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Dwudziestowieczne dzieje czytania sztuk Szekspira 
rozpoczęły się niedługo potem, kiedy teatr wyrósł 
z dwustuletniego nałogu psucia ich przeróbkami. Dzieje 
ich wystawiania w oparciu o tekst oryginalny nie są więc 
zbyt długie. Nie można też wykluczyć, że mijający Wiek 
Inscenizacj i wcale nie był bardziej wiemy tekstowi 
Szekspira niż epoki, które go poddawały literackim 
obróbkom. Jego interpretacje Burzy miały wiele odmian, 
także skrajnych. Z perspektywy czasu coraz bardziej staje 
się chyba widoczne, jak wiele je łączy. 

Uważa się , że antysentymentalną i antyromantyczną 
lekturę Burzy zapoczątkował Lytton Strachey w swoim 
głośnym eseju o ostatnim okresie życia Szekspira z 1906 
roku. Według Strachey'a autor miał już być „znudzony 
ludźmi , znudzony życiem, znudzony swoimi sztukami, 
i znudzony wszystkim oprócz poezji i poetyckich snów". 
Odtąd Burza stała s ię sztuką o rozczarowaniu, z mocnym 
akcentem na autotematyczność ostatniego dzieła poety. 
Zmęczony światem , miał pisać na pożegnanie filozoficzną 



baśń; wyrzekał się w niej swojej sztuki, by wrócić jeszcze 
na trochę do świata ludzi. Jego ostatni bohater obmyślał 
klarowne dzieło zemsty i przebaczenia. 
Jednak w miarę upływu wieku coraz silniej dochodziła 
do głosu „czarna" wersja wydarzeń na wyspie. Burza 
przestała być na dobre arkadyjskim poematem. Jak 
z glinianej beczki Pandory, zaczęły z niej wypadać 
straszne i przerażające rzeczy. Krytycy i reżyserzy bardzo 
pragnęli dowieść, że nie wierzą w bajki, a Burza stała się 
genialnie zamaskowanym - w formie pastoralnej komedii 
- rezerwuarem rozpaczy i sceptycyzmu. Jaka lektura 
Burzy zapowiada się na wiek następny, skoro nie bawi 
nas już dziś ani wizerunek jej autora jako intuicyjnego 
geniusza, ani tylko fenomenalnego mistrza teatru, ani 
postoświeceniowego filozofa- dydakty, ani pogrążonego 
w rozpaczy starca? 

Burza zawiera scenę, która rzadko pojawiała się 
w przedstawieniach ostatnich dziesięcioleci. Mowa 
o masce, odegranej w IV akcie przez duchy dla Mirandy 
i Ferdynanda. Dwudziestowieczni badacze Szekspira 
podejrzewali, że była tylko interludium włączonym 
okazjonalnie do sztuki. Burza miała zostać napisana już 
przed 1611 rokiem, a potem przysposobiona dla uczczenia 
jakiejś dworskiej okazji i dopełniona modnymi wątkami 
mitologicznymi. Ich opinia znajdowała oparcie w tym, 
co wiadomo o drugim przedstawieniu Burzy w lutym 1613 
roku, że było mianowicie fragmentem weselnych 
uroczystości dworskich. Tłem tych domniemań -
opartych przecież na garstce dokumentów - mógł być 

też brak przekonania co do roli, jaką maska odgrywa 
w strukturze znaczeń sztuki. Czasy nie sprzyjały szukaniu 
głębszego znaczenia w konwencjonalnej , mitologicznej 
scence. 

W latach sześćdziesiątych pojawiły się już glosy broniące 
integralności ostatniej sztuki Szekspira, włącznie z maską. 
Ale teatr jeszcze długo w maskę nie wierzył. Skreślano 
ją, albo zachowywano najwyżej strzępek. W słynnej 
mediolańskiej Burzy Strehlera z 1978 roku maski nie było. 
Jan Kott, uważany przez Anglików (Palmer) za autora 
ważnej dla dwudziestowiecznego odbioru, skrajnie 
pesymistycznej interpretacji hist01ii Prospera, w swoim 
pierwszym eseju o Burzy ( 1965) podzielał przekonanie 
o przypadkowości maski. Może napisał ją kto inny, może 
Szekspir dopisał ją na okazję zaślubin córki Jakuba I 
z elektorem Palatynatu? Kott uważał, że greckie bóstwa 
„mówią wierszem pompatycznym i wysilonym" i w 
popłochu uciekają, kiedy Prospero wybucha gniewem na 
Kalibana, a rzeczywistość przerywa idyllę. Następujący 
po masce monolog był dowodem, że „Prospero 
zainscenizował tylko przedstawienie. Krótkie i kruche jak 
życie." 

