




„Tudorowie exunt, Stuartowie nastają" 

23 marca 1603 r. Albion okrył się żałobą. Zgon królowej Elżbiety, 
po 45 latach rządów, kończył niezwykły okres potęgi i świetności 
Anglii. Dynastia Tudorów odchodziła w przeszłość. 

Dopiero na łożu śmierci, królowa wskazała swojego następcę. 
Koronę Zjednoczonego Królestwa Anglii, Szkocji i Irlandii oddała 
w ręce „kuzyna ze Szkocji" - króla Jakuba V1I, syna straconej przez nią 
Marii Stuart. Ironia losu czy historii? Wiele tego typu „szekspirow
skich pytań", będzie teraz pojawiać się w Królestwie. 

Nowy władca, młodszy o dziesięć lat od Szekspira, jako Jakub I, 
rozpoczął triumfalną, trwającą sześć tygodni podróż do stolicy. 
Zarówno, współcześni mu jak i późniejsi historycy, surowo ocenili 
jego panowanie. Swoje rządy rozpoczął od generalnej „czystki". 
Faworyci królowej odeszli w cień, odsunięci -wrócili do łask. Tower 
zapełniło się nowymi więźniami. Jawnie powrócił do absolutyzmu, 
wskrzeszając, tuszowaną dyplomatycznie przez Tudorów, doktrynę 
boskich praw stanowiących atrybut króla. 

Za to dla zespołów teatralnych panowanie Jakuba stało się ok
resem niezwykłej pomyślności i prosperity. Cała rodzina królewska 
była namiętnymi teatromanami. Już w purytańskiej Szkocji stoczył 
Jakub walkę z władzami Edynburga, gdy te nie zezwoliły jego ulubio
nemu aktorowi, Lawrence' owi Fletherowi, na osiedlenie się w sto
licy i urządzanie tam przedstawień. Zmusił kaznodziejów do odwo
łania tego zakazu z ambon. Zabrał go też ze sobą do Londynu, 
zlecając reorganizację teatrów. 

Nowy król przybył do stolicy 7 maja 1603 r. i mimo natłoku 
spraw, już po I O dniach spotkał się z przedstawicielami zespołu Sług 
Lorda Szambelana, obejmując nad nimi patronat. Szekspir stał się 
członkiem zespołu King's Men, królewskiej trupy teatralnej i 17 maja 
1603 r. został wciągnięty przez sekretarza Tajnej Rady Królewskiej, 
lorda Cecila, na podstawie instrukcji króla, na potwierdzoną Wielką 
Pieczęcią Anglii listę królewskich pensjonariuszy. 

Biorąc zespół Lorda Szambelana pod swoją opiekę, król usank
cjonował pozycję tej trupy jako czołowej sceny w kraju. Ich teatr, 
„The Globe", stał się tym samym najważniejszym angielskim teatrem. 



W ciągu I 3 lat jakie upłynęły od chwili wstąpienia na tron Jakuba, 
po dzień śmierci Szekspira, zespół King's Men przedstawił na 
królewskim dworze 187 potwierdzonych zapisami przedstawień, co 
oznaczało 13 zamawianych przez monarchę produkcji teatralnych 
rocznie, podczas gdy za panowania Elżbiety, były to tylko 3-4 
przedstawienia w roku. 

Grając przed królem w latach 1605-161 I w okresie Świąt Boże
go Narodzenia i Nowego Roku, otrzymywali za swe występy nieba
gatelne, jak na owe czasy sumy, sięgające I 50 funtów. Jednocześnie 
grano przecież przez cały czas we własnym teatrze. Wynagrodzenie 
zespołu wzrosło ponad dwukrotnie, co więcej popołudniówki 

opłacane były dodatkowo z prywatnej kasy królewskiej. 
King's Men stali się ludźmi bardzo zamożnymi, prawdziwą elitą 

wśród aktorów. Szekspir otrzymywał też dodatkowe profity jako 
udziałowiec „The Globe" i za wystawianie swoich sztuk. Przeliczając 
kursy waluty elżbietańskiej w stosunku do dzisiejszego funta, 
profesor ekonomii Robin Marris z Birbeck College w Londynie 
obliczył, że roczny dochód Szekspira tylko z teatralnych wystawień, 
w latach największego ich powodzenia, przekraczał sumę 200 
funtów. Kwota ta odpowiada dzisiejszym I OO OOO funtów. To suma 
jaką nie pogardziłby chyba żaden współczesny dramaturg. 

Pierwszy oficjalny występ King's Men przed dworem miał miejs
ce 2 grudnia 1603 r. w Wilton House, siedzibie lorda Pembroke, 
gdzie właśnie bawił król po opuszczeniu dotkniętego zarazą Lon
dynu. Zespół wystawił wówczas komedię jak wam się podoba; a jej 
autor zagrał, ponoć „wybornie", starego Adama, sługę Orlanda. 
Sztuka tak spodobała się królowi, że kazał wypłacić aktorom 30 fun
tów i pokryć koszty podróży. 

Już niebawem „Królewscy" zostali zaproszeni do uświetnienia 
swymi występami pierwszej, królewskiej wigilii w Anglii. Pokazali 
7 spektakli m.in. Sen nocy letniej i Sejanusa Bena Jansona, w którym 
Szekspir zagrał jedną z ról. Prawdopodobnie wtedy wystąpił po raz 
ostatni jako aktor. 

