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1 W sztuce Ronalda Harwooda Garderobiany, rozgrywającej się za ku-
1 isami współczesnego angielskiego teatru , pomiędzy aktorką a tytu

łowym bohaterem odbywa się dialog, dla nas nieco ekscentryczny, ale 
w ojczyźnie Shakespeare'a najzupełniej oczywisty: 
LADY Pamiętam wypadek, który miał miejsce przed laty, w trupie 
mojego ojca. Grali tę szkocką tragedię, której tytułu nie wolno 
wymieniać. Nowy Macduff. Nie mógł zapamiętać tekstu. Ojciec 
powinien wyrzucić go po pierwszej próbie. Ale mówił tylko: "Nauczy 
się, nauczy się". Nic z tego nie wyszło. 
NORMAN No tak, ale to była szkocka tragedia. Wszyscy wiemy, że to 
najbardziej pechowa sztuka świata. To jedyny przesąd, w jaki święcie 
wierzę . Ta sztuka zdemoralizowałaby nawet dobrą wróżkę. 
LADY Doszło do sceny pojedynku. Ten facet nie mógł zapamiętać 
układu. Zrobił wypad w niewłaściwym momencie i przeciął ojcu twarz. 
Prawy policzek zastygł w krzywym grymasie. Mógł odtąd grać tylko 
Kalibana„. 
Gdy nieco później Sir, aktor mający za chwilę grać Króla Leara, 
machinallnie cytuje w rozmowie fragment fatalnego tekstu, na 
polecenie przerażonego Normana musi odprawić swoisty teatralny 
egzorcyzm: wyjść na korytarz, obrócić się trzy razy, zapukać, wejść i 
zakląć. Niemal dokładnie tak samo, jak to zmuszony był kiedyś 

uczynić niżej podpisany, gdy zdarzyło mu się niebacznie zagwizdać w 
garderobie. Angielski przesąd, sięgający przynajmniej czasów Garricka, 
czyli połowy XVIII w., pozostaje więc ciągle żywy. Zamiast "szkocka 
tragedia" wolno też mówić "the Play", czyli po prostu Sztuka (w języku 
polskim dogodnie jest w tym wypadku używać dużej litery). 
Licho, zwłaszcza tak szacowne, z pewnośc ią nie śpi, na wszelki 
wypadek lepiej więc i w tekście niniejszym tytułu prezentowanej 
tragedii nie wymieniać. Trzeba równocześnie z całym naciskiem 
podkreślić, że nie odnotowano przypadków złowieszczego 
oddziaływania Sztuki na publiczność. Choć nigdy nie zawodzi 
odpukać (puk - puk - puk), zanim podniesie się kurtyna. 



2 Shakespeare napisał szkocką tragedię najpewniej w roku 1606, po 
Królu Learze, a przed Antoniuszem i Kleopatrą, kiedy miał czterdzie

ści dwa lata, był sławny i bogaty. Na tronie Zjednoczonego Królestwa 
Anglii, Szkocji i Irlandii zasiadał Jakub I ze szkockiej dynastii Stuartów, 
toteż temat, zaczerpnięty z kronik Raphaela Holinsheda, mógł liczyć na 
najwyższe uznanie. Król Jakub, zapalony teatroman, osobiście 
opiekował się szekspirowskim zespołem, często zapraszając aktorów 
do pałacu. Tam też, a nie na scenie publicznej, odbyła się prapremiera 
Sztuki. Tekst zawiera zresztą sporo niezbyt już dziś czytelnych ukłonów 
pod adresem Stuartów, którzy legendarnego Banka uważali za swego 
protoplastę . Dlatego właśnie jest on u Shakespeare'a postacią 
nieskazitelną - choć Holinshed przypisuje mu współudział w zbrodni . 
Czy ambitny tan Glamis istniał naprawdę? Taki, jakiego odmalował 
kronikarz, a za nim Shakespeare, czyli skrytobójca i uzurpator, jest 
wytworem fikcji, opartej na swobodnie przekształconych faktach . Ale 
też kroniki ówczesne to dzieła raczej literackie niż historyczne. 
Obecnie wiemy i możemy podać zainteresowanym, że szkocki wódz z 
królewskiego rodu zabił Duncana I w bitwie pod Elgin w 1040 r. 
Rządził energicznie, lecz sprawiedliwie, zapewniając krajowi spokój i 
dobrobyt. Miał syna Cormaca i pasierba Lu lacha. W 1054 r. pod 
Dunsinane przegrał bitwę z Anglikami, po czym zbiegi na północ 
Szkocji i tam, w Lumphanan, został 15 sierpnia 1057 r. zabity przez 
Malkolma 111, syna Duncana. Jego żona o imieniu Gruoch była pobożną 
i hojną opiekunką klasztorów. Zbrodnicze skłonności królowej to 
późniejsza o pięćset lat kronikarska konfabulacja, wspaniale rozwinięta 
w szekspirowskiej tragedii. Ale też imienia zmarłej w XI wieku lady 
Gruoch niemal nikt nie pamięta, gdy bohaterka Shakespeare'a dzięki 
jego geniuszowi żyje do dziś. 

