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Co w krwi poczęte, już musi być krwawe. 
William Shakespeare, Makbet 

Krew w Makbecie nie jest tylko ptzenośnią, jest materialna 

i fizyczna, wypływa z ciał pomordowatiych. Osiada na rękach 

i twarzy. Na sztyletach i mieczach.( ... ) Ale ta krew nie da się zmyć 

ani z rąk, ani z twarzy, ani ze sztyletów. Makbet zaczyna się 

i kończy rzezią. Krwi jest coraz więcej . Wszyscy w niej broczą. 

Zalewa scenę. Bez obrazu świata zalanego krwią teatralna 

inscenizacja Makbeta będzie zawsze fałszywa. Wielki Mechanizm 

ma w sobie coś z abstrakcji. („.) Śmierć, zbrodnia, morderstwa są 
w Makbecie konkretne. I historia w M::ikbecie jest konkretna, 

namacalna, cielesna i dusząca; jest charkotem konającego, 

zamachem miecza, ciosem sztyletu. Pisano, że Makbet jest 

tragedią ambicji, i pisano, Że Makbet jest tragedią strachu. To 

nieprawda. W Makbecie jest tylko jeden remat, mono-temat. Tym 

tematem jest morderstwo. Historia zostaje zredukowana do swej 

najprostszej formy, do jednego obrazu i jedynego podziału: tych, 

którzy zabijają, i tych, którzy są zabijani. 

(„.) Terrorysta Czen z Doli czlowieczej Malraux wypowiada jedno 

z najbardziej przerażających zdań, jakie zostały napisane w połowie 

XX wieku: „Mężczyzna, który nigdy nie zabił, jest prawiczkiem". 

Zdanie to znaczy, że zabójstwo jest poznaniem, tak jak poznaniem 

jest akt miłosny według Starego Testamentu, i że doświadczenie 

zabójstwa jest nie do przekazania, tak jak nie do przekazania jest 
doświadczenie miłosnego aktu. Ale zdanie to znaczy również, że 

dokonanie zabójstwa zmienia tego, który zabił, Źe od tej chwili jest 

kim innym i innym jest dla niego świat w którym żyje. 

Jan Kott, Szekspir współćzesny, Kraków 1990, s. 106-11 O 

Okrucieństwo pojawia się jednak poza tragizmem. Ono nie chce 

dopuścić do tragizmu. Unicestwia tragizm. Ma być ból i nic więcej, 

bez możliwości dzieła sztuki. Dlatego okrucieństwo lubuje się 

w zadawaniu bólów prymitywnych. podstawowych, najprostszych: 

wybicie zębów, wyrzucenie na mróz, wdeptanie w błoto . Człowiek 

powinien sobie uświadomić, że ma ciało i jest niewolnikiem ciała. 

Ważne jest również to, by poniżony wiedział, Że cierpi przez innego 

człowieka: to ja go poniżam. Ja rak chce i tak mogę. Taki jest mój 
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kaprys. Oczywiście, mógłbym nie poniżać. Wystarczy zmiana pozycji 

kciuka, by ból minął. Ale zmiany nie będzie. Bo po co? 

Tu powraca nasze pytanie: dlaczego? Dlaczego człowiek kocha 

zadawać ból innym, a przy okazji również samemu sobie? Nie wiem, 

czy odpowiedź jest w ogóle możliwa. Ale próby odpowiedzi istnieją. 

Co najmniej dwie. 

Można iść tropem Friedricha Nietzschego i wskazywać na 

resentyment. Oto człowiek poniżony przez życie, ale poniżony rak, 

że poniżenie srało się jego drugą naturą, dokonuje ni stąd, ni zowąd 

aktu odwetu na cym, kto - w jego mniemaniu - stoi wyżej od niego. 

Okrucieństwo nie jest wtedy niczym innym, jak sprowadzaniem 

świata do własnych wymiarów. Skoro ja jestem nieszczęśliwy, nike 

nie ma prawa być szczęśliwy. Tak jest sprawiedliwie. Jeśli Bóg nie 

przyjmuje mojej ofiary, nie będzie miał również ofiary Abla. Biada 

cnotliwym na cym świecie! Im wznioślejsza cnota, cym większa wina. 

Winą jest każdy uśmiech na cym padole łez. I wcedy„.W tedy: „dobrze 

im tak". „Dobrze tak" wszystkim Ablom, skoro aż rak gorliwie 

podlizują się Bogu, zapominając o swych braciach grzesznikach. 

Ale można iść innym tropem, którym - jak się wydaje - szli 

manichejczycy. Można powiedzieć rak: okrucieństwo ro wielkie 

objawienie samej istoty życia. Życie samo z siebie jest okrutne. Nie 

ma życia bez okrucieństwa. Życie ukochało umieranie i ból. 

Zniszczenie jest rozkoszą życia. Nie ma tragicznego teatru, jego 

miejsce zajmuje zwykły cyrk - cyrk okrucieństwa. Nie ma co 

upiększać prawdy; upiększanie to stwarzanie jednej iluzji więcej. Na 

cym polega cały sens istnienia, Że to, co wyższe, jest wydane na 

pożarcie, temu, co niższe. Idźcie do rzymskiego cyrku, rak odkryjecie 

uniwersalną prawdę o istocie istnienia. Będziecie mieć objawienie, 

ale bez zbawienia. Jeśli ktoś z was mimo ro marzy o zbawieniu, niech 

wybiegnie naprzeciw zgłodniałemu zwierzęciu, by szybciej zginąć. 

Które z tych tłumaczeń jest trafniejsze? Myślę, Że jedno nie 

wyklucza drugiego. W końcu Kainowe „równanie w dół" jest tylko 

jednym z etapów drogi wiodącej w stronę „cyrku okrucieństwa". 

Istotne jest to, że tłumaczenie jest tu w ogóle możliwe. 

Okrucieństwo daje się racjonalizować, wyjaśniać, usprawiedliwiać. 

Zawsze znajdzie się powód, by powiedzieć: „dobrze mu rak". 

Jakżeż bezsilne wydają się z tego punktu widzenia słowa 

wypowiedziane kiedyś przez Mistrza Miłosierdzia: „Ufajcie, jam 

zwyciężył świat" - słowa bez najmniejszego uzasadnienia. 

Józef Tischner, Myślenie w żywiole piękna, 
Kraków 2004, s. 46-47 
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