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BURZA 
PRZEKŁAD~ STANISŁAW BARAŃCZAK 



Jan Kott 

TRZY GODZINY ALBO CZYŚCIEC 
Przedstawienia w Globie i vy teatrach publicznych zaczynały się o drugiej po 

południu. Iluzja realności - według znakomitej formuły Northropa Frye'a -
staje się realnością iluzji. W tym teatralnym czasie, który nagle i niespodzianie 
stał się czasem rzeczywistym, cała przeszłość w sztuce jest teraz historią 
świata i przeszłością widzów, od wędrówek Eneasza do wyprawy na Bermudy 
i do Wirginii. Przyszłość Prospera („. .. czas idzie naprzód ze swoim 
brzemieniem") jest przyszłością widzów, naszą własną przyszłością i naszym 
własnym losem - wybranym albo narzuconym. 

W jaką mam iść stronę? 
Czy mam tu zostać przez was uwięziony, 

Czy płynąć do Neapolu? 

Raz jeszcze powracają te dwa kluczowe słowa: „ confine " i „ re lease". 
Między „uwięzić" i „uwolnić" rozgrywa się cała historia świata. W epilogu 
Prospero jest jeszcze więźniem teatru. 

Niechaj mnie wasze dobrotliwe ręce 
Uwolnią z więzów kres kładąc udręce. 

Trzy godziny w Burzy, jak trzy noce w Śnie nocy letniej, są czasem 
metamorfozy. Kiedy ten czas się kończy, postacie, aktorzy i widzowie dramatu 
wracają do zwyczajnego świata. „Akcja - pisze Northrop Frye - przenosi się 
od pozorów rzeczywistości ku niej samej , od obrazu do substancji. Kiedy 
następuje powrót do rzeczywistego świata, miraż okazuje się nicością" . Jak 
w gorzkim wyznaniu Prospera: 

... cały ten glob 
Ze wszystkim, co ma na swojej powierzchni, 
Kiedyś rozwieje się .. . 

W słynnym renesansowym traktacie o architekturze, pierwszym po 
Witruwiuszu, Sebastian Serlio pisał: 

Pośród wszystkich dzieł dokonanych ludzką ręką, aby wzbudzić podziw, radość · 
wzroku i ukontentowanie fantazji , najpierwsze miejsce zajmuje umieszczenie przed 
waszymi oczami SCENY, gdzie na jednym miejscu zbudowanym przez biegłych 
w sztuce perspektywy Cieśli i Murarzy zobaczysz świetne pałace, wyniosłe świątynie 
i najróżniejsze budowle ... 

Szekspirowskie „pałace świetne, wieże w chmurach, wzniosłe świątynie" 
wydają się powtarzać jak echo ten najgłośniejszy ustęp ze świeżo przełożonej 
na angielski (1611 , rok Burzy) Book of Architecture Serlia. Ale w tej rzadkiej 
dramatycznej konfrontacji dwóch wizji teatru w monologu Prospera obraz 
miasta na scenie z jego wielkimi i wspaniałymi budynkami rozwiewa się jak 
„nierzeczywiste widowisko", „nie zostawiając nawet strzępu mgły". 

... 

Ulotna materia szekspirowskiej sceny nie jest perspektywistyczną iluzją 
realnych miejsc. Wszystkie miejsca i czasy mogą ukazać się na scenie 
w mgnieniu oka. Błazen towarzyszy królowi i królewski syn zabawia się 
w oberży z ladacznicami i rzezimieszkami. „Cały glob ziemski i wszystko na 
nim" jest emblematem i powtórzeniem theatrum mundi. „Globe'', The Globe, 
nazwa i teatr, obraz i budynek, scena i widownia, dwa zwierciadła, posyłające 

sobie nawzajem odbicia, są paradygmatem świata i życia . 

Świat cały jest sceną: 
Wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety 
Są aktorami jedynie i mają 
Wejścia i wyjścia. 

Rzeczywiste burze są tylko powtórzeniem teatralnych piorunów 
i grzmotów. „W szechmocna sztuka" i „potężna magia" są sobowtórami teatru. 
Scena jest nowym Czyśćcem, gdzie wszystko się powtarza, ale nic nie 
oczyszcza i nic nie prowadzi do zbawienia. 

Myśmy z tej samej materii , 
Co mary senne, i krótkie to życie 
Kończy się snem. 

