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Jacques Lassalle 
Szekspir bez uprzedzeń 

I. W mojej długiej karierze teatralnej niezmiernie rzadko 
przenosiłem na scenę dzieła Szekspira . Stworzyłem dwie wersje 
Jak wam się podoba (w Studio-Theiltre w Vitry, w zamierzchłym 
1968 roku, i w 1996, w belgijskim Teatrze Narodowym). 
pracowałem też nad Hamletem z moimi studentami w szkole 
teatralnej oraz wystawiłem w 1982 roku w Operze paryskiej piękną 
adaptację Króla Leara autorstwa niemieckiego kompozytora 
Ariberta Reimanna. I tyle . Czy świadczy to o moim niewielkim 
zainteresowaniu tematem? Z pewnośc i ą tak nie jest. Jednak 
- a podziela to odczucie wielu moich rodaków - Szekspir intryguje 
mnie i niepokoi. Właściwie, trochę się go boję . 

2. Francuski teatr długo nie okazywał zainteresowania 
twórczością Szekspira, potem głównie ją negował Lub wyśmiewał. 
W siedemnastym wieku, gdy królują żelazne reguły jedności 
czasu. miejsca i akcji oraz wymogi wersyfikacji trapiące nawet 
Corneille' a i Moliera, Szekspir, którego utwory cechuje cudowna 
swoboda kompozycji. praktycznie we Francji nie istnieje. 

W osiemnastym stuleciu , gdy prym wiedzie myśl 
Oświecenia, królują wiedza i nauka. angielski dramaturg również 
nie zajmuje umysłów. Owszem. powstaje kilka Luźnych przekładów 
pióra Jeana-Fran<;:ois Ducisa - między innymi Hamleta i Króla 
Leara. Jednak Wolter, najbardziej znany i najczęściej wystawiany 
twórca teatralny swych czasów (i najbardziej zapomniany 
w naszej epoce). nazywa Szekspira „groteskowym" i „barbarzyńcą". 

Zainteresowanie Szekspirem pojawia się w wieku 
dziewiętnastym . Zapoczątkował je Fran<;:ois-Joseph Talma, wielki 
aktor, ulubieniec Napoleona . Początkowo , z inspiracji swego 
m istrza. gra głównie w sztukach Corneille' a, Lecz. wzorem swych 
kolegów z Anglii, wkrótce zapragnie zmierzyć się z twórczością 
Szekspira . Gra przede wszystkim postaci Hamleta oraz Makbeta, 
zanim zastąpi go Edmund Kean, ulubiony aktor francuskich 
romantyków. Najznamienitszy z nich, Wiktor Hugo, dostrzega 
w Królu Learze „niespotykaną konstrukcję na kształt katedry". 
Jego syn, Fran<;:ois Victor, podejmuje się przetłumaczenia na język 
francuski zebranych dzieł angielskiego dramaturga, a przekład 
ten do dziś stanowi punkt odniesienia . Lecz nad przyszłością 
sceniczną dzieł Szekspira pojawiają się czarne chmury. Oto 
nadchodzi tradycja „gotycka". z celtyckimi druidami, nordyckimi 
bogami, wieżami obronnymi i wszechobecną mgłą . Gromadzą się 

trudności związane z pseudorealizmem dekoracji. manicheizmem 
melodramatu i kultem postaci, takich jak Sarah Bernhardt czy 
Frederick Lemaitre. Właściwie, jeśli nie Liczyć niewielkiej grupy 
twórców romantycznych (takich jak Vigny. Dumas. Stendhal czy 
Delacroix}, opinie na temat teatru szekspirowskiego są różne. 
Wprawdzie Flaubert zaczytuje się w dziełach Szekspira w czasie 
pracy nad Panią Bovary, ale już znany krytyk Emile Faguet ogłasza, 
że Ojciec Goriot Balzaka przewyższa Króla Leara po tysiąckroć . 

Zaś kilkadziesiąt Lat później, Andre Gide, który wszak sam 
tłumaczył Hamleta, określa sztukę Król Lear jako "odrażającą" . 

Gdy się rodzimy pŁaczemy, że trzeba 
wejść na ogromną scenę i wziąć udziaŁ w bŁazeńskiej farsie 

Król Lear, Akt IV. scena 6 

Dopiero w dwudziestym wieku teatr francuski - jego 
tłumacze. egzegeci, artyści i publika - zrozumie Szekspira na 
nowo. Przyczynią się do tego historia i, paradoksalnie, kino. 
Najpierw historia i spiętrzenie niewyobrażalnych tragedii tego 
świata : dwie wojny światowe w przeciągu trzydziestu Lat. nazizm 
i europejskie faszyzmy. zagłada narodu żydowskiego 

poprzedzająca masakry w Afryce i Azji. stalinowskie gułagi , 

maoistowskie czystki, nie zapominając o Hiroszimie i zagrożen i u 

atomowym. Teatr szekspirowski nie wyolbrzymiał potworności , 

do jakich zdolna jest Ludzkość ; przeciwnie - przewidział je. 

Równocześnie, takie filmy jak Henryk V, Hamlet 
Laurence' a Oliviera. Otello. Makbet i Falstaff Orsona Wellesa , 
Ran Kurosawy, Król Lir Kozincewa oraz Godarda. a także inne 
dzieła otworzyły wrota realizmu, jakże istotnego w teatrze 
szekspirowskim , pozwoliły oddać bogactwo i niesłychaną 
złożoność jego dzieł. Oto okazało się , że narracja utworów 
wielkiego Anglika jest skonstruowana, zmontowana i zredagowana 
na podobieństwo dzisiejszych scenariuszy. 

W najwybitniejszych współczesnych przedstawieniach 
sztuk Szekspira widać inspirację sztuką filmową . Należy przywołać 

tu takie nazwiska jak Peter Brook, Paul Scofield, Roger Planchon, 
Ingmar Bergman, Giorgio Strehler oraz Wolfgang Langhoff. Trzeba 
też wspomnieć o niezwykle udanych interpretacjach w polskich 
teatrach, powstałych przy udziale Konrada Swinarskiego. Jerzego 
Jarockiego. Leona Schillera, Erwina Axera. Tadeusza Łomnickiego. 
Jana Frycza. Jana Englerta i Daniela Olbrychskiego. Wiele o nich 
słyszałem; niestety, nie miałem okazji ich zobaczyć . 

3. Gdy pracowaliśmy nad kształtem przedstawienia , 
szybko zdaliśmy sobie sprawę. że musimy zwracać baczną uwagę 
na trzy aspekty: pilnować długości przedstawienia, przestudiować 
wiele polskich i francuskich przekładów tekstu sztuki, a także 
systematyczne odnosić się do angielskiego oryginału . 

Długość przedstaw ienia. Postanowiliśmy, że Łącznie z 
antraktem, przedstawienie nie powinno trwać dłużej niż trzy 
godziny. Sztuka siedmiogodzinna byłaby nie do pomyślenia . 

Poza faktem, że nie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją 
(na przykład festiwalu). musimy pamiętać, że chcemy dotrzeć 
do szerokiej publiczności , jednocześnie wyrafinowanej 
i prymitywnej. takiej . jakiej chciał sam Szekspir, dla której 
zawsze pisał. wystawiał i występował. Byłoby z naszej strony 
zuchwałością sądzić . że publiczność ta jest do naszej pełnej 
dyspozycji . bez ograniczenia czasem czy zmęczeniem . 

Tekst szekspirowski występuje w co naj mniej dwóch 
następujących po sobie wersjach: pierwsza, publikowana 
in quarto, powstała w 1606 roku . Nie była jeszcze podzielona na 
akty i sceny i zdawała się nie być przez autora w pełni ukończona . 

Kolejna została wydana w 1626 roku in folio, a Szekspir zdążył 
jeszcze przed śmiercią (zmarł w 1616 roku , tym samym, co 
Cervantes) nanieść poprawki i przeorganizować tekst. Oparliśmy 

się zatem głównie na wersji in folio , zachowując z in quarto kilka 
tyrad głównego bohatera oraz całą scenę 6111 aktu, która z in folio 
została w całości wymazana . Dokonaliśmy pewnych cięć . starając 

się pozostać konsekwentnymi i zachowując niemal wszystkie 
postaci i sekwencje. Usunięte fragmenty dotyczą prawie 
wyłącznie dialogu. w miejscach, gdy ów staje się właściwie swoim 
własnym komentarzem . Poza kilkoma wyjątkami wybraliśmy 
więc akcję zamiast refleksji . Lecz. podobnie jak niegdyś przy 
pracy nad Płatonowem Czechowa, raczej poprzez streszczenie, 
redukowanie, odciążanie i "okrawanie" aniżeli wycinanie tekstu. 