Hucznie powitany rok 1604 obfitował w liczne kontakty zespołu 
z dworem. I 5 marca, podczas pokoronacyjnej procesji, Szekspir 

i jego ośmiu kolegów, noszących tytuł „Służebników Sypialni Kró
lewskiej", szło w pochodzie ubranych w dworską liberię. W sierpniu, 
przez siedemnaście dni, znowu pełnił funkcję „dworzanina" w kró
lewskiej liberii na pokojach Somerset House. Nastąpiło tu podpisa
nie traktatu pokojowego między Anglią i Hiszpanią, niweczącego, 
według ówczesnych, zwycięstwo Armady i „dalekosiężny rozmach 
daw nej polityki narodowej". 300-osobowej hiszpańskiej świcie, któ
ra przybyła z konstablem Hiszpanii, nie pokazano żadnego teatral
nego spektaklu i nikt z nich nie dowiedział się, że wśród „pokojow
ców" Jakuba jest wybitny dramaturg. 

Król był tak oczarowany swoim zespołem , że cykl uroczystości 
z okazji świąt Bożego Narodzenia 1604 r. kazał rozpocząć już I lis
topada. Jego trupa wystawiła wówczas I I sztuk, w tym aż sześć 
Szekspira. Były to: Otello, Wesołe kumoszki z Windsoru, Miarka za 
miarkę , Komedia omyłek, Król Henryk V i Kupiec wenecki, zagrany 
dwukrotnie, gdyż tak bardzo podobał się Jakubowi. Za swoje 
występy aktorzy Jego Królewskiej Mości zainkasowali sumę stu dzie
sięciu funtów szterl ingów. 

Jakub I z niecierpliwością oczekiwał nowych sztuk swojego 
„dworzanina". Należy tu zwrócić uwagę na rzecz bardzo istotną 
w twórczości Szekspira. Od 1600 r. i Hamleta zmienia się ton jego 
utworów. Krytycy doszukują się przyczyn tego zwrotu w zmianie 
nastrojów, panujących wówczas w Anglii. Optymizm towarzy
szący rządom Elżbiety ustąpił filozoficznej zadumie czasów Jaku
ba. Poza tym, sam Szekspir, wchodził już w wiek sędziwy (prze
ciętna długość życia ludzkiego wynosiła wówczas czterdzieści 

pięć lat). Śmierć syna, zgon ojca - również odcisnęły na nim swoje 
piętno . Jego utwory zaczęło wypełniać dociekliwe badanie moty
wów ludzkich zachowań, a także, pytania dotyczące ludzkiej egzys
tencji. 

Powstają wtedy największe szekspirowskie arcydzieła. Są to 
głównie t ragedie. Także komedie tego okresu daleko odbiegają od 
tych „słonecznych", pisanych w minionych latach. Nazywane „ciem
nymi" komediami lub sztukami problemowymi, zbliżają się w swej 
wymowie do dramatów. 



W teatrze elżbietańskim nie istniało pojęcie dramatu jako ga
tunku. Utwory Szekspira wydane w 1623 r., w tzw. Folio I, dzielą się 
na trzy kategorie: komedie, tragedie i kroniki historyczne. Do tra
gedii zaliczane są najwcześniejsze i najpóźniejsze dramaty Szekspira 
(cztery z nich powstały za panowania Elżbiety, pozostałe sześć za 
rządów Jakuba). 

Jako zbiór, tragedie też różnią się stylem i strukturą, począwszy 
od nawiązującej do Seneki surowej fabuły Titusa Andronicusa (naj
starszej zachowanej tragedii), poprzez lirycznego Romea i Julię, 
„rzymskiego" Juliusza Cezara, Antoniusza i Kleopatrę, wypełnionych 
bogactwem wewnętrznych monologów Hamleta, Makbeta, Otella, 
wielkiego Króla Leara, patetycznego Tymona Ateńczyka, aż po ostat
niego Koriolana. 

„Tragedia Szekspirowska - stwierdza J. Charlton - pierwsza 
odkryła wówczas i zachłysnęła się cudownym mechanizmem osobo
wości człowieka". 

Zamykające twórczość Szekspira „późne komedie" (Perykles, 
Cymbelin, Zimowa opowieść i Burza), zawierają syntezę nie tylko jego 
osiągnięć dramaturgicznych, ale i rozumienia przezeń natury i ludz
kiego losu. Mało w nich komediowej radości. Przeważają filozoficz
ne podteksty i melancholijny uśmiech mądrej zadumy nad światem. 

Latem 1606 r. King's Men zagrali podczas uroczystości wydanych 
na cześć królewskiego szwagra, króla Danii Chrystiana IV, który 
przybył z odwiedzinami do swej siostry, królowej Anny. Z uwagi na 
gościa, odegrano najpierw Hamleta, królewicza duńskiego, a nastę
pnie najnowszą tragedię swego dramaturga-Makbeta. 

Był to, jak pisano, „najgłębszy ukłon" jaki złożył Szekspir swemu 
patronowi, „gruntownie zmieniając prawdę historyczną po to, by 
umocnić Stuartowskie ego". 

Królewska trupa miała już na swoim koncie przypisywaną Szeks
pirowi sztukę, opartą na autentycznym zdarzeniu z życia Jakuba. 
Wystawiona w grudniu 1604 r., The tragedy of Gowrie, poniosła jed
nak totalną klęskę. Rzecz dotyczyła próby zamachu na życie króla, 
podjętej w sierpniu 1600 r. przez earla Gowrie i jego brata. 