„Myśmy", We. W tym gnomie najbardziej znanym z całej Burzy, to aktorzy, 
którzy w szekspirowskiej fizyce i metafizyce teatru „znikają w powietrzu" jak 
duchy. Sztuka kończy się zapomnieniem. Jak życie. „Igraszki nasze 
skończone". Zostaje tylko pusta scena, na której wciąż na nowo rozgrywa się 
ta sama komedia/tragedia. 

Jan Kott, fragment z tomu Płeć Rozalindy 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992 

THE 

TEMPE ST. 



William Shakespeare 

SONET 66 
W śmierć jak w sen odejść pragnę, znużony tym wszystkim: 
Tym, jak rzadko zasługę nagradza zapłata, 
Jak miernota się stroi i raduje zyskiem, 
Jak czystą ufność krzywdzi wiarołomstwo świata, 
Jak hańba blask honoru rychło brudem maże, 
Jak żądza na złą drogę dziewiczość sprowadza, 
Jak zacność bezskutecznie odpiera potwarze, 
Jak moc pospólną trwoni nieudolna władza, 
Jak sztuce zatykają usta jej wrogowie, 
Jak naukę w pacht biorą ignorantów stada, 
Jak prostą prawdomówność głupotą się zowie, 
Jak dobro złu na sługę najwyżej się nada. 

Znużony - odejść pragnę; lecz chęć w sobie dławię: 
Jeśli umrę, sam na sam z światem cię zostawię. 

Przekład Stanisława Barańczaka 

piłem - nawet łzy syreni~ 
esznych alembikach cic,\a -
m nadzieję, a nadzieją drżenie 
wygraną, gdy klęska spadała! 

y popełniała dusza, 
stsze szczęśćie oprclmienia ! 
:ka, ta, co mózg 

wzroku oma 



William Shakespeare 

SONET 119 

Jakichż leków nie piłem - nawet łzy syrenie 
Destylowane w grzesznych al~mbikach ciała -
Trwożnym drżeniem nadzieję, a nadzieją drżenie 
Lecząc, wierząc w wygraną, gdy klęska spadała! 
Jakież fatalne błędy popełniała dusza, 
Ufna, że ją najczystsze szczęście opromienia! 
Jak szalała gorączka, ta, co mózg przymusza, 
Aby traktował serio wzroku omamienia! 
O, dobrodziejstwa złego; dziś wiem, że zaiste 
Dobro dzięki złu może stać się jeszcze lepsze; 
Że miłość, gdy ją z gruzów dźwignie serce czyste, 
Urośnie w gmach, co wszelkie ataki odeprze. 

Skarcony, nie ze stratą powracam, lecz z zyskiem: 
Zło kazało mi dobro doceniać we wszystkiem. 

Przekład Stanisława Barańczaka 







W. H. Auden 

Morze i zwierciadło 
(fragment) 

Kiedym się zbudził do życia, szlochający karzełek, 
Któremu wielkoludy służyły tylko tak, jak chciały, nie byłem 

Tym, czym się wydawałem: za ich aktywnymi plecami 
Imałem się magii, aby uciec przed ułomną sprawiedliwością ojca, 

Pomścić na Rzymianach za ich gramatykę, 
Zagarnąć popularny teren i wymazać na zawsze 

Tę wulgarną zniewagę, że jest się tylko jednym z wielu. 

Teraz Arielu, oto ten, kim jestem: późny twój i samotny władca 
Który już wie, czym jest magia: mocą czarów 

Nabytą przez rozczarowanie. 

Tłumaczenie Zygmunta Kubiaka z książki: 

Zygmunt Kubiak, Kawafis Aleksandryjczyk, 

Wydawnictwo Tenten, 1995 



Leszek Kołakowski 

Zwycięstwo utopijnych mrzonek oznaczałoby totalitarny koszmar i 
całkowity upadek cywilizacji, podczas gdy niekwestionowane 
panowanie ducha sceptycyzmu skazałoby nas na beznadziejną 
stagnację - bezruch, który najmniejszy przypadek mógłby łatwo 
zmienić w katastrofalny chaos. Ostatecznie musimy więc żyć 

pomiędzy dwoma nie dającymi się pogodzić roszczeniami, z których 
każde ma swoje kulturalne uzasadnienie. 

