
wyrzuty • aumienia, a nawet 
pruświadczenie ·. o · · marności 1 
mikomo~ci · spraw tego świata. 
Pod kierownictwem doświad
czonego r.eiysera ·buduje swą 
rolę w . taki sposó.b, że narasta 
oną ód . spokojniejszych tonów 
w akcie pierwszym, · poprzez. 
tragiczne ,Przejścia części dru

a · Wlllam "Szekspir: ,,Makbet". Traredla w t ech częściach. e . Przekład: Krystyn·a Berwlflska.:. Układ tekstu 1 I reżyseria: , 
. -~ ·-. -Lidia Z•mJtow~ ęcenografla.:. Ursz~la Gogul , a. l\{uzyka: 
.a·' .Lu,cjan M. ~3S~yckl~ Występy 1o~cl11pe , tea~ri~ i~. Słowace : . kiego •z Krak«nva ~ scenie Tea,ti:u Narodow go . w War-
i azawie. · 

t~ tez~. Na ujawn~eniu t.~j giej spektaklu, aż po apogeum 
prawdy, i ·ukazaniu· jej w peł- w scenach końcowych, Znaliś
n~m świetle geniusz.u Sz.ekspi- my Herdegena od lat, jako akra, pólega przede . wszystkim tora . bi:trdzo ut:ilentowanego, 
wartość · poznawcza niezwykle ale to· chyb.a jego najlepsza, 
logicznej i przemyślanej insce- nlijpe.łnitjsz.a , najbardziej · poj-

O.statri'im spektaklem·. który 
pokazał teatr · im. Słowackiego 

~ z Kr:ako,wa w czasie ,swycn .wy
stępów . gqścin~ych ~ W~rsza- 1 

wie; była . inscenitąda „Mak
. beta" . . ·Jest .to przedstawienie 
wybitne, · przynosz~ce „ . za.Suzyl 

·scenie, kontynuującej , pięknie 
·~swe wiellde •"tr.adycje '. w pracy 
nad dramatami Szekspira. ·. · 

. ~ł~dy. &chlHer napisał swych 
.. bunto.wniczych ;.Zb(>jcQ.w" prze-
ciw .tyranom~ Ale· Lidia . Zam

.·, kp~ · · przypomni-ala . nam.· te 
· przed tym rozwichrzonyn:i dzlę
. 'łen} ~~elki ego, · po~ty . ' niemieć
. ~iegą n.apisa~ Sz.eki;pir s.wóJ ge-
nialny dramat politY~7:-hY. o ty

_.rap.ii tf jej kosunarach. Lidia 
. Zam\{ow „ czyt~ła .„. ,,SzJdce .. o 
·Szekspirze': Janą Kott.a. Alę ni~ 

· czytała ich be;ikrytycznie. Swo
. je twierdzenie o wielkich scho
dach, prowadzących· ·na szczyt 
\vłBidzy; po których stopniach 
kroczą w g'órę .władcy, by pó!-

. niel. 'spądać z ich~ wierzchołka, 
ilu'strowaJ Kot't prz:y.\dadami z. 
kronik historyc~nyGh, ' z dtama--

··.· tów królewskich Szekspira. 
„Na}bardziej „ typowym „ był dla 
·pi.egó 1 w ; tym względzie „Ry
sµrd III" . .Kott Widział analo
gie( między ·„~I'akbetern" i dra
mr.tami królewskimi. Uważał 
·jednak,' ż~ w przeciw,ieństwie 
do '. ~ronik histori~ n'fe.· jest P,O.;. 
icażaria w „Makbecie" jak 
;,Wielki Mechanizm'\ Pokuana 
3est jak kos~ar. . · ,. · 
Otóż Lidia Zamkow dowiodła 

