
WILLIAM SHAKESPEARE 

BURZA 



MIRANDA: 

O cuda! Ileż pięknych stworzeii widzę! 
Jak pełny wdzięków lud_zki ród na ziemi! 
Jak je ... t zczęśliwy 'wiat nowy, co ż-ywi 
Takich mieszkańców! 

PROSPERO: 

To nowe dla ciebie. 

(„Burza" akt V, scena 1) 
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Henri Fh1chere 

DUCH EPOKI 

( ... ) A zatem sztuka dramatyczna jest ży
wa w tym, co jest właśnie transpozycją wy
razu pewnei epoki i pewnego społeczeń
stwa. Żadna forma sztuki 1 powtarzam, war
tościowej i godnej tego miana, niczym in
nym być nie może. Spośród wszystkich 
sposobów wypowiadania się mowa jest 
najbardziej pełna, najbardziej subtelna, ale 
najbardziej wymagająca. Jest tak dlatego, 
że podejmuje się ona przekazać nie tylko 
myśl, ale i wzruszenie pod formą, która sta
ra się być piękna i zrozumiała zarazem. 
Tragedia istnieje tylko wraz z aktorami, któ
rzy ją grają, i z publicznością, dla której 
jest przeznaczona. Zamiłowanie do wido
wiska nie jest niczym innym jak żarliwą 
ciekawością człowieka wobec samego sie
bie, wobec człowieka takiego, iakim się on 
sam zna lub jakim się nie zna - mniejsza 
z tym - takiego, jakim jest, jakim mógłby 
być, takiego, jakim powinien być. A teatr 
- zapewne oprócz teatru greckiego -
nigdy tak doskonale nie wypełnił swej 
funkcji jak teatr angielskiego renesansu. 
Teatr elżbietański - rozumiem przez to 
oczywiście i teatr Szekspira - nie jest ga
tunkiem literackim, tak jak jest nim dramat 
romantyczny, jest głosem całej epoki, która 
przemawia na wszelkie możliwe tony i spo
soby, a za pośrednictwem fikcyjnych po
staci wyraża sumę wiedzy, trosk, wzruszeń 
01raz idei stanowiących to, co zwykło się 
nazywać duchem czasu. 
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Kontakt między dramaturgiem i pubrcz
nością nawiązuje się za pośrednictwem 
mowy, która pnekazuje owego ducha k 
poznaniu i ku rozkoszy słuchacza. Treś ~ 
dramatu - historiai, doświadcz,eniel z któ
rego wypływa i na którym s 1ię zasadza -
sama w sobie nie posiadG1 większej war
tości czy znaczenia ~niż sposób 1 w jaki jes ~ 
wyrażona. Tylko dzięki niemu posiada war
tość. Nie ma prymatu intrygi czy boh e
rów, filozofii czy nawet poezji; istnieje 
ogólny efekt wywołany pomyślnym uk a
dem tych wszystkich elementów tworzą
cych niepodzielną całość. Gdyby można 
było dostrzec dramat poza czasem - ale 
czy można tak postąpić z fugą lub z kate
drą, którą przynajmniej trzeba obejść do
koła? - zauważyłoby się tę niepodziel
nosć, do której powrócę. Wątki następują 
po sobie. krzyżują się, nakładają na siebie, 
stąd rodzi się wyższa harmonia przekazu
jąca utworowi swą oryginalność. 

