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Martin Hilsky 
SZEKSPIR - CAŁY ŚWIAT TO SCENA 

Burza 

25 Lipca 1609 roku w pobliżu wschodniego wybrzeża dzisiejszego północnoamerykańskiego stanu Wirginia 
rozpętała s i ę straszliwa burza.Trwała cztery godziny i dwadz ieścia minut i rozproszyła angielską flotyllę składającą się 
z dziew ięci u okrętów, na których pokładzie byto około pięciuset angielskich osadników. O ile pozostałe statki flotylli 
dotarty ostatecznie do miejsca przeznaczenia. flagowy okręt z admirałem Sir Georgem Summersem na pokładzie 
huragan zagnał na pewną niezamieszkaną wyspę w archipelagu Bermudów. 

Szekspir znał osobiście wpływowych członków Virginia Company, ponieważ byli wśród nich jego patroni 
hrabia Southhampton i hrabia Pembroke, którzy mie li udziały finansowe w kompanii. Wśród jego znajomych byli 
także przyjaciele admirała Gates'a i prawdopodobnie to właśnie oni umożliwili mu dostęp do opublikowanych 
i nieopublikowanych dokumentów, które opisywały szczegóły bermudzkiej katastrofy 

Mimo że akcja „Burzy" rozgrywa się na bezludnej wyspie na morzu Śródziemnym (gdzieś pomiędzy Neapolem 
a Tunisem), 1est bardzo prawdopodobne, że Szekspir czytał wiadomości o losach bermudzkich rozbitków Szczególnie 
trzy z nich bezpośrednio wiążą się z genezą „Burzy ". 

Tę pierwszą pod nazwą „Odkrycie Bermudów" napisał Sylwester Jourdain, ta druga to dokument rady 
kolonii Wirginia zatytułowany „Prawdziwy stan kolonii Wirginia", trzecią jest zaś List napisany przez Williama Strachey'a 
i znany pod nazwą „Prawdziwa wieść o katastrofie". List datowany na 15 lipca 1610 roku na1wyraźniej krążył w wielu 
odpisach, ale został opublikowany po raz pierwszy dopiero w roku 1625. Szekspirowski prolog, który dat tytul całej 
sztuce, bardzo dokładnie odpowiada opisowi burzy autorstwa Strachey'a i chociaż później tekst nie zawiera żadnych 
konkretnych opisywanych przez niego wydarzeń, w „Burzy" można rozpoznać caly szereg aktualnych ówcześn i e 

tematów związanych z Nowym Światem. 
Sztuka Szekspira opowiada o Prosperze, cywilizowanym i wyksztaŁconym europejczyku który trafia na 

niezamieszkaną wyspę i zmuszony jest żyć w dziczy, w krainie prehistorycznej i nietkniętej cywilizacją . Ta zasadnicza 
sytuac1a dramatyczna tekstu Szekspira współbrzmi z tym. o czym traktowały ówczesne opisy podróżników dotyczące 
odkrytych właśnie ziem. Prospero musi walczyć nie tyko z okrutną przyrodą , ale także z zepsuciem cywilizacji 
europejskiej, która go stworzyła. 

Prospero i magia 

Postać maga byla na angielskich scenach epoki Szekspira dość popularna i przy1mowata różne formy Podczas 
gdy Ben Jonson ukazał satyryczny portret maga jako szarlatana w sztuce „Alchemista'', natomiast Doktor Faustus 
w sztuce pod tym samym tytułem Christophera Marlowe'a styka się z diabłem i swoją magiczną moc zyskuje 
z pomocą sit piekielnych, szekspirowski mag Prospero, w odróżnieniu od czarownicy Sykorax, nie potrzebuje 
czarnych sil pi.ekla, posługuje się białą magią, a jego postaci bliżej 1est do neoplatońskiego pojmowania maga jako 
artysty Wymiar alchemiczny zawarty jest częściowo już w tytule sztuki, ponieważ angielskie słowo „tempest" oznacza 
nie tylko burzę, ale jest także powiązane z czasem (tempus), a dodatkowo z alchemiczną terminologią wrzenia 
w przyrządzie do destylacji czyli alembiku Owa „burza" w alembiku jest zbawienna, albowiem oczyszcza metale 
nieszlachetne z zanieczyszczeń i czyni z nich metale szlachetne. Trzeba zaznaczyć , że alchemia nie byla pojmowana 
Jedynie jako przemiana metali nieszlachetnych w złoto, ale w szerszym pojęciu również jako neoplatońska odnowa 
moralna i odrodzenie . W tym sensie można czytać „Burzę" jako alchemiczny eksperyment Prospera. którego celem 
jest przemiana ludzkiej duszy, pokuta . przebaczenie i pojednanie 

