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W spektaklu trwającym 1 godz. 10 minut występuje 
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Realizatorzy zastrzegają sobie zarówno prawo

do zmiany obsady spektaklu, jak i pozycji repertuarowej.

Makbet
William Szekspir



   Makbet początkowo nie był złym człowiekiem. Był młodym, silnym,  walecznym, ambitnym i wiernym rycerzem. Szybko zyskiwał sławę 
i zdobywał nowe tytuły, jego pozycja i znaczenie rosły. Zbrodnia była dla niego 

czynem abstrakcyjnym i niemożliwym do popełnienia. Dlaczego więc 
zdecydował się zabić króla? Czy dlatego, że apetyt rośnie w miarę jedzenia?
Czy dlatego, że tak podpowiadała mu najbliższa osoba, czyli Lady Makbet?
Czy  może w końcu dlatego, że uwierzył w przepowiednie i pragnął, aby jak 
najszybciej się wypełniły? 
   Odpowiedź nie jest jednoznaczna,  każdy z tych czynników miał na to wpływ. 
Niestety, decydując się na taki krok, trzeba mieć świadomość ceny, jaką 
przyjdzie nam zapłacić. W przypadku Makbeta, była to cena najwyższa: 
z wzorowego rycerza stał się żądnym krwi i władzy zbrodniarzem, tyranem 
znienawidzonym przez lud. Za swoje czyny przyszło mu zapłacić życiem. 
Podobny los spotkał także Lady Makbet, którą ogarnęło szaleństwo. Obłęd, 
w jaki wpadła po dokonanych zbrodniach, doprowadził ją do samobójstwa. 
Na przykładzie bohaterów dzieła Szekspira możemy stwierdzić, że właśnie tak 
najczęściej kończą swój żywot ludzie ogarnięci żądzą władzy, którzy 
nieustannie borykają się z wyrzutami sumienia.

 tym sezonie Narodowy Teatr Edukacji postanowił sięgnąć po Wponadczasowe dzieło mistrza Williama Szekspira i poprzez 
historię Makbeta przestrzec młodego widza, uświadamiając mu, 

jak żądza władzy może przemienić osobowość i wpłynąć na zmianę 
postępowania człowieka.
  Chęć posiadania władzy, zaszczytów i bogactwa towarzyszyła człowiekowi 
od zawsze. Dzieje się tak i dziś. Wielu z nas uczestniczy w niekończącej się 
pogoni za materialnym lub zawodowym sukcesem. Kiedy stajemy do 
rywalizacji, przyświecają nam szczytne cele, mamy naprawdę dobre intencje, 
a także energię do działania, ogromny zapał i chęci. Chcemy, żeby wynik tego 
współzawodnictwa był jak najlepszy, chcemy po jego zakończeniu coś 
znaczyć i być kimś. Tak bardzo zależy nam na wygranej, że kiedy pojawia 
się na horyzoncie ktoś, kto mógłby nam zagrozić, jesteśmy gotowi zrobić 
wszystko, aby go wyeliminować. 
  Chcąc dojść do celu, decydujemy się pójść drogą nieuczciwą lub nawet usłaną 
cudzą krzywdą. Szybko okazuje się jednak, że to nie gwarantuje sukcesu, 
bo zaraz pojawia się inny konkurent, z którym znów należy się rozprawić. Tym 
sposobem znajdujemy się na drodze, z której nie ma już odwrotu…



William Szekspir(Shakespeare)      

 1564 - 1616

Angielski poeta, dramaturg, aktor. Powszechnie uważany za jednego 
z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej oraz reformatorów teatru. 
Przyjmuje się, że jest autorem 37 sztuk i 154 sonetów. W 1594 roku związał się 
z trupą teatralną Sług Lorda Szambelana, która od 1599 wszystkie sztuki 
wystawiała we własnym teatrze The Globe, później w Blackfriars Theatre. 
W 1596 roku otrzymał tytuł szlachecki. Zmarł w 56. rocznicę swoich urodzin 
– 23 kwietnia  1616 roku.

Kroniki

Król Jan (ok. 1595-1596) 
Henryk VI (1590-1593) 
Ryszard III (1590-1593) 
Henryk V (1599) 
Henryk IV (1596-1598) 
Ryszard II (1595) 
Henryk VIII (1596-1598) 

Komedie

Komedia omyłek (ok. 1591) 
Stracone zachody miłości (1594) 
Poskromienie złośnicy (1594) 
Dwaj panowie z Werony (1590-1595)
Sen nocy letniej (1595) 
Kupiec wenecki (1596) 
Wiele hałasu o nic (ok. 1598-1599) 
Jak wam się podoba (1599-1600) 
Dwunasta noc (1599 - 1601) 
Wieczór Trzech Króli (1600) 
Wesołe kumoszki z Windsoru (1602) 
Wszystko dobre, 
co się dobrze kończy (1602-1603) 
Miarka za miarkę (1604) 
Opowieść zimowa (1610-1611) 
Burza (1611) 

Tragedie

Tytus Andronicus (1593) 
Romeo i Julia (dramat) (1595) 
Juliusz Cezar (1600) 
Troilus i Kresyda (1601) 
Hamlet (1600) 
Otello (1605) 
Król Lear (1605) 
Makbet (1606) 
Koriolan (1607) 
Perykles (1608) 
Tymon Ateńczyk (1608) 
Cymbelin (1609) 

Wiersze i poematy

Sonety (1609) 
Wenus i Adonis (1593) 
Gwałt na Lukrecji (1594) 
Namiętny pielgrzym (1599) 
Feniks i gołąb (1601) 
A Lover's Complaint (1610) 

Utwory przypisywane 
Szekspirowi i zaginione

Love's Labour's Won (przed 1598) 
Cardenio (przed 1613) 
Edward III (1596) 
Sir Thomas More (między 1592 a 1595) 
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