Temat był gotowym scenariuszem do wielkiego melodramatu. 
Aktorzy zdawali sobie wprawdzie sprawę, że wystawiając tę 

historię, naruszają elżbietańską ustawę z 1559 r., zabraniającą przed
stawiania żyjących możnowładców i współczesnych wydarzeń, gdyż 
teatr sprawi, iż „wielkość wyda się pospolita" . Być może, jak 
twierdzą szekspirolodzy, pragnę l i sprawdzić czy nowy rząd przed
łuża restrykcje swoich poprzedników. a ponadto, wiedzieli, że król 
stara się nagrodzić każdego, kto aktywnie podtrzymywał jego wersję 
krwawych zajść w Gowrie House. 

Sztuka została wystawiona w „Globie" dwukrotnie. Dworski 
szpieg, których nie brakowało w teatrze, odnotował, że nie wszyst
kim się spodobała: „materia bądź maniera była niewłaściwa czy też 
uznano, że Książąt za życia nie należy przedstawiać na scenie, 
niemniej doszły mnie słuchy, że wielcy Kanclerze są bardzo nieza
dowoleni i uważa się, że należy jej zabronić" . 

Trupa nie popadła, co prawda, w niełaskę, ale sztuka najwyrażniej 

została zakazana, gdyż nie ma śladu o dalszych jej wystawieniach, 
a także nie zachował się jej tekst. Chcąc więc, po tym incydencie, 
zadowolić króla, Szekspir musiał wykazać się dużą zręcznością 
i „znajomością rzeczy". 

Jakub był trudnym odbiorcą. Oczytany, interesujący się różnymi 
dziedzinami wiedzy, „popisywał się uczonością" na audiencjach, 
a w teatrze zachowywał się jak „egzaminator z Cambridge". 

Nigdy nie było wiadomo co wytrąci go z równowagi, gdyż ,,nie 
umiał wyzbyć się dręczącego go przerażenia" . Całkiem przypadko
we zdarzenia przywoływały wspomnienia z przeszłości. Miał powo
dy, żeby się bać. Jego matka została stracona, ojciec zginął z ręki skry
tobójcy, on sam uniknął zamachu. Był przekonany. że jego wrogowie 
nie cofną się przed niczym w próbach zaszkodzenia jemu I jego 
najbliższym. 

Chociaż był namiętnym myśliwym i „znajdował szczególną 
przyjemność w zabijaniu zwierząt" . nigdy nie nauczył się fechtunku, 
gdyż widok obnażonej szpady wzbudzał w nim paniczny lęk. Napa
wały go grozą fajerwerki i wystrzały. Panicznie bał się wróżb, cza
rów, przepowiedni i „tajemnych znaków". Wielokrotnie wspominał, 



że przed śmiercią jego matki, na niebie Szkocji, pojawiła się upiorna 
zjawa - „zakrwawiona głowa, tańcząca na wietrze". O tym wszyst
kim musieli pamiętać wszyscy ubiegający się o jego przychylność. 

Dla nikogo nie było tajemnicą, że król był bardzo czuły na punkcie 
swojego pochodzenia. On, o którym mówiono: „komiczna latorośl 

tragicznego związku Marii z Darnleyem" , nie mógł zastąpić mitu 
Tudorów - mitem własnym . Stuartowie nie mogli pochlubić się suk
cesami, które zjednałyby im Anglików. N ie znali też.Angli i, nie mieli 
poszanowania dla jej tradycji, zwyczajów, dążeń. Chcieli nad nią kró
lować, chociaż nie byli złączeni więzami krwi z Królestwem tak sil
nie, jak Tudorowie. Nieznajomość kraju, jego praw i obyczajów, wio
dła, mało krytycznego króla, do zgubnych dla niego posunięć. Dla
tego Jakub tak kurczowo trzymał się tezy, że ród Stuartów wywodzi 
się od Banqua i Fleansa i panować będzie aż „do Dnia Sądnego", cze
go dowodził w swoim dziele Oe Origine Scotorum John Leslie ( 1578). 

Szerokim echem odbił się w królestwie „koncept" Matthew'a 
Gwinna, wykładowcy St. John's College. Był to rodzaj miniaturo
wego spektaklu, wystawionego w 1605 r. na powitanie króla, który 
przybył z pierwszą oficjalną wizytą do Oksfordu. 

Jakuba powitały trzy Sybille, które „wyszły jakby z lasu". Pierwsza 
przypomniała legendarną historię Banqua, protoplasty króla z XI 
wieku, zręcznie pomijając niewygodnych mu przodków. Kolejne 
przepowiedziały „władzę bez końca" jego następcom. 

Widowisko upewniło króla Jakuba I w przekonaniu, że lojalni 
angielscy poddani widzą w nim „nie szkockiego uzurpatora, syna 
szkarłatnej nierządnicy Babilonu, lecz z łaski Boga władcę Zjedno
czonego Królestwa" - notował naoczny świadek tej uroczystości. 

Mając to wszystko na uwadze, Szekspir opierając się przy pisaniu 
Makbeta na Kronikach Anglii, Szkocji i Walii Raphaela Holinsheda 
( 1557), też zmienił historyczne fakty. Czynił to zresztą niejedno
krotnie przy tworzeniu cyklu królewskich kronik. Nawet dzisiaj, 
współcześni Anglicy, jak dowiodły badania, bardzo często postrze
gają swoich władców poprzez literaturę, a nie udokumentowane 
historycznie fakty. Wizje Szekspira i stworzony przez niego wieiki 
teatr historii są tak sugestywne ... 

