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Gdyby się d o k o n a I o, kiedy się dokona. 

niech się dokona 

już ... 

(Akt I. SC. 7) 
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Wielki poemat śmierci i nocy. 

nad którym unoszą się złowróżbne 

zawodzenia czarownic. 

poemat, co z uderzeniami północy rozwiera 

czeluść piekielną. ( ... ) 
Niepewność, chwiejność, niezdecydowanie 

towarzyszą wszędzie tragicznemu bohaterowi, 

który wspinając się po kamienistych zboczach, 

zdąża na Zamek Rozpaczy 

- i w otchłań niesłychanych koszmarów. 

gdzie pierwiastek nadnaturalny i nienaturalny 

szachrują w rzutach kośćmi 

zbroczonymi krwią fatalizmu 

i gdzie w głębiach nocy 

błyszczy masywne złoto korony 

z chyboczącym przy niej widmem 

sztyletu. 

Henry Fluchćrc 
n: Juoshw Komorowski: 

"M•kbct" Willi•m• Sh•kcspcut•. 
Wusnw• 1995. 





N ajpicrw i przede wszystkim pomyślmy 
o scenic ( ... ). 

Widzę dwie rzeczy. Widzę wyniosłą. stromą skałę. 

i widzę wilgotną chmurę. otulającą szczyt skały. 

Innymi słowy widzę siedzibę stosowną dla srogich 

i wojowniczych ludzi. miejsce, 

gdzie mogą się gnieździć upiory. 

W końcu wilgoć przeżre skałę. 

a duchy zniszczą żywych ludzi( ... ): 

postaw na scenic skałę. 

Edwud Gordon Cnig: 
o SllUCC tc•tru. 

przckbd Mui• Skibnicwsh . 
Wusnw• 1995. 





Mk bet - mówiąc ogólnie 

- zbudowany jest na silniejszej 

i staranniejszej zasadzie przeciwieństwa 

niż którykolwiek inny dramat Shakespeare'a. 

Porusza sic;: on stale po krawędzi przepaści 

i stanowi ustawiczną walkc;: między życiem i śmiercią. 

Akcja jest rozpaczliwa. 

przeciwakcja przerażająca.{ ... ) 
Cały dramat jest nieopanowanym chaosem dziwnych 

i niesamowitych rzeczy. gdzie grunt sic;: chwieje 

pod naszymi stopami. 

Geniusz Shakespeare'a wziął tu pełen rozpc;:d 

i biegł po najdalszych rubieżach 

natury i żądzy. 

Willi•m Hulill 
n: Juosbw Komorowski: 

„M.kbci" Willi•m• Sh•kcspcuc'a. 
Wusnw• 1995. 





Z LEGEND 

To był kraj gwałtu: 
wybuchy i krwawiące zachody. 

niewyjaśnione krzyki. 
połyskujące szczątki 

zaszlachtowanych zwierząt 
uwii;złych w rozwidleniach drzew. 

Wkrótce ścieżki zgini;ły 
w paprociach: cierniste gałi;zic 

biły w nasze hełmy. 
nasze jedwabie i gronostaje 
wyglądały żałośnie. Był to 

rodzaj poszukiwania. 

Głi;boko w lesie 
napotkaliśmy mityczne dziecko: 

nic było różowe. 
jak nam powiadano. ani uśmicchnii;tc. 

Cuchni;ło zgorzeliskiem. 
Było zielone jak lód. 

Zostawiliśmy je tam - zły 
omen. jak zachód słońca. 

D•wid Huscnl 
przeł. Juosbw Anders 





O burze. siostry huraganów. 

f irmamcncic jasnoniebieski. 

którego piękna nic uznaję. 

morze. ty hipokryto. obrazie mego serca. 

ziemio ze swoim tajemniczym łonem. 

mieszkańcy sfer. cały wszechświecie. 

Boże. który go wspaniale stworzyłeś. 

ciebie wzywam: 

pokaż mi człowieka. który byłby dobry!... 

Ale niech twa łaska 

zdziesięciokrotni moje przyrodzone siły. 

gdyż na widok tego potwora mógłbym 

umrzeć ze zdumienia 

- umiera się od mniejszych wstrząsów. 

Lautrtamont: Pieśni Maldoron i Poezje. 

przeł. Maciej Żurowski, Warszawa 1976. 





P astacie Shakcspcarc'a 

często są tylko słabymi ludźmi; 

Lady Makbet ;est wśród nich może na;słabsza 

i na tym polega ;c; piękno 
- bo niewątpliwie jest w tym wielkie piękno 

- ale piękno chorobliwe, 
nic piękno najwyższe. 

Edwud Gordon Craig: 
O sztuce tcitru. 

przckbd Mui• Skiboicwsh. 
w„.„w. 1985. 





CZUWANIA 

To wytchnienie w świetle. 
i ani gorączka. ani miłosne omdlenie. 

na łóżku albo na łące. 

To przyjaciel. Po prostu przyjaciel. 
ani słaby. ani szalony. 

To ukochana. ani dręczona, ani dręcząca. Ukochana. 

Powietrze i świat. za którymi się nie goni. Życie. 

- Czy tak to było naprawdę? 

- I sen drętwieje nagle. 

Ar1hur Rimbrnd 
przeł. Ar1ur M;~dzyrzccki 





W ostatnim akcie Makbet się budzi. 

W chodzi jakby w zupełnie inną rolę. 

Zamiast powłóczyć ociężale nogami niby lunatyk. 

staje się zwykłym człowiekiem. 

który zerwał się ze snu i przekonał. 

iż sen był prawdą. („.) 
To człowiek skazany na zgubę przez los. 

znienacka obudzony rankiem w dzień swej kaźni 

i wskutek nagłości i brutalności przebudzenia 

nic nic rozumiejący prócz faktów, 

które ma przed sobą. a z nich też nic. 

prócz powierzchownego znaczenia. 

Edward Gordon Cuig: 

O sztuce teatru. 

przekład Maria Skibniewska. 

Warszawa 1985. 





kim jestem. 

nie znaczy nic; 

bo b y ć trzeba 

bezpiecznie ... 

Ten Banko 

ma w sobie coś królewskiego. 

Coś. 
czego winienem bać sic;. 

(Akt Ili. SC. 1) 





O matematyko surowa. nie zapomniałem cię od czasu. 

gdy twe pełne mądrości lekcje. słodkie jak miód, 

przeniknęły me serce niczym odświeżająca fala. ( ... ) 
Umysłowi mojemu brakowało jasności, 

był przesłonięty czymś gęstym jak dym. 

ale w religijnym skupieniu zdołałem przejść stopnie. 

które prowadzą ku twemu ołtarzowi, 

i tak jak wiatr przepędza mewę. 

ty rozwiałaś tę ciemną zasłonę. 

Sprawiłaś. że zastąpił ją wielki chłód. doskonała roztropność 

i nieubłagana logika. ( ... ) Bez ciebie uległbym 
zapewne w mej walce przeciwko człowiekowi. 

Bez ciebie człowiek rzuciłby mnie w piasek. 

każąc całować kurz na swoich stopach.( ... ) 

Dałaś mi chłód rodzący się z twoich wzniosłych pojęć, 

wolnych od namiętności.( ... ) Dałaś mi upartą rozwagę. 
którą na każdym kroku widać w twych cudownych metodach 

analizy. syntezy i dedukcji. 

Wykorzystałem ją. aby zmylić niebezpieczną chytrość 

mego śmiertelnego wroga. 

przejść zręcznie do ataku 

i zatopić we wnętrznościach człowieka 

ostry sztylet, który tam wiecznie tkwić będzie. 

zadawszy ranę nieuleczalną. 

l•utrć•mont : Pieśn i M,Jdoron i Poezje. 
przeł. M.ciej Żurowski. W>rsn w• 1976. 





Gdzież więc ;est zło? 
Skąd i w ;aki sposób do tego świata się wkradło? 

Jaki ;est ;ego korzeń? Co ;est ;ego nasieniem? 
A może zło w ogóle nie istnie;e? 

Czemu więc boimy się i wystrzegamy tego. 

czego nie ma? 

Jeśli nasz lęk nie ma uzasadnienia. 
to na pewno on sam ;est złem. bo bez potrzeby szarpie 

i dręczy nasze serce. 

Tym większym ;est złem przez to, 
że nie istnie;e przedmiot lęku. a ;ednak się boimy. 

Albo więc złem ;est to, czego się boimy. 
albo złem ;est to. że się boimy. Skąd więc to zło pochodzi? 

Bo przecież Bóg stworzył wszystkie rzeczy. 

a będąc dobry stworzył ;e ;ako dobre. 
Będąc większym i na;wyższym dobrem. 

stworzył te dobra mnie;sze: 
lecz przecież wszystko - i Stwórca, i rzeczy stworzone 

- wszystko ;est dobre. 

W czym więc było zło? 

Czy w tym. z czego stworzył świat? 

Św. Augustyn: Wyzn•ni•. 
tł. Zygmunt Kubiak. Znak 199~. 





Wybaw mnie. Boże. 
bo woda mi sięga po szyjt;. 

U grzązłem w mule topieli i nic mam nigdzie oparcia. 

traf iłem na wodną głt;bint; i nurt wody mnie porywa. 

Zmęczyłem sit; krzykiem 

i ochrypło mi gardło. 

osłabły moje oczy. 

gdy czekam na Boga mojego. 

Liczniejsi są od włosów mej głowy 

nienawidzący mnie bez powodu: 

silni są moi wrogowie. 

nieprzyjaciele zakłamani; 

czyż mam oddać to. czcgom nic porwał? 

Ps.Im 69. fugmcnt. przckbd Bibli• Tysi~clcci• 





Myśl 
jak iskierka 

lub 
błyskawica 

w każdym z nas 
chociaż raz ... 

Burek Wyszomirski 






