




M kb t to najkrótsza z tragedii a e Szekspira i jej przesłanie 
jest też najprostsze: nie zabijaj. Jak ujął to S. T. 
Coleridge, sztuka ta nie zawiera „żadnych racjo
nalizacji dwuznacznej moralności, żadnej sofi 
styki samooszustwa". Z oczami szeroko otwar
tymi na ohydę swego postępku , odważny, obda
rzony wyobraźnią i moralnie wrażliwy człowiek 
popełnia skrytobójstwo dla zysku. Ofiarą mor
derstwa pada jego gość, dobroczyńca, krew
niak i król; aby uniknąć podejrzeń, morderca 

poświęca natychmiast życie i dobre imię dwóch 
niewinnych podwładnych. Kara jest równie 
przerażająca jak zbrodnia - stanowi ją powolna 
śmierć duszy winowajcy, zatruwanej zgrozą nad 
samą sobą, pohańbieniem, samotnością i rozpa
czą, wreszcie - jego krwawa zagłada. Dlaczego 
ów człowiek miałby dopuścić się takiego zł a? 

Fakt, że zadajemy to pytanie, zamiast zbyć sztu
kę lekceważącym określeniem „niewiarygodny 
wymysł': jest hołdem, jaki składamy wizji poe
ty i jego kunsztowi. Pytanie przekształca się na 

naszych wargach w inne: „Dlaczego w ogóle ist
nieje ludzkie zło?" - i zdajemy sobie sprawę, ŻL' 

nie ma na nie odpowiedzi . Jądrem Makbeta jest 
tajemnica religijna; moralna jasność tej sztuki to 
testament wiary. Zło da się rozpoznać, można 
do niego czuć wstręt i można je zwalczać, nieko 
niecznie je rozumiejąc - wiedząc tylko, że „tutaJ 
za takie czyny spada na nas kara". 
Najwcześniejsza wzmianka o sztuce pojawia 
się w notatkach dotyczących przedstawienia 
w teatrze The Globe w dniu 20 kwietnia 1611 

roku, sporządzonych przez jednego z widzów. 
Styl utworu i parę strzępków materiału dowo
dowego o charakterze literackim sugerowały
by jednak lata 1605-1606 jako datę powstania 
tragedii. Oznaczałoby to, że została napisana 
po Hamlecie, Otellu i zapewne także po Królu 
Learze - innych tragediach, w których dzieła 
zniszczenia dokonuje nagie zło, a nie zwyczaj 
ny zatarg rodzinny czy polityczny. Makbet różni 
się od pozostałych trzech sztuk tym, że zło nie 
tylko wywiera tu swoje działanie na główne-

go bohatera, ale również działa poprzez niego. 
Nadprzyrodzone molestowanie ze strony trzech 
wiedźm czy też pełne zajadłości perswazje żony 
nie tłumaczą winy Makbeta. Uwydatniają jedy
nie władzę, jaką ma ona nad naszą wyobraźnią. 
Czarownice mogą przepowiadać , podżegać 

lub symbolizować potępienie, ale nie decydują 
o nim. Poczucie, że Makbet to bezbronna ofiara 
o spętanej woli, skazana nieodwołalnie na popeł
nienie zbrodni, rozwiewa się bez śladu w miarę 
rozwoju akcji. W jakimś niewiadomym momen-

cie, z jakiegoś niewiadomego powodu pycha 
Makbeta przerodziła się w zepsucie. Niemniej, 
choć przepowiednie ani nie wyjaśniają, ani nie 
usprawiedliwiają zbrodni Makbeta, odbieramy 
je jako złagodzenie winy: do czynu popychają 
go potężne i przebiegłe siły Inspiracja bardziej 
z tego świata, a mianowicie namowy małżonki, 
robi na nas podobne wrażenie. Co więcej, na
mov.'Y te dostarczają również Makbetowi okazji 
do zademonstrowania odrazy wobec tego, co 
ma wkrótce uczynić, i przekształcenia zbrodni, 

przynajmniej do pewnego stopnia, z postępku 
służącego jego własnym interesom w ofiarę po
niesioną dla żony. Zachowanie Lady Makbet nie 
wywołuje bynajmniej jednoznacznej niechęci 

widza. Na swój wynaturzony sposób czyni ona 
to, czego się oczekuje po każdej lojalnej żonie: 
nakłania usilnie męża, aby postąpił w sposób dla 
niego - jej zdaniem - korzystny. Sam Makbet 
jest tak ludzki w swoich refleksjach, jak nieludz
kie są jego postępki. 
Utwór stanowi kombinację wielkiego tematu 

z rozwiązywaniem łamigłówki i dostarcza nam 
przyjemności obserwowania, jak poszczególne 
klocki układanki wskakują na swoje miejsca. To, 
że Makbet będzie królem, ale nie ojcem królów, 
że będzie panował, dopóki Las Birnamski nie 
podejdzie do murów Dunsinanu, że nie pokona 
go żaden mężczyzna zrodzony z kobiety - były 

to proroctwa-zagadki. 
(Alfred Harbage, tłum. Stanisław Barańczak, 

posłowie do Makbeta, wydanie drugie, 
„W drodze", Pozna1i J 994) 