Warto dodać , że granice pomiędzy magią i nauką nie były w epoce renesansu ostre . Prosperowi równie 
blisko do maga i alchemika Johi1a Dee jak do uczonego i polityka Francisa Bacona. którego nowatorska nauka miała 
na celu wywoływać burze, panować nad rytmem pór roku, przyśpieszać kiełkowanie i zbiory. Fantazje naukowe 
Bacona . podobnie 1ak czary Prospera , mogą przypominać pełną pychy pewność siebie racjonalnego umysłu zawartą 
w okrytych złą stawą hastach typu „ ruszymy z posad brylę świata". 

Mag Prospero jawi się w „Burzy" jako uczony. ale równocześnie jako iluzjonista i artysta teatru, przypominający 
reżysera wysokobudżetowych spektakli . Burza na początku sztuki Szekspira nie jest w istocie spowodowana okrutnymi 
i szalejącymi żywiołami, ale wywołują ją czary Prospera - jego sztuka. 1ego wola, jego intelekt i jego magiczna sita . 

Szekspirowska burza to nie siły natury, ale fenomem cywilizacji europejskiej, sfera tworzenia i kunsztu . Jej 
źródłem jest zamysł Prospera, jest zaplanowana, a zarazem teatralna w swej istocie, podobnie jak wszystkie pozostałe 
jego czarodziejskie sztuczki. Prospero nie jest obecny w prologu „Burzy" i w tym momencie czytelnik czy widz nie 
wie, a nawet nie powinien wiedzieć, że nie chodzi o burzę rzeczywistą, Lecz zainscenizowaną. 

Burza w „Burzy" przeobraża szekspirowską tragikomedię w sztukę o sztuczności i w teatr w teatrze Wszystko 
co się stanie w „Burzy". rozgrywa się w teatralnym laboratorium Prospera - za wyjątkiem epilogu, w którym Prospero 
przenosi swo1ą magiczną moc na nas. widzów. 

Jednym z największych i najtrudniejszych problemów „Burzy" 1est pytanie o sens sztuki magicznej Prospera . 
W osiemnastym i dziewiętnastym wieku Prospero byt przedstawiany na scenie jako uczony mag z siwą brodą , w wieku 

Burza 

dwudziestym wyobrażenie dobrego i silnego mędrca znacznie się skomplikowało. Magia Prospera okazuje się dziś dużo 
bardziej wieloznaczna. Jest nie tyl ko pozytywną silą i środkiem do naprawy zła, ale może być wręcz interpretowana 1ako 
jego przyczyna . Prospero był pierwotnie księciem Mediolanu , a monotonne zainteresowanie ks i ęgami ezoterycznymi 
odciągnęło jego uwagę od obowiązków władcy. Swym nieodpowiedzialnym podejściem do rządów, które zostały mu 
powierzone . w istoc ie umożliwił swojemu bratu Antonio uzurpację księstwa i przeprowadzenie zamachu stanu. 

Magia Prospe ra ma przed jego wygnaniem z Mediolanu zgoła przeciwną wartość niż po nim . Ale także na 
wyspie Prospero używa swych czarów przede wszystkim by panować nad innymi Ów władczy aspekt magii Prospera 
jest ironiczną namiastką władzy politycznej, którą Prospero roztrwonił w Księstwie Mediola nu. ale jednocześnie 
wyw0Łu1e dalsze niepokojące pytania. Do jakiego stopnia Prospero używa swo1e1 magii do manipulowania Ludźmi i ich 
poglądami? Czyż nie jest autorytarny. a częstokroć despotyczny i to nie t ylko względem swych poddanych (przede 
wszystkim wobec Ariela i Kalibana) ale także wobec swojej córki Mi randy? Czy możemy uwierzyć w histo rię. którą 

Prospero opowiada Mirandzie? Jaki właściwie jest Prospero i jakim będzie władcą, kied y znów wróci do Mediolanu? 
I wreszcie czy magia Prospera osiągnęła swój cel? Czy Prospero doprowadził do szczerej pokuty wszystkich winnych 
i pojednan ia wszystkich wrogów? Czy udalo mu się wypełnić przestanie odnowy etycznej i państwowej, do którego 
cala 1ego działalność maga miala zmierzać? 

