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АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАПСТРАКТ. Трагедијом Магбет доминирају убиства, ратови, крв, одрубљене главе,
природне катастрофе, али и натприродни феномени попут духова, ве-
штица и пророчанства. Ако узмемо у обзир и слике мрака, страха и ко-
шмара којима ова драма обилује, тешко је одупрети се утиску који тра-
гедија оставља, а то је да се апокалиптична претња надвија над Шкот-
ском и имплицитно над целим светом ако њиме влада рука тиранина.
Смрт је као феномен свеприсутна у Магбету: физички и метафизички,
реалистично и симболично, експлицитно и имплицитно. Аутор рада ће
се фокусирати више на експлицитне и физичке слике смрти него на
метафизичке, да би истакао њихов значај у креирању атмосфере де-
струкције и пакла у овој трагедији. Покушаће да пронађе сврху овим
сликама у трагичном току радње, будући да је пуко нагомилавање ужа-
сних сцена смрти карактеристична драмска конвенција мелодрама,
што Магбет свакако није. Заправо, многобројне и разноврсне макабри-
стичке слике смрти у Магбету у функцији су трагичног патоса и карак-
теризације протагониста.КЉУЧНЕ РЕЧИ: рат, убиство, смрт, крв, трагедија. 1 andrejevic03@gmail.comРа: је насPао као резулPаP исPраживања за :окPорску :исерPацију Aо: насловом „ФеноменсмрPи у ШексAировим Pра;е:ијама“, која је о:Lрањена 2016. ;о:ине.Ра: је резулPаP исPраживања у оквиру научноисPраживачко; AројекPа ИИИ 47023.Ра: је Aримљен 16. новемLра 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLорникао:ржаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017220 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋСмрP је неоLјашњив феномен и највећа је за;онеPка човечансPва.Филозофске ексAликације ово; феномена кроз AросPор и време(:уалисPичке или маPеријалисPичке)2 нису умањиле љу:скусPреAњу о: смрPи, која се јавила оно; PренуPка ка:а се Aрви чо-век суочио са физичким AроAа:ањем Pела. То у AоPAуносPи нијеусAела :а учини ни рели;ија, Aа ни Aсихоло;ија, анPроAоло;ијаили социоло;ија. СмрP је као феномен, заAраво, немо;уће оLја-сниPи из оквира сазнања је:не хуманисPичке науке, AосеLно акосе узму у оLзир AиPања везана за живоP Aосле смрPи. МеђуPим,Lиолошка и ме:ицинска :ефиниција смрPи је јасна: смрP је Aре-Pварање ор;анско; живоPа у неор;анско, несPанак свих живоP-них функција ор;анизма и крај физичко; AосPојања. Пре: физич-ким AроAа:ањем и несPајањем Pела, човек је и AосPао свесPан ко-начносPи живоPа и Lлизине смрPи Aа је Aокушао :а Aронађе ал-PернаPивне форме AосPојања Aосле смрPи. Сре:њовековну умеP-носP и књижевносP су, на Aример, оAсе:але слике лешева, црва илоLања, али само заPо шPо је човек ово; :оLа Lио Aрисан са смрћу,AрихваPао ју је као Aриро:ни Aоре:ак и веровао је у сAасење наоном свеPу. Иконо;рафија смрPи је у сре:њем веку још увек Lилафолклорна. МеђуPим, ренесанса је Aренела човека из меPафи-зичких и рели;ијских AерсAекPива у :рушPвене и овакав сPав је:онео и ин:иви:уализацију смрPи, Aрема којој је човек мораонаново :а научи :а се оLликује, исPиче Узелац (Uzelac, 2004,сPр. 292). СмрP је Pа:а AосPала ин:иви:уална и Pра;ична. „НашасмрP је о:исPа рођена у XVI веку. Из;уLила је своју косу и свој Aе-шчани саP, из;уLила је Јахаче АAокалиAсе и ;роPескне и језовиPеи;ре Сре:ње; века“, каже Бо:ријар (Bodrijar, 1991, сPр. 164). Ин:и-ви:уалносP сPечена у ренесанси оPкрила је човеку соAсPвенусмрP, насуAроP колекPивне у коју је веровао у сре:њем веку. КаосPални AраPилац живоPа, смрP је AосPала нешPо на шPа се PреLанавикнуPи, са чиме PреLа живеPи сPалним Aо:сећањем на њенунеминовносP. Ренесансни Aисац и филозоф Мишел МонPењ је, у:уху маPеријалисPичко; и еAикурејско; учења, исPицао :а јесмрP и циљ и сврха наше; живоPа која не во:и неком исAуњењу,већ је крај наше; живоPно; AуPа и не PреLа :а нас инPересује(Montаigne, 1999, сPр. 890). Он уважава филозофско хPење :а намсмрP Lу:е сPално Aре: очима (mеmento mori), јер је Pо је:ини на-чин :а се на њу навикнемо. ТреLа навикнуPи на смрP са сPавом:а, Lу:ући :а не знамо ка:а ће нас снаћи, Lоље је :а је увек очеку-2 Више о филозофским Aромишљањима о смрPи у каAиPалном :елу ЉуLоми-ра Та:ића За$оне�ка смр�и.



ФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 221јемо. То ће нам :онеPи својеврсну слоLо:у, AосеLно ако Aрихва-Pимо :а је смрP сасPавни :ео AореPка у васиони и живоPа на свеPуи :а је она :ео нас. У свом најAознаPијем есеју „Да филозофираPизначи навикаваPи се на смрP“ он каже: „Онај PренуPак у коме сPесе ро:или во:и вас у смрP колико и у живоP. Сваки :ан који Aро-живиPе, ви ;а о: живоPа кра:еPе; ви на рачун живоPа живиPе.СPални Aосао ваше; живоPа јесPе :а ;ра:иPе смрP. Ви сPе у смрPи:ок сPе у живоPу“ (Montenj, 1990, сPр. 27). Mеmento mori је, :акле, и:аље оPеловљење о:носа Aрема смрPи, али земаљска слава Aочи-ње :а Pријумфује на: смрћу. ЖивоP се више не AосмаPра само каоAрелазно сPање ка смрPи, већ AосPаје шанса :а се за мало време-на на овом свеPу нешPо осPвари.Ен;лески :рамаPичари ренесансе размаPрају смрP у секулар-ним и Pра;ичним о:носима, Pе је физичка Aројекција смрPи свеAрисуPнија у њиховим :елима. Љу:ске лоLање, AосPморPалносPање леша, оLез;лављена Pела или зјаAеће ране из којих лиAPикрв су слике смрPи које можемо ви:еPи у Pра;е:ијама. Ови сене-кијански елеменPи немају за циљ Aуко изазивање сPраха и ужасако: AуLлике као у мело:рами, већ су, Aо: Aером умешних Aиса-ца, сPављени у служLу ра:ње и каракPеризације ликова :а Lи ука-зали на Pра;ику љу:ско; живоPа и AреисAиPали сам феноменсмрPи. Ин:иви:уалносP коју је ренесанса :онела човеку чини иAисце и лиPерарне јунаке смелијим Aрема смрPи. Она се све че-шће AрихваPа као неизLежна и чесPо Aрижељкивана :аPосP у на-рушеном AореPку свеPа, ка:а живоP AосPаје Lезвре:ан.Такав је и свеP ШексAирово; Ма$%е�а – је:ан велики Aокров о:а-кле је Бо; AроPеран. Ма;LеP вла:а космолошком Aразнином укоју се Бо; не може ни враPиPи, а нова Гол;оPа коју је сPворио нену:и никакво васкрсење, исPиче Харол: Блум (Bloom, 1998,сPр. 525). ШексAир нам Aоказује како вла:ар може имаPи исцели-Pељску моћ на Aримеру ен;леско; краља Е:вар:а, али Ма;LеP јеразарајућа моћ. Он AосPаје Бо; :есPрукције, о:лучује о љу:скимживоPима и лишава их само; AосPојања. АмLиција, свиреAосP иPиранија су осоLине које не каракPеришу само Ма;LеPов лик, већуказују на оAшPе мо;ућносPи љу:ске Aриро:е и наво:е нас :а Aо-смаPрамо Ма;LеPа као археPиAску слику зла. ШексAир не оAисујеу Ма$%е�у само уPицај зла на свеP, већ и Aроцес насPанка зла у са-мом човеку. Ми ви:имо како се мисао о уLисPву рађа и оAсе:а чо-века, како он Aокушава :а се изLори са Pим, али иAак AосPаје уLи-ца – AрвоLиPно з;рожен и засPрашен својим чином, касније оннасPавља :а уLија као Aо навици. УLисPво Aре:сPавља велики Aа-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017222 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋра:окс у о:носу човека Aрема смрPи, Lу:ући :а је Pај чин у AоPAу-ној суAроPносPи са љу:ским сPрахом о: смрPи. МеђуPим, уLи-сPво се може AосмаPраPи и са :ру;ачије; асAекPа: „Човек имачу:новаPу, о;ромну моћ :а на извесPан начин иAак расAолажесмрћу […] Човек има ужасну моћ :а може уLиPи. Као ’уLица’ онрасAолаже иначе нерасAоложивом смрћу“, каже Финк (Fink,1984, сPр. 159). Психолози су овај зLуњујући амLиваленPан о:носчовека Aрема смрPи „:ру;о;“ и сPраха о: смрPи сAојили и Aрона-шли оLјашњење уLисPва у Aокушају о:ла;ања соAсPвене смрPиили фрој:овски речено – усмеравање на;она смрPи и а;ресије касAољашњосPи.Ма;LеPова PанаPоAолиPичка манифесPација сна;е, моћи и злазара: личних и сеLичних инPереса је не;аPивна слика оне рене-сансне Pра:иције веровања у мо;ућносP Aоје:инца :а осPварисвоје циљеве уAркос :рушPвеним о;раничењима. МеђуPим, увољи човека :а Aреузме су:Lину у своје руке о;ле:ају се и ње;овасна;а и величина и из Pо; разло;а се Ма;LеPов живоP исPовреме-но осуђује и сажаљева. Ма;LеP, заAраво, није класични макијаве-лисPа, јер је ;оњен кривицом и осећањем ;реха :о Pе мере :асмрP AрихваPа као сAасење. Он се не о:лучује лако на чин уLи-сPва ле;иPимно усPоличено; краља AоAуP :ру;их макијавели-сPичких ликова, већ је уAлашен самим мислима о уLилачкимфанPазијама које му AоPресају Lиће и само уLисPво чини ;оPовоAроPив своје воље. ВешPице и ле:и Ма;LеP ће му :аPи Aо:сPицај:а ;а изврши. ОсоLине Ма;LеPа као Pра;ично; јунака ове :раме,:акле, о:у:арају о: АрисPоPелово; нормаPивно; оLрасца ;рађе-ња Pра;ичних ликова. ВишесPруки уLица никако не Lи PреLало :аизрасPе у Pра;ично; јунака, с оLзиром на Pо :а AаPња и смрP PаквеосоLе не мо;у :а :онесу сажаљење и каPарзу. МеђуPим, фокуси-рајући се на Ма;LеPову Aсихолошку LорLу и AоPенцирајући ње;о-ву свесP о злочину и кривици, ШексAир нам оPкрива ње;ову ;ри-жу савесPи и снажну жељу :а Aронађе мир, чиме овај велики Aи-сац усAева :а умањи осу:у AуLлике. Слично ХамлеPу, Ма;LеP јевелики филозоф кривице и сумње.„Ма;LеP само изаLира сеLе, али Aосле свако; о: Pих изLора је самсеLи више Pуђ и све сPрашнији. ’Све у њему осуђује сеLе шPо је Pа-мо’ (5.2). Формуле којима Ма;LеP Aокушава сам сеLе :а о:ре:и чу:-но су сличне језику е;зисPенцијалисPа. БиPи – има за Ма;LеPа ви-шесPруко, или Lар :војако значење; значи неAресPано раз:иранусуAроPносP између е;зисPенције и есенције, између живоPа ’за се-Lе’ и живоPа ’у сеLи’“ (КоP, 2000, сPр. 95).         



ФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 223Залажењем у мрачни :ео своје свесPи, о:носно, суочавањем са:емонима несвесно;, Ма;LеP је Aокушао :а на:вла:а своје на;онеи жеље, али није имао јаку вољу :а их сAуPа. Ње;ово срљање у ка-сније злочине и уLијање љу:и који му уносе сPреAњу мо;у сесхваPиPи и као је:ини, њему знан, начин :а AовраPи :ушевнимир. НаAушPен о: свих и мучен Pешким мислима, свесPан Pежи-не сво; Aрво; злочина, Ма;LеP не ви:и начин :а се враPи на AуP:оLра. Ње;ова „раPничка храLросP извр;ава се у своју суAроPносP– у сAремносP на мучко уLисPво, LезоLзирносP, Aо:меPање :ока-за и AриPворносP“ (Гор:ић ПеPковић, 2003, сPр. 17). Покушавајући:а оPклони све AреAреке које ;а чине несAокојним, Ма;LеP AосPа-је оличење зла. Он Aре:сPавља AреPњу живоPу, оAсPанку и Aро-сAериPеPу ШкоPске, која AресPаје :а Lу:е мајка – земља и AосPајеколекPивна ;роLница. Је:ном ка:а је уPишао савесP у самом сеLи,Ма;LеP је AосPао AоAуP чеPврPо; јахача АAокалиAсе који незау-сPављиво сеје смрP. ШексAир најчешће римује Ма;LеPово име(Macbeth) са :ве ен;леске речи: AусPош (heath) и смрP (death) и Pоне чини случајно. „Ма;LеP више није човек. Он је Pек је:на несвесна енер;ија која се:ивљачки ваља Aрема злу […] Након Pо; Aрво; учињено; корака,сурвавање оPAочиње. То је лавина. Ма;LеP се коPрља. Он је ;урнуP.Он Aа:а и оAеP се :иже из је:но; злочина у :ру;и, све ниже. […] Онкроз целу ШкоPску, као какав˗Pакав краљ, Aре:во:и своје Lосоно;еAлаћенике и вуче своја Pешко оAремљена вешала, кољући, харају-ћи, масакрирајући“ (Igo, 2009, сPр. 158). Ова ШексAирова Pра;е:ија је, на мно;о начина, Aрича о морал-ном ре:у која има јаке хришћанске основе. Бу:ући :а Ма;LеPруши све циклусе ре;енераPивне Aриро:е неAриро:ним уLи-сPвом краља, он мора LиPи кажњен искључењем из Pих исPих ци-клуса, су;ерише РоLерP ВоPсон (Watson, 1994, сPр. 135). ЗаPо ћеноћ замениPи :ан, хо:ање у сну сAавање, јесен ће смениPи Aро-леће, јаловосP Aло:носP, а живоP ће усPуAиPи месPо смрPи. СилеAриро:е ће жесPоко реа;оваPи на неAриро:ни чин уLисPва краљаи изокренуће своје законе. МрPви љу:и ће усPаPи, шуме ће се Aо-кренуPи и Aојавиће се човек ко;а није ро:ила жена. Иако је циљра:а :а укаже на Aре:сPаве физичке смрPи у овој :рами, меPафи-зичке и симLоличне слике ово; феномена, Pакође, :оAриносекреирању аAокалиAPичне аPмосфере Pра;е:ије. Не можемо :а неAоменемо :а је Ма$%е� је:ино :ело у ШексAировом оAусу у комесе Aојављује реч ме�афизичко, заAазио је Креј; (Craig, 2001,сPр. 51). Њу из;овара ле:и Ма;LеP у жељи :а охраLри Ма;LеPа :а



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017224 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋизврши уLисPво. Уз:ајући се у веће знање наPAриро:них сила,она се на:а :а ће уз Aомоћ су:Lине и меPафизике исхо: њихово;Aлана LиPи AозиPиван. МеђуPим, зло које је учињено је PоликосPрашно :а ће замрачиPи свако свеPло и осPавиPи Pаму :а вла:а.„Скоро све кључне сцене :ешавају се ноћу. НајсPрашнија је онаноћ у којој је Данкан уLијен“ (КосPић, 1994, сPр. 214). Мрак који на-;лашава вла:авину сPраха и Pерора AраPи Aсихолошки мрак укоме се налазе Ма;LеPови. СимLолика Pаме је у AовезаносPи Pамеу сAољашњем свеPу са Pамом у човеку, она, :акле, има и физичкуи меPафизичку :имензију и квалиPеP. Поремећаји у Aриро:и уовој :рами Aро:орнији су и сPрашнији о: оних у осPалим Шек-сAировим „великим“ Pра;е:ијама. ЗлокоLне сцене Aриро:нихнеAо;о:а и наPAриро:них AреPњи Aо:ражавају :ејсPво Ма;LеPо-во; зла, он:а ка:а је оно ослоLођено сPе;а :рушPвених и еPичкихскруAула. Макрокосмос и микрокосмос су у овој ШексAировојPра;е:ији у Lлиском са:ејсPву. Олује, Aожари и земљоPреси, са-мрPни крици и кукање злослуPне APице су коLни знаци и :ео Lо-жанске Aоруке, а не само меPеоролошке чињенице и сујевернисPрахови. Чу:овишносP и неAриро:носP Ма;LеPово; :ела су Pо-лике :а се о:ражавају на чиPаву Aриро:у и саму земљу. Ноћ, којане :озвољава :ану :а сване, саучесник је наPAриро:них сила. Ве-шPице у Aрвој сцени Aрво; чина о:мах на;овешPавају смрP иужас, јер се љу:и у Aоза:ини већ уLијају у раPу.3 Дру;а сцена Aр-во; чина Aружа конкреPну слику раPних разарања, свиреAихуLисPава и река крви кроз извешPај рањено; :ворско; часника.„Искрвављени човек“ (Šekspir, 1966, I, ii, сPр. 248) :оноси весPи оужасним уLисPвима и смрPи из:ајника. Ако је раP ;розан „Aри-зор смрPи“, како каже ШексAир (Šekspir, 1966, I, iii, сPр. 253), он:асе Ма;LеP :оказао као ње;ов ;лавни акPер, Lу:ући :а је именованкао „мла:енац Белонин“ (Šekspir, 1966, I, ii, сPр. 248), о:носно, Aо-:аник римске Lо;иње раPа. Иако шкоPска војска за:аје насилнесмрPи у раPним околносPима :а Lи очувала мир, у LиPкама се већназначује Ма;LеPова окруPносP и нељу:скосP. Ове Aрве сцене3 НаPAриро:не силе :ру;о; свеPа :оминирају овом ШексAировом Pра;е:ијомкао није:ном :ру;ом, а њих конPролише сама Lо;иња смрPи – ХекаPа. Та Lо-;иња уPвара и :ухова, Pо :емонско Lиће које чува кључеве Ха:ових каAија,;осAо:ари :ушама мрPвих (Срејовић и Цермановић-Кузмановић, 1979,сPр. 449). Ма;LеPова :уша ће о:мах AосPаPи њено власнишPво. О: само; Aо-чеPка ра:ње, ХекаPине слу;е сеју семе смрPи и уносе хаос који ће :омини-раPи чиPавом ра:њом. Три су:Lине или Мојре, са којима је и Фрој: уAоре-:ио Pри вешPице, креирају љу:ску су:Lину која је о:ређена смрћу, смаPра иВоPсон (Watson, 1994, сPр. 136).



ФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 225;ра:е слику варварско; и насилно; свеPа, свеPа у коме Ма;LеP каораPник :оживљава смрP као нормалну Aојаву.То:ор Куљић :ефинише сAецифичан о:нос војника AремасмрPи у раPним околносPима. РаPник се суочава са мо;ућношћусоAсPвене смрPи, али и са оLавезом :а уLија. КолекPивни инPере-си је:не сPране у раPу ну:е осећај смисла чак и у смрPи. „СмрP јеу раPу Aосвећено и смислено зLивање“ (Kuljić, 2014, сPр. 158). ИзPо; разло;а ми не осуђујемо Ма;LеPову окруPносP у раPу, ниPи сечасна смрP мла:о; Сјуар:а у раPу оAлакује. МеђуPим, Фрој: је ураPним разарањима, уLисPвима, са:изму и :есPрукцији ви:еоурођену живоPињску сPрасP човека и AреAознао ње;ов на;онсмрPи. Човек „није Lо;олико и алPруисPичко сPворење у којемнема изворно рђавих на;она и намера“, каже Фрој: (Frojd, 2011,сPр. 9). Човек је човеку вук – Homo homini lupus est. Ма;LеP о: AочеP-ка исказује осоLине које су више LесPијалне не;о хумане. Међу-Pим, :ок су у служLи вла:ајуће и:еоло;ије, оне су не само Aри-хваPљиве већ и Aожељне. ЗлоуAоPреLа смрPи и неAошPовање жи-воPа у раPу су AрисуPније Aојаве не;о у мирно:оAско време.ТанаPоAолиPичка маниAулација живоPима и Pелима војникао;ле:а се у Ма$%е�у ка:а шкоPска војска не :озвољава норвешкомкраљу укоA ње;ових мрPвих војника :ок за њих не AлаPи оPкуA.Основна сврха сахране је указаPи :осPојансPво човеку Aосле смр-Pи.4 МеђуPим, шкоPске војсковође о:узимају Pо :осPојансPво сво-јим неAријаPељима. ПосеLно се из:ајници у Ма$%е�у кажњавајуLруPалном смрћу, а њихови AосмрPни осPаци се корисPе у Aоли-Pичке сврхе ра:и засPрашивања AоLуњеника. Ма;LеP ће „виPлају-ћи челик љуPи, шPо се/О: крваво;а Aосла Aушио“ (Šekspir, 1966, I,ii, сPр. 246) расAориPи Pело из:ајника Мек:онал:а. Он је расAолу-ћен „о: AуAка Aа :о њушке“, а ње;ова „;лава на Lе:емима“(Šekspir, 1966, I, ii, сPр. 247) служи као Aо:сеPник и AреPња свимнеAријаPељима и неAослушницима.5 ИсPа су:Lина ће за:есиPи иМа;LеPа.ПоPоци вреле крви која Pече Lојним Aољем ШкоPске, својомфизичком манифесPацијом смрPи, Aо:сећа :ворско; часника на4 За раPника је социјална смрP веће Aонижење о: физичке смрPи. Човек сеAриLојава смрPи, између осPало;, зLо; неизвесносPи :а ће сећање на ње;анасPавиPи :а живи, шPо му је:ино ну:и на:у у социјалну LесмрPносP. Беззнано; ;роLа и живих AоPомака, сећање на Aокојника ће Aре изLле:еPи.5 Овакве слике нису само Aуки Aример уAоPреLе сенекијанских :рамскихелеменаPа, већ су сцене из реално; живоPа, које је ШексAир имао Aрилику:а виђа на улицама Лон:она.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017226 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋнову Гол;оPу или AоAришPе лоLања. То је месPо на коме су се из-вршавале смрPне казне, али и месPо на коме је Исус ХрисP сPра-:ао. Ње;ова крв је Pекла Lез AресPанка за :оLроLиP човечансPва.Правећи Pу анало;ију, :ворски часник :оживљава Ма;LеPовоAроливање неAријаPељске крви као ослоLађајући чин за ШкоP-ску. Ма;LеP јесPе Aриказан као о:ан и храLар раPник, али он о:-мах :оLија и уло;у немилоср:но; Aосре:ника смрPи усле: оA-шPе; Aокоља у раPу. Ње;ово јуначко, иако варварско, :ржање ураPу AроPив AоLуњеничке и норвешке војске :оноси му великуславу и захвалносP краља. За своја касаAљења ће :оLиPи и :ру-шPвена Aризнања. Тако PанаPоAолиPика на;рађује уLице ка:а Pоо:;овара циљевима о:ређене и:еоло;ије.„Ма;LеP живи у кулPури која вре:нује касаAљење. Кроз чиPаву :ра-му мужевносP се изје:начује са мо;ућношћу за уLијањем […] Ма;-LеPов злочин није Pо шPо је он уLица: он је хваљен и на;рађен јер јеуLица. Ње;ов злочин је неусAех :а наAрави разлику коју ње;овакулPура захPева међу оLјекPима ње;ових уLисPава. СвеP који оA-сPаје насиљем мора, зLо; з:раве AамеPи, зашPиPиPи неке се;менPе:рушPва– Aоро:ицу, кућу, комшилук и :ржаву, унуPар којих наси-ље није исAраван начин Aонашања“ (Drakakis, 1992, сPр. 265).6Ако је ;лавна Pема Ма$%е�а уLисPво, како AоPенцира Јан КоP,он:а су лешеви, о:руLљене ;лаве и крв најуAечаPљивије ексAли-циPне и физичке Aре:сPаве смрPи у овој Pра;е:ији. Број мрPвих јеов:е већи не;о у осPалим „великим“ Pра;е:ијама. Ако изузмемоAериферне случајеве, коначан скор који је смрP о:нела у овој :ра-ми је је:анаесP. О: Pо; Lроја, имамо :есеP уLисPава и је:но самоу-LисPво. Оно шPо каракPерише начин смрPи у Ма$%е�у је сPрашнасуровосP и анималносP у о:узимању Pуђих живоPа. Љу:ска Pеласе расAолућују, ;лаве о:сецају, крв лиAPи из мношPва рана сило-виPо нанеPих, а нехуманосP човека се AоPврђује најсPрашнијимсликама смрPи :еце, фикPивним или реалним. Реч крв је у Ма$%е-�у сAоменуPа Pолико AуPа (чеPр:есеP је:ан у ори;иналу) :а Aо-сPаје Pамни фон Pра;е:ије. Мно;и криPичари су AримеPили :а сени у је:ној ШексAировој Pра;е:ији не ;овори Pолико о крви као уМа$%е�у. О: AоPока крви која Pече шкоPским Lојним Aољима, кр-ваво; ножа, Данканове крви на ње;овом Pелу, лицима сPражара ирукама Ма;LеPових, Aреко Банкове крви на лицу ње;ово; уLице икрвавих увојака косе Банково; :уха, Aа све :о крвавих ;лава из ве-шPичијих визија и саме Ма;LеPове о:руLљене ;лаве, крв је најAри-6 Сви наво:и неAреве:ене лиPераPуре :аPи су у Aрево:у ауPора ра:а.



ФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 227суPнија физичка манифесPација насилне смрPи у овој Pра;е:ији.Харол: Блум смаPра :а је Ма$%е� о: свих ШексAирових :рама нај-више „Pра;е:ија крви“, не само зLо; мно;оLројних уLисPава већ изLо; Ма;LеPове има;инације која је крвава. „УзурAаPор Ма;LеP секреће у сPалној фанPазма;орији крви: крв је ;лавни консPиPуенPње;ове има;инације“, каже Блум (Bloom, 1998, pр. 520–521). При-сусPво крви Aризива и на;овешPава смрP, али има и мисPично,симLолично, наPAриро:но значење и су;ерише :а су Aосле:ицеучињено; зла уAорне, вечне и неизLрисиве. Без оLзира на Pо шPо је крв AрвенсPвено симLол живоPно;AринциAа, :уше и сна;е, ШексAир Aреокреће Pе љу:ске вре:но-сPи у њихову суAроPносP, како каже ХрисPић (Hristić, 1998,сPр. 141). Ле:и Ма;LеP ће Aрва захPеваPи о: злих :ухова :а јој з;у-сну „;руLошћу крв“ (Šekspir, 1966, I, v, сPр. 260), :а Lи мо;ла :а ис-Pраје у Aлану уLисPва Данкана. За разлику о: ње, Ма;LеP је о: Aо-чеPка свесPан :а „се наук крвав/којему :ру;е учимо, Pек Aри-мљен,/Враћа :а кињи сво; изумиPеља“ (Šekspir, 1966, I, vii,сPр. 264). Иако је уверен :а је нож само Aриви: и Pворевина ње;о-во; ума, каAи крви на сечиву и :ршци Aре:сказују му Aосле:ицекоје ће ње;ово уLисPво имаPи. Визија окрвављено; ножа во:иМа;LеPа ка уLисPву и Aре:сказује и симLолизује крв која ће AоPе-ћи из Данканово; Pела. Приви: ножа је Aосле:ица сPраха који јеразоLручио о:Lрану Ма;LеPово; несвесно;, јер на Aовршину све-сPи израња слика сPварно; ножа којим је намеравао :а извршизлочин, каже ПеPровић (2004, сPр. 132–133). КолеLање које Aри-Pом исказује је Aроизво: ње;ове несвесне Aриро:е, шPо заAравосве:очи о AосPојању савесPи. Из Pо; сPања ће ;а Pр;нуPи звоно каоси;нал ле:и Ма;LеP :а се злочин може извршиPи, а оно симLо-лично Aре:сPавља Aо;реLно звоно које о;лашава ДанкановусмрP.Ма;LеP је свесPан Pежине ово; злочина и кужно; ефекPа кра-љевске крви на својим рукама. Ту крв не мо;у оAраPи океани, већ„Aре ће Lојом крви рука Pа/БезLојна мора сва :а оLоји“ (Šekspir,1966, II, ii, сPр. 273–274). УLисPвом краља Данкана фалусним Aре:-меPом какав је нож, Ма;LеP је желео :а :окаже своју осAораванумушкосP. МеђуPим, у:арац нанеP краљу у невином сну :онећеAреPњу сновима и живоPима самих Aочинилаца. „УLијањем Дан-кана, уLио је сан као :ра;оцену функцију живоPа. Ноћ је за ње;аAосPала време ужаса и мучења“ (Ан:рејевић, 2015, сPр. 202). УLи-сPво сPражара, које се није Aомињало у оквиру заје:ничко; AланаМа;LеPових, указује на Ма;LеPово евенPуално ослоLађање о:



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017228 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋконPроле ле:и Ма;LеP, али и на Aараноичан сPрах који ;а на;они:а лиши живоPа све све:оке својих злочина, као и AоPенцијалнеривале. Шокиран чином који је извршио, Ма;LеP нема смелосPи:а се Aоново враPи у соLу у којој лежи мрPав Данкан :а Lи враPиокрваве ножеве које је у Lунилу и ;решком Aонео са соLом. Ужаса-ва ;а сама Aомисао на Pо уLисPво, а камоли :а Aоново ви:и лешкраља. Сваки шум ;а са:а засPрашује, а крваве руке ;а Aо:сећајуна монсPруозни чин који ника:а неће LиPи заLорављен, ниPиоAрошPен. Ма;LеP се не ра:ује усAеху као осPали узурAаPорскикраљеви ШексAирових :рама, већ је ужаснуP :о Pе мере :а Lи кр-вавим рукама искоAао соAсPвене очи ако Lи му Pо Aомо;ло :а за-Lорави сцену мрPво; краља. „Ха! :оPле ће ме руке Pе :овесPи/Дами из :уAља очи искоче“ (Šekspir, 1966, II, ii, сPр. 273).ШексAир нам није :озволио :а ви:имо саму сцену уLисPваДанкана, јер Lи Pа:а заси;урно у Ма;LеPу ви:ели хла:нокрвно;уLицу, а не Pра;ично „расPакање :уше уLице Aо: уPицајем злочи-на“ (Kostić, 2010, сPр. 41).7 На Данканово уLисPво, „Pо :ело вишене;о крваво“ (Šekspir, 1966, II, iv, сPр. 282) и неLо ће реа;оваPи „кр-вавим својим Aозорјем“ (Šekspir, 1966, II, iv, сPр. 281). ДанкановомрPво Pело је визија саме смрPи која унишPава ви:, али и живоP.ЕфекаP који Pај Aризор има на Мак:афа је AоисPовећен са :еј-сPвом миPско; Lића наказне ;лаве и засPрашујуће; из;ле:а, Гор-;оном. НајAознаPија о: Pри Гор;оне је Ме:уза. СPоичари су Aерсо-нификовали Pри Гор;оне као Pри сPуAња сPраха: оно; који Aара-лише мисао (СPено), кочи цело Pело (Еуријала) и заслеAљује очи(Ме:уза) (Срејовић и Цермановић-Кузмановић, 1979, сPр. 98).Призор мрPво; Данкана „Aржи ви:“ Мак:афу, Aаралише му ми-сао и кочи чиPаво Pело. Као :а су се сесPре Гор;оне у:ружиле :аLи Aојачале ефекаP ужаса Pо; уLисPва, али Ме:уза је Pа на коју7 „УLисPво у уоLичајеном схваPању, ;:е је саосећање AоPAуно на сPрани уLи-јено;, Aре:сPавља случај неоPесано; и AросPачко; ужаса; и зLо; Pо;а шPо Aо-казује инPерес искључиво за Aриро:не, Aрем:а ниске инсPинкPе, којима сеLоримо за живоP; Pи инсPинкPи Aоказују љу:ску Aриро:у у најLе:нијем инајAонизнијем Aоложају. Такав Aоложај Pешко :а је на услузи Aесника. Да-кле, Aесник мора :а Aокаже инPерес за уLицу. Наше саосећање мора :а Lу:еуз ње;а (наравно, мислим на саосећање које AриAа:а разуму, саосећање ко-јим залазимо у ње;ова осећања и усAевамо :а их :окучимо). Ко: уLијено;,све мисаоне LорLе, сва Aлима и осека сPрасPи и о:лучносPи сламају се Aре:насPуAајућим ужасом. Али ко: уLице, уLице :осPојно; је:но; Aесника, сва-како мора :а Lесни нека ;р:на Lура о: сPрасPи – љуLомора, амLиција, осве-Pа, мржња која у њему зи:а Aакао; и, у Pај Aакао ми хоћемо :а завиримо“ (DeKvinsi, 2009, сPр. 79–80).    



ФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 229Ма;:аф највише алу:ира.8 Није шоканPна само крвава сцена којује Мак:аф заPекао, а Ма;LеP оAисао:Ту лежиДанкан (о чијој сре%рнас�ој кожиВрвце се зла�не крви (ро�кале,А ране зја(е, к`о �а је (ро%ијенПролаз у %ивс�вовање, �а %и ушлоУ ње$а (ус�ошење . (Šekspir 1966, II, iii, сPр. 279)ШоканPна је чињеница :а је краљ уLијен на Pако монсPруозанначин и :а ране, из којих Pече злаPна крв, зјаAе на ње;овом Pелу.Ране на Данкановом Pелу су начиниле „Aролаз у LивсPвовање“,врсPу космичких враPа која Aре:сPављају и излаз, јер ће из њихисPећи крв носећи са соLом живоP. Божанска фи;ура краља нијеAре:о:ређена за Pакву су:Lину и заPо су ње;ови Aо:аници немиAре: Pаквом сликом. Сузан Зимерман исPиче :а је Данканов леш,који не ви:имо, свеPо Pело и уAоређује ;а са жрPвованим PеломИсуса ХрисPа. ОLојица су вечерали са својим неAријаPељима AресмрPи не знајући Pо. Данкан ће симLолично Aоново крвариPиAреко Банка и ње;ова крв AосPаје свеPа крв за ШкоPе коју PреLаосвеPиPи, :ок је за Ма;LеPове она смрPно заразна. Данканови:енPиPеP ће се AоказаPи моћнијим у смрPи не;о у живоPу и заPоје ње;ов леш, заAраво, фокусна Pачка :раме, Aрема мишљењу Зи-мерманове. Ње;ов :ух се визуелно не Aојављује, али Ма;LеP иле:и Ма;LеP маPеријализују :ео ње;ово; Lића кроз крв. До краја:раме, Ма;LеPов космос је окружен морем Данканове крви, а ње-;ов о:суPни леш означава најмоћније AрисусPво у :рами, закљу-чује Зимерманова (Zimmerman, 2005, сPр. 180–181). Из Pо; разло;ауLисPво Данкана има и меPафизички значај.Ужасу Aризора наве:ене сцене :оAриносе и лешеви сPражара:Крвљу су им свимаЛица и руке %или умрљани;А ис�о �ако и њини ножеви,Које на њиним уз$лављима ми смо8 Фрој: у есеју „Ме:узина ;лава“ ;овори о Pоме :а је о:руLљена ;лава асоција-ција на касPрацију и оPу:а Pолики сPрах о: Pе слике (Frojd, 2011, сPр. 107–109). Сам Ма;LеP ће на крају AосPаPи мушка Ме:уза, Aрема мишљењу Марџо-ри ГарLер која се на:овезује на Фрој:ово учење (Garber, 2010, сPр. 137).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017230 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋНеиз%рисане нашли: %уљили су Унезверено. (Šekspir 1966, II, iii, сPр. 279)Ле:и Ма;LеP, суAроPно Ма;LеPу, о: AочеPка верује :а је крвоLична Pелесна PечносP која се може сAраPи са мало во:е и нијеоAPерећена својим крвавим рукама, јер мисли :а јој је срце и:аље неукаљано. О%ојене су моје руке са�Као и ваше, ал’ �а �ако %ело                                 (на(ољу лу(ање)Срце ми %у�е с�и�им се…Хај’�е у со%у; �ело �о са насО(раће мало во�е, (а ће оноБи� �а� �ако лако… Не за�у%љуј�е сеУ мисли �ако кукавно. (Šekspir, 1966, II, ii, сPр. 274)МеђуPим, врPло; халуцинација у који је ле:и Ма;LеP уAалаизазван је кривицом и сећањем на Pо уLисPво, а риPуал исAашPа-ња који са:ржи Aрање руку је Aриказ класичне AсихоAаPоло;ијеосAесивно-комAулсивно; на;она. Научни ра: Aсихоло;а Чен БоЗон;а и КејPи ЛилијенквисP :оказ је :а се љу:ска AоPреLа учесPа-ло; Aрања Pела јавља зLо; осећања кривице. Они су Pу AоPреLу на-звали „ефекPом Ма;LеP” (Zhong, Liljenquist, 2006, сPр. 1451–1452).9МеђуPим, кривица о неморалном чину какво је уLисPво не можесе оAраPи са мало во:е. Туђа крв, намерно Aроливена, није оLич-на Pелесна PечносP која се лако може сAраPи са руку Aочиниоца,већ AосPаје Pрајни жи; :уше, оLележје ;реха, уLисPва и смрPикоју ће ле:и Ма;LеP LезусAешно AокушаваPи :а оAере. Она није9 Ови Aсихолози су са својим сPу:енPима извршили је:ан о;ле:: наPерали суих :а се AрисеPе неко; сво; неморално; чина и Aону:или су им влажну ма-рамицу :а оLришу руке или оловку :а заAишу Pај :о;ађај. ГоPово сви су узе-ли влажну марамицу. Двојица Aрофесора са УниверзиPеPа у Мичи;ену(СAајк В. С. Ли и НорLерP Шварц) :оказали су :а се Aере увек онај :ео Pела ко-јим је неко неморално :ело извршено. Тако су, у оквиру ексAерименPа у ко-ме су исAиPаници из;оварали или заAисивали неку лаж, :ошли :о оPкрића:а они који су лаж из;оворили узимали Lи во:ицу за исAирање усPа, а оникоји су је наAисали Aосе;ли су за саAуном и во:ом :а Lи оAрали руке (Lee,Schwarz, 2010, сPр. 709).



ФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 231ни слуPила „:а ће у Pом сPарцу LиPи Pолико крви“, чији мирис усвом сомнамLулизму осећа. „Ту се још увек осећа мирис крви; нисви мириси АраLије неће Aомоћи :а ова мала рука замиришеAријаPно. О! о! о!“ (Šekspir, 1966, V, I, сPр. 326). Каква Pрансформа-ција о: оне жене која Lи Aросула мозак свом :еPеPу усле: :ојења:а је Pо неоAхо:но и која је неусPрашиво враPила крваве ножевеPамо ;:е је лежао мрPав краљ, иако ју је Aо:сећао на оца! НеAо:-ношљива а;онија коју ле:и Ма;LеP осећа и свесна и несвесна Aси-хо:инамика њено; ума вуку је ка несPајању. У околносPима ве-лико; Aсихолошко; Lола и немоћи, њено самоуLисPво не из;ле:акао аAсур:на о:лука. Ма;LеPови неAријаPељи ће се увериPи :а шPо је човек „крвљуLлижи“ :ру;ом човеку AосPаће „крвоже:нији“ Aрема њему и PонајAре Aо:озрева ДоналLејн. Банко је AосPао „крвава“ AреPњаМа;LеPу, Pе он Aризива ноћ :а својом „крвавом руком“ (Šekspir,1966, III, ii, сPр. 292) сакрије Aлан о новом уLисPву. На лицу Банко-во; уLице осPала је ње;ова крв, коју Ма;LеP са за:овољсPвом Aо-смаPра. „Боље на PеLи :а је но у њему“, рећи ће му (Šekspir, 1966,III, iv, сPр. 294). ИсPицање крви из човеково; Pела неумиPни језнак оAасносPи и весник је евенPуалне смрPи. Ма;LеP у Pом Pре-нуPку верује :а је крв :овољан :оказ Банкове смрPи и ње;ово; не-AосPојања. Банко је:УређенУ јарку с �ва’ес� рана о�воренихНа својој $лави; а (онајмања је Смр�на за живи с�вор. (Šekspir 1966, III, iv, сPр. 294–295)УLица му је „Aосекао ;ушу“ зLо; че;а о: Ма;LеPа :оLија PиPулу„најLоље; кољача“. Ње;ово измасакрирано Pело осPаће :а лежи ушуми, али ће ње;ов :ух насPавиPи :а живи и оAсе:а Ма;LеPа,Aрво на заLави, а AоPом и у Aророчким визијама које вешPицекреирању за ње;а. Тело Lез крви не Lи PреLало :а има живоPа,али ће Банков :ух унеPи о:ређену сумњу у Ма;LеPов ум Aово:омPо; веровања. Бу:ући :а :ух о:махује „крвавом косом“ AремаМа;LеPу (Šekspir, 1966, III, iv, сPр. 296), он ће се за PренуPак заAиPа-Pи може ли човек Lез крви LиPи жив. УLе:иће сеLе :а је :ух самоAроизво: ње;ово; ума, јер „косPи Pвоје/Немају сржи, крв је Pвојахла:на;/Те очи које уAиреш у мене/У;ашене су“ (Šekspir, 1966, III,iv, сPр. 297). УAркос Pом уLеђењу, Ма;LеP је свесPан :а овај Aризор



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017232 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ„ишPе крв; крв, веле, Pражи крв“ (Šekspir, 1966, III, iv, сPр. 299).Банков :ух захPева освеPу и крв, али је и Ма;LеP „у крв Pоликоо;рез’о :а свако/Узмицање је залу:“ (Šekspir, 1966, III, iv, сPр. 299)Aа ће насPавиPи са својим злочинима. Ово је класична макијаве-лисPичка изјава, AрорачунаPа и хла:на, Lез имало ;риже савесPи.На:а :а ће му Банкова и Флинсова смрP :онеPи мир и сAокој не-сPала је оно; PренуPка ка:а је сазнао :а је син AоLе;ао уLицама.Ма;LеP више не осећа ;рижу савесPи, а злочин Aочињен на: Мак-:афовом Aоро:ицом носи све знаке чу:овишносPи и нељу:ско-сPи, исPиче Гор:ић ПеPковић (2003, сPр. 25). Ње;ови сунаро:ници;а :емонизују још више и изолују ;а као је:ино; чиниоца којиAреPвара ШкоPску у Aакао. Њих је Данканова крв на;нала на ује-:ињење и освеPу, а Ма;LеPа на :аље AросиAање крви. Он је AосPаозаслеAљен на;оном смрPи и изолован у свом Aомраченом свеPу.„Осећа са: на својим рукама/УLисPва своја мучка као квр;е“,каже Ен;ас и „Све/ШPо је у њему сеLе Aроклиње/ЗLо; Pо;а шPо јеPу“, каже МенPиP, оLојица оAисујући Ма;LеPово сPање (Šekspir,1966, V, ii, сPр. 328). У сPрашном казану у коме вешPице сAремају свој наAиPак смр-Pи налазе се, Aоре: различиPих :елова љу:ско; Pела („јеPра ко;аЈеврејина“, „AрсPићи о: :еPеPа Pек рођено;“, „нос о: неко; Pур-ско; сPарца“, „ТаPарина неко; усне“), „мајмунска крв“ и „крв о:свиње“ (Šekspir, 1966, IV, i, сPр. 304–305). МеђуPим, крв Ма;LеPавише не засPрашује и он ни Aре: визијом крваве :ечје ;лаве којему вешPице Aриказују не узмиче. Врло смело AрихваPа и њиховсавеP :а Lу:е „о:лучан, крвав, неусPрашив“ (Šekspir, 1966, IV, i,сPр. 307). ЗаAреAасPиће ;а Pек нова Aојава Банково; :уха који сена ње;а „умрљан крвљу, смешка“ (Šekspir, 1966, IV, I, сPр. 309), алисамо заPо шPо он уAире AрсPом на Aроцесију о: осам краљева, о:-носно, на своје AоPомке који ће умесPо Ма;LеPових вла:аPиШкоPском.Ма;LеP је за све ње;ове неAријаPеље оличење :ијаLоличносPи,јер ње;ов „нож крвави“ AреPи свим оLе:има и ;озLама ШкоPске.ЧиPава земља крвари, а Ма;LеP је ;лавни „крволок“, како ;а Мал-колм назива (Šekspir, 1966, IV, iii, сPр. 317). Он је за Мак:афа „кр-вљу крунисани Pиранин“ (Šekspir, 1966, IV, iii, сPр. 318) и онај којије земљу AоPоAио крвљу. О: велико; раPника који је Lио свикнуPна измасакрирана Pела неAријаPеља и AоPоке крви, Ма;LеP је Aо-сPао Aлашљивац зLо; краљеве крви на својим рукама, :а Lи накрају :ошао :о сPуAња још веће саживљеносPи са крвавим леше-



ФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 233вима. ПриAремајући се за коначни оLрачун са неAријаPељима, онје AосPао равно:ушан и Aрема соAсPвеном живоPу и смрPи.„То AросPрано Aоље које ;ле:а из сво; замка само је Aоље смрPи ко-јим се крећу мрPвачке авеPи. ШкоPска, коју је он оAусPошио, AосPа-ла је ;роLље ’;:е, ка: се чују звона :а о;лашавају смрP неко; човека,нико више не AиPа ко;а о;лашавају; ;:е се не ви:и више нико :а сесмеје, сем :еце; ;:е се живоP имућних љу:и ;аси Aре но шPо увенецвеће које носе за шеширом’. Ње;ова :уша ’Aуна је акреAа’. Он ’се :о;рла наAунио ужаса’, а оPужан укус крви све му је о;а:ио. ТеPураAреко лешева које ;омила са невољним и очајним осмехом манија-ка – уLице. УLу:уће смрP, живоP све му је је:но; навика уLијањасPавила ;а је ван љу:ско; ро:а“ (Ten, 1954, сPр. 99).Ма;LеP је о:лучан :а насPави исPим AуPем „:ок ми све месо несасеку с косPију“ (Šekspir 1966, V, iii, сPр. 330). Тражећи своју AунураPну сAрему Aре: о:лазак у LорLу, он жели :а се AриAреми засвој Aосле:њи Lој и умре на свечан начин, шPо је Lила војничка икраљевска Aракса. Ни крв, ни вриска жена, ни смрP ;а више не за-сPрашују, јер је: „ужасима/До вршка Aун; ;розоPа, Aрисна мојим/Мислима уLилачким, није ка:ра :а ме узруја“ (Šekspir 1966, V, v,сPр. 334). Чак и весP о смрPи ле:и Ма;LеP Aрима Aолуо:суPно, на-из;ле: равно:ушно, али уAраво ;а она во:и :о крајње; нихили-зма. Чувени моноло; који Pа:а из;овара („Касније :а је умрла;/Часа за Pакву Aоруку Lи Lило“ – Šekspir 1966, V, v, сPр. 334) Aре:-сPавља филозофски е;зисPенцијалну визију живоPа и смрPи. Бу-:ући :а није наAисан у Aрвом лицу је:нине, овај моноло; емиPу-је оAшPи Pон о колекPивној су:Lини свако; човека и значењуживоPа и смрPи уоAшPе. Смисао живоPа је „нишPа“ и има ва-жносP колико „Lајка шPо Pикван Aрича њу“, јер сваки живоP неу-миPно во:и смрPи. Дани који Aре:сPоје су само илузија :а LољесуPра може :оћи, они су само кораци ка „сло;у Aосле:њем Aиса-ња наше;“. Човек је само :еAерсонализован ;лумац који Aрове:енеколико саPи на сцени живоPа и;рајући своју уло;у и он:а не-сPане. ПоAуP филозофа аAсур:а, Ма;LеP увиђа :а је смрP не;ацијаљу:ске мо;ућносPи и на;ло Aреки:ање свако; значења. Љу:скае;зисPенција је аAсур:на, Lу:ући :а во:и смрPи. Ле:и Ма;LеP Lисвакако умрла неки :ру;и :ан, јер је смрP неминовносP живоPа.Иако је живоP Aразна Aрича „AреAуна Lуке, Aомаме и Lеса“, њенасмрP, заAраво, Aре:сPавља раски: Aосле:ње везе коју је Ма;LеPимао са свеPом. Тра;ичносP Ма;LеPове су:Lине лежи у конPем-Aлацији соAсPвене смрPи у оквиру које схваPа :а крај не значиисAуњење, већ крајње исAражњење смисла. Са овим сазнањем



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017234 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋили оPрежњењем, свесPан :а Lи само PоPална АAокалиAса мо;ла:а исAрави ње;ове ;решке, Ма;LеP не ви:и сврху у о:узимањусоAсPвено; живоPа. Жели :а ње;ов живоP :оLије значење макар ухеројској смрPи. На Pај начин, он Aоказује :а није само кукавни;лумац који из;овара Pуђе речи, већ је ре:иPељ сво; живоPа. ОнAоново узима уло;у војника и херојски креће ка ивици Aозорни-це :а о:и;ра своју Aосле:њу уло;у: И сунца ми је �ос�а већ, (а желимДа све� се сруши сав. У звона, велим!Ве�рино, �уни! З�ро%и ме и смрви!Мрећемо с мачем %ар. У мору крви. (Šekspir 1966, V, v, сPр. 335)Ма;LеPову срчаносP и сAреPносP у Aосле:њем Lоју, ње;ову ре-шеносP и о:важносP :а не AресPане са уLисPвима уAркос свиммукама, чак и Aосле сазнања :а је живоP Lајка Aуна Lуке и Lесакоја не значи нишPа, ХрисPић и СPојановић Aомало оLазриво ка-ракPеришу као AозиPивну осоLину :осPојну Pра;ично; јунака,као „узвишено :оLро“. УAркос свему, Ма;LеP казује своју Aричу:о краја, и;ра своју уло;у :о еAило;а. Таквим сPавом он за:ивљу-је и чини :а саосећамо са ње;овим Pра;ичним крајем. „Он у Pомслучају није је:носPавно аAсPракција звана злочинац који ’:оLијаоно шPо је заслужио’ већ Pра;ични јунак и ње;ов раP са :ру;имсилама о: несумњиве :уховне вре:носPи јесPе Pра;ичан раP“(Hristić, Stojanović, 1984, сPр. 71).Ма;LеP је, како сам Aризнаје, већ оAPерећен „крвљу лозе“ Мак-:афове и не жели :а се сукоLи са њим, јер верује :а му крв неможе AусPиPи „нико ко; жена не ро:и“ (Šekspir, 1966, IV, i,сPр. 306). Бу:ући :а је Ма;LеP „искасаAио :уше“ (Šekspir, 1966, IV,iii, сPр. 324) Мак:афове :еце и жене, :ошло је време :а му се оносвеPи. Са за:овољсPвом ће ;а оLавесPиPи :а је он Pај коме је су-ђено :а му нанесе смрP, :а као „ниPков крвав“ умре. Са еPичкесPране, Мак:афов мач који ће о:руLиPи Ма;LеPову ;лаву AосPајемач Aрав:е и казне за ње;ова зло:ела, јер :восмислено симLоли-зује физичко исPреLљење и новосPечено :осPојансPво. Мак:афовмач је о:секао Aосле:њу ;лаву у :рами, ону најсPрашнију зашкоPски наро:, са највише крви и Aонео ју је AоLе:оносно на кол-цу :а Lи свеPу :онео слоLо:у. Слика Ма;LеPове ;лаве на крају Pра-;е:ије AреPи :а окамени AуLлику као Ме:уза и :а Aослужи каолекција и уAозорење AроPив Pираније. Ма;LеP је о: моћно; раP-



ФИЗИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА СМРТИ У ТРАГЕДИЈИ МАГБЕТАНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 235ника, шкоPско; краља и Pиранина :е;ра:иран :о „оLез;лављено;касаAина“. Он је са:а Lуквална, физичка слика смрPи (mementomori) која мож:а нико;а не засPрашује, али служи као Aо:сеPниксмрPи. Њему се неће указаPи часP ни сахраном :осPојном краљу,већ ће ње;ови AосмрPни осPаци срамно Aо:сећаPи на Pиранскувла:авину оно;а који није умео :а AоLе:и сеLе. ИнPелекPуална:уLина ње;ове свесPи, сумње и сPраха, које су ;а учиниле Pра;ич-ним ликом, нису Lиле AознаPе ње;овим неAријаPељима. Они сусе у слеAој освеPи оLрачунали са њим исPо Pако LруPално као шPоје он чинио у свом сPраху са својим неAријаPељима. „Умрљани крвљу су ов:е сви: уLице и жрPве […] Крв у Ма$%е�у нијесамо меPафора не;о је маPеријална и физичка, Pече из Pела AоLије-них. ОсPаје на рукама и лицима, на Lо:ежима и мачевима. Али Pакрв се не :