3 W Polsce szkocką tragedię po raz pierwszy zobaczyli widzowie 
kresowego teatru w Kamieńcu Podolskim w roku 1805 lub 1806. 

Premiera we Lwowie odbyła się w roku 1809, w Warszawie w 1812, w 
Krakowie i Wilnie - w 1818. Aż do polowy XIX w. wystawiano Sztukę 
w tłumaczeniach z niemieckiej przeróbki Fryderyka Schillera (tylko raz 
- z francuskiej przeróbki Ducisa). Pierwszy przekład z oryginału ogłosił 
w 1841 r. w Wilnie ksiądz Ignacy Hołowiński . Dopiero jednak 
przekłady Andrzeja Edwarda Kotmiana (wyst. Lwów 1859) oraz Józefa 
Paszkowskiego (Warszawa 1 878) wprowadziły na nasze sceny szkocką 
tragedię w jej autentycznym kształcie. 
W latach 1890 - 1903 rolę tragicznej królowej grała wielokrotnie we 
Lwowie, Warszawie, Lublinie, Łodzi , Krakowie i Poznaniu Helena 



Modrzejewska. Sztuka stała się spektaklem jednej roli, mistrzowskim 
popisem gwiazdy. Chodzono na Modrzejewską, niezbyt zwracając 

uwagę na całą resztę. Nowa koncepcja postaci, podkreślająca 
kobiecość bohaterki, jej "erotyczne władztwo nad mężem" i zwyczajną 
ludzką słabość , budziła zachwyt, ale i zastrzeżenia części krytyków. 
Wstrząsające wrażenie, jakie w wykonaniu Modrzejewskiej wywierała 
sc;:ena lunatycznych wizji, utrwalił Stanisław Wyspiański w Studium o 
Hamlecie. 
W Polsce i po polsku (bo były przedstawienia obcojęzyczne) szkocką 
tragedię inscenizowano dotąd - w całości - 59 razy. Realizacja obecna 
jest zatem sześćdziesiątą z kolei, a zarazem pierwszą w teatrze lalek. 
Na europejskich scenach lalkowych Sztuka pojawiła się w drugiej 
połowie XIX w., w repertuarze marionetkarzy włoskich: rodziny 
Monticelli z Rawenny oraz zespołu Carla Colla i synów z Mediolanu. 
Przedstawienie lalkarzy rosyjskich, Niny i Iwana Jefimowów, oglądać 
mogli w 1931 r. mieszkańcy Moskwy. Po 1945 r. szereg różnorodnych 
spektakli, czasem adaptujących jedynie fragmenty tekstu, prezentowały 
teatry z Anglii, Belgii, Włoszech, Francji. 

4 "Las jak wojsko ruszy i mordercę powali" - przepowiadał Jan Lechoń 
w napisanym w 1941 r. wierszu Oo Szekspira . Motyw kroczącego 

lasu, tak dramatycznie wypełniający dwuznaczną przepowiednię, to 
jeden z najżywiej oddziałujących na wyobraźnię obrazów szkockiej 
tragedii. Wywodzi się z Historii Aleksandra Wielkiego, pseudohistorycz
nego romansu, niezwykle popularnego w średniowiecznej Europie. Do 
opowieści o tanie Glamis wprowadził go w 1. połowie XV wieku 
kronikarz Andreas Wintoun. Literacką atrakcyjność zachował ów 
baśniowy motyw zadziwiająco długo. Czytelnicy Władcy pierścieni 
Tolkiena znają go w wersji fantasy: żywy las Fangom wspomaga 
zdobywców lsengardu, twierdzy złego Sarumana. Natomiast birnamski 
las Mistrza ze Stratfordu, od 390 lat kroczący przez sceny całego 
świata, od 190 lat obecny w Polsce, a ponad sto lat w teatrze lalek, 
kontynuuje zwycięski marsz, ożywiany każdą nową inscenizacją 
szekspirowskiego arcydzieła . Tak, szkocka tragedia jest arcydziełem. 
Juliusz Słowacki nazwał ją "granitową piramidą zbrodni". Tylko tyle -
czy aż tyle? 



Stanisław Wyspiański 

HAMLET 
fragmenty 

Hej, ta korona coś ciąży - Makbecie? 
I krew ta ciąży przelana? 
Nie masz rywala - w twym żyjącym świecie, 
a pamięć twoja go żywi - ? 
Tą myślą pamięć, myśl twoja skalana, 
krwi jednę zna tylko drogę. 
Szczęśliwi jeno ci, co nieszczęś liwi. 

Jak biedne nędzą trwóg twe serce króla; 
otoś osiągnął wszystko: - w krwi koszula. [ ... ] 
Widziałem ją - za kulis stojący osłoną, 
tuż - jak ze stopni górnych szla - Makbeta żoną. 
W białej szacie, w zawoju białym, w lokach. 
Zstępuje. - Cisza wielka . - Coś się stanie. -
Już skrzypot tylko schodów tych, co po nich stąpa. 
Na piedestale rusztowań , u szczytu: 
kamienny posąg wyrzutów sumienia 
i w dłoni wzniesionego wysoko ramienia 
kagani ec światła dzierży. - Blask migoce; 
w mroku, w ciemności tej, we sztuki gnieździe 
olbrzymie czarne cieniów rzuca noce 
za ręką jej i za postacią. - Brew wzniesiona. 
Oczy rozwarte dwu świec płomieniami 
widzą wszystko - co skryte przeszłośc i nocami. 
Widzą wszystko i mówią wszystko: jak się stało. 
Ilu Szatanów podszept temu dało . 
W lokach, w zawoju białym, śpiąca, przebudzona; 
ktoś jest? - W zakrzepłym ruchu jasna stoi. 
Ktoś jest? - W straszliwym bólu twarz stężona. 
Ktoś jest! - Wzrok sięga piekielnych podwoi. 
Naraz stąpiła. - Łzy po jasnej twarzy. 
Zatrzymała się - stoi - myśl na czole waży. 
Boli ta myśl - O! ściga tę myśl urodzoną: 
Widzi tych ludzi dwóch - co śpią na straży. 



Trza ich umazać krwią - by ich sądzono 
winnymi! - Tam! Doścignął wzrok: łoże Dunkana! 
A! - Widzi!! - Naprzód znów krokiem zstąpiła. 
Tam pójdzie - tam ją gna przymusu siła 
pamięci - myśl jej tam, nieubłagana: 
nie zapomnij krwią splamić rąk sług i oręża ... ! 
Wstrzymany dech: - odkryta zamku tajemnica. 
Przystanęła. - Z ócz bruzdą spływa łza, łza węża. 
Łka, cicho łka - niedolę duszy swej widząca, 

po tych schodach - na piekło powtórne idąca, 
Lady Makbet. - Widziałem: w oczach tysiąc mieczy! 
Nie zapomnieć . - Kto oczy od ócz tych uleczy?! [ ... ] 
Albo - dziś jeszcze dreszcz mnie dziwny wstrząsa, 
kiedy przypomnę: - jednego wieczoru 
zza kulis patrzę , jak trójca wiedźm pląsa 
w okrąg wykrotu - w mroku - i to widzę: 
jak z przeciwległych kulis pobok idą: 
Makbet i Banko. - Czarownice wróżą 
ich przyszłość : "Witaj mi, Tanie Kawdoru 
i Tanie Glamis, witaj". - Aż i znikły -
przepadły gdzieś ze sceny - tylko wichry 
(na kołowrocie owinięte szmaty) 
zaświsły przeraźliwie: - naraz czuję, 
że dłoń mię jakaś chwyta dziwno szorstka, 
i szepce ktoś chrapliwym piekieł głosem : 
"Cóż tam dla nas nowego pisze pan łaskawie?" 
odwracam się - i w grozie oniemiałem prawie: 
to była makbetowska wiedźma z Piekieł rodem, 
z okropnym w oczach - duszy ludzkiej głodem, 
czyhająca, by w duszę jad i żar zaszczepić 
i wieść w zgubę. - Coś mówi, słucham - głosem skrzeczy: 
"Patrzaj pan - jaki wielki - nos musiałem lepić? 
Poznaje pan? - Ot, dola!" - Za rękę mnie trzyma 
i świdruje oczyma, przykuwa oczyma. 
"Nie poznaję" - A ona: "Ja nie mam nic z Piekłem 
wspólnego!" - "Nie poznaję!" rzekłem i uciekłem! 

1905 
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P rzyjechała z daleka. Z Ameryki. Namówiła swojego męża. I w nocy, 
kiedy wiał straszny wiatr, jej mąż zabił starego króla. W łóżku! Śpią

cego!. .. I na jej ręce padło kilka kropel krwi, które już nigdy zmyć się 
nie dadzą . Okropne! Nigdy! Żeby nie wiem czym je myła. Zawsze są 
zakrwawione ... 
Od tej nocy jej mąż zasnąć nie może. Ani chwili ... On nie śpi, ona 
znowuż we śnie chodzi po zamku, gada coś do siebie i próbuje zmyć 
krwawe plamy. Była z tym już wszędzie. W Anglii, w Ameryce, ale nie 
pomogło nic. Każdego wieczoru schodzi po schodach, w bieliźnie 
tylko, w długiej białej koszuli nocnej, trąc ze wszystkich sił tę plamę ... 
Plama jest zawsze taka sama. Ale ona ma ciągle nadzieję, więc jeździ z 
tą plamą po całym świecie i co wieczór próbuje ją zmyć. A ludzie, 
patrząc na to, mówią, że krew stygnie w żyłach ... 
Zestarzała się bardzo, a plama nie wyschła nawet, tylko jest czerwona i 
świeża, jakby to wczoraj się stało .. . Co wieczór ... Teraz przyjechała tu 
na krótko ... Boję się, że mama mnie nie weźmie, mówiąc, że jestem za 
mały. A za kilka lat może ta plama wyschnie, zblednie i już jej nigdy 
nie zobaczę ... 

Zygmunt Nowakowski 
Przylądek Dobrej Nadziei 

Kraków 1980, str. 189 
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