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" ... Problematykę "Makbeta" rozważać można w kilku ważnych aspektach. Jak 

większość dojrzałych dramatów Shakespeare'a jest to sztuka niejednoznaczna, 

wielopłaszczyznowa, nie poddająca się jasnej , jednej interpretacji. Fakt, iż 

niejednolitość wątków problemowych "Makbeta" składa się w końcu na wielką 

symfonię, której wiodącego tematu nikt nie zdołał określić, jest miarą geniuszu 

Shakespeare'a." 

/Jerzy S.Sito "Szekspir na dzisiaj"/ 

" ... Makbet, kiedy go streścić, nie różni się niczym od dramatów królewskich. 

Ale streszczenia są zawodne. W przeciwieństwie do kronik historia nie jest 

pokazana w "Makbecie" jak Wielki Mechanizm. Pokazana jest jak koszmar. 

Mechanizm i koszmar są tylko różnymi metaforami tej samej walki o władzę . Ale 

odrębność metaforyki jest różnicą spojrzenia, więcej nawet: jest inną filozofią. W 

"Makbecie" historia pokazana zostaje przez osobiste doświadczenie . Idzie na 

własny rachunek i musi być dokonana własnymi rękami. Koszmar poraża i 

przeraża. Historia w "Makbecie" jest nieprzejrzysta jak koszmar. I jak w 

koszmarze wszyscy się w nią zapadają, jest lepka i gęsta jak breja i krew. 

Unurzani we krwi są tutaj wszyscy. Unurzany we krwi jest świat. Krew w 

"Makbecie" nie jest tylko przenośnią, jest materialna i fizyczna, wypływa z ci ał 

pomordowanych. Osiada na rękach i twarzach, na sztyletach i mieczach. Ta 

krew nie da s ię zmyć ani z rąk, ani z twarzy, ani ze sztyletów. "Makbet" zaczyna 

się i kończy rzezią. Krwi jest coraz więcej . Wszyscy w niej broczą. Zalewa scenę . 

Bez obrazu świata zalanego krwią teatralna inscenizacja "Makbeta" będz ie 

zawsze fałszywa ... ". 

/J. Kott " Szekspir współczesny/ 

" ... Terrorysta Czen z "Doli człowieczej" Malraux wypowiada jedno z najbardziej 

przerażających zdań, jakie zostały napisane w połowie XX wieku: "Mężczyzna, 

który nigdy nie zabił, jest prawiczkiem". Zdanie to znaczy, że zabójstwo jest 

poznaniem, takjak poznaniem jest akt miłosny według Starego Testamentu, i że 

doświadczen ie zabójstwa jest nie do przekazania, takjak nie do przekazania jest 

doświadczen ie miłosnego aktu. Ale zdanie to znaczy również , że dokonanie 

zabójstwa zmienia tego, który zabił, że od tej chwili jest kim innym i innym jest dla 

niego świat w którym żyje ... " 

/Jan Kott "Szekspir współczesny"/ 

" ... Pomiędzy tym dwojgiem ludzi , Makbetem i jego żoną, istnieje związek 

głębszy, niż to mogłoby wynikać z samego faktu małżeństwa . Tyle, iż siłą 

napędową konfliktu jest nie- jak u Strindberga - nienawiść, lecz miłość lub ściślej 

czułość. To coś jest ich wspólną własnością, tajemnicą, być może , pilnie 

strzeżoną przed ludźmi. To "coś" zbliża ich, izoluje od świata, pogrąża w sobie. 

Zamiast słów wystarczyłaby im sama obecność fizyczna, być może, dotyk ręki, 

wzrok, ciało . I wielka, przejmująca tęsknota. 

I Jerzy S. Sito "Szekspir na dzisiaj"/ 
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Makbet, czyli fatum jest kobietą 
Sztuka o królu Makbecie jest jedną z dwóch najlepszych sztuk Szekspira, 

koneserzy spierają się nawet, czy nie jest lepszą od „Hamleta". Jest krótsza, 
bardziej dynamiczna, lepiej skonstruowana; demoniczne charaktery bohaterów 
dają aktorom okazję do stworzenia wspaniałych kreacji. Najlepszą Lady Makbet 
w dziejach stworzyła ponoć Helena Modrzejewska. Była w swej grze tak 
królewska i tak zarazem jędzowata , tak - jednym słowem - kobieca, że siedzący 
na widowni Sienkiewicz od razu się w niej zakochał i jednocześnie odkochał. I tak 
już mu to zostało . 

