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Wiliam Szekspir 

... Ciągle to jutro, jutro i znów jutro 
Wije się w ciasnym kólku od dnia do dnia 
Aż do ostatniej gloski czasokresu; 
A wszystko wczora to byty pochodnie. 
które glupocie naszej przyświecały 
W drodze do śmierci. Zgaśnij. wątle światło! 
Życie jest tylko przechodnim półcieniem, 
Nędznym aktorem. który swoją rolę 
Przez parę godzin wygrawszy na scenie 
W nicość przepada - powieścią idioty, 
Głośną. wrzaskliwą. a nic nie znaczącą ... 
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Andrzej ŻUROWSKI 

LOGIKA ZAGŁADY 

Szekspir nie zwleka. Nie traci czasu na żadne przygotowa
nia. Rzecz całą rozpoczyna w oku cyklonu. Oto didaskalia pie
rwszej sceny, pierwszego aktu Makbeta. "Pusta okolica. 
Grzmoty i błyskawice. Trzy czarownice wchodzą." Trwa sza
leństwo żywiołów. To nie bohaterowie oszaleją w tej sztuce. 
To świat jest szalony. Tu się nie zdarzy, jak w XIX-wiecznej 
powieści. jakaś niezwykła historia w zwyczajnym świecie -
tutaj niezwykły jest świat. 

Swiat zewnętrzny jest niezwykły i niezwykłe są pejzaże 
wewnętrzne człowieczej osobowości. Nie tylko "na niebie i 
ziemi rzeczy, o których się nie śniło waszym filozofom". Drze
mią również. drzemią zwłaszcza w waszych wnętrzach. W tea
trze angielskim funkcjonuje wielce znaczący przesąd: w trwo
dze przed piramidalnymi trudnościami inscenizacyjnymi i nie
mal pewną przegraną, za kulisami angielskich scen podczas 
prób nigdy nie wymienia się tytułu Makbeta i zastępuje go 
określeniem sztuka. Mimo odprawiania tego typu guseł, wed
ług powszechnej opinii i tak nikomu jeszcze nie udało się na
prawdę w pełni i dobrze wystawić Makbeta. Może bowiem 
pełne rozmalowanie i oświetlenie mroków osobowości w ca
łym jej wewnętrznym skomplikowaniu w ogóle nie jest możli
we. 

Makbeta napisał Szekspir już po Hamlecie, Otellu, Kró
lu Learze. Po wszystkich tych wielkich kreacjach osobowoś
ci. I doszedł byl już pewnie do przekonania o takiej rozwartoś
ci i bogactwie osobowości człowieka nieprzeciętnego, iż w 
wewnętrznej projekcji wydaje się ona wręcz niekonsekwentna 
i wewnętrznie sprzeczna. 
I wówczas Makbetem rozświetlił mrok najtajniejszych zaka
marków. Z całym ich szaleństwem. Makbet, czyli noc zbrodni 
- niczym IV akt Leara, który jest nocą szaleństwa - to nie tyl
ko szał ludzi, to szaleństwo świata. Mówi Lennox: 

Noc ta nadzwyczajnitJ 
Była burzliwa; gdzitJśmy spali, wichtJr 
Zerwał kominy i w powietrzu słychać 
Było, jak mówią. żałobne jfCZtJnia. 
Dziwne rzfżenia jakby konaj11cych 
I głośnym głosem zwiastowane wieszczby 
Straszliwych pożóg i różnych wypadków 
Znamionuj11cych opłakane czasy. 
Ptak nocny kwilił i ziemia podobno 
Trzvsla sif cala jak w ftJ6rze. 

(li. 3) 

Tylko co właściwie w czym się odbija - szal człowieka w 
przyrodzie czy _też szale.ństwo świata w człowieczym wnętrzu? 
·Oto iest Pytanie. A moze są to lustra wzajem sobie postawio
ne: zw1erc1adło mikrokosmosu w makrokosmosie i na odwrót. 

Makbet należy do najkrótszych sztuk Szekspira. Składa się 
z samych napięć, z samych spazmów. Brak w nim miejsca na 
watę. Aż drażni, kiedy pomiędzy owe skurcze i ekstremy 
Szekspir musi czasem. dla pchnięcia akcji dalej czy dla relacji 
wypadków, wprowadzić jakąś scenę narracyjną. informacyjny 
dialog. Cóż to za zagęszczenie! Oto jedna tylko doba: bitwa, 
przepowiednia czarownic, tytuł tana Kawdoru dla Makbeta, 
zabójstwo Dunkana. W akcie I bitwa i przybycie Dunkana do 
zamku Makbetów: li - noc zbrodni. Ta jedna doba wypełnia 
całe dwa akty. Na trzy następne złoży się wielki ciąg zdarzeń. 
lata. Bowiem całe lata, bywa, nie dorównują jednej nocy. 

Swiat jest jednością. Wewnętrzny i zewnętrzny. Jest jed
nością w całej swej wielości i poprzez tę wielość właśnie. To 
jedność nadrzędna. która obejmuje w swej strukturze wszelkie 
sprzeczności niższego rzędu. Swiat zewnętrzny i wewnętrzny 
- ten sam w istocie - posiada swoją logikę, która wiąże naj
bardziej nawet zdawałoby się, rozsypane ogniwa w jednolity 
łańcuch. Jest on logiczny i konsekwentny. Makbet jest tra
gedią konsekwencji. Wielką figurą konsekwencji każdej myśli, 
każdego czynu. każdego snu. Szatańskość czarownic w tym 
się zasadza. że zaszczepiają one w Makbecie najbardziej prze
klęte z dostępnych czlowiekowi przekleństw: rodzą ambicję i 
piastują miraże. 

Banko: Szatan mówi prawdv. ( ... ) 
Czfsto, przyjacielu. 
Narzvdzia piekła prawdv nam podają. 
Aby nas w zgubne potem sieci wpliitać: 
ludz11 nam duszv uczciwym pozorem, 
Aby nas znvcić w przepaść n a s t ę p s t w. 

I myli się Makbet, kiedy jeszcze wierzy, że 

NitJch bvdzie. co bfłdzie. 
Czas wszystko równo w swym unitJsie pfdzie. 

(I, 3) 

(I, 3) 

Czas niczego nie unosi. Kumuluje wszystko w lawinę na
stępstw. Nie ma ucieczki. Makbet zaczyna to pojmować: 

JtJśli to, co siv ma stać, stać siv musi, 
. NitJch by przynajmniej stało si11 niezwłocznie. 
Gdybyż ten straszny cios mógłby przeci11ć 
DalsztJ nast11pstwa. 

(I, 7) 

Nie, nie przetnie. Czyn - i rusza lawina. Już wcześniej wie
dział o tym Hamlet: Jeżeli się to stanie teraz, nie stanie się p6i
niej. jeżeli się p6tniej nie stanie, stanie się teraz, jeżeli nie te
raz, to musi stać się p6tniej. (V, 2). Oto determinizrn oparty na 
logice porządku świata, jego regul i praw. · 

I 
Makbet: Jużem tak głęboko 

W krwi zagrz11zl. że wstecz iść niepodobieństwo. 
W miejscu zaś grozi mi niebezpieczeństwo, 
Trzeba więc dalej brniić. · 

(Ili , 5) . 

Nie ma odwrotu. Nigdy i od niczego. Jest najwyżej przekro
czenie dokonanych już czynów, aby je w dalszej drodze mąd
rze spożytkować, ale to już zupełnie inna sprawa. 

Logika oszalałego świata obejmuje również jego wymiar 
kreacyjny, nadrealny. Wymiar duchów i zjaw. Makbet zaprosił 
Banka na ucztę, po czym rozkazał go zgładzić. Banko przyrzekł 
przybyć i przyrzeczenia dotrzymuje - stawia się na uczcie ... ja
ko duch. Żadnych w tym magicznych sztuczek, żadnej bajko
wej wiary w duchy. One nie są kwestią wiary, duchy istnieją -
są w nas. Pojawienie się ducha Banka odbywa się vy porządku 
psychologicznym - wszak widzi go i odczuwa jedynie Mak
bet. I to jest dla jego osobowości moment przełomowy. Pękać 
zaczyna struktura psychiczna Makbeta. Napór uczuć jest zbyt 
przemożny, by osobowość była w stanie go udźwignąć - za
czyna się więc rozchwiewać. Może przeto i czarownice, po
dobnie jak duch Banka. są jedynie imaginacją Makbeta. pro
jekcją jego stanów wewnętrznych. upostaciowieniem myśli, 
marzeń i snów? Byly więc może właśnie figurą marzeń Mak
beta i Banka. przyjaciół powracających ze zwycięskiego boju? 
Można i tak mniemać. To pytanie przecież dręczyło już Banka. 
Pytanie o istotę wiedźm . To. czym są - zludzeniem. gr11 wyo
braini, czy tym, co podaj11 nam zmysly? Pytanie o relację po
między namacalnością a iluzją. ·Makbet. po ostatnim spotka
niu z czarownicami pyta czekającego nań opodal Lennoxa: 

Widziałeś tam te wiedźmy? 
Lennox: Nie widziałem. 

Makbet: Nie przechodziły tamtvdy? 
Lennox: Nie. panie. 

Gdyby się to dzialo w świecie baśni. wiedźmy mogłyby zni
knąć; zanim je Lennox dost,rzegł. Ale przecież mogło ich w 
ogóle nie być na zewnątrz, poza światem psychicznym Mak
beta. 
Jakże uwolnić się od swoich wiedźm, gdzie umknąć od sie

bie? Hamlet i to brał pod uwagę: 

Umrzeć - zasni#Ć -
I na tym koniec .. . 

Lecz natychmiast przychodziła refleksja i lęk: 

Umrzeć - zasni#ć - zasniićl 
Może śnić. 

(Ili, 1) 

$nić dalej ... Sen może być przekleństwem. Makbet marzy o 
choćby chwili uwolnienia się od katuszy, o ucieczce w sen. 
Ale Makbet zabil sen, Makbet nie zaśnie więcej -, lawina kon-

sekwencji dopóty wlec go będzie poprzez cały ciąg na
stępstw, dopóki jego odrąbana głowa nie spocznie wreszcie 
na włócznk Natomiast Banko boi się zasnąć: 

Sen mi się ciśnie do oczu, a przecież 
Zasnąć bym nie chciał. Dobroczynne moce! 
Umorzcie we mnie te okropne myśli, 
Które siv budzą. gdy ciało spoczywa. 

(11.1) 

Więc nie ma ucieczki. Ni w jawę ni w sen. Nie ma ucieczki 
przed sobą. 

Silniejszym czuć się można jedynie razem. Wówczas, kiedy 
owo razem, jest rzeczywiście r a z e m - wspólnotą. Czuć się 

można wtedy silniejszym. lecz czy bezpieczniejszym? Wszak 
wówczas jeszcze bardziej poszerza się bogactwo pospólnej 
osobowości, kiedy wspólnota z dwojga czyni jedność. Je
szcze więcej w owym razem drzemie rejonów nie przeczu
tych, na razie nie odkrytych. Makbet i jego żona są razem. 
Wiąże ich wzajemna fascynacja. Erotyczna, psychiczna. oso
bowościowa. Mają poczucie zjednoczenia, niczym owe mi
tyczne połówki duszy, które się poszukują i wreszcie łączą w 
miłosnym związku. Małżonkowie są jak gdyby jedną osobo
wością ludzką. z całą właściwą jej dialektyką wewnętrznych 
sprzeczności. Są nierozdzielni, niczym Porfiry i Raskolnikow, 
Myszkin i Rogożyn, Iwan i Smierdiakow - tak właśnie, jak 
owe pary boh3terów-luster Dostojewskiego, które dopiero w 
zespoleniu tworzą calość. Makbeta i jego żonę łączy nadto 
odraza wobec świata, która rodzi bunt przeciw niemu. A także 
pewność. że istnieć w świecie. to poskromić świat. 

Gdy dostrzegł już w sobie wiedźmy, Makbet oświadcza 
Dunkanowi: 

Sam pospieszv 
Ucieszyć ucho mojej żony wieścią 
O bliskim władcy mojego przybyciu. 

(I, 4) 

Spieszno mu. Chce się z żoną podzielić wieścią o przybyciu 
króla, ale nadto wszystko m u si podzielić się z nią swymi 
myślami. trwogami, wizjami. Potrzebuje oparcia. Lady Makbet 
ma rację. kiedy powie że 

Boję się tylko, rzy twoja natura 
Zaprawna mlekiem dobroci, obierze 
najkrótszą drogę. 

(I, 5) 

Lady Makbet nie musi w mężu zaszczepić chęci osiągnięcia 
celu. Ona musi mu jedynie w pełni uświadomić, co Makbet 
pragnie uczynić. Już w scenie. w której Dunkan ogłosił, że 
swego syna mianuje księciem Kumberlandu i następcą tronu, 
Makbet mówi do siebie: 

Książv Kumberland! Trzeba mi usunąć 
Z drogi ten szkopuł. inaczej bym runąć 
musiał w pochodzie. 



Już wówczas pragnął w tym pochodzie dotrzeć do szczytu . 
Pragnął od kiedy po raz pierwszy wysluchal czarownic. żona , 
osobowość o wiele mniej skomplikowana. musi jedynie stłu 
mić jego wahania. Lady Makbet brak wątpliwości , nie pęta jej 
wieloplanowość odczuć i wyobraźni . 

Jeden. wyłącznie jeden tylko bodziec 
Podżega we mnie tę pokusę, jest to 
Ambicja. 

(I , 7 ) 

- przyznaje Makbet. Bodziec jest jeden, lecz grzęźnie w chy
botliwym gruncie skomplikowanej osobowości . W niej właś
nie, we wnętrzu Makbeta drzemie i czyha nań niebezpieczeń 
stwo, zapowiedź zagłady . Żadnych zjaw - wola - żadnych 
widziadeł! Wszystko musi być jasne, jednoznaczne. Tak właś
nie, jak proste jest to początkowo dla jego żony. Lady Makbet 
po zabójstwie Dunkana mówi: 

Kilka kropel wody 
Oczyści nas wnet z plamy tego czynu. 

( li , 2). 

Lecz kto może być równocześnie rozsądnym i oszalałym? -
zapyta Makbet po zabiciu pokojowców. Nikt nie może . Cóż 

dopiero on, człowiek o tak wielkiej amplitudzie odczuć, skoro 
nie jest w stanie nawet i ona. tak - zdało by się - monolitycz
na - Lady Makbet. Tych paru plam krwi nie zmyje już nigdy 
nie tylko kilkoma kroplami wody, lecz podczas całych nocy 
swych halucynacyjnych snów. 

To najsłynniejsza scena Makbeta. Oszalała Lady, udręczona 
osobliwymi widziadłami, śpiąc błąka się nocą po zamku i usi
łuje zmyć plamy krwi z rąk i z duszy. Ta niezwykle efektowna 
scena sławę zawdzięcza przede wszystkim właśnie swej efek
towności teatralnej , wspaniałemu materiałowi aktorskiemu, z 
którego parę artystek wykuło wielkie kreacje sceniczne. Nato
miast w porządku myślowym scena ta wnosi jeszcze mniej niż 
sekwencje obłąkanej Ofelii; nic właściwie nie wnosi poza eg
zemplum malo odkrywczej tezy, iż Co się stało, odstać się nie 
może i zniszczy tak nawet z pozoru monolityczną , jak Lady 
Makbet, osobowość . 

Jedyny ratunek w odepchnięciu emocji. Makbet o tym wie. 
Za wszelką cenę pragnie wyrwać z siebie całą uczuciowość. 

Tylko czyn i chłodny rozum daję jeszcze szansę przetrwania . 
Tak jest lecz tutaj właśnie czai się morderczy paradoks. Chwy
tając się stabilnego oparcia, racjonalizmu, Makbet opiera się 
na logice, którą zagwarantowały mu ... duchy. Hekate poprzy
sięgła mu, że 

Z tych, których rodzi/a kobieta. 
Nikt potężnego nie zmoże Makbeta. 

( IV, 1) 

Przygotowała najstraszliwszą z pułapek : dala Makbetowi 
p o z ó r bezpieczeństwa. świadoma. iż 

Zbytnia ufność w bezpieczeństwo 

Pogrąża w przepaść człowieczeństwo. 

(Ili. 6) 

Makbet czegoś nie przewidział. Zabił sen, ale nie zabił widzia
deł. Nie udało mu się zdusić w sobie sfery osobowości , która 
zniszczyła nawet jego żonę - sfery zwątpień i nadziei. 

W Makbecie drzemie dwoistość. Ta sama, którą w ludzkiej 
duszy dostrzegł Nietzsche: norma dnia i pasja nocy. Wystarczy 
prześledzić , które sceny dramatu rozgrywają się o jakiej porze 
doby. Zważmy: zbrodnie Makbeta mają miejsce głównie nocą . 
Szal nocy i lad dnia ... Dionizyjski i apolliński porządek istnie
nia. Lecz w porządku tym również następują zakłócenia . Jak 
gdyby noc przedłużała swe władztwo. Zamęt przyrody i zamęt 
jej cząstki - duszy ludzkiej . 

