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ZOFIA SIWICKA w szeregu polskich tłumaczy Szekspira zajmuje ViY

bitne miejsce. Jej poprzednicy poczynali sobie z tekstem wielkiego Strat

fordczyka dość swobodnie. Siwicka przystępując przed laty do nowego 

przekładu „Otella" , jako naczelne zadanie postawiła sobie zachowanie 

maksymalnej wierności tłumaczenia z oryginałem, nie tylko pod względem 

językowym, lecz nawet ilo ści wierszy. 

„Jqzyk przekładu p. Siwickiej - pisat Stefan Jaracz I lipca 1945 r. -

bez floresów retorycznych , pozornie chropawy, pełen porwanych zdań 

zwła szcza tam , gdzie gra namiętność, posiada prawdę życiową i dynamikę 

tak 1.vaż nq dla ak tora. Jest to zupełnie nowe ujęcie, które nareszcie zbliża 

nas clo genialnego oryginału ... Ten sqd j est mi t ym przyjemn iej wypowie

dzieć, że to ja w swoim czasie pobudziłem p. Siwicką do tego czynu. Oby 

uie poprzes t ała na jednym „O tellu ". 

Siwicka pos łu - !lała rady J a racza. Zawdzięczamy jej równie doskonałe 

tłumaczen i · „ Makb eta" i „Króla Lira" (po 2 wydania), „Juliusza Ceza ra", 

„Romea i Julii", „ I<oriolana", „ Burzy" a osta tnio - „ Troilusa i Kressyd y " . 

bccn ie Za fra Siwicka pracuje nad przekładem „Cymbelina". 



WITOLD LUTOSŁAWSKI za twórczość kompozytorską otrzymał szereg 
nc1qród: miasta Warszawy (1948). I Nagrodę w Festiwalu Muzyki Polskiej 
(1952), Nagrodę Panstwową II stopnia za „Tryptyk śląski", utwory dzie
cięce i pieśni masowe ( 1952), Nagrodę Państwową I stopnia za twórczość 
k ompozytorską dziesię c iolecia ( 1955) oraz nagrodę Prezesa Rady Mini

s trów za twórczosC:: dla dzieci. 

Twórczość kompozytorską Lutosławskiego charakteryzuje stylizacja mu
zyki ludowej i eksperymentatorskie poszukiwania oryginalnego językd 

muzycznego. „Subtelność i świeżość środków, niesłychana wrażliwość 

smaku artystycznego, pomysłowość w zakresie tematyki, fa ktury i formy 

cz y wreszcie specyficzny, wysoce iateleklualny emocjonalizm - Io zasad

nicz e cechy, które s tawiają Lutosławskiego w rzędzie najbardziej styli

stycznie odosobnionych twórców wspólczesnej muzyki europejskiej". 

(B. S c hiiffł e r „ Almanach polskich kompozytorów współcz e nych" PWM 

(l'l56). 

Lutosławski jest twórcą m. in. wielu kompozycji dla filmu, rad ia i teatru 
(„Cyd" Corneiłle'a, „Fantazy" i „Horsztyński" Słowackiego, „ A miitrion 38" 

Giraudoux, „Wesołe kumoszki z Windsoru" Szekspira, „ Krwawe gody" 

i „Czarująca szewcowa " Lorki, „Droga do Czarnolasu" Maliszewskiego. 
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ZOFIA SIWICKA 

Jaracz o Szekspirze 

Przygotowując się w 1939 r. do wystawienia Szekspira, Jaracz starał się 
przemyśleć na nowo wszelkie związane z tą sprawą zagadnienia. W owym 
-o kresie, rozmawiając o nowych przekładach, przechodził często do kwestii 
:swego osobistego stosunku do sztuki szekspirowskiej w ogóle . 

