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Giuseppe Toma i di Lampedusa 

RÓL Lir cudem uniknął sfa ł szowania przez Arrigo Bo
i to, więc nawet nam, Włochom , ukazuje się w swoim 
bez reszty czystym pięknie. 

Ta uniwersalna tragedia tratuje tego, kto ją 
czyta (nie tego, kto je j słucha) jak galopujący Czterej Jeźdźcy. 
A im pet tego gal pu jest tak wielki, że na stratm anej ziemi, jak 
si ę w daje nic nie będz i e mogło wzrosnąć. Pokładaliśmy wiele 
nadziei w Kordelii. Doszła do władzy - pomy 'leć tylko: Kordelia 
królową! le nawet najczu lszego dziecka nie wystarczy, żeby 
ocal ić dobro. Ko rdel ia także ginie. zekspir, który jeszcze po
trafi odnaleźć w sobie rnny tak wzniosłe , żeby opiewać inną 

śmierć, wobec śmierci Kordelii pozostaje niemy i tylko nieskład
ny bełkot szalonego starca tworzyć będzie jej pochwałę. 

• Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) w roku 1953, nie będąc 
jeszcze autorem głośnego , \ ydanego pośmiertnie Lamparta , zaczął 
pisać własną, oryginalną historię lite ratury angielskiej (wydaną 

dopiero w 1994 r ku). jawni! w niej swoją rozległą, systematyczną 

wiedzę i osobiste, namiętne upodobania literackie, a przede wszys
tkim posłużył się swoim szczególnym, niepowtarzalnym stylem. 
Obszerny rozdzia ł poświęcił w niej Szekspirowi, którego uważał za 
„najchlubniejsze imię w dziej ach lud zkości ". Z rozdziału tego przy
ta zamy fragment dotyczący Króla Lira. 



atrafiam y tu na ten absolutny nih ilizm moralny, któ ry 
j u ż nas uderzył w Mia rce za miarkę . 

Techn ika „oplątujące o w zła" została tu zastosowana 
z wprawnym mi trzostwem. Tutaj t akże, w znaczn ie wi ększej 

mierze niż w Ham lecie ten węzeł ma posłu żyć do oświetlenia 

rozpaczy poety. „Zwróćcie uwag - zdaje sic; nam mówić - że te 
przypadki okru tnej nicwdzięczno ~ c i nic są żadnym wyjątk iem, 

że są przeciwnie, n iemal regułą: oto po Goneri l mamy jej na
stępny przykład." Ten sposób przekony>vania jest jak bicie 
w dzwo n, jak uderzenia młotka wb ij ającego gwoźdz ie do przy
strojone j trum ny; widzieli 'my to j uż w zalążku w 011ecie 149. 

Jednak po namyśl e gotów jestem u znać, że pesym iz m jest 
tu taj m niej absolutny n iż w Miarce za miarkę. Kordelia um iera, 
a le przynajm niej nie zosta je zhańb iona jak Izabela. A wszystkie 
po tacie, nawet te na jgorsze, Edmund i G ncril, zachowuj ą do 
końca odwagę, a to całkiem co in nego niż h n iehna „dwul ico
wość" jaka panowała w Wiedniu. 

Edmund um iera wręcz wznioś l e, wypowiada j ąc jedno 
z tych zda6 , które Szek pi r odnajdywał w niebie, kiedy hrał się 

do rzeczy na serio: ,,Yet Edmund was beloved" - „A jednak Ed
m und był umiłowany". Ch yba Szekspir zdał obie wreszcie spra
wę, że istn ieją dwie rzeczy, które zawsze mogą nas ocalić : śmi e rć 

i s iła du ch a. 
W znacznie większym stopniu niż Lir, który jest w gruncie 

rzeczy antypatyczny aż d o ch wi li , kiedy zbawiają go wydarze
n ia , w znacznie wi ększym stopniu n i ż uprze jmy Błazen, w zna
cznie wi ększym stopn iu ni ż uprzejmy Kent, głównym hoh atc
rem tej apokali psy, które tu taj przybrał a p ostać u tworu ·ccnicz
nego, jest bu rza, prawdziwa b urza z n ieba. Ta burza przetacza 
s i ę przez dwa akty, prz tacza się przez wieczność. 

Byłoby m i przykro , gd ybym nic zakoń ·zył tych moich 
krótkich uwag przytocz n iem wspan iałych strof Yeatsa o Królu 
Lirze: 

The years like great black oxen tread the world, 
And Cod the herdsman goads them on behind, 
And I am broken by their paasing feet. • * 

Historia wystawiania Lira na scenie wypada skromnie. 
Niewielu aktorów odważało siG wcielać w tę pos tać na miarę po
taci Mich ała Anioła . I ch yba żadnemu nie powiodło si ę to 

w pełni . 

przełożył Stani ław Kasprzysiak 

•• 
[ ... ] lata , niby wiel kie 

Czarne bawoł y, stąpają po ziem i, 
Bóg niby skota rz poga nia je z t yłu, 
A mnie ich ciężki e zdeptał y kopyt a . 

zakończen ie Księżniczki Kasi Will iama Butl e ra Yeatsa w przekład z ie 
Jana Kasprowicza 
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Maynard Mack 

AKTORZY I REDAKTORZY , 

RÓL Lir to trudny orzech do zgryzien ia. Charles 
Lamh, jak wiem\ , uważni, że rnli króla nic da sit: za
gra(. Thackcrav uzna! dramat Li ra 1rn scl'nic za „nu
dziarstwo", przyznając jednocześnie , iż „powiedze-

nie, że która .~ ze sztuk ."zekspira jest zla, graniczy z bluźnier

stwem". Tobtoj krytykuwal „całkow i c ie nienaturalne »efekty« 
jak hląkanit· sit; Lira po pustkowiu, jego rozmowa z Błaznem, 
wszystkie te niewiary.godne przebrania, nierozpoznawanie za
maskowanych os<lb i spit.,:trzcn ie śm ierc i " . Bradley zaś, ktr} rcgo 
zdan iem dramat jest najwkkszym , choć „zbyt pot<:żnym dla sce
ny" dziełem Szekspira, wyli czy ł wiele raż<\cych „niepodo
bict1st w", których n ikt n ie zdoła ł zadowal ająco uzasadnić . 

Wśr6<l momen t<'>w szczcg<'> lnie nieprawdopodob nych Bra
dley \\·ymienia, mi~dzy inn ymi : nieujawnianie przez Edgara 
i Kenta kim są, chociaż ich przebrania dmvno j uż spełn i ły sw6j 
cel; łatwość, z j aką Glostcr nahiera się na podsunit;cy mu przez 
Edmunda sfałszcl\\any list, nie dziwiąc sit.,:, czemu svn mieszka
j ~1cy z bratem pod jednym dachem porozum icw·t sit: z nim li-

'l\ laynard l\ lack, wykładowca l'n iwersytetu w Yale, wydawca i ko
memawr Szekspira , jes t aurnrcm ll'ydanq \\ 1Wi5 ro ku książki King 
L e<1 r in Our Times (Król Lir w 11as;::ych c:::.asach) . Poniżej puhlikujc
my obszerne fragm enty l'Seju zatytułowanego Actors and Redactors. 



stownie, w dodatku przelewając na papier jawnie ojcobójcze za
mysły; brak reakcj i ze strony Glostera na to, że w trakcie potycz
ki z Oswaldem jego towarzysz zaczyna nagle mówić chłopską 

gwarą; upór Glostera, aby dla popełnienia samobójstwa iść do 
Dover, jakby nie było innego sposobu ani miejsca na rozstanie 
się z życiem; i wreszcie, czemu Edmund, chociaż jest śmiertel
nie ranny i nie ma nic do stracenia, tak długo zwleka z ujawnie
niem rozkazu zamordowania Lira i Kordelii. Można by tę listę 
wydłuży . [ ... ] 