... samo niebo w gniewie na złość ludzką 
Zdaje się grozić j ej krwawej widowni, 
Pqdlug zegara to dzień, a jednakże 
Gruby zmrok tlumi wschodzącą pochodnię. 
J est-li to przemoc nocy czyli wstyd dnia, 
Że ciemność kryje tak oblicze ziemi, 
Kiedy ją mia/o ucałować slońce 
Ożywcze. 

Szaleją żywioly i szaleją zwierzęta. 

A konie Dunkana (.. 
Zdziczaly nagle, stargaly uwięzie 
I z bram stajennych wypadły, jak gdyby 
Chciały wojować z ludźmi. 

( li , 4) 

Z pozoru może się wydawać, że Makbet jest sztuką o porząd
ku świata . Moralitetem o ladzie świata , w którym przekrocze
nie norm prowadzić musi do klęski , zbrodnia do nieuchronnej 
kary, zaś po ukaraniu zbrodniarza p::,wraca do normy. Można 
tak czytać Makbeta. Stanisław Hebanowski pisał : " Ten, któ 
ry zachwiał porządkiem świata , musi być zgubiony, nawet jeśli 
- jak Edyp - zgrzeszył bez własnej winy" . Można czytać i tak. 
Ale można inaczej. Zapytać można : czy porządek świata w 
ogóle istnieje? Że świat ten jest szalony, to pewne. Lecz czy 
świat ów wypadł z - jak sądzi Hamlet - wiązań , czy też może 
ich nigdy nie posiadał? Jeżelr nie posiada!. to normą jest. iż 
cala przyroda szaleje. A wraz z nią jej cząstka - istota ludzka. 

Tak czytany Makbet to tragiczna opowieść o osobowości 
tragicznej - bo ponad miarę wyrosłej. szerokiej i pojemnej. 
Czytany w ten sposób Makbet pozostaje - jak każdy z dra
matów Szekspira - uniwersalną kreacjĄ świata , który wszak
że w całości mieści się wewnątrz osobowości człowieczej . Na 
tej olbrzymiej przestrzeni rozpiętej pomiędzy jej przeciwstaw
nymi biegunami. Przestrzeni, którą nosi w sobie każdy. Jest 
w akcie IV wielki monolog Malkolma, w którym prawemu 

Makdufowi opowiada on o sobie, jakie to straszliwe rzekomo 
drzemią w nim podłości. Mówi to, aby wypróbować partnera. 
Lecz kiedy to mówi, jednocześnie zaczyna odkrywać uśpione 
w nim pokłady potencjalnych możliwości. Przerażają go one, 
ale równocześnie i zachwycają. Choć Malkolm kłamie . mówi 
jednak o sobie. Bowiem zły jest każdy. Tak samo, jak każdy 
jest dobry. I taka i taka jest bowiem każda ludzka osobowość, 
jeżeli zasługuje na to miano. A jej przebieg egzystencjalny, jej 
autorealizacja zależy od tego jedynie, który biegun w odpo
wiednim momencie przeważy. Każdy - Malkolm także - mo
że stać się przyszłym Makbetem. Tak samo, jak może się stać 
przyszłym Makdufem. Olbrzymi obszar rozciągający się po
między normą dnia i pasją nocy jest pusty. I czeka ... 
Można więc jednak czytać Makbeta, jako w sposób szcze

gólny, rzec z o Każdym. Jako moralitet. Ale nie sposób 
go już czytać dzisiaj bez Heideggera, bez egzystencjalistów, 
Jaspersa, bez Nietzschego i świadomości rozwarcia ludzkiej 
osobowości pomiędzy normą dnia i pasją nocy. Zarysowany 
w dramacie Los człowieczy, uwyraźniopy w ekstremach, rodzi 
się z ludzkiego wnętrza . $wiat cały może być łupiną orzecha, 
którą bez reszty wypełnia osobowość. Makbet jest sztuką o 
prawach i normach. Lecz nie jest to sztuka o prawach historii i 
normach władzy. To sztuka o mechanizmach i prawach oso
bowości. O osobowości rozumianej jako kosmos. 

Przewaliło się już wszystko. Makbet stanął z pustymi ręka
mi. Wygłasza jeden z najwspanialszych, bodaj najczarniejszy 
monolog w całym Szekspirze. 

Ciągle to jutro, jutro i znów jutro 
Wije się w ciemnym kólku od dnia do dnia 
Aż do ostatniej gloski czasokresu, 
A wszystkie wczora to były pochodnie, 
Które glupocie naszej przyświecały 
W drodze do śmierci. Zgaśnij wątle światło/ 
Żyoie jest tylko wędrującym cieniem, 
nqdznym aktorem, który swoją rolq, 
przez pa" godzin wygrawszy na scenie 
W nicość przepada - powieścią idioty 
Głośną, wrzaskliw11, a nic nie znaczącą. 

(V, 5) 

Hamlet pyta, czym jest śmierć. Makbet mówi, czym jest życie . 
Absurd miarowego stukotu nadchodzących dni i wypalone 

pochodnie po dniach minionych. I te cienie, które za nimi 
wloką się aż po kres. Wędrującym cieniem jest w życiu Mak
beta cień Banka i cały długi szereg innych cieni. Dławią go. 
Blaga Makdufa przed śmiertelnym pojedynkiem: 

Odstąpi krew twoich i tak mi już dosyć 
ciąży na duszy. 

(V, 7) 

Makbeta dopadła świadomość, iż u progu kresu stanął z pu
stymi rękami . Kiedy pojął, że duszę dla potomków Banka ska
leczy/, wówczas rozpadł mu się caly zespół motywacyjny. Oj-

cu przyszłych królów. Bankowi, sens egzystencji określiły 
wiedźmy. A może wysłucha! to w sobie sam? ... 

Mniej wielkim będziesz niż Makbet, a większym. 
Nie tak szczęśliwym, a przecież szczęśliwszym. 

(I , 3) 

Cóż bowiem nadaje sens głębszy życiu - spełnienie czy też 
nadzieja i wiara? ... Lady Makbet już wcześniej pojęła sedno 
egzystencjalnego absurdu: 

Wszystko przemija, nic f!ie pozostaje. 
Jeśli spełnienie radości nie daje. 

Nie przekazanie tronu dzieciom, nie przedłużenie w nich włas
nej egzystencji, to przekreślenie najgłębszego z marzeń - ma
rzenia o nieśmiertelności. 

Kiedy Makbetem ostatecznie owładnie świadomość, że ży
cie, tak ie życie jest tylko wędrującym cieniem, nędznym ak
torem, powieścią idioty - wówczas będzie już za późno. Na 
wszystko. Na cokolwiek. I las birnamski, który szumi w każ
dym z nas, przywali człowieka, który na próbę wystawił niebo, 
ziemię i samego siebie. 



HENRYK SWOLKIEŃ 

"MAKBET" - PIERWSZE SZEKSPIROWSKIE 
WCIELENIE VERDIEGO. 

" Ktoś twierdz i ł , że nie znałem Szekspira, gdy komponowałem 
- Makbeta - mylił się zdecydowanie. Być może, nie ująłem 
Makbeta właściwie , ale żebym miał nie znać, nie rozumieć, nie 
czcić Szekspira! Nie, na miły Bóg, nie! To uwielbiany przeze 
mnie poeta, którego mam w ręku od pierwszej młodości, któ-

. rego czytam stale, wciąż od nowa" . Tak pisał Verdi w liście do 
paryskiego wydawcy w odpowiedzi na przesłane przez niego 
dość chłodne recenzje po premierze paryskiej wersj i opery w 
1865 r. Komponując pierwszą wersję Verdi miał jeszcze zbyt 
mało kultury literackiej. aby krytycznie ocenić raczej nieudolne 
libretto Piavego. Miał jednak dość instynktu i doświadczenia. 
ażeby w Szekspirze wyczuć i podziwiać "człowieka teatru". 
Wyczuwał w nim też głębokiego znawcę duszy ludzkiej. Zbli
żyć się w swych operach do Szekspira, uczynić z włoskiej , 
mocno już wtedy wynaturzonej opery godny Szekspira teatr, 
stało się odtąd główną troską Verdiego. Przez wiele lat życia 
nosił się z myślą skomponowania muzyki do Króla Leara, 
kt óremu wśród szekspirowskich tragedi i dawał pierwsze miej 
sce. Nie przypadkowo też wspaniałym zamknięciem i zarazem 
syntezą wszystkich twórczych poczynań Verdiego miało być 
po latach skomponowanie dwóch arcydzieł: Otella i Falstaf
fa do kongenialych. z szekspirowskimi tekstami, librett -
których twórcą na zamówienie Verdiego był kompozyto.r i 
poeta, Arrigo Boito. Warto i przy tej okazji przypomnieć, że 
matką Boita była Polka, Józefa z hrabiów Radolińsk1ch . Te 
dwa szekspirowskie libretta Boita uchodzą za niljłepsze ze 
wszystkich librett w dziejach opery. 