Obok: Drzewo genealogiczne króla Jakuba (z publikacji Johna Leslie 'go, 1597 r.) 



Teraz też zgrabnie połączył dwa wątki - historię Makbeta i opis 
zamordowania prawowitego króla Duffa przez niejakiego Donwal
da, który przedstawił jako mord Makbeta na Dunkanie. 

Makbet, szkocki rycerz, w I 039 r. rzeczywiście zabił króla Dun
kana- uzurpatora tronu, by odzyskać koronę dla swej żony Gruoch, 
prawowitej władczyni. Zdobywszy władzę, okazał się księciem 

„godnym" i sprawiedliwym. Wraz z żoną, przez 17 lat umiejętnie 
rządzili Szkocją. Jednak stronnicy Malkolma Ili, syna Dunkana, 
wznieśli przeciw nim bunt. W wielkiej bitwie pod Lumphanam, 
15 sierpnia I 056 r., Makbet został pokonany i zabity przez Malkolma. 
Kroniki bliższe panowaniu Makbeta oceniają jego rządy bardzo 
pozytywnie, jako czasy sławy i dobrobytu. Szczegóły charaktery
zujące Makbeta jako krwawego tyrana, zaczynają przenikać do 
kronik znacznie później, znajdując swą kumulację w Kronice Ho
linsheda, który ubarwiał dzieje „dodatkami", by podnieść atrakcyj
ność tekstu. 

Szekspirowski Banko, uosobienie szlachetności i prawości, mo
ralne przeciwieństwo Makbeta, występuje w Kronikach jako jego 
główny sojusznik . • Wreszcie zatem, oznajmiwszy swój zamiar zaufa
nym druhom - notuje Holinshed - z których Banquo był najgłów
niejszym, pewien ich obiecanej pomocy, zgładził króla". 

Przekształcając zręcznie antenata króla, ze skrytobójcy w ry
cerza w iernego prawowitemu władcy, Szekspir pisał to, co chciał 
usłyszeć Jakub, że ród jego zbudowany jest na opoce prawości i dla
tego panować będzie wiecznie. 

W tym przekonaniu utwierdzać miała monarchę, wyczarowana 
przez wiedźmy, scena widmowego pochodu królów, z których 
wszyscy są potomkami Banqua. Ostatni z nich trzymał w rękach 
zwierciadło, ukazujące długi szereg następców tego samego rodu. 
Być może, jak przypuszczają znawcy przedmiotu, niosący je aktor 
zbliżył się do tronu, aby Jakub ujrzał w nim swoje własne odbicie. 

Wizja stabilnych rządów i zabezpieczonej sukcesji spodobała się, 
zapewne, nie tylko królowi. Kilka miesięcy wcześniej (5 XI 1605), 
całym krajem wstrząsnęło wykrycie i udaremnienie w ostatniej 
chwi li, tzw. spisku prochowego, którego celem było unicestwienie 
króla. jego rodziny i dworu oraz niemal wszystkich politycznych 

przywódców królestwa. Dzień 5 listopada ogłoszono natychmiast 
Świętem Narodowego Dziękczynienia, które odtąd, uroczyście, 
obchodzono corocznie. 

Znakomity temat na wielki dramat nie został przez nikogo wyko
rzystany. Szekspir mając w pamięci porażkę The tragedy of Gowrie, 
ograniczył się jedynie do aluzji o krętaczach, których miejsce jest 
w piekle. Wybrał odległe czasy, a inscenizacja zdarzeń z XI-wiecznej 
Szkocji była symboliczną wersją katastrofy i triumfalnym przywróce
niem ładu. 

Kolejnym ukłonem w stronę władcy, były sceny z wiedźmami. 
Jakub I był bowiem autorem, opublikowanego w 1597 r., uczonego 
dialogu o czarach pt. Daemonologie. Ten niezwykły utwór, wydany 
dwukrotnie w Londynie w 1603 r., powszechnie znano i szeroko 
komentowano. 

.Wielu ledwie daje wiarę, że jest coś takiego jak czary" - stwier
dzał król- ale „czarownice istnieją i są wielkim zagrożeniem dla całe
go Królestwa". Zawierają one pakty z diabłem, który „ma ambicję 
chwytać w swe sidła książęta krwi", dlatego też „kształci w rozmai
tych sztuczkach »szkolarzy«" .• Wysłani przezeń »szkolarze« wkra
dają się w łaski książąt przepowiadając im wielkie rzeczy - wyniki 
bitew, losy państw i tym podobne - częściowo prawdziwe, częścio
wo fałszywe". Ich prognozy „zawsze są dwuznaczne, tak jak jego 
wyrocznie". 

O „bezpośrednich kontaktach króla z czarownicami" donosiła 
sensacyjna broszura, Wiadomości ze Szkocji , wydana w 1591 r. Mó
wili też o nich, dużo i chętnie, Szkoci , przybyli licznie z nowym kró-

Król ja/<JJb I 
i jego dzieło 



Iem do stolicy. Można więc było się dowiedzieć, jak to straszliwa na
wałnica omal nie zniweczyła małżeńskich planów Jakuba. Statek, 
którym płynęła do Szkocji jego przyszła żona, duńska księżniczka 
Anna, nękany burzą musiał zawrócić i szukać schronienia w Oslo. 
Jakub bez namysłu podążył do Norwegii, gdzie wziął ślub, a po pow
rocie do Szkocji stwierdził, że burza była skutkiem diabelskich ma

chinacji. Nastąpił szereg bezprecedensowych dochodzeń w spra
wach o czary. Król brał w nich bezpośredni udział i „z wielką rozko
szą uczestniczył w badaniach", wykorzystując najwymyślniejsze tor
tury do wymuszania zeznań. 