„Makbet" jest też dowodem, że czasem na zamówienie władzy może powstać 
sztuka genialna. Oczywiście jeżeli władza zamówi ją u geniusza i dobrze przy 
tym zapłaci. Obydwa te warunki zostały spełnione w przypadku utworu 
Szekspira. Król Jakub I, władca Szkocji, który objął tron Anglii po królowej 
Elżbiecie Wielkiej, ponurej 

i strasznie dziewiczej w ostatnich latach życia, rozpoczął swoje rządy 

wieloletnim karnawałem . „Makbet" potrzebny był dla uświetnienia spotkań 

dyplomatycznych latem 1606 roku . Natchniony sporą ilością złota wieszcz dwoił 
się, pił wino, znów się dwoił, ale zdążył na czas. Odpłacił władcy też podwójnie 
arcydziełem, które przeszło do historii, dzięki temu wkradł się do niej i ów władca 
- jako jeden z przypisów do „Makbeta''. A ponieważ w lipcu bądź sierpniu 1606 
monarcha raczył podziwiać sztukę w towarzystwie króla Danii Christiana IV 
również i duński władca wkręcił się do historii. Poza tym, że oglądał sztukę 
Szekspira - niczego o nim nie wiadomo. Myślę, że nasi politycy powinni z tej 
histori i wyciągnąć wnioski dla siebie. Dla pełności obrazu trzeba dodać, że po 
premierze król Jakub napisał pełen zachwytu list do autora „Makbeta''. To jeden z 
nielicznych listów odnotowanych przez historię a pisanych przez władców. 

Dramat podobał się na dworze z kilku powodów. 
Po pierwsze utwór wspominał o przodkach Jakuba I Stuarta, więc władcy, który 
ród swój wywodził od wspominanego w dramacie Banka - ojca królów. W jednej 
ze scen pojawił się nawet korowód przodków króla, co bardzo się dworakom 
podobało . Jeden z nich niósł nawet zwierciadło, w którym odbiło się jeszcze paru 
przodków z podwójnymi koronami i berłami. To wywołało aplauz! 
Po drugie utwór mówił o czarach, wiedźmach i przepowiedniach a tym właśnie, 
za przykładem króla, entuzjazmował się wówczas dwór angielski. New Age nie 
jest wynalazkiem XX wieku. 
Po trzecie utwór był rzeczywiście arcydziełem . 

Szekspirowi udało się sięgnąć do historii, przerobić tę historię, ale jej nie 
sfałszować . Dokonał tylko korekty. Sztuka oparta została o „Kroniki" Holinsheda, 
z których Szekspir wyczytał fakty podstawowe: pierwszy historycznie uznany 
król Szkocji Duncan zo tał zamordowany przez dowódcę swych wojsk, Makbeta 
w 1040 roku. ów MaJ . .Jet rządził lat 17, ale niczym wielkim się nie wsławił, więc 
dramaturg te lata mógł pominąć. Dzięki jego poprawce historia zyskała 

dynamikę, upodobniła się do antycznej tragedii. W 1057 roku syn Duncana, 
Malkolm zamordował Makbeta i objął tron . Ten fakt nadawał się na dydaktyczną 
pointę . Ale nawet w tej przyspieszonej wersji historia nie była zbyt oryginalna. 
Przecież w Anglii i Szkocji za najlepszy sposób na zmianę władzy uznawano nie 
jakieś tam wybory a po prostu mordowanie poprzedników. Makbet zapowiadał 
się na sceniczny kryminał, którego zakończenie znane jest widzom od początku. 
Wynalazek Szekspira polegał na zmianie tematu : skoro wiemy kto zabił 

spróbujmy odpowiedzieć jak i dlaczego to zrobił. Historia wzięta z kroniki została 
przez Szekspira „podrasowana" potrójnie: dla gawiedzi uczynił z niej baśń, dla 
intelektualistów - sceniczny traktat o walce z losem, dla jednych i drugich 
przypowieść o zn iszczeniu miłości i uczciwości przez żądzę władzy. Chodziło po 
prostu o to, by ani biedne masy, ani zarozumiali jajogłowi nie pchali się do żłobu . 

Zresztą po co? władza wcale nie jest przyjemna, odbiera sen, zmusza do coraz 

większych zbrodni. Już lepiej pozostawać widzem, kimś niewidzialnym dla 
losu .. . 
Teatr elżbietański, pozornie dość ubogi w rzeczywistości mocno działał na 
wyobraźnię. Szekspir zademonstrował całą gamę mistrzowskich chwytów: 
czarownice, które zjawiały się po rozmowie króla z jednym z tanów miały 
zaskoczyć i zadziwić, głowa w hełmie czy zakrwawione dziecko miały przerazić i 
rzeczywiście przerażają. Ale gdy Makbet widzi niewidzialny sztylet, gdy jego 
żona próbuje obmyć ręce z krwi i wciąż czuje jej woń wtedy naprawdę 
odczuwamy dreszcz. Tak mocnych scen nie ma w innych dramatach Szekspira. 
Również jeśli chodzi o bieg akcji „Makbet" jest sztuką naprawdę dobrze 
skrojoną. Makbet to niemal morderca doskonały, jego zbrodnie kpią z ludzi, 
pokona go dopiero los i nie w uczciwej walce, lecz podstępem. Makbet potrafił 
nie tylko zamordować Duncana, potrafił także zrzucić winę na jego służących, 
oskarżyć synów władcy o podżeganie ich do tej zbrodni i zamordować służących 
w odruchu szlachetnego gniewu - zanim zdołali zaprzeczyć. Równie sprytnie 
zorganizował śmierć Banka oskarżając o zbrodnię jego syna, który zdołał uciec. 
Konstrukcja sztuki Szekspira wytrzymuje porównanie z najbardziej 
kunsztownymi kryminałami i powieściami grozy jest jednak od nich bogatsza o 
psychologię i metafizykę. 
W wymiarze psychologicznym jest to studium niszczącej siły ambicji. Ofiarą jej 
padają i Makbet i jego żona i ich miłość. Dla władzy lady Makbet zabija w sobie 
kobietę, większej ofiary złożyć nie mogła. Od tej chwili właściwie już nie żyje, nie 
potrafi cieszyć się życiem . Zmienia się w widmo snujące się nocami po zamku, 
opowiadające o swej zbrodni. Samobójstwo, które pod koniec sztuki popełni 
będzie już nieważną formalnością, Szekspir nawet nie pokaże go na scenie. 
Makbet, który próbował na początku być uczciwy, który przeraził się zjawy 
sztyletu - w pewnym momencie odrzuca wszelkie hamulce. Decydując się na 
zabicie Banka krzyczy: Losie, wyzywam cię w zapasy. Od tej pory sztuka 
Szekspira staje się dramatem losu. Gdy przepowiednie kolejno się sprawdzają 
Makbet jest tylko narzędziem losu. Warto zwrócić uwagę, że w pewnym 
momencie zaczyna pojmować swą rolę, zaczyna rozumieć, że los chce jego 
rękami utorować drogę do tronu potomstwu Banka. Makbet próbuje się 