Z pewnością ani talentem, ani kulturą nie dorównywał Boi
towi librecista pierwszej wersji verdiowskiego Makbeta, 
Francesco Maria Piave. Nie należy jednak osądzać go zbyt su
rowo, pamiętając , że to on był autorem kilku librett dla wcześ
niejszych verdiowskich oper, z których zwłaszcza RJgoletto i 
Traviata triumfują do dzisiaj na scenach operowych świata . 

Trudno wyrazić przypuszczenie, że o wyborze Makbeta na 
temat operowy zdecydować miała chęć zmierzenia się z 
Szekspirem. " Makbet" mial być dziesiątą operą Verdiego, cie
szącego się wtedy pełnym już uznaniem i sławą. Najprawdo
podobniej jednak chodziło o wyzyskanie tematu, którego sce
niczne walory nie budziły wątpliwości . Zresztą Makbeta ce
nił Verdi niezwykle wysoko, czemu dal wyraz w listach pisa
nych do swego librecisty, Piavego. 

"Oto szkic Makbeta - pisał doń 4 września 1846 r. Trage
dia ta jest jedną z największych kreacji ludzkich! Jeśli my 
nie możemy zrobić rzeczy wielkiej , spróbujmy przynajmniej 
uczynić coś dalekiego od pospolitości. Szkic jest dokładny, 

bez konwencji, bez wymuszenia i krótki. Polecam ci wier
sze. które jednak powinny być krótsze - im będą krótsze, 
tym więcej zrobią efektu („ .) Zapamiętaj sobie dobrze, że w 
wierszach nie powinno być ani jednego zbędnego słowa : 
każde z nich powinno coś mówić, trzeba także używać języ
ka wzniosłego z wyjątkiem chóru czarownic, który powi
nien być dziwaczny i oryginalny, a nawet trywialny. 

(„ .) Błagam cię na kolanach, nie zaniedbuj Makbeta, jeś

li nie z innych powodów, to przynajmniej z dbałości o moje 
zdrowie, które teraz jest doskonale, ale może się nagle po
gorszyć jeśli sprawisz, że będę niespokojny„. Krótkość i 
wzniosłość („. )" 

Zadan ie jakie spadło na barki librecisty nie było łatwe. Jak 
żwykle u Szekspira akcja przenosiła się wciąż z miejsca na 
miejsce. Verdi swoim zwyczajem nakreślił sytuacyjny plan li 
bretta, a Piave miał tylko "ubrać to w wiersze". Nie ulegało 
kwestii. że wybór Makbeta na temat operowy dla publicz
ności włoskiej - Verdi komponował tę operę dla teatru La Pe
rgola we Florencji - od początku zawierał wiele ryzyka. W tej 
tragedii niepohamowanej żądzy władzy, mrocznej i ponurej, 
brakowało jednego: miłości. Brak wątku miłosnego z takimi 
jego atrybutami, jak zapał, upojenie, zazdrość i nienawiść. a 
wszystko to dominowało do niedawna w operach stylu. bel 
canto. nie wróżył najlepiej powodzenia opery. Można wyrazić 
przypuszczenie, że i sam Verdi jako kompozytor wypowiadał 
się najpełniej w tematach z wątkiem miłosnym. Przy całym 
pięknie muzyki verdiowskiego Makbeta, śmiałości wielu po
mysłów i szlachetności stylu, ciążyła przewaga rozsądku nad 
uczuciem, a to nie szlo w smak publiczności szukającej w 
operze głównie wzruszeń. 

Verdi zauważył jednak pewne niedoskonałości w tekstach 
Piavego. Prawda, że interesowała go głównie przydatność 
sceniczna, a nie wartość literacka. 

"Otrzymałem cavatinę . która lepiej pasuje do introdukcji -
pisał do Piavego niedługo po rozpoczęciu pracy. Chociaż 
jak z'IVykle jesteś rozwlekły I Na przykład w liście, który czyta 
lady Makbet są w wierszu właściwe słowa . Zbyt mało ene
rgii w pozostałym recytatywie, a całkiem niedostateczna siła 
w pierwszym czterowierszu adagia. Wiersz jest tak pospoli
ty, że odbiera całą energię strofie („.) Zbyt wielu słów uży
wasz: te same rzeczy w stylu bardziej wzniosłym można wy
razić przy użyciu połowy słów! Miej zawsze w pamięci by 
mówić mało słów, mało słów . „ mało słów, ale pełnych zna
czenia" . 

Verdi zwrócił się do zaprzyjaźnionego poety, a był nim Andrea 
Maffei z prośbą, by ile się tylko da poddał rektyfikacji teksty 
Piavego. W sumie udało się uzyskać libretto nie wolne od bra
ków, a niektórzy w jego ocenie posuwali się tak daleko, że już 
po premierze skłonni byli uważać tekst Piavego za parodię 
Szekspira. Najlepiej wypadały fragmenty, w których librecista 
trzymał się najwierniej Szekspira, czego przykładem mogła 
być wspaniała scena w śnie lunatycznym lady Makbet. 

Francesco Maria Piave 



Verdi swoim zwyczajem interesował się każdym szczegółem 
związanym z przygotowaniem wystawienia opery. Nie mniej 
trudu poświęcał pracy nad wykonawcami; choć to daleko 
wykraczało poza obowiązki wynikające z zawartej z nim jako 
kompozytorem umowy. Uważając za główny motor drama
tyczności akcji nie postać tytułową, lecz lady Makbet, Verdi 
bardzo liczył na dobrze znaną sobie śpiewaczkę Zofię Loewe, 
współsprawczynię weneckiego sukcesu prapremiery Erna
niego. Niestety szykując się do arystokratycznego małżeń
stwa Loewe wycofała się. Zastąpić ją miała Marianna Barbie
ri -Nini, nie odznaczająca się urodą, co właśnie kompozytor 
uznał za pierwszy atut skłaniający do powierzenia jej tej właś
nie roli . $piewaczka wręcz dręczona przez Verdiego twierdzi
ła, że ilość prób, w których zmuszona była brać udział przekra
czała setkę! . Jak zwykle śpiewacy skądinąd uwielbiający 

Maestra, jednocześnie bali się go, tym bardziej. że jak to sam 
stwierdził przy próbach Aidy, potrafił być " poco simpatico·· 
(mało sympatyczny) . Baryton Felice Varesi w partii tytułowej 
zadawalał Maestra i właśnie jego obecność w składzie opery 
florenckiej przyczyniła się do podpisania umowy z florencką 
La Pergola. 

Po premierze w tym teatrze w dniu 14 marca 1847 r. można 
mówić nie tyle o sukcesie ile o przyjęciu życzliwym . Obecność 
na widowni ogólnie szanowanego i lubianego Maestra, które 
go w trakcie przedstawienia wywołano dwadzieścia razy. nie

·wątpliwie sprawie dopomogła . Publiczność uderzona została 
nie tyle nowością muzyki ile nowością samej koncepcji opery. 
Verdiemu w imieniu dyrekcji wręczono wieniec laurowy ze 
złotymi liśćmi. przy czym na każdym z nich wygrawerowany 
był tytuł jednej z jego oper. 

Jak to miała · potwierdzić przyszłość, uszlachetnianie stylu 
przez rezygnację z niewybrednych chwytów, do których 
zresztą przyzwyczaił publiczność sam Verdi w swych wcześ 
niejszych operach, nie wszystkim odpowiadało. Jako opera 
nie odbiegał jednak Makbet zbyt daleko od tradycyjnego sty- · 
lu z recytatywami. ariami. cavatinami czy ansamblami. Verdi 
potrafił już w pierwszej wersji tej opery uwolnić się od niektó
rych konwencji i schematycznych chwytów, uzyskać daleko 
idącą jedność stylu, zwiększyć siłę wyrazu i staranniej wypra
cować szczegóły orkiestrowej partytur'{. 

Swego Makbeta - co bynajmniej nie było u niego regułą 
- cenił wysoko. Rzecz znamienna. że dopiero tę swoją operę, 

jak powiedziano - dziesiątą z kolei, uznał za godną dedyko
wania swemu teściowi , ojcu zmarłej pierwszej żony, Małgo 

rzaty, Antoniemu Barezzi, którego nigdy nie przestawał nazy
wać swoim " jedynym dobroczyńcą". 