Myśli wyszukane, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2000 

William Blake 

Bramy raju, 1793 

~~~~b~~Hm8li~~li'z~~flc'flc9 o\lMJ~ęj1Jat~~R>~<ldbt§łŃ&\rn na życie, 
CJ':r~m9tKQH'iłJań'fiQliwsP1Jłlłitwń'-c-O~~traf,~~·~~'°~'t'YWk~ młodej 
prawdopodobnie wypadły z przepływającego opodal kontenerowta. 
pary trudno uznać za udaną. „Gazeta Wyborcza", 16 XI 2002 
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Wystan Hugh Auden 

Burzę przepełnia wszelkiego rodzaju muzyka, ale nie jest to jedna z tych 

sztuk Szekspira, w których - w sensie symbolicznym - harmonia, zgodne 

zespolenie odnosi w końcu triumf nad pełnym dysonansów bezładem. 

Poprzedzające ją trzy romantyczne komedie - Perykles, Cymbelin, 

i Opowieść zimowa - które traktując o podobnych sprawach, jak 

niesprawiedliwość, intrygi, rozłąka, kończą się wszystkie w wybuchu radości: 

ci, co czynili zło, odczuwają skruchę; ci, którym źle czyniono, przebaczają 

i ziemska muzyka prawdziwie odzwierciedla niebiańską. Burza kończy się 

znacznie większą goryczą. Jedynym winowajcą okazującym prawdziwą 

skruchę jest Alonso. · I jakaż przepaść dzieli „Dziś hasłem będzie 

przebaczenie" Cymbelina od Prospera: 

Co do ciebie, ze wszystkich najgorszy, 

Którego bratem nazywać nie mogę, 

U st bowiem moich nie chcę tak pokalać, 

Wszystkie ci czarne przebaczam występki, 

Tylko się o me księstwo dopominam, 

Które, wiem dobrze, powrócić mi musisz. 

(Przekład Leona Ulricha) 

Sprawiedliwość triumfuje nad niesprawiedliwością nie dlatego, że jest 

bardziej przepełniona harmonią, lecz dlatego, że rozporządza wyższymi 

siłami; można by powiedzieć nawet - dlatego, iż głośniej brzmi. 

„Maska weselna" jest dziwna i niepokojąca. Ferdynand i Miranda, którzy 

zdają się tak dziewiczy i niewinni jak kochankowie z baśni, wysłuchać muszą 

na początku umoralniającego wykładu o tym, jak niebezpieczne byłoby 

jakiekolwiek uprzedzanie małżeńskich ślubów, a następnie oglądają „maskę", 

w której Wenus zawiązuje intrygę zmierzającą do tego, by właśnie tak 

postąpili. „Maska" nie zostaje doprowadzona do końca, zostaje przerwana 

nagle przez Prospera, który szepcze o następnej intrydze, o „spisku na życie, 

przez Kalibana i współwinnych knutym". „Maskę" jako rozrywkę młodej 

pary trudno uznać za udaną. 



Zwycięstwo sprawiedliwości, do której doprowadza Prospero, zdaje się być 
dlań raczej obowiązkiem niż źródłem radości. 

Do Neapolu ze dniem wypłyniemy, 
Tam, z bożą łaską, odbędziemy spólnie 
Ślub uroczysty drogich naszych dzieci: 
A potem wrócę do mojego księstwa, 
Gdzie grób mi będzie każdą trzecią myślą. 

(Przekład Leona Ulricha) 

Nie jest to ton człowieka, który zostawiając za sobą marności ziemskiej 
muzyki, kontemplowałby ( ... ) tę „niebiańską harmonię, do której wkrótce 
dusza ma uleci", lecz raczej człowieka, który tęskni do miejsca, gdzie 
wszystko będzie ciszą. 

W. H. Auden, Rękafarbiarza i inne eseje, PIW, Warszawa, 1988 

----·~·----

BURZA 
Williama Shakespeare' a 

Na scenie Teatru Polskiego w Warszawie. 

Premiera 14 sierpnia 1913 roku. 

Baśń fantastyczna w 5 aktach 

Przekład: Leon Ulrich. 

Reżyserował Józef Sosnowski. Dekoracje Karola Frycza. 

Muzyka Henryka Opieńskiego. 

Obsada: Alonso - Jerzy Sosnowski, Sebastian - Jan Gutner, 
Prospero - Michał Szobert, Antonio - Mieczysław Węgrzyn, 
Ferdynand - Adam Wiślański ( dubl. Aleksander Węgierko), 

Gonzalo - Józef Zieliński, Kaliban - Stefan Jaracz, 
Trynkulo - Stanisław Jarniński, Stefano - Aleksander Zelwerowicz, Miranda 

- Iza Kozłowska, Ariel - Wanda Tatarkiewiczówna 

Grano 34 razy. 



Dyrektor naczelny 
JERZY ZALESKI 

Dyrektor artystyczny 
JAROSŁAW KILIAN 