Jedna z oskarżonych, która obstawała przy swej niewinności, po 
brutalnych, „intymnych przeszukaniach i torturach z palcami okrę
conymi śrubą, co jest straszną męką i głową opasaną sznurem" 
- zeznała, że 12 czarownic przybyło do North Berwick. Przy wtórze 
drumli niejakiej Geillis Duncane, tańcząc i śpiewając, udały się do 
kościoła, gdzie czekał już na nie Szatan. Z ambony zaczął je „bez
bożnie judzić", kierując złość na „największego w roga jakiego miał 
na całym świecie - Króla Szkocji". Nieszczęsne kobiety wyznawały 
też, co wrzucały do kotła, warząc swą „piekielną zupę", jak roz
pętały burzę, itp. Król, w obawie przed ośmieszeniem, uznał je za 
„najskrajniejsze kłamczuchy", ale gdy jedna z nich powtórzyła mu 
słowa, które wypowiedział do swej oblubienicy w noc poślubną 
-zmienił zdanie i „przysiągł na Boga żywego ( ... ). że jej słowa to naj
prawdziwsza prawda". N ie dawał mu tez spokoju taniec czarownic. 
Na wieść o nim, ogarnął ponoć Jakuba „cudowny zachwyt" . „Posłał 
tedy po oskarżoną Geillis Duncan kazał ~obie 2agrnć i zatańczyć 

ten sam taniec", co uczyniła „prz d obi czem zafascynowanego, 
zdjętego grozą I Zdch em król , cym wspaniałym widowiskiem • 

Skoro taniec cen lał we władcy takie emoqe, aktorom Jego 
Kroi wsk1e1 Mości me pozostawało nic innego.1ak tez odtańczyć go 
na scenie. Wcielić si w rolę Geillis Duncane 1, przed oczami urze
czonego monarchy, odprawić sceniczne czary pełne rodzinnych se. 
kretów 1 dworskich int rjg. 

Trudno wyobrazić sobie Makbeta bez czar nic. spiritus movens 
wszystkich zdarzeń. Występują one nawet w Kronikach .Wszystko 

wydarzyło się po tym jak przemówiły" - stwierdza enigmatycz
nie Holinshed. Ale tylko w didaskaliach Szekspir określa je tym mia
nem, bohaterowie dramatu mówią o nich weird sisters „ siostry rzą
dzące losem". Pełnią, tym samym. funkcję zbliżoną do mitologicz
nych Parek, decydujących o długosci ludzkiego żywota. Nie deter
minują jednak losu Makbeta. Wpływają nań tylko do pewnego 
stopnia. 

A może uświadamiają mu to , co już dawno drzemało w nim sa
mym? Makbet ma wolność wyboru. Decyzję musi podjąć sam. Sta
nisław Hebanowski, jeden z inscenizatorów szekspirowskiej tragedii 
stwierdzał: „Pełnią one funkcję podobną antycznemu Sfinksowi. 
Rzucają kilka słów prawdy, do końca nie zrozumiałych, a jednak 
otwierających wizję ludzkiego życia i śmierci, i całego działania, i za
wierających jednoczesme groźne memento: nie możesz niczego do
konać naruszając prawa moralne". 

Czy siostrą rządzącą jego losem, nie jest też poniekąd Lady 
Makbet? Jej ambicje schodzą się na wspólnej drodze z wyrocznią 
wiedźm. „Dokuczała mu srodze. by na czyn ten - zabojstwo Dun
kana - odważył się , bo w wyniosłości swojej płonęła nieugaszoną 
chęcią noszenia imienia królowej" notuje Holinshed. Lady Makbet 
pragnie „przelać" w męża „swego ducha", by uczynił to, czego sam 
lęka się dokonać i „ust swych potęgą" uw.rierdza go w słuszności tej 
decyzji. 

Tak osaczony Makbet w racz4 na drogę zbr odn1. edno morder
stwo wyzwala kolejne, bo potem r eD. JLIŻ t ylko zabijać tak d go, 
az ten któ!)' z2b1pł i;a.m zosurnc .ZJ 1ty. ord-tstwo, l ęk i mysi o n-im 
przenika tu wszystko, staj . się obsesją. Nęka y wyrzutami su 
które us1tu1e uciszyć na ro2ne sposoby. M kbet pogrąża s1 
bardzie1 Z raz obranej drogi nic n :i JUZ ochvrotu: 

- Jestem pogrążony 
We krwi tok gł .boko, że gdybym nawet 
Ti raL zauzynwł się. co powrót byłby 
Tak somo crudny j 1i bm1ęae da 1 

Po każdym z tych wyborów jest sam dl siebie cor. z. bardziej 
obcy i coraz bardziej przerażaj ko co jest w 11ir i, złor.te-

czy samemu sob•t:, ze Je5t w nim". 



Ten ciąg morderstw ma w sobie coś z przerażającego rozrastania 
się sennego koszmaru. Jawi się jako coś nierealnego, ale jest rzeczy
wistością. W złym śnie jednocześnie jesteśmy i nie jesteśmy sobą. 

Makbet długo nie godził się z własną rolą, aż zrozumiał, że z tego 
koszmaru nie ma ucieczki i nawet śmierć niczego nie zmieni, bo jest 
równie absurdalna jak życie i każdy wybór. 