" Drogi teściu! Od dawna już nosiłem się z myślą dedykowa
nia opery Tobie, który byłeś mi ojcem, dobroczyńcą i przyja
cielem. Było to obowiązkiem. Dopełniłbym go wcześniej , 

!Jdyby przemożne trudności temu nie przeszkodziły. Otóż 
wreszcie Makbet, którego wyróżniam ze wszystkich 
swoich oper, i wobec tego uważam, że jest najbardziej god-

ny_ ofiarowania Tobie. Ofiarowuję z serca - przyjmij sercem 
1 niech to będ_zie dowodem wiecznej pamięci. wdzięczności 
1 uczucia. 1ak1e dla Ciebie żywi oddany G. Verdi. " 

W ciągu _ pięciu lat Makbet przeszedł przez wszystkie sceny 
włoskie 1 wiele obcych, nie wyłączając Warszawy. 

Gdy w osiemnaście lat po florenckiej premierze, w roku 
1865 postanowiono wystawić Makbeta w Paryżu, Verdi, 
który - jak sam pisał - odnajdywał w swej operze " miejsca 
słabe lub - co jeszcze gorsze - zupełnie bez charakteru", po
stanowił dokonać daleko idących przeróbek, czemu dał wyraz 
w liście do paryskiego wydawcy, Leona Escudier, 14 paź
dziernika 1864 roku. 

" Przejrzałem już Makbeta, aby napisać arię taneezną . Ale 
biada! Po lekturze tej muzyki zostałem uderzony szczegóła 
mi, których nie powinienem był tam znaleźć . By powiedzieć 
krótko - są tam fragmenty słabe, albo pozbawione charak
teru, co jest jeszcze gorsze. Potrzebne są zatem: 
1 . aria lady Makbet w Ił akcie 
2. przerobienie różnych fragmentów "zjaw" w Ili akcie 
3. kompletne przerobienie arii Makbeta w Ił I akcie 
4. poprawienie pierwszej sceny IV aktu 
5. zrobienie na nowo ostatniego finału usuwając z niego 
śmierć Makbeta 

Aby dokonać całej tej pracy - poza baletem - potrzebuję 
czasu i odpowiadałoby mi, aby Carvalho porzucił myśl o 

wystawieniu Makbeta tej zimy". 

W jednym z następnych listów do tegoż Escudiera Verdi pisał : 

( ... )"W pierwszym akcie nie zmieniam niczego poza tem
pem ostaniej części duetu: tym niemniej chóry zostają nie
nawszone. ( ... ) Wydaje mi się jednak, że należałoby zmienić 
śmierć Makbeta, ale nie przychodzi mi nic innego do głowy 
1ak tylko _hymn zwycięstwa. Makbet i lady Makbet są już 
nieobecni 1 skoro ich nie ma na scenie. niewiele można 
zmienić _z rolami drugoplanowymi. To co mnie kłopocze, to 
balet. Nie mozna go zrobić inaczej, jak tylko na początku Ili 
aktu po chórze: na scenie nie ma nikogo poza wiedźmami i 
kazać tańczyć przez kwadrans albo dwadzieścia minut tym 
„uroczym stworzeniom" byłoby wściekłym divertissement. 
Nie można r?wnież sprawić. aby pojawiły się sylfy, duszki 
itd. pon1ewaz mamy je później , kiedy Makbet jest zemdlony. 
Jeśli ma pan coś dobrego do zasugerowania. proszę mi na
pisać szybko." 

Kłopoty z baletem .. . Można by zapytać skąd tu w ogóle wziął 
się balet, skoro w prapremierze florenckiej Verdiemu o tym na
wet się nie śniło? Ano właśnie: we Florencji mogło się nie 
śnić, natomiast w Paryżu balet w operze uważano za coś nie
odzownego. Przecież i po latach przed wystawieniem w Pary
żu swego Otella, Verdi, rad nie rad. dokomponować musiał 

ł 

' J 

scenę baletową . Teraz przed paryską realizacją Makbeta na
wet nie próbował oponować i scenę baletową skomponował. 

" .( ... ) Przekona się pan - upewniał Escudiera - że w balecie 
(divertissement) jest pewna niewielka akcja, która wiąże się 
znakom1c1e z dramatem. Wszystko jest zaznaczone w party
turze i znajdzie pan tam również opis tegb divertissement 
( ... ) " 

Podobni_e jak przed laty publiczność florencka tak teraz pary
ska przyjęła Makbeta dobrze, choć bez entuzjazmu. Tym ra 
zem kompozytor nie był obecny. Escudier w popremierowym 
telegramie donosił : Makbet sukces olbrzymi. Finał I aktu i 
toast - bisowane. Wykonanie godne podziwu. wystawienie 
cudowne, powszechny entuzjazm ... " Również i Leon Carval
ho dyrektor Teatru włoskiego w Paryżu , na którego deskach 
operę wystawiono, grzmiał w tubę sukcesu. Było to przesadą. 

Okladka wyciągu fortepianowego „ Makbeta·· 

bo Makbet Verdiego, mimo niezaprzeczalnych wartości nig
dy nie uzyskał popularności innych oper Maestra. 

. A jednak Makbet, zwłaszcza po przeróbkach i uzupełnie
niach dokonanych przez Verdiego na okazję paryskiej premie
ry, zajmuje w jego twórczości szczególne miejsce. Nie jest to 
już "opera mas", jak kilka wcześniejszych oper ·Maestra, w 
których jednostka była tylko wyrazicielem, z reguły w pło

miennym nawoju. wypowiadanej woli tłumu . Jeżeli nawet 
verdiowski Makbet nie dorównuje siłą charakteru szekspirow
skiemu, to lady Makbet, podobnie jak późn iej Jago w Otellu 
jest wyraziście odmalowanym demonem zła . Jeżeli dopiero 
późniejsze opery Verdiego, począwszy od Rigoletta i Tra
viatty przynieść miały postacie wyrażające swój osobisty 
dramat, dramatyczność pary głównych bohaterów opery 
Makbet jest przedstawiona przy pomocy nowych w twór
czości Maestra środków . Wiele z nich zapowiada styl , bardziej 



dramatycznie dojrzałych przyszłych oper verdiowskich. Jak 
świetnie charakteryzuje lady Makbet jej pierwsza aria (Vieni! 
t'affretta) . Lady, otrzymawszy wiadomość, że król Szkocji 
Duncan przybywa wraz z orszakiem na zamek Makbeta, zde
cydowana jest wykorzystać szansę i podtrzymać chwiejnego 
raczej małżonka w zamyśle zamordowania króla. Przyzywa na 
pomoc moce piekielne i nie kryje swej radości na myśl, że u
pragniony cel jest tak bliski. Wszystko to zawiera się w arii do
starczającej jednocześnie możliwości wspaniałego wokalne
go popisu. Skąpość recytatywów na rzecz szerzej rozbudowa
nych arii i duetów jest jedną z charakterystycznych cech par
tytury tej opery. 

Świat fantastyki, uosobiony głównie w postaciach czarow
nic, został przez Verdiego potraktowany z rozmachem. Cza
rownice stanowią ważny element konstrukcji całego dramatu: 
ich przepowiednie, ukazujące przyszłe etapy wznoszenia się 
Makbeta po szczeblach kariery, podsycają jego ambicje, 
pchają do zbrodni. Pewna dwuznaczność tych przepowiedni 
w jego mniemaniu gwarantuje mu bezkarność. Zamiast wy
stępujących u Szekspira trzech czarownic Verdi wprowadził 
trzygłosowy chór. Nie ulega kwestii, że w dzisiejszym widzu i 
słuchaczu występy wiedźm, ich wręcz taneczne korowody, 
szydercze odnoszenie się do realnego świata i ziemskich po
czynań, mogą budzić nie tyle grozę ile komizm. Wana jednak 
zwrócić uwagę na muzycznie bogate ukształtowanie tych 
scen. Jak zawsze kompozytor dbał o to, by mimo dość szero
kiego potraktowania roli orkiestry sens wypowiadanych przez 
wiedźmy kwestii nie zatracił się. 

O ile Makbet decydujący się pod wpływem nalegań żony 
zamordować goszczącego pod jego dachem, śpiącego króla, 
wypowiada się raczej tradycyjnymi środkami , bliskimi melo
dyce bel canta, o tyle duet Fata/ mia donna po dokonaniu 
morderstwa dźwięczy już dramatyczną nutą w stylu później
szych oper Maestra. Tutaj można też obserwować nowość i 
odkrywczość środków dramatycznej charakterystyki wprowa
dzanych po raz pierwszy przez Verdiego. Już nie złowrogo 
brzmiący temat, lecz kilka, a nawet jedna nuta, odpowiednio 
użyta i powierzona instrumentowi z nieomylną trafnością jeśli 
chodzi o barwę brzmienia, wyraża i kondensuje właściwy na
strój . Nie ma tu ani śladu umowności w rodzaju motywów 
przewodnich. samo brzmienie instrumentu w odpowiednim 
rejestrze daje niemal zmysłowy obraz lęku i grozy. 

