WROZPA'DLINIE
CZASU
" ...cdale motna pytae, odpowla·
dat, słuchać - co Allło w owej
roapadllnłe caasu, kt6ry roldalellł
nas. ProwacU. a tywol"
(8aekaplr - "Opowle6e ldmowa" - wersy koilc~ce utuk•}
l

&e-kapir był genialnym
krawcem,
bral tematy opracowane jut pr:r.e-z ł'll
n)'ch autorów, nicowal, fMtrY'IowaJ, ła
tał, nir«iedy czyn1ąc to Ja4tby w natchnieniu, niekiedy - 'Zda alę - dojć
bErztroeko l poepies:r.nie, wszelako nawet
w niedbałych ściegach mać rQkę w:lelkiego mistru, a jego U41iwersaloy :tr.rój
j11ż bl.l&ko C'Zterysta lat wiernie przyJtaje d<> zmiennych kanonów te-atralneJ
mody.
Ocz:rwikie raz noel alfl, czy
raczej
ara, jedno, a
kiedy JodzieJ drugie, .
. zmi•niają aię odczytania i koowencje,
zdar;z:a aię, !t zuchwale poprawlamy i
adaptujemy dzieła poety, podobnie · Jak
on poprawiał l adaptował swoich poPt-z..'<inl.ków i współczesnych.
Mlst.l1t,
ze .Stratfordu
był
jednak
nade
Ws-lyst.ko człOwiekiem teatru, wiedział dobrze, jak
bardzo zmieane są
upodobania publicznold, n.ie sądzę przeto, iżby duch &ekapira gniewał aię na
Kryałynę Sknuankę, raczej
patroouje
łaskawie jej uporczywym
una.rmiom
z .,Opowlekią zimową''. którlł artystka
!.Mcenlzuje tut po raz którył z rrzędu,
upo~-::zywle nukaJile
najdoskonal&zego
kutałtu dla {eJ p6tnej i nie najwytej
cen.iOJiej tragikomedii. Po .,Opowlełcl
:zlmowł'j" - lub tet prawie równoczrinie z nią Szekaplr, przypomnij.my,
napisał już tylko "But"Zę" l .,Henryka
VITT" . przedtem - wnystko inne. Dobll'gał pięćckieai,~kl, od dawna w.s:zedł
w :smucę clenia d nadto dobrze znał
cię7.at• pNemljającego czasu.
Ow rytm C'ZUU - ł w tym Skuuan- ,
ka z peowo<*f4 ma rację - w ,.Opowldcl zimowej" pui.ujący pt~ez: lata
cale, w "Burzy" jedynie prze~: kl.tle
wyliC'.ZOJie godziny, je.tt nlll'Witai!Jille wyczuwalny w obu utworach,
wypdnia
łwladomołb ~aJIICYCh PQttacl,
wy-

~ bieg
z:mierzaj.ące-1 ku

znacza

aGc-cjl
ndeucllron•nie
oczynezeniu najwilpt-

uych bodaj ~ów.
Zarazem lctokolwiek oC:Ida alę rojeJl.lom 1 .n.ie-bacznie zanurzy w rozpadUnie c:zaw, może napotkać tam o&~O!P
nokl, o lctórych niemądrze jeet mówić
na jawte. ,.Opowjełć z~mowa" Sze-laplra byk IZW!k4 napilaaą na użytek miesz:czącej aię w pomieszczeniach byłeco
opactwa dominikanów
eokakluzywnej
zapewne
aceny z Blacktiara - atąd
owe połączenie sieliJIIk:l l melodramaM1,
ier8JTiie z prawdopodob1e6stwem, dbałość o widowi.-kowaść i mnogojć e-f ek. tów scoolcz.nych. .,OpowieM: ~!mowa"
Skusza.n ki jettt 8%.tuklł
przedstawionlł
współczesnej publiczno6ci, 1m1. .ną bajką zamówlooą przez matlk• u Mamiliuaza. stra.w..aym snem przebieJającym po
pętli czasu l wracającym do
~tu
wy~ia, wędrów·ką po ogrod:ole o rozwidlających .się lcietkach, bądt wszystk im t~ Jednocze6nle.

"W odr6inlenlu od Newtona l
Schopenhauera patlaki
prsodek
nie wlenył w eaaa
Jednolity,
ablolutny, Wlenył w nleskońcao
ne 1erle eaa16w, w rosnącą
l
aawrotn11 slee ena6w ablrinych,
roabldnyeh l r6wriolecłych.
Ta
pn,daa eaas6w, kt6re ablltają
~h:, roawldlają, pnedna)ą l kt6·
re pnea wlekł o aoble nie wf,..
dSII, obejmuje w1aystkle motllwoścl. Nie lstnl•jemy w wlęksao·
lei tych eaa16wr w
nlektllrvch
lltnleje pan, a ja nie; w !ltnych
ja, a pan n.le1 w lnnyrh Istnie·
Jrmy olJaJ. W tym, ktllry aayla
mi JtOmyAinY pnypr~dek, pny.
..edł 1111n do moJ•Iłft ilnmu; w

lnn)'m, pnechOdSIIC pnea ocrlld,
analaał m11le pan mar&weco;
w
Innym Ja m6wl• te aame Iłowa,
..ale jeateet Jaklłł omyłkll, wid·
mem.
(Joqe J.ula Borce• - "ocr6d
o roawldlaJIIeych •l•
6cld·'
. kach•)

