




Najmniejsza szczypta tej wiedzy zaświatów. 
jakąbykolwiek doszła do nas drogą. 
cokolwiek rzecze przez czyjebądź usta, 
- s i ę g a t a j e m n i c. - że serce człowieka 
lgnie ku nim tęskno i grozę w nich widzi, 
choć rozum od nich ucieka. 
Jak przejść tę nagłą zaporę. granicę. 
jak sięgnąć za tę zasłonę? 
Czyli uczuciem, tęsknotą i żalem 
odzyskać, - co raz stracone, 
zyskać na jedną chwilę? 
Wiarą. pragnieniem, wolą i wołaniem 
wywołać - w grozie i sile! 
Przemocą duszy, przysięgą . poddaniem, 
SZTUKĄ. - na jedną chwilę . 
Ci. co dopiero wczoraj z nami byli. 
Co w tajemnice zaświatów patrzyli 
porówno z nami. - gdy wczora przepadło 
i dzień dzisiejszy bieg swój rozpoczyna, 
- całunem śmierci dziś są upowici 
i wiedzą wszystko to, - co nam tajemne. 
Dziś pamięć o nich śle nam dziwne wici , 
we drgnieniu rzeczy martwych upomina: 
Naraz przed świtem coś zatrzęsie szybą . 
dźwięk lotny dzwoni wstrząsając powietrze; 
naraz wieczorem nad domostw kol ibą 
głosy i mowa przelecą we wietrze; 
naraz trzask nagły stołu albo sprzętu 
myśl ścina w biegu, jak grom bieg okrętu. 
I naraz koło najbliższych przesuwa 
pamięć. - czy serce skonu nie przeczuwa? 
- Ptak oto w okno skrzydłami zastuka, 
wefrunie w izbę , - przysiądzie, - i bada .. . 
Jest-li to duch, co wbiegł - i żąda, szuka 
i pojawieniem swem o rzeczach gada? -
Czyli to wszystko myśl i myśli sztuka 
Na jedną chwilę . - za chwilę przepada? -

Stanisław Wyspiański Hamlet 
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makbet 

Chichoczemy, gdy ktoś od nas żąda, byśmy przed
stawili ideę jakiegoś duchowego zjawiska, nic bo
wiem nie wiemy o duchach i nie wierzymy w nie. 
Chichoczemy jak dzieci i owijając się w obrus pohu
kujemy: 'Hu, hu, hu!' Zastanówmy się jednak nad 
takimi sztukami, jak Hamlet, Makbet, Ryszard Ili. Co 
nadaje im tę najwznioślejszą tajemniczość i grozę, 
które wywyższają te dzieła ponad zwykłe tragedie 
ambicji, morderstwa, obłędu i porażki? Czy nie wła
śnie ten nadprzyrodzony element rządzący akcją od 
początku do końca; to połączenie materialnego i mi
stycznego pierwiastka; to poczucie, że za nami stoją 
w oczekiwaniu postacie nietykalne jak sama śmierć, 
tajemnicze, bezksztaltne twarze, które zerkając 

ukradkiem możemy na mgnienie oka dostrzec, lecz 
gdy się obejrzymy, widzimy, że nie ma tam nic? 
W Makbecie atmosfera jest gęsta od tajemnic, całą 

akcją kieruje niewidzialna potęga; i właśnie te słowa, 
których nie słychać, te postacie, które rzadko obja
wiają się w kształcie wyraźniejszym niż cień obłoku, 
nadają sztuce jej tajemnicze piękno, jej wspaniałość, 
jej głębię i ogrom, właśnie w nich tkwi pierwotny ży
wioł tragedii. 