Na nic zda się powiedzieć, że na scenie rzeczy te przecho
dzą niezauważone. Obserwując przedstawienie dostrzegamy 
przecież to, czego oczekujemy, a nasze oczekiwania kształtują 
się, między innymi, pod wpływem lektur i dyskusj i. Ponadto 
każdy widz z otwartymi oczyma ś ledzący spektakl Króla Lira ła
two spostrzeże, że akcja sztuki odbiega znacznie od norm praw
dopodobieństwa, z jakimi mamy na ogół do czynienia w szekspi
rowskich tragediach. Żadna z pozostałych tragedii nie wymaga 
od widza tak poważnego traktowania wprowadzających w błąd 
przebieranek. Pojawienie się Romea w masce na balu u Capule
tich, czy rada, jaką Jagon daje Rodrygowi, by towarzysząc Des
demonie na Cypr „zdobył jej łaski, przykleiwszy sobie brodę" 
(o czym, notabene, więcej się nie mówi) nie wystawiają naszej 
dobrej wiary na tak ciężkie próby. Co wi cej, w żadnej innej tra
gedii nie występuje tyle postaci uosabiających czyste zło i czy
ste dobro (z wyjątkiem wczesnego Tytusa Andronikusa), ani ak
cji nie budują zdarzenia coraz dalej przekraczające granicę na
turalistycznego prawdopodobieństwa: na początek - próba mi
łości córek do ojca i powrót Kenta gotowego, niczym Kajus, na
dal służyć swemu monarsze; potem - skuteczne wyniesienie Ed
munda, nieprawdopodobne przeistoczenie się Edgara, szaleń-
ze wybryki Lira z błaznem i żebrakiem podczas burzy; na ko

niec - skok Glostera oraz pojedynek Edmunda z bezimiennym 
rycerzem, którym okazuje się jego brat. Mocna to zaiste polew
ka, materiał raczej na romans niż na tragedię. Gdyby Poloniusz 
mógł zobaczyć Króla Lira na scenie, nie omieszkałby pewnie 
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wymyślić dla takiego gatunku odpowiednio złożonej nazwy, po
wiedzmy: dramatu tragiczno-komiczno-historyczno-sielanko
wo-roma ntycznego jako że każdemu z tych terminów można od 
biedy podporządkować poszczególne aspekty dramatu. 

Nie ma też co udawać, że kłopoty z Królem Lirem wymy
ślili badacze literatury bądź krytycy. Przeciwnie. Wystarczy za
stanowić s i ę poważnie nad wystawieniem sztuki, aby zdać sobie 
sprawę, ile problemów twarza próba pokazania jej na scenie. 
Przygotowując swój niedawny spektakl Króla Lira z Paulem 
Scofi eldem w tytułowej roli, Peter Brook miał si podobno wy
razić , że dramat ten jest „górą, której szczyt nigdy ni e został 
zdobyty, a drogę ku niemu zaściełają pogruchotane szczątki 

dawniejszych wspinaczy: tu Oliviera, tam Laughtona; strach po
myśleć'. Margaret Webster, dy ponująca ogromnym doświad

czen iem w dziedzinie wystawiania zekspira z różnymi ze poła
mi i dla różnych widowni, określiła Króla Lira jako „najmniej 
sceniczną z czterech sztuk" (mowa tu o Hamlecie, O tellu, Kró
lu Lirze i Makbecie) , dodając: ,,Makbet, obojętnie w jaki zosta
nie ubran y duchowe czy abstrakcyjne znaczenia zawsze oddzia
łuje swym niesłychanym dramatyzmem"; Otello , jej zdan iem: 
„zapewnia dynamiczną akcję, która w teatrze zaw ze usuwa 
w ci eń wszelkie teoretyczne wątpliwości co do motywów działa

nia głównych postaci"; natomiast w Królu Lirze reżyser potyka 
się o „brak takiej podstawowej teatralnej struktury". [ ... ] 

Skoro więc Król Lir jako dzieło literatury bywa oceniany 
bądź jako największe osiągni cie Szekspira, którego zwolennicy 
porównują tę sztukę z najwyższymi wzlotam i poetyckiej wy
obraźni, bądź też jako nedorzeczna historia, budząca (nie tylko 
u Tołstoja) „awersję i znużenie"; skoro, jako sztuka teatralna, 
uchodzi bądź za dzi eło całkowicie niesceniczne, bądź odwrotnie 
- dramat, który staje się zrozumiały dopiero wtedy, gdy jego in
scenizacja scali jego różne „intelektualne wątki" i odwróci uwa
gę widza „od tego , co może się inaczej wydać niezrozumiałe, 
niesmaczne albo niemądre" - to rzeczywiści e można mówić 

o poważnym problemie. 
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tea tralnej histor ii Króla Lira w ciągu pierwszych siedem
d ziesięciu pięciu lat istnienia sztuki możemy jedyn ie 
snuć domysły. Wiemy, że kiedy po nadej ściu Re taura

cj i teatry wznowiły działal ność, dramat grywano przez pewien 
czas: „tak jak napi sał go Szekspir nim zosta ł przerobiony przez 
pana Tate'a' - zapewnia nas o tym John Downes w Rocius Angli
canus (1708) - n ie wiemy jednak, jak był wystawiany ani czy 
cieszył s i ę powodzeniem. Co prawda o tatnią wątpl i wo ~ć zda je 
się rozwiewać fak t, że niedługo potem zosta ł gruntowni prze
robiony przez Nahun a Tate'a, wskutek czego od 1681 daty po
wstania nowej wers ji, aż do 1838 roku, kiedy Macread y zapre
zentował w Covent Garden swe his toryczn przedstawienie, 
p rzywracające niemal w całości oryginalny t kst - szekspirowski 
Król Lir ani razu, o ile wi my, nic poj awi ł się na scenie. W tea
trach król ował, i dobrze i ę miał , Król Lir w wyda niu Tate'a. 

Zredagowana przez niego wersja Króla Lira zasługuj e na 
kpiny, niem niej jednak jest wielce pouczaj ąca. We fragmencie 
wierszowanego prologu do niej ate zdaje się mówić, że szeks pi
rowski Król Lir (ze zrozumiałych skądinąd względów) przestał 

przemawiać do widzów epoki Restauracj i, których ulubion y re
pertuar obejmował , oprócz komedii, roman bohate rski i inne 
podgatun ki romantycznej ep iki. , Czyż winny pozostawać 

w ukryciu - zapytuj e Tate - sceny te, skoro znaleźć w nich mo
ż my, tak zabawę jak i umysłu naukę?" W liście dedykacyjnym 
zaś daje jasno do zrozumi nia, że objawienie owy h „scen" pu
bliczności uważa za n abożny hołd złożony Szekspirowi. Do pod
jęcia d zieła skłoniły g nam wy przyj aciela oraz własny „zapa ł 

dla w ·zystkich pozostałaś i Szekspira". Wertuj ąc jego tekst od
kryjemy, że w zapale dla szekspirowskiej spuści zny posunął · ię 

do: wymyślen ia roman u Kordelii z Edgarem; eliminacji króla 
Francji oraz Błazna; przydania Kordelii dwórki imieniem Aran-

te; dopisania szczęśliwego finału; a ponadto wyrzucenia, skróce
nia i przestawienia wielu scen oraz przepisan ia na nowo i przy
dzielen ia innym postaciom znacznych partii szekspi rowskiego 
biał ego wi rsza. [. „ ] 

Wskutek wszystkich tych przeróbek sztuka rzeczywiście 

zmienia się w tragiczno-komiczno-histo ryczno-sielski m lodra
mat, który na swój ułomny sposób dobrze sprawdza s i ę na sce
nie. Czego dowodem jej t rwający sto p ięćdziesiąt siedem lat t a
tralny żywot. 