Czyż Prospero nie zawiódł w przypadku kwestii zasadniczej? Przecież ani Antonio ani Sebast ian , dwaj główni 
kreatorzy zbrodniczych intryg politycznych, nie okazują najmniejszych nawet oznak litości czy skruchy. 

Księgi Prospera i koniec przedstawienia 

„Burza " 1est ostatnią wielką sztuką Williama Szekspira (po „Burzy" na pi sal już tylko „Henryka VII I" i „Dwóch 
szlachetnych krewnych") i można ją uważać za sztukę syntetyczną, za swego rodzaju szekspirowską „summę" 
teatralną. w której pojawiają się ponownie tematy i motywy, które interesowały Szekspira przez całe życie. Relacja 
OJCa i córki. kluczowa w przypadku „Burzy", nie pozwala zapomnieć o „Królu Learze" i „Otellu". Książęcy los Prospera 
j est opowieścią o zdradzie, która dominowała w „Hamlecie", „Makbecie" i „Juliuszu Cezarze" Braterska nienawiść 
Antonia i Prospera ma swoją analogię w sztukach „Jak wam się podoba", „Ryszard Ili". „Hamlet" i „Król Lear" Stefano 
i Trinkulo zamykają dług i szereg szekspirowskich błaznów. 

Jeśli „Burza " naj bardziej przypomina „Sen nocy letniej". to nie tylko dlatego. że Ariel pelni podobną funkcję 
teatralną pk Puk, że świat ludzi przenika się w obu sztukach ze światem nadprzyrodzonym i że obie sztuki spaja 
spotęgowany pierwiastek rytualny. Łączy je przede wszystkim elementarny szekpirowski motyw iluzji i rzeczywistości, 
złudzenia i bycia, a zarazem motyw odwiecznych przemian w czasie. 

W księgach Prospera. uniwersalnym tekście ukrytym w treści szekspirowskiej sztuki, zawarte są nie tylko 
tajemnice t ego świata , ale w sensie symbolicznym także wszystkie poprzednie sztuki Szekspi ra . I kiedy Prospero 
w epilogu sztuki wyrzeka się swych ksiąg , a wraz z nimi swej mocy, n ie można zapomnieć o ostatnim epizodzie 
drogi twórczej Szekspira i jego odejściu z Londynu do Stratfordu „Burza" to sztuka o końcu, końcu wielkiego 
szeksp irowskiego przedstawienia. Mag i prestidigitator Prospero żegna się ze swoją sztuką podobnie jak teatralny 
mag i prestidigitator Szekspir. Każde przedstawienie 1est ulotne a cały świat to scena . Ale gdy Prospero odrzuci 
magiczną pateczkę . zrzuci czarodziejskie szaty i utopi swe księgi. odwraca się do nas widzów z prośbą o przebaczenie 

Już nie zdołam 
Czarów przypomnieć, duchów zwołać, 
Ale choć z tego rozpacz, drżenie, 
Przecie w modlitwie uko1enie 
Wyjedna skarga przenikliwa 
Tę Łaskę , która grzechy zmywa 
By wasze zbrodnie byly wymazane , 
Niech z waszej Łaski dziś wolnym się sta nę 
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William Bu1tler Yeats 
THE CIRCUS ANIMALS' DESERTION 

Burza 

I sought a theme and sought for it in va in, 
I sought it daily for six weeks or so. 
Maybe at Last, being but a broken man, 
I must be satisfiedl with my heart, although 
Winter and summer tiLL old age began 
My circus animals were all on show, 
Those stiltedl boys, that burnished chariot, 
Lion and woman and the Lord knows what. 

li 
What can I but enumerate old themes, 
First that sea-rider Oisin Led by the nose 
Through three enchanted islands, allegorical dreams, 
Vain gaiety, vain battle, vain repose, 
Themes of the embittered heart, or so it seems. 
That might adorn old songs or courtly shows; 
But what cared I that set him on to ride, 
I, starved for the basom of his faery bride. 

