,,. ., -=----.. .1 .........
tej sztuce, zrealizowanej na
ace.:ite Teatru im. Sł o ·rrac-,
kiego przez
Lidię
Zamwszystko brzmi nieco łn.a•
czeJ~ niż tradycy jnie. Tekst · został przez reżysera
nie ' iylko
skrócony, ale i, dzięki ukłac!owł,
llo pewneso atppnia 7.modyriko·
wany. Jest to więc - powie ktoś
- Szekstyir L. Zamkow, Szekspir
nłeJake prywatny. Ale ~o sprawcó\\" takiej koncepcji, ja~ą ' ogll\•
damy, należy dokooptować równiet Jana Kotta, którego sugestie,
zawarte w znanym best sellerze
o nowym odczytaniu S zeks,l•ira,
·~~atyły na sztuce. Mimo te 1;abl•sł
j~~e.

adaptacyjno-uwspółcześn ia

na scenie pozostaje autor
„namleta" w całej krasie, za to
bes tych przedłuża j ących się dia.
Jogów, lttóre ni e cierpliwią czaaem
dzisiejszego wid:za.
Wado przyjneć się uważnie filQEOfli, Jaką można odczytać
Z
tak pojętego ,, Makbeta". Na scenie zatoczo~e jest kolisko historlt, sk~aneJ we krwi, która zoatała ~lana po to, by dzieje zna ·
la~~ się znów w punkcie wyj.
klowym,
gotowe
do
nowego
knvaw~go obr~t~. ~zt~k ę oh1iera
. poi~ bitewne • snuerc Dun kana,
pó7.niej ~giną - bo zgin ą ć musz1
- o~rn~ wobec wł adzy _Makbe la;
w zakonczenłu słyszymy ro zkaz
szlachetnego Malkolma: „Mus imy
pojmać 11ędznych po~oc~6~ ~
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Makb~t: ·ciyli' ;O"fatalizmie
ge ~marłego rze~n~
· a". Proroctwo• Makbeta. Gra g~ Leszek Herde·
przyznające
kor . ę
potomstwu gf!n, i muszę
powiedzieć te Banka, pozwala
Yl>us z~zać, ił
i w ąrzyszłości ni ~ zbrakme krwi
- wszak musi z1i~ć ród Dunkan•'· Mechanizm b zie pracował
datej w sposób ni unikniony , noc
nii;dy nie udąpi z powierz ·h ni
z,h :mi, przerywana błyskami świ atła. Ta~a jest hi•· riozofia Makbcta w przekona1 iu Jana Ko ' ta
i realizatorów przejdstawienia. A ?e
r zecz nie doty czy I wyłączn: e ; b·
straktów historii. t o równie~ dra mat losu lud:tkiege w osóle, i dramat jednostkowy. ·1
I .ady Makbet V • w ·rkonaniu I.i.
dii zamkow bud ~ić bc:dzie najprawdopodobniej n· kontrowersje.
Jej ko.ncepcja jest odmienna od
tradycy jnej i miejscami prowo·
kująca do sprzeciwu '(scena sza•
11eflstwa), ale baró'ze interesująca
i kcnsekwentna. Sądzę, że jest
to rola stworzona dla niej. Męs·
ka energia i kob;eea czułość, s 2 ontkość i d r l katn o ić, mądro ść i
1
· pc: dejście emocjon alne oto jsj
1 atrybuty. Blada, z rnęc'&ona twarz
i niski, czasem cbrypUwy głos e.wokuje
!'tóra zdaje
~~eć ~ęku.~ ciętjłr, Diż tragedia
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tragedię,
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a r.zkolwiek ma on. ~na~omite mnmenty - w eato11c1 nie Jeat dla
mnie przekonywający w dostateczaym stopniu. Wynika to najpra w,d opodobniej z
u'stawienla
roli. Herdegen lubi genre aktorstwa „intelektualnego". Jego Makbttt hamletyzuje nieco nad mia·
'rę, a dąte.nie do współc.'esnego
w~· dźwięku
(sugerowane . .przez
K(Jtta pogłosy ' egzystencJahzmu)
p~wodują, iż ~rzybiera to jeszcze
wH;ksze rozm!ary.
Makbet Jt>st
jec?nym
wielkim
zdziwieniem.
· Zbrodnie, jakle popełnia, przy·
tłt.cza·ją go i pc>wodt1 Ją odwet Io.
su i ludzi. Nie liczy na wybac2e·
me, ale . dziwi się temu - i ten
mon1ent
naiwn ego
zd:iiwie.n ia
,,prawego r y cerza" został znieksz'talcony. Odchodzi coraz ~ardziej
od s,i ebie, czuje się wypchnięty
na scenę ł:łs!orii tro chę wbrew
w łasnej woli. ObC'o ś ć względem
same&o i iebie powoduje, ~e z;iczyna przed so!Ją i inny mi 1r ać
Makbet.a - zbrodniarza
(podo~nie
R)·s:zard III). Poznaje smak mes·
wiecznego „nle tak''
ż>:cia. Jtola . Herdegena jest złoto.

się pełnienia,

z wielu· tywloló'W, nie stanosyntezy.
Ale Herdegen je ·t
zby t dobrym aktorem,
a byśm)•
mimo wsz~.stlrn nie obs.erwowali
jego zm a ga~ z zainteresowaniem.
Oboje z la y Makbe t-Zatnkow są
:1ywą llust acją
Iiieuchronności ,
1 braku azyl
przed losem i sobą
somym.
''
,,Ma kbet" · jako całość insc.enizacyJnfl bu zi zainteresowanie i
uznanie, \.\, ele sce.n jest wręcz
odkrywćz);
(uczta, trzy Wiedź
my rzucają e krwa we losy- noże).
'fa rozl'egła czasowo i przes trzennie sztuka zostaje zamknięta
z
dt•żą spraw ością w ramach sceny, zabl!do .a nej dobrą i funl•cjonaln' de oracją u. Goguls~i~j .
Muzyka L~
t .Jalha M. ~aszyckiego
stan?wi
il 1str,acjc:, _którą warto
p a mu;tać
przyszłosć. Obszerny
zespół wyko,nawców nie jest równy, znal n zląby się •,Poro ~r7u
tól\, m. in. ·, pod adresem nie dopraco~anej i dykcji.
Wyróżnić
chda'. bym 2f' role bynajmniej nic
piNwszopla~owe J. Kam~sa (Mak.
duf) i A. K p mczaka (Odźwierny).
W sumie: Pr.opozycja Szekspira oryginalna i jgodna uwagi, choćby
i miejscami1 dyskusyjna.
---Wllli::i m S e k spi r: l\fakbet. Prz eł .
Kr yst yna B r w ii1slrn, Ukł. t e kst u:
Zam.k ow. , Reż.: L. Zamkow,
Muz. : L. M f Kaszycki. Scen. : U.
G_oguls lta. 'ljeaU' im. J.
kiego.
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