... Pierwszą sprawą, którą stale podkreślał, było pragnienie poznania 
Szekspira samodzielnie - tzn. bez balastu dotychczasowych doświadczen 
teatralnych czy opracowan literackich. Mówił, że narosły tego „góry" na 
każdej. prawie sz tuce. Przyjęła się u nas pewna tradycja grania ich tak 
.a nie inaczej. Dotyczy to nie tylko dylematu: realizm sceniczny i techniczna 
doskonałość widowiska - czy prymitywizm i prostota na sposób spektaklów 
elżbietanskich, ale - co jest znacznie ważniejsze - odnosi się do interpre
towania samych typów ludzkich. Wiadomo, że napisano o tym tomy, że 
krytyka literacka, biorąc postacie szekspirowskie pod swoją lupę, starała 
się je zbadać z laboratoryjną ścisłością i poddać każdą niemal skazę dzia
łaniu powiększających soczewek, wyciągając wnioski już nie tylko z każ
dego słowa, ale z gestu czy odruchu. Teatr przyjął na ogół takie ujęcia 
postaci szekspirowskich, które stwarzały dla aktora „rolę", zapewniały mu 
„markę". Ta tradycja ma jedną ciemną stronę : utrudnia bezpośredni, 
przemyślany stosunek do sztuki. Tymczasem warunkiem stworzenia żywe j 
kreacji artystycznej jest właśnie taki bezpośredni, oparty na osobistym 
przeżyciu stosunek . 

. . . „Jeśli przystępuję do opracowania nowej kreacji - mówił - staram 
się po prostu nie pamiętać, jak grali ją inni, __;_ staram się sam wejść jak 
najgłębiej w duszę lego cz/owie /ta i dopiero porozumiawszy się z nim 
bezpośrednio, wziąwszy go jakby w siebie, mogę obejrzeć się wstecz ku 
dotychczasowym jego postaciom scenicznym, biorąc z nich tylko to, co 
odpowlaćla wewnętrznemu przekonaniu nie tyle mojemu, ile raczej tego 
drugiego człowieka, który wstąpił we mnie. Tylko tak bliski kontakt upra
wnia mnie do wyjścia, jako ten drugi, na scenę." 

. .. Nie ma co powtarzać rzeczy powtórzonych tysiąckrotnie w setkach 
tomów po bibliotekach. Ja w Szekspirze - wołał - czuję człowieka. Czło
wiek walczy, kocha, cierpi, śmieje się, klnie, nienawidzi, - ten człowiek 
wiecznie żywy - to jest wiecznie żywy Szekspir. „Bo dla mnie - mówił 

z powagą dalej - teatr nie jest tylko sztuką - teatr jest czynem. Przez 
lę wlasnie prawdę Judzkich przeżyć, przez wdarcie się w najskrytsze zaka
marki duszy, przez wydobycie z nich nieuświadomionych nieraz wartości -
osiąga się ów „rząd dusz", owo panowanie nad widzem, a właściwie współ
uczestnikiem twórczym, który razem z artystą przeżywa nieoczekiwane 
i niemożliwe dla siebie kiedy indziej wzruszenia" . 

. . . Sztuką, która pasjonowała go w tym przedwojennym okresie, w la
tach wojny, a także i w ostatnim roku przed śmiercią, był „Makbet". Czy 
jest coś bardziej aktualnego - pytał - niż żądza władzy? Przeżyć to, wcie-
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Szekspir „/Vlakbet". Teatre National Populaire, 
premiera 20. VII. 1954. Reż. Jean Vilar, kostiumy 

Mario Prassinos. 

Maria Cesares (Lady Makbet). Jean \filar (Makbet) 
(Fot. D'Agnes Yarda) 
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Szekspir „Makbet" . Shakespeare Memoria! Theatre, 
Strat!ord on A von, sezon 1955. 

Vivien Leigh (Lady Makbet), Laurence Olivier 
(Makbet) (Fol. Angus Me Bean). 
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Szekspir „Makbet". Shakespeare Memoriał Theatre, 
Stratford on Avon, sezon 1955. 

