


Kiedy 8 lat lemu zrobilt•m „Macbetha" w Chorwueji, aktorzy pachnęli jeszcze krwią. Kilku 
z nich zabijalo nu wojnic. Ten „Macbcth" był dokumentem ich przeżyć i moich. Była to 
wojna, której głównym napędem energetyeznym była rakija i narkotyki. Z pewnością 
bestialstwo tej wojny tym się żywiło, ale jej ziarno było i tak w ludzkiej naturze. 
Przy okazji tej pracy odkryłem biografię Lady Macbeth, której u Shakespearc'a expressis 
verbis nie ma. Wiadomym jest jednak to, że dramat ten, na przestrzenj wicków, stawał się, 
i to wielokrotnie, obiektem najbardziej zadziwiających przeróbek, zaś postać Lady 
Macbcth również padała ich ofiarą. Analiza tekstu prowadzi mnie do następującego 
odkrycia: 
Otóż moim zdaniem Fleancc jest synem Banquo i Lady Macbeth. Wynika to z lll aktu, kiedy 
nagle przychodzi 1~r1:eci Morderca, niby od ~aebctha - a więc naJcżałoby się domyślić, że 
to jest tef\ NA.JWAZNJE.JSZV. Jako NA.JWAZNJE.JSZY powinien był przyjść i zdać raport 
Macbethowi. On tymczasem po zabójstwie znika, a u Macbetha pojawia się Pierwszy 
Morderca. 

Moim zdaniem to on, na zlecenie Lady Macbeth, która 
domyśliła się zamiarów męża, realizuje jej plan - Lady 
Macbeth stwarza okoliczności, które umożliwiłyby 

uciecr1:kę Fleance'owi. Poza tym Lady Macbeth karmiła 
niegdyś dziceko. Z kim ono zostało poczęte? I gdzie ono 
jest? 
Dlaczego Macbeth tak się boi Banquo? Obsesyjnie 
przypomina jego królewskie pochodzenie. Według 

pr1:epowiedni wystarczyłoby zabić wyłącznie Flcance'a. 
Według przepowiedni to nie Banquo miał być królem, 
a jego potomstwo. 
Macbeth, uzależniony od Lady Macbeth, jest bardzo o nią 
zazdrosny. Zazdrosny o jej byłego kochanka? Jest także 

zazdrosny o Duncana. Przecież opuszcza ucztę zostawiając go w towarzystwie żony. Co za 
afront! Gospoda...-1: opuszcza ucztę, na której bawi się jego suweren! Dlaczego? Po to, żeby 
rozważyć wykonanie morderstwa. 
Jak daleko prowadzą te relacje, to sprawa reżysera, ale relacje miłości i głębokiej zazdrości 
są kluczową i trwałą osią dramatu. „Gdyby nie był podobny tak do mojego Ojca, sama bym 
go zabiła" - to następny trop w życiu uczuciowym Lady Macbeth. W Duncanie kocha 
własnego Ojca, a jednocześnie nienawidzi, aż tak bardzo, że pragnie go zabić. Z jakich 
powodów chce zabić „własnego ojca" w Duncanie? Mord jest u niej dyktowany pierwotnie 
jakimś głębokim konlliktcm ze starszym mężczy--1:ną, a wtórnie jest to dążenie do władzy. To 
jeden z wątków, dla których warto się pobawić w detektywa pr1:y reżyserowaniu Macbetha 
Inny motyw, który odkryłem w Chorwacji, to powracanie zmarłych. U Shakcspeare'a 
powraca tylko duch Banquo. A dlaczego i nie Duncana? Pytania mnożą się ... , odpowiedzi 
pr1:eśładują. 

W Polsce chciałem te moje chorwackie odkrycia wykorqstać - zrezygnować z polityczno
wojenno-dokumentalnego tła. Obchodzą mnie bardziej akcje i wewnętrzne krajobrazy 
postaci, niż świat realny. Ten znamy na co dzic11, a zagadkę stanowią przyczyny naszych 
szaleństw, naszego okrucieństwa i nekrofilicznych dążeń całych narodów. 
Chciałem więc skoncentrować się na poszukiwaniu najgłębszych motywacji, najbardziej 
ukrywanych uczuć, skoro uczucia są odbiciem naszych wewnętrznych obrazów, naszych 
łęków, obsesji i dążeń. Oglądane naszym wewnętrznym okiem powodują w nas burzę 
uczuć, a często i szalone decyzje. 
Dla mnie dzisiaj Macbcth jest właśnie wewnętr1:nym światem, który opluwa i unicestwia to, 
co na zewnątrz. Zaraża śm~iercią, ohydą, egotyzmem i okrutną bezwzględnością. To jest 
nasz temat współczesny, temat naszego wspólnego życia, który oglądamy na co dzier1 w TV, 
ale go nie rozumiemy od wieków. 
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