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Kariera, władza, łyrariia
" Szek1pJ1;a - go§clnne wy stępy w warszawie r:tatru hll l.. Slouego 1 Krakowa. Reżyseria Lidii Zamk&w, scenografia Urszuli doiurej, muzyka Ldtjaha 1'r. KaszYckfego, Przelilad Krystyny BerwińskieJ,

~ZNA zairyeylrowa~ .twier~eme, że Makbetem teJ mscemzacji pc>~oduje. nieodpa.x:ta chęć
zrob1erua kariery. K ariery we
wspólczesnym znaczeniu. Nie
szkodzi, że jest to kariera króla XIW!~znej Szkocji. lnscenizator;ZY st.aw1aJ~ sobie za ce~ po~1~ mec~amzmu ~dobywama ltanery 1 czlow1eka, ktory w trybach tego mechan.izmu przeradza się w bestię.
Makbet Leszka Herderena jest

w niej luk, nie ma pustych efektów,
sceny toczą się p ewnie i wartko, akcja rozwija klarowni e, jest sporo
znail,tornitych rozwiązań sytuacyjnych.
Lady Makbet w tym przedstawieniu ustawia się zdecydowanie w cieniu męża. Niemniej jej wykonawczyni, Lidia Z&mkow od p ierwszej chwili, przy czytaniu listu, zapowiadającego przyjazd Dunka.na, daje znać,
jak pozorne jest to usunięde się w
cień. Ona przejmuje w swoje ręce
ster spraw świadomie, bez wahania
i będzie je prowadxić z zimną konsekwencją. Tak jak w dotychczasowych inscenizacjach, będzie mot orem
poczynań Makbeta, ale motorem ukryt ym. Jest tym groźniejsza, że re_zygnuje z manifestowania dostQjeń

M

malą

bestią,

złośliwą,

bezwzględną.

ale sprowadzoną do zwyczajnych
ludzkich wymiarów. Aktor zachował
tylko koot:ium. W proch starl natom iast koturny, pomniej szył gesty,
zszedł z wysokości tronu - wszyst ko
P9 to, _by przybliżyć problem do w id(f zycia: dO h istoc1I -dńia"' wczo-"
rajszego, a nawet dzisiejszego.

aza,

Aluzyj ność narzuca si ę sama. Sluży jej wymownie j ęzyk nowego prze-

-srwa-UOlo~- ~--lliel'Zl.i~ w'-"

oczy.

Makbet bez popleczników byłby
I n kzym . Jak każdy władca-kariero

wkz, wielkie go, czy mniej szego ka·
llbru, szuka dla s iebie oparcia. Zabiega o uznanie. Tym s ię p1Jdnieca.
Raz po raz odwołuj e się do otoczenia. Płas zczy się, łasi. Król, a got ów
jes t bratać się z byle zbirem. Bez
poklask.u nie byłby zdolny do czynu.
Le-ody Makbet jest jego powiernicą
l z łym d uchem.
Nadanie wiedźm om jej postaci w
scenie rozt erek pr zed p ierwszą zbrod~ nią, przed zabiciem Dtmkana na- biera w agi s ymbolu. Lady Makbet
jest natchnieniem zła i ponosi za to
karę. Talentowi artystki,
zal"azem
k.ładu,
3ęzyk

od.archaizowany, potoczys ty,
n ieomal gminnej pr.t.ypowieści.
Wspomaga koncepcja insceniza torsk a ,
n astawiona wlaśnie na to, by wy- j
luskać t emat, by ł atwo go było p rzenieść ml tło doświadczeń i obserwaej i każd ego z na s.
Logika faktów i maly r ealizm wytyczaj ą
lin ię
tego przedstawienia!
Sztukę slucha s ię i ogl ąda nieprzerwan ie z zainter esowanie m, nie m a

reżyserki, za~rdzięczaiµy przejmującą
w ciszy, jakby zmatowialą, tępą w

bólu scenę szaleństwa królowej. Na
niej zemścilo si~ na.ruszenie porząd
ku praw natury. Klęska Makbeta należy do ludzlclego porządku świata. .

Wiele mówi
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w tej , sztuce o

zbrodniczo pnelanej krwi. Siadów
jej na scenie nie widać. Jakby dla
podkreślenia,
te zbrodnią przeciw
czlowiekowi, jeet wszelkie zadawanie
mu gwaltu, bezwzględność, przymus,
tyrania.
Wyróżnili si~ tet spośród aktorów:
J. Sagan (Banko), J, Ka.mas (Makbet)
i K. P odgórski (Dunka.n).
żegnamy zespól .krakowskiego tea. tru. Przedstawienie „Makbeta" najmocniejszym akordem zakończyło ·
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gościnne występy.
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