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. 

Ale nawet wtedy, kiedy wie, że nie ma już dla niego ratunku, choć 
przeklina owe „szalbierskie potęgi", które „przynoszą złote obietni
ce uszom", nie poddaje się. Nie popełnia samobójstwa, które byłoby 
przyznaniem się do winy. Morduje do końca. 

Czyż mam rzymskiego głupca naśladując 
Przebić się własnym mieczem? Nie! Dopóki 
Życie przed sobą widzę, wolę raczej 
Przeszywać cudze piersi. 

Wszyscy krytycy zgodnie podkreślają, że Makbet to „najgłębsza 
psychologicznie" tragedia Szekspira. Po nim, chyba, dopiero Dosto
jewski z taką siłą ukazał moralny dylemat zbrodni i karty. 

Różnie określano ten „dramat krwi i grozy", jako tragedię losu, 
ambicji, władzy, namiętności, strachu, świadomości. Ale każde z tych 
określeń dotyka tylko jednej z warstw, otwierając kolejne skoja
rzenia i podsuwając nowe konkluzje. Nic tu nie jest dosłowne i jed
noznaczne. 

„Między porządkiem działania i porządkiem moralnym istnieje 
w świecie szekspirowskim sprzeczność - pisał Jan Kott. - Ta sprze
czność jest ludzką dolą. Nie można się z niej wyrwać. („ .) Szekspir 
odkrył moralne piekło". 

Szekspir pisał swoje sztuki nie tylko dla króla i wyrafinowanej 
publiczności, pisał je, przede wszystkim, dla widzów „The Globe", 
dając im wszystko to, na co czekali: bitwy, morderstwa, widma, mi
łość, obłąkanie, śmiech i zadumę - opowieść „głośną, wrzaskliwą". 

Był to t atr bardzo wido ·skowy, .t-•. 1 do p r::!n· ". O l1c1e 
lała się tu krew (litr)' LZ.erwon I far y . trz. kały w pojedynkach 
mlecze, scena 1słana brta trup:irni. h ok or-z:c 11 oni For ma
nie. opisu1 cym spek akl / 1okt>eta z 20 k v1et ia 161 O r. w teatrze 
,;TI1e Globe", na1w1ększe razeme zrobili Makbet 1 B n o , w1eżdża

jący konno nascer.e. 
Jednocze:Srne był to re 1 r wy br „ i 111 ZJi s 

ryckiego sio . N ie istnr !y w nm bo .„; m dekor.1c1 _, Ndzis1e1szym 
i.naczenru tego to . :i nieliczne rekwizyty pdr11fy rolę zn (OW 

1 symboli. B n Jonson, przyj. ciel Sze~s · , . ale 1 j "O ,.ryw:-il po p10-
rze". nar-zek I ze „trą zardzewiał miecze" przt:d wi1Jł U niego 
„wo1nę Yorków z La c::i terami". 

W teatr:ze ~ze spir owskim gr no przy świetle dz1 ri yill. przed-
stawienia rozpoayr :ił y się o drugi1.:j po ~otudn 1u. · 1ęc sugero-
wanie czasu, cjizmbnąoświ tler 1a , 1..: i1 ie wch d iło wra h ibę . 

Wszystk op1er Io się na wyobra: ni widz w1J t sceni nej kcj i 
wyczarowywały wielkie monolog boh t~rów. dm1a1 s rzę nie 
„kreślone". A, tak zwane solilokwia, czyli monolo 1 głównych pr -
tagonistów. zwłaszcza te łaszan na scenie samot 1e. były 

konwencią poz la1ą1..ą vori..y: psy hikę p• :ici. Zm szały o 
wspólnego myslenia. Pozwalały wid.,.om „zajrzec w gł. D duszy czy 
sumienia bohatera. 

Dz1ęk1 emu, możliwe było na scenie, jak y j ,cJ11o~ze n~ . prowa-
dzenie dwoch akcji; wewnętrzne j • ś 11.cie bohat r3 i te) ,zew-
nętrzne j" -w świecie s-ztuki. 

Był tot :ur w ielkiej metafory i skroui. ·ny był tu gest. sp J· 
rzenie, zacrzym;łnie . Nie istniało w nim pojęcie czasu. szys o 
odbywa o się tu błtsk..'lwicznie, całe lata zamienione były w je n'l 
wielką scenę lub tylko kilka kwest11 . „ yciśnięty jest cały miąższ 

hrstcr;:". Krcrl a rozmowa - bójka - ktoś pada od ciosu miecza 
- i przyjażń zost.a1e zerwana. Zaczyna się wojna domowa lub rokosz. 
W jednej chwili rozstrzygają się, na przykład, losy królestwa. 

Dlatego k chętnie współcześni krytycy posługują się przy 
analizie Szekspira erminologią kina. Okresh1ą 1ego utwory zbiorem 
wielkich dramatycznych obrazów, ujęć i sekwencji filmowych 
budowanych na zasadzie „montażu napięć". a.n. 



jakże się piękny zdaje przy dumań eochodni 
Makbet, ta granitowa piramid_a zl:nodni! 