I Il 

OŚWIĘCIŁEM Królowi Lirowi w wersji Tate'a aż tyle miej
sca, pa ni waż jej nieprzerwany teatralny żywot trwał 

dłu żej niż którykolwiek inny, do tej pory, okres funk
cjonowania sztuki na scenie, a po wtóre dlatego, że w moim 
przekonaniu wersja ta utrwaliła na długie lata pewną manierę 

wystawiania tej sztuki, która nie zanikła nawet po przywróceniu 
na scenę oryginalnego tekstu Szekspira. Tekstem Tate'a posługi
wali s ię wszyscy aktorzy, którzy w czasach Pope' a i Johnsona 
próbowali swo ich sił w roli króla Lira: Betterton, George Powell, 
Robert Wilkes, Barton Booth, Anthony Boheme, James Quin, 
Garrick Spranger Barry, John Kemble, i vvielu innych. Bardzo 
mało wiemy o tych, którzy występowa li przed Garrickiem. Rola 
ta u ch odziła powszechnie za szczyt osiągnięć Garricka. a jego 
interpretacj ę tudzież specyficzn y dla tamtej epoki typ wrażliwo
śc i rzucają świ atło sł owa Edwarda Tighe'a, który tak oto opisu
je, jak zachowywały się siostry Montgomery oglądając bwo 
przedstawienie: 

Twarz najstarszej była wniebowzięta i taka, że potężny mistrz 

uśmiechnąłby się na jej widok. Oczy mia ła szeroko rozwarte, 



oddech szybki, twarz jej blad ła , to znów oblewała s i ę rumi ń 

cem, b la uwznioślona, ni emal wyfruwała z fotela a na ko

niec po l ał y si ę łzy. 

Garrick pokazał w roli króla „uczciwego starego ·złowieka , 

który dobrze ·h cia ł, ale został p< dle potrak towa ny", po częśc i 

dla tego, że własna postu ra nie sp rzyj a ła stworzen iu bardziej 
maje tatycznej postac i, głównie jednak, jak można domniemy
wać, ponieważ był to jedyny, aut ntyczny, ludzki rys, jaki ostał 
siG w przeróbc Tate'a. Jed n ze współczesn ych tak opisał kre
ację Ga rricka: „drobny, białowłosy staruszek ... poruszający się 
chwiejnym kroki m na paj ęczych no?"ach i dr bnych stopach 
obu tych w ogromne trzewiki", i choć opisowi te mu przyświecał 

satyryczny zamysł, nie marny powodu wątpić w jego zasadni czą 

wierność. Wiem y skądinąd, że w we j cha rakter, zac ji Garrick 
podkre ~!ił zaawansowany wiek Lira, a jego gra za barwiała 

„wszystkie namiętności od rob i n ą przyna leżnego wickowi króla 
zniedołężnienia ". Sam Garri ck wyraża w l iście do Tighe a prze
konanie, że „Lir jes t bez wątpienia człowiekiem słabym, ma to 
w swym charakterze - to stary, wybuchowy człowiek, nieudol
n ie kochający swoje córki". Zdaniem prof. G.W. Stone'a, który 
dogłębniej n iż ktokolwiek z żyjących przestud iował tę insceniza
cj ę Króla Lira, Garrick widzia ł w dramacie: , szekspirowską sztu
k mogącą przewyższyć wszystko, co w dziedzinie mela-tragedii 
kiedykolwiek stworzono, wywołuj ącą gorętsze czułe emocje niż 
sentymentalna komedia". 

Garrick był akto rem wielkiej miary i, j eżeli wierzyć li
rycznym wynurzeniom jego współczesnych , osiągnął w Królu 
Lirze swego rodzaju niedościgłą doskonałość , zgodną z jego wła 

snym rozumieniem dramatu. Był jednak więźniem sprokurowa
nego przez Tate'a tekstu i chyba również - oczekiwań publicz
ności. Garrick zastanawiał się w pewnym momencie, czy nie 
przywrócić postaci Błazna , odrzuci ł jednak ten pomysł jako zbyt 
,śmiałą próbę ', i choć na początku kariery namawiano go, aby 
poniechał sztuki Tate a i pokazał ,oryginalnego Lira , Błazna, 
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i wszystko", nigd y n ie zdobył sie na w1 cej n iż przywrócenie 
części szekspirowskiego wiersza; pozostał przy opowieśc i Ta
te'a - romansie Kordeli i, szczęśliv.rym zakoó.czeniu , i całe j resz
cie. J eśli chodzi o gu sta publi czności Garrick wykazał ro ztrop
ną ostrożność. Wiemy, jak śmierć Kordel ii odczuł Samuel John
son („wiele lat temu śmierć Kordeli i tak mną wstrząsnęła, i ż nie 
pomnę bym zdobył si ę kiedy na ponowne odczytanie koń co
wych scen sztuki, póki nie podj ąłem się ich opracowania"). Kie
dy zaś w 1768 roku George Colman wystawił ztukę bez roman
su Ko rdelii i najprawdopodobniej z tragicznym finałem - jego 
insc nizacja spotkała się z druzgocącą krytyką. Jeden z kryty
ków zauważył: „tragiczne zakończenie każe poważnie wątpić, 

czy ludzkość przyzna Colmanowi wyższość nad Tate'm". Inny 
kry tyk n apisał: 

Nie chcąc pominąć fak tu, że pan Colman wprowadzi ł wiele 

rozsąd nych zmian, muszę jednak wyrazić przekonani ,, iż, na

szym zdaniem, p rzywrócen ie pierwotnego, żało snego zakoń

czen ia n ie sp rzy ja człowieczeństwu ni del ika t ności u czuć wy

daj e · i ę ono bowiem w dzis ie jszych czasach nazbyt przeraża

jące i t rud ne do znie,·ienia; za ' pominięci tak udatn ie przez 

pana Tate'a wykoncypowanego wątku m i łośc i Edgara i Kor

deli i, z a lą pewnością obn i żyło wartość dramatu, tak w czy

taniu , jak na scenie„ . 

Nawet Colman nie odważył się przywrócić Błazna. Jak wy
j aśn i a we wstępie do drukowanego wyda nia: „po głębokim na
myśle doszedł m do przekonania, że epizod taki zagran y na ce
n ie zmieniłby się w »burleskę«, niemożliwą do przyj ęc i a we 
współc zesnym teatrze". 

Mimo niezaprzeczalnego ta lentu osiemnastowiecznych 
aktorów, sposoby przedstawiania przez nich Lira na scenie pod 
żadnym względ em nie przeczyły przenikliv.rej analizie Charlesa 
Lamba: „Tate nałożył Lewiatanowi żelazne wędzidło, dzięki cze
mu t atralni odtwórcy, Garri k ij go następcy, ła t wiej mogą wo
d z i ć mocarne zwierzę po scenie ". 



IV 

tym, co w Królu Lirze wywarło na osiemnastowi czn ych 
widzach wrażeni e, kied y, zamiast wersji Tate'a u jrzeli 
na scenic dramat Szekspira, dowiadu jemy się od Samu

ela Johnsona; pisze on : 

Tragedia Lira cieszy się wśród dramatów Szekspira zasł u 

żoną s ł awą. Nie m a chyba sztuk i która z taką mocą przy
kuwa uwagę; bu dzi tak gorące em ocje; wznieca tak wielkie 
zaciekawien ie. Kunsztowne powikłania sprzecz nych inte
resów frapujące zestawienia d iametral nie odmien nych 
charakterów, gwa łtowne odmiany fo rtuny oraz szybki tok 
następujących po sobie zdarzel'1, wzn i cają w umyśl~ 

burzliwe uczuci a oburze nia, l irości i nadziei. Nie ma sce
ny, która nie miałaby swego udziału w narastan iu nie
szczGści i budowaniu akcj i, ani w rsu, który nie wnosiłby 

·zegoś w postęp danej sceny. Wyobraźnia poety płynie tak 
potężnym nurtem, że n ieu chronn ie poryv.ra z sobą urr, ysł 

który znajdzie ię \<\' i go strumieni u . 