Edward Gordon Craig, O sztuce teatru 
Tłum. Maria Skibniewska 

W czasach Szekspira wielkie, odkrywcze podróże 
były rzeczywistością, przygoda podróżnika ruszają
cego w nieznane miała cudowny posmak, który da
remnie staralibyśmy się odtworzyć dzisiaj, gdy nasza 
planeta nie kryje już żadnych tajemnic, a perspekty
wa podróży międzyplanetarnych wydaje się nudna. 
Jednakże Szekspir nie zadawalał się tajemnicami da
lekich lądów: poprzez twory swojej wyobraźni, 

wzorowane na świecie fantastycznych odkryć -
sięgał do rzeczywistości psychicznej, której geografia 
i dynamika do dziś są aktualne i zrozumiałe. 

Peter Brook, Pusta przestrzeń 
Tłum. Wrt:old Kalinowski 
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Do tej pory czytano Makbeta Szekspira przede 
wszystkim jako rodzaj tragicznego moralitetu, który 
podejmował ulubiony przez średniowiecze i rene
sans temat upadku wielkiego człowieka w wyniku 
nieprzewidzianego obrotu koła fortuny. Morderstwo 
na prawowitym władcy zakłóca wówczas przed
ustawny ład natury i moralny porządek, który zosta
je przywrócony dopiero w chwili śmierci Makbeta. 
Ten wszakże do ostatniej chwili - pomimo wszyst
kich swoich zbrodni - zachowuje pewną heroiczną 
wielkość. Jedni widzieli zatem w jego niszczycielskiej 
żądzy władzy cnotę bohatera Byrona, który powo
dowany nadmiarem ambicji, męstwa i szczególnej 
intelektualnej aktywności przekroczyć musiał zbyt 
ciasne dla jego ducha moralne opłotki. Inni znów 
wytłumaczenia dla jego tragicznej wielkości szukali 
w akcie rozpoznania, jakie - trochę na wzór Hamle
ta - zostaje mu dane w ostatnim akcie. Wilson Kni
ght na przykład zakładał, że kolejne zbrodnie tytuło
wego bohatera to jakby przedzieranie się przez za
słony pozorów do prawdy o sobie. Mordując Mak
bet uświadamia sobie powoli, że jest tyranem i dzię
ki temu 'zdobywa na powrót wewnętrzną jedność'. 
Wśród dzisiejszych interpretacji jeden nurt wydaje 
się szczególnie interesujący. Jego przedstawiciele 
przyjmują od poprzedników tradycję czytania Mak
beta jako moralitetowego exemplum. Inaczej wszak
że niż oni, szczególną uwagę zwracają na oryginal
ność tej ostatniej ze sztuk Szekspira o wyniesieniu 
i upadku wielkiego człowieka. Na oryginalność, któ
ra płynie przede wszystkim z subtelnego naszkico
wania przemian charakteru Makbeta, zarażonego 

zbrodnią. Oczywiście, zło nie ma dla nich już dawnej 
irracjonalnej natury, a Wiedźmy stają się jedynie ze
wnętrznym wyrazem tej idei, która już dawno za
kiełkowała w głowie Makbeta. Stąd najistotniejsze 
pytanie, na jakie szukają odpowiedzi, brzmieć musi -
dlaczego Makbet zabił Duncana? 