Lady, nie tracąc zimnej krwi, każe małżonkowi-mordercy 
powrócić do zalanego krwią łoża, podrzucić sztylet i umazać 
krwią zabitego uśpionych strażników, by tym łatwiej można 
było posądzić ich o zbrodnię królobójstwa. Zgodnie z doktry
ną Verdiego na wszystko sta1cza niewiele słów . 

Scena odkrycia morderstwa i zamykający akt pierwszy fina
łowy sekstet z chórem utrzymane są raczej w tradycyjnym sty
lu. To zresztą dobrze: nie można przeciągać dramatycznego 
napięcia, a w tej jeszcze epoce akt musiał kończyć się szerzej 
rozbudowanym ensamblem. 

Akt drugi rozpoczyna się pełną dramatycznych akcentów 
rozmową małżonków. Niepokoi ich fakt, że zgodnie z przepo
wiednią czarownic synowie Banka majcj zasiąść na tronie 
Szkocji : należałoby zgładzić Banka i jego nieletniego syna. I w 
tym miejscu dokomponował Verdi pełną dramatyzmu arię dla 
lady la luce langue. Nie ma ona wątpliwości , że nowa zbrod
nia jest koniecznością. Tym razem wystarczy posłużyć się naje 
mnymi zbirami. Scena, w której nasłani przez Makbeta zbójcy 
zapowiadają zgładzenie Banka, w zestawieniu z sytuacją i peł
nym grozy tekstem wywołać może efekt graniczący z komiz

.mem. Banko wyraża niepokój w nieco konwencjonalnej arii . 
Zginie zamordowany, ale chłopcu uda się szczęśliwie ujść 
mordercom. 

W scenie finałowej Makbet - już król - wraz z małżonką 
podejmują ucztą dworzan. Podchwycona przez zebranych za
intonowana przez królową pieśń toastowa kontrastuje z na
strojem Makbeta. W pewnym momencie pojawia się widocz
na tylko przez Makbeta postać zamordowanego Banka. Mu
zyka od razu zmienia charakter. Lady ... królowa usiłuje wpły
nąć uspokajająco na męża, a zdumionym gościom wmawia, że 
król nagle zachorował. Chcąc zażegnać złe wrażenie wznawia 
pieśń toastową. Lecz widmo zamordowanego pojawia się 
znowu. Reakcja Makbeta budzi rosnący niepokój zebranych. 
Z pewnością pod względem muzycznym cały finał aktu li za
sługuje na najwyższe uznanie. W akcie Ili znów pojawia się 
trzygłosowy chór czarownic. Tutaj też umieścił kompozytor 
dodane na paryską okazję baletowe divertissement. Na życze
nie Makbeta wiedźmy wróżą mu przyszłość, upewniając go, 
że pozostanie niezwyciężony. 

W pierwszej scenie aktu IV, rozgrywającej się na pograniczu 
Szkocji i Anglii , chór uchodźców szkockich, gotujących się 
pod wodzą Makdufa do obalenia Makbeta, mordercy i uzur
patora, śpiewa hymn, którego płomienny refren wzywający do 
ratowania zdradzonej ojczyzny la patria tradita podchwyty
wany był przez patriotów włoskich w latach walk o wyzwole
nie polityczne i zjednoczenie Włoch. 

Następna scena przenosi akcję do zamku Makbeta. Tragicz
ną jej bohaterką jest Lady. To wielka scena w śnie lunatycz
nym, którą kompozytor bez żadnych zmian przeniósł do wersji 
paryskiej. Z pewnością jest to nie tylko najwspanialszy pod 
względem muzycznym i dramatycznym fragment opery, ale 
zaliczony być może do największych osiągnięć w całej twór
czości Verdiego. Dłuższy wstęp orkiestrowy znakomicie od
malowuje nastrój lunatycznej niesamowitości. Niski rejestr 
klarnetu, leggerissimo skrzypiec w wysokim rejestrze, chroma 
tyczne pochody to tylko niektóre z mistrzowsko wyzyskanych 
środków w tym orkiestrowym preludium. Podglądana i pod
słuchiwana przez nadwornego medyka i damę dworu lady 
Makbet pogrążona w śnie lunatycznym, pojawia się w zgoła 
odmiennej roli. Dotąd, na jawie, mogła zadziwiać siłą i niezło
mnością wytrwania w zbrodniczej postawie. Teraz, opętana 
wizją krwawych plam, których nie może zmyć z dłoni , pogrąża 

Verdi w ostatnich latach życia 

się w rozpaczy i trwodze. Verdiego można uważać również za 
mistrza dramatycznego ostinata, a więc rytmicznego, jedno
stajnie wystukiwanego tła, na którym z tym większą grozą ry
sują się urywane słowa tekstu. Nieszczęsna stopniowo dema
skuje popełnione zbrodnie, budząc grozę u podsłuchujących. 
Aria ta nie ma nic wspólnego z typowymi ariami epoki: rwąca 
się wciąż linia śpiewu pokrywa się idealnie z ponurym nastro
jem tekstu, zachowując godne podziwu muzyczne piękno ca
łości. Na ruchliwym tle smyczków powracający wciąż dwunu
towy, jakby pojękujący, motyw sprawia wrażenie wprost nie
samowite. Z pewnością arię tę postawić można obok tak 

wspaniałych dramatycznych enuncjacji, jak aria Amelii na 
miejscu straceń w Balu maskowym, czy wielka pożegnalna 
aria Elżbiety w Don Carlosie. 

W końcowej scenie opery, w scenie bitwy, w której przed
wcześnie z łona matki wyprutyMakduf pokonuje jednak Mak
beta, Verdi komponując tę scenę na paryską okazję w całości 
na nowo posłuźył się techniką fugi . Przydało to kunsztownoś
ci formie nie pogłębiając nastroju dramatyzmu. 

Verdi niewątpliwie miał rację, pisząc w zacytowanej wyżej 
dedykacji dla teścia, że Makbet jest najlepszą z dziesięciu do
tąd napisanych przezeń oper. Nigdy też nie bylo podstawy do 
uważania tej opery w bogatej twórczości Verdiego za drugo
rzędną czy zapomnianą. Świadczą o tym najbardziej wymow
nie liczne wystawienia. Miło pochwalić się, że w Warszawie 
wystawiono Makbeta Verdiego i to w języku polskim 1 
stycznia 1849 r„ a więc już w niespełna dwa lata po florenc 
kiej prapremierze. Pierwszymi warszawskimi interpretatorkami 
panii łady Makbet byly Ludwika Rywacka i Paulina Rivoli. W 
ubiegłym stuleciu, a więc jeszcze za życia Verdiego, poza sce
nami włoskimi wystawiono Makbeta między innymi w Mad
rycie, Lizbonie, Hawanie, na Malcie, w Wiedniu, Nowym Jor
ku, Konstantynopolu, Budapeszcie, Hanowerze, Buenos Ai
res, Petersburgu, Santiago de Chile, Atenach, Preszburgu, 
Grazu, Meksyku, Bukareszcie, Dublinie, Amsterdamie, Paryżu, 
Sydney i Zagrzebiu. 

Ciekawe, że Makbet nie doczekał się w ubiegłym stuleciu 
wystawienia w Londynie. Projekty wystawienia go tam w la
tach 1861 i 1870 upadły. Nie było to jednak wynikiem jakieś 
specjalnej animozji ziomków Szekspira do operowej transpo
zycji jego dzieł, gdyż zarówno Otella jak i Falstaffa Verdiego 
angielska publiczność przyjmowała entuzjastycznie już nie
długo po ich włoskich prawykonaniach. 

Makbeta Verdiego wystawiła opera w Głyndenbourne 
podczas festiwalu w 1938 r., następnie ten sam zespół wyko
nał go na festiwalu w Edynburgu w 1947 r. Do wystawienia 
Makbeta w Londynie doszło 31 marca 1960 r. Sprawozdaw
ca londyńskiej Opera pisał przy tej okazji: „Glównym wyda
rzeniem sezonu w Covent Garden stała się premiera Makbeta 
Verdiego." 

