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Jak należy przedstawić burzę. 

Jeśli chcesz dobrze przeds tawić burzę, rozważ i rozmieść umie
jętnie jej efekt, kiedy wiatr, dmąc nad powierzcinią morza i' ziemi, 
porusza i niesie z sobą przedmioty stałe w ogólnej zamieszce. 

Aby dobrze przedstawić burzę, stwórz naprzód chmury rozbite 
i potargane, lecące z biegiem wiatru, w towarzystwie piaszczyste j 
kurzawy, wzbi(ej z wybrzeży morskich; i gałęzie , i liście, niesione 
potęgą wściekłego wichru i rozproszone w powietrzu wraz z innymi 
przedmiotami lekkimi. Drzewa i zioła, pochylone ku ziemi, zdają się , 

jakby chciały mknąć za biegiem wiatrów, z gałęźmi wychylon ymi z 
ich naturalnej drogi i poplątanymi, odwróconymi liśćmi. Ludzie, 
którzy się tam znajdują, częścią obaleni i zm ien:ieni skutkiem roz
wianych szat i prochu, są prawie nie do poznania; a ci, którzy stoją, 
trzymają w -uścisku drzewa, by wiatr ich nie porwał; inni, z rękami 
przy oczach z powodu kurzu pochylają się ku ziemi, z sukniami i 
włosami zwrócon ymi za biegiem wiatru. Morze zmącone i burzliwe 
niech będzie pełne wirów i piany wśród wzdętych fal , a wiatr niech 
wznosi w smagane powietrze najlżejszą pianę na kształt gęstego 

i skłębionego obłoku. Z okrętów, które się tam znajdują, zrób kilka 
z żaglem podartym, a strzępy jego niech powiewają w powietrzu 
wraz z potarganymi sznurami; maszty złamane, przewrócone wraz 
ze statkiem zalanym i rozbit ym przez burzliwe fale; niektórzy lu
dzie , krzycząc, obejmują resztki okrętu; zrobisz chmury, gnane 
gwałtownymi wichrami, miotane o najwyższe szczyty gór i kłębiące 
się wirami na podobieństwo fal bijących o brzegi. Powietrze strasz
ne z powodu ciemności grubych, wywołanych przez kurz, mglę 
i gęste chmury. · 

LEONARDO DA VINCI 
Pisma wybr ane, Część III: Pejzaże, 

Pnekład: Lęopold Staff, W-wa 1958 r . 

Przedstawienie 
Nasze skończone . Ci nasi aktorzy, 
J ak ci już rzekłem, są wszyscy duchami 
I rozpłynęli się, znikli w powietrzu ; 
A tak jak pusty kształt tego widzenia, 
Ukryte w chmurach szczyty wież, wspaniałe 
Pałace , wzniosłe świątynie, a nawet 
Cały glob ziemski, tak, i wszystko na nim, 
Musi rozpłynąć się jak nierzeczywiste 
To przedstawienie rozwiało się całe 
Bez śladu. Bowiem my także jesteśmy 
Tym z czego rodzą się sny; a niewielkie 
To życie nasze sen spowija wokół. 

Burza Akt IV, se. l 
Przekład: Maciej Słomczyński 



PETER BROOK 

Pośród wszystkich sztuk Shakespeare'a żadna nie jest tak kło
potliwa i wieloznaczna jak Burza. Również tutaj widzimy, że jedy
nym sposobem odnalezienia właściwego sensu jest ujęcie całościo