Ale wszelkie tematy, jakiekolwiek by się 
nasunęły, są dobre, tak jak wszystkie po
stacie, które nawiedzają wyobraźnię kamie
niarza, mogą zaludnić kamienną fasadę 
- wszystkie, począwszy od tematów do 
znudzenia powtarzających się w legendach 
lub historii aż do bardzo niedawnego, drob
nego, niezwykłego lub codziennego wyda
rzenia. Wszystkie postaci są ważne - czy 
będzie to bóg, książę, ogrodnik lub stajen
ny - skoro stanowią cząstkę świata i są 
w jakiś sposób ludźmi, nawet jeśli są po
tworami, roślinami lub aniołami, tworami 
wyobraźni lub rzeczywistości 1 „charakter" 
ich to nic innego jak ich postępowanie w 
obliczu szczególnych okoliczności. Obser-
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wacja lwa w klatce jest równie ciekawa jak 
obserwacja postępowania jego pogromcy. 
Owo postępowanie, które zasila akcję dra
matu, nie znajdzie rozwiązania w określo
nych gestach i w rozstrzygających czy
nach, jeżeli uprzednio bohater nie stara się 
mową określić łańcucha przeszkód, jakie 
stawia przed nim otaczająca rzeczywistość. 
Mowa wyjaśnia, uzasadnia, podtrzymuje 
i przedłuża ów wysiłek, żywą i jasną świa
domość tego, co zrobione, lub tego, co jest 
do zrobienia, daje obraz nas samych wcią
gniętych w nieodwracalną i rozwijającą się 
akcję, która posuwa się poprzez akcyden
talność epizodów ku nieodwołalnemu ro.:?
wiąza niu. 

Wydaje mi się zatem, że podstawowym 
problemem krytyki nie jest ani podział na 
rodzaje literackie, dokonany dla zadowole
nia badań uniwersyteckich, ani teoretyczne 
studium różnych form, w jakie mógł się 
wpisać wkład poetycko-dramatyczny, ani 
nawet analiza - zwana psychologiczną -
postaci, która dostarcza umysłowi iluzji 
uchwycenia złożonej i umkliwej rzeczywi
stości, lecz tylko studium ludzkiego do
świadczenia załamanego przez pryzmat 
dramatu i ukształtowanego narzędziem 
ekspresji. 

Wydaje mi się, iż nadszedł czas, aby za
przestać beletryzowania teatru Szekspira, 
jak zbeletryzowano już życie. A'bo, jeżeli 
się to robi, należy robić to z większą świa
domością. Nie wystarczy bowiem oświad
czenie, że Szekspir jest „uniwersalnym ge
niuszem" lub 11 największym dramaturgiem 
wszystkich czasów". 
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Opierać jego wielkość na twierdzeniu, 
że lepiej niż ktokolwiek potrafił stworzyć 
najliczniejszy tłum różnorodnych postaci, 
to postępować tak, jakby się sądziło, że 
jedynym zadaniem dramaturga jest tworze
nie postaci. Całkowicie złudnym przedsię
wzięciem, które zawsze będzie osiągać 
tylko względną obiektywność, są dyserta
cje o jego ,,filozofii", śledzenie krzywej 
jego „myśli" i próby wypreparowania 
„Szekspira-człowieka" z zadziwiającego 
zbiorowiska kontrastowych sentencji - tu 
prawd, a tam kontrprawd - od jakich roją 
się jego sztuki. Ekstatyczne, dziwaczne 
i dęte deklamacje Wiktora Hugo, wytworne 
impresje Louis Gilleta, nerwowa i namiętna 
retoryka Taine'a, ezoteryczny liryzm A ndre 
Suaresa: oto hołdy w różny sposób skła
dane pamięci Szekspira, które nie przesta
ją jednak niepokoić i czasem drażnić czy
telnika. 

U Szekspira znaleziono wszystko, a na
wet więcej: znaleziono to, czego nie ma, 
czego poeta nigdy nie chciał powiedzieć, 
oto oczywisty dowód bogactwa. Pasjonu
jącą , pracą byłby katalog apokryficznych 
o sadów, które każda epoka i każda szkoła 
nanosiła na szekspirowski kontynent 
- właśnie ten piękny temat proponuję na
szym młodym anglistom. Praca ta dopro
wadziłaby do interesujących stwierdzeń 
o zastoju lub wzlotach ducha krytyki z po
kolenia na pokolenie, rzuciłaby zapewne 
żywsze światło na zmienny wizerunek 
Szekspira, który aż do dziś na próżno 
starano się ustalić. ( ... ) 

(„ Szekspi r d ramaturg e l żbieta · ski" , 
War szawa 196:-) 



Tadeusz Brzozowski - śWIST SENJORA. 1970 
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Ta deusz Rozewicz. 