nizacji Lidii Zamkaw. rzała rola, j ką dotąd zagrał. 
swymi ' przeds Zrezygnowała ·ona w s.wym . Prawdziw niespÓdz.ianką fest 
.:Makbet" jest 'i opracowaniu z psychologizowa- w tym pr edstawieniu Jerzy 
!lim„ Je.st studi . o pokusach nia. Wbre~ tr~~ycjom .insceni- Kamas w li Makdu:fa. Znaj-
władzy i jej str szliwych· kon- zacyjnym tej sztuki nie wy gry- duje ·W . ni Herdegen godnego 
śekwencjach, _kile y nie kontro- wała wątku erotycznego między siebie par e.ra. Kamas gra 
luje jej żadne pr,awo, ltiedy nie Makbetem i jego · żoną, nie pró- człO\vieka o. głębi : uczciw~go, 
ma na 'nią wp1 u wola ludu, bowała usprawiedliwiać zbrod- be'zkómpro· i~owego, twardego 
k(edy władz.a prawowana "z niarza uległością wobec diapel- dla siebie · '. inny~h. który nie 
·mandatu rząd . ' ych staje się skich pragn~eń i żądz jego żo- lęka się ni go i niczeg-o, gdy 
niczym nie ogr .iczorią samq- ·~y. Okroifa d~ gr·anic: mo~liwo- walka idzie · los ojczyzny gn,1-
wolą, gwałtem t ranią. „Wiel- ści rolę lady Makbet, choc gra- bic;męj P.rze tyraą~ . . Jes~ bpha-
ki Mechanizm" staje w tych ła ją sam.a · w sp~sób bardzo terelJ.l pozyt , nyn:_i „Makąet~·~ i 
warunkach zony w kon- przekonujący.- Ale bohaterami to bohatere pozytywnym na 
kr'etnej rżeczywi ' ośCi, staje się swojego „M~kbe a'" . ucz.yniła miarę1 ·szek ira. Zdobywa· na
.nie metaforą' i e regułą, lecz · Zamkow dwpch 1Protagomstów szą ' sympat·~. choć · · Zamkow 
.ukazaniem stras iwe~o scho- wielkiego dra.matu "polity,c,zne: nie tai wca . (idąc za Sze.kspi-
rzenia · któremu ulega władza, go: Makbeta . i Makdufa. To om rem), że wyćięstwo nowego 
wymykając .się pod nakazów ,toczą wie.lki ~ój. n.ie. tylko 0 króia Malk a nie musi wca-
1 norm spo.łeczn , h, prawnych, władz~. lecz takz~ o JeJ ko.ncep- le jeszcze o acz.ać zwycięstwa 
czy 'moralnych. taje się wy- cj.ę. Czy , ma ona , by.ć mczy~ sprawiedliw ' ci . 
jątkiein od ·regu ; ; choćby ·wy .... · me skrępowaną. tyr.a1:uą, cz.y ·tez 
jątek ten powta ał ' się w hi- wł'adz.ą spraw1edhwą, respek- Bardzo d rze zaprezentował 
storil nader cz.es o. I staje się tującą . prawa . obywateli,· ich się w tym rzedstawieniu ze
koszmarem. nie do zniesienia wolność i. dobro w granica'!h spół . teatr im. Słowackiego. 
dla podwładnyc i trudnym do koniecznoś~i; P?,dyktowanej ' do- Nie tylko gł ne role ob~adzo
zni.esienia dla adców. Kto brem panstwa. Znalazła dla ne były w · osób poważny, i 
raz b~wiem wej ie na t~ drb- tych dwóch ról odtwórców, któ- odpowiedzial y. Interesująco 
gę, ten nie ~a.i ie już ~ niej rz.y b~rdzo pięknie ',: ~ykonali zagr·ał' także rolę·, Malkolma 
wyjścia, , ·ani · od otu. · Będzie za~ama; wyzn_acZ<?ne 1m przez Wojciech Zi tarskł, szczególnie 
musiał iść .stopi · po stopniu, rezysera. I to takzE'. zadecyqo· dobry w se ie wielkiej rozmo
aż wreszcie .- sa , siebie , unice- wało o sukc~~ie ·przedstawienia. wy z ·Makd fem i w scenie 
stwi, spadając ze· z.cz.ytó~ „gr_a· Leszek Herde~en jest znako- końcowej. Z awny był w, roli 
nitowej piramid zbrodni'.' jak mitym Makbetem. · Głos, pO!ta- Odźwi~rnego ' Ambroży Klłm
nazwsł · Mak.be " Słow'acki. wa, ruch, motY'(VY i, pobudki ciak. Prawi · wszyscy· aktorzy 
·Zbrodni;·, poci a za sobą działania wszystko jest w nim przekazywali tekst Szeksph;a 
zbrodnię. „Wielk Mechanizm" Vviarygo~ne. Pokazuje świ~tni'e ~yraźr:ie · i ozumiale, by nic 
jest wielkim me anizmern ty- ~ałą złozonoś_ć tego ~.złow1eka: ; n.~e zg,mę~o jego słó~ i my-
ranii l gwałt schorzeniem Jego odwagę i strach, Jego ·spryt śh. Wym1ei:ii tu nalezy prze
władiy, a n-ie .j e istotą. Odwo- i głupotę, pełną zabobonu, jego de wszys~~1 Irenę · Szramow
łanie się .do str zliwych ,do- niepoh~owa!lą żądzę władzy, ską. M&i:'!ę. I wotarsk~ I . Kry
świadczeń Judo jcz.ych prak- do któreJ zmierza przez z.brod- sh:nę,Krolo . ą. w rolac.h trzech 
tyk f~zyun p · za tylko nię, ~~~ż~rljeg0 .„wahania ) i W1edzm, po dto zaś łerzero 