Akt I scena 6. (Fot. Angus Me Bean). 

lić, wywl ec na światło dzienne wszystkie ciemne instynkty, z których rodzi 
się i wyr asta ten potwór! Przeniknąć arkana przebiegłości i układnego fał
szu, w które obleka się szlachetny niegdyś człowiek, kiedy go urzekł miraż 
panowan ia. Iś ć jego śladem, gdy stąpa lękliwie po trupach mniemanych 
wrogów, którym sam śmierć zadał, gdy chwyta pozory władzy, zamiast jej 
samej, gd!y strzeże ich z płochliwą odwagą, grzęznąc coraz dalej w śmiertel
nym trzęsawisku. Ale czy to wszystko możliwe, jeśli ten człowiek był istot
nie szl achetny? Mamy tu wcieloną pokusę - lady Makbet. Dotąd na w szyst
kich scenach było ona tylko tą właśnie „pokusą", namawiającym do zbrodni 
węzem. - Ale czy szlachetny Makbet dalby posłuch takim podszeptom, 
gdyby - i tu się Jaracz zapatrzył gdzieś daleko - gdyby nie inne, głębsze, 
bardziej osobiste rac je, gdyby nie inne więzy, które łączyły go z tą k o bietą? 
Czy pomyśl.al kto o tym, że w tym człowieku musi tkwić uczucie do lady 
Makbet - ze ona czaruje go nie tylko zjawą złoconej korony, ale czaruje
go sobą . D?piero ten osobisty stosunek tych dwojga czyni z nich żywych 
ludzi. „Mysia/em nad tym długo - mówił z w idocznym podnieceniem -
i uważam, że lak Io należ y rozumieć, choć o ile mi w iadomo, nikt dotąd 
jeszcze w len sposób nie ujmował tragedii Makbeta i jego ż ony". 

Kwestia ta musiała go widać głęboko interesować, gdyż powracał do niet 
wielokrotnie, powtarzając, iż coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu. 
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Szekspir „Makbet". Shakespeare Memoriał Theatre, 
Stratford on Avon, sezon 1955. 

Akt V scena 6. (Fot. Angus Me Bean) 

że ludzie s t ają się łupem żądzy, szalu władzy, dochodzącego do potwornych 
rozmia rów. Dlatego też „Makbet" nabiera z dniem każdym większej aktual
ności. Powracał również do sprawy wpływu lady Makbet na męża, twier
dz ąc stanowczo, że musiały tu działać również pobudki erotyczne, że z grun
tu wrażliwa natura Makbeta, pozostająca pod urokiem piękna kobie cego, 
wchłonę ła razem z tym urokiem i zabójczą bakterię żądzy panowania, która 
stopniowo przeżarła mu mózg i serce. 

05tatnie przytoczone słowa o Makbecie mówił Jaracz, siedząc w swym 
p okoiku w Otwocku w lipcu 1945 r.; mówić mógł tylko szeptem. Mówił ze 
świadomoś cią, że go w niedługim czasie czeka daleka droga. 

. .. Wydaje mi się, że gdyby jego dawni widzowie z teatru mogli słyszeć 
wtedy ten cichy szept, byliby nim bardziej wstrząśnięci, zapamiętaliby go 
lepiej niż wszystkie wspaniałe kreacje i przejmujące słowa, którymi kiedyś 
wstrząsa ł ze sceny ich dusze. 

Zofia Siwicka 
„Odrodzenie" nr 5 z 1947 r. 
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Szekspir „Makbet" Theatre National Populaire, premiera 
20. VII. 1954. Reż. Jean \filar, kostiumy Mario Prassinos 

Jean Topart (Ban
ko), Alain Cuny 
(Makbet) (Fot. 

D'Agnes Yarda) 

Philippe Noiret (Ross), Georges Wilson (l\1akdu[), 
Roger Mollien. (Malkolm) (Fot. D'gnes Varda) 
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ZYGMUNT HUBNER 

„MAKBET" - tragedia konsekwencji 

„O władzo, jakżeż olchlanne - tak, 
otchłanne i wonne sq twoje poku sy!" 

Witkacy „Szew cy" 

Schematy myślowe mają trwały żywot. Ludzkość prędzej zapomni Szeks
pira niż to, że Otello był zazdrosnym mężem. Nawet w terminologii nau
kowej imieniem dzielnego Maura określa się chorobliwe urojenia niewier
ności małżer'lskiej. Cóż stąd, że dziś interpretuje się „Ole/la" jako tragedię 
zawiedzionej ufności. Etykieta przetrwa, etykieta jest niezniszczalna. Nikt 
nie porówna z Otellem oszukanego przyjaciela, a wyświechtany zwrot 
„zazdrosny jak Ole/Io" powtarzać się będzie do znudzenia. 