And then a counter-truth filled out its play, 
'The Countess Cathleen' was the name I gave it; 
She. pity-crazed, had given her soul away, 
But masterfu ~ Heaven had intervened to save it. 
I thought my dear must her own soul destroy 
So did fanaticism and hate enslave it, 
And this brought forth a dream and soon enough 
Th is dream itself had all my thought and Love. 

And when the Fool and Blind Man stole the bread 
Cuch ula in fought the ungovernable sea; 
Heart-mysteries there. and yet when all is said 
lt was the dream itself enchanted me: 
Character isolated by a deed 
To engross the present and dominate memory. 
Players and painted stage took all my Love, 
And not those tnings that they were emblems of. 

Ili 
Those masterful images because complete 
Grew in pure mind. but out of what began? 
A mound of refuse or the sweepings of a street, 
Old kettles, old bottles, and a broken can, 
Old iron, old bones, old rags. that raving slut 
Who keeps the till. Now that my Ladder's gone, 
I must lie down where all the Ladders start 
In the foul rag and bone shop of the heart. 

UCIECZKA CYRKOWEJ MENAŻERII 

Szukałem tematu i robiłem to na próżno, 
Szukałem go co d z i e ń przez sześć t ygo dni Lub dłużą 
Może w reszcie, będąc J U Ż ty lko złamanym cztowie kie m 
Muszę zadowo lić się t ym. co mam w sercu, mimo ze 
Czy zi ma czy Lato, aż do progu staroścl 
Moja cyrko wa menażeria wychodz i ła na scenę , 

Chłopcy na koturnach, Lśni ą cy rydwa n. 
Lew i kobi eta . i Bóg wie co Jeszcze 

li 
Cóż dz i ś mogę w ięcej Jak tylko wyli czać stare motywy, 
Pierwszy byl mo rs ki wędrow ie c Osjan wodzo ny za nos 
Między t rze ma zaczarowanymi wyspa m i, alego rycz ne sny, 
Próżna wesołość , próż n e zmagan ie, p różny spoczynek, 
Wytwór zgo rzkn1 alego se rca , jak s i ę zd aje , 
Ozd o ba dawnej pleś ni. dworska zabawa; 
A wszystko co m1alem na względzie , wysyŁa1 ąc go w d rogę . 

To żąd za. 'tó rą patate m do jego ba ś n i owej zo ny. 

t potem in na za1ęŁa jej miejsce. 
Nazwałem Ją "Księzn a Kasia ''. 
Szalona. oddata swoią du szę , 

I ocaliła ją ty lko interwe ncja wszech mocnego Nieba 
Myś lałem , że moja u koc hana m usi zniszczyć swą d u szę 

Więc pozwoliłem by rni ewolity ją zawz i ętość i n i enawiś ć, 

I pojawi ło s i ę kolejne marzen ie 1 J U Ż wkrótce 
Oddałem m u wszystkie swe myśli I m iłość 

A kiedy Btazen i Slepiec k;·adll chleb 
Cuchulain walczył z nieposkro mio nym mo rzem. 
Ujawniam n aj sk rytszą tajem ni cę serca . skoro wszystko JU Z powiedziane . 
To byt sen, kt ó ry ocza rował mn ie 
Bohater stworzony przez swój czyn 
Zawładnął te raźniejszośc ią i zdominował pamięć 

Calą moją m iłość oddalem aktorom . scen ie - uł u dz i e. 