Wystarczy zestaw ić powyższy tekst z fragmentem recenzji 
Hazlitta z p rzedstawienia Króla Lira w 1820 roku w którym ty
tuł mrą rok od twa rzał Edmund Kean, by zdać sob ie sprawę z ra
dykalne j zmiany krytycznych akcentów. Hazlitt pisze: 

----------~~~~===~ 

Jest coś„ . W gigantycznej, otwieraj ącej ię przed Lirem ot
chłani bólu , co zdaj e się wymykać jego pojmowaniu , co n a 
próżno próbuje objąć rozumem ... Gniew Lira je t jak mo
rze - rozhuśtane, wi ruj ąc , rozszalałe, bez grani c, bez na
dziei, bez światła na brzegu i kotwicy. Wyrwany z portu 
u czuciowych więzi i u talon go po rządku rzeczy, unosi się 
na fali bezbrzeżnej boleści niby wrak potężnego okrętu. 

Opuszczony przez fo rtunę, przez naturę i przez rozu m, 
pozbawiony celu i siły dzi ałania - tracący skrawek po 
skrawku, resztki pociechy i nadziei - a przecież niepoko
nany, wyrastaj ący majes taty znie z zi jącej p rzepaści .„ 

Powstaje niby du mny posąo, wyłom w naturze, ponad n ie
ludzkie okrucieńst wo i ni ewdzięczność córek.„ Bywaj ą 

złomy starożytneg granitu, których n ie ima s i ę współcze

sne dłuto: może więc niepodobna oczekiwać, by roli Lira 
sprostał talent śmiertelnego odtwór y. Pan Kean dokonał , 

tu i ówdzie, paru zgrabnych nacięć, lecz ni e wydobył 
k ztałtu z solidnej masy, ani n ie poru zył całej b ryły. 

, Gigantyczna otchłari" , „jak morze ' , ,wrak potężnego 

okrę tu", „wyra. tający majestatyczni z z iejącej przepaśc i", „sta
rożytny granit", „bryła„ - to zupełn ie inna rzeczywistość , która 
nie jest tylko wynik iem intelektualnego rozmachu Hazlitta i je
go upodobania do wymyślnych metafo r. Lamb, jak pamiętam y, 

mćwi w istocie to samo: „łatwiej by im przyszło odegrać na sc -
n ie milt nowskiego Szatana albo j edną ze straszl iwych postaci 
Mi hała Anioła". Ta sama nuta będzi e rozbrzmiewa , p rzez całe 
stu lecie, by w wykłada h Brad] ya znal eźć ukoronowan ie ro
mantycznie ekspansywnej in terpretacji Szekspira: 



.. . ogromna skala tego J zi eła; wielkość i różnorodnoś ' za
wa rte j w ni m głębi przeżyć ; wspó łprzen i kani e i ę wznio
s ł ych wyobrażeń .. . b zmiar szaleńczych konwulsji, tak 
w natu rze, jak w ludzkich nami ętnościach .. . n i ezwykła , 

chłodna i mroczna o taczająca bohaterów ztuki aura, uka
zu jąca, niby w zimowej mgle, ich wyolb rzymione sylwe t
ki; na pół uświadomiony domysł wielkich i u ni wer alnych 
si ł rządzących lo ami jednostki i jej namiętnościami . 

Teatr j ednakowoż zachowuje si(;'. bardzie j konserwatywnie 
niż krytycy lit ra tury. Niewiele wskazu je na ro , by s łyn ne dzie
wi ętnastowieczne spektakle w istotny sposób odbi ega ły od usta
nowionego przez Ga rricka wzo rca słabego, pognęb ion ego króla. 
Edmund Kea n zagra ł Li ra bardziej w. trząsan ego namiętno

śc i ami, n i ż budzącego żal i grozę, za co zos tał tak oto skarcony 
na ł amach Examinera: „Pan Kean z niezrównan ym rozmachem 
ukazuje crupcj wściekłośc i , wszelako w tym u talentowanym 
arty, cie tkwi co:, c nie pozwala mu wydobyć rysów tak ciele
:mej, jak umysłowej słabości, a tym amym wywołać wzniosłego 

współczu cia, jakie mogłyby one obudz i ć". J ednakże wed łu g Ha
zli tta, nawet Kean nie oJda ł ma j sta tycznej wi elkości Li ra . Jego 
ob łąkanie hardziej przypom i nało „zid iocenie niż szal i1stwo"; 
,m io ta ł s i ę i n ieprzytomni e w trzeszczał oczy". 

Macrcady również grał n amiętnościami, cho ć jednocze
śn i e budzi ł li t ość i t rwogę zwłaszcza w scenach z B łaznem. 

W przedstawieniu tym, wystmvionym w 1838 roku, po raz 
pierwszy od xvn wi ku przywrócono parti ę Błazna , wraz z tek
stem który, pomij a j ąc pewne skróty i prze tawienia był niemal 
całkowicie zgodny z zekspirow 'kim oryginałem. Macready 
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miał , co prawda, jeszcze większe ni ż Garrick czy Colman obawy 
przed reakcj ą publiczności na pojawi n ie się Błazna, i jeszcze 
w trakcie prób zastanawiał si ę, czy z ni go nie zrez gnować . 

Kied y jednak opisawszy przyjacielowi: „ trochę kruchego, ner
wowego chłopca o pięknym , na pół obłąkanym obliczu , jakim 
być powi nien '>, usłyszał , i ż w taki m razie ro l ę Błazna powinna 
zagrać kobieta, pomysł ten ostatecznie go przekonał. Przykład 

ten wyraźn ie pokazuje, że wywodząca się od Tate1a skłonność 

do sentymentalizowania Króla Lira, bynajmniej nie wygasła 
wraz z odrzuceniem jego wersj i ztuki . W poce Restauracji 
i przez cały wiek XVIII Błazen był w pogardzie jako po. tać zbyt 
prostacka i groteskowa; czasy wikto ri a ń ki przywróciły go 
wprawdzie d o łask , ale nie jako „nawiedzonego" straż ni ka „nie
wyrażalnych ta jemnic", jak pięknie powi edział Rober t Speaight, 
lecz egzaltowaną odmianę Piotrusia Pana albo Shelleya sportre
towanego przez Burn -Jonesa jakim go widział Matthew Arnold. 

Koncepcja roli Lira, j aką przyj ął Macready, zdaje si ę wska
zywać, i ż znane m u były zarówno zarzuty Lamba co <lo przyję

tego ogólnie sp osobu ukazywan ia Lira na scenie (jako: „porusza
jąc go się niep wnym krokiem starca z laską ' ), jak preten ·je 
Hazlitta pod adre em Kean a. „Niebotyczna rozpiętość myśl i , 

z jaki mi zmaga się umysł Lira, który swe nieszczęśc i a uto żsamia 

z n iebiosami - pisze Macre· d y - oraz zd olność spłodzenia tak 
potężnych wyobrażeń, zdają s i ę nie l icować ze s łabowitą, drżą

cą postacią." Cóż, kied y Lir Macready'ego podzielił los jego Bła
zna. Macready obnosi ł na scenic swą tragiczną, paternalistycz
ną królewskość; pi rwsze pot pi n ie wygłos i ł z „pełnym napię

cia spokojem", następne było „namiętnym krzykiem" o „n iepo
równan ie potężniej szej si le wyrazu", zaś w sceni e przebudzenia 
i rozpoznania Kordeli i wywoływał „ws t rząsające widownią wes
t ·hnicn ia i łkanie . Z i stniejących natomiast relacj i nie wynika, 
by zdawał obie sprawę, a tym bardziej starał się u kazać, m i
tyczne, wręcz apokal iptyczne aluzje i napomkni enia, jakie nie
którzy z nas dostrzegaj ą dz i ś pod powłoką rod zinn ego dramatu, 
a których intuicyjne wyczucie wyziera z cytowanych wypowie-



dzi Lamba i Hazlitta, oraz n amiętnego wybuchu Coleridge'a na 
temat czwarte j sceny trzeciego aktu sztuki: 

O, cóż za nagromad zenie ni doli świata. Cała z wnętrzna 

natura szalej e, cała moralna natu ra świata wyrwana z po
sad - prawdziwe szaleństwo Lira udawane szaleństwo Ed
gara, bełkotan i e Błazna, rozpaczliwa wiern oś' Kenta. Za
p rawdę podobnej sceny n ikt nigdy nic stworzył , i n ie stwo
rzy! Już sam obraz, jaki ukazuje się ludzkiemu oku bar
dziej jest przeraża j ący n iż wszystko, co natchniona Dan
tem wyobraźn i a Michała An ioła zdołałaby stworzyć, a co 
sam tylko pędzel M ichał a Anioła potra fiłby odmalować. 