D11 LOG 

N a luz u r1., mego 
Jl10T"Zi1 

r zm awi · le l z rosyj . k im pochł 

ogol u 
, _ z ~ p irz 

!Sta linie o str ch u 
w ie tr r Z\ViC\.n1 ł przy us(~H:h 

zachodziło _ łońc 
zalało cz •n\ on o 
krwie. 

wodę powietrze ziemię 

Sz ~pi r 1 rz 
dźwigal n- . woim grzbi 
ladovm ziarr m . talki 

i\'ló\vil · · m. o kryz · ie 
liryk i pow ie · ci d ramatu 

zek. pir zapladni I ·.urop 
grzebał umarł. eh 
toczył wojnv 

Smiał · ię od ucha do uch _ 
py1ał g l .., „ bicdncg T m ka" 
o . mal z· edzonl' "o la jna 
sałaty lauro\ go li t a 
na trząsał . i rłobrodu . zn i 

Trzyma ł nas na d łoni 
zo tnwil na piask u 
i z afzql wchodzi ~ w morz · 
z otwa r t m i ·i.yłami 

Z tomu „Twarz t rzecia", 1968 r ~ 
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Erich Auerbach 

( ... ) Ekonomia ztuk Sl~kspirowskich na

chowana j t rozrzutnym rozmachem. 

daje ona świadectwo uciesze, jakiej zazna

wał twórca w obrazO\vaniu najróżniejszych 

zjawisk życiowych; rado ' ć ta je t zain

spirowana przez wyobrażenie uniwe1· al

nego związku \V. zclkich spraw Ślviata, 

który sprawia, iż każda poruszona przez 

artyst~ struna ludzkiego losu wynvala cale 

boga two glosón, wspólbrzmiąc;vch z nią 

harmonijnie albo te ż kontrastowo. Burza, 

'"' którą Regana wyp«;dza kró1ai ~'"' l'~O sia

r go ojca, nic jest czymś przypadkow}'fll, 

ale rozpętuje sit; za sprawą potęg magicz

nych, zmobilizowanych po to, aby rOZ\"'rój 

\Vydarzeń osiągnąć mógł punkt krytyczny.: 

a również i wypowiedzi Błazna czy później 

nrypo\·vicdzi biednego Toma są głosami w 

,....-ielkiej orkiestrze świata, podczas gdy 

z punktu widzenia mierzonych zdro\vym 

rozsc.1dkiem potrzeb fabuły rola ich je t 

bardzo niewielka. Ujawnia się pny tym 

. zeroka rozpiętość skaH tyłowej, sięgająca 

aż do farsowości i błazeństwa, a w zystko 

to w ramach podniosłej tonacji całości.(.„) 
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alcży tu od notować nie tylko ohfito ' ć 

p z d""ia\vionych zjawisk życio\vych, a tak

że pr zcntowan \· ciągle to no,vvch od

c" cniach, przy tym za~ głęboko ludzkie po

mie zanic tragiz u · komizmem, w z io

slo ·ci z tym, co prz„ 1ziemnc p od io łoś ·i 

z tym, c pow zcdn ' . Trzeb Z\i\'rócić 

uwag również na owo trudne > uj cia 

w słowach, I z wszędzie niezwykle ilnie 

znznaczone ' o raż ni pcwn j i tot y 

świat a, k tóra w o ób koni czny sa na 

z icbic r oz wi ja się, dnawi i która zwh~z

ki m uniw r a lnym łączy w z tki l -

menty rze zywi tości; · toty, z które · wy

ra ta wszy tko i która tym samym unie

moż iwia w~ izolo\\·'an · · jaki gokolwiek 

faktu zy jakie jkolwiek r a ngi t lowej. Nic 

L tnieje już tutaj uniwcr a lny, wyraźnie 

ograniczony fig uralizm Dantego, u którego 

w . zystko roztrz y a się w zaśw~iatach, "" 

