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zostaną przez nich usuni~ci. 







rzedstawiooy odwrót od 

W zył tu inny świat; 

praw. Judzkich celów 

ich pragnicn. cg i metamorfozie - obydwoje uformowani są na 

podobieństwo szatanów i nagle świat szatanów ujawnia się bez maski. 
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Gdyby popularność utworu mierzyć ilością wzmianek i jego pozycją w notach 

biograficznych autora. Makbet zająłby bardzo wysoką pozycję w dorobku Shakes

peare'a. Zaraz po Hamlecie. ex aequo z Romeo i/ u/iq, na pewno przed Otellem. 

Learem i komediami. Gd'yby natomiast kryterium miała stanowić ilość wystawień, 

nie miałby chyba szans na miejsce w pierwszej dzie

siątce. Randze Makbeta. estymie z jaką traktują go his

torycy literatury i biografowie mistrza ze Stratfordu 

nie dorównuje wymierne, bo liczone ilością realizacji. 

•- zainteresowanie teatralnych twórców. Nie można 

przypisywać tego jedynie tradycyjnemu angielskiemu 

przesądowi o pechowych właściwościach Makbeta 

(w Anglii nie wymienia się z reguły tego tytułu. mówi 

się o nim „szkocka tragedia" czy po prostu „Sztuka"). 

Być może stoją za tym spore trudności, jakie ujawnia 

po głębszej analizie ten na pewno bardzo efektowny. 

lecz nie do końca konsekwentny i klarowny tekst. Niektórzy utrzymują nawet. iż 

opublikowana po raz pierwszy w 1623 {w 17 lat po domniemanym powstaniu) wersja 

nie jest kompletna. Nawet gdyby tak było, to i tak to, co pozostało. stanowi frapujący 

materiał dla odważnego i uważnego inscenizatora. Skusił i legendarny zespół Jerzego II 

z Meiningen. i Henry'ego Irvinga. przez wiele lat 

bezskutecznie kusił Edwarda Gordona Craiga. poddawał 

sie zabiegom inscenizacyjnym Maxa Reinhardta. Fiodora 

Komisarżewskiego. Erwina Piscatora. Ingmara 

Bergmana, Giorgio Strehlera. Glena Byama Shawa. 

Orsona Wellesa. Romana Polańskiego. Powszechnie jed

nak zwykło się uważać. iż najlepiej poradził sobie' 

z Makbetem Akiu Kumsawa w swym głośnym filmie 

Tron we krwi. 

Sceniczne dzieje Makbeta w Polsce liczą już ponad 

dwieście lat. Bo chociaż tak naprawdę Makbet 
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przemówił po polsku. ustami Jana Nepomucena Kamińskiego. dopiero w 1805 lub 1806 

w Kamieńcu Podolskim. to już wcześniej niemieckie i austriackie trupy teatralne 

grywały go w Gdańsku. Lwowie i Warszawie. A pełnię szczęścia. to znaczy Makbeta 

w przekładzie z samego Shakespeare'a. a nie z drugiej ręki. czyli z przeróbek Schillera 



czy Stephaniego. osiągnęliśmy dopiero w 1859. w lwowskim Teatrze hrabiego 

Skarbka. Grany wówczas przekład Koźmiana został już wkrótce wyparty przez. 

uznawane do dzisiaj niemal za wzorcowe. tłumaczenie Józefa Paszkowskiego. Jego 

słowami mówiły dwie najsłynniejsze polskie wykonawczynie roli Lady Makbet: 

Helena Modrzejewska i Stanisława Wysocka. Bo cho

ciaż Makbetami byli m.in. Bolesław Leszczyński. 

Bolesław Ładnowski. Wincenty Rapacki. Józef 

Kotarbiński czy Bolesław Bolesławski. to właśnie role 

obu artrystek przeszły do legendy i to ich nazwiska są 

najważniejszymi w scenicznych dziejach Makbeta 

w naszym kraju. Do wojny t<; tragedię Shakespeare'a 

wystawiano bowiem wyłącznie dla aktorskich 

popisów, żaden z naszych wielkich reżyserów nie 

mierzył si<; z nią. 

Pierwszą po wojnie inscenizację Makbeta zreali

zował w 1958 w Gdańsku stojący wówczas u progu swej kariery Zygmunt Hiibner. 

Próbował swoim przedstawieniem. w dwa lata po polskim październiku i topniej<1cej 

już nadziei na socjalizm z ludzką twarzą. powiedzieć coś istotnego o współczesności, 

o konsekwencjach przejmowania władzy. W 1960 miała miejsce pierwsza po blisko 

siedemdziesięciu latach od gościnnych występów 

Modrzejewskiej. a trzecia w ogóle. warszawska pre

miera J\1akbeta. Bohdan Korzeniewski wystawił go 

w swoim przekładzie w Teatrze Dramatycznym. ale 

wbrew zamierzeniom nie był to Makbet żywo 

mówiący o współczesności a raczej nieśpieszna relacja 

o Makbecie. Prasowi recenzenci. z Janem Kottem na 

czele prześcigali si<; w złośliwościach. Nie poprawiła 

reputacji Makbeta w Warszawie późniejsza o cztery 

lata inscenizacja Otto Axera w Teatrze Polskim. cho

ciaż Nina Addrycz jako Lady Makbet chlubnie wpisy

wała się w polską specyfik<; teatralnej legendy: to ona była tutaj jedynym magnesem 

i najistotniejszą wartością. Niekonwencjonalnym i nowym słowem stało się dopiero 

przedstawienie Lidii Zamkow z 1966 roku w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. 

Stale obecne na scenie wiedźmy i wszechobecny strach towarzyszy li nieustannie parze 

głównych bohaterów. Brak złudzeń. bolesna niepewność przyszłości i lęk przed utratą 

władzy. a więc nieistnieniem. skazywał Makbeta i jego żonę na samotność i nieuchronną 

przegraną. W 1972 roku Adam Hanuszkiewicz dał w teatrze Narodowym swoją fil

mową (lub jak twierdzili niektórzy - komiksową} wersję szkockiej tragedii -

wyprowadzona niemal całkowicie na proscenium akcja 

dosłownie i w przenośni spłaszczała wymiar dzieła 

Shakespeare'a. I tutaj znowu za najwyższą jakość 

(mimo nowego przekładu Jerzego S. Sity) uznano rolę 

Lady Makbet w interpretacji Zofii Kucówny. Poznań

skie przedstawienie Romana Kordzińskiego z 1975 

roku było próbą analizy polityczne; wszelkich dwu

dziestowiecznych tyranii, a zarazem prób<! inscenizo

wani a Shakespeare'a metodami brechtowskimi. 

Trzynastym powo;ennym Makbetem był gdański 
spektakl Stanisława Hebanowskiego. którego bardziej 

niż mechanizmy władzy i historii zainteresowała w tym tekście psychologiczna praw

da zwykłego człowieka uwikłanego w nieoczekiwaną sytuację. W 1990 w Teatrze 

Studyjnym w Łodzi przedstawił swoja wersję Andrzej Pawłowski; według niego 

zbrodńicza para była jedynie drobnym trybikiem w olbrzymiej machinie politycznego 

koszmaru. W tej inscenizacji olbrzymią rolę odgrywała 

muzyka rockowego zespołu Voo Voo. Zła miłość po

pychała do zbrodni bohaterów telewizyjnego przedsta

wienia Andrzeja Wajdy z 1969. zły świat zaś - zrealizo

wanego w niemal dwadzieścia lat później również dla 

Teatru TV widowiska Krzysztofa Nazara. W po

wojennym pięćdziesięcioleciu swoich Makbetów miały 

też: Kielce. Bielsko-Biała. Szczecin, Lublin. Grudziądz. 

Olsztyn. Zamość (w plenerowym wykonaniu warszaw

skiego Teatru Ochoty). Legnica, Gorzów Wielko

polski. a ostatnio. za sprawą reżysera Jerzego Stuhra. 

Nowa Huta. Gdyby nie odwołana w 1984 roku częstochowska premiera tej pechowej sztu-. 

ki. nasz powracający po niemal ćwierć wieku na warszawski afisz Makbet byłby dwudzies

tym po wojnie, w teatrach dramatycznych. A tak jest dopiero dziewiętnastym. 

Cezary Niedziółka 
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