A n ie temu . czego m i ała być odbic iem 

Ili 
Te mistrzowskie obrazy tak s ą doskonale 
że musiały wzrosnąć w czystej myśli . ale gdzie rnaJą swój początek? 
W kupie śmieci , od padów z uli cy. 
Wśród sta rych czaj n ików. b utelek. rozbityc h dzba nów 
Żelastwa, kośc i i sz mat. gdz ie oblą kane uliczne śc i erwo 
Trzyma kasę Teraz , kiedy JU Ż zn ik nęta drab ina mych marzeń , 

Muszę spocząć u Jej podnóza , t am , gdzie s i ę każde marzenie zaczyna , 
Tam, gdzie serce żałośn i e handluje starzyzną . 
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Jan Kott 
PAŁECZKA PROSPERA 

Kim jest Prospero? Dlaczego wiedzę Łączy z magią i jaki jest ostateczny sens Jego konfrontacji z Kalibanem7 Dlaczego 
Prospero odrzuca czarodziejską laskę i księgi swoje topi w morzu7 Dlaczego powraca bezbronny w świat l udzki7 W żadnym 
z arcydzieł szekspirowskich, poza jednym „Hamletem" , nie została równie gwałtownie Jak w „Burzy" pokazana antynomia 
między w i elkością umysłu ludzkiego a okrucieństwem h istorii i kruchośc i ą moralnego porządku Była to antynomia głęboko 
przeżywana przez ludzi renesansu i to przeżywana jako antynomia tragiczna Ziemia stała się Jednym z pyłków gwiezdnej 
przestrzeni. ale Jednocześnie zbliżył się wszechświat ; ciała n ieb ieskie poruszały się według praw, które odkrył rozum ludzki 
Ziemia stała się bardzo mata i bardzo wielka . Porządek naturalny stracił swoją sak rę. historia stała się tylko historią człowieka . 

Można byto marzyć , że się zmieni . Ale się nie zmieniła . Nigdy dotąd n ie przeżywano tak boleśnie rozdarcia między marzeniem 
i rzeczywistością, pomiędzy możliwościam i , które tkwią w człowieku. a nędzą jego losu . Mogło się wszystko zmienić i nic się 
nie zmieniło . 

Tę świadomość nędzy i wielkości człowieka ma Prospero. Tylko więcej jeszcze goryczy Na scenie występuje zazwyczaj 
w wielkim czarnym płaszczu usianym gwiazdami. W ręku ma czarnoks i ęską laskę. Ten kostium unieruchamia aktora, zamienia go 
w św. M i kołaja albo prestidigitatora . patetyzuje i każe mu celebrować rolę . Prospero staje się uroczysty zamiast być tragiczny. 
zamiast być ludzki . Prospero jest reżyserem moralitetu . ale moralitet ten pokazat przyczyny jego klęski. Byt powtórzeniem 
historii, ale nie mógt jej zmienić. Trzeba razem ze zŁą teatralną tradycją zrzucić z ramion Prospera płaszcz czarnoksięski. 

Człowiek jest zwierzęciem jak wszystkie inne, może tylko bardziej okrutnym, ale w przeciwieństwie do wszystkich 
innych zwierząt ma świadomość swojego Losu i chce go zmienić. Pateczka Prospera każe historii świata powtórzyć się na 
bezludnej wyspie . Ale pateczka Prospera nie może zmienić historii. Kiedy skończy się moralitet, skończyć się musi i władza 
czarnoksięska Prospera . Zostaje mu tylko gorzka mądrość . 

Pateczka Prospera nie odwróciła biegu histor ii. Niczego w istocie n ie zmieniła Świat pozostał okrutny, tak jak byŁ 
okrutny. „i to krótkie życie kończy się snem" . „Burza" to wielka renesansowa tragedia straconych złudzeń. 

Na bezludnej wyspie została odegrana histor ia świata Przedstawienie się skończyło, histor ia zaczyna się raz jeszcze, na 
nowo, od początku Alonso wróci do Neapolu , Prospero wróci do Med iolanu. Kali ban zostan ie znowu wtadcą wyspy. Prospero 
odrzuca pateczkę i znowu będzie bezbronny. Gdyby zach owal swą moc „Burza" bytaby tylko czarodziejską baśnią Historia jest 
szaleństwem i tylko gorzką mądrość można przeciwstawiać historii. Nie da się od niej uciec. Wszyscy przeszli przez burzę i są 
mądrzejsi Nawet Kaliban. Przede wszystkim Kaliban. Trzeba raz Jeszcze zaczynać od początku , od samego począt ku . 
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Przemystaw Mroczkowski 
BURZA- STUDIUM STRATY 

Ostatnia z trzydziestu sześciu sztuk. Można by się spodziewać znużenia . Wobec tego pierwsza sce11a zaraz 
temu zaprzeczy. To być może najmocniejsze uderzenie zastosowane przez Szekspira na początku sztuki Biją gromy, 
wiatr niesie góry wody na nieszczęsnych śmiertelników, którzy patrzą w oczy bezlitosnej śmierci. 