Podobny los spotkał Makbeta i jego małżonkę. Nie mieli szczęścia. 

Geniusz Szekspira zapewnił im wprawdzie nieśmiertelność, ale niezbyt za
szczytną. Nie zasłużyli sobie na to. Ze skąpych danych, jakie dochowały 
się o panującym w Szkocji w XI wieku Makbecie, wynika, że był on królem 
sprawiedliwym, a jego żona - boleśnie skrzywdzona już za życia lady 
Makbet - kobietą hojną i świątobliwą. Historyczny Dunkan nie został 

wca le skrytobójczo zamordowany, a padł jako młody chłopak na polu walki 
w czasie bitwy z Makbetem, który wystąpił w obronie legalnych praw swej 
małżonki do tronu szkockiego. Nic z tego - poza imionami - nie przeszło 
do tragedii Szekspira. \.Y rezultacie prawdziwy historycznie szczegół o po
tomstwie lady Makbet („Karmiłam sama i wiem jak to słodko„." akt I sce
na 7) razi w utworze niekonsekwencją, skoro Makduf powiada, że Makbet 
jest bezdzietny. Szekspir bowiem nie wspomniał ani słowem o pierwszym 
mężu lady Makbet i ojcu jej syna - Gilcomgainie, bestialsko spalonym 
we własnym zamku przez uzurpatora Malkolma Il, ojca Dunkana. 

Ale na tym nie kończy się krzywda sympatycznego małżeństwa. Krzywdzą
ca i uproszczona jest również opinia o wartości moralnej Makbeta i lady 
Makbet wydana na podstawie ich literackich wizerunków. Imiona Makbetów 

c. d. str. 14 
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WILIAM SZEKSPIR 

l\1IAK BET 
TRAGEDIA W 5 AKT ACH 

PRZEKŁAD: 

ZOFIA SIWICKA 

MUZYKA: 

WITOLD LUTOSŁAWSKI 

SCEN O GRAFIA: 

JANUSZ ADAM KRASSOWSKI 

PLASTYKA RUCHU 
w scenach czarownic: 

JA N l N A J A RZ Y N ó W N A-SOBC Z AK 

REŻYSERIA: 

ZYGMU N T HOBNER 

ASYSTE 1CI REŻYSER.I\: 

EDMUND FETTING 

STANISŁAW MICHALSKI 

ZESPÓŁ ORKIESTROWY : 

PA N ST W. O PER A l FILH AR O N I A 
B AŁTYCKA 

NAGRANIE: 

»POLSKIE RADIO« 

Rozgłośnia w Gdańsku. 

KIEROWNIK LITERACKI: 

WALERIAN LACHNITT 

J 

OSOBY 

w kolejności wejścia na scenę: 

. MARIA GÓRECKA 

HANNA DYRKA 

. ALEKSANDRA DARKOWSKA 

MARIAN NOWICKI 

CZAROWNICA I 

CZAROWNJCA II . 

CZAROWNICA III . 

DUNKAN król Szkocji . 

MALKOLM J 
jego synowie 

DONALBEIN { 
MARIAN GAMSKI 

JERZY WOŻNIAK-ERNZ 

LUDWIK DZIENIEWICZ KAITNESS 

LENNO X 

MENTE!T 

SIERŻANT 

ROSS 

ANGUS . 

MAKBET 

BANKO . 