Analiza przekładów. Żaden przekład tekstów Szekspira. 
w żadnym kraju ani języku , nie jest nigdy w pełni satysfakcjonujący. 
Nie inaczej jest w przypadku tłumaczenia Stanisława Barańczaka, 
które wybraliśmy. Mimo, że autor sprawnie operuje słowem i często 
niezwykle udanie oddaje sens w języku polskim, występują tu też 
odchylenia, uogólnienia , czy wręcz przeinaczenia i sprzeczności 
w stosunku do oryginału . Przede wszystkim nieobecne jest tu. 
niezmiernie ważne u Szekspira, podkreślenie różnic społecznych 
bohaterów, odzwierciedlonych w języku , jakim się posługują . 

W polskiej wersji styl językowy jest stały, staranny i sprzyjający 
głównie wymogom wersyfikacji. Staraliśmy się zatem, bazując na 
innych polskich przekładach oraz sześciu czy siedmiu wersjach 
francuskojęzycznych, jak najlepiej oddać muzykalność tekstu , 
ale także precyzję sensu oraz narracji . niezmiernie trudnych do 
uchwycenia ze względu na nieustające kondensowanie czasu 
i miejsca. oraz bogactwo metafor. obrazów, nawiązań do Biblii , 
Lecz także do Machiavellego. Rabelais 'go. Montaigne'a, Marlowe' a, 
czy wreszcie aluzje do Anglii roku 1605 - gdy na tron, po śmierci 
królowej Elżbiety. wstępuje Jakub I. Była to długa. uciążliwa , 

trudna praca. często zniechęcająca, chwilami niedokończona. 
ale niezbędna. Gdyż, wbrew temu, co się powszechnie uważa. 
tekst szekspirowski jest przystępny i przede wszystkim musi być 
czytelny dla aktorów wygłaszających go na scenie, zanim jeszcze 
usłyszy go publiczność . 

Odniesienia do tekstu angielskiego. Różne interpretacje 
dzieł Szekspira mogą ciągnąć za sobą rozmaite przeinaczenia 
i rozbieżności . Wtedy rolę arbitra odgrywa sam tekst . Ten, 
którym dysponowałem , opublikowany przez wydawnictwo La 
Pleiade, w wersji oryginalnej i z towarzyszącym jej (niestety 
zanadto potocznym) przekładem Jeana-Michela Deprats . 
stanowił dla nas punkt odniesienia. Powracaliśmy do niego 
po wielokroć i odwoływaliśmy się doń nieustająco . Właśnie to 
kurczowe trzymanie się tekstu , ponad komentarzami , analizami. 
od Freuda do Bachtina. Kotta i Rosseta (by zacytować tylko kilku). 
pozwoliło nam zachować kontakt ze światem Szekspira i być 
może nawet zbliżyć się do czegoś, co można by określić mianem 
jego - stale zmienianej. niestałej . pokrytej wieloma warstwami 
ulotnej prawdy. 

4. Król Lear na scenie. 
Każde współczesne przeniesienie Króla Leara na deski teatru 
powinno być poprzedzone dwiema refleksjami : 

- Scena, tych klika desek, oddaje cały, kompletny świat. 
Zbędna jest więc dekoracja . wystarczy „ maszyna do grania" . 
gdzie scena, sala , nadscenie i kulisy włączane są kolejno Lub 
jednocześnie . Wszystko to jest teatrem i odnosi się wyłącznie 
do teatru . 

- Świat przedstawiony nie odnosi się do żadnej 
konkretnej epoki , a wszelkie symbole muszą być uniwersalne 
i ponadczasowe. Czas sztuki określany bywa jako pradawna 
Anglia , jeszcze przed epoką judeochrześcijańską. Lecz pojawiają 

się w niej nawiązania do bóstw greckich i nordyckich. do Nowego 
i Starego Testamentu. do rytuałów Inków, jak i zaćmienia słońca 
w Londynie w 1605 roku . Zakotwiczenie w konkretnej epoce. 
czy byłaby to prehistoria Europy. czy Średniowiecze , włoski 
Renesans czy epoka elżbietańska, czy wręcz brutalne zanurzenie 
we współczesności, byłoby błędem . Dzieło to sięga do każdej 
z tych epok, nie wyłączając dzisiejszych (bo w fantastyczny 
sposób je przewiduje). jednak w żaden sposób nie ograniczając 
się do żadnej z nich. Nasza sztuka rozgrywa się gdzieś pomiędzy 
wszystkimi miejscami i epokami dzieła . Postaci. twarze, fryzury, 
kostiumy. meble i rekwizyty są ponadczasowe, uczestniczą 
w grze aluzji historycznych, malarskich, Literackich, dźwiękowych 
czy wizualnych . We współpracy z Dorotą Kołodyńską 

zdecydowaliśmy się też na białe i czarne barwy, połączone 
z popielatą Lub połyskującą szarością , które chwilami przeszywane 
są pojawieniem się koloru w czystej postaci . 

Ale tym, co było dla nas ważne w spotkaniu z Szekspirem. 
to spotkanie z nami samymi, w świecie , w którym żyjemy, ale też 
z ciemnymi zakamarkami naszej duszy, z tym. co nieznane. Lub 
czego wolimy nie poznawać . 

Z drugiej strony. chcieliśmy połączyć zachwycającą 
przesadę. bogactwo i obfitość polskiej sceny, pozostając wiernymi 
niuansom, uwadze, jaką poświęca się przejściom, zawieszeniom, 
z ograniczeniami prawie pustej sceny, z grą niemalże nieprzejrzystą . 

subtelną. w nawiązaniu do pewnej tradycji francuskiej. do której 
wszak po trosze należymy. Wszystko to staje się Łatwiejsze we 
współpracy z Andrzejem Sewerynem. Poznaliśmy się we Francji 
i to nasz szósty wspólny spektakl. Rozumiemy się w pół słowa. 
kończymy nawzajem swoje zdania. choć pojawiają się i niewielkie 
różnice . Andrzej mówi po francusku tak samo dobrze jak po 
polsku, znakomicie „czuje" ten język, doskonale zna teatr, historię 
i społeczeństwo francuskie, które może nieustająco porównywać 
z teatrem, historią i społeczeństwem Polski , i pod tym względem 
mnie przewyższa. 

W ciągu kilku Lat. jakie upłynęły od naszej współpracy 
nad Szkołą żon w październiku 2011 roku, ekipa Teatru Polskiego 
poczyniła pod jego przywództwem znaczne postępy, a aktorzy 
występujący gościnnie płynnie włączają się w harmonijną 
współpracę . 

Do pracy nad Królem Learem przymierzaliśmy się od 
dobrej dekady. Miała rozpocząć się w 2005 roku. w Comedie 
-Fran<;:aise, urzeczywistnia się w końcu teraz. w Teatrze Polskim . 
To dobrze. Zażyłość , jaka Łączy mnie z Andrzejem Sewerynem, 
podobna do tej . którą dzielę z Jerzym Radziwiłowiczem. nie jest 
mniejsza tu , w Warszawie niż w Paryżu , który chwilami zdaje mi 
się bardzo odległy. 

Nie mógłbym też nie wspomnieć o wielkiej 
przyjemności , jaką jest dla mnie współpraca . już po raz piąty, 

z Dorotą Kołodyńską . Arkadiuszem Chrustowskim, reżyserem 
światła Mirosławem Poznańskim , kompozytorem Mirosławem 
Jastrzębskim i innymi współpracownikami Teatru Polskiego. 
tymi , którzy są tu na stałe czy tylko przez chwilę. Niechaj 
Niebiosa Im błogosław i ą . 

Warszawa , kwiecień 2014 
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Tadeusz Boy Żeleński 
Z króla - człowiek 

Ten Król Lear to szczególna sztuka . Gdyby ją 

poddać racjonalistycznej analizie, nie byŁoby nic Łatwiejszego 
niż udowodnić, że jest stekiem bredni Sam początek. ów 
niedorzeczny. ze starej klechdy wzięty egzamin miŁości, jakiemu 
król poddaje swoje Latorośle . dzieląc na poczekaniu, wedle 
temperatury ich wyznań. mapę królestwa! Ta bezwzględność, 
z jaką wydziedzicza i przeklina najmŁodszą. jakoby najukochańszą .. 
Aby ocenić tę bezwzględność, zważmy na chwilę. jaki byŁby Los 
Kordelii, gdyby jej nie wziąŁ zacny król francuski w przysŁowiowej 
„jednej koszuli"! 