Chociaż Macrea dy był , jak Garrick, wielkim aktorem i, jak 
Garrick, nal ża l do bard zo nielicznych dawnych artystów scen y 
umi e j ących wypracować i wcielić w życie j ednolitą koncepcj ę 

po, taci miast zwyczajem Kea na, odgr 1 wać w wybranym stylu 
zczcg ' lnie elektryzuj ące momenty roli , to jednak nawet on nie 
potrafił wyzwoli ć s i ę z wi ęzów koncepcji utrwalonych za sprawą 
Tate'a . Podobni nie umieli się od nich uwolnić jego dziewiętna

stowieczn i następcy. Lir w wyko naniu Phelpsa był sentymen tal 
ny od początku do koń a; kreacja Bootha, który, zdaniem j dne
go z recenzentów, zagrał „konwencjonalnego , rozzłosz zonego 
Polon iusza", była , w opinii Tennysona:, nad r interesuj ąca nie
zwykl e wzruszająca i pełna wyrazu , ale w niczym nie przypomi
na j ąca króla Li ra'" Irving „zdegradował " Lira (do poziomu: 
,,ob łąkańca na trzęsących się noga h") w przed tawieniu , po 
którego premierze, jak głosi plotka, jeden z krytyków miał zwró
c ić s i ę do swych kol gów z pytaniem: ,,No i kto teraz napisze 
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o tym prawdę?" Podsumowując dowcipn · uwagą jednego z m o
ich uczn iów, który am j st obiecującym aktorem, dziewiętna

stowiecznych na tępców Macready'ego w roli Lira „n aj łatwiej 

sobie wy >brazi ć jako poch ód powłóczących nogami, zgrzybia
łych starców, cz łapiących na wyprzódki w kierunku świętego 
przybytku łzawego kiczu". 

V 

w r E znane ju ż za czasów Keana i Macready'ego nowinki 
tea tra lne niemal równie gru ntownie jak prz óbka Ta
t 'a „skorygowały" sceniczny obraz Króla Lira . Pierw

sza z n ich to wprowadzenie tea t ralnej maszynerii. Już w 1820 
roku ·dmund Kea n gra ł sceny na pustkowiu w dekoracjach 
obejm uj ą ych wzburzoną rz kę oraz „sceniczny las ... zł ożon y 

z po zczególnych, fa luj ących na wietrze drzew z których zwie
szały się osobne l iście, swym szelestem naśl a<lu j 2 ce żywe dźwię 

ki natur y". Kiedy w 1838 rok u Macready wystawi a ł swego, cał
kowicie ju ż -zekspirow ki 3 go Króla Lira, efekty tego typy były 

kontynuowa ne i udoskonalane. W rec nzji pomieszczonej n ła 

mach Johna Bulla czytam y: 
Od pi erwsze j d ) ostatni ej ch wi li scener ia sztuki __ _ wi ern ie od-

daje epokq i okol i cznośc i , w jakich od bywa się ak ja . Zamki _ ą 

potężne pon ure, solidne; śc i any kom nat zdob i ą m y ' Jiwskie 

trofea i broń ; nad wrzo owiskiem wzno zą się amotnc wid 

ma drui d ycznych kręgów, a ,,straszliwy tumult" żywi ołów 

swoim reali zmem przewyższa wszystkie wcześn i e j , ze t go ro

dza ju próby. W odda li migo ·zc:1 wid laste pio run y, rozświetla 

j ąc swym blaski em rozległy w idnokrąg, to skrzą się blado , za

ta czając m isterne WGżowc skręty; pijany żywioł omiata przód 

sceny, by za mom ent pogrążyć ją w nieprz nikn ioncj ci emn o-



ści; a wicher i ulewa pędzą i wyj ą , dopełn iaj ąc „tyranii szalo

nej nocy". 

O niezmiennym powodzeniu, jakim w XIX wieku cieszył 

się ten styl in cenizowania Lira, świad czą .'łowa G.C.D. Odella, 
autora pionierskiej prac Shakespeare from Betterton to Irving, 
bez której nie może si ę obyć żaden badacz szekspirowski ch in
scenizacji. Otóż Odell, który swoje d zieło pi sał j u ż w 1920 roku, 
cytowany wyżej fragment recenzji z Johna Bulla uznał za opis 
idealnej insc ni zacji: ,znakomicie pomyślane i świe tni e zreali
zowane, do dzi ś niedościgł e w swym zamyśle unaocznienie wi 1-
kiej tragedii". 

Druga ze wspomnianych tea traln ych nowi nek miała chro
nić publicznść dziewiętnastowieczną przed b zpośrednim zde
rzeniem z barbarzyfl skimi aspektami 'Zekspirowskiej sztuki, 
a polegała na umie 'Zczaniu akcj i dramatu w konkretnym histo
ryczny m czasie. T m, którą mają Króla Lira świ e:lo w pamięci , 

nie muszę przypominać, że archaiczną aurę i folklorystyczny 
koloryt, jakie charakteryzują początkową scenę „sądu" nad có r
kam i, rozwiewają późni ej powtarzające się w dalszych częściach 

sztuki odwołania do elżbietańskiej rzeczywistości, co w efekcie 
wywołuje częsty u Szekspira efek t niejednoznaczności cza u al
bo ponadczasowości. Żaden z widzów pierwszych przedstawień 
Króla Lira, sł s ząc, co Edgar mówi o życiu wieśn i aków a Lir 
o m iejskich bandytach, i widząc na scenie symbolicznych przed
stawicieli państwowej i ro dzinnej hierarchi i: , owe togi i szuby", 
nie miał cienia wątp liwości , że dramat dzieje się w świeci e, 

w którym on sam jest naj głębi e j i najistotniej zanurzon y. Tym
czasem w czasach wiktoriańskich takie poczucie utożsami nia 
stało się trudno osiągalne. 

Nie należy przesadnie wyolbrzymiać szkód, jakie wyrzą

dziło dramatom Szekspi ra zastąpien i e otwartej, wysuniętej sce
ny „pudełkową ' sceną z kurtyną i prosceniu m, która powi ększy

ła subiektywny dystans między widzem a akcj ą ztuki; ani zbyt
nio ubolewać nad tym, że rozbudowane dekoracje oraz zmiany 

scenerii i nowe teatralne efekty zaczęły częściowo przejmować 
funkcję, jaką Szekspir wyznaczył poezji, czyniąc ją niekiedy 
wręcz zbędną albo (zwłaszcza w scenach burzy w Królu Lirze) 
zagłuszając ją innymi dźwiękami, i z reguły znacznie przedłuża
jąc przedstawienie, co pociągało za sobą konieczność radykal
nych cięć w tekście. Nie należy tych strat wyolbrzymiać, nie
mniej coś się w ten sposób gubiło, zaś w przypadku Króla Lira 
sumę strat powiększał odziedziczony po sztuce Tate'a senty
mentalizm. Kiedy na domiar złego w dziewiętnastym wieku za
częto poezję i mit zastępować historią, wszystkim dziełom typu 
Króla Lira, które głownie dzięki poezji i mitycznym treściom 
wznoszą się ponad poziom mieszczańskiego dramatu, zagroziło 
utknięcie w ślepym zaułku. [ ... ] 