SEYTON 

MAKDUF 

LADY MAKBET 

POSŁANIEC 

DAMA DWORU 

FLE ANS syn Banka 

ODŻWIERNY 

STARZEC 

r-.'!ORDERCA I 

?v!ORDERCA II 

MORDERCA III 

LADY tvfAKD UF 

SY Y!AKDUFA 

NIEZNAJOMY 

LEKARZ SZKO Kl 

ZOŁNIERZ 

. JULIUSZ PRZYBYLSKI 

. ZBIGNIEW ZEMŁO 

STANISŁAW MICHALSKI 

. LECH GRZMO CINSKl 

LECH PIETRASZ 

KAZIMIERZ TALARCZYK 

. EDMUND FETT!NG 

. GUSTAW SIEL!CKl 

T/\D EU SZ GWIAZDOWSKI 

Ml ROSŁA W A DU BR A vVSKA 

. ! !ELENA PŁACHECKA 

ST ANJSŁA W D.ĄBROWSKI 

GWJDO TRZYWDAR-RAKOWSKI 

ST A i JSŁA W MICHALSKI 

LECH PIETRASZ 

GUST A W SIELICKI 

JRENA STARKÓ\ A 

J ERZY WOŻNIAK-ERNZ 

ST ANI SŁAW DĄBROWSKI 

. STANISŁAW MICHALSKI 

SI\VARD . . G vVIDO TRZYWDAR-RAKOWSKI 
dowódca wo jsk angi el sk ich 

MŁODY SIWARD jego syn JERZY WOŻ!\L\K-ER>JZ 

oraz 
zju.wy, żołnierze szkoccy, żolnierze angielscy, panowie sz koccy, 

sludzy i gońcy. 
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Szekspir „Makbet". Theatre Workshop, Londyn, 
premiera 3. IX. 1957 Reż. Joan Littlewood, sceno
graf John Bury. Akt [[J scena 4. Makbet (stoi) 

Glynn Edwards. (Fot. Alan Vines). 

zros ł y się na trwale z wyobrażeniem najbardziej świadomych i krwiożer
czych morderców '"' dziejach literatury, a lady Makbet stała się wręcz 

syno nimem isloty wyzbytej wszelkich cech kobie cych. Tymczasem ich por
trety nie są bynajmniej namalowane przez Szekspira tak czarnymi barwami, 
jc1 k się to przyjęło uważać. Ale cóż stąd, że już Modrzejewska grając lad y 
Makbet wydobywała jej człowieczeństwo i kobiecość, że znar.zenie elementu 
erotycznego w „Makbecie" musi zwrócić uwagę każdego myślącego a nie
uprzedzonego czytelnika. Nawet Grzymała-Siedlecki, któremu zawdzięczamy 
opi s kreacji Modrzejewskiej, nie pożałował w nim banałów o „potworze", 
„monstrum" i „arcydiablicy" . Nadal porównywać się będzie z lady Makbet 
notoryczne zbrodniarki, a nikt nie nazwie jej imieniem kobiety zakochanej 
do sza leństwa - sza leństwa zbrodni - w swym mężu i ponoszącej konse
kwencje tej niszczącej miłości. 

Ko n sek we n c j e 1 To słowo powracać: będzie stale przy analizie 
„Makbeta". 

„iV!akbet" - tragedia żądzy władzy, tragedia chorobliwej ambicji . Aż 
korci, żeby się sprzeczać: . Gdyby Szekspir pisał dydaktyczną opowieść: 

z morałem o zgubnych skutkach żądzy władzy i niezdrowych tęsknot. mógł 
z powodzeniem skończyć: w połowie II aktu, po zabójstwie Dunkana. Cykl 
byłby zamknięty - pokusa - zamiar - czyn - kara w postaci wyrzutów 
sumienia. Wszystko jest w tych paru scenach. Gdyby rezygnował z morału, 
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mógł dodać jeszcze jedną scenę , z której dowiadujemy się o koronacji 
Makbeta: czyn uwieńczony nagrodą. Ale co zrobić z pozostałymi trzema 
aktami? Czy istnieją one tylko po to, aby Makduf miał sposobność zadżga ć 

Makbeta, a widz wyszedł z teatru w zbożnym przekonaniu, że zbrodnia zo-
5ta ła ukarana, co jak wiadomo, nie jest regułą na tym świecie? I wreszcie, 
czy żądza władzy jest już sarna przez się przestępstwem? Gdyby nie było 
„żądających", nie byłoby rządzących, a bez nich nie umiem y się jakoś 

dotąd obyć. 