buntować i przegrywa. Los kpi z niego ustami czarownic rzucając 

nieprawdopodobne przepowiednie a potem realizując je w sposób oszukańczy, 
wręcz tandetny. Nie tylko pokonuje Makbeta, jeszcze go cynicznie upokarza. 
Przypomina się w tym miejscu diabeł, który złapał naszego Twardowskiego nie w 
Rzymie, lecz w karczmie o nazwie „Rzym". Jednak w świecie polskiej legendy 
obecna jest Matka Boska: można się do niej pomodlić i ocali od porwania do 
piekieł, pozwoli mieszkać na księżycu. W dramacie Szekspira nie ma takiej 
możliwości, nie ma Matki Boskiej i nie ma w ogóle dobroci. „Makbet" jest 
dramatem protestanckim, jeżeli nie pogańskim. Tutaj nie ma miejsca na miłość, 
jest jedynie na sprawiedliwość. Makbet musi grać z losem do końca. Musi 
przegrać. W końcowej scenie ginie w walce z Makdufem rzekomo nie 
urodzonym przez kobietę. Z jego ambicji, zbrodni, miłości pozostanie jedynie 
barwna opowieść dla gawiedzi. To i tak dużo, większość ludzi przeminie bez 
śladu, żaden Szekspir nie zajmie się ich historią. Ich zbiorczym nekrologiem 
będzie najpopularniejszy i najsmutniejszy z aforyzmów Szekspira, włożona w 
usta Makbeta definicja życia : to opowieś6 idioty, pełna szału i hałasu a nie 
znacząca nic. Czy nie ma w tej sztuce niczego optymistycznego? Ależ 

optymistyczna jest właśnie cała sztuka! Nawet gdyby jej autor nie wierzył ani w 
miłość, ani w sens walki o władzę ani w ogóle w sens życia wierzył przecież w 
sens pisania sztuk. W przeciwieństwie do swego bohatera Szekspir nie całkiem 
przegrał z losem. 

Bohdan URBANKOWSK/ 



Płockie premiery sztuk Williama Shakespeare'a 

31.12.74 r. - ''Romeo i Julia" - przekład: Jarosław Iwaszkiewicz, 
reżyseria: Grzegorz Mrówczyński, scenografia: Jerzy Juk
Kowarski, układ szermierki: Waldemar Wilhelm. 

19.01. 75 r. - Wieczór Liryki i Pieśni Miłosnej- W. Shakespeare' a 
- opracowanie i reżyseria : Marek Kulesza, scenografia: Andrzej 
Przedworski. 

20.01.78 r. - "Wieczór Trzech Króli czyli co chcecie" - przekład: 

Stanisław Dygat, reżyseria: Jarosław Kuszewski, scenografia: 
Jerzy Juk-Kowarski, muzyka: Franciszek Barfuss, układ ruchu: Jan 
Uryga. 

5.12 .87 r. - "Poskromnienie złośnicy" - przekład: Maciej 
Słomczyński, reżyseria: Danuta Jagła, scenografia: Ryszard 
Strzembała, muzyka: Tomasz Bajerski. 

10.11.91 r. - "Sen nocy letniej" - przekład: Konstanty Ildefons 
Gałczyński, reżyseria : Marek Mokrowiecki, scenografia: Krzysztof 
Małachowski, muzyka: Tadeusz Kocyba. 

29.03.98 r. - "Wesołe kumoszki z Windsoru" - przekład: Maciej 
Słomczyński, opracowanie tekstu: Ladislav Sliva, reżyseria: Marek 
Mokrowiecki, scenografia: Marian Fiszer, muzyka Tadeusz 
Kocyba. 
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