
na malej scenie 
.,Eu:za" osta~nie dziclp sceniczne Szekspira stworzone dla tea

tru, n:e licząc n:edok~ńczonego dramatu o Henryku VIII, zam:r
k'ł boga:,. c :~~ szekspirowskich wykładni obrazu świata i czło
Wi:!I--_a, Utwór ten \".'Yras:ający z gorzkiej, lecz już przeczuciem 
wh:ezności naznaczonej m~drości, Jest jednoC2!eśnle przesłaniem 
twórcy wplecionego w kolo historii i komentującego jej bie;r. Jest 
t. zar..zem świadec:wo nienadwerężonej wiekiem i znużeniem p:t
sji twórczeJ, po~ężna erupcje\ wyobraźni poetyckieJ ujarzmionej -
~ Ariel pałeczq Prospera - doświadczeniem i kunsztem ar
ty~;r. 

URZĘ"•) na scenie Tea
tru l\l&le:;o w \\'arsuwle 

9) reżyserowała Krys.yna 
SkUS2ar:ka. Pisał o wybitnej twór
czyni pols;;iego teatru wspó!cze.. 
s:~ego Andrzej :lnrowski w swo
jej książce "1\fyślenie Szekspi
rem" (Ins!. Wyd. PAX, 1983), że 
"w całym współczesnym teatrze 
polskim ( ... ) jest niewątpliwie 
szeksp:rystą · n:1jwytrwalszym l 
jednym z najbardziej zasłużo
nych" 

Społi-ód sze(cln dokon~n:rch przn 
U:rystynę Skuszao:u: reo:.llzacjl tc:;n 
cizielo:, w tej ti=zbie G"'"ZS'h:dnlaj;c 
~1)e)[takl - telewtlyjny l pi"'Z~dstawie
hił!: w te<ltr7.~ w O:sło, najblitsze obe· 
enema wydaje się pnedstawienie WTo
dawskie .. EcrLy11

• uwzgl-:dnla)Ąe oa· 
T."d oez:nt"lste różnJee u·ynlkajĄce a 
łncy..-h ~a ntnltów <tut~J ~C'••tY Te3-
~ Poidl.fe:'' ,._. ... -:~--o~•-:--1.: • .J~dno
~lf"'4n:--= rrzr·: .,p:r~t:ektyw~ ·tnh ... .-.r· 
.. liną", o k~ ... f pisał ŻUkro'l''kl, pr-ze
bija~ sl<: w ;.n~tlstawicntu .... arnaw
akim O"lnłesimla., ale nie alu~e, do 
n-&r ·:ł~noKt. do doznań l u lepoko
jów w51JC)łcze!ne:o w 1d2a. 

Koncepcja ciekawa, zamysł su
ges<ywny, ale zaczynają się roz
czarowania. Echem poprzedn'ch 
inscenizacji "Burzy" pozostała je
dynie intensywna, sugerująca fe
eryczność scenerii i nastrój ta
jemnicy muzyka Adama \Valaciń
sklego l kost iumy zaprojektowa
ne przez Grażynę Zubro-u ską.. 
Zwykle łączyliśmy scenerie "Bu
rzy" z bogactwem środków tea
tralnych, z rozbudowaniem er";,;. 
tów muzycznych l wizualnych. 
Kameralny wymiar sceny teatru 
przy Marszałkowskiej ograniczył 
te możliwości i postawił aktora 
niejako tw::rzą w twarz ,,·olJcc 
widza, w bezpośredniej jego bli
skości. Wymagało to szczególnt>;::o 
bogactwa i sugestywności aktor
skich wcieleń, wzbogacenia ...-e
wnętrznego postM ;, "~.wet ':·-h 
:rl:r.':7al·1-..;.: E:o? h·~.- •.:.:~·:~:: .... ch 
dla zabawienia "...;,":;.,, Tyr:-:·-•
&em większość aktorów posług•tje 
się schematami, recytuje tE'~:st 
jakby prześlizgując się po !)O-

wierzchni ról. Po prostu spłasz
cza dzieło Szekspira i zamysł re
żysera. Nie dotyczy to roli Pro
spera, Krzysztof Ch?miec uchwy
cił wielki smutek mądrości i re
zygnacji, która nie jest klęską 
lecz niesie wlaśc!wy wymiar na
dziei. 

Re:zypacja Prospcra z «:udowncJ 
p ateczki, 1 dccy-Lja absolutnej be-L· 
bronno~cł, mote się tłumacz)-~ takte 
1 eksplacj~ , ·oobee natury. która ~wo~ 
Ją m~glę ujarzmiła. A więc takte 
"·ot>ec t KaJłb3na. Ten 'PO\'t'ily w 
b:l.ndate str: ór odzyskuj., woJność l 1 

jakby 7.apala się \V nim przec7.ucte 
C7.lowiec;:cf1stwa, co w kOitco\\·ych 
ecenach po ro7.p3czlh't'ych w~·bu~ch 
r.1cnawiici JU.Iih3na, z · umb.rem su
grorQ\<rał nam Pawt>ł Galia. Pr%}·
pomin:t.r tym widzowi~ że wszyr.cy 
juteśmy fłr!etml tej s:lm~j przyro
d~·. w .nC'olm doczesnym ksozt:llde 
ocł ntrj ułe-ł.nl. 

Bohaterowie gorzkiej komedii 
Szekspira powracającą do swojej 
codzienności, możni - do intryg 
i zbrodni, młodzi - do miłości, 
która szybko przywiędnie; Tryn
kulo (Krystyna Kró~ówna wdzię
cznie łagodziła jego wrbryki) i 
Stefana do karczmy, tylko Ariel, 
dwoisl~·· w tym przedstawieniu, 
ro~p!ynie się w powietrzu jako 
wyższa form'l świetlistej materii. 

JOZEF SZCZAWIŃSKI 

•) Te3tr l\Iały, scf"na T: •tru ~;uo· 
d•h\'e;:o ".5' u ·ar.sZ.t1\'iC:. ~'.l lam S!t;\• 
h !"speare: .,Buna••. Prz:.:"t.ld Zofia 
Słwlcka.. Opracowanie tekstu l reży ... 
~rla Krystyna Skunanka, :r;;cenogra
fla Gr:atyna 2uhrowska. muzyłi.a A
dam '\"ab.dńskl. 