Zgódźmy się, że w „Makbecie" jest i żądza władzy i chorobliwa ambicja, 
ale jest jeszcze coś więcej. Od początku III aktu Makbet nie musi już po
żądać władzy - on ją ma, on ją spr a w uje. Jego zadaniem jest teraz 
utrzymanie władzy. Czy nie jest naturalne, że Szekspir, który już wcześniej 
w swych „historiach" ujawnił tyle tajemni c działania Wielkiego Mecha
nizmu - poz.walam sobie zapożyczyć ten termin ze studium Jana Kotta 
„Szekspir współczesny. Królowie". - zainteresował się z kolei szerzej tym 
zagadnieniem? Utrzymanie władzy wymaga chytrości , dyplomacji, demago
g ii, umiejętności przewidywan ia, wymaga bezwzględności. Cały arsenał 

zróżnicowanych środków działania. Makbet ze wszystkich korzysta. Usito
wał parokrotnie porozumieć się z Malkolmem (wiemy o tym z jego włas
nych ust). prawdopodobnie w celu stworzenia wspólnych rządów „zgody 
narodowej". \V znakomitej scenie z mordercam i daje nam piękną lekcję 

demagogii, żerując na zadawnionych urazach i różnicach stanowych dla 
osiągnięcia ce lów· osobistyc h . Posuwa się wreszcie do skrytobójstwa, wpro
wad za rządy terroru. Nie dlatego, aby w naturze jego leżało okrucieństwo . 

Nic podobnego . Każdą zbrodnię okupuje walką wewnętrzną i wyrzutami 
sumienia. Ale taka jest koniecznoś ć polityczna. Żądnych władzy jest wielu, 
tylko nielicznym „szczęśliwym" przypada ona w udziale. Jeśli więc chcą 

ją d la siebie zachować, muszą konsekwentnie usuwać niebezpiecznych prze
cowników, zanim sam i nie zostaną przez nich usunięci. Banko jest mądry 
i odważny , Banko zaczyna się wybijać, z jego zdaniem liczą się na radach, 
może zapragnąć władzy dla siebie - a więc Banko musi zniknąć:. Tak, 
właśnie - zniknąć, bez sądu i rozgłosu - tak najwygodniej. 

„Rzecz ziem zaczęta tylko ziem się krzepi". - Trzeba ponosić: konse
kwencje swego pierwszego czynu i konsekwencje sprawowania władzy. 

Przychodzi to łatwo temu, kto ma giętki kręgosłup, ale o Makbecie nie 
sposob tego powiedzieć. Ma on gorzką świadomość: zbrodniczości swych 
czynów i dlatego przeżyw a tragedię, tragedię konsekwencji. Sarkazmem, 
cynizmem dusi w sobie głos sumienia, władzę musi opłacić: wyrzeczeniem 
s '. ę samego siebie. I samotnością. Gdy sterany latami i trudami panowania 
>taje w obl!czu swego przeznaczenia, nie ma przy nim nikogo. Władca jest 
z,1\\·sze sam. Miłość doń jest nakazem rozumu, nie serca, przyjaż1'1 udaniem, 
"'ierność: zawisła od powod zenia. Gdy 9''.iala zwycięstwa przechyla się na 
s tronę wroga, dawni sprzymierzeńcy też stają się wrogami. Zos tają wre sz-
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Szekspir „Makbet". Theatre National Populaire, 
premiera 20. VII. 1954. Reż. Jean Vilar, kostiumy 

Mario Prassinos. 

Maria Cesares (Lady Makbet). Akt V scena 1. 
(Fot. D'Anges Yarda). 
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• 

Szekspir „Makbet", Nowy Jork 1946. 
Edith Evans (Lady Makbet). Akt V, scena L 

(Fot. Gjon Mili) 
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S z~kspir „Makbet'', Nowy Jork 1945. 
Makbet - M :chael Redgrave i Makduf. Akt V scena 8 

(Fot . Gjon Mili). 

Szekspir „Makbet", Nowy Jork 194fl. 
Makbet - Michael Redgrave z Czarownicami. 

Akt IV scena I (Fot. Gjon Mili). 
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Szekspir „Makbet". P. T. „Wybrzeże ". 