Małgorzata Sugiera, 
Wariacje Szekspirowskie w powojennym dramacie europejskim 
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Czarownice ukazują się zwycięskim wodzom, a po
znając ich i pozdrawiając wróżbami, gdzie zawiera 
się część prawdy, uruchamiają w Makbecie mecha
nizm iluzorycznych rozumowań, który nie przestaje 
już działać. Katastrofy rozpoczynają się zawsze nie
spodziewanym wstrząsem. Nadchodzi chwila, w któ
rej umysł uświadamia sobie nagle to, co zmieni bieg 
jego losu. Duch w Hamlecie, 'to mi się nie podoba' 
Jagona - a tu zbieg prawdy i przepowiedni, którą 
urzeczywistni niedaleka przyszłość. To, że pierwsza 
z czarownic wita w Makbecie tana Glamisu, mogło 
już zwrócić uwagę; ale to, że wbrew wszelkiemu 
prawdopodobieństwu druga tytułuje go tanem Kaw
doru - daje jeszcze więcej do myślenia; na koniec, 
kiedy pada obietnica korony, Makbetowi zaczyna bić 
mocno serce i jeżą mu się włosy. W o parte, które 
usłyszał Banko, ów niewygodny świadek, istnieje ca
ły Makbet: rozdarty miedzy trwogą a pokusami wy
obraźni, palony żądzą wyprzedzenia przyszłości, poj
muje w lot wszelkie możliwości - esencję iluzorycz
nej egzystencji. Af. do końca będą go zwodzić pozo
ry: umysł Makbeta jest niezdolny rozróżnić między 
możliwością a niemożliwością, rzeczywistością a chi
merą, żarliwym pragnieniem a faktem. Trawi go cho
roba gruntownej niezdolności sprzeciwiania się 
igraszkom pozorów, będąca - nie mówiąc już o Mak
becie - może powszechną chorobą ducha ludzkie
go. Nigdy jeszcze lęk przed wyborem i udręka alter
natywy nie występowała u bohatera dramatu po
etyckiego z ciągłością tak zatrważającą, nigdy nie to
warzyszyła im wizja tak dalekich i rozpaczliwych per
spektyw. Makbet udaje, że zawierza losowi: 'Niech 
będzie, co będzie' (akt I, scena 3) - jest to bierność 
wobec fatalizmu skutków, które później będzie pró
bował. na próżno jednak, nagiąć do swej woli. („.) 
Element nadprzyrodzony, który jak wydawałoby się 
na początku, wywodzi się z czystej konwencji -
i mógłby również nadawać się do interpretacji sym
bolicznej - obejmuje władzę nad dramatem z chwi
lą. kiedy pojawia się Lady Makbet - nikną wówczas 
groteskowe rekwizyty (łachmany, szpetota i zarost 
czarownic) fantastyka przechodzi płaszczyznę ściśle 
pozaludzką. 

Lady Makbet przemawia bez ogródek i natychmiast 
rozpoczyna rządy nad przyszłością. Głosem wład
czyni rzuca proroctwa, jak gdyby losowi rzucała ko
ści, sycząca od wzgardy kładzie kres niedomówie
niom i z każdym kolejnym słowem wspina się po 
stopniach ascezy zła. Posępna inwokacja do duchów, 
'karmicieli zabójczych myśli', akt strzelisty z prośbą 
o okrucieństwo, apel do kobiety, by przeobraziła się 
w drapieżną bestię, apostrofa do nocy wspomagają
cej zbrodnię oto etapy tego oczyszczenia na odwrót. 
Słowa działają tu jak zaklęcia czarnej magii - wypo
wiadane z absolutną jasnością umysłu. Lady Makbet 
eliminuje wszystko, co mogłoby odebrać złu swoistą 
szkodliwość; bez nienawiści, złorzeczeń, bez jakich
kolwiek innych pobudek, wyjąwszy miraż złotego 
kręgu korony, wykuwa w sobie pancerz, dzięki któ
remu, z wyrachowaniem dopuszczając się gwaltów, 
będzie nieczuła, głucha na wszelkie prośby. 

Henri Fluchere, Szekspir. dramaturg elżbietański 
Tlum. Violetta Komorowska 



12 

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 nieszczęśliwi. 
Jak biedne nędzą trwóg twe serce króla; 
otoś osiągnął wszystko: - w krwi koszula. („ .) 
Widziałem ją, - za kulis stojący osłoną, 
tuż, - jak ze stopni górnych szła, - 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 
kaganiec światła drży. - 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 przeszłości nocami. 
Widzą wszystko i mówią wszystko: jak się stało. 
Ilu Szatanów podszept temu dało. 
W lokach, w zwoju białym, śpiąca, przebudzona; 
ktoś jest? - W zaskrzepłym ruchu jasna stoi. 
Ktoś jest? - W straszliwym bolu 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?! 

Stanisław Wyspiański Horn/et 
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