Zastępca dyrektora 
BOGDAN POTOCKI 

Sekretarz literacki 
JOLANTA ŻUKOWSKA 

Inspicjent - Jolanta Dembińska 
Sufler - Małgorzata Ziemak 
Światło - Jarosław Wardaszka 

Dźwięk - Paweł Betcher 
Rekwizytor - Paweł Wrześniewski 

Brygadier sceny - Andrzej Zygmunt 

Główny inżynier - Leszek Włodarkiewicz 
Kierownik techniczny - Jerzy Sobolewski 

Pracownia scenograficzna - Jolanta Gałązka, Grażyna Piworowicz 
Modystka - Maria Wieniawska 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Zofia Borycka 
krawieckiej męskiej - Stefan Sapiński 

malarskiej - Janusz Przepióra 
stolarskiej - Ryszard Kotomski 

modelatorskiej - Zbigniew Petschl 
tapicerskiej - Mirosław Metylski 
perukarskiej - Roman Filutowski 
szewskiej - Waldemar Kamiński 
ślusarskiej - Zdzisław Roszczyk 

W programie wykorzystano fotogramy Edwarda Hartwiga z jego albumów: 
Halny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 1999 

i Wariacje fotograficzne, KAW, Warszawa 1978. 
Ryciny pochodzą z książki Alexandra Rooba - Alchemy & Mysticism. 

Wyd. Taschen, 1996. 

Opracowanie graficzne programu - Adam Kilian 

Wydawnictwo Teatru Polskiego w Warszawie 
Sezon 2002/2003 

Zakład Poligraficzny "BiS", Warszawa,ul. Smulikowskiego 6/8 

Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

W wystawieniu spektaklu znacząco pomogła nam: 

fil .,, polpharma® 
Na I stronie okładki - Człowiek wpisany w koło alchemiczne - magiczna wizja wszechświata. 

Zodiak, planety, żywioły i podstawowe substancje odpowiadają ściśle 
częściom ciała ludzkiego i temperamentom człowieka. 

Na IV stronie okładki - Stworzenie świata Williama Blake' a. 
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1913 

William Shakespeare 

BURZA 
Przekład - STANISŁAW BARAŃCZAK 

Osoby: 
Alonzo, król Neapolu .............. .......... „.„„„„„ ................ JANUSZ ZAKRZEŃSKI 
Sebastian, jego brat ... ........ ................................................ KRZYSZTOF KUMOR 
Prospero, prawowity książę Mediolanu .................... OLGIERD LUKASZEWICZ 
Antonio, jego brat, 
przywłaszczyciel tytułu księcia Mediolanu .................. LESZEK TELESZYŃSKI 
Ferdynand, syn króla Neapolu .... .. ................................... KACPER KUSZEWSKI 
Gonzalo, rzetelny, stary doradca króla ........................ WOJCIECH ALABORSKI 
Adrian, dworzanin ......................... ....... .......................... RYSZARD NAWROCKI 

· Kaliban, dziki niewolnik ............................................ MARCIN JĘDRZEJEWSKI 
. k / Tn n ulo ~ błazen ..... .... .... „ .... . .......... . . . .. .. ... ... . ... . .. . . .. ..... . . ... . .. .. . . . MICHAŁ LESIEN 

Stefano, piwniczy króla, opój .................... „ ... „„.„„„„ .......... ARTUR JANUSIAK 
Bosman ................................................................................ BOGDAN POTOCKI 
Miranda, córka Prospera ... ......................................... MAGDALENA SMALARA 
Ariel, duch ..... „ . . . ............................................ „ .. „. „ „ MAŁGORZATA LIPMANN 
Nimfy: MARTA ALABORSKA, IZABELLA BUKOWSKA, JOANNA VOSS 
Marynarze, Zjawy: PIOTR BĄK, PIOTR BRZEZIŃSKI, DARIUSZ KWAŚNIK, 

DOMINIK ŁOŚ, MICHAŁ MACIEJEWSKI 

Reżyseria 

JAROSŁAW KILIAN 
Scenografia 

ADAM I JAROSŁAW KILIAN 
Muzyka 

ABEL KORZENIOWSKI 
Konsultacja choreograficzna - EMIL WESOŁOWSKI 

Asystent reżysera - BOGDAN POTOCKI 

Przygotowanie wokalne - Anna Chmielarz 
. Asystentki scenografa - Jolanta Gałązka, Grażyna Piworowicz 
W scenografii wykorzystano fotografie wiatrołomów EDWARDA HARTWIGA 

z albumów Wariacje fotograficzne i Halny. 
Projekcja video - Adam i Paweł Kwiatek 

Sezon 2002/2003 Premiera 8 marca 2003 roku 