we. Jako prosta, jednokierunkowa narracja - dramat ten jest nie
ciekawy; jako pretekst do popisów scenograficznych, choreograficz
nych lub muzycznych - jest ledwie wart przypomnienia; jako mie
szanka groteski i zręczności literackiej - może w najlepszym razie 
zadowolić paru bywalców przedstawień porannych, zwykle jednak 
służy do tego, by zniechęcać do teatru młodzież szkolną. Jeśli wszak
że zauważymy, że nic w tej sztuce nie jest tym, na co wygląda -
że toczy się ona na wyspie i nie na wyspie, w ciągu dnia i nie w cią
gu dnia, podczas burzy, która spiętrza wydarzenia, burzli\>ve nawet 
wtedy, gdy nawałnica już ucichła; że w uroczą sielankę dla dzieci 
całkiem naturalnie włączone są gwałt, morderstwo, intryga i prze
moc; gdy zatem zaczniemy wygrzebywać problemy, które Shakes
peare tak starannie ukrył, ujrzymy, że jest to jego ostateczna wy
powiedź, dotycząca całej kondycji ludzkiej. W podobny sposób 
pierwsza sztuka Shakespeare'a, Tytus Andronicus, zaczyna zdradzać 
swe sekrety dopiero wtedy, gdy przestajemy ją traktować jako sze
reg przypadkowych chwytów melodramatycznych, a zaczniemy szu
kać całości. Wszystko w Tytusie łączy się w mroczną, rwącą rzekę, 
z której - rytmicznie i w logicznym porządku - wynurzają się ok
ropieństwa. Drogą takich poszukiwań można też znaleźć ślad potęż
nego - i pięknego - barbarzyńskiego rytuału. W Tytusie jednak te 
„wykopaliska" są stosunkowo łatwe - potrafimy dziś łatwo znaleźć 
drogę do dzikiej podświadomości. Co innego z Burzą. Od pierwszej 
do ostatniej swej sztuki przeszedł Shakespeare przez wiele otchła
ni. Być może nie ma dziś warunków, by w pełni odsłonić istotę tej 
sztuki. Zanim jednak znajdziemy właściwy sposób przedstawienia 
jej, nie wolno nam utożsamiać dotychczasowych nieudanych inter
pretacji ze sztuką samą. Nawet jeśli niepodobna jej dzisiaj zagrać -
pozostaje przykładem, jak można metafizyczny dramat wyrazić ję
zykiem naturalnym, który jest zarazem święty, komiczny i surowy. 

Peter Brook, Pusta przestrzeń, W-wa, 1977 r. 



Stanisław Helesztyński 

Dzieje „Burzy" 

Wejście Burzy na literacką widownię Anglii odbyło się z wyjątkową oka
załością: utwór widniał na1 naczelnym, pierwszym miejscu w wydaniu FoHo I 
z roku 1623, nie drukowany uprzednio nigdy w wydaniach Quarto. Wyróżnie
nie to zawdzięczał utwór przypuszczalnie tej okoliczności, że jego wydawcy 
mieli do swej dyspozycji ·bardzo poprawny rękopis, wolny od błędów i pomyłek, 
opatrzony w wyjątkowo obszerne uwagi reżysersko-sceniczne. Jan Dover Wil
son .wyraża opinię, że rękopis sporządzony został tak starannie dlatego, że w 
tym czasie Burza przeznaczona została zimą 1612 - 1612 do wystawienia 
na dworze królewskim celem uświetnienia zaślubin księżniczki Elżbiety z Fry
derykiem, elektorem Palatynatu. Szekspir był nieobecny w Londynie i prze
słał swemu zespołowi teatralnemu egzemplarz mający zastąpić jego osobiste 
uwagi odnoszące się do wykonania sztuki. 

Utwór - jak wiadomo - powstał pod koniec r. 1610 lub w pierwszej poło
wie 1611, gdyż pierwsza wzmianka o wystawien iu go przed królem podaje datę 
pierwszego listopada r. 1611. 

Oryginalność pomysłu Szekspirowskiego stanowiła podnietę do rywalizacji 
j uż wkrótce po . śmierci poety. I tak Jan Fletcher (1579 - 1625) przetworzył wą
tek ten w swojej bajce dramatycznej o Amazonkach, zatytułowanej Podróż 
morsk a (1 622). Również Jan Suckling (1609 - 1642), nadworny poeta Karola I, 
w komedii Duszki (1632) posłużył się zdaniem Drydena - wzorami Szekspira, 
szczególnie postacią Ariela. 

Sam Jan Dryden (1631 - 1700), przedstawiciel angielskiego dramatu z okre
su Restauracji, opartego na wzorach francuskich , uległ namowom Williama 
D'Avenanta (1616 - 1668), rzekomego naturalnego syna Szekspira , i w roku 
1667 napisał łącznie z nim nową wersję Szekspirowskiego wątku pt.Bttrza, 
czyli zaczarowana wyspa. 

