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ść zimowa" 
T~n utwór Szekspira, napisany prawdopodobnie w l&ll roku, 

salicuny Jest do komedii wielkiego klasyka. Ale to gatunko
we określenie jest szalenie mylące, bowiem ,.Opowie 'ć zimo
wa" jest sztuką z pogranicza okrutnej baśni f 81elankowej 
klechdy, filozoficznPgo tnktatu i pełnej fantastycznych wyda
rsP.ń epickiej opowieści. Ale też jakby wyzwaniem wobec tea
tru, próbą sprawdzenia jego możliwości poruszania serc 1 u
mysłów. Granica między śmiesznością a tragicznością jest tu
łaj słab przc.kraczana, pnbliczl)ość to emocjonuje się i przeży
wa trar:iczny splot wydarzeń, to śmieje się z zabawnych sytu
~ji. 

Można więc nazwać tę prze
dziwną sztukę s ·zekspira a rcy
dziełem kontrastów, pozornych 
nieprawdopodobieństw i sprzecz
ności. Ale trzeba głębiej wnik
nąć w utwór, by odnaleźć jego 
spójność, harmonię wyrażającą 
się w filozoficznej wymowie 
sztuki. Niechaj komentatorzy 
i filolodzy rozważają tajemnice 
tego tekstu, bowiem przed na
szymi oczyma na scenie rozwi
ja się spektakl teatralny o cie
kawym i niepokojącym w swych 
zawiłościach kształcie . 

upływający czas jest miarą 
wszechrzeczy. 

Autorka przedstawienia , chcąc 
wzmocnić paraboliczny sens u
tworu. ujmuje jego treść fabu
larną jakby w chwyt teatru w 
teatrze. Bo właściwie bohatero
w ie sztuki są w tym przedsta
w ieniu aktorami grającymi 
przed samymi sobą przedziwne 
historie ku rozmyślaniom i za
bawie. Nim zaczn11 j11 grać, są 
jakimś dworskim towarzystwem , 
w którym w zimowy w ieczór 
zaczyna s i ę snuć opowieści. 
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Twórczyni przedstawienia, 
Krystyna Skuszanka, korzysta
jąc z nowego przekładu .,Opo
wieści zimowej", dokonanego 
przez Bohdana Drozdowskier;o, 
tak skomponowała materię sztu
ki, aby jej baśn iowość i fabu
larne nieprawdopodobieństwo 
stały się pretekstem, cudzy
słowem, w który wpisuje s ię 
istotną treść utworu. Tę umow
ność akcentuje bardzo interesu
jąco pomyślana scenografia, pod
kreślająca przeciwstawne wąt
ki sztuki. Oto sceny związane 
z obsesyjną zazdrością króla 
Leontesa, a późnie j jego ekspia
cją rozgrywane są w czerni, ak
cja zaś dziejąca się w Czechach, 
które są u Szekspira otoczol1ą 
morzem wyspą szczęśliwości, w 
bieli. Przestrzeń sceniczna za
komponowana w lapidarną for
mę obojętnego wnętrza , ze sto
jącym pośrodku osobliwym 
rozdwojonym pniem drzewa ma 
wymiar metafory. Rzecz dzie je 
się wszędzie l nigdzie, tylko 

W tym ujęciu traci nieco na 
znaczeniu Czas jako postać sce
nicz.na, narrator , który u Szek
spira jest jakby łącznikiem 
owych pozornie n iespójnych ele
mentów utworu, tłumaczy ich 
sprzeczności. Tutaj w tym spię
trzeniu narracji na scenie, w 
jej wielowarstwowości, następu
je jakby zagęszczenie mater ii 
sztuki, które w pierwszej części 
powoduje pewną trudność w 
odbiorze. W czasie premiery po
wodowała ją takŻe nadmierna -
jak się zdaje - dyscyplina ak
torska w graniu wszystkich po
staci w cudzysłowie. Andrzej 
Zarnecki (Leontes) szukał sposo
bu przekazania owej niepraw-
dopodobnej h istorii posądzeni 
przez król§ swej żony o zdrad , 
tak. abyśn'ly wiedzieli, że on n i 
gra tego króla, lecz nam poka
zuje jego zbrodnicze zaślepienie . 
Podobnie i inni aktorzy pod
kreślali dwoi stość swojego za
dania. ale zabrakło w tym wszy
stkim pewnej swobody i natu-

ralności. Rzecz polega - jak mi 
s ię zdaje - na tym, iż .,sub
stancja tragiczna" tej części 
utworu opiera si ę konwencji gry 
z dystansem. 

Druga część spektaklu, zaczy
nająca się od kapitalnej sceny 
sielankowej, parodii Iwiata sen
tymentalnych pasterek i na je
go modłę ukształtowanego kraj
obrazu (konary wspomnianego 
drzewa rozkwitają w bajecznej 
f eerii różowo-białych kwiatów) , 
przybiera zupełn ie inny wy
raz. Pełne komicznej prawdy 
i nieomylności aktorskiego efek
tu .,wejścia" Ludwika Benoit 
(Owczarz) i Bogdana Baera (Syn 
Owczarza) na tle nieoczekiwa
nych zwrotów akcji dokonują 
reszty - teraz prawa kontrastu 
nabierają teatralnej siły. Eks
piacja króla, czerń dworu, szyb
ko po sobie następujące zdarze
nia mają walor . poetyckiej re
fleksji, jakiejś nadrealnej rze
czywistości, pięknie są rozgry-
wane sceny przez Andrzeja 
Zarneckiego, Kazimierę No~a-
jównę (Paulina), Zofię Grązie
wicz (Hermiona - . Perd ita). 
Marka Barbasiewicu (Polikse
nes - Floryzel). Spektakl nasy
ca s ię kalejdoskopową zmienno
ścią nastroju, intensywnością o
brazów , wciąga całkowicie pu
bliczność. 

W przedstawieniu Krystyny 
Skuszanki wszystko wraca do 
punktu wyjścia. Zamyka je ta 
sama scena, któ ra rozpoczynała 
spektakl, tylko że my, w idzo
w ie, tych samych Judzi widzi
my teraz jakoś inaczej, czas, 
któ ry minął między początkiem 
spektaklu a jego końcem, to 
kilkanaście lat zdarzeń, o któ
rych opowiedziano. I jest to jak
by ten czas, który każdy z nas 
na swój sposób przeżył, który 
mu przyniósł radość życia i 
smutek egzystencji, coraz to no
we znaki zapytania. Właśnie ten 
czas uczyniła autorka pnedsta
wienia głównym bohaterem. I 
w tym pozostała wierna Szek
spirowi , choć grający go, jako 
postać sceniczną, Janusz Kubie
ki nie miał wdzięcznego zada
nia. (Dlaczego był ubrany w 
skrzydła jasełkowego anioła -
tego nie mogłem zresztą zrozu
mieć). 

.,Opowieść zimowa" rzadziej 
niż inne sztuki Szekspira t ra
f ia na scenę, jest to bez wąt
pienia dla teatru utwór trud
ny do zrealizowania, ale bardzo 
piękny w swej baśniowości i po
etyckim nastroju. Godzi się go
rąco zachęcić czytelników do 
skorzystania z okazji i zobacze
nia go w bardzo interesującej, 
a m iejscami porywającej insce
nizacji w Teatrze Nowym. 
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