Po krótkiej, pantomlmlcz.neJ aceale, w
której aa łlle czarnych kotar L'eontes,
Poli:k:len~S i Hermiona weaoło bawią
alę piłk11, IUyatyna 8kua1Gka
rozpoczyna "Opowit!ść zimowlł" Od a·k tu druai~g~. U. &ekapira w piel'3i . Leoa.tesa
jut ki.P1 burza bezzasadnej Atr.droki, u
przepnując
Sk\lSZ&nki Hermłona
kwestię syna dotplero wymuaza na
Mamiliuszu amut.n" bajkę. bo te .,...a~
le.psze na zimll''.
A więc na Sye7Uii jeat zima, w naale konary drzew - ni-b y wielkie, 2:ło
c~te aękl - ·
wtopiono
pozbawione
wskazówek· tarcze zecarów, wchodt&l u.tkrzydlony Ozu l jak gdyby wprowadza bohaterów na jedną z l'OCEWidlajllcych .się 6cle«f« Bor1esa. Na
6cieżkę
wioclącą w krl!in• obłędu, kltóry aprawi
it Leontet1 ~lmis próbę otrucia przyjaciela, 11wi~ m&Uonikę, kate
odd~
uznaną za ~a.rta cól'lcę na
paatwę
dzikich zowlerz11t. wreszcie bluźnierczo
odrzuci głos llł)TOC·Zi!l.i ApoHi.na. Ooknle
.tlę. gdy straci pierworodneto l)'llla
i
wierna m~.. ale )ui tyl4to jako
żałobnik bez diiedzka, -amt~any wy•
rzu-tami mkiW!>j niby Eryn.le Paul·Lny.
Ja}{lkolwiek )ednak Skunanka
ową
pierwną,

mel«::ramat~rcznll cz~ lrlu-

kl traktuje nade wnyatko j.ak zwiercladto, w któr;rm odbijać_, ai•
bęcide
druta czętć
wddowt.ka, ja.łttkolowiek
podkrełla IWÓ.I :r.am)'lł popruq;
obsadzeni" W'I.Uit~l aktorów w podwójnych rolacb, 14-A Andrae.ł Zarn"llł ata-

.t•

ra
tra6 Leon.teaa ,; l)e'WllY'Dl d.}'ltaaaem, blor~ Jak 1dyby w cudzysłów jero tyrady - klucz długo nie otwiera
unika, a chłodn!l obojętnojć widowni
prz&l"Wie dopiero wejjcle
Owczarq
(bardzo dobra, wysmakowana w 1zcze~
gólach rola Ludwika Benolt) l Syon.a
Owczana ('WIIpa.n.lale obawny BerdaD
Baer -sama rad~ na •cenie!).
Dru11a cz~ ape.ktaklu okaże
1i
wprawdzie bardzo piękna i .z naddatk iem wyna&rodzi w.azelk:le nied01tatki,
"Opowieść zimowa" -:- aceniazua · miłość
Krystyny S·kusza.nJd, do której powraca
tak wyt!"Wale l u,pa.rcle - prawdziwie
wielikim ape\kJtalk:lem. atanie 1ię jednak
zapewne dopiero wówczas, IdY
teatr
Zdoła wypracO'Wać irodla mogące opow iedzleć o obłędzie Leontasa. Szekspir
ka.zał nam t.u uwierzyć na słowo l nazbyt n ie przyłożył 1ię do pisania, ~Y
jed·nak czytaHśmy Freuda, A.dlera
l
Junaa. chceomy dOWodów, choćby pły
nących z mroków podiwiadomoecl.

a.
.,Caas roswidia •l• etule

Dl~allcaonym

prsynłoiclom.

ku
W

ted7 IIIIO&Ić pu.dl&dowania 1
nie zamknie •l• pętla czuu, a

wojone poltaele znów nie

zleją

jed·nojć,

U SzekBpira Perdlta wrend• ~Je
rozpoznana, PoLI.k.seae11 ułag~y.
a
Pauliłla Z'Wt'aca LeodteiO'Wi Herm!oc~.
cudem uratowaną l ~rywaną przi!'Z
dłu.aich lat nesnaicie. Skunanka idzie
dalej, bo oto :r. mrocznych rłębj.n ~eeny
powraca do Paulilly jeJ szlache"tny mąż
Antyeon, p<Xiarty pr;ez . niedźw i edzia
hen na pustynnych czesldch wybrze•
żach, oiywa pasą~ He.rmiony,
której
łukaowy Czas nie przysporzył 'lln\arnczeok, zał bl.ąże Ma·miliu.sz znów
jak w proloau - liada z książką na
proe;ceni'lllm. zape'Wlne by azukać w niej
am1ltn~J baJki, któr~t
mógłby
nam
opowieO.:tieć.
I próżno pytać,

co zanło w oiW'ej
rozpadlionie czuu, choć powrócili.śmy z
nlej Upe<W'Ile odrobionę mąd.rze .lsl.
owian~ tchn.lecnlem poezji. Być może w
jednym z czasów He'l"miona zdrad~ila
Leontesa, w !.nnym - Leontea
nie
wyrzlllkl shr Mermiony, w je1Z01e iiD•
nym - .,Opowiełć ziJllOIWa" wcale nie
zcattia napleua ...