( ... ) Przeróbka Drydena - D'Avenanta usunęła intrygi polityczne Antonia 
i Sebastiana oraz próbę zabójstwa krma Alonsa. Starając się us tawić osoby 
działające w symetryczne grupy dodają trawestatorzy Mirandzie siostrę Do
rindę, Ferdynandowi - Hipolita , wzbogacając też Kalibana i Ariela o odpo
wiednią postać żeńską. 

Tak zniekształcony utwór, zamieniony na pustą feerię, wystawiano wie
lokroć na scenie teatru królewskiego, trafiając do gustów dworaków i roja
listów, których smak urabiała współczesna komedia francuska . Echo zachwy
tów, wywołanych tą bezceremonialną adaptacją oryginału, słyszymy w Dzien
n i kn Samuela Pepysa (1633 - 1703), który w roku 1667 był na premierze, pow
tarzając potem kilka razy wizytę w t~atrze, gdzie król Karol II, jego damy 
i kawalerowie bawili się farsowymi i muzykalnymi efektami adaptacji, w któ
rej nie pozostało nic z powagi i poezji Szekspira. 

Nie mówiąc o przeróbkach na operę stwierdzić należy, że ta niefortunna 
wersja z r. 1667 utrzymała się na scenie angielskiej, przy niezdecydowanych 
próbach powrotu do pierwotnego tekstu, w zasadzie aż do roku 1838, kiedy 
William Karol Macready (1793 - 1873), dyrektor teatru Covent Garden, wy
walczył należne miejsce sztuce Szekspira w pierwotnym jego brzmieniu i zna
czeniu. 

( ... ) W orbicie wyobrażeń Szekspirowskich, dotyczących Kalibana, obraca 
się racjonalistyczny teolog, krytyk i filolog francuski Ernest Renan (1823-
1892) w dramacie z roku 1857 pt. Kaiiban, gdzie kreśli dalsze dzieje dwóch 
głównych protagonistów Burzy, Prospera i jego niewolnika. Sytuacje się zmie
niły po powrocie obydwu do Mediolanu. Prospero znów zatopił się w bada
niach. Kaliban, oburzony na Prospera, że magia, którą go straszył, była złu
dzeniem, podburza przeciw niemu lud, strąca go z tronu i sam przejmuje rzą-

dy. Wnet jedna~ zakosztowawszy władzy, zmienia front, przejawia zapędy 
'.ł ut.ok.raty: bro?i Prosp~ra pr~e~ Inkwizycją, chce korzystać z jego wiedzy 
i uzyc go przeciw ludowi. W UJęc1u Renana Kaliban stanowi satyrę na pseudo
demokratyczne gesty demagoga ludowego. 

Nie dał ty~e . bodźc?w do nowych utworów poetyckich czy dramatycznych 
Prospero, chociaz budził przez stulecia i budzi dotąd najwyższe zaciekawienie 
krytyków i widzów. ( ... ) 

Burza należy w Anglii i dziś do żelaznego repertuaru scenicznego. Naczel
ny teatr szekspirowski, The Memoria! Theatre w Stratfordzie, wznawia ją raz 
po raz. (. .. ) 

Czy nad brzegami Wisły budził ostatn i utwór Szekspira podobne jak w 
Anglii pełne podziwu echa? 

Jeśli wzi~ć pod uwagę ilość przedstawień na scenie, nie należy B urza do 
sztuk uprzywlleJowanych w Polsce, gdyż pojawiła się na niej późno i nie była 
grana. często. Do . zanotowania mamy na przestrzeni wieku XX wystawienie 
s~tukL w Krakow.1e w latach 1901, 1902, i 1904. Rokiem przełomowym okazał 
się .. rok 1913, gdz~e do głosu dochodzi Warszawa, prezentując utwór w reży
sent J. Sosnowskiego, przy obsadzie roli Kali bana przez Stefana Jaracza i roli 
Stefana przez Aleksandra Zelwerowicza. 

W odrodzonej Polsce uczyniono nowy wysiłek w roku 1926, dając Burzę 
w Teatrze Narodowym, w nowym, nie drukowanym dotąd przekładzie Bar
b:=try Zan, przeznaczając rolę Kalibana ponownie Jaraczowi; eksperyment pow
torz ł w następnym roku teatr lwowski. 