A potem ten dalszy ciągi Stary Lear niby to abdykuje. 
pozbywa się ciężarów wŁadzy. zachowując sobie jej przyjemności . 

Zdaje zięciom i córkom rządy. sobie zatrzymuje koronę i prawo 
kolejnego mieszkania u córek . Obawiamy się od pierwszej chwili. 
że ten król w stanie spoczynku. mając wszystek czas wolny, będzie 
ciężkim Lokatorem dopieroż sobie każe świadczyć usŁugi od rana 
do wieczora! ŻaŁujemy z góry jego córek. Stary wymówiŁ sobie 
orszak stu rycerzy. który ojcostwu jego zapewnia bezkarność 
swawoli . ZatrzymaŁ bŁazna, nie bacząc, że jego dowcipy mogą 
być niepożądane innym .. 

Od tego bŁazna się zaczęto . Ale niebawem zjawia się sam 
Lear. Pierwsze jego sŁowa są 

- Nie każcie mi ani chwili czekać na obiad. Nuże. niech 
dają . 

A w chwilę potem mówi sam o sobie do Kenta 
- Jeżeliś tak biedny jako poddany. jak on jest biedny jako 
król, to zaprawdę dość biednym jesteś .. 
Zważmy, że mówi to, zanim mu się naprawdę coś 

staŁo dopiero obiad się spóźniŁ i poszturchano trochę jego 
uprzykrzonego bŁazna. 

Nie, stanowczo. ten Lear. tak jak od początku jest 
wprowadzony, nie jest materiaŁem tragicznym . ZdyskredytowaŁ się 
w naszych oczach tak, że nic. zdawaŁoby się. tego nie naprawi. To, 
co najwyżej. bohater komedii . „Sam chciaŁeś. Królu Learze" 
- myślimy sobie. a mniej więcej to samo powtarza mu jego 
bŁazen. 

Szekspir jakby to wyczul. Szuka posiŁków. I zważmy, że cala 
treść dramatyczna. caŁy splot zdarzeń zaczerpnięty jest spoza 
przygody Leara . To bardzo zawita historia : Gloster i jego dwaj 
synowie. intrygi bękarta. Łatwowierność jego ojca , miŁość 
dwóch Lirówien do Edmunda Glosterowicza ... Z tego rozwija się 
straszliwa awantura. z wyŁupianiem oczu (na scenie'). z obfitością 
faŁszowanych Lub przejętych Listów - których Szekspir tak tutaj 
nadużywa. jak niektórzy autorzy nadużywają telefonu - ze 
wszystkimi okropnościami i Łatwiznami melodramatu . Bez tego 
sukursu - przyznajmy, że wątpliwej jakości - nie dato się . widać, 

zbudować tragedii Króla Leara . Szekspir, powiedzmy to śmiaŁo. 
poszachrowaŁ tutaj trochę . 

Tak więc sprawa starego Glostera - drugiego ojca 
- biegnie równolegle do historii Leara . Ale obie nie ku chwale 

ojców. Jak Lear dla starczego kaprysu odtrąca i przeklina 
- dla tego starucha przekląć to jak chleb z masŁem - najlepszą 

z córek. tak Gloster. na pierwsze sŁowo cuchnącego grubym 
faŁszem intryganta. skazuje zaocznie - nie wysŁuchawszy go 
nawet - najlepszego z synów, bez sŁowa żalu i wahania , z gŁupim 
zabobonnym egoizmem. I ta sztuka. która w rezultacie uchodzi 
za tragiczną apologię majestatu ojcostwa. wydaje się raczej 
paszkwilem na ojców Oto - zda się mówić autor - w ręku jakich 
zŁośliwych ramolów znajduje się Los dzieci . „Ojców pod kuratelę. 
dość tyranii starych bŁaznówl" - to moraŁ racjonalistycznie 
pojętego Króla Leara . 

Tak jak ojcostwo Leara. tak samo można by zaczepić jego 
królewskość . Ale co tu począć z tym Szekspirem! WystarczyŁo 
jednego powiedzenia Leara o sobie : „król w każdym calu". 
aby przeszedŁ z nim do potomności jako wcielenie majestatu . 
„Król z przodu i z tylu". tak tŁumaczy to miejsce nasz poczciwy 
Paszkowski. Można by dodać „raczej z tylu niż z przodu". niby 
tyle. że siedziaŁ na tronie . Bo czyż król. prawdziwy król „w każdym 
calu". abdykuje w peŁni sil (a sity ma końskie. jak pokazuje dalszy 
przebieg akcji). zachowując sobie czczy tytuŁ i wywczasy7 To 
pajac - powie ktoś - a nie król. 

Tak by to wszystko wyglądaŁo brane rozsądkiem . Otóż 

w tym rzecz, że nie należy brać Króla Leara rozsądkiem . A raczej 
gdzie indziej trzeba szukać istoty dramatu wysnutego przez 
Szekspira z genialnym niechlujstwem z prymitywnej klechdy . 

Wówczas. spojrzawszy od innej strony, ujrzymy może 
w Learze nie tylko królewskość. ale nawet przerost królewskości. 
Zrośnięty ze swoim tronem. nawykŁy do czci. posŁuchu 
i kadzideŁ. uwierzyŁ on. że królewskość tkwi w nim samym, że 
nic go nie może z niej odrzeć . OswoiŁ się z nią tak. że mu już nie 
wystarcza . Zblazowany staruch pragnie niejako zwielokrotnić ją : 

i przelać swoją wŁadzę, i kosztować jej sŁodyczy; i robić królów, 
i sam pozostać „ober królem"; i rozdać, i mieć. Chce być już 
nie królem. ale bogiem ; nie królem. najwyższym dostojnikiem 
na tronie - ale bogiem. rozdawcą i źródŁem dóbr, miŁowanym. 
wielbionym, chodzącym w dymie kadzideŁ; jak Bóg Łaskawym . 

jak Bóg szczodrym, jak Bóg żądnym chwaty i jak Bóg mściwym 
I ani się obejrzy biedny improwizowany Bóg-ojciec. jak pozna 
swoją omyŁkę - za późno . On myślaŁ. że królewskość jest w nim, 
a ona byŁa w sile jego urzędu; skoro urzędu i sity się wyzbyŁ. zostaŁ 
cień króla , sŁowo bez treści. I zostaŁa duma. Niezdolny ugiąć się 
ani paktować , Lear woli snuć fikcję królewskości w tragicznym 
odosobnieniu ; konfrontuje swój śmieszny majestat z hukiem 
piorunów, z rykiem burzy, chce mieć równego sobie przeciwnika . 
szuka godnej siebie dekoracji. 

I naraz. w świetle bŁyskawic i nieszczęścia , świat 

ukazuje Learowi inne oblicze. ten starzec widzi inaczej wszystkie 
rzeczy Tam. w Lesie. wpóŁobŁąkany, ale Lepiej widzący w swoim 
obŁędzie, dokonuje olbrzymiej rewizji swoich pojęć ; pierwszy raz. 
w osiemdziesiątym roku życia , zaczyna się tego życia uczyć . 

----

I toczy się burzliwy monolog Leara przez kilka scen. mając za 
świadka jednego bŁazna i dwóch wariatów, po rozŁogach Leśnych 
i wiejskich chaŁupach; i ten król. nawykŁy oglądać prawdy świata 
z perspektywy tronu. poznaje. że jest i inna prawda . Ta droga 
od samoubóstwienia na tronie aż do zupeŁnego nihilizmu 
spoŁecznego i moralnego, to prześwietlenie nieszczęściem 
wszystkich wierzeń i pojęć - to najgŁębsza treść Króla Leara . 

Owo hamletyczne zbrzydzenie światem sprawia. że Lear. 
nawet gdyby mógŁ ją odzyskać, już by nie chciaŁ korony. ZrozumiaŁ 
inne wartości życia, zrozumiaŁ zwŁaszcza miŁość . Odnajduje 
w Kordelii prawdziwą miŁość. gdy wprzód znal tylko jej maski ; 
i z tą jej miŁością rad pójdzie bodaj do więzienia, gardząc czczymi 
blaskami wŁadzy. Tak. ta szkota życia. którą przechodzi stary Lear. 
to prawdziwy sens sztuki : z króla staje się czŁowiekiem . 

Rozerwany na kilka scen monolog Leara przywodzi na myśl 
monologi Hamleta : ten sam ironiczny nihilizm. ta sama negacja. 
Ale Lear dźwiga świadomość wŁasnej winy i ta świadomość go 
oczyszcza . 