MAŁGORZATA PIKUS I SZYMON KUŚMIDER 



Co się z nim działo w tych latach, o których nic nie 
wiemy? Co spowodowało decyzję o pozostawieniu 
rodziny i samotnej przeprowadzce do Londynu? 
Dlaczego porzucił spokojne mieszczańskie życie 
na rzecz niepewnego losu komedianta? 
Te pytania wciąż dręczą szekspirologów. Dysponu
jemy jedynie plotkami i niepewnymi hipotezami. 
Krótko mówiąc - żeby stać się tym, k.im się stał, 
Szekspir musiał trafić do Londynu, i to jest jedyny 
dający się jednoznacznie udowodnić powód jego 
wyjazdu ze Stratfordu. 
Londyn końca XVI wieku jest wielk.im, ruchliwym 
miastem, zaludnionym przez mieszczan, kupców, 

rzemieślników. Główną ich rozrywką jest dyna
micznie rozwijający się teatr. Liczba widzów nie 
jest jednak nieograniczona. Każdy z zespołów, by 
nie stracić widowni, musi wystawić co najmniej 
trzy nowe sztuki w miesiącu. Zapotrzebowanie na 
płodnych dramaturgów jest więc ogromne. 
W takim momencie przybywa do Londynu Wil
liam Szekspir. Przystępuje do grupy aktorskiej 
Queen's Men (Słudzy Królowej), w której zdobywa 
szlify aktorskie i towarzyskie, między innymi pod
czas przedstawień na dworze królewsk.im oraz na 
dworach magnackich. Zapewne szybko zaczyna 
również pisać. jest współudziałowcem otwartego 

teatru The Globe. Staje się znanym aktorem. 
Oficjalny debiut autorski Szekspira ma miejsce 
w 1593 roku. Ukazuje się drukiem poemat Wenus 
i Adonis, dedykowany hrabiemu Southampton. Ten 
znany z artystycznych zainteresowań arystokrata 
stał się mecenasem młodego artysty. Zapewne o ich 
przyjaźni mówi część słynnych Sonetów Szekspira 
(wydane w 1609 roku bez wiedzy autora). Hrabie
mu Southampton dedykowany jest także wydany 
w 1594 roku poemat Lukrecja. 
Dużo trudniej jest datować twórczość drama
tyczną geniusza ze Stratfordu. Niemal wszystkie 
wydania sztuk Szekspira dokonane za jego życia 

mają charakter „piracki". Teatry nie 
zgadzaty się na drukowanie utwo
rów ze swojego repertuaru, bo to 
odbierało im widzów. 
W roku 1613 powraca na stałe do 
Stratfordu i osiada z żoną oraz cór
ką w nabytym kilka lat wcześniej 

domu. Być może wpływ na tę de
cyzję miał pożar i ruina jego teatru, 
stynnego The Globe (Teatr „Pod 
Kulą Ziemską"). 

Ostatnie lata życia upłyną mu 
wśród rodziny, w dostatku, wręcz 
dobrobycie, jaki zapewnił sobie 
i najbliższym własną pracą pisar
ską. Twórczość przyniosła mu tytuł 
szlachecki, bogactwo i uznanie tak 
współczesnych, jak i następnych 

pokoleń. 

Szekspir uważany jest za głównego 
inspiratora reformy dramatu europejskiego. Jego 
sztuki są zwierciadłem i żywą kroniką tamtych 
czasów. Najważniejszym motywem jego drama
tów jest problem władzy, która jawi się jako siła 
demoralizująca i niszcząca. Podobnie jak biogra
fia, tak i twórczość Williama Szekspira budzi wiele 
wątpliwości. Nie zachował się żaden z jego ręko
pisów. 
Umarł w 23 kwietnia 1616 roku. Pozostawił po 
sobie 37 utworów: IO tzw. kronik historycznych, 
14 komedii i 13 tragedii. 

(fragmenty wstępu do Romea i Julii, 
Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław) 
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Nowi aktorzy 
w Scenie Polskiej 

JAKUB TOMOSZEK 
Absolwent Vyssi odborne skoly herecke (Wyższa 
szkoła aktorska) w Pradze (2003 r.). Od 1997 r. 
członek zespołu aktorskiego Teatru Lalek „Bajka" 
w Czeskim Cieszynie. W Scenie Polskiej gościnnie 
wystąpił w roli Zbójnika Targalika w spektaklu 
Ondraszek - Pan Łysej Góry (2005). 
Ważniejsze spektakle: Rychle sipy, reż. Lenka 
Hlavaćkova, postać Mafoak, Detska opera Praha, 
2000; Wesołe kumoszki z Windsoru - W Szekspir, 
reż. Otto Sevćik, postać Robin, Divadlo Globe 
Praga, 2001. 

BARTOSZ DZIEDZIC 
Absolwent PWST w Krakowie (1995 r.). 
Praca zawodowa: Teatr im. Słowackiego w Krako
wie, Teatr Polski w Bielsku Białej. Od stycznia 
2006 r. - aktor Sceny Polskiej TO. 
Ważniejsze spektakle: Listopad - H. Rzewuski, reż. 
Mikołaj Grabowski, Teatr TV, 1996, rola: Michał 
Stawiński; Mary Stuart - W. Hildesheimer, reż. 
Waldemar Zawodziński, Teatr Słowackiego, 1996, 
rola: Kat; Mistrz i Małgorzata - M. Bułhakow, reż. 
Andrzej Maria Marczewski, Teatr Polski Bielsko
Biała, 1997, rola: Iwan Bezdomny (Złota Maska); 
Zbrodnia i kara - F. Dostojewski, reż. Marek Gaj, 
Teatr Polski Bielsko-Biała, 2002, rola: Raskolni
kow; Opowieść o zwyczajnym szaleństwie - P. Ze
lenka, reż. Łukasz Kos, Teatr TV, 2005, rola: Alesz. 
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