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W przed.stawieniu jedna przerwa. 

William Shakespeare 
(l 564- 161 ~) -

Autor KR(>LA LIRA urodził się ~6~ 
w Stnątfordz i f' w Angli i, w rodzini , . ~,~ _:_ 
rzemieśln ika , dni a :? :~ k wie tn ia 1\ S I'- t 
1.564 roku . Urn arl tego samego '- .- · , , 
d nia , 23 kwietnia 1616 roku. Ojciec 
Wiliama SzPk sp irn w 1 :-.5(; rok u 
p rzen i ósł s i ę ZE' Sni tterfiPldu do 
Stra tfordu , gclzit> zajął się garba r
stwt:>m. Wzbogacił si szybko, zo
sta ł rad nym miejskim, potf'm bur
mistrzem. Przyszły dramatopisarz 
w rodzinnym mieścit? pobit:>ra ł nnu
ki. Gdy mitl i 18 lat oże ni! si z cór
ką fa rr11Na, Anną TJathawa), star
szą cl niego o osiem lat. Miał z n ią 

troje cizi ee i. W swśL' mit:>sięcy po 
ślub if' u rodziła się córka Zuzanna, 
zaś po clwu latach b li źn ięta - Judy-
1..-1 i Ham let. 

Po uroclzt:> niu s i Zuzan ny 'Ni 
lin 111 Szt>kspi r opuści ł St ratford 
i osincll w 1.onclyn i<' . NiPktórzy b io
g-rnfowiE' twit rclzi'), iż wszystko 
w życiorysiP \\.'ielkif'gO pisarza bar
dzo jl'st Wi')tpl iwf' . Pi szą nawet, 
iż k it·cly znalazł się w Londyn ie 
około I SH6 roku , poo"1tkowo zara
bia! tyn , ie pil nował koni przyjeż · 

rlżaj ących do teatru gPntlPmPnów, 
nast pnie był pomocnikiem su1le
rn , z czasem dopiero zaczął otrzy
mywać role , by w końcu rozpocząć 
pisan ie dla tf'a tru. 

c;c1y w 1599 roku wybu dowany 
zosta ł głośny teatr „The Glob", czy-

Hrabia Kent w przebraniu 
na dworze Goneryli. 

Rys. Hegenbarlh . 
li „Po d Ku l ą Zi Pmską", Szekspi r 
staje s i ę jego współwłaścici e lem ; 

zarabia na tym ok oło dwustu fu n
tów roczn iP. TPatr „The Glob" upa 
miętnil się w dziejach ży ' ia poli
tycznego Brytan ii, np . czyn ni e 
uczestniczy! w sporze hrabiego Es
sPxa z królową Elżbietą . która 
w 1601 roku kazała go śc i ąć ; 

póżn i ej był pod porą rzadów kró la 
J ak uba I. Prn pre miera traged ii 
KRÓL LIR odbyła się w dru g ie 
świ to BożPgo Narodzen ia 1606 
roku w pałacu królewskim i w obe
cn ości Jakuba I. On przyznał zespo
ł owi akto r k ie mu SzPks pira tytuł 
„Sług Królewskich". 
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Jakub I 

Pisarz d o służył się szlach ectwa 
i znaczn g o majątku. Współcześni 

uzn awali jego geniusz, widzieli w 
nim najwybitniejszego z pisarzy 
dram atycznych. Pozo stało wiele 
sławiących go zapisów, co jednak 
nie przeszkodziło , by w ok res ie 
później szym pojawiła się te oria , 
iż Sz kspi r w ogóle nie istniał , zaś 

twórcą j .go dzieł był rzekomo au
tor anonimowy lub nawet wielu au
torów. 

Pod koniec życia,Wiliam Szek
spir, przeniósł się w rodzinne stro
ny i tu, w Stratfordzie, zmarł w cza-
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sie biesiady, w d niu swoich uro
dzin. J uż wcze{;niej, żoni e Annie , 
zapi sał w testame ncie wyłącznie 

łóżko i ko łdrę, stą d też powstało 

przypuszczenie, i ż przez nią zo stał 

otruty. O czymś to jednak mówi, 
i ż od urodzenia pierwszej córk i Zu
zanny, przez całe życie pozostawa
li rozłączen i. Pisarz tylko na krótko 
zaglądał do Stratfordu , najczęściej 

w związku z pogr7,ebami rodzinny
mi. 
Twórczość W iliama Szekspira 

dzielona je t na trzy okresy. 
W I okresie powstały między in

nymi tragedie: „Tytus An droni
k us", „Ryszard III " oraz k omed ie: 
„Poskromienie złośnicy" , „Dwóch 
panów z Werony", „Strac one za
chody miłości'' . 

w n okre sie pojawiły si dalsze 
komed ie: „Sen nocy I t niej'', „We
sołe kumoszk i z Windsoru", „Ku
piec wenecki", „Wiele h ałasu 

o ni -", ,Jak wam się podoba", „Wie
czór t rzech k róli" oraz tragedie: 
„Rom o i Julia" i „Rysza rd Il". 