Ale nie tylko samego Hamleta przywodzi nam na myśl 
stary Lear. Jest w Królu Learze scena. kiedy mimo woli myślimy 
o - Ofelii; owa niezapomniana scena. kiedy Lear wchodzi 
obŁąkany, „fantastycznie przybrany w polne kwiaty". tak samo 
jak Ofelia zawiedziony w miŁości. zraniony w serce. oszoŁomiony 
wstrząsem. którego jego sŁaba gŁowa nie może wytrzymać . Tak 
więc, jakąś tajemniczą syntezą. w osobie Leara kojarzy się trójca. 
w której skŁad wchodzi coś z Hamleta. coś z Ofelii i coś ze starego 
durnia. 

Ten stary miaŁ wszystko, co czŁowiek mieć może : koronę. 

dzieci, miŁość i cześć Ludu. wierne sŁugi tronu. i nie miaŁ spokoju; 
póty majstrowaŁ. póki tego wszystkiego nie zniszczyŁ. nie straciL 
Świat widziany w pewnym świetle czyż nie jest wielkim domem 
obŁąkanych? I w tym nastroju pogrążają nas przedziwne sceny. 
gdy spotyka się w Lesie dwóch ojców, dwóch ramolów: Lear 
i Gloster; Lear, obŁąkany. w towarzystwie swego bŁazna; oślepiony 
Gloster. prowadzony przez Edgara. który z musu (nie dość 
wytŁumaczonego co prawda) udaje idiotę . Razem we czwórkę 
sprawują osobliwe sądy nad światem . Niewinny Las zmienia się 
w dom wariatów. A tam w górze dwie siostry, oszalaŁe 
namiętnością i pychą. knują zbrodnię po zbrodni, aż jedna. 
otruwszy drugą. padnie od wŁasnego noża . Skoro król zgŁupiaŁ. 
czyż dziw, że jego Ludek szaleje? 

Wyobraźmy sobie publiczność Szekspira. przenieśmy się 
myślą w jego epokę. gdy wszelka królewskość, wŁadza. majestat 
tronu czy ojcostwa miaŁy jeszcze tak peŁny dźwięk Ten król. 
rozebrany ze swego majestatu. robiący tak okrutną rewizję 
pojęć - to musiaŁo sprawiać wstrząsające wrażenie. Monologi 
Leara musiaŁy mieć dynamikę oszaŁamiającego paradoksu . 
Tego rodzaju rewizjonistyczne spojrzenia na świat. na samych 
siebie, nie byty obce Ludziom renesansowym . Oswobodzona 
myśl LubiŁa wdzierać się pomiędzy treść a pozór, odszczepiać 
jedno od drugiego . Montaigne. którego Szekspir byt tak pilnym 
czytelnikiem - z którego książką Hamlet wchodzi na scenę 
- Lubuje się w takich rozróżnieniach . Jedną z myśli. jaką kończy 
się jego dzieŁo . jest refleksja . że „na najwyższym tronie świata 
i tak siedzimy jeno na wŁasnym, zadku" . prawda . o której Król 
Lear przekonuje się tak boleśnie . 
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Jan Kott 
,,Król Lear" czyli końcówka 

Tematem Króla Leara jest rozkŁad i upadek świata . Król 
Learzaczyna s ię jak Kroniki : od podziaŁu państwa i abdykacji wŁadcy, 

i kończy jak Kroniki: powoŁaniem nowego króla . Między prologiem 
i epilogiem odbywa się wojna domowa. Ale w przeciwieństwie 
do dramatów historycznych i tragedii świat się z powrotem nie 
zrasta. Nie ma w Królu Learze mŁodego i nie znającego wątpliwośc i 

Fortynbrasa. który obejmie tron Dani i, an i ChŁodnego Oktawiana, 
który zostanie Augustem Cezarem, ani szlachetnego Malkolma, 
który po zbrodniach Makbeta „przywróci nocom sen, a stolom 
jadŁo ". W epilogach Kronik i tragedii nowy wŁadca zapraszaŁ na 
koronację . W Królu Learze nowej koronacji nie będzie . Edgar nie 
ma na nią już kogo poprosić . Wszyscy zostali wymordowani albo 
umarli . SpeŁniŁy się sŁowa Glostera : ,Jen wielki świat wyniszczeje 
i będzie niczym. " 

Z dwunastu gŁównych postaci potowa jest sprawiedliwych, 
potowa niesprawiedliwych . Potowa dobrych , potowa zŁych . 

PodziaŁ jest równie konsekwentny i równie abstrakcyjny jak 
w moralitecie . Ale jest to moralitet, w którym zniszczeni 
zostaną wszyscy: szlachetni i nieszlachetni, prześladowani 
i prześladujący, torturujący i torturowani . Wiwisekcja będzie 
trwaŁa tak dŁugo . dopóki scena nie zostanie pusta . Ten rozkŁad 
i upadek świata pokazany zostanie w dwóch planach, jak gdyby 
na dwóch różnych scenach . Jedną z nich nazwać można sceną 
Makbeta , drugą sceną Hioba. 

Scena Makbeta jest sceną zbrodni. Zaczęto się od 
bajki dla dzieci o dwóch córkach zŁych i jednej dobrej. Dobra 
córka zginie powieszona w więzieniu. ZŁe córki zginą także , ale 
przedtem staną się cudzoŁożnicami , a jedna z nich mężobójczynią 
i trucicielką . Pękają wszelkie więzy i zŁamane zostanie wszystko, 
co nazywane jest prawem boskim , naturalnym lub ludzkim. 
Rozsypie się caŁy porządek spoŁeczny - królestwo i rodzina . 
Nie ma już króla i poddanych, ojców i dzieci, mężów i żon . Są 

tylko wielkie renesansowe bestie, które pożerają się wzajemnie . 
Wszystko jest zgęszczone , narysowane grubą linią , charaktery są 
zaledwie zaznaczone. Historia świata obywa się bez psychologii 
i bez retoryki. Jest samą akcją . Te gwaŁtowne sekwencje są tylko 
i lustracją i przykŁadem; peŁnią funkcję przerywnika albo czarnej 
realistycznej przebitki dla sceny Hioba. 

Bo scena Hioba jest sceną gŁówną. Na niej odegrany 
zostanie szyderczy i bŁazeński moralitet o doli ludzkiej .Ale przedtem 
wszystkie postacie muszą zostać wyrwane ze swojego miejsca, ze 
swojej spoŁecznej sytuacji. i strącone w dóŁ, aż do ostatecznego 
poniżenia. Muszą osiągnąć dno. Upadek jest nie tylko filozoficzną 
parabolą - jak skok oślepionego Glostera w przepaść . Temat 
upadku prowadzony jest przez Szekspira uparcie i konsekwentnie 
i powtórzony co najmniej czterokrotnie. Upadek jest jednocześnie 
f izyczny i duchowy, cielesny i spoŁeczny. 

Na początku byt król. dwór, m inistrowie, potem jest już 
tylko czterech żebraków bŁądzących po drogach wśród w ichury 
i deszczu. Upadek jest powolny albo gwaŁtowny: Lear ma naprzód 

orszak zŁożony ze stu sŁug, potem z pięćdzies ięciu , potem tylko 
z jednego. Kent zostaje skazany na banicję jednym wśc i ekŁym 

gestem króla . Ale proces degradacji jest zawsze jeden i ten sam. 
Odpada wszystko, co wyróżnia : godności, miejsce spoŁeczne , 

nawet i m i ę . Imiona też są niepotrzebne. Każdy jest j uż tylko 
cieniem samego siebie. Tylko czŁowiekiem . 

Upadek jest cierpieniem i torturą. Tortura może być 
fizyczna albo duchowa, albo fizyczna i duchowa razem. Lear traci 
zmysŁy. Kent będzie okuty w dyby, Glosterowi zostaną wyŁupione 
oczy i przejdzie przez samobójstwo. Żeby czŁowiek staŁ się nagi, 
albo raczej żeby staŁ się tylko czŁowiekiem , nie wystarczy odebrać 
mu imię. miejsce spoŁeczne i wypruć z niego charakter. Trzeba go 
jeszcze okaleczyć i zmasakrować , moralnie i fizycznie . Zamienić 
jak Króla Leara w „zrujnowany szczątek natury" i wtedy dopiero 
spytać , kim jest. 

Ten proces masakrowania i kaleczenia czŁowieka 
porównywać można z ob ieraniem cebuli . Zdejmuje się Łuskę . 

potem po kolei odrywa pierścienie . Gdzie się kończy cebula i co 
jest w środku? Slepiec jest czŁowiekiem. wariat jest czŁowiekiem , 
zidiociaŁy starzec jest czŁowiekiem . Tylko czŁowiekiem . Tym 
„nic" . które cierpi , próbuje nadać cierpieniu sens albo godność , 

buntuje się albo godzi ze swoim cierpieniem i musi umrzeć . 

To jest wŁaśnie to „obieranie cebuli", szekspirowskie 
i wspóŁczesne. okrutne i szydercze. „Obieranie cebuli " aż do 
końca, do owego „ nic". które cierpi . To jest wŁaśnie temat 
upadku. Dokonana zostaŁa redukcja pojęcia „czŁowiek" i wszystkie 
sytuacje zostaŁy sprowadzone do jednej i ostatecznej. totalnej 
i zmasowanej doli ludzkiej . 

Biblijny Hiob jest także szczątkiem czŁowieka . Ale ten 
szczątek czŁowieka nieustannie rozmawia z Bogiem. Przeklina, 
zŁorzeczy, bluźni. W końcu przyznaje Bogu rację . UsprawiedliwiŁ 

swoje cierpienia . nadaŁ im godność . WŁączyŁ je w porządek 
metafizyczny i absolutny. Księga Hioba byŁa teatrem kaptanów. 
U Szekspira Księga Hioba odegrana zostanie przez bŁaznów. Ale i 
w niej wzywają bogów. Wszyscy: Lear, Gloster, Kent, nawet książę 
Szkocji . 

BŁazen w pierwszej swojej scen ie ofiarowuje swoją 
bŁazeńską czapkę Learowi . Bo bŁazenada jest nie tylko filozofią . 

jest również teatrem . Tym wŁaśnie teatrem, który w Królu Learze 
jest dla nas najbardziej wspóŁczesny. Trzeba go tylko odczytać i 
zobaczyć, zedrzeć z Króla Leara caŁy romantyczny i naturalistyczny 
sztafaż , operę i melodramat o wygnanym przez córki starcu, który 
bŁądzi wśród burzy z odkrytą gŁową i który wskutek nieszczęść 
naprawdę oszalaŁ. W tym szaleństwie jest - jak u Hamleta 
- metoda . Szaleństwo jest w Królu Learze filozofią , przej ściem 

na pozycje bŁazeńskie . 

Ryszard li , kiedy zerwano mu koronę z gŁowy, zażądaŁ. 

żeby podano mu Lustro; spojrzaŁ w nie i stŁukŁ. ZobaczyŁ w Lustrze 
wŁasną twarz. Niezmienioną . Tę samą . kiedy byt jeszcze królem. 
To go zdumiaŁo . W Królu Learze degradacja wŁadcy następuje 

powoli , stopień za stopniem. Lear podzieliŁ królestwo i oddal 
wŁadzę . ale chc i aŁ dalej zostać królem . WierzyŁ. że król nie może 
przestać być królem, tak jak sŁońce nie może przestać świecić . 

WierzyŁ w czysty majestat, w czystą ideę króla . 
W dramatach historycznych desakralizacja majestatu 

odbywa się przez pchnięcie sztyletem albo brutalne zerwanie korony 
z gŁowy żyjącego wŁadcy. W Królu Learze desakralizacji majestatu 
dokonuje BŁazen . 

Lear i Gloster są eschatologami, upierają się 

kurczowo przy istnieniu absolutów. Wzywają bogów, wierzą 
w sprawiedliwość . odwoŁują się do praw natury. Spadli już ze 
sceny Makbeta, ale są dalej jej więźniami . Tylko BŁazen jest tak 
samo poza sceną Makbeta , jak jest poza sceną Hioba. Patrzy 
z zewnątrz i nie jest ideologiem. Odrzuca wszystkie pozory: 
prawa, sprawiedliwości , moralnego Ładu . Widzi nagą przemoc. 
nagie okrucieństwo i nagą żądzę . Nie ma zŁudzeń i nie szuka 
pociechy w istnieniu naturalnego albo nadnaturalnego porządku, 
w którym zŁo zostanie ukarane i dobro nagrodzone. Król Lear, 
który upiera się przy fikcji majestatu , jest dla niego śmieszny. 
Tym śmieszniejszy, że nie dostrzega wŁasnej śmieszności . Ale 
BŁazen nie porzuca swojego śmiesznego . zdegradowanego króla i 
towarzyszy mu w drodze do szaleństwa . BŁazen nie jest naiwnym 
racjonalistą . BŁazen wie. że jedynym prawdziwym szaleństwem 
jest uznanie tego świata za rozumny. Swiat stoi na gŁowie . 

BŁazen zjawia się na scenie, kiedy zaczyna się upadek 
Leara. Znika pod koniec trzeciego aktu . Już więcej się nie pojawi . 
Nie jest już potrzebny. Król Lear przeszedŁ szkolę bŁazeńskiej 
filozofii. Wkrótce będzie przemawiaŁ językiem BŁazna . 

Na którejś konferencji szekspirowskiej, w czasie przerwy 
w obradach, spytaŁem dwóch moich kolegów, Anglika i WŁocha, 
kto obejmie sukcesję po Learze? „ Duke of Albany jest nadal 
jednym z tytuŁów królów angielskich - powiedziaŁ pierwszy 
z moich rozmówców - i dla każdego cywilizowanego Brytyjczyka 
jest rzeczą jasną . że mąż Goneryli , duke of Albany - książę 

Szkocji. objąŁ tron po Learze". „ Nawet dla moich studentów 
z proseminarium - powiedz i aŁ mój wŁoski kolega - którzy 
liznęli tylko Arystotelesa. jest rzeczą jasną. że zgodnie z Logiką 
tragicznej akcji tron po Learze objąć musi szlachetny Edgar". Dla 
każdego z Polaków - powiedziaŁem - zgodnie z ich osobistym 
i historycznym doświadczeniem, jest rzeczą pewną. że po Learze 
nikt już nie obejmie tronu. Swiat, w którym żyt , rozpadŁ się i już 
się nigdy nie zrośnie . 

Jarostaw Gajewski 
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Anna Tatarkiewicz 
Powrót Kordelii 

Kultura europejska wyrosła na przecięciu dwu kręgów 
kulturowych : greckiego i judejska-chrześcijańskiego . Oba one 
wytworzyły w starożytności właśc iwe sobie modele Losu 
tragicznego. 

Mitologia judejska tłumaczyła cierpienie jako rezultat 
bezpośredniej interwencji Absolutu w Losy Ludzkie. Cierpienie 
zawinione dla myśli judejskiej było karą , cierpienie niezawin ione 
- próbą , zesłaną przez Boga . Judejska interpretacja cierpienia 
niezawinionego, jakim są par excellence cierpienia egzystencjalne 
(choroba , starość , śmierć , utrata bliskich), znalazła pełny wyraz 
w przypowieści o Hiobie . 

Myśl judejska-chrześcijańską cechuje stanowisko 
egzystencjalne. Byt względny nie ma tu dostatecznej wartości , aby 
uzasadnić związane z nim cierpienia ; wymaga umotywowania go 
na innej płaszczyźnie, poprzez istnienie Abosolutu. potwierdzane 
przez wcielenie i przez doświadczenie mistyczne. 

Inaczej wygląda sprawa w mitologii i w tragedii greckiej . 
Grecy byli zbyt zafascynowani urodą świata, aby kwestionować 
sens życia jako takiego; cierpienia egzystencji nie wydawały 
im się zbyt wysoką ceną za sam fakt istnienia i napawania się 
światem . Nie przejmując się cierpieniem egzystencjalnym, 
uwagę skierowali na cierpienie „historyczne" wynikające nie 
ze stosunku człowieka do Bytu, ale ze stosunku człowieka do 
człowieka . „Bogowie" greccy nie mieli charakteru Absolutu , 
byli tylko upostaciowaniem sił przyrody. Grecy wprowadzili 
natomiast pojęcie siły Losowej, Fatum . Jeśli przyjrzeć się mu się 
bliżej . sprowadza się ono właściwie do charakteru człowieka . 

Sumując : starożytność śródziemnomorska pozostawiła 

w swej mitologii i Literaturze dwa modele tragicznego Losu . 
Model judejska-chrześcijański skupia uwagę na zagadnieniu 
zła egzystencjalnego, które rozwiązuje w planie mistycznym . 
Model grecki z istnienia zła historycznego wysnuwa wnioski 
moralne. Oba te modele tkwiły w „ podświadomości zbiorowej 
" czasów Odrodzenia i Baroku . W dziele Szekspira. zwłaszcza 
w Królu Learze, odnaleźć można problematykę obu modeli 
wzorcowych, przeniesioną na nowy „poziom odbioru" , 
a rozwiązania ich zwaloryzowane stosownie do epoki. Złożoność 
Króla Leara wynikam .in . z nieustannego nakładania się na siebie 
dwu perspektyw: historycznej i egzystencjalnej . Skomplikowana 
akcja rozgrywa się nie w skali jednego, ale dwu rodów, Leara 
i Glostera . które składają się niejako na obraz rodziny Ludzkiej . 

Kordelia jest najmłodsza ulubioną córką Leara . Czym 
był stosunek Leara do Kordelii-dziecka możemy się domyślać 
z ,;Trenów" Kochanowskiego . Ale Kordelia nie umarła w wieku 
Orszulki, a Lear nie jest renesansowym poetą. tylko władcą . 

któremu wmówiono. że „jest wszystkim" . Wyróżniając Kordelię. 
chce wyposażyć ją hojniej od jej sióstr i u jej boku żyć bez 
obowiązków, ale z przywilejami władzy. Kordelię wciąż jeszcze 
traktuje jak dziecko . Tymczasem Kordelia jest już człowiekiem 
dojrzałym, choć młodym i bezkompromisowym. Lear, zatruty 
pochlebstwami i oparami kadzideł, nie toleruje prawdy 
i sprzeciwu nawet ze strony ukochanej córki . Wpada w pasję 
i popełnia szereg niesprawiedliwości i wierutnych głupstw. 

Cierpienia Leara są cierpieniami natury psychicznej . 
Punkt kulminacyjny osiągają w scenie z „głupim Tomkiem" i ze 
śmiercią Kordelii . W pierwszej fazie udręka Leara wynika przede 
wszystkim z obrażonej dumy. Lear czuje , że się „ wygłupił" , 

starszych córek nie kocha (przy pierwszym rozsądnym sprzeciwie 
rzuca na nie najgorsze klątwy), ich „ niewdzięczność" boli go 
przede wszystkim jako dowód Lekceważenia . Lear, nie bez walnej 
pomocy Błazna , uświadamia sobie, że cała jego wmówiona 
wielkość wiązała się jedynie ze stanowiskiem, z koroną , że sam 
z siebie jest takim samym nic jak „ głupi Tomek" . Tej właśnie 
prawdy o sobie nie może znieść i ucieka od niej w obłęd . Lear 
w swej urażonej do głębi pysze myli się zresztą radykalnie co 
do istotnego charakteru „głupiego Tomka". Tomek-Edgar nie 
jest „dwunożnym zwierzęciem", dzięki walorom moralnym 
jest prawym człowiekiem i „królem" , tym, który w płaszczyźnie 
historycznej przywróci Ład naruszony przez Leara . 

Lear poprzez udręki urażonej dumy dochodzi do prawdy 
o sobie, jako o królu, o pozorności swego majestatu, ale od tej 
prawdy jego pycha woli obłęd . Po Ili akcie Błazen znika , bo on 
nic już Learowi nie może pomóc; teraz edukację króla przejmie 
Kordelia . Lear powraca w orbitę Kordelii , odzyskując to . co 
było niezafałszowaną i trwałą wartością jego życia - w obu 
płaszczyznach, egzystencjalnej i historycznej. Dzięki Kordelii , 
która mimo wszystko kocha ojca, Lear nareszcie przytomnieje, 
widzi siebie tak trzeźwo , jak nigdy w życiu . Miłość córki godzi go 
z prawdą o sobie. 

Los Kordelii jest zmodyfikowaną wersją Losu Antygony. 
Smierć Kordelii jest skrajną konsekwencją winy ojców oraz 
jej własnego , świadomego wyboru . Kordelia raz wybrała 
wygnanie, drugi raz - świadomie naraziła się na śmierć . Gdyby 
Kordelia pozostawiła ojca Losowi , jaki sam sobie zgotował 
u boku nieprawych córek, mogłaby żyć w swojej słodkiej 
Francji długo i szczęśliwie . Kordelia przystępuje jednak do 
walki w obronie ojca. a potem. po walce ginie jako ofiara 
nieludzkiego okrucieństwa Edmunda . Sprawcą jej śmierci jest 
„bękart", inaczej mówiąc , syn odepchnięty przez ojca i skrajnie 
sfrustrowany. Modyfikacja modelu Antygony polega na tym. 
że Kordelia najpierw staje na czele walki, a więc pośrednio 
zabija, a potem dopiero ginie jako ofiara .„Prawa" siostra musi 
najpierw pośrednio złożyć w ofierze siostry „nieprawe", a potem 
oddać własne życie . To dopiero przemoże szalę zła . Wyraża się 

i w tym „podświadomość" epoki Szekspira. że wzmożone 
zło pociąga wzmożone ofiary, a ponadto. że w sytuacji wciąż 
nasilającego się „ zła historycznego", nikt nie może być całkiem 
niewinny. Ten sam model ulegnie dalszemu „ zagęszczeniu" 

w naszych czasach . 
W płaszczyźnie egzystencjalnej . Króla Leara niesłychanie 

istotne znaczenie mają tzw. „ pomyłki ". Krytyka dawno zwróciła 
uwagę . że w Królu Learze granica między prawdą a pozorem jest 
niesłychanie płynna . Ludzie i zjawiska nie są tym, czym zdają się 
być , a bohaterowie nieustannie mylą się w ich ocenie . Rozum 
nosi strój błazna , niesprawiedliwość okrywa się płaszczem 
królewskim, prawość chroni się pod maską opętania , wierność 

pełni służbę w przebraniu . Gloster i Lear mylą się w ocenie siebie 
i swoich dzieci oraz sytuacji własnej i dzieci . 

W scenie śmierci Leara odnajdujemy ową 

transcendencję rozpaczy. Miłość Kordelii ocaliła Leara 
od obłędu , to znaczy od rozpaczy za życia : m iłość Kordelii ocala 
go też od rozpaczy w chwili śmierci . Bo kochać kogoś naprawdę 
to znaczy mówić całym sobą : ,Jy nie możesz umrzeć" . Lear tak 
bardzo kocha Kordelię . że cała jego istota buntuje się przeciwko 
jej śmierci . Siła jego miłości pozwala mu raz jeszcze ponad 
rozpaczą dojrzeć nikły błysk nadziei. W tym sensie miłość jest 
silniejsza od śmierci, bo odejmuje śmierci rozpacz, a w życiu 
pozwala nieustannie przerastać siebie. 

Szekspir zawiesza znak zapytania nad ostateczną istotą 
miłości, nie rozstrzyga, czy jest jedynie najprzewrotniejszą formą 
złudy. czy też wyraża najgłębszą prawdę bytu . Tę drugą hipotezę 
Szekspir dopuszcza jedynie jako najcichszy szept nadziei. W swej 
wizji nie szydzi z Ludzkich eschatologii : nie drwi z miłości , wiary. 
nadzie i człow i eka . U kresu miłości i cierpienia nie ma miejsca 
na drwiny. W ostatecznym wyrazie Król Lear to pełna powagi 
i współczucia zaduma nad Losem człowieka . 

„Starej , znużonej Europie" trzeba nie tylko wytchnienia 
od cierpień ; trzeba jej przede wszystkim nieuproszczonej. 
peŁnoznacznej i pełnowymiarowej prawdy o świecie . Takiej 
właśnie, jaką zawsze dawały i dają nadal dzieła wielkich twórców. 
I jednego z największych - Szekspira . 

L1d1a Sadowa 
Fot Marta AnkierszteJn 
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Blaise Pascal 
O kondycji możnych 

Burza rzuciła jakiegoś człowieka na nieznaną wyspę , 

gdzie mieszkańcy silili się właśnie odnaleźć swego króla, który 
zaginął. Że ów człowiek z ciała i oblicza podobny byt wielce do 
tego króla , wzięli go za niego i za takiego uznał go też cały Lud . 
Ów zrazu nie wiedział , co począć. ale w końcu zgodził się ze swym 
dobrym Losem. Przyjął honory, jakie mu oddawano i pozwolił 
siebie traktować jak króla . 

Że jednak nie mógł zapomnieć swego przyrodzonego 
stanu , tedy przyjmując te honory, myślał równocześnie , że nie 
jest owym królem poszukiwanym przez Lud i że to królestwo nie 
należy do niego. Tak więc miał podwójną świadomość: jedną , 

mocą której działał jak król; drugą , w której uznawał. że jedynie 
przypadek dat mu miejsce, które zajmował. Ukrywał tę drugą 
myśl. a objawiał pierwszą. Za pomocą pierwszej porozumiewał 
się z Ludem, za pomocą drugiej z samym sobą . 

Nie wyobrażaj sobie, aby mniejszym był przypadek, 
mocą którego posiadasz swoje bogactwa , niż ów, przez który 
tamten człowiek stal się królem. Nie masz do nich żadnych praw 
przez samego siebie i ze swojej natury, tak samo jak on. 

Posiadasz - mówisz - bogactwa swoje po przodkach ; 
ale czy nie za pomocą tysiącznych przypadków przodkowie twoi 
nabyli je i utrzymali? Iluż Ludzi równie zdatnych jak oni albo 
nie mogło ich nabyć , albo nabywszy, straciło je? A czy ty sobie 
wyobrażasz , że to mocą jakiegoś naturalnego prawa dobra te 
przeszły z twoich przodków na ciebie? Zaiste, nie! Ten porządek 
wynikł jedynie z woli prawodawców. 

Tak więc wszystkie tytuły, mocą których posiadasz swoje 
mienie, to nie są tytuły naturalne. ale Ludzkie postanowienia . 
Inna fantazja tych, którzy stworzyli prawa, mogla była zrobić cię 
ubogim! 

Nie chcę rzec, że te dobra nie należą do ciebie prawnie 
i że wolno jest komu wydrzeć ci je. Bóg, który jest ich panem, 
pozwolił społeczeństwom stanowić prawa dla ich podziału; skoro 

KRÓL LEAR 
premiera: 5 października 1935 
przekład : Józef Paszkowski, reżyseria : Leon Schiller 

dekoracje: Stanisław Sliwiński , kostiumy: Irena Lorentowicz- Karwowska 
opracowanie muzyczne pieśni : Roman Palester 

Józef Węgrzyn - Lear, Józef Kondrat - Blazen 

te prawa raz ustanowiono, nie godzi się ich gwałcić . I to różni 
cię nieco od owego człowieka , który posiadał swoje królestwo 
jedynie przez błąd Ludu. Natomiast całkowicie wspólne wam jest 
to, że prawo, jakie ty masz do swoich dóbr, nie wspiera się - jak 
i jego prawo - na żadnym przymiocie ani na żadnej zasłudze , które 
byłyby w tobie i które czyniłyby cię ich godnym . 

Co z tego wynika? To, że powinieneś mieć , jak ów 
człowiek, podwójną świadomość; i że o ile poczynasz sobie 
z Ludźmi wedle swego stanowiska, winieneś uznać w myśli , że nie 
posiadasz z natury nic, co by cię stawiało ponad nimi . Jeżeli myśl 
publiczna wznosi cię ponad ogól Ludzi , niechaj owa druga poniży 
cię i niech cię dzierży w doskonalej równości ze wszystkimi: to 
bowiem jest twój stan naturalny. 

Lud , który cię podziwia , nie zna może tej tajemnicy. 
Wierzy, że szlachectwo to jest istotna wielkość ; niemal uważa 
wszystkich możnych za Ludzi ulepionych z innej gliny. Nie wywodź 
go z tego błędu, jeśli chcesz; ale nie nadużywaj czelnie tego 
wywyższenia, a zwłaszcza nie Łudź się sam, że w twojej istocie 
jest coś wyższego niż w tamtych. 

Co rzekłbyś o tym człowieku , który został królem przez 
omyłkę Ludu , gdyby całkowicie zapomniał swego naturalnego 
stanu i gdyby sobie wyobraził. że owo królestwo mu się należy, 
że zasługuje na nie i że je posiadł z prawa? Podziwiałbyś jego 
głupotę i szaleństwo . Ale czy mniejsze jest ono u możnych , którzy 
tak zupełnie zapominają swego naturalnego stanu? 

Znając swój naturalny stan , używaj środków, jakie ci 
on daje, i nie sil się panować inną drogą niż tą , która cię czyni 
królem. Nie twoja przyrodzona siła i potęga oddają ci wszystkich 
tych Ludzi . Nie staraj się tedy panować nad nimi silą albo 
obchodzić się z nimi surowo. Zadowól ich słuszne pragnienia, 
znajdź przyjemność w tym, aby czynić dobro. wspomagaj ich, 
ile zdołasz, a będziesz działał jak prawdziwy król! 

KRÓL LEAR 
premiera: 17 marca 1962 

przekład : Zofia Siwicka, reżyseria : Zygmunt HUbner 
scenografia : Krystyna Zachwatowicz, muzyka : Kazimierz Serocki 

Bronislaw Pawlik - Blazen. Jan Kreczmar - Lear 

,;:·------

SZEKSPIR W TEATRZE POLSKIM W WARSZAWIE 

BURZA, reżyseria J. Sosnowski , scenografia K. Frycz, premiera 4 IX 1913 

JULIUSZ CEZAR, układ scen A. Szyfman, reżyseria A. Zelwerowicz. scenografia W. Drabik, premiera 9 I 1914 

KOMEDIA OMYŁEK, reżyseria J. Sosnowski , scenografia W. Drabik, premiera 4 IV 1915 

WESOŁE ŻONKI Z WINDSORU, inscenizacja i reżyseria A. Zelwerowicz, scenografia K. Frycz, premiera 23 IV 1916 

WIELE HAŁASU O NIC, układ scen J. Kotarbiński , reżyseri a J. Sosnowski , scenografia S. Śliwiński , premiera 30 Xll 1916 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI , układ tekstu H. Modrzejewska, reżyseria i opracowanie scenograficzne L. Solski , premiera 25 li 1918 

KORIOLAN, reżyseria A. Zelwerowicz, scenografia W. Drabik, premiera 16 V 1919 

WIELE HAŁASU O NIC, inscenizacja L. Schiller, reżyseria K. Borowski , scenografia W. Drabik, premiera 12 Ili 1920 

KUPIEC WENECKI , reżyseria K. Borowski , scenografia W. Drabik, premiera 22 IV 1921 

HAMLET, opracowanie W. Horzyca, reżyseria A. Szyfman, scenografia K. Frycz, premiera 2 V 1922 

SEN NOCY LETNIEJ , układ scen i reżyseria A. Zelwerowicz, scenografia K. Frycz. premiera 13 X 1923 

KRÓL HENRYK IV, układ tekstu i reżyseria R. Ordyński, scenografia K. Frycz, premiera 8 XI 1924 

OTELLO, inscenizacja i reżyseria A. Węgierko , scenografia K. Frycz, premiera 23 Xll 1925 

JULIUSZ CEZAR, reżyseria L. Schiller, scenografia K. Frycz, premiera 2111928 

ROMEO I JULIA, inscenizacja i reżyseria A. Szyfman, scenografia K. Frycz, premiera 29 X 1931 

MIARKA ZA MIARKĘ. opracowanie M. Rusinek, inscenizacja i reżyseria J. Warnecki, scenografia W. Daszewski, premiera 20 X 1933 

KUPIEC WENECKI. opracowanie M. Rusinek, inscenizacja i reżyseria R. Ordyński, scenografia S. Śliwiński, premiera IO 111934 

SEN NOCY LETNIEJ, reżyseria L. Schiller, scenografia S. Śliwiński, kostiumy W. Daszewski, premiera 3 X 1934 

KRÓL LEAR, reżyseria L. Schiller, scenografia S. Śliwiński , kostiumy I. Lorentowicz-Karwowska, premiera 5 X 1935 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI, inscenizacja i reżyseria K. Borowski , scenografia W. Daszewski , premiera 21 111936 

HAMLET, inscenizacja i reżyseria A. Węgierko, scenografia W. Daszewski, premiera 4 IV 1939 

HAMLET, inscenizacja i reżyseria A. Szyfman, scenografia K. Frycz, 17 VII 1947 

WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU, reżyseria R. Ordyński , scenografia Z. Strzelecki , premiera 28 X 1949 

KRÓL LEAR, reżyseria Z. Hubner, scenografia K. Zachwatowicz, premiera 17 Ili 1962 

ROMEO I JULIA, reżyseria K. Braun, scenografia JA. Krasowski , premiera 17 VII 1963 

MAKBET. inscenizacja O. Axer. premiera 17 VII 1964 

MIARKA ZA MIARKĘ, reżyseria A. Bardini , scenografia O. Axer, premiera 22 I 1965 

SŁAWNA HISTORIA O TROILUSIE I KRESYDZIE, reżyseria B. Korzeniewski, scenografia A. Majewski, premiera 25 IX 1965 

CYMBELIN, inscenizacja i reżyseria A. Kowalczyk, scenografia O. Axer. premiera 14 Ili 1970 

WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU, M.Z. Bordowicz, scenografia O. Axer, premiera IO 111971 

JAK WAM SIĘ PODOBA. reżyseria K. Meissner, scenografia T. Targońska , premiera 9 XI 1972 

OTELLO, reżyseria A. Kowalczyk, scenografia R. Winiarski, premiera 17 VII 1975 

ANTONIUSZ I KLEOPATRA, reżyseria J. Simonow, scenografia J. Sumbataszwili, premiera 12 Ili 1976 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI , reżyseria J. Rakowiecki , scenografia Ł . Kossakowska, premiera 8 1111984 

MIARKA ZA MIARKĘ. reżyseria J. Nyczak, scenografia M. Kowarski , premiera 29 XI 1984 

NAJWYBORNIEJSZA OPOWIEŚĆ O KUPCU WENECKIM, reżyseria T. Minc, scenografia W. Jankowiak i M. Jędrzejewski , 

kostiumy A. Sekuła, premiera 111 1990 

RYSZARD Ili, reżyseria M. Prus, scenografia Z. de lnes, premiera 9 X 1993 

STRACONE ZACHODY MIŁOŚCI , reżyseria M. Prus, scenografia Z. de lnes, premiera 17 Ili 1994 

JULIUSZ CEZAR, reżyseria M. Prus, scenografia Z. de lnes. premiera 20 VI 1996 

SEN NOCY LETNIEJ , reżyseria J. Kilian , scenografia A. Kilian , premiera 23 V 1998 

BURZA, reżyseria J. Kilian, scenografia A. i J. Kilianowie, premiera 8 Ili 2003 

MAKBET, reżyseria P. Kruszczyński , scenografia M. Kaczmarek, premiera 14 I 2005 

JAK WAM SIĘ PODOBA, reżyseria J. Kilian , scenografia A. i J. Kilianowie, premiera IO XI 2006 

OPOWIEŚĆ ZIMOWA, reżyseria J. Kilian , scenografia A. i J. Kilianowie, premiera 18 X 2009 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI , reżyseria D. Jemmett, scenografia D. Bird, kostiumy S. Martin-Hyszka, premiera 18 VI 2011 

SZEKSPIR FOREVER!, reżyseria A. Seweryn, premiera 10 IX 2011 

BURZA. reżyseria D. Jemmett, scenografia D. Bird , kostiumy S. Martin-Hyszka , premiera 24 XI 2012 

KRÓL LEAR, reżyseria J. Lassalle, scenografia D. Kołodyńska , premiera 26 IV 2014 
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j(U /Vlecenasów ~ ~olsf(ter 
iflv. ~ 8z;tf~ w ZOMCzaWie 

Przed st u La t y Arnoldowi Szyfmanowi udalo się skupić wokól idei budowy nowoczesnego teatru grono 
odpowiedzialnych i światlych Ludzi, przedstawicieli arystokracji , przemyslu i finansjery. Udalo mu się zebrać 

fundusze . wybudować imponujący gmach , stworzyć zespól aktorski i w krótkim czasie widownia Teatru mogla 
zapelnić się widzami , którzy przychodzili , chwalili. krytykowali - kibicowali ! Dziś my stoimy przed podobnym 
zadaniem - chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjal tkwiący w tej największej warszawskiej scenie dramatycznej . 

A marzenia mamy śmiale . 

Wiele z tych marzeń pozostaloby w sferze planów gdybyśmy nie byli otoczeni wspanialymi Ludźmi - tymi , z którymi 
wspólpracujemy na co dzień. którzy wspierają nas dobrym slowem a i swoją szczodrością . tymi , którzy tlumnie 

przychodzą na spektakle, tymi. którzy stale z nami są . Serdecznie im za to dziękujemy. 

Dr I rena Eris 
JR 

ALBERT RIELE APARJ 
SWI SS WATCHE S 

My V Pabianice Pani Profesor 
Anna Kuligowska-Korzeniewska 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat Klubu Mecenasów 
dostępnymi na stronie www.teatrpolski .waw.pl w zakladce Teatr. 
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Sekretarz Generalny Teatru - Anna Skuratowicz 
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Koordynacja pracy artystycznej : 
Główny specjalista - Małgorzata Skrocka, Koordynator - Paulina Zegier 
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PR/ Sponsoring - Katarzyna Gawet-Stańkowska 
Wizerunek/ Komunikacja - Olga Sander-Stachurska 

Specjalista ds. produkcji audiowizualnych i nowych technologii - Grzegorz Pindelski 
Dział Literacki - Patrycja Miktasz-Pisula, Magdalena Mróz 

Tłumaczenie Literackie na potrzeby reżysera - Philippe Chauvin 
Tłumaczenie podczas prób - Marzenna Anusiak 

Realizacja nagrania muzyki do spektaklu - Mariusz Maszewski 

Główny inżynier - Leszek Włodarkiewicz 
Pracownia scenograficzna - Jolanta Gałązka, Grażyna Piworowicz 

Kierownicy pracowni : 
akustycznej - Paweł: Betcher, krawieckiej damskiej - Zofia Borycka. 

krawieckiej męskiej - Ryszard Szczepański, malarskiej - Janusz Przepióra 
modelatorskiej - Zbigniew Petschl, oświetleniowej - Jarosław Wardaszka 
perukarskiej - Magdalena Taff-Porębiak, stolarskiej - Krzysztof Boniecki 

szewskiej - Waldemar Kamiński , ślusarskiej - Grzegorz Maryniak 
tapicerskiej - Mirosław Metylski, Kierownik rekwizytorni - Paweł: Wrześniewski 

Brygadier sceny - Zbigniew Dybek, Brygadierka garderobianych - Iwona Różycka 

Realizatorzy dźwięku - Paweł: Betcher, Rafał: Betcher 
Realizatorzy światła - Robert Andrzejewski, Dariusz Gralewicz 

Redakcja programu - Patrycja Miktasz-Pisula 
Projekt plastyczny programu - Mateusz Kurek J Eyedea 
Projekt plakatu wykorzystanego na okładce programu 

oraz projekt graficzny mapy wykorzystanej w scenografii - Elżbieta Sanecka 

W programie wykorzystano: esej Jacquesa Lassalle' a w tłumaczeniu Justyny Ulaczyk (pierwodruk), fragmenty recenzji 
Tadeusza Boya Żeleńskiego z premiery „Króla Leara" w Teatrze Polskim z tomu XXVI Pism, PIW, 1969 (tytuł od redakcji); 

fragmenty eseju Jana Kotta „ Król Lear" czyli końcówka z tomu „Szekspir współczesny", Wydawnictwo Literackie, 
1990, fragment eseju Jana Kotta „ Ran" albo Lear ostateczny, z tomu „ Pleć Rozalindy", Wydawnictwo Literackie, 1992; 

fragmenty eseju Anny Tatarkiewicz Powrót Kordelii opublikowanego w czasopiśmie „Więź". z 10/1966; fragmenty 
rozprawy filozoficznej Blaise' a Pascala w tłumaczeniu T. Boya Żeleńskiego Rozprawa o kondycji możnych z tomu 

„ Myśli " , Zielona Sowa. 2003, fotografie Stanisława Brzozowskiego i Franciszka Myszkowskiego z archiwum Teatru 
Polskiego w Warszawie oraz zdjęcia z prób autorstwa Marty Ankiersztejn . 

Biuro Obsługi Widzów 
p.o . Głównego specjalisty - Hanna Maciążek 
Specjaliści : Jerzy Jaroszyński, Dawid Mlekicki 

Kasjerki : Maria Dubczyk, Agnieszka Krycka, Bożena Tomczuk, Aleksandra Żywiec 

22 826 61 64, tel./fax 22 826 49 18 
e-mail: rezerwacje@teatrpolski.waw.pl 

Wydawnictwo Teatru Polskiego im . Arnolda Szyfmana w Warszawie 
sezon 2013/2014 

nakład : 1500 egzemplarzy 
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Partner 

H O BIBLIOTEKA 
~ W UNIWERSYTECKA 
C >\ W WARSZAWIE 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

PRZEJRZYSTA KARTA 
TO PRZEJRZYSTE FINANSE 
Przejrzysta karta kredytowa Visa PKO Banku Polskiego to pełna 
kontrola nad finansami i szybki dostęp do dodatkowych środków! 

Bezpłatny serwis SMS będzie Cię na bieżąco informował m.in. o: 

• dokonanych transakcjach i dostępnych środkach 

• terminie spłaty karty 

• nadchodzącym terminie naliczenia opłaty za kartę, co pozwoli Ci 

dokonać operacji w wysokości zwalniającej z tej opłaty 

Infolinio: 801 302 302, +48 81 535 65 65; opłato zgodna z taryfą operatora 

• li 
Bank Polski 
dzień dobry 

Szczegoławe informacje dotyczące Przejrzystej karty kredytowej oraz Taryfo prowizji i opłat bankowych są dostępne w oddziałach PKO Bonku Polskiego oroz na stronie www pkobp.pl. 