Kazimierz Tal arczyk (Makbet). Edmund Fetting (Banko), 

* * * (Fleans). Akt II scena !.. 
(Fot. E. Hartwig). 
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• 

Szekspir „Makbet". P. T. „Wybrzeże" 
Mirosława Dubrawska (Lady Makbet), Helena Płachecka (Dama), 

Stunisł aw Dąbrowski (Lekarz). Akt V ;;cena !. 

(Fot. E. Hartwig). 
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cie tylko ci, których nieprzyjaciel nie przyjąłby nawet za cenę skruchy. 
Osamotnienie jest konsekwencją władzy, świadomość osamotnienia - tra
gedią władcy. 

W ostatnich scenach nie ma przy Makbecie nawet żony. Ona również 
ponosi konsekwencje swych czynów. Nie tylko karę za zabójstwo Dunkana . 
Mści się na niej pragnienie ujrzenia męża na tronie i udzielona mu pomoc. 
Lady Makbet chciała uczynić Makbeta szczęśliwym. Cóż za nieroztropność 
poszukiwać szczęścia w posiadaniu wladzy! Pomagała mężowi, chcą c jdk 
najbardziej zbliżyć się do niego, stać się jego towarzyszką zarówno w życiu 
prywatnym i państwowym. Zawiodła się. \Vładza, choć zdobyta przy jej 
udziale, oddaliła od niej Makbeta. Sprawy państwa wyparły z duszy Mak
beta sprawy osobiste. Pochłonięty nimi, stopniowo oddala się od żony, coraz 
więcej problemów rozstrzyga bez niej. W końcu widzimy lady Makbet je
dynie w towarzystwie urojen i wyrzutów, gdy Makbet pełni władzę. I choć 
niegdyś bardzo kochał żonę, na wiadomość o jej śmierci odpowiada bru
talnie: „Powinna była umrzeć trochę później", a do lekarzd zwraca się o lek 
dla schorowanego państwa, bo ono jest teraz jego naczelną troską. Rozkład 
rodziny jako konsekwencja przeciążenia głowy domu obowiązkami służ

bowymi jest tragedią tak znaną, że aż banalną. 

Trudno uwierzyć, aby Szekspir żywił złudzenia, że jego tragedia po
wstrzyma tych, których ambicja pcha do zagarnięcia władzy. Zawsze znaj
dzie się czarownica, która im to podszepnie. Świat zresztą potrzebuje wła
dzy, a władza - lepsza lub gorsza - narażona jest na niebezpieczeństwo 
konsekwencji swego istnienia. Wyrok śmierci wydany w imię racji stanu 
jest dla postronnych tylko okrucieństwem, jest koniecz noś cią, a nieraz 
osobistym ciosem dla tego, kto go wydaje. Głębokie sięgnięc ie w psychikę 
wladcy, ukazanie jej tragicznego dna jest tym, co najbardziej w „Makbecie" 
pociąga. 

„Makbet" zaczyna się opowieścią o zmaganiach wojsk Dunkana ze zbun
towanymi panami szkockimi , którzy wezwali na pomoc Norwegów i Irland
czyków. Co ich przywiodło do buntu - nie wiemy. Zwycięża Dunkan, po
konanym odbiera się godności, aby obdarzyć nimi sojuszników, i życie. 

W zakończeniu zbuntowani panowie szkoccy - tym razem z pomocą Angli
ków - zwyciężają Makbeta. Pokonanym odbierze. się tv tu!y - otrzymają 

j e ci, którzy wspomagali Malkolma, i pozbawi życia. Tocz y s ię koło historii. 
Spuśćmy kurtynę na dalszy bieg wypadków i nie za s ta nawia jmy się, co by 
ndstąpiło, gdyby fortuna uśmiechnęła się do Makbeta. 

Zygmun t Hiibner 
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TBATRALNA 

LISTOPAD 1957 - MARZEC 1958 

NAGRODĘ TEATRALNĄ miasta Gdańska za rok 1957 otrzymała (20 listo
pada) kol. Kira Pepłowska. 