Jak tyle innych zdarzeń w dramatach i to okaże się próbą, przeprowadzoną celowo „z innej płaszczyzny " 
Wielkie, krótkotrwałe skłócenie żywiołów zaraz zaczyna wyglądać inaczej ze spokojnego punktu obserwacyjnego, na 
który widownia zostaje przeniesiona po chwili . Doświadczenie jest próbą naprawy, bardzo nieprzyjemnymi środkami, 
jakiegoś głębokiego wykrzywienia w Ludzkich sprawach. 

Orientujemy się, że mamy do czynienia z towarzystwem w swoich „dolnych warstwach" Lekkomyślnie 
pijackim , w „górnych " niegodziwym. Burza postawi ich wobec prawdy i Ładu, którego zgwałceniem żyli Oczywiście 
trzeba szczególnego trafu, który należy do techniki poetyck iego dramatu, że towarzystwo to znalazło się w pobliżu 
miejsca, gdzie zamieszkał wygnany książę Mediolanu z córką Jedynaczką. Jego siedziba jest w Jakimś sensie na 
krańcu świata Jest tak daleko, że mogą się na niej dziać dziwa niemożliwe - a przecież dziwa te uwypuklają jak 
niezmieniony pozostaje człowiek Jeżeli oprawa tej dramatycznej baśni nawiązuje do odkryć krajów przedtem 
nieznanych (mnożących się od końca średniowiecza). to jej osnowa ukazuje aż nadto znane cechy odkrywców. 

Nawiązaniem do spraw aktualnych jest też pomysl, że wygnany Książę jest magiem Jak wiemy, 
Jakub 11 interesowal się tą popularną w epoce renesansu dziedziną marzenia o zawładnięciu rzeczywistością Warto 
jednak od razu zauważyć, że obraz tego władania nie przystania faktu Ludzkiej niepewności, zawieszenia między 
przepaściami . Książę-czarodziej podlega Ludzkim wzruszeniom i obawom. a postaci jego sług dużo mówią o napięciu 
i niebezpieczeństwie w świecie: Kaliban, zwierzęcy póŁdemon, rozgląda się tylko za okazją zniszczenia Ładu i rozpętania 
brutalnych instynktów. Warcząc znosi brzemię posług u Prospera. Nawet pelny wdzięku duch powietrza Ariel 
niecierpliwi e czeka okazji , by móc przestać służyć. Władanie rzeczywistością, nawet to , które uprawia Ją wtajemniczeni, 
jest tylko jakby pożyczone. 

Książę-mag wzniecil burzę i ściągnął do siebie grupę Ludzi, wobec których ma swoje zamiary Książę zadbał, 
by nikomu nic złego się nie stało. Zastosował pewien pozór (wydarzenia nieraz stwarzają pozory, które tylko służą 
do przeprowadzenia próby). gdyż pragnie w Lądującyc h dokonać przemiany, mając ich w zasięgu swego możnego 
działania 