ostatecznym króle ·twic bożym i u k tórego 

wszystkie postaci do• iero w za ' wiatach 

osiągają sw'l pełną rzeczy\\ristość; u Szck:

pira bohatero\vic tragiczni osiągają swe 

o 'ta. tecznc pełnienie tu, na ziemi, w chwili 

kiedy brzemienni ·wla nym losem stają się 

dojrzali, jak Hamlet, 'lakbet czy ar. 
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('Ihc T 1p t) 

P rz kład - ! eon rich 

Osoby: 
Alonso. król Neapolu-~~~~~~~~~~~~~~~~BOGUMIŁ ANTCZAK 
Sebastian, jego brat ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
Prospero, prawy ks iążę Mediolanu STANISŁAW JAROSZYŃSKI 
Antonio, jego brat, uzurpator ARIUSZ LESZCZYŃSKI 
Ferdynand, syn króla Neapolu ANDRZEJ PRECIGS 
Gonzalo ALEKSANDER BE CZAK 
Adr ian l . DYMITR HOŁÓWKO 
Francisko panowie A D ZEJ JUHCZAK 
Kaliba n, niewolnik JAN T SA Z 
Trynkulo, trefn iś KRZYSZTOF RÓŻYCKI 
Stefano, piwniczy EUGENIUSZ WAŁASZEK 
Bosman AREK SOBCZYK 
Marynarze PIOTR BINDER 

MAREK KOŁACZKOWSKI 
Miranda, córka Prospera - --------+------- JANINA SOKO~OWSKA 
Ariel, duch powietrzny - ------------- K ZYSZTOF STROIŃ Kl 
Ceres ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~- ~A DAGRZECZKOWS~ 
Irys - ZOFIA KOPACZÓW A 

Reżyseria - WITOLD ZATORSKI Scenografia - TADEUSZ BRZOZOWSKI 
Muzyka - BRONISŁW K. PRZYBYLSKI Asystent reżysera - Krzysztof Stroiń ski 

lnspicient - Jan Szafałowicz 

P rz d lawi ni w d wóch częśc iach 

Sufler - Ewa Iwińska 

Pr mi era 1 m arca 1975 .r. 



Prz ty m zaś są oni uwikła i nie yl ko 

w S\VÓj własn . ~ każdemu z nich przypa a

jacy losj a·lc \.Vszyscy tó wy tępują w 

związku pow ze hn) m , ucze · tniczą w owej 

g rz „ którą komponował dla n ich i n ada l 

komponuje jaki· ni zgl bion~ , ni znany 

p ~ta _ twbrc _·wiata ; w la'ciw go znaczeni 

oraz istoty owej 1Ty nic znamy ani m y a i 

też n ic znają jej oni sami. W związku 

z t. 1m warto j ·z ze przyto zy ~ d l ka \· r

: ·w z ,,Burzy ' ( \kt l 1 , ._ cena 1): 

P OSPERO 

(.„) ktorzy moi, jak c i powiedzia em 

Były to duchy ; na moje rozkazy 

Na wiatr się !ekki wszystkie rozpły ęł , 

Jak bezpods aw na widzeń ych budowa, 

asne pałace i wieże w chmur wieńc• , 

święte kościo y, wielka ziemi kula, 

Ta k w szystko k iedyś na nic się rozpłynie 

Jed ego pyłku na ślad nie zostaw i, 

Jak moich duchów powietrzne zjaw isko. 

Sen i my z jednych złożen i pierwiastków; 

Żywo nasz krótki w sen jest owi ni ty. 