J .Slowacki 

Zło fascynuje i pociąga. A có:Z·:dopier:o :.to ~pfę~~~~e .. d.o pira
midalnych rozmiarów. Wydawałoby się. :ź:e o zagraniu : takiej roli 
marzą wszyscy aktorzy. Jednak · wśród .~~glps_~l.<ic;li : ludzi ': teacru 
Makbet uchodzi za sztukę feralną. „ 

Podobno, ju:ź: samo wymawianie tego ryi:ulu może przynieść pe
cha, dlatego mówi się o niej The Scottisll Play (Szkocka sztuka). Akto
rzy, grający rolę wiedżm. w trakcie prób odmawiają wypowiadania 
poszczególnych kwestii. W Anglii nadal wierzy się, :ź:e niektóre zaklę
cia i czary wykorzystane przez Szekspira, są nie tylko prawdziwe, 
lecz i wysoce skuteczne. Uważa się też, że sztuka może przynieść 
zgubę ludziom i teatrom. Budynki, w których ją wystawiano, prześla
dują ponoć pożary. a aktorzy narażeni są na dolegliwości psychiczne 
i fizyczne w trakcie przygotowań, czy w czasie wcielania się już 
w role. 

Z rezerwą i pewnym niepokojem podchodzili też do Makbeta 
teatralni krytycy. W 1936 r. Orson Welles wystawił tę tragedię w Ne
gro Theatre Project w Harlemie. Akcję sztuki przeniósł na XIX 
-wieczne Haiti, gdzie voodoo zastąpiło średniowieczne czary. Percy 
Hammond, krytyk Herald Tribune, negatywnie ocenił inscenizację . 

Gdy wkrótce potem Z?.Eb9,r~wał na zapalenie pluc i zmarł, rozniosły 
się plotki, :ź:e rozgniewani kapłani w zemście odprawili rytuał voo
doo. Kolejni amerykańscy krytycy też zaczęli obawiać się, że niepo
chlebne recenzje obudzić mogą szekspirowskie Czarownice i wy
wołać ich gniew. 

W polskim teatrze nie istnieją tego typu przesądy. Może poza 
tym, :ź:e nikomu jeszcze nie udało się w pełni i naprawdę dobrze 
wystawić tej sztuki, ale dotyczy to wszystkich szekspirowskich 
realizacji. Zawsze pozostawiają niedosyt. 

Ilekroć pojawia się na scenie któreś z dzieł wielkiego Stratford
czyka, ożywa dyskusja na temat „szekspirowskiego stylu". „nowo
czesnego odczytania", itp. „Szekspir daje prawo do wszystkiego 
- stwierdza! Peter Hall - jesc to bowiem najczystsza i najstarsza kon
wencja teatralna", a „w teatrze ważne jest nie to, co się odkryło, ale 
to, czego się poszukuje". 

Polską prapremierę Makbeta wystawił w 18 12 r. Teatr Naro
dowy w Warszawie. Reżyserujący ten spektakl Wojciech Bogusław
ski, posłużył się „przeróbką niemiecką", gdyż nie istniały jeszcze 
polskie przekłady. 

W 1842 r. Makbeta zaczął tłumaczyć Juliusz Słowacki, ale ogra
niczył się jedynie do fragmentów utworu. Szczególnie interesowały 
go wiedżmy i, parafrazując cekst szekspirowski. stworzył własną, 
prawie mistyczną wersję sceny z ich udziałem. 

Do tłumaczenia dzieł Szekspira w całości nawoływał od 1837 r. 
Józef Ignacy Kraszewski. Pierwsze opublikowane próby nie były jed
nak udane. Zaczęły liczyć się dopiero przekłady tłumaczy związa
nych z ... Lubelszczyzną. 

W 1857 r. Makbeta przeło:ź:ył Andrzej Edward l<ożmian, urodzo
ny w Piotrowicach Lubelskich; syn poecy, krytyka i publicysty Kaje
tana Koźmiana. Jego kuzyn z Wronowa pod Lublinem. Stanisław Eg
bert Kożmian, bratanek Kajetana. przebywający na emigracji w An
glii, przetłumaczył 7 sztuk mistrza znad Avonu. 

Także na emigracji, ale we Francji. 20 szekspirowskich dramatów 
przełożył Leon Urlich, urodzony w Urzędowie Zamojskim. 

W latach 185 7-60. trzytomowy zbiór ł O utworów wydal w swo
im tłumaczeniu poeta i ziemianin z Podlasia-Józef Komierowski. 

Prawie jednocześnie ( ł 856-62) pojawiło się w serii Biblioteki 
Warszawskiej ł O dramatów Szekspira w tłumaczeniu Józefa Pasz
kowskiego. najwybitniejszego XIX-wiecznego autora przekladów. 
Niektóre jego sformułowania weszły na stałe do zasobu polskich 



W I 780 r. wieś Piotrowice. 
Bystrzycę 1 częsć Strzyiewic z po
lową zamku (!) nabył lubelski sę
dzia ziemski Andrzej Koźmian her
bu Nałęcz. Jego syn. Ka1ecan. 1eden 
z najwybimiejszych przedstawicie
li klasycyzmu postanislawowskie
go, czlonek elity rz.ądz.ące1 Księ
stwa Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego. senator - kasztelan. z.a. 
mieszkal w Piotrowicach na stale 
w 1795 r .. odz1edz1czywszy mają
tek po nagiej sm1erci ojca. 