Czarodziejstwo Prospera ma na celu stworzenie warunków do odmiany wewnętrzną ale nie narzuca jej 
Ludzie pozostają oporni Stosunkowo Łatwiej plan się rozwija gdy chodzi o młodych. Syn sprzymierzeńca uzurpatora, 
królewicz neapolitański Ferdynand, ujrzy córkę maga-banity, ś liczną Mirandę o śpiewnym imieniu i zakocha się 
z natychmiastową wzajemnością Ojciec Ferdynanda to człowiek niegodziwy, który Prosperowi bardzo zaszkodził. 
Prospero wie Jednak, że człowiek musi spoglądać w jakąś przyszłość, musi się umieć oderwać od zla. które go kiedyś 
zapiekło. Niech się zatem pokochają i pobiorą córka prawego władcy i syn Jego prześladowcy, niech „p róbują od 
nowa" spraw życia 
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Ci starzy. ci inni , sprawę biorą po staremu Czarodziejstwo nie odmieniło ich skłonności . Nie odmieniło się 
bowiem z upływem Lat Szekspirowskie widzenie człowieka w całej jego grozie . I owszem, Miranda mówi językiem jakby 
„nowej Ewy", bo eksperyment osiągania harmoni i i wyrastania ponad człowieczeństwo można by najprawdopodobniej 
rozpoczynać z każdą kochającą się parą Cudowność istnienia, cudowność człowieka wciąż jakby czeka, by ją ktoś 
dostrzegł, zwlaszcza da leko do przyprószającej świeżość cywilizacji 

A mimo to trzeba się Li czyć z czymś i z kimś zupełnie innym , „starym Adamem ". głęboko upadłym 
i niosącym swą nędzę na świeżo odkrywane ziemie_ Jest zupełnie rzeczą możliwą, że Szekspir słyszał coś o wyczynach 
konkwistadorów, przelewanej przez n ich krwi i popeln ianych zdradach w „Nowym Świecie", i że o tym trochę myślał. 
Znajdujemy tylko ukazaną z caŁą ostrością widzenia scenę, w któ rej Ludzie, Ledwo wymknąwszy się paszczy śmierc i . 

błyskawicznie knują spisek p rzec iwko towarzyszom z tej samej ocalałej garstki Gdyby tak król Neapolu zginął 
tajemniczo , jego tron byłby wolny. Cena bratobójstwo . Sebastian jest gotów zapłacić i tę cenę . . 

Te same instynkty zaczynają grać w sercach Ludzi na przeciwległym krańcu społecznej drabiny To. co się dzieje 
w kręgach możnych trzeba zobaczyć w kręgach tałatajstwa Estetyka epoki wymaga powtórzenia motywu w różnych 
tonacjach i na różnych szczeblach świata . Szekspir z tego korzysta pokazując to, co widz i w człowieku i nie oszczędzając 
nikogo . 

Poeta wprowadza sceny błazeńskie. Błaznuje Ludzka mora ln ość z diabelstwem jak w misteriach , które znów 
zdają się powracać mocnym echem . Błaznowanie należy zresztą do najkapitalnieJszych w całej twórczości Szekspira _ 
I ta wena tu nie osŁabŁa . Wśród rozbitków miał się znaleźć królewski trefniś i p iwniczny, zaopatrzeni w pękatą butelkę. 

W ich wypadku nieświadomość grozy czy miłosierdz i a Losu, prowadzi do wspaniałej zabawności , żywej i dla dzisiejszego 
widza . I taki również Jest człowiek, taki. że przy całej swej nędzy, uderzającej śm i eszności i bezmyślności, pośród 
scen, które go zrównują z małymi zwierzakami. będzie myślał o wywyższen iu się przemocą i chytrośc i ą. Tonacja 
w jakiej się to wszystko odbywa, jest prawdopodobnie znów tonacją średn i owiecznych satu rnaliów, jak w „Wieczorze 
Trzech Króli"_ Tu jednak pobrzmiewają groźniejsze tony .. 

Wydaje się mimo to, że Prospero Jak Szekspir akceptuje postawę wyrażon ą później słowami Goethego „ Znać Ludzi , 
a mimo to ich kochać" . Choćby bowiem natura zawierała w sobie t ak głębokie moralne rany, jak te. które uwidacznia 
postępowanie uzurpatora z Mediolanu . Sebastiana i reszty, nie można się całkiem od niej odwrócić. 

Przebaczenie wiąże się jednak z pożegnaniem_ Propsero złamie berto czarodzieja. wypu szczając usłużnego 

Ariela . Powietrzny duch czarodz iejskiego kunsztu służy bowiem krótko 1 kiedyś zawsze odchodzi na swobodę 
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Peter Brook 
PROSPERO I WOLNOŚĆ 

Postaci Prospera nie trzeba tlumaczyć, nie trzeba szukać psychologicznej spójności charakteru. Szekspir 
pisząc „Burzę" byl u szczytu swych twórczych możliwości nie musial opisywać wszystkiego w najdrobniejszych 
szczególach. Powstalo tak wiele książek analizujących domniemane niespójnośc i w postaci Prospera Mus imy 
zrozumieć, że twórczość Szekspira opiera się na sugestiach i to one budują szkielet postaci Liczy się to, co kryje się 
pod pozorami , a to zwykle bywa od nich bardzo odlegle . 

Istotny jest sposób w jak i postrzegamy znaczenie wolności w calej sztuce . Może to mieć wiele znaczeń. 
możemy to rozumieć na wiele różnych sposobów Kaliban chce wolności żeby mieć wyspę tylko dla siebie. Trynkulo 
i Stefano krzyczą że wolność to swoboda myśli Dla mlodego Fe r dynanda być wolnym to znaczy móc kochać 
bezgra niczn ie. 

A Prospero? Prospero trawi swój czas marząc nierealnie. trzeba przyznać. że jest marnym poLitykiem 
Obiektywnie. zastuguje na to aby utracić swoje królestwo na rzecz brata . nie dopilnowaŁ przec i eż spraw swego 
państwa . 

Prospero pos iadl wszystkie moce dostępne magom Ale w kulminacyjnym momencie sztuki uświadamia sobie, 
że bycie magiem polega na m ijaniu się z rzeczywistością zwyktego czlowieka Wyrzekając się więc magii, wyrzeka s i ę 

cech nadludzkich Uświada mia sob ie, że bycie mistrzem magii i posiadanie wŁadzy nad innymi nie czyni go wolnym 
Ostatni monolog Prospera uważany jest za pożegnalną mowę samego Szekspira - to n iedo rzeczne i spŁycające 
znaczen ie fi naŁu, bo i ntencją Szeksp ira raczej n igdy n ie byto wypowiadanie się poprzez swoich bohaterów. Gdy 
Hamlet mówi „być albo nie być" , to n ie Szekspir przecież rozważa samobójstwo. Nie bez przyczy ny Lekki ton „Burzy " 
staje się w pewnym momencie poważny. by w fi na le p rzerodzić się w rozpacz Po wzlotach i upadkach - po podjęciu 
koniecznyc h decyzji, po wybaczeniu wrogom - sądząc , że nie zostalo mu nic prócz rozpaczy, Prospero uświadamia 
sobie, że ocalenie może przynieść m u tylko prośba o przebaczenie . Z prośbą tą zwraca się do nas - widzów Wolność 
jest bowiem czymś , co trzeba dz i elić . Wolność przychodz i przez miŁość. 

Burza 

KALI BAN 
Nie bój się Wyspa dźwięczy. szemrze, gada, 
Lecz śpiewa slodko, pieszcząc , a nie raniąc 
Bywa , że tysiąc gwarnych instrumentów 
Brzdąka mi w ucho; Lub gdy się z dlugiego 
Snu zbudzę, glosy znowu spać mi każą, 
A we śnie zaraz otworzą się chmury. 
By mi ukazać skarby niezmierzone, 
I mnie w nich skąpać . A zbudzony placzę, 
Bo chcialbym znowu śnić. 

(akt Ili/scena 2) 

PROSPERO 
Nasze zabawy skończone . Aktorzy, 
Jak ci mówiŁem , to duchy jedynie, 
Które w powietrzu JUŻ się rozpŁynęŁy, 
Taki sam miraż, muślin bez osnowy -
Jak świetne zamki, wyniosle świątynie, 
Wieże z gŁowami w chmurach, ten glob caŁy, 
Wczoraj i dziś , które też wiatr rozwieje. 
Jak bezcielesne nasze widowisko. 
Z tej samej przędzy, co sny, nas utkano. 
A nasze krótkie życie ze stron obu 
Snem spięte Czuję się nieswój , mój pan ie, 
Wybacz tę sŁabość. stary mózg doskwiera . 
Lecz nie przejmujcie się tą przypadlością . 

Idźcie do mojej chaty, odpocznijcie, 
Ap się przejdę nieco, by ukoić 
Wzburzony umysŁ 

(akt IV/scena I) 
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