Sa.cana (Banko), Arkadiusza 
Ba.~aka, Stefana , Szramla.~ Sta
nisława Jędrzejewskiego, An
drŹeja Balcerzaka, Józefa 
Osławskiego, Karola Podgór
skielo l .Andrzeja Mrowca. 
Wojćiech Krupiński zagrał bar
dzo wyraziście odrażającą po
sta~ · najemnego zbira, który 
zamordował Banka. 

Lidia czamkow potrafiła nie 
tylko niezwykle · jasno· odczytać 
myśli sztuki, lecz wykazała 
także innóstWo 1 inwencji w 
opracowaniu poszczególnych 
jej sc·en i wątków. Nie mam już 
miejsca, by pisać o jej świet
nych J?Omysłach reżyserskich, 
lecz wspomnieć pragnę choćby 
o 'niezwykle trafnym ro~iąza
niu wizualnym sprawy lasu 
birnamŚkieg'o, który ruszył na 
Dunzynam, czy o 'sprawie 
wfedźm, przeprÓwadzonej przez 
całą sztukę z ogromną logiką 
i konsekwencją, jako pr ojekcja 
myśli, wahań, marz.eń i lęków ' 
Makbeta. ' · · 
„ Wielką pomocs, qyła dl&i rea
lizac.ii ' zamięrzeń reżysera wy
mowa muzyki Lucjana Kaszyc
kiero'. i piękna, ftlnkcjonalna 
scenografia Urszuli Gogulskiej, 
oraz bardzo trafne w kolorze i 
kształcie kostiumy. Całe przed
stawienie rozegrane. w~tało, w 
tonacji brunatnoszarej, stosu
jąc się w p~nym stopniu do 
wskazań Słowackiego , który 
widział ten dramat w kolorach 
czerwonych, jak krew i sza
.rych, jak stal. Czerwiel1 zmie
nną· się ";IV przedstawieniu Lidii 
Zamkow w rdzawą brunatność 
krwi zakrzepłej, zbliżając się do 
koforytu prz.edsfawienia „Króla 
Lira" w insceniz.aćji PeteT 
Brooka. Podziwialiśmy . 'je przed, 
'kilku laty w Warszawie, ale 
śmiem twierdzić, .że występ go
ścinny teatru k'rakowskiego stał 
się dla wielu warszawskich wi
dz.ów przeży.ciem nie mniej
szym od występów głośnego. 
teatr.u z Londynu. ' 