Jedyny syn Ka1etana. urodzony 
rui wychowany Andrze1 Edward. 
ucząc się w Warsuwie, często 
pnyjezdzał do domu na ferie świą· 
teczne z mlodz1utkim Fryderyl<iem 
Chopinem, z którym przyjainil się, 
mieszkając na stancji w tej samej 
kamienicy co rodzina Chopinów. 
Po ukończeniu uniwersytetu pow
rócił do rodzinnego ma1ątku: z.alo
żył tu w roku 1825 szkolę w1e1ską. 
w której byl nauczycielem, a we 
dworze zgromadził cenną biblio· 
tekę. W 18'40 r. Ka1etan przekazal 
synowi ma1ątek poświęcając się 

pracy literackiej. W 1844 r. odwie
dził go tuta1 młody Norwid, kto· 
rego oczarowala atmosfera dworu 
i zachwycila wspaniała biblioteka 
Andrzeja. odsprzedana potem 
Branickim . Poeta zasadził w parku 
drzewo, co nalezało do tradycji 
domu. jeszcze do wojny można 
było oglądać tabliczki na drzewach 
upam1ętnia1ące znamienitych gości 
odwiedzających Piotrowice. 

Rodzinnych tradycjl nie pod
trzymywal juz syn Andrzeja, St..ini· 
sław. który po studiach za grarncą 
na stale osiadł w Krakowie. 

Dwór 1 park w Piotrowicach 
zachowały się do dzisiaj. 

cytatów i nie sposób wyobrazić sobie bez 
nich szekspirowskich tragedii czy komedii. 

Wreszcie, w latach 1875-77, ukazało się 
pierwsze polskie 3-tomowe wydanie Dziel 

wszystkich Szekspira, pod redakcją J. lg. Kra
szewskiego, zawierające przekłady Kożmia
na, Urlicha i Paszkowskiego. 

W teatrze rozsławił Szekspira kolejny 
Koźmian - Stanisław. urodzony w Piotro
wicach, syn Andrzeja Edwarda. Będąc dy
rektorem teatru krakowskiego, w latach 
1871-1885. wystawił na tej scenie 18 sztuk 
Szekspira, w tym 7 polskich prapremier. 

Zdecydowany prym w tym względzie 
należy jednak do Heleny Modrzejewskiej. 
Żadna aktorka nie propagowała wówczas 
Szekspira z takim zaangażowaniem i po
wodzeniem. To dzięki jej staraniom dra
maturga znad Avonu zaczęły wystawiać 

Warszawskie Teatry Rządowe. Spełniła też 
swoje młodzieńcze marzenie - zagrała 

Szekspira w jego ojczystym języku. Podbi
ła Londyn. W Royal Court Theatre przez 
54 wieczory grała Marię Stuart. a przez 
36 - Julię. Sezon 1880/81 należał do niej. 
Jej kariera w Anglii „była i jest jednym 
z cudów współczesnej sceny", napisał jeden 
z krytyków. A kiedy zaczęła podbijać 

Amerykę, prasa za oceanem zachwycała się: 
„jest rzeczą wątpliwą. czy Europa posiada 
geniusza scenicznego równie jak ona 
wszechstronnego". 

Od swojej pierwszej szekspirowskiej ro
li, Porcji w Kupcu weneckim zagranej w Kra
kowie w 1866 r., do ostatniej. Konstancji 

w Królu Janie, stworzyła 17 wielkich szekspirowskich kreacji. Czter
naście z nich grała w języku angielskim. dziesięć po polsku i angielsku. 
Podczas pobytów artystki w kraju podziwiała je nie tylko Warszawa 
czy Kraków. ale także publiczność wielu polskich miast. gdzie wystę
powała gościnnie. 

Szekspirowską tradycję w WTR kontynuował od 1881 r. Bole
sław Ładnowski, aktor „szkoły krakowskiej" Koźmiana. jeden z naj
wybitniejszych szekspirowskich aktorów. Miał w swoim repertuarze 
ponad 20wielkich ról „stratfordczyka". 

Lubelska publiczność poznala bohaterów Makbeta dopiero 
w roku 1891 , wprawdzie tylko we fragmentach. ale za to w jakim 
wykonaniu. 21 marca Lady Makbet zagrała na naszej scenie sama 
Helena Modrzejewska, partnerował jej Bolesław Ładnowski. 

Nie wiemy, którą ze scen wybrała wielka artystka. Miejscowy 
krytyk ograniczył się tylko do ogólnych pochwał jej dwu gościnnych 
występów (21 i 29 marca): 

„Po raz dopiero pierwszy. na pięknej scenie naszego nowego 
teatru. mieliśmy sposobność słyszeć i widzieć znakomitą naszą ar
tystkę Helenę Modrzejewską. której sława, sięga daleko za nurty 
szarej Wisły. Nie można się przeto dziwić, że po ukazaniu się artystki 
na scenie, powitał ją grzmot oklasków, które przez kilka minut nie
ustawały: oznaczały one nietylko powitanie. ale i hołd należny tej 
miary talentowi. 

Niektórzy krytycy. w przeciwstawieniu do gry Sary Bernhardt. 
zarzucają Modrzejwc;kiej pewne idealizow:inie odtw::trzanych pos

taci. Naszem wszakże zdaniem, gra Modrzejewskiej jest również 
realną w szczegółach, tylko, że nasza artystka, swojem szlachet
nem traktowaniem roli. nadaje pewne sympatyczne cechy. odtwa
rzanym przez siebie postaciom, tak, że najbardziej ujemne cha
raktery. w jej interpretacyi budzą raczej litość i współczucie. aniżeli 
wstręt i pogardę. Oprócz tego. Modrzejewska jest arcywzorem 
poprawnej dykcyi scenicznej i jako deklamatorka, nie ma sobie 
równej. 

Kto nie widział Modrzejewskiej na scenie w Warszawie w jednej 
z główniejszych ról. które ona odtwarza. ten z wczorajszego jej wy-


