Dopiero jednak inscenizacja Leona Schillera w Łodzi w 1938, podjęta na no
wo ~ _1947 w ramach Festiwalu Szekspirowskiego, dala poznać publiczności 
polskieJ całą piękność i wielkość Bnrzy. 

Ze wstępu do Burzy 
w wyd. Bibl. Narad. ser. II nr 12 

Wrocław, 1958 r . 

Polskie przekłady Burzy 

Ignacy Hołowiński - 1841 r . 
Józef Paszkowski - 1976 r. 
Adam Plug-Pietkiewicz - 1861 r. 
Leon Ulrich - 1868 r. 
Wojciech Dzieduszycki - 1894 r . 
Barbara Zan - 1904 r. 
Czesław Jastrzębiec-Kozłowski -1926 r. 
Zofia Siwicka - 1947 r. 
Władysław Tarnawski - 1956 r. 
Jerzy Stanisław Sito - 1958 r. 
MACIEJ SŁOMCZYŃSKI - 1979 r. - w druk u 
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LEON SCHILLER 

PRZEBUDZENIE 

- Tak, to był sen - rzecze Prospero - a zrodził się on w waszych móz
gach pod działaniem czarodziejskiego napoju, którym wczoraj uraczył was 
Ariel. J?z!ęki mojemu zwierciadłu mogłem ujrzeć zjawy zaludniające waszą 
wyobrazmę. Tak, tego teatru nie znajdziecie nigdzie... poza kręgiem zakreś
~on.ym przez wasze rojenia. Ale ten teatr naprawdę istnieje! I żyje osobliwym 
zyciem, bo chociaż rozwija się i staje s ię bogatszy z każdym stuleciem ... nie
mniej jest wiecznie młody dzięki - uwierzcie mi - swojemu istnieniu w sfe
rze wyobraźni. Spróbujcie dać mu kształt realny ... a teatr Prospera stanie się 
teatrem panów Pigwy i Spodka; ulegnie wpływom epoki i środowiska · stanie 
się katedrą literatury lub teatralnym cyrkiem Utinam falsus vates si'm. Ten 
teatr nie istnieje, ale zamiast niego istnieje Prospero i wasza wyobraźnia 
s~lach.e~n i moi g~ście,. zd?lna hafto"'."ać na kanwie, jaką wam dostarczę, naj~ 
piękmeJsze deseme. Widzicie we mme poetę, aktora i reżysera w jednej osobie. 
J;;t .sam przy.gotowałem ten napój, sa m wyszukałem najmisterniejsze i najcen
meJsze do mego naczyma, sam i w sposób naukowy manewrowałem zwiercia
dłem, kiedy działało na wasze umysły; mnie i tylko mnie, pod różnymi posta
ciami, widzieliście podczas waszego snu. Na THEATRUM WASZYCH DUSZ 
uk~zywały s ię postacie z różnych epok w kostiumach skrojonych wedle róż
neJ mody. 

. W ~aj ~i~uczci"".szym złodz iejaszku umieliście dostrzec tyleż dobra, ile jest 
meu~zciwosci w naJPrawszym obywatelu ... I w konsekwencj i nie mogliście pa
tr.z~c bez łez na cierp.ienia . przestępców, których los bardzo często karze za 
pozno. Was~a wesołosc ?orownywala waszemu smutkowi, kiedy patrzyliście 
na. tych tc~orzy, pyszałkow i na niedorzecznych i nieszczęśliwych kochanków; 
kazdy bo_wiem CZŁOWIEK w tej TRAGEDII LUDZKIEJ, czy to trwożący was, 
czy bawiący, na pewno rozbudził w waszych LUDZKICH PIERSIACH LI
TOśC. 

Brałem dźwięki z każdej tonacji, mieszałem farby wszystkich palet po to 
ż:eby stworzyć człowieka. ' ' 

. . kazał .wam się ~ardziej groteskowy, śmieszniejszy, bardziej przerażający 
mz na sweJ fot?grafu . w i:at1:1ralistycznym dramacie. Ukazał wam się mniej 
w.ytwo~ny, mmeJ cnothwy i me tak wytwornie zdeprawowany, jak jego opty
mistyczna karykatura w pseudoklasycznej tragedii. 