(tłum. L. Ulrich) 

T vm „a m 1m stw i r dzam y ·ó\ ··noczc ' n ie. 

iż dzi eło Sz •kspira mieści w obie co praw

da rzcrzy vi tość ziernską, ,,._.z \ st kie jej, 
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najbardziej nawet powszechne formy, od

bijające się w najróżnorod n.iejszy ch pry z

mata~h i mieszaninach stylowych - lecz 

zarazem zamysł h·vórczy daleko wvkracza 

tu poza przedstawienie rze t:ZY'"' i stości je

dynie w j j nviązka·ch ziemskich; zckspir 

oa arnia rzeczywistość, ale ją przewyższa. 

lVida ' t o już w przywołaniu na ~cenę cza

row11ic i duchów, a także w - ,często ni -

reali i 'Czny m - tylu jęz:vkowym, w kló

r m w sposób konkretnv i . poi t , lecz 

sporadycznie tylko realistyczą , stapiają 

ię wpływy S neki, petrarkizmu i innych 

modnych pn)dów epoki. Jeszcze wyraźniej 

cecha ta przejawia sitt w wewnętrzn j 

s t r ukturze \.\1ydarzeń, które bardzo często 

- i (o właśnie \V najwybitniejszych ut wo

rach - jedynie chwilami, urywkowo mają 

charakter realistyczny, wielokrotnie zaś 

wykazują_ skłonność do przenoszenia sic; 

\\ -· f ~rę baśni, fanta tycznej zabawy bądź 

też w jakąś demoni<.:zną sfer<; ponadzicm-

ą. 

„Mimesis" , W arszawa 1968 

t. li (fragmenty z rozdz i ału „Zmęczony książę") 
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TADEUSZ BRZOZOWSKl 1 autor scenogr f ii do 

spektaklu ,Burzy, jest jednym z najwybitniej

szych współczesnych malarzy po lskich. Uro

dzony w 1918 roku we Lwowie, w rok u 1946 

ukonczyi krakow ką Akademię Sztuk Pięknych . 

Artysta stale mieszka w Zakopanem, ale od 1962 

roku związa ny jest z Poznaniem jako profesor 

tam ejszej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. 

Nazw isko Tadeusza Brzozowsk iego pojawia 

się obok nazwi sk największych malarzy świat 

na wiei ważnych wystawach międzynarodo

wych. Prace małe rs kie i rysl!nki Tadeusza Brzo

zowskiego eksponowane były na przeszło stu 

wystawac 1 krajowych i zagranicznych. Jest on 

ta ze au orem wie lu wybitnych malowideł ścien

nych sakral ych i świeckie . 

Incydentalne kontakty Tade sza Brzozowskie

go z te trem rozpoczęły się jeszcze przed woj

n . W latach 1938--39 pracował (wraz z Tadeu

szem Kanto rem) w akademickim teatrze mario

netek. W czasie okupacj i brał udział w przedsta

wieniach konspi racyjnego teatru Kantora (grał 

Grabca w „ Ba lladyn ie' i tytu ową rolę w „Po

w rocie Odysa'). W roku 1963 zaproj e ktował sce

nogra ię do , Dziadów" Mickiewicza w teatrze 

im. J. Słowackiego w Krakowie (reż . Bohdan 

Korzeniewski), a w rok 1965 scenografię 

do „Szalonej lokomotywy" Witkacego w ama

tors ~im teatrze im. H. Mod rzejewskiej w Zako

p.an em. 
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Tadeusz Brzozowski - ZWŁOKA W FOCHACH, 1969 
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Tadeusz Brzozowski - KALEł-AKTOR SJESTĘ MA. 1969 
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„W obrazach pokazuję kalekich ludzi, ka lekie 

uczuci a, pokazuję to co szare , zwyczajne. Wtedy 

z a w s ty d z a m r z e c z y ł a d n e . Bo sztuka, 

to nie kontemplacja, lecz przeżywanie ludzkich 

sp raw. 

