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Król Lear - jest panoramą naszego 
ludzkiego życia. Ten magiczny 
dramat, który prawie w każdym 
swoim fragmencie zawiera 
nieprawdopodobne i dziwaczne 
składniki , jako całość jest zabójczo 
logiczny i jasny. 

Ingmar Bergman 





Mamy w istocie do czynienia z utworem, który odrzuca wszelkie 
moralizatorstwo; z utworem, w którym dostrzegamy już nie 

opowieść, lecz obszerny, złożony, spoisty poemat, umożliwiający 
analizę wielkości i pustki Niczego - dodatnich i ujemnych 

potencji ukrytych w Zerze. O coż więc chodzi Szekspirowi. 
Czego chce on nas nauczyć? ( ... ) Szekspir - jakże rozsądnie 

- unika odpowiedzi. Ale jest przecież jego sztuka: cały zawarty 
w niej świat przeżyć jest zarazem pytaniem i odpowiedzią. 

Peter Brook, reżyser 

Lear porusza się wśród mnogości uczuć: łagodności, nienawiści, 
gniewu, litości ... Nie tylko nigdy nie jest dwa razy taki sam, on 

ani razu nie jest taki sam. Ta postać to dynamiczne rozchodzenie 
i schodzenie się cech, które podlegają nieustannym zmianom ... 

Marvin Rosenberg, krytyk literacki 

Mój cel - to przekonać o realności "świata Leara", 
niepodobnego ani do prehistorycznej Brytanii (któż wie jaka 
ona była?) ani do Szekspirowskiej Anglii, ani do naszej epoki, 
ale za to podobnego do wszystkich epok. Jak to zrobić? Tak, 
by każdy poznał: coś takiego było i w moich czasach, coś, co 
było podobne nie do obejrzanych kostiumów, ale do uczucia, 
które sam żywiłem. 

Gieorgij Kozincew, autor filmowej adaptacji 
Króla Leara (1971) 

- Każdy teatr, jeśli jest dobry, staje się polityczny. 
Należy pokazać dowolną sytuację i wydobywać tkwiące 
w niej sprzeczności. Niedawno premierę miała w Nowym 
Jorku nowa sztuka Tony'ego Kushnera o talibach. 
To zdumiewające, skończył ją w czerwcu i wyprorokował 
wszystko, co się stało. Myślę jednak, że robienie teatru 
negatywnego, pokazywanie, że wszędzie jest gówno, 
oznacza likwidację jedynej przewagi, którą może mieć teatr. 
Przewagi, która leży u podstaw greckiej tragedii. Trzeba 
pokazywać horror w sposób, który uczyni nas silnymi, 
odważnymi i afirmującymi życie. Dzisiaj europejski teatr 
polityczny pełen jest sztuk o kapitalistach, terrorystach, 
światowych bankach, międzynarodowych korporacjach, one 
są jednak pozbawione wartości, nie ukazują tego, co dzieje 
się pod powierzchn ią zdarzeń. Jeśli tak jak w "Królu Learze" 
odnajdziemy pod powierzchnią pozytywną siłę życia, wtedy 
powstanie dobry teatr polityczny. 

Peter Brook w rozmowie z Romanem Pawłowskim 
(Gazeta Wyborcza 23 listopada 2001) 





Stary Lear 
( piosenka) 

po ulicach pijany się błąka 

p. Krzysztofowi Wieczorkowi 

( po próbie " Króla Leara " ) 

w okna córek ukradkiem zagląda 
czasem rękę do klamki wyciągnie 
czasem dotknie milczącego dzwonka 

kiedyś mieszkał jak król w garsonierze 

żył pracował a gdy się zestarzał 
wypłacali mu co miesiąc skromną pensję 

wypłacali mu królewskie apanaże 

koniec z końcem wiązał na supełek 

nie dojadał szukał jakiejś pracy 
potem stracił swoją garsonierę 
wyrzucili go z jego pałacu 

córki mają maleńkie mieszkania 
smutne oczy i słone policzki 

czasem bite zawsze niekochane 
jego córki szlachetne księżniczki 

po ulicach pijany się błąka 
w cudze okna ukradkiem zagląda 
czasem rękę do klamki wyciągnie 

czasem dotknie czyjegoś dzwonka ... 

Asja Łamtiugina 