Jakoś nie można było w maskę, tak bardzo konwen
cjonalną, tak odległą od współczesnego wyobrażenia 
o szekspirowskiej inteligencji, uwierzyć. Była znacząca 
o tyle, o ile zostawała przerwana. 

Maska (Court Masque) to barokowy gatunek sceniczny, 
który powstał z niemych scenek odgrywanych na dworach 
podczas świątecznych okazji. Rozrywce oddawali się 
osobiście uczestnicy dworskich uroczystości, w tym 
członkowie rodziny królewskiej. Maski, zaopatrzone 
z czasem w dialogi i tańce, rozwinęły się bujnie w Anglii 
czasów elżbietańskich. Gatunek, kultywowany w ciągu 
całego siedemnastego stulecia, dal z czasem początek 
operze angielskiej. Maski odgrywano w Anglii jeszcze 
przez cały wiek osiemnasty, a nawet podobno na dworze 
królowej Wiktorii. 



Maska rozpoczynała o kilkadziesiąt lat młodszą od Burzy 
operę Eneasz i Dydona Purcella. A jednak, mimo istnienia 
kilku rekonstrukcji (zapis wersji kompozytorskiej nie 
przetrwał) ten prolog bardzo rzadko w naszych czasach 
grywano. W jednej z wersji Febus zapowiada w nim 
przybycie Wenery. Bogini wyłania się z lśniącego morza 
na rydwanie, pląsają w tańcu morskie trytony. Następuje 
śpiewany dialog i taniec Nereid ku czci Wenus. W glorii 
kwitnących łąk przybywa Wiosna, otoczona nimfami 
i łabędziami. Na koniec wezwani zostają pasterze 
i pasterki, by oddali się radości, albowiem przybyła 
bogini, która przynosi śmiertelnym chwile szczęścia. 
Arkadyjska gra poprzedzała jednak historię bardzo 
tragiczną, a Dydona umierała na końcu z miłości. Układ 
opery musiał więc być dla kompozytora znaczący, 
zdradzał skomplikowane i dotkliwe związki ziemi i nieba, 
przypadku i konieczności. 
W Burzy występują inne bóstwa, ale zachowana jest ta 
sarna rygorystyczna hierarchia zdarzeń. Iris, zamieniona 
w tęczę posłanka Junony, wzywa Cererę, boginię 
urodzajów, a u szczytu akcji przybywa bogini nieba, 
opiekunka małżeństwa. Następuje błogosławieństwo dla 
młodej pary. Na końcu Iris wzywa najady oraz żniwiarzy. 
A więc podobnie: od posłańca bogów do głównego 
w masce bóstwa, a potem droga w dół drabiny istnienia, 
ku zwykłym śmiertelnikom. W obu maskach jest też mała 
awantura o strzały Amora: w Burzy Cerera nie chce 
widzieć przy Junonie Wenus i ślepego Kupidyna, 
ponieważ przywodzi to jej na obolałą pamięć uwiedzenie 
jej córki Persefony przez Plutona. W przytoczonej wersji 
prologu Eneasza i Dydony Febus wyraża obawy co do 
roli otaczających boginię małych chłopców z lukarni. 
Wenus zapewnia, że owszem, strzały jej niewidomych 
łuczników ranią , ale jest to bardzo przyjemne. Chór 
śpiewa: ,J cóż mogą uczynić nieszczęśni śmiertelnicy?" 