VI 

O
BECNE stulecie wydaje s i ę pod wieloma względami lepiej 

niż którakolwiek z poprzednich epok, wyjąwszy chyba 
czasy Szekspira, przygotowane do tego, aby ogarnąć 

i odczytać całą gamę zawartego w Królu Lirze ludzkiego do
świadczenia. Doceniamy zalety pustej i niezlokalizowanej sceny 
el żbietańskiego teatru i potrafimy z nich korzystać, dysponując 
przy tym potężnym arsenałem środków, jakich dostarcza nowo
czesne oświetlenie. Dwie wojny światowe i Auschwitz, w sposób 
niedostępny naszym pradziadom, uwrażliwiły nas na takie 
aspekty dramatu jak obłęd przemocy, sadyzm, szaleństwo, po
kłosie śmierci, pomieszanie l ekkomyślności z grozą, egoizmu 
z ofiarnością , przejmujący ból finału. Uwolnieni od wiktoriań
skich ograniczefl, zdajemy sobie dzisiaj sprawę, iż w historii ro
dzinnego sporu kryj się wielki morali te t; wiemy, że w królu Li
rze należy widzieć tak żywego człowieka , jak symbol: „potężny 



d ą_b powalony piorun m", „pokonanego kolosa", „strzaskaną ko
lumnę, u podnóża które j in ni opłakuj ą we mniejsze niedole", 
postać „z Blake'a, z domieszką Dti rera"; oraz iż d ramat ten, 
wraz z królami, żebra kam i, blaznami , ślepotą, szal J1 twem 
i burzą - zdolny j st, jeśli tylko nasza vvyobraźn ia podda się je
go władzy, rzuci ć na w.: półczesną epokę S\ ój m ajestatyczny 
cie t1. O sil naszej fascynacji Lirem świadczą same liczby. W cią

gu XVIII wieku w Londynie vvys tawiany był osiemnaście ra zy, 
w tym pięć razy przez Garri cka; w wieku XIX sztuka miała dwa
dzieścia jeden premier: czternaści e przed 1845 roki em , a w la 
tach 1858 -1920 zaledwie sześć. atomiast w obecnym stul eciu 
(do 1962) na londyt1 kich scenach (i w Stratfordzie) mieliśmy 
już dwadzi eś c ia trzy premiery, z czego dziewiętnaście po 1931 
roku . A zatem w mi ni on ym rrzydzestol eciu nowa p rem iera po
j awia ł a się średnio części e j niż raz n a dwa lata . Okres ten, jak 
zauważył krytyk recenzu j ący dla londyt1skiego Timesa przed
stawienie z Oli vierem w roli główn ej, obfitowa ł w wyhitnc wy
kona ni a króla Lira. 

Plon istotnie bogaty. Ogran i · zając . i ę do teatrów an~iel

skich i ostamiego trzydziestolecia można tu wymienić Johna 
Gielguda , Willi ama Devlina, Randalla Ayrtona Donalda Wolfita, 
Laurencc'a Olivi ra, Stephena Murraya, Michaela Redgravc'a 
Cha rlesa Laughtona i Paula Scofi Ida. iektórzy grali Li ra aż po 
cztery razy w różnych przedstawieniach, a gn~ wszy: tkich wy
mienionych znamionowa ł y godne uwagi, odkrywcze odmienno
ści. Ich interpretacje obej mowały: monarchę o „olimpi jskim ma
jestacie", jakiego w 1940 roku pokazał Gielgud (w na jwybi tniej
szym, jak się uważa, prze<lstm\ i en i u naszych czasów ; Olivie
rowski go „pysznego tyrana" z 1946 roku, który, jak p isano no
s i ł też znamienny „ś lad słabego i zrze:;<lnego sędziego hallowa' ; 
„w:pani a łą rui nG" Redgrave'a z 1953 roku, którego Lir od pierw
szej sceny wydawał się „zbyt zniedołęż nia ł y, by wydoby ć swój 
wielki miecz"; i wreszcie rolę La ugh tona , który w 1959 roku cał 

kowicie odrzucił ko n ·epcjG „m aj statycznego" Li ra na rzecz 
zwyklej ·ze j, skob tanej, bud zącej żywi ołowe współczucie posta-
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ci bardziej ojca niż króla bardziej „proste, o człowieka" niż ojca, 
która swym fizycznym wyglądem podobno przypominała wi
dzom świętego Mikołaja albo „ tarego Kinga Cole'a". 

Równie odmiennie interpretowano sam dramat. Przedsta
wienie Byama Shawa (1959) z Laugh tonem było bardzo „współ 

czesn ", „realistyczne" i ,,ludzkie", obliczone na to, by „dostoso
wać sztukę do sposobu myśl enia i odczuwania masowego szek
spirowskiego widza". Inscenizacja Lewisa Cassona i Gran ille'a
Barkera (1940) z Gielgudem w roli Li ra była, jak się wydaje, 
podporządkowana Barkerowskiej koncepcji „megalitycznego 
majestatu" tak całego dramatu , jak tytułowego monarchy. Spek
takl Gielguda (1955) , który powstał we współprac' z ja pońskim 
scenografem !samu Noguchim, miał być, przez dobór dekoracji 
i kostiumów, wolny od wszelkich „historycznych i dekoracyj
nych konwencji, aby tym dobitnie j wydobyć ponadczasową, 

un iwersalną i mityczną wymowę sztu ki '', ale przyniósł skutek 
różny od zamierzonego i, jak po la tach przyznał Gielgud: „pra
wie klapę". W 1962 Peter Brook szukał sposobu osadzenia sztu
ki w jak najbardziej „Beckettowskim" „systemie odnies i eń " , 

w „rzeczywistości ... jak z Becketta„ . podlegaj ące j nieustannej 
dekompozycji", proj ektuj ąc nawet w tym celu „stare i znoszone" 
skórzane kostiumy oraz meble , niegdyś solidne, lecz w obec
nym stanie rozpadu obnażone aż po żywe, ci mne s ł oj e drew
na". Rok wcześniej (przeskaku j<1c na chwilę za ocean, na inny 
kontynent) w Actors' Wo rkshop w San Francisco Herbert Błau 
wystawił Króla Lira z zespołem hołdu jącym Metodzie, każąc ak
torom nawiązywa, w swej grze do Becketta i Geneta. 

Wszystko to godn jest uznania, dowodzi też żywotności 

zarówno samego dramatu , jak dwudziestowiecznego teatru . Nie

mniej jednak ani zachwyt publiczności, ani entuzjazm krytyków 
(nawet przy dalekim od prawdy założen iu, że przedstawienia te 
spotykały si ę z ogólnym uznaniem zarówno publ i czności , jak 
krytyków) nie rozstrzyga jeszcze zasad niczego pytania, zy to, 

co w efekci opisanych zabiegów dociera do widza jest rzeczy
wiście dramatem Szekspi ra. Wszak za hwyt i entuzjazm budził 



zarówno grany przez Garricka sentymentalny tekst Tate'a, jak 
skrzące ię od świateł i sztucznych liśc i przedstawienie Mac
ready'ego. Jeżeli wolno mi s ię odwołać do własnych odczuć, po
wiedziałbym, iż przy wielu osiągni ciach i nielicznych szacow
nych wyjątkach, dorobek ostatniego trzydziestolecia budzi we 
mnie poważną obawę , że teatr nasz na własny sposób przeina
cza ducha szekspirowskiego tekstu, czyniąc to nie mniej bała

mutnie niż bywało w poprzednich epokach, a kieruje nim, 
w każdym razie najczęściej, ta sama, co dawniej chęć zracjona
lizowania, uogólnienia i podporządkowania jednej idei tego, co 
ni prawidłowe, nieregularne i czego nie da się ułożyć według 
jednolitego planu. 