KABARET „RUDY KOT" Gdańskiego Klubu Kultury wystąpił 17 grudnia 
z nowym programem pl. „My paryżanie" w reżyserii kol. Edmunda Fettinga 
i w wykonaniu (m. in.) kol. kol. Marii Góreckiej, Ireny Starkównej, Mariana 
Nowickiego, Bohdana Vvróblewskiego i J. A. Krassowskiego (oprawa pla
styczna). 

ZYGMUNT HOBNER we wrocławskim Teatrze Rozmaitości reżyserował 
gościnnie sztukę „Tramwaj zwany pożądaniem" Tennessee Williamsa, któ-
rej polska prapremiera odbyła się 21 grudnia. • 

TEATR „WYBRZEŻE" W UBIEGŁYM ROKU dal 16 premier (w tym 7 sztuk 
klasycznych i 9 współczesnych), które osiągnęły 699 przedstawień i zgro
madziły 246 265 widzów. Ponadto 29 przedstawień „Baśni o szklarzu i cesa
rzu" Z. Nawrockiej oglądało 12 627 dzieci. 

W TEATRZE ZIEMI OPOLSKIEJ występuje gościnnie kol. Sabina Miel
czarek w rolach Tetydy w Swinarskiego „Achilles i panny", Amelii w „Ma
zepie" i Marii w „Marii Stuart" Słowackiego. 

FELIKS KRASS WSKI po premierze „Cyda" obchodzi! (4 stycznia) jubi
leusz 40-lecia pra cy artystycznej. 

ZO FIA SIWICKA na zaproszenie Teatru uur-;tniczyła (28 i 29 stycznia) 
w próbach „Makbeta" wystawianego w jej przekładzie. 

KONFERENCJA REPERTUAROWA (9 lutego), w której wzięli udziat za
proszeni działacze kulturalni, dostarczyła obszernego i ciekawego materiału 
do perspektywiczngo planu repertuarowego Teatru „Wybrzeże". 

„OD MEININGEŃCZYKÓW DO BRECHT A" - cykl wykładów pod tym 
tytułem rozpoczął (26 i 28 lutego) kol. Zygmu:1l Hiibner w Uniwersytecie 
Powszechnym TWP w Sopocie i Gdańsku. 

W GDAŃSKIM STUDIO RAPSODYCZNYM p. Malwiny Szczepkowskie,j 
odbyła się (9 marca) premiera nowego programu, poświęconego Wojciecho
wi Bogusławskiemu, pt. „Szkoia obyczajów", na który złożyly się fragmenty 
„Króla i aktora" Brandstaettera, „Sarmatyzmu" Zabłockiego, „Powrotu po
sia" Niemcewicza i „Krakowiaków i górali" Bogusławskiego. 
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Najbliższe premiery: 
Slade i Raynolds 

» SPÓJRZ! JA TAŃCZĘ ... « 

Andrzej Wydrzyński 

»SŁOŃCE I<:RĄŻY WOKÓŁ ZIEMI« 

Tadeusz Rittner 

»GŁUPI JARUB« 

Insp~cjent : Sufler: 

LIDIA KACPRZAK RENATA GRODNICKA 

Kierownik techniczny: 
STANISŁAW MATYSIK 

Kierownik pracowni - główny elektryk: 
TADEUSZ KUBACKI 

Swiatło: 
MARIAN BARTKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 
Krawieckiej: 

OLGA LUDMEROWA KONSTANTY ZAKRZEWSKI 
Stolarskiej: Malarskiej: 

WŁADYSŁAW MAJCHRZAK 
Tapicerskiej: 

STANISŁAW WŁODKOWSKI 

EDMUND NOWAKOWSKI 
Perukarskiej 

JÓZEF KLIMCZYK 
Modelatorskiej: 

MARIAN KUJAWSKI 
Brygadierzy "scen: 

IGNACY DABKIEWICZ MAKSYMILIAN KITOWSKI 
JÓZEF STARSIERSKI 

Kierownicy administracyjni scen: 
HALINA CIECHOCII'iSKA MIECZYSŁAW NOWAK 

HALIN A ZEMŁO 
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