W 1958 r. kompozytor amerykański pochodzenia'"włoskie
go, Gian Carlo Menotti, zorganizował w Spoleto, w północ
nych Włoszech, „Festiwal Dwóch Światów" . Największą sen-· 
sacją festiwalu okazała się otwierająca go nowa inscenizacja 
Verdiowskiego Makbeta pod batutą 28-letniego dyrygenta 
Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Thomasa Shippersa. i w 
reżyserii sławnego Lucchina Vicontiego z Mediolanu. O 
przedstawieniu, które trzymało publiczność w największym 
napięciu, tak pisał wtedy sprawozdawca rzymskiego IL Mon
do: „W tym wykonaniu Makbet Verdiego okazał się dziełem 
zaskakująco nowym. Atmosfera mimowolnego surrealizmu, 
którą Verdi wywołał swoją muzyką, została wydobyta maksy
malnie ... " 



AKT I 

Scena 1 
W 'pustej, dzikiej okolicy trzy czarownice przechwalają się 
swymi złymi uczynkami i oczekują nadejścia Makbeta ... 

„.Dalej. dalej. siostry wiedimy, 
Czarodziejski krąg zawiedimy 
Ot tak. ot tak. ot tak. 
Trzykroć tak i trzykroć wspak, 
Trzykroć jeszcze do dziewięciu 
Pst/ - już po zaklęciu ... 

Nadchodzą rozradowani zwycięstwem Szkocji nad Norwega
mi Makbet i Banko. Wiedźmy witają Makbeta tytułami, któ
rych jeszcze nie posiadł. 
„. Cześć Ci. tanie Glamisl 
„. Cześć Ci, tanie Kawdorl 
„.Przyszly królu. cześć cif... 

Banko zdziwiony jest zmieszaniem Makbeta. Ale oto i jemu 
wiedźmy przepowiadają„. 
„.Mniej wielkim będziesz niż Makbet a większym. 

Nie tak szczęśliwym. a przecie szczęśliwszym. 
Nie będąc królem, królów p/odzić będziesz„. 

Jeszcze nie zdążyli przyjaciele ochłonąć po wróżbach, 
a już posłowie oznajmiają Makbetowi nadanie kró
lewskie czyniące go tanem Kawdoru. Oto potwierdziły 
się piekielne wieszczby. Makbet przerażony jest włas
nymi myślami... Przysięga sobie, iż los nie skusi go i 
nie wyciągnie zbrodniczej ręki po koronę„. 
„.Chce/i los, abym by/ królem. 
Niech mię bez przyczynienia się mojego 
Ukoronuje.„ 

Scena 2 

W zamku Makbeta. Lady Makbet czyta list, w którym mąż 
opowiada jej o wróżbach i łasce króla. Lady zna ogromną am
bicję męża, ale nie wie czy jest w nim dość nikczemności by 
wypełnić wróżby„. 

„. Boję się tylko, czy twoja natura. 
Zaprawna mlekiem dobroci, obierze 
Najkrótszą drogę ku temu ... 

Przybywa Makbet i zapowiada rychły przyjazd króla na noc
leg. Małżonkowie porozumiewają się, co do swych zbrodni
czych zamiarów. 
Lady: „.memu zaś myśleniu 

Pozostaw wielkie zadanie tej nocy. 
Które. jeśli się działać nie ustraszym, 
Nada blask przyszłym dniom i nocom naszym„. 

Scena 3 

Makbet czeka na sy_gnał dzwonka, którym Lady ma mu 
dać znać, iż straż króla jest już uśpiona. Przed nim po
jawia się krwawy sztylet. 
„.Jest żeś sztyletem tylko wyobraini? 

Rozpalonego tylko mózgu tworem,„? 

Słychać dzwonek, który przerywa wahanie. Makbet idzie za
mordować króla. 

Lady, oczekując powrotu męża, nasłuchuje każdego dźwię
ku. Wraca Makbet; opowiada o wypełnieniu morderczego za
miaru i swych wyrzutach sumienia„. 
... "Nie zaśniesz, nie zaśniesz już więcej!" 
G/amis sen zabił. dlatego też Kawdor 
Nie zaśnie; Makbet nigdy już nie zaśnie„. 

Lady uspokaja męża . Pilnuje by nie został żaden ślad mogący 
zdradzić prawdziwego mordercę. 
Nadejście Makdufa i Banka płoszy małżonków. 

Scena 4 

Banko skarży się na uciążliwość minionej nocy, okrutnej i 
złowróżbnej . Z sypialni wybiega Makduf przerażony zbrodnią, 
której ślady widział. 
Cały dwór Makbeta lamentuje nad zwłokami Króla i błaga o 
karę dla nieznanego mordercy. 

AKT li 

Scena 1 
Lady próbuje uśpić rozszalałe sumienie męża. Ale głównym 
problemem nurtującym Króla Makbeta jest dalsza przepo
wiednia Wiedźm, mająca z Banka uczynić ojca Królów. 

„.O żono, serce me skorpionów ptł/nel 
Wszak wiesz, że Banko, F/eance• jeszcze żyj11.„ . 

Nie ma więc spoczynku. Zbrodnia musi rosriąć. Banko i jego 
dzieci muszą zginąć. Lady Makbet, gdy zostaje sama, głosi 
potęgę rozkoszy władzy, która usprawiedliwia każdą zbrodnię. 

• Fleance - syn Banka 



Scena 2 
Zbiry, wynajęte przez Makbeta, nieopodal zamku czyhają na 
Banka. Udaje im się zamiar, ale tylko w. polewie. Syn Banka 
umyka ostrzeżony krzykiem ojca. 
„ .Zdrada/ Uciekaj, Fleance, uciekaj, 
Bądź mym mścicielem ... 

Scena 3 
W zamku odbywa się uczta. Gospodarz zaprasza do radosnej 
zabawy. Lady wznosi toast. Oto można żyć w radości i szczęś
ciu zapominając zło i cierpienie. Jeden z siepaczy Makbeta re
lacjonuje na stronie przebieg zabójstwa Banka i ucieczki syna. 
Makbet: To dobrze: stary wąż już nie powstanie. 

ów gad, co uciekł, ma w sobie zarody 
Trucizny, z czasem mogącej zaszkodzić, 
Ale nie teraz, nie ma jeszcze żądła„. 

Makbet glośno wzywa Banka na ucztę. I oto nagle pojawia się 
duch zamordowanego. Przerażony Makbet wypiera się swej 
winy . 
... Ty nie możesz 
Powiedzieć, że to ja, nie wstrząsaj ku mnie 
Tak groźnie swymi skrwawionymi włosy„. 

Lady stara się uspokoić męża, zwraca mu uwagę na zgroma
dzonych poddanych. Ale Makbet nie jest w stanie ukryć swe
go przerażenia. 
Goście odchodzą . 

AKT Ili 
Scena 1 

Na wrzosowiskach wiedźmy warzą piekielny wywar . 
. „ Dalej, dalej, siostry wiedimy, 

Czarodziejski krąg zawiedźmy 
Wkoło kotle, wrzućmy doń, 

Zb6jczych jadów pe/n4 dłoń.„ 

Nadchodzi Makbet. Żąda dalszych przepowiedni. 
. „ W imi'I tych potęg, którym ho/dujecie, 

Jakie bądi one są i skqd bądi może 
Pochodzić wasza tajemnicza wiedza, 
Odpowiadajcie mu, zaklinam wasi 

Czarownice wywołują moce piekielne. 
Zjawa pierwsza, Głowa w hełmie, ostrzega Makbeta przed 

Makdufem. 
Druga Zjawa - Zakrwawione dziecko nakazuje mu być ok

rutnym i gardzić wszystkimi, gdyż nikt, kogo zrodzila kobieta 
nie może go pokonać. 

Zjawa trzecia, Dziecko w koronie, zapowiada niezagrożoną 
władzę Makbeta dopóki Las Birnam nie podejdzie pod mury 
zamku . 

Ale Makbet chce jeszcze wiedzieć, czy potomkowie Banka 
będą królami. Ukazuje się ośmiu następnych władców Szko
cji, a za nimi ze zwierciadłem w ręku postępuje Banko. Makbet 
zrozumial. że los zadrwił z niego„. 

Scena 2 

Lady odnajduje zemdlonego męża. Makbet opowiada jej 
wszystko. Małżonkowie, połączeni zbrodnią, nie zatrzymają 
się przed niczym„. 



AKTIV 

Scena 1 

Wygnańcy szkoccy wznoszą hymn do swej zniewolonej 
zbrodniczą ręką ojczyzny. Ponad hymn wznosi się lament 
Makdufa, wymierzony przeciwko tyranowi. ale i przeciw sobie 
- skoro opuścił swą rodzinę i nie uchronił jej przed zbrodnią. 

.. . Występny Makdufie, 
Tyś to je zabił. Nie skutkiem to własnej, 
Lecz twojej winy śmierł poniosły .. . 