Widzieliści~, .że każdy czyn bohaterski ma swoją komicz1 ą stronę, i vice 
versa; nauczyhśc1e się dostrzegać w l'lajnikczemniejszej pozornie nikczemności 
elementy Piękna i vice versa; uznaliście , że na tym świecie dobro i zło są jed
nakowymi mocami, a rządzi nimi PRZEZNACZENIE. 

. Zrozumieliście, w końcu, że za plecami każdego człowieka bez wyjątku 
stoJą dwa podległe mi duchy: Ariel i Kaliban. 

· Dałem wam przedsmak świadomości , że istnieje „więcej rzeczy na niebie 
i ziemi , n iż się filozofom śniło". 

Pokazałem wam mistyczny związek między człowiekiem i duchami oraz 
tajemnicze ziarna ludzkiego działania. 
. . Dowiodł~m wam, że tęcza wykwita na niebie i że nad grobami tych, co 
sp ią snem wiecznym, wyrastają lilie i śpiewają skowronki. 

Wszys~ko, ~o wam po~<l:załem, „służyło niejako za zwierciadło naturze; po
kazywało cnocie własne JeJ rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi 
wieku postać ich i piętno". 

Z pewnością nie będziecie twórcami... a tworzenie jest obowiązkiem każ
dego człowieka, który jest świadomy posiaqania duszy.. . Nie będziecie, pow
tarzam, twórcami, lecz ateńskimi rzemieślnikami pokroju pana Spodka, poz-

bawionymi wyobraźni, jeśli w codziennym życiu nie postaracie się wypatry
wać owych fantastycznych barw, którymi płonął mój dramat. · 

Wydaje mi się jednak, że ta bezładna mieszanina i pozorny chaos odzwier
ciedlają dokładniej rzeczywiste życie w jego fantastycznych formach niż dra
mat moralny najdrobiazgowiej studiowany. Każdy człowiek zawiera w sobie 
całą ludzkość; a pisząc, co mu przychodzi do głowy, osiąga większy sukces, 
niż kiedy kopiuje z pomocą lupy otaczające go przedmioty. 

Dziwią mnie czasem skargi młodzieńczych wierszokletów na rzeczywistość. 
która podcina im skrzydła. Jakąż to rzeczywistość widzą? Tę samą, którą ży
ją tamci Ateńczycy, tę która jest zgniłym owocem ich prostackiej filozofii. 
I stąd biorą się wymyślone bzdury i nonsensy na temat Utopii, gdzie tacy mal
kontenci mogą znaleźć uci czkę przed rzekomo szarą rzeczywistością , ucieczkę, 
której nigdy nie znajdują. 

.Jak mało podniebny jest lot tych przepoetyzowanych gąsiorów, jak nie
podobny do lotu łabędzia ! Brudne lapy pierwszego lepszego ateńsk iego prosta
ka mogą sięgnąć ich skrzydeł. Ale my, panowie, którzy z łaski Boga mam. 
skrzydła cherubinów, my wiemy, iż rzeczywistość jest czymś najzupełniej róż
nym od tego zniekształconego obrazu, odbitego w tanim zielonkawym lustrze 
prostackiej świadomości czlowie! a z Aten . 

My w iemy, iż rzeczywi stość tylko od nas zależy, że zawsze jesteśmy jej 
twórcami i że widzimy ją taką. jaką nasza WOLA TWÓRCZA pragnie ją zo
baczyć . Z tej przyczyny nie znamy linii gran icznej między bajką i prawdą . 
między marzeniem i jawą , i z tej przyczyny nie powinniśmy uciekać od owej 
rzeczywistości , ponieważ jest ona umiej scowiona w nas; każde zjawisko umiej
scowione poza nami jest następstwem emanacji owej wiązki promieni, które 
napełniają nasze dusze mistycznym ' wiatłem. 

Z tej przyczyny proszę was usiln ie, abyście nie podciągali mojego drama 
tu pod żadną absolutnie kategorię. Zostawcie to historykom literatury, którzy 
spotkawszy na swej drodze coś szczególnego nie zaznają snu, pók i nie ochrzczą 
tego czego·. jednym z imion w swym nader skromnym kalendarzu. 

Nie nazywajcie mojego teatru ani klasycznym, ani romantycznym, a ni na 
turalistycznym. 