jectneJ a nlcb Jestem pana wro•
alem"
(Jose Lula Borres - "orród
o roawldlaJącycb •l•
icld·

JERZY MINtA'SEWICZ

kacb)

.,Ja, który waaystklcb wu pod·
da,. próbie,
atrarb wass, błąd, radoifo waaaą
aam Co rt,bl•."
(Saekaplr - "Opowldć
al·
mowa" - weny Caasu otwle·
raJące akt IV)

Na Sycyll! panuje z:l.ma, w Czechach,
w!Oirul
czyli w Al'lk&di! rozkwieciła
1 pod naiwnymi obłOC7lkami w różycud
na•iwnt puteorze z rokokowej .sielaDild
ltrają z nai'lftlymi, wypchanymi owieczkami... Pe.rd.l·ta, podobna jak
dwie
krople Wody do matki wygnana córka
'Leonteea (w obu wcieleniach
blrdzo
ładn.lf' l nc:zerZIII irana prze-z:
Zofię
Grązlewlez), zdobyła miłojć dziedzica
tej krainy, irrólew.skiego 1yna Floryzela, ale ona jedna - co at dz.iwne l
słuun ie niepokol badac:r.y Szekaplra zdaje 1ię wyezuwać owe zawichrowanJe
CZ&IU, dWUZIDaczno6ć Wł81nej 1ytuac.fl
dającej 11~ przyróWII!ać do podwójneto
tycia Kory - Prozerpl.ny.
Nieco póiniej, Jut na poerął.ooej w
ałębokiej żałobie, bardzo pięlm!e rozwięanej mala.rako Sycylii, LeQJltel be'Z
<:hWill wahania rozpoma we rlory.zelu
wierną kopię ojca. ale ani on,
ani
Poli'kaenee, nie rozpoznaJą w Perd.lcie
równie wiernej kopii ..iłermlony. Więcej
- <to· włainle gn.lew Polikseneaa WYIDa
Perd•ltę z arkadyjlokich Czech, kate Jej
wraz z oblubleilcem :rxiać 11~ na n.iepeowny los l że&lować ku dalekiej Sycylii, W t:rm roawidlecniu jednej
z
nierzdiC3011ych przyałok! PolibenN atał
•• wroti•m P•rdlty, talc jak w
poprzedlllim LeontN b,rł wro&letn Hł'l'.mi•
117: &arówoo ma~ jak 1 c6rtta m11n4

•l•

P.S. Skllazo.ny J,et'Uzlkaml Ozuu
t
próby odczytanaa iMCenlucji poprzert tebt Bo~"Cea, z głębok~ml
pt·zeproei·na.ml dopiero na tym miejlcu
możld.~lł

chelałbym oddać aprawie<!Uwojć pott.OItałym bohaterom 1
współbohaterom

apedrtakh1.
Dresclowałtlema
A więc Bohdanowi
d?.iękuję za przekł&d .ac~,.ty l Jędmy,
ba:'<l:r.o dobrze brzml~y
1eeny.
SameJ Krylł:rme Silusaance - przed&
wny1tkim za bardrzo pięlt:ną
drun
c:z~6ć wldow!1ka l rówrnle naturaLne co
kunsztowne wtoplenie w teskt .onetów
Sze'tllpira.
'
Helre Hoff·Mon.enowl &a bal'd1J0 le•
tere.su)ę cą oprawę scenograUcznlł,
a
Jednocze6nle Markowi Tomu!.kowt za
nadzór n8d WTkOn81Dlem . dek«acjl
i
kosti·um6w.
Adamowi WalaolAUlema n muzykę,
Zołlt Wlęcław6wnle za układ tailców,
WIZ~t.kian WY'konawcom - u ocromn~t
dyacypUnę 8Ceonlcmą. Obok
, &kto rów
w,.mlenionych tut w tN*Ie chA:Iałbym
przyonajmnieJ wapomnleć wyrulicle l
mocno p()prowadzon11 rolę
Kulmtery
NoraJ6wny (Paulina). Januna Kublcltiero, który z wdxiękiem odpiął lkny·
dła, prJ:NtaJ4c był: Cusem, a ltając
wydrwlrron.em Autollklem. jak zawsze
ciepłego. W!ZrUizającego Zbi!Jnlewa J6aefowlcsa (Ailltyaon), wręncie
Marka
Barbulewlcsa w pod<WÓ)nej roll PoUkaeoneu 1 Floryzela.
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