Wyspa w Burzy jest zamieszkała nie tylko w tym 
znaczeniu, że żyli na niej wiedźma Sykoraks, Ariel 
i Kałiban, ale również w znaczeniu greckim. Drzewa, łąki, 
pola pełne były dla Greków różnych odmian życia, każde 
zjawisko przyrody wypełniała obecność ożywiającego je 
bóstwa. Najady to nimfy przypisane źródłom, rzekom i 
strumieniom, nereidy zamieszkiwały morze, oready -
góry, zaś te same hamadriady, od których przypomnienia 
zaczyna się Fantazy - drzewa. 
Racjonalizm europejski skłonny był nieraz uważać 
mitologię za przejaw wieku dziecięcego ludzkości. Ale, 
jak powiada przekornie Josif Brodski, chwaląc nowe 
ujęcie mitologii greckiej w Zaślubinach Kadmosa 
z Harmonią Roberto Całasso, książka ta mówi o czymś, 
co uchodzi w naszych oczach za przeszłość, ma więc 
prawdopodobnie przed sobą pewną przyszłość ... 
„Mitologia grecka nie jest naiwnym, ani mistycznym, 
panteistycznym obrazem wszechświata, ale najroz
ważniejszą ze znanych nam wizją tej tkaniny, jaką tworzy 
istnienie, świadomą tego, że jest to tkanina porozdzierana 
i poplamiona oraz że jej obrzeża łopocą w ciemności", 
pisał Brodski. A Roberto Calasso: 
„Związkom bogów z ludźmi zostały wyznaczone dwie 
normy: współżycie i gwałcenie. Norma trzecia, dzisiejsza, 
to obojętność, ale ona wymaga wycofania się bogów ze 
świata. Kiedy bogowie są wobec świata obojętni, obojętne 
staje się także dla ludzi, czy oni istnieją czy nie. Tak 
przedstawia się sytuacja znamienna dla współczesności." 
Brodski w zakończeniu swego wstępu pyta za Kawafisem 
jak dziś, pod koniec dwudziestego wieku, rozpoznać boga 
wmieszanego w tłum? Poznaje się go po tym, że jego 
oczy lśnią radością, albowiem wie, że jest nieśmiertelny. 
Idąc za tą myślą należałoby podejrzewać, że boginie 
o błyszczących oczach podczas ślubnych ceremonii 
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bywają pomieszane z gośćmi weselnymi współczesnych 
miast. Ale czy przybywają nie zaproszone? 
W Burzy przynoszą młodej parze dary: obietnicę 
pomyślności, zgody, płodności, harmonii. Prospero chciał, 
by były przy zaręczynach jego córki i maska jest ważnym 
spośród jego magicznych zabiegów. Chciał dodać coś 
jeszcze do hojnego posagu złożonego z własnych nauk 
oraz królestwa Neapolu. Młodzi muszą otrzymać wróżbę 
pomyślności. Chodzi o to, by przypadkiem nie stali się 
pechowcami, lecz koniecznie pozostali ulubieńcami 
bogów. Mają też nauczyć się miłość kultywować. 
Prospero zapoczątkował tę staranną uprawę, i to jest może 
jedyne, co mu się udaje. 

Jeśli ktoś chce poznać poglądy reżysera na społeczeństwo 
i rządzenie, niech patrzy, jak ustawia wobec siebie 
nawzajem Prospera i Kalibana, najwyższe i najniższe 
w hierarchii śmiertelnych stworzeń Burzy. Lewica 
i prawica nowoczesnej Europy majsterkowały zawsze 
przy Kalibanie. To urastał do bohatera czasów, to znów 
malał do ludzkiego śmiecia. 
W ostatnich czasach bywało trudno o zdrowe wyważanie 
sprawy pomiędzy magiem, artystą, oświeconym władcą, 
a ludzkim niedorostkiem. Wychowywać go jednak, czy 
zostawić sobie? 
Najbardziej drażliwe pytanie współczesnej odmiany 
demokracji, w której uczestniczą - teoretycznie na 
równych prawach - wielkie masy ludzi. Także ludzi „nie 
znających prawa", takjak Cyklop z Odysei, który jak się 
domyślamy posłużył za prawzór Kalibana, a miał zwyczaj 
zjadać gości we własnym domu. 
Spora bodaj część dziejów scenicznych Kalibana od 
siedemnastego wieku do drugiej połowy dwudziestego 
to historia barokowego monstrualno-rybiego potwora 

zamienionego z upływem wieków w pięknego 

młodzieńca. Krystynę Skuszankę, kiedy zaraz po 
spektaklu nowohuckim wystawiała Burzę w roku 1960 
w Warszawie, interesował przede wszystkim dalszy los 
Kalibana: „Kaliban przejdzie swoje burze i pozostanie 
sam na ziemi, aby bez wychowawców i starych mitów 
zaczynać od nowa swój los. Kiedy świat Burzy kończy 
swą próbę, odchodzi w srebrny sen wymarzonej przez 
poetów i filozofów równowagi, otwiera się nowa, 
niezapisana karta Kalibana, nowa dramatyczna historia 
ludzkości doświadczonej i pozostawionej bez złudzeń." 
W roli Kalib~na obsadzono wówczas pierwszego amanta 
Warszawy. Swiat Prospera był schyłkowy i anachro
niczny, był to świat, który musi odejść, podobnie jak sam 
Mistrz, niepotrzebny wyraziciel iluzji epok minionych. 
Prospero wrócił z tej krótkiej szczęściem zsyłki i znowu 
jest po co grać Burzę. Ale po szaleństwach lat 
pięćdziesiątych sprawa Kalibana wcale nie zaczęła być 
mniej drażliwa, choćby z powodu ogromnej wrażliwości 
sumień ludzi oświeconych, skądinąd zresztą 