Widzieliście, że wszystkie te piękne kierunki są w nim zawa rte bez reszty. 
Nie nazywajcie go teatrem idealistycznym czy realistycznym, ponieważ te 

słowa dla nas, twórców rzeczywistości , nic nie znaczą. 
Użyjcie nazwy: ZWIERCIADŁO NATURY ... Zwierciadło tak osobliwe ... 

tak piękne, jak sama natura. 
A teraz spó jrzcie! 
Tutaj Prospero rzucił wysoko w powietrze swoje królewskie jabłko w 

kształcie globu ziemskiego, które l śniło w słońcu najpiękniej szymi barwa mi. 
Spójrzcie! TOTUS MUNDUS HISTRIONEM AGIT. 
żegnajcie ... Wróćcie do waszego kraju i nie zapomnij cie o Teatrze P rospe

ra. Nie próbujcie nawet walczyć z Imć Spodk iem, duma nie powinna wam na 
to pozwolić. .. Słowem ten teatr będzie trwał dopóty, dopóki będzie trwała 
ludzka głupota. żegnajcie ! 

Przełożyła Krystyna Tarnowska 
Przedruk fragmentu artykułu 

Dwa teat r y, z książki L. Schillera 
Na progu nowego teatru, W-wa 1978 r . 



TOTUS MUNDUS AGIT HISTRIONEM 

- dewiza ta ozdobiła wybudowany w r. 1599 w dzielnicy Londynu 
teatr „The Globe". Według tradycji umieszczona była pod godłem 
teatru, figurą Herkulesa dźwigającego kulę ziemską. 

Witold Chwalewik uważa, że „dewiza teatru szekspirowskiego" 
nie znaczyła, jak się to od dawna utarło przyjmować, że „cały świat 
gra komedię", lecz wyrażała myśl inną: że każdy człowiek jest akto
rem w jakiejś ~ztuce, którą równie dobrze może być tragedia, jak 
komedia. 

Myśl o jednostce ludzkiej na scenie życia podjął Szekspir pra
wie równocześnie z otwarciem teatru „The Globe" w komedii Jak 
wam się podoba (1600). 

Od tego motywu zaczyna swój sławny monolog Jakub: 
Świat to jeden teatr, 

Mężczyźni i kobiety to aktorzy, 
Każdy ma swoje wejście i odejście, 
Każdy ma spor-o ról do odegrania -
To siedem faz żywota. 

Motyw ten, przetwarzany na różne sposoby, pojawił się i w na
stępnych dramatach Szekspira: odnajdujemy go między innymi w 
Hamlecie, Śnie nocy letnie j i w Burzy, w której, jak nam się wyda
je, został rozwinięty najpełniej . 



Elfy wzgórz, s~awów, strumieni i gajów; 
I wy, co stopą nie czyniącą śladu 
Mkniecie po piaskach, ścigając Neptuna, 
Gdy się zanurza; by uciec, gdy wraca; 
I wy półduszki, co w blasku księżyca 
Cierpkie pierścienie nakładacie trawom, 
Aby ich owca nie tknęła; wy także, 
Które wzno·sicie grzyby o północy, 
A radujecie się wieczornym dzwonem; 
Z waszą pomocą, - o zwiewni mistrzo~ie 
Zaćmiłem słońce w południe, wezwałem 
Wichry wzburzone i pchnąłem do wojny 
Zielone morze z lazurowym niebem; 
W straszny piorun świst tchnąłem płomienie 
I dąb Jowisza potężny rozdarłem 
Jego pociskiem; wstrząsnąłem skalistym 
Przylądkiem; sosnę i cedr wyrwałem 
Wraz z korzeniami: na mój rozkaz groby 
Budziły śpiących, wyjść im rozkazując, 
Otwarte moją wszechpotężną Sztuką. · 
Lecz tę przyziemną magię dziś odrzucam; 
A gdy sprowadzę niebiańską muzykę -
Co czynię teraz, - aby tym ulotnym 
Czarem na zmysły ich wpłynąć jak zechcę, 
Wówczas mą laskę złamię i zakopię 
Na określoną ilość sążni w ziemi, 
A głębiej, niźli sięgnąć może sonda, 
Zatopię księgę mą. 
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