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., "Burza" 
w Teatrze Małym 

(Inf. wł.) (Q. Nie moją ostał· 
nlo uczęścio-widzowie do Szeks· 
pira oni Szekspir do teatru. No· 
-t pokazywane w· telewizji przer . 
kilko sezonów .,Dzieło wszyst· 
kie", · w angielskim wykonaniu, 
nie były najlepsze. Ostatnio pre
miero .,Burzy" w Teatrze Małym, 
opracowana i wyreiyserowal'!'l 
przez Krystynę Skuszonkę. tak· 
ie nie przyczyniło się niestety 

, do poprowy tego stanu. 

l 
A przecież .,Burzo"' to ,.moj

stersztyic"' mistrza, zowierojący 
najlepsze kąski jego literockiego 
; dramotycz-nego warsztatu. W 
odwieczny schemat zdrady wła
dzy wpisuje tu Szekspir mąd
rość widzenia świata i ludzi. W 
losy bohaterów wtopione zostały 
nojwożlliejsze kierunki ludzkie
go działania - dążen ie do nieza
leżności l somoreoHzocji, do 
wzajemności uczuć. Dramot od
słon i a nie tylko trudności, ja
kimi usłano jest drogo do suk
cesu, o le i czczy smok powo
dzenia, uczucie pustki wieńczą
cej drielo. 

- Zbyt łatwe zwycięstwo -
mówi ProS-pero - czyni nagrodę 
zbyt tonią. - Jest to nie tylko 
główny motyw .,Burzy"', lecz jak
by podsumowonie fil ozof ii wyra
żonej w całym dorobku wiel
kiego pisarza. Również dramo
turgicznie jest .. Burzo"' wdzięcz
nym. utworem do realizacji sce
nicznej . Poetycko i komiczno za
razem doje doskonale możliwości 
dla twórczej wyobraźni. 

Tymczasem no scenie Teatru 
Molego Krystyno Skuszonko 
proponuje .,Burzę"' w .,mini sko
li", okrojoną, wypreparowaną, 

dostosowaną do skromnych nie
stety ll)_ożUwgśc' pro!'9d~onego 
przez sie ble teo.tru. · Nie ue file 
jest w- "-tej . reótficicji"" niemal 
wszystko. Od rekwizytów po kon
cepcję postaci. Smieszno - n•e 
groźno - jest kotostrofo stotk-1, 
spowodowano przez Prosparo 
jako kora. gdy aktorzy wym·t
chują ,.symbolicznym" mod~em 
statku-zabawki. Podobnie, g<iy 
aktor obraca wysoko nad gło
wą wielki globus, mający prz·; 
wolać skojarzenie świato-zobaw
ki w ręku bogów. 

Zomozony został cały schemllt 
fabularny dramatu. Kto nie zna 
.,Burzy", nie bardzo połapie się 
w całości . A przecież mlodzid 
mo no ogól jedyny kontakt z 
twórczością Szekspira włośnie 
poprzez teatr. Nie dociera ró..Y
nież tekst ,.podzielony na glosy" 
aktorów i pozbawiony poetyckiej 
aury. Ciężaru odpowiedzialności 
za słowo nie jest w stonie 
(som) udźwignąć nawet aktor tej 
klasy co Krzysztof Chamiec. 
Szkodo również talentu Krystyny 
Królówny, której kobiecość i ak
torsko swobodo raczej przeszka
dza niż pomaga w wykonywaniu 
męskiej roli morynorze Trynk11li. 
No wyróżnienie zasługiwalaby 
Jolanta Grusznic - wdzięcrne 
ruchy, nastrojowy śpiew - gdy
by jej rolo nie była tylko .. 11 
wcieleniem Ariela". 

W dorobku reżyserskim Sku
szonki jest to już piąto inscen i
zacja .,Burzy" (po ostatn iej z 
1970 r. w Det Norske Teotret w 
Oslo) . Może .,bohaterowie są już 
zmęczeni" ? 
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