utożsamiających się chętnie raczej z Prosperem. 
U Strehlera Kaliban był też piękny, ale był czarnym 
niewolnikiem z kolonialnej plantacji; opowieść o nich 
obu stawała się dramatyczną historią rachunków białeoo 
. o 
1 czarnego człowieka. Strehler upominał się 

o pokrzywdzoną część ludzkości, ale już nie tak łatwo 
wysyłał Prospera na emeryturę, choć zamknął go z kolei 
w formule reżysera teatralnego. Dalej stosunki między 
najlepszym i najgorszym z ludzi miały pozostać bardzo 
skomplikowane, i takimi są do dziś. 

Bywa taki moment w lekturze, kiedy wszystko przestaje 
być oczywiste i wtedy właśnie wybija godzina teatru. 
Powstają pytania: jakim to kosztem Prospero roztacza 



swoją magię? Co dzieje się w jego głowie pomiędzy 
jednym tak łatwo wypowiedzianym rozkazem a drugim: 
oceany myśli. Zdumiewająca lekkość dotknięcia, jaką 
miał poeta, przy pisaniu tej sztuki, staje się wtedy tylko 
prowokacją. Co nosi w sobie czarodziejska muzyczność? 
Jaki jest naprawdę wzajemny stosunek Prospera i Ariela? 
I co ma do tego wszystkiego teatr? Czy Kalibanjest może 
policzkiem wymierzonym oświeconej ludzkości i sprawą 
jej odpowiedzialności? 
W poetyckim komentarzu do Burzy, napisanym w 1945 
roku przez Audena jest jeden moment straszny: oto 
Prospero podczas pożegnania z Arielem, opisywanym 
jako jego wielka, wyczerpująca się właśnie miłość , patrzy 
ostatni raz w jego oczy i widzi w nim swoje odbicie. I jest 
nagle w tych oczach Ariela bardzo podobny do Kalibana. 
Kiedy więc łaska miłości zostanie odebrana - może 

właśnie za sprawą występujących w masce bogiń? -
Prospero staje się równie brzydki, barbarzyński i bylejaki 
jak Kali ban, gotów nawet stać się Kali banem„. 
Po raz drugi Auden uderza w samo sedno, sięgając do 
serca idei chrześcijańskiej, która stanowi zrąb Burzy 
w nieporównanie większym bez wątpienia stopniu niż 
mitologia grecka. W ogromnym monologu prozą Kaliban 
opowiada między innymi o swoim„. angielskim 
wychowaniu. Prospero opisany zostaje jako zimna dama 
z towarzystwa, która uważa, że wiele poświęceń 
kosztowało ją wychowanie syna, choć na ogół 
m u s i a ł a wpaść właśnie do francuskiego kurortu„. 
zostawiała więc go w angielskich sławnych internatach. 
Interesowała się żywo dziełem edukacji syna, tak, ale 
nigdy nim samym. „Nawet traktowanie z zamierzenia złe 
miałoby w sobie więcej dobroci" - mówi Kali ban. Mowa 
oczywiście o wychowaniu bez miłości. Prospero kochał 
tylko Ariela i Mirandę, dla niektórych - tylko Ariela. 
Ten sam Kaliban formułuje u Audena posępne, może 
nawet tragiczne zadanie czasów masowych demokracji: 

„ 

„(„.) toteż jedyną, i skądinąd niewielką szansę, że znajdę 
sobie znośnego nowego pana, a ty znośnego nowego 
sługę, daje nam to, że się obaj nauczymy - jeśli to 
możliwe, i tak prędko, jak tylko się da-sztuki wybaczania 
i zapominania przeszłości oraz utrzymywania naszych 
odrębnych nadziei na przyszłość w umiarkowanych, 
bardzo umiarkowanych, granicach." 
Jednak musimy pamiętać, że wszystkie epoki miały swoje 
Burze, i te dzieje są dla nas tylko nauką pokory, zdolnej 
zapobiec dziecinnej skłonności do uznania własnej 
interpretacji za finalną. Co do Burzy końca wieku, trudno 
jej się chyba obyć bez myśli o „bogach wmieszanych 
w tłum". 



