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Najlepszy „Makbet"
W tym przedstawieniu główn ym bohaterem zgodnie z
ty tulem tragedii Szekspira jest Makbet, który zwykle w
teatrze schodzi w cień swojej
żony. To ona demon okru-

przejrzyste, ma silne napięcie
dramatyczne, poszczególne sceny zbudowane są z doskonałym wyczuciem efektów teatralnych. Od trafnyl·h pomysłów reżyserskich aż się roi:
cieństwa , opętana żądzą wła- wiedźmy coraz to inaczej przydzy - pcha bezwolnego męża strojone ji:lkO uosobienie myśli
do zbrodni. Tu inaczej: Mak be- Makbeta łącznie z duchem
ta od samego początku drąży Banka, majaczenia Lady Mak- 1
myśl o sięgnięciu po władzę. bet jako mara w czasie snu,
Władzy tej nie zdobędzie bez końcowy
pochód drzew, gra
zbrodni. Zbrodni nie popełnia sztyletów, umieszczenie kilku
się łatwo więc Makbet wa- scen n~ murach zamku, układ
il.- się.,__.w.zdr-;\tg.a , ,.,wa.l c.ty.~.so ~ ebt'ttów~ zbiO r o wyttr.:~

Zbrodni nie dokonuje się raz by jeszcze długo wymieniać ,
by potem żyć czysto i przy- przeostawienie zasługuje na
kładnie. Jedna pociąga drugą, znacznie oqszerniejsze omówie1 strach
każe mordować dalej nie, w którym byłoby także
i w koń cu Makbet topi we mięjsce na wy tknięcie punktów
krw i cały kraj. Lady Makbet słabszych czy dyskusyjnych.
tylko podtrzymuje w nim du- Jest ono udane również pocl
cha mordu, wspiera w chwi- wzglętjem aktorskim. Oprócz
lach słabości, jest sprytniejsza dwojga protagonistów w y róż
i rozsądn i ej sza od męża - za- nijmy tu z dużego zespołu
nim sama pogrąży &ię w tym Wojciecha Ziętarskiego, bardzo
koszmarze zbrodni.
interesującego w roli MalkolMakbe ta gra Leszek Herde- ma, i trzech r y cerzy: Karola. .
g.e n i góruje nad całym przed- Po(lgórskiego (Dunkan), Jerzestawieniem. Jest tragiczny, głę- go Sagana- (Banko), Jerzego
boko prze j muj ą c y w swym Kama~ (Makduf). Język przerozdarciu wewnętrznym, ugina kładu a właściwie adaptacj i
się pod ciężarem straclrn , bu- Krystyny BerwińskieJ brzmiał
dzi grozę w swym stopniowym bardzo
współcześnie,
celnie
oswajaniu się ze
zbrodnią. i jasno ale kabaretowa aktualiWielka kreacja aktorska. Lidla zacja monologu odźwiernego
Zamkow tworzy Lady Makbet z „pałacem jednorodzinnym",
jakby przyciszoną, czy przy- 1 złodziejami mięsa, skór itp. nie
czajoną,
niemal
ascetyczną, była w dobrym guście. Piękna ,
czuwającą u boku męża po- funkcjonalna scenogl·afia Urstać w formacie nie tyle tra- szuli Gogulskiej i ostra przejgedii co dramątu rodzinnego. mująca muzyka Lucjana M.
I w tym . ujęciu ma wiele Kaszyckiego stanowiły bardzo
świetnych momentów.
ważne komponenty całości, w
Ale Lidia Zam_kow trlumfti- l~tórej czµło się ducha i wielje przede wszystkim jako reży- kość Szekspira.
ser tego przedstawienia. BarKrakowski Teatr im. J. Sło
dzo
umiejętnie
opracowała wackiego pokazał nam z pewtekst czypiąc wydatne skróty. nością najlepszego ,,Makbeta"
Przedstawienie jest niezwykle i jedno z najlepszych przed .:stawień
Szekspirowskich
w
l_J!.A ~~~~~~~~~~~---ogóle u nas' po wojnie.
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