VII 

S 
YR E N'.Ą ska_łą, o .którą najcz.ęściej rozbij ają się próby poka

zama Kro/a Lira na scem (a także wychodzące z pew
nych kręgów krytyczne interpretacje tekstu) jest dąże

nie do tego, żeby „racjonalnie" uzasadnić dziwaczne działania, 
jakich wymaga tekst tej sztuki. Wiele zmian wprowadzonych 
przez Tate'a dyktowała ta sama potrzeba. Z tej też między inny
mi przyczyny w XIX wieku, dla uzasadnienia niedorzecznych 
czy barbarzyńskich elementów akcji, umiejscawiano ją w odpo
wiednio zamierzchłych, prymitywnych krainach i epokach . Ta 
sama potrzeba sprawiła, że ·wytknąwszy sztuce liczne nielogicz
ności i niekonsekwencje, Bradley uznał je za poważne „manka
menty dramaturgiczne". I chyba ona podsunęła tak zazwyczaj 
przenikliwemu krytykowi jak Epson bałamutny pomysł, by 
w słowach, jakie Lir wypowiada do Glostera pod Dover dopa
trzyć się u leciwego starca „żałosnych i plugawych" erotycznych 

aluzji , co być może miałoby sens, gdyby przyjąć , że kwestie Li
ra w takim samym sensie charakteryzuj ą jego osobę, jak słowa 
wypowiadane, na przykład, przez Ieddę Gabler mówią o je j 

charakterze. 
Takie oczekiwania skłaniają wielu współczesnych reżyse

rów i aktorów do ignorowania wyraźnych wskazówek zekspira 
(które mówią, że nie mamy szukać kon trukcji psychologicz
nych) na rzecz mniej lub bardziej absurdal nych, racjonalizują
cych akcję zabiegów. Wykreowany przez Laughtona „komiczny 
poczciwy staruszek, pucołowaty święty Mikołaj w białe j nocnej 
ko zuli , zykujący siG na zabawę, podcz s której będzie rozdawał 
zabawki", został pomyślany w ten posób między innymi po to 
by psychologiczni e uprawdopodobnić zdumiewające po tępo
wa nie Lira w początkowej scenie, podobnie jak to w 1955 roku 
uczynił Gielgud tworząc „stale coś mamroczącego , drżącego , wy
machuj ąc .go rękami , wstr ząsanego paralitycznymi drgawkami", 
senilnego mandaryna. Jednakże rozwiązania te zostały drogo 
okupione utratą „majestatycznego wizeru nku" nietykalnego, 
charyzmatycznego władcy - swoistego premium mobile poli
tyczno-społe ·znego makrokosmosu (jakim dla ludzi Renesan u 
był każdy monarcha) i, odpowiedn io, głównej zapory bron iącej 
przed anarchią. Takiego Lira, zgodni z Szekspirem, powinni
śmy uj rzeć w początkowej scenie, bez tego bowiem zarówno 
upadek maj sta tu, jak spowodowana u unięci m władcy anar
chia, tracą właściwy im sens i wagę. Pęd do racjonali zacj i swoiste 
apogeum osiągnął w inscenizacji P te ra Brooka z 1962 roku 
z Paulem Scofieldem w roli Lira. Otóż w czwarte j sc nie pi rw
szego aktu, zap wn e dla lepszego uza ·adnienia skarg Goneril na 
ojcowską świtę i jej później szego bezwzględnego postępowania, 
rycerze Lira dosłownie obracali dekoracje w perzynę ciskaj ąc ta
lerzami i kuflami i wywracając do góry nogami ogromny stół , na 
którym miał być pewnie podany król wski obiad, i zachowując 
się niby zgraja bandytów, całkiem jakby wcześniejsze , powścią
gliwe uwagi Szlachcica, zaskoczenie, z jakim książę Albanii słu
cha ża lów Gon r il zy nastepuj ą e słowa Lira oj go rycerzach: 



Mym orszakiem 
Ludzie wybrani i rzadkich przym iotów, 
Znajq.cy dobrze swoje obow iq.zki, 
Którzy w najwyższej cenie m ajq. sławę 
Swego imienia. 

w ogóle nie miały miejsca. 

Scena z inscenizac ji Petera Brooka, w której Lir i jego ry
cerze demolowali komnatę domu Goneril, była tak jaskrawym 
aktem przemocy, że Lir j awi ł ię potem jako człowiek nie tylko 
mściwy, lecz ponadto dysponujący wielką siłą, który w każdej 

chwili mógłby odzyskać darowane córkom królestwo, gdyby 
tylko zechciał . Co wię ej, scena ta pozwalała widzom zapom
n i eć, że wedle obowiązu jących w dramacie poj ęć dla Goneri l, 
jako córki Lira , nie może być żadnego u prawiedliwi .nia. Lir 
mówi, że w s ·enie pierwszej Kordelia „jak machina wyrwała z 
swych posad jego naturę", sug ruj ąc n i omal wizję walącej się w 
gruzy wielkie j budowli , jeśli nie kruszących się podstaw 
wsz chświata, zaś w scenie finałow j, nazwie czyny Goneril i 
ks i ęci a Alban ii - gwałtem zadanym samemu porządkowi świata. 

Goneril jest jak powódź której „n ie da si ę zamknąć w jej brze
gach " i która przy pierwszej sp osobności zdolna jest, jak w 
Troillusie i Kressydzie mówi li:ses, „ rozmoczyć jak bułkę w 
mleku cały solidny glob"· a jednocześni e jest jak gałąź odrywa
jąca się od drzewa, z którego czerpie życiodaj ne soki. Szekspi r w 
genialn y sposób uczłowi ecza Goner il i Regan, każąc im wyrażać 

zmienne namiętności i pragnienia, których jednak n ie należy 
mylić z psychologicznie rozum ianymi „motyw mi" post powa
nia. Si ł ą sprawczą ich uczynków nie jest pos tępowan i e Lira, lecz 
własn a natura. O dramatyczn ym wymiarze postaci dwu sióstr 
decyduje przede w·zy tkim to że uosabiaj ą z ło, a dopiero 
potem (choć także) to , iż są zagn iewanymi , rozpieszczonymi 
córkam i, które straci ły do ojca cierpli wo ' ć. [ ... ] 

X 

RYT Y KOWAN I E cenicznej wirtuozerii i eksperymenta
torstwa pa hnie mało tkowością - dobre obyczaje nie 
powinny psuć dob rej zabawy. Domaganie si ę wierności 

dawnym tekstom zakrawa na pedanteri ę - nawyk eru dytów, 
który nie przysparza im popularno'ci. Niemniej jednak, po 
zapozna niu s ię z po-wyższymi m etodam i przedstawiania Króla 
Lira (i pamiętając o wi lu innych, jakie zrealizowano za m go 
życia) trudno nie po ·tawić za Robe rtem Frostem pytania o nasz 
stosunek do rzeczy pomniej zonej. Jakkolwiek bowiem kon-
epcja podtekstu może, w teorii , otwierać nowe perspektywy, w 

praktyce prowadzi nieuchronnie do zawężenia - podobnie 
zresztą jak kon epcja teatru zdominowanego przez reżysera . 