„ .Nasycam kolol' do maksimum a potem nag le 

go Jr2ygaszam. Przygaszam tak, jak gasną nasze 

przeżyci a. Jak rodzą się kontrasty ludzkiego lo

su. M am stale na myś l i ludzi pięknych poplamio

nych brud em. 

„.Nie może mi być dobrze kiedy pracuj ę. 

Chciałbym malować st.ale z takim napięciem , ja 

kie istnieje wówczas, gdy człowiek przeżywa 

najsilniejszą rozpacz lub radość, gdy umiera 

gdy kocha, gdy rodzi się nowe życie ... " 

Tadeusz rzozowsk1 

( „ Przegląd Artystyczny ·· nr 3, 1958 r.) 

!9 



EPILOG „BURZY" 

mówiony przez Prospera 

Teraz zn i knę ły wszystkie czary mo je, 

Teraz o własnych tylko siła c h stoj ęi 

SHy to słabe, dzis od w as zależy, 

Czy nawa moja z wiatrami pobie źy 

C zyli t u jeńcem samotnym zostanę . 

Lecz kiedy k s i ęstwo moje odzyskane, 

Gdy przebaczone krwawe przeds· ęwzięcia, 

Niech mnie tu w asze nie w 1iążą zakl ęcia , 

Ale od długiej i smutnej n iewol i 

Niechaj mnie pomoc rąk waszych wyzw oli ; 

Ze wszystki ch pi ers i szmer dłu g i aska wy 
N iech te raz wydmie za gle mojej nawy, 

Albo si ę z celem długiej pracy minę, 

Jakby cho·ć krótką bawić w as g odzinę. 

Przeciw wam w pomoc nie przyjdą mi d uch y; 

Na moje czary każdy z was jest głuchy, 

ł rozpacz tylko czeka na mnie wszędzi 1e, 

Jesłi modlitwa w pomoc nie przybędzi·e· : 

Modlitwa bramy litości otwiera 

I błędów dawnych pamiątki zaciera, 

Jak sami chcecie grzechów odpuszczenia 
Tak mi przebaczcie moje przewinienia. 

przełozył Leon Ulrich 

Za datę powslania „Burzy · przyjmuje się rok 

161 1 (wystawiona w 1612) ; jest ostatnią z 36 

sztuk Szeksp1 a. W roku 1612 Szekspir powró

cił do rodzi nnego Stratfordu , zmarł 23 kwietni a 

1616 r. Wielki monolog Prospera z V aktu 

„ Bu rzy" odczytywany jest jako pożegnanie 

Szekspira z teatrem. 
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Tadeusz Brzozowski -W SUTERENIE SZEPTY, 1970 
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yrektor i kierownik artystyczny - JAN MACI JOWSK 

astępca dyrektora - ADAM KOMAN 

ierownik li teracki - Teresa Worono 

ierownik muzyczny - Piotr Hertel 

edakcja programu - Teresa Worono i Jadwiga Ba rgiełowska 

)pracowanie graficzne - Jerzy Wajdowicz 

Adresy: 

Duża i Mała Scena: ul. Jaracza 27. 

Scen 117115": ul. Traugutta 1. 

Dyrekcja i kr lari a t : ul. Kiliński go 45, tel. 375-85. 

Kasy teatru przy ul. J racz 27, t I. 26&- 1B i Sceny „7,15" 

przy ul. Traugutta 1, tel . 272-70 otwarte codz e nnJg w go

dzinach 1(}..--13 i 16-19,30. B iuro Organizacji Widowni przy 

ul. Klllriskiego 45, tel . 3 15-33 przyjmuje zamówienin na bi 

lety zbiorowe w godzinach 8-16. 

W poniedziałki te t r nieczynny. C en 4 zł . 

Zakłady ypogr flczn e l ódz, z m. 30{75 - 3000. U-51256. 
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