W III okresie Szekspir stworzył 

swe dzieła najgłośniejsze, arcydzie
ła . Należą do nich tragedie: „Ham
let'' , „Makbet", KRÓL LIR, „Otel
lo '', „Koriolan '', ,,Antoniusz i Kleo
patra", „Troilus i Kre syda", „Ty
mon Ateńczyk" oraz ostatnie kome
die: „Miarka za miark ", „Wszyst
ko dobre , co się dobrze kończy". 
Dzieła Wiliama Szekspira znane 

były w Polsce już współcześnie. 

JAP 

, 
KROLI„IR 

Nieokreślone rejony absolutu 
Henri Fluchere: 

O ile w przejaskrawionym zwycię
stwie zła , w jądrze ciemności , „Mak
bet" pozostaje tragedią o konturze 
wyrazistym, gdzie przyczyny i skutki 
wiążą się w myśl surowej logiki poe
tyckiej, o tyle KRÓL LIR, przeciwnie, 
wydaje się traged ią bezładu w bezła
dzi e absurdu. Postaci, akcj ę, poezję 
znami onują ślady wysiłku mającego 
za cel dotarcie ponad danym i natu
ralnymi do nieokreślonych rejonów 
absolutu, co wywołałoby tam wstrząs 
destrukcyjny (. .. ) 

Król Lir 

W KRÓLU LIRZE wicher sza leń 
stwa wyje nocami na bezkresnych 
wrzosowiskach, a ten sam wściekły 
podmuch wyrywa dąb i trzcin . 
W porównaniu z KR LEM LIREM 
inne tragedie wydają się pełne roz
sądku i skomponowane na mia rę 
ludzką. W LIRZE zatarły się gran ice 
między wzniosłością a groteską, mię
dzy poznan iem i aberacj ą , m ię dzy 
człowiekiem a jego przeciwie1'l
stwem, może nawet między człowie
kiem a ideą boskości. Wszystko uno
si wi r symbolicznego bezładu ( ... ) 

W KRÓLU LIRZE gwałtowny pro
ces wytoczony porządkowi logicznie 
zbudowanego świata rozprzęga same 
podstawy rozumu. 

„Szekspir dramaturg elżbietański" . 
1965. Przełożyła Violetta Komorow
ska. Opracował Ju lian Rogoziński. S. 
345-346. Fragmenty. 

Jan Kott: 
Z założeniem fabularnym KRÓLA 

LEARA teatr nie dawał sobie rady . 
Jeśli traktował je realistycznie, Lear 
i Gloster byli zbyt śmieszni jak na bo
haterów tragicznych. Jeśli traktował 
ek pozycję jako baśń albo legendę , 
okrucieństwo szekspirowskiego 
świata stawało się także ba śni owe 
albo legendarne. To okruci eństwo 
było elżb ietańską współczesnością 
KRÓLA LEARA i dalej pozostało 
jego w półczesno ścią. Ale jes t to 
okrucie11 two fil ozoficzne. Tego 
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Błazen 

okruc ień stwa fil ozoficznego nie 
umiał pokazać ani teatr romantycz
ny, ani naturalistyczny. Może je po
kazać tylko nowy teatr . W tym no
wym teatrze nie ma już charakterów 
i tragizm wyparty został przez grote
s kę. Okazała się okru tniejsza. („.) 
W ·wiecie groteskowym przy pomo
cy żadnego abolutu nie można uspra
wiedliwić klęski, ani na żaden abso
lut przerzu c ić odpowiedzialności za 
przegraną. Absolut nie jest wyposa
żo ny w żadne racje ostateczne, jest 
tylko silniejszy . Absolut jest absur
dalny. („.) 

Tematem KRÓJ.A LEARA jest roz
kład i upadek świata . KRÓL LEAR 
zaczyna się jak kroniki: od podziału 
państwa i abdykacji władcy, i kończy 
jak kroniki: powołaniem nowego 
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Król Lir 

króla. Między prologiem i epilogiem 
odbywa ię wojna domowa. Ale 
w przeciw i eń stwie do dramatów hi
storycznych i tragedi i świat się z po
wrotem nie zrasta. 

„KRÓL LEAR czyli KOŃCÓWKA" 
(w) „Szkice o Szekspirz ". 1961, s. 
103-125. Fragmenty. 
Stanisław Helsztyński: 
„ . sztuka o królu Learze i otaczają

cym go okrutnym świecie należy do 
najszczytniejszych i najgłęb szych 
osi ągn ięć dramaturgii Szekspira , 
gdyż obiera sobie za cel najważniej

szą problematykę ludzką: poszukiwa
nie realnej prawdy o postępowaniu 
człowieka, o ustaleniu najwyższych 
warto i moralnych dla j dnostki 
bytującej w rama h społeczeństwa 
ludzkiego. 

W poszukiwaniu swym poeta prze
stał kierowa ' się dawną teorią o hie
ra rchii i stopniach, nie uznaje j uż 
w pełn i sy temu teologicznego, śre
dniowiecznego i tudorowskiego, pod
trzymywanego przez władców tej dy
nastii, usiłujących otoczyć swój maje
stat nimbem religijnym. W tym no
wym okresie, pozbywszy się świato
poglądu feu dalno -elżb ietańskiego, 
Szekspir nie odmawia poddanym 
prawa dokon ywania królobójstwa , 
o ile władca nie stoi na wysokości za
dania. („ .) Równ ież postać króla Le
ara podlega nowoczesnemu ju ż spo
sobowi rozumowania poety. Lear po
nosi karę za swoje błędy i swoją bez
li to ną decyzję wobec Kordeli i. 
Z większą jeszcze stanowczością 
przeciwstawia s i ę poeta zasadom i 
czynom nowej generacji reprezentu
jącej okrucie11stwo i chciwość . Nowy 
ład moralny widzi w jednostkach 
szlach tnych, oczyszczonych prze
ślad owan iami„. 

„Rozprawa o Królu Learze" (w) 
„Moje Szekspiriana" 1964, s. 121-122. 
Fragmenty. , 

AKTOR I POSfAC 
Gustaw Holoubek: 
„. na początku sztuki chodzi o za

dufanie w sobie, nieza leżnie od wszy
stki ego. O idea lny po rządek - psy
ch iczny i moralny - który stworzył 

sobie Lear, i oto zdumienie, kolosal
ne zdurnienie, kiedy się dowiaduje, 
że ten porządek może być zakwestio
nowany. ie wynika to wi ęc ani 
z egocentryzmu , ani ze z łej woli , 
przeciwnie, ze wspan iałego upojenia 
życiem, któremu towarzyszyło zdro
wie , zarówno fizyczne jak psychicz-

ne. Innymi słowy : idzie o tę całą sfe
rę samozadowolenia, któ ra Learowi 
wydawała się człowieczeństwem 

i gwarantem ład u, a która zaledwie 
stała u progu tego człowieczer'lstwa . 

Wtedy, kiedy mu to udowo dni ono, 
mózg jego pękł. Rozbił si na tysiące 
elementów, które stworzyły całą pa
noramę nadwiedzy w stosunku do 
tego, co wiedział przez całe życi e. Od 
momentu, w którym popada w obłęd. 
zaczyna stawać się człowiekiem czy 
raczej: zaczyna się jego człowieczeń

stwo. Ten obłęd jest przecie granicą 

sztuczną, mechanicznie zaplanowaną 
przez autora jako cezura dla innego 
Leara. (.„) Niebezpieczeństwo stanu 
zadufania w sobie można na Learze 
pokazać dokładn i e. O to także mi 
chodziło . („ .) Wbrew temu, iż utwór 

Gustaw Holoubek (Lear), 
Józef Nowak (Gloucester) 
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jest mutny, ponury i beznadziejny 
wr cz, w końcu to Learem właśnie 
posługiwano się w filozofii egzysten
cjalistów - to pomimo wszystko jest 
w tym morn ncie, jak w każdej trage
dii zreszU), ochłap straszliwy tętnią
cego optymizmu. Polega on na tym, 
że ludzkie życ ie nigdy się nie koń

czy, zawsze może być poddane rewi
zji, wzbogacone w nowy obszar świa

d omości , choćby w ostatniej minucie 
życia ... 

I ten końcowy optymizm, poszar
pany i t ru dny, chce s i ę pokazać 
przede w zystkim. 

„O Learze i Skrzypku" (w) KUL
TURA nr 34, s. 11. Zanotowała Terf'
sa Krzemień. Fragment. Tytuł od re
dakcji. Kordelia 

SZEKSPIR W 1EATRZE ZAGŁĘBIA 
1956-1995 

1956 - WIELE HAŁA U O 1 IC, 
w r żyse r i i Zbigniewa Sawana. 

1962 - WIECZÓR TRZECH KRÓI.l , 
w inscenizacj i Rroni sława Dąbrowsk ie 

go, w r żyserii : 13 ronisława Dąbrow kie
go i Tadeus7.a Przystawskiego, ze sceno
grafią Andrzeja Stopki. 

1971 - STRACONE ZACHO DY Ml
ŁOŚCl, w reży eri i Wiesława Mireckie
go . 

1981 - ROMEO 1 JULIA, w reżyserii 

Jerzego Połońskiego , ze scenografią Rar
bary Ptak. 

1 95 - KR · L LIR, w reży erii Jana 
Klemensa, z scenograrią Alicji Kmyło . 

S i ęgnęliśmy po jedną z najw i ększych 

tragedii , jaki e zna teatr. Do reali zacji 
s enicznej KRÓLA LIRA, w roli tytuło
wej, Jan Klemens poprosi ł wybitnego ak
tora, Bernarda Krawczyka z Katowic, 
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wc ześ niej przez wiele l<1t zwi ązan e go 

"I Teci trem Zagłębia . Jego znakomity ta
lent, doskonała, r dzajowa ekspresja ge
st u, głosu , un ikalna zdo l ność peł n gl1, 

nierozpoznawalnego wręe1 wcie lani a się 
w kreowaną postać, jego uj mujące, V.'Y
·okie ak torstwo, 7apewnia przedsla\\ie
niu nie tylko właśc iwą artykulację posta
ci króla Lira lecz t akże i s t otę przedsta
wianego czasu, na czym wiele buduj re
żyser . 

ie bez znaczeni a jest tu takze ·ty Io
wa, mistrzowska pod względem kolory
stycznym, prawdziwie wizyjna pod 
wzgl ędem wy razu, scenogra fi a Alicji 
Kuryło, kształtuj ąca, w zgodzie z zamy
słem reżyserskim, teatr prosty, dziejący 

s ię jakby na otwar tej dłon i uc zciwego 
człow i eka , śl ed ząc ego sens ludzk iego 
życia . 

Red. 

1 

Jan Pierzchała 
OD BOGUSŁAWSKIEGO DO HOLOUBKA 

(Król Lear w Polsce) 

Stani łm\ Helsztyńsk i w s\.vym dzie le 
- „Moj Szekspiri ana" pi ze : „Je ' li na
wet nie da się s twierdzić 7 całą pewno
ścią, czy grupa komediantów angielskich 
Johna Greena, bawiąca w Polsce za Zyg
munta IJT Wazy w r. 16 16i 1617w War
szawie, zy później na dworze Władysła

wa IV, m iała w S\ _ m rep rtuarze trage
di ę o król u Learze ... to i tak. .. " (s. l 36) 

My jur d7isiaj nie mamy wątp l iwości . 

OJpowiad:.imy raczej t wierdzą o. Sięga

my po Roberta r . Arnolda - „Das deut
scht! Drn rn a" ( 1925 ), czytam tam: 
„W rok u 1(12ó grano v. Dreżni e: ,Ro
mea'' , „H:.iml.:1:1", „Leara" i „Cezara" . 
Wpr wd"! ie jednak w spisie nie podaje 
ię 7,adnego autora, mogłoby to więc bu

d"!ić \vątp liwośc i , czy !LI nie chodzi o ja
k i eś przedszeksp irowsk ie utwory o 
podobny h tytułach l cz właśn i e takie 
ze tawienie c7terech bardzo popularnych 
dzid u1wierd:u1 w przekonaniu, że to tru
pa Greena, którn grała \VÓwczas w Dre
źnie, zerpała z repertuaru „King's play
er - króle\vSk ich aktorów". Za Włady

sława IV trupn Greena z całą pewnością 
miała w repertuarze „Króla Leara" . 

N s tępne pojawienie s i ę tej traged ii 
nas tąp iło nie tak rychło . Towarzystwo 
Aktorów 1 iem ieck ich zapozn ało War
szawę z tym niełatwym scenicznie lllWO

rem w 1783. W 1805 roku, na scenie te
atru w Warsn1wie wystawiono „Króla 
Leara" w tł umaczen iu Ludwika Osi ń

skiego, poe ty i drama turga, ożenionego 
z c ó rką Wojciecha 13ogusławsk i ego , 

Wojciech Bogusławski 

który przekład zięcia wystawi ł w Wilnie 
w 1815 i ponownie w 181 6 rok u. Sam 
przy tym kreował rolę ty tułową. „Tygo
dn ik Wi leński " ubo lewał ii w owym 
przekładzie z angielsk iego na francuski, 
potem dopiero na pol ski, „genjusz zek
spira nie wiadomo gdzie s i ę podzi ał" . 

Takie to były czasy, ie należalo prze
rab i ać Szekspira, by ni c: psuł gustu pu
blic znośc i . Sam W. Bogusławski grun
town i zmienił „Hamleta" i uzasadniał to 

tym, il! tragedia „w rozwiązywaniu chy
bia moralnego ce lu kanąc śmierc ią tak
że niewinnych. W oświeceńszym wieku 
nie mogla b ć wystawiona bez przyzwo
itej poprawy". („Dzi eła Dranrntyczne, t. 
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4, s. 149). Więc Szekspira poprawiano . 
Wid7iano w ni m geniusza, ale i barba
rzyń cę . Dopiero romantyc_ odkryl i Sze
kspira na no wo. „Król Lear" cieszył s ię 

tymczasem powodzeniem w OŚ\ iec nej 
Warswwie, do 1814 roku wystawi ono 
go 14 razy . W późn iej szym okres ie po
wrócono do tej tragedii dopiero po 1861 
roku, po okre ie zastoj u i kryzy ·u poi i
tycznego. ,,Kró la Leara" wys taw iano: 
w Krakow ie ( l 868), Lwowie ( 1872), 
Warszawie ( I 890, 189 . I 905 ), w Po
/mm i u ( l 894 ). 

7 prnstawien ia „Krób Leara", kt 're
gn premi ra odbyła s i ę dnia 3 ]Jl 190'.i 

roku, ' ' Teatrze Wielkim, '" „Rozma ito
ś iach". mamy szczegółową re lacj ę Jana 
Lore ntowi cza . ie był to naj lepszy 
okres, ak torzy byli bez pen sj i, „Król 
Lear" wypadł nie najlepiej. „Przyczyniał 
s i ę do tego ,,, znac;nej mierze scena
rius7,j;:ikiego dn \)'Stawi nia sztu i ui.y
to . Podobno b)ł to scenariusz baliński. 
\\ ięc re;iyse ria nwze i\ uspr;m iedl j\, iL: 
naślado\\:miem dobrego t bo ngranicz
nego) \\'zoru . :\le '~ i)erlin ie scenariusz 
tak skump liko\\·any i d "anaście ubra 
/Ó\\ ) um iano o ż~'' ić szybkim następ 
stwem scen. W -1 eatrze Wielkim dłużs7e 

by ł ) antrakty. niz same obrazy : stąd -
niecierpJi,, o'c \\ idza i brak skupien ia 
( „ .) Ro la l eara, która wpad:i pni\\ ie 
'' bet.sens i n iemo/l iwosć, zysklljc pra\~
dopodob i t'ńs t wu ludzkie pr1.ez cudowne 
;'ródla geni uszu Szekspira . /\k tor, który 
si ę tej ro li podejmuje, ma pr1ed so bą 
olbrzymie zadanit'. Musi przede wszys t
ki m po s i adać znuczne s i ł y fizyczne„ . 
13u lesławowi Les1.czyń sk iemu , który grał 
Leara, Lorentowicz odmówił wszystkie
go : si ł , pamięc i oraz inteligencji. („Dwa-

10 

Król francuski 
d7ieśc i a lat teat rn", s. 83-84 ) 
Nas tępne war ·zaw kie pr;- cista\\ ienie 

„K róla Leara" m iało miejsce\\ Teatrze 
Polsk im, już na obrotowej scenie, 
w którą """YPOSażonu go " 1913 roku . 
Ayła to r al izacja I .eona Sc hi I łera z 193) 
roku. W latach 1920- 1 9-ł 7, I.eon Schi ller 
\\)'rt:iyserowuł 7 sztuk Szeksp ira. w tym 
ró\\n ież „Króla Leara" z Józe lern Wę 

grzynem, zaś 9 i n sce n i zował. „Król 
Lear" Schillera zyskał sukcesy frd.wen
C) jne i nukżal do os i ągn i ęć, którymi 
wówczas leg itytnowala s i ę scena 'zy l'
mana. 

. a piem szym Festiwnltr Szeksp i ro~\

skim jak i odbywnł się w uniach 17-31 
lipca I 94 7 rok u \\ Warsz.a wie, do które
go s tanę ł o 13 teatrów z 9 sztuka mi, ;r.a
hr:ik ł o realizacj i „Króh1 Leara". Takie 
i później, w okresie 1946- 1955 nikt nie 
sięgnął po tę trudną realizac jnie trage
di ę . W latach I 956-1965 „Króla Leara'' 

wys tawiono ty lko jeden raz, znowu 
w Teatrze Polskim w Warszawi , 
w przekładzie Zo fii Siwickiej , w reżyse
ri i Zygmunta Huebnera, ze scenogra fią 

Krystyny Zachwatowi z. Premiern dnia 
17 lII 1962 roku. Tytułową ro lę grali 
w tym przedstawieniu wymiennie: Wła
dysław Hańc z..a i Jan Kreczmar. 
Wc ześn i ej w 1959 rok u, z „Królem 

Learem" przyjechał do Warszav„y jugo
słowiański teatr - „Jugoslawensko Dram
sko Pozoriste" z 13elgradu. W dniach 13-
16 Ul 1964 roku, na scenie Teatru aro
dowego poj awił s i ę „The Roya l 
Shakespeare Company" ze tratfordu 
nad Avonem. Goście ze Stratfordu po raz 
pierwszy odwiedzili Warszaw w 1957 
roku, kied, odegral i „Tytusa Androni ka" 

Książę Kornwalii 

z Laurence Olivierem w roli ty t ułowej. 

W 1964 roku przywieźli : „Komed ię 

omyłek" i „Króla Leara" z Paulem S o
fieldem. Witold Chwalewik pisał o tym 
przed tawieniu: „Zainte resowani e wi
dzó> warszawskich skupiło się jednak 
przede wszystk im na „Król u Learze" 
w inscenizacji Peter Brooka, po hodzą
cej z roku 1962 i głośnej już na całą Eu
rop . „( „ .)" Dotychczasowe insceni zacje 
„Króla Leara" grz szyły s tronniczością, 

u si łowa ły budzić jak naj większe współ

czucie dla starcu i skupić na jego osobie 
moż l iwi pełną sympa t ię widza. W re
zultac i prowadziło to do artys tyczne
go fiaska. Szek ·pir bowi m wprawdzie 
obdarzył L.earu językiem na.i bardziej 
mocjonalnym i przydziel ił mu naj więk-

Regana 
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szą porcję poezji, ale struktura utwo ru 
nie pozwala na przypisywani e staremu 
królowi vm1 i oslośc i , której on w cierpie
niu swoim bynajmniej nie osiąga . Sze
kspir w tej trudnej sztuce roztoc zył obraz 
zamętu i kryzysu przezwyc i ęi.on ego 

ustatecmi , ale większego i bardziej ie
kawego, n iż los którc:jkolwiek pojedyn
czej, choćby najbardziej fa scynującej po
staci . Brook w pierwszej części swojej 
ins enizacji 1.atroszczyl s ię o równiejszy 
rozdz i a ł symp· li i, zrównoważył złość 

c1.ynów Leara i dział an ie n iewdzięcz

nych córek ze znakomitym efektem s ·e
nicmym, którego właśni e am tekst sze
kspirowski ;i.ąda. Przekleństwa Leara są 
napr:rndę :traszne i po raz pierwszy za
pe\\ ne dopiero w ustach Sc fi el da za
brzmiały'' ~\\ ej uro zystej, ry tual nej 
grozie . Ak to rzy bowiem tworzyli tę 

nową inscenizację na równ i prawie z re
iyserem" („l literatury angie lskiej", 
s. 1 )'..'- I 93 ). 

Śl d;iJ11y dalej nasi'ą bibliografię tea
t ralną. Oto niebawem Teatr Powszechny 
\\ Łodzi wystawił „Króla Leara"\\' prze
kladzie Zofi i Siwickiej,\ re7.yserii Ma
cieja Z. Bordowic1.a, ze scenogra fią !wo
ny Zaborovvskiej , z m uzyką Bogdana 
Pawł owskiego. Premiera dnia 25 11 1 
197 _ roku, z Jerzvm Przybylskim w roli 
lytu łow j. 

Dn ia 28 IV 1977 roku, przyszedł wre
szcie c1,as na j edną z naj wybitniejszych 
premier „Kró la Leara" w Teatrze Drama
tycznym \ Warszawie, w p rzekładz i e 

Ma ieja Słom zy11skiego, w re7.yserii Je
rzego Ja rock iego, ze scenografią Kazi 
mierza Wiśniaka, z muzyką St:m i sława 

Radwana, z Gustawem Holoubkiem 
w roli tyt u łowej. Prześl dżmy spostrze-
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:lenia /\ndrzeja Zurowskiego z tym spek
taklem związane: „ ieza uważalna reży

seria Jarockiego, który sk rył się za dzia
łan i ami aktorsk imi objawia s i ę przede 
wszystk im zarówno w precyzji pro wa
dzenja przewodu myślowego, jak i w ry
gorze o zczędności rozplan owania na 
przykład ruchu cen icznego".( ... ) „Rów
n ież cenografia, cało ś pustej niemal 
przestrzen i scenicznej , pozo sta wi ł a do 
zagospodarowania ak.1orowi, bohater m 
w dookolnej czern i ekspon w nym '' 
silnych białych świ atła h. Poprzez usta
wiony w pu tce podes t w kształcie 

ogromnej , opadającej ku widowni ósem
ki - symbolu nieskończonośc i - występu
jący na nim ludzie stają · i ę nosicielami 
prawd i pytai1 uniwersalnych".( „.) „W tę 
zerń pustej prze ·trzeni Gusta\.\ Holou

bek wchodz i po raz piernvy krokiem 
sprawnym a objawiająi ym stanow z.ość, 

wręcz ni •cierpliwość , wyrażnie mu spie
szno . Za c h wi lę wszak odczucia jego 
córek zos taną poddane próbom. To nie 
wchod1 i sk lerotyczny starzec, lecz męż-

zy1na w pełni s ił " . ( „) „Czł owiek to 
bowiem pełen energii i w pełni świado

my swego postępowan ia" . ( „.) 
„Może zbyt świadomy nawet; jeśl i tak 

można powiedzieć : akt r mądrzejsi')' niż 
posta ć, co w ogromnej mierze skompl i
kuje zarówno zespól motywacyjny boha
tera, jak i zaraze m utrudni przej śc ie 

prz z meandry jego losu" („Myślenie 

Szekspirem", s. 292). 
W związku z i n terpretacją postaci Le

ara przez Gustawa Holoubka, prosimy 
s i ę zapoznać z jeg wypow i edzią na ten 
te mat, któ rej fragmen t zamieszczam 
w naszym programie. 

Jao Pierzchała 

ODNOWA WYJEDNANA OFIARĄ ŻYCIA 
„Król Lear" w reżyserii Jana Klemensa 

KRÓL LEAR, w reżyserii Jana Kle
men sa, ni e i st bynajmniej realizacją 
z.ałoże11 ko ~strukcyj no-artystycznyc h, 
w nikających z dia lek tyk i wlad1.y. 
P~d b1~e doświadczenie my ' lO\ e, na 
tle KRÓ J /\ LE/\R/\, t atr wspólcze
sny, w 199: roku, ma już daleko poza 

bą. . 
Jan Klemens w rea lil.acj i KROLA 

LE/\RA odwołuje i ę do wrażliwośc i 
moralne j i problemów etycznyc h, do 
uni wers.::i ln cb do 'wiadcze1) ducho
wych, któr ukazuje nam , jako drama
ty odporno ści c7Jowieczej skojarzonej 
z trwającym wieci'.y~c i e sporem dobra 
i 1.ł a, milośc i i niemilości ser..:a, więcej, 

niemilośc i duszy! 
owy wymiar tej Szekspi rowsk iej 

tragedii , Jan Klemen" odczytuje z fa-

Książę Albanii 

tal izmu decy1,ii i losu króla Leara, co za 
tym idzi e, t akże z lo su jeóo trzech 
córek, wydanych na pró bę czlowieczej 
moralnośc i . w i ernośc i uczuć do oj ca, 
mężów i si slry. ju:7 nie mówiąc o po
w i nn ośc i ach względem majestatu 
królewsk iego. Surowo 'ć nieuchron
nych praw hi storii, Jan Klemens, zastę
puj e sk uteczn ie miarami ob czaju, 
w miejsce wyroków trybunalu dziejo
wego przywoluj e pouczaj ące przesia
nia morali tetu. 

W KRÓLU LEARZE. iema miłość 
do ojca lub do oby króla. jest udzia
lem: Kenta. Gloucestera, j go syna F.d
gara i innyc h, za' nade wszys tk 
królew kiej córki Kordelii, ma się wie
d zieć , wyjąwszy jej dwie star ze sio
stry : Gonerylę i Reganę, v.ryj ąwszy Ecl
munda, pod każdym z wyi.ej ws po
mnianych względów . Z dwoma pania
mi , onerylą i Reganą, kojarzyć nale
ży deptanie uc zuć w ogóle. 1.drad ę 
wierności małżeńskiej. wyrz.ec7.enie się 
uczc iwości i wręcz zawstydzający brak 
taktu, wyzywająco spleciony z ksi ążę
cą godnością. 
Zranioną śmjertel nie, zbójecko nadu

żytą miłość do ojca, niesie rów~ i e ż 
drugi . bardzo istotny wątek KROLA 
LEARA w postaciach: Gloucestera 
i jego synów, naturalnego Edgara oraz 
usynowionego bękarta, Edmunda. . 

Wszy ·tko to sprawia, i ż KROL 
LEA R to tragedia krzywdzonych 
i krzywdzicieli, w której nie podzianie, 
poza wszelką hierarchią, ostateczne 
zwycięstwo przyznaje s ię jednemu ze 
skrzywdzonych, jaki ocalał, Edgarowi 
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Gl ucesterowi. Jest to przymanie umo
tywowane losO\VO lecz prz tym, jak 
sam los ślepe . gdyż przecie z uwagi na 
odwieczne poczuc ie sprawiedliwa 'c i, 
dla por7.ądku moralnego tak starego jak 
Ś\\iat, i'W)'cięstwo na leżalo się przec ie 
j dynie Korde lii. Najszlachetn iejsza 
z córek Leara, wierna ojcu, szczerze 
dbaj ąca o trwałość jego vladzy 
królewskiej, dotknięta jednak zostala 
hani ebnym wyrokiem ś mi e r ci przez 
powieszenie . Morderstwo wyelim ino
wało j ą z praw do wład zy, usunę ! na 
zawsze poza żywy. rozgrywaj ący s i ę 

" I a 'n ie ak t dzi j owy. dol} czą cy 
kró lewskiego dziedzictwa. 

Wskutek egzekucji na Kordelii. zdaje 
się nam, iz wal i s i ę cala Jramaturgicz
na struktura O!>adzona na m tywie fal-

Strój rycerski Kordelii 
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szywej dec yzj i oj ca, na p hańb i en i u 

jego maje ·talu królewskiego. zarazem 
na próbie obrony eh wysok ich warto
ś ci przez tę, której i'.adaje się śmierć . 

Jan Klemens obj aśn ia nam, z jakiej to 
pr.r.yczyny zło dotyka również sprawie
dli _eh u końca ich ofiarnej drogi. po
ko nywanej w im ię lryum u do bra 
i prawdy; w jego rea lizacji KRÓL 
L ~ARA martwa Kordelia urzeczywist
nia swą śmi erc i ą najwyższ; typ dosko
nałośc i moral nej , jak i nigdy nie prze
mija . w nieprzemija lna '.ć ~ la la się 

11adrzęd11ą zasadą myśl ową Gdyby nie 
ona, z cał<t pewnością nie byłoby spek
tak lu, o któf) m mówimy. 

Przedsta\\iona tu rzeczywis t oś<.:· tra
gicma. w uj ęciu Jana Klemensa. urnoi
liwia mu bowiem odm ie nn ą, wcale do
puszcza lną interpretację KRÓLA LE
ARA. jako opowie 'ci Lrak!uj ącej o Lym. 
co dzieje się na dw ' rach: króle\\ ski m, 
ksi ążęcych. hrabiowskich. 

Realiza tor naszego KRÓLA LEARA 
ro7.\vai.a, O .} m \ łaściwie jest los I udzi 
\\ładnych , CZ) m są ich do le i niedole, 
zmien i ające się niczym przyp ływ i od
plyw morza . a tragedi ę KRÓLA LE
ARA.\\' reżyseri i Jana Klemensa. pa
!rzymy j:ik na k lej losu ludzi miota
ny eh, nie lj !ko burz mi własnyc h na
m ięlnośc i . przypadlo 'c i ami charakteru, 
silam i prz) padku; dostrzegamy rów
nió. ich podleglość owemu sw·owemu 
prawu, stanowiącemu osnowę nurtów, 
jakie pr1.emożnie odradi'.ają życ i e, pa
nuj ący w nim lad moralny, sio\ m, ja
kie prrynoszą odn )Wę wyj ednaną ofia
rą Ko rdelii. 
Śm i e rć tej .zlache lnej pani , nie była 

wymyslem zekspira; parn i ętaly o ni ej 
wszystk ie naj starsze kroni ki oraz inne 
ź.ródb, z których Szekspir k rzystal, 

pi sząc KRÓLA LEARA . Pradawne 
dokumenty literackie, chwili ich po
wstania, były tyl eż traktatami moralny
mi , ile „Zwierciadłami dla tych, co wła
dzę sprawują ' , aby posłużyć się wer ją 
tytuł ową jednego z nich. Z pradawno
ści motywu losu Kordelii, Jan Klemens 
uczyni] kanon wartości bliskich zjawi
sku zwanemu charyzmą. 

W nastę ps twie tego władza królew
ska sprawowana przez ci :i.ko doświad
czonego król a Leara, oma l że na na
szvch oczach. mogłaby zo stać zło 7. na 
w ,ręce Edgara Gloucestera, czlo\vieka 
krzywdy, ale i niezwykłej odporności, 
męs twa, i ście król ewskiego wnętrza 

duchowego. Perspektywa ideowa. za-
dzona na ocaleniu Edgara, na jego 

zwycięstwach , prócz dramaturgicznej, 
oznacza również praw idłowo 'ć arty
styczną, wyn i kającą z odnowicielskich 
cech czasu, jaki nad zedł. Z łatwością 
wył onić ją 11107.emy z zalożeń progra
mowych przedstawien ia KRÓLA LE
ARA , zbudo\ aneuo przez Jana Kle
mensa, który jak gdyby w „Scen ie 

rzeciei 'ostatniego aktu zna l azł, po
brzm i e~ającą nowym obyczajem for
mul ę omawianego spek!akJ u, z.amlcni ę
tą w wypowiedzi Leara, skierowanej 
do córki Kordeli i, gdy razem znal eźli 

s i ę w więzien iu: 
Tak sobie będziemy żyt~; 

Modlić sil(, .\:p ie11•ai'. p /efr slare po
wie.'ri, 

Śmiai· sic; do zlolych moly/ó w i słu-
chać, 

Jak proslaczkoll'ie opowiada(· będą. 
Co się u dwo111 dzieje; klo 11~vgrywa, 

Klo /rac i ; klo jest w lasce, klo w nie-
łasce 

Będziemy leż i my gawędzić z nimi 
i 11 pogadan e tej przybierać minę 

Tak lajenmiczą, j ak gdybyśmy byli 
Powiem ikami bogów. Tym sposobem 
Odosobnieni. za murem i kralą, 
Prze/n11amy dole i niedole wielkich, 
Klóre się cicLr;fe zmieniają jak p rzy -

pływ 

i odpływ morza. 
Przekład : Józef Paszkowski 

Nie zi śc i l a się ostatnia nadzieja na bło
gie, spokojne przetrwan ie w rezygnacji i 
osobniczej i n ności . ie ma nadziei, j aką 
tragiczny, zdetroniw wany ojc iec, usiłuj e 
snuć przed tragiczną córką, na chwilę przed 
ofiararniczym spełn i eni em się jej życia. 

Jak zwyk le ,,w teatrze'' Jana Klemensa, 
jego reżyseria opa rta o rygory swobody 
inwencji aktorsk iej, t ak że i ten spektakl 
Szekspirowski zamienia w oryginalny po
pis wrażliwych ind) vidualności . Reżyseria 
Jana Klemensa. to nie tylko harmonij nit: 
reali zowana umowa z zespołem aktorskim, 
lecz także z widown ią, jak to obserwowa
l i śmy już niejeden raz. 

Red 

Martwa Kordelia w ramionach 
Lira. 
Rys. Wilhelm von Kaulbach. 
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JDV POLAND s . z o .o. ul. Domaniewska 39 A Warszawa 

't>Ztlłt ~~ozyway 
~ ekspres 

iJ!f1.tf mar/il! 
z;;;~;;; ;41:a;~na'T~OJE I 
WYH4~4Nt4 ~~4l(OV/E -

OGROMNY WYBÓR SŁODYCzy 
OSŁODZI KAŻDE TWOJE ZMARTWIENIE 

Z4?e4~Z4~Y COJ)Z,ENN'E 
w odz. od 9 - 20, sobota od 9 - 16, NIEDZIELA 9 - 16 

HUTA IM. EDMUNDA CEDLERA 
SOSNOWIEC POLAND 

Zastępca dyrektora 
ALFRED KOWALSKI 
Główny księgowy 

EDWARD DANEK 
Dział Upowszechniania Teatru 

URSZULA CIESIELSKA, JOLANTA SOSZVŃSKA, REGINA 
GOŁĘBIOWSKA 

Kierownik techniczny 
JERZ KOTULA 

Zespół obsługi sceny 
Sekcja światła i dźwięku : MACIEJ KĘDZIERSKI - kierownik, 

PAWEŁ DĄBEK, EUGENIUSZ PIOTROWSKI, 
montażyści sceny: ANDRZEJ GÓRSKI - brygadzista, ZBIGNIEW 
MALINOWSKI, WŁODZIMIERZ WIEWIÓRA, MARCIN WIĘ

CłA WEK, JERZY ZDYBAŁ. 
Pracownia perukarska: ZDZISłA WA MOLĘDA - brygadzistka, 

ZOFIA SEGDA. Garderobiane: MARIA BRUDEK- brygadzistka, 
JANINA KURDZIEL, W ANDA lYGMUNT. 

Rekwizytorka: DANUTA PATER. 
Pracownia krawiecka męska: 

HALINA GOCYŁA, JÓZEF BIEDRA 
Pracownia krawiecka damska: 

MARIA STEFANIK- brygadzistka, MARIA BRONISZ, JOlAN
TA STOMPEL 

Pracownia modelatorska: 
ANDRZEJ SŁOWIŃSKI 

Pracownia stolarska: 
WITOLD KRAClYŃSKI, ZDZISłAWWĄŻ, KAZIMIERZ ZIMNY 

Na stronie 1 okładki: „Wygnanie Kordelii" - malował Johan Heinrich Fuessli. 
Wewnątrz Programu projekty kostiumów Alicji Kuryło. 
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