wypadł w Jego wy
neJ, które zachował Schiller w myśl konanlu mówi.ooy na podefcle epl· 
„rujon.allz,owanla bdnł bez nłwe• log „Burzy", vroezą, pełllJl poetye
CUl)l& bunl"; f@Zbawlo.uy . pałeczki, kke11 czaru Mirandą Jeat JANINA 
Jako rekwizytu m~a, Prospero Sku NOWICKA, która w TADEUSZU 
u:ankl Jest po prostu myślicielem, JANCZAąZE nie ~. a.iesłeły, 
który clziękl •weJ alezwytaeJ 1lle równie poetyckiego I wTatllwego 
dueh:>w.e,J zdobywa władzę nad •wt•· partnera. Na szcz.egótne podlwały 
tem, ujarzmia tywloly prztrocly I zaalutyl gys:r;ARD BARYCZ: rysu
wprowadza ll'd w ludzkleb aercacll. Je postać Kanibala z precy"l:yjn" 
Ariel, apr.owad:r.ony 1 pomostu na koD1ekwenc,Ją ruchów, gesUiw, mJ
zlemłę, rw.mawl& z Pro&pecem Jako mUd. WOJCIECH RAJEWSKI (Tryn
odblcle Jego myśli, Jako teatra!Jly kulO) I ANDRZEJ TOMECKI (Ste
znak ~„ rnon.ologu we'wnęVmego. f~) gra.I" 11ttny burleakowe z ty
Uczlc•Wlec%ony - .z zacb.O'wantem wtolow" werw111 komiczną. rtvna
mamkla prymitywnej, nlecywlllU>- mlczna, świetna retysersko ""oa 
waneJ Istoty - Kaliban je&t tu tea- burzy . na ro.OC()lysanym &t.atklł JM L 
tralnym maldtom w1eystklego, eo w popisem BOGDANA LYSAK<1W
ludzklej naturze nlakie, pny%łemne, SKIEGO Jako Bosmana. Inteligent• 
OdpycbaJące, nie poddane uszLKb.et- nie I subtelnie podaje ~t ZOFIA 

•) WUl&lń SzeJa;ptr „Burza'', oPr&· nlaJącemu o4dzlalywanlu wartołd KUSOWNA w rołl Ar~la. Wymte6· 
eowanle tekstu: Jan KoU t Krysty- duchowych. OsamotnlenJe KallbMI&, my ,lenese CZESLAWA BYSZEW· 
na Sk'!Ulra r..ka ·na podst.awte prze- t&k wyr„ow.1le pollkre~·o:ie w kotieo j SKIEGO - dekoracyJneg.0 króla 
kładów ZOfli Slwlclc1ej I Ludwika wej llC(ll<le, li\& sena jednorz;Qacmy AIOnsa, LESZKA OSTBOWSKlt;GO 
Ułrichll, ret:Y'SNiir:: ' Krystyna Sku- l budu~ący. I - zabawnego G<>n-zala I TAPEU· 
uanlta, goenograf!a: Józęf ązajpa, DO TEGO MOMENTU zmlenaJ SZA CZECHOWSKIEGO - malow• 
muz)'~ : . Jó;zd Bollt, wap6łpraca · lmcCIUz&cja k01111ekweittnle przez W.czeg-.r> Antonia. 
dramat\U'&lczna: J:&A Ko~. Te&tr j •kuplanle uwql na U'eh •parłllae.b , .„ - ~OFIA KABCZEWSKA· 
~· • ··- - . ·-- ~~ ~re za~..i, ~~ h~-:_ łLUJUEWICI "-/ 