Obie sprzyjaj ą uwy puklan iu ,czegoś n ie nazwanego" (jak, pi sząc 
w Dunciadzie o literackich wypaczeniach, Pope nazywa nieu
formowane im pulsy twórcze) kosztem tekstu au to ra ; obie 
zachęcają do kładze1 ia nacisku na jeden aspekt czy jeden wy
miar wystawianej sztuki, nie dbaj ąc o całość , przez co niwelu je 
się zawiłości i zakłóca wewnętrzną równowagę oryginalnego 
dzieła. Hołdowanie obu koncepcjom, nawet naj oględni ej stO o
wanym , sprawia, że teatr przejmuje rolę, jaka w odbiorze po
etyckiego dramatu przysł uguje wyobraźni widza, i zastępuj 
świadomy udział w rytualnym ukazaniu na scenie jego najgłęb
szych przeżyć „rozrywką", że już nie wspomnę o dokonywanych 
w urn obu koncepcj i skrótach, zmianach i przestawieniach 

w tekście. 
To prawda, że n ie trzeba wiele, aby dramat Szekspira 

poddał się Brookowi, Blauowi albo Beckettowi, tak jak kiedyś 
poddawał się Tate'owi czy Garrickowi. Je.st rozległy jak głos w 
Źdźbłach trawy, mieści w sobie mnóstwo różnych rzeczy; i st 
nieskoń -zen ie cierpliwym zwi erciadł em , przyjmującym różne, 
rzu towane weń nasze wizerunki. Prawdą jes t równi ż, i ż nasze 



o nim wyobrażen ia, jakie tworzym y pragną nało żyć Lewiata
n owi żelazn e wędzi dł o , nie przynoszą mu trwałego uszczerbku. 
Jak powied z ia ł Brook, góra nadal stoi , choć ci, co usiłowa li 

wspiąć się na szczyt, dawno spoczęli w grobie. Czy m am y więc 

stąd wyciągnąć wnio ek, że odda nie pełn i dramatu na scenie je ·t 
niemożliwe; że teatr, a często i krytyk, potrafi w jednym pekta
klu czy przedstawieniu uchwycić najwyżej jeden z jego wymia
rów? A może jednak jakie , w miarę pełne poznanie i przedsta
wienie dramatu stałoby się możliwe, gdyby naszym u - ił owa 

niom przyświecały inne cele niż eh ć zracjon alizowania, tego , co 
nieracjonal ne uładzenia bezładu czy podporządkowania jednej 
id i tego, czego żadną miarą nie da si ę w niej zamknąć? 

[1965] 

przełożyła Ewa Krasińska 

HCI)H 

Dnia 5. na benefis Panny Boguslau:siity, pier· 
wsza reprezentacya trajedyi w 5 aktat:h , z An· 
gielskiego Pana Slaakespear, na itzyk Francuzki 
przez Pana D11cis prz~robioney, a na Polski przez 
Pin• Ludwika Osilułiego przetlomaczoney , pod 
tytułem~Krol L~iJr. Zostawai~e rozbior tey sztuki 
do n11trpnyrh iey reprezentacyi, t4 raz' powie· 
my tylko o graniu: ie naygłownieytza w Rit) rola 
Krola Leara , oyca prześladowanego przez dwie 
własne corki, mitdzy ktore •starości podzielił swe 
kraie, wystawiona by ta przez Pana Boguslau•skiego 
w 1posobAe naturalnym, i tkliwie ai do łez wzm
szai4cym. Wezwanie iego na teatr po 1końtzeniu 
sztuki , wśrzOd powszechnych okłaskow, dowodzi 
żywe z iego gry ukonteatow an ie publiczno,ci , 
i 1t1newi pothwałf, która nayrhl"bnicyszą ie1t w ten 
czaa, gdy tł4k sprawiedliwie zasłuton\.-Panna B~. 
~uslau1skt1 grai,ca w tey traiedyi roJr Rlmondy, 
trzeciey cnotliwey corki LeJrtJ, dzieliła 'łl CZfŚCi te 
poklaski licznie zebraney publicznQici , umiei.cey 

nadgradzać ta lenta. 
D. 2 5 Powtorzono T raiedy• : Kroi Lear , o k torey 

namieniliimy pod Nrem a9. 
H 

Powstaie strasz.na burz.a z. błyska.wte\ i grz.motem; 
„ pośrzod niey widać samego Leara czołga

i11cego si~ m i ędLy skałami wsrzod lasu. Tu nie 
można wiedzieć, dla cz.ego go Kent odst\pił: sła„ 



u ca> w 

bose Kro:a, czas ,i mieysce, nie pozwałały wier
ne1nu przyiacielowi usuwać sit na k.ruk.-Starzec 
rozmawia z wiatrami i piorunami, mowiąc ie nie 
.są ie go dziećmi , te nic ;,,, nie dal, i-e wystawia 
im ntJgoJć 1woiego czoła &c.( w Polskim rozmowa 
ta ieat 1kr0cona i zmienion1.)W1zy1tko to może 
zdawać ait nieco nadzwyczaynym; lecz odpo
wiedz\ : ora i est wtJr!ł;Jt - i w1zy1tluego zbrd,. 
Oh ! iak wygodn\ bardzo ie1t rzeczł wyprowadzić 
waryata na teatr, aby zmyilonym obł\k1niem , 

wymowić i zdryć prawdziwe ••dy. 
H 

Oklaski, z iakiemi ta 12tuk1 priyirta była 
w pocqtkach na teatrze Francuz.kim vt Pary•", 
P. I.i Harp1 przypisuie te)' przyczynie , iż w ow 
czas teatr ten, przestał byt zgrom1d!eniem wyb
ranych znawcow i 01ob posiadai,cych wiadomości 
i dobry gu1t. - . - My w tey mierze uwaiamy 
przeciwnie, iż znaydu1• 1i1 w tey sztuce n1ektore 
sytuacye, tak tk li we i wzruszai,ce, ii spektator 
idąc za uczuciem serca, zapomina w tym momencie 
o bł~dach aztuki i pokh1skuie temu, co go tak czul~ 
rozrzewniło. Pracz tego na n'lszym teatrze do do-
brego przyi~cia tey sztuki, przyczynia si1 naywit
cey "'yborna gra P. BrJgwslauHłiego w roli Lear", 
która wszvstkie inn• obok siebie gasi role • 1 

zdaie s1~ n1eiako pokrywać błtdy dzieła. 
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TEATR NARODOWY 

ZAŁO Ż O N Y W RO K U 1765 

SALA BOGUSŁAWSKI GO 



WILLIAM SZEKSPIR 

KRÓL LIR 
KIN G LEAR 

w przekładzie Zofii Siwickiej 

reżyseria Maciej Prus 
scenografia Zofia de Ines 

muzyka Stanisław Radwan 

premiera 23 czerwce1 1998 roku 

Obsada 
w kolejności spisu postaci tragedii 

Lir .................... . ...... Jan Englert 

Król Francji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldemar Błaszczyk (gościnnie) 

Książę Burgundii . . . . . . . . . . . . . . . . . Grzegorz Klein (gościnnie) 

Książę Kornwalii ................. Artur Żmijewski 

Książę Szkocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maciej Wojdyła 

Hrabia Kent ..................... Olgierd Łukaszewicz 

Hrabia Gloster ............. . .. . .. Michał Pawlicki 

Edgar .................... . ..... Mariusz Bonaszewski 

Edmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartosz Opania (gościnnie) 

Oswald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrzej Blumenfeld 

Błazen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łukasz Lewandowski 

Szlachcic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkadiusz Janiczek 

Goneril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beata Ścibakówna 
Regan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorota Segda 

Kordelia ............. . ........... Joanna Kwiatkowska-Zduń 

Służący Glostera .................. Paweł Tołwiński (gościnnie) 

Służący Księcia Kornwalii . . . . . . . . . . . Sławomir Śmiałek (gościnnie) 
Posłaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikołaj Klimek (gościnnie) 

Dworzanin ....................... Radosław Elis (gościnnie) 

oraz gościnnie: 

Marek Bogucki, Marcin Brykczyński, Ireneusz Dydliński, Jacek Dzięgiel 
Marcin Kocela, Michał Kowalski, Dariusz Pick, Tomasz Zięcik 

światło . . . . . . . . . . . . . . . . Ja cek Kaczyński 

Artur Mańkowski 

asystenci reż yse ra. . . . . . . Mariusz Bielii'lski 
(Wydział Reżyserii Dramatu AT) 

Włodzimierz Borysiak 
(vVydzia ł Reżyserii Dramatu AT) 

asystent scenografa . . . . . . Stanisław Kuczkowski 
dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . Marian Tarczyi'lski 
inspicjent . . . . . . . . . . . . . Krzysztof Kuszczyk 
sufler ................. Jolanta Szydłowska 

dyrektor artystyczny Jerzy Grzegorzewski 