Cz 
z IB 

§N K.IREDYT 
NK.U IBlP 

Staramy się zaspokoić życzenia każdego. kto obdarzy 
nas zaufaniem. Nasipracoumicy codzienn ie sh1żq Państwu 

radq i pomocq w ponad 120 placówkach Banku BPH 
na teren.ie całego kraju . Stworzyliśmy bank z myślq 

o spełnianiu oczekiwań naszych Klie11.tów. \YI naszej bogatej 
ofercie każdy z najdzie coś odpowiedniego dla siebie m .in .: 

• prowadzenie rachunków bieżących i terminowych, 
• udzielanie kredytów obrotowych, inwestycyjnych 

i innych, 
• udzielan ie gwarancji bankowych, 
• wykup wierzytelności, faktoring, 
• prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i między

narodowym poprzez s ieć S.W.l.F.T., 
• sprzedaż i obsługę kart płatniczych BPH-VISA, euro

czeków, czeków American Express oraz Thomas Cook, 
• sprzedaż polis ubezpieczeniowych Commercial Union . 

Centrala Banku: 
ul.Na Zjetdzte 11 . 30-527 KRAKÓW 
tel.: (12) 223 333, (12) 187 888. 

'~'"B~;~BPH A 
BANK PRZEMYS LOWO-HANDLOWY SA 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
3 1-010 Kraków 

Sekretariat 
tel. 21 29 77 
fax 21 33 53 
telex 32 64 83 

Duża Scena i Sala im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 

Mała Scena 
ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 22 40 40 lub centrala 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 

Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 

1 OOO - 1300 i 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- niedziela 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed spektaklem 

Organizacja Widowni 
ul. Jagiellońska l 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
sprzedaż kart stalego widza 
- codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 900 - 1700 

- w soboty 900 - 1400 

tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 

Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska 1 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniami i w czasie spektaklu 

Redakcja programu: Maria Klotzer 
Opracowanie graficzne: Lech Przybylski 
Opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej 





UNIAl'EATnówEunoPY 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY KRYSTYNA MEISSNER 

William Shakespeare 

urz a 
(The Tempest) 
przekład: Leon Ulrich 

OBSADA: 
Alonso, król Neapolu Tadeusz Huk 

Sebastian, brat jego Artur Dziurman 
Prospero, prawowity książę Mediolanu Jan Peszek 

Antonio, brat jego, przywłaszczyciel księstwa Roman Gancarczyk 
Ferdynand, syn króla Neapolu Jakub Przebindowski (PWST) 

Gonzalo, poczciwy stary radca króla Neapolu Jerzy Święch 
Adrian Leszek Zduń 

Kaliban, dziki i szpetny niewolnik Marek Kalita 
Trynkulo, wesołek Mieczysław Grąbka 

Stephano, piwniczy króla, opój Jerzy Trela 
Kapitan statku Edward Wnuk 

Bosman Zbigniew Kosowski 
Miranda, córka Prospera Anna Radwan 

Ariel, duch powietrzny I Ceres Beata Fudalej 
Irys Katarzyna Gniewkowska 

Juno Beata Malczewska 
Majtkowie, żniwiarze i duchy, posłuszne Prosperowi Bożena Stachura (PWSTJ, Jacek Król (PWST), 

Dariusz Starczewski (PWST), Dariusz Toczek (PWST) 
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Hanna Nowak 
Joanna Monkiewicz 

Halina Drahus 
Frydeiyk Kałk11s 

Barbara Nowak 
Małgorzata Talaga 
Wiesław Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Teresa Nied1ygas 
Marek Kos 
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Projekty kostiumów 
Andrzej Witkowski 

Cieszcie się wszyscy radością nad radość , 

Zapiszcie złotem na wiecznych kolumnach: 
W jednej podróży i Klarybel męża 
Znalazła w Tunis, i brat jej, Ferdynand, 
Tam żonę znalazł, gdzie miał sam zaginąć , 

Prospero - księstwo na ubogiej wyspie, 
A my tam wszyscy znaleźliśmy siebie, 
Gdzie nikt już myśli swoich nie był panem. 

William Shakespeare Burza 
akt V, scena 1 

Przekład Leon Ulrich 