Wraz z wojskiem angielskim przybywa Malkolm i nakazuje 
wojskom okryć się gałęziami pobliskiego lasu Birnam .. . 
.. .Rękojmia skutku jest w sile oręża, 

Dalej więc. naprzód/ ... 

Scena 2 

Lekarz i Dama ślędzą obłąkaną Lady Makbet, która próbuje 
zmyć krwawe plamy ze swych rąk . 

.. .Precz. przeklęta plamo/ precz/ mówię. Raz dwa 
- czas działał. Piekło ciemne - Wstydi się mężu. 
wstydi się. tolnierzem jesteś. a tchórzysz? 
Cóż stąd. chociażby się wyda/o .. .? 

$wiadkowie szaleństwa błagają o litość dla królowej. 

Scena 3. 

Makbet sam siebie usiłuje upewnić w bezkarności. Ciągle 
wspomina słowa przepowiedni. Ale czuje, że koniec jest bli
ski. Wie, że nikt nie będzie po nim rozpaczał, że nad głową je
go wiszą tylko przekleństwa . 
I nagle dowiaduje się o śmierci żony . 

... tycie jest tylko przechodnim półcieniem. 
Nędznym aktorem ... 

Ale oto następnawieść - las Birnam ruszył ku zamkowi. Mak
bet wzywa wszystkich do broni. choć wie że bitwa jest prze
grana. Dochódzi do spotkania z Makdufem. 
Makbet: ... moje życie 

Zaczarowane: nikt zrodzon z kbbiety 
Nie zdoła mi go odjął ... 

Makduf: ... Makduf 
Przedwcześnie z łona matki był wypruty ... 

Zwycięża więc sprawiedliwość. 
Pada tyran'.111 ponad wszystkim góruje pieśń triumfu. 

(Fragmenty "Makbeta" Wiliama Szekspira 
w przekładzie Józefa Paszkowskiego) 
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Perkusja: Zenon Elert (I głos), Tomasz Siedlik, Lidia Czajka, Tadeusz Deputat (współpraca), Mirosław Adriańczyk 
(współpraca), Marian Wandtke (współpraca), Waldemar Janczarski (współpraca) · 
Harfa: Anna Bachleda (I głos), Ludmiła Sirowajska 
Fortepian: Urszula Kulkowa, Iwona Jagła (współpraca) 
Organy: Ryszard Klaman 
Bibliotekarz: Sławomir Wolff 



CHÓR 

Kierownik Chóru - Janusz ŁAPOT 
Korepetytor Chóru - Janina MATUSEWICZ 

Inspektor Chóru - Ryszard RATÓSZNY 

Soprany: Anna Brzozowska, Beata Darkowicz, Małgorzata Dawid, Elżbieta Frankiewicz, Danuta Glegoła-Brzo
stowska, Urszula Kamińska , Jadwiga Korzeniowska, Urszula Krasnowska, Wiesława Krasnowska, Krystyna Lupiń
ska, Janina Matusewicz, Danuta Miodowska, Regina Orzechowska, Danuta Werema-Pobłocka, Lilia Stefańska , 
Maria Wilczyńska , Amelia Raulin, Barbara Zawodnik, Regina Szwed 
Alty: Czesława Andersz, Rozwita Deptulska, Ewa Dorawa, Grażyna Geleta, Urszula Glasenapp, Anna Klimek, Re
nata Ładniak, Anna Majczak, Jolanta Michalska, Irena Snarska 
Tenory: Jan Dobrzyński , Mieczysław Dubrawski, Krzysztof Konowalski. Erwin Miszker, Waldemar Myśliński , Ry
szard Ratószny, Mariusz Skowronek, Michał Sywec, Wiesław Wierzbicki, Zygmunt Żabiński 
Basy: Stanisław Adamczyk, Jerzy Budnik, Krzysztof Budrewicz. Jerzy Dunajski . Mariusz Fortuna. Krzysztof Janicki. 
Stanisław Kamiński , Wielisław Kotecki , Bogdan Łukaszewski . Wojciech Kaszubowski . Krzysztof Rzeszutek, Kazi
mierz Staniucha. Jan Szenk. Zdzisław Szlawski, Bogdan Śliwa 

Dyrektor Techniczny: inż. Stanisław .MAZUR 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Tadeusz Stachowski (kier. prac. dekoracji i kostiumów). Przemysław Górski (kier. sceny). Czesław 
Dzierbicki (kier. sekcji akustycznej), Waldemar Stasinowski. (światło); Józef Żuchowski (kier. prac. 
stolarskiej). Mariusz Turbiarz (kier. prac. modelatorskiej), Janusz Mania (kier. prac. malarskiej), Te
resa Korycka (kier. prac. kraw. damskiej). Jerzy Buczkowski (kier. prac. kraw. męskiej), Halina Sa
dowska (kier. prac. obuwniczej), Halina Wasielewska (kier. prac. perukarsl<iej), Jolanta Danecka 
(modniarka). Mirosława Adamczyk (starszy rekwizytor) 
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„ ruch muzuunu „ ARTYKUŁY 

ESEJE 
RECENZJ·E kencertew, przedstewień 
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rucn mUIUłZUU 
WIECEJ WIEDZIEĆ c:>„c:>„c:> WIECEJ SŁYSZEĆ 
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ruch muzuung 
PRZEW®DNIK pe życiu muzycznym 
o • o o • o 0 • o • o • w kreju i ne świecie 



REPERTUAR 

A. Adam 
G. Bizet /R. S_zczedrin 
A. Chaczaturian 
P. Czajkowski 
L. Delibes 
G. Donizetti 

L. J . F. Herold 
A. Josifow 

J. Łuciuk 
S. Moniuszko 

I. Morozow 
J . Offenbach 
G. Puccini 
G. Rossini 
J . Strauss 

R. Szczedrin 
K. Szymanowski 
R. Twardowski 
G. Verdi 

- Giselle 
- Carmen Suita 
- Spartakus 
- Idiota 
- Coppelia 
- Faworyta 
- Łucja z Lammermoor 
- Napój miłosny 
- Córka źle strzeżona 
- Jurand 
- T oszko Afrykański 
- Medea 
- Halka 
- Straszny Dwór 
- Doktor Oj Boli 
- Orfeusz w piekle 
- Madame Butterfly 
- Cyrulik Sewilski 
- Baron Cygański 
- Zemsta Nietoperza 
- Anna Karenina 
- Mity 
- Historya o św. Katarzynie 
- Nabucco 
- Traviata 
- Rigoletto 
- Isadora - Twoja mi/ość 

(widowisko baletowe) 

Redakcja programu - Anna Czekanowicz 
Reprodukcja z djęć 

zamieszczonych w programie - Zygmunt Reszka 
Druk: ZGG 1175/ 88 5000 egz . F-3 

Cena 350 z ł 





GIUSEPPE VERDI 

(Macbeth) 

opera w 4 aktach 
Libretto: FRANCESCO MARIA PIAVE 
według dramatu WILIAMA SZEKSPIRA 

Tekst polski: HALINA WISZNIEWSKA, JERZY FICOWSKI 

Kierownictwo muzyczne: Janusz PRZYBYLSKI 
Reżyseria: Kari VI LENI US 

Scenografia: Marian KOŁODZIEJ 
Przygotowanie Chóru: Janusz ŁAPOT 

Premiera 
W 175 ROCZNICĘ URODZIN GIUSEPPE VERDIEGO 

29 października 1988 roku 



OBSADA: 

MAKBET Andrzej KIJEWSKI, Andrzej KOSECKI, Florian SKULSKI 
LADY MAKBET Bożena PORZYŃSKA, Barbara SANEJKO 
BANKO Kazimierz SERGIEL, Maciej WÓJCICKI 
MAKDUF Stanisław BEDNARSKI, Marek KALISZ 
MALKOLM Józef STELMACH , Marian SZKWARKOWSKI 
DAMA Alicja PANEK, Grażyna SACEWICZ 

SŁUGA Henryk CZUJKOWSKI, Kazimierz STANIUCHA, Andrzej TYMCZUK 
LEKARZ} 

ZBIR 

oraz Hekate i Trzy Czarownice, Lordowie, Panowie, Dowódcy Wojsk, 
Żołnierze , Zbójcy, Słudzy i Gońcy 

CHÓR I ORKIESTRA OPERY BAŁTYCKIEJ 

Dyrygent: 

Janusz PRZYBYLSKI 
Zbigniew BRUNA 

INSPICJENT: Tadeusz Cl MASZEWSKI , Zdzisław SUSKI, Edward WIŚNIEWSKI 
SUFLER: Beata SKOWRONEK 

OBSADA DZISIEJSZEGO PRZEDSTAWIENIA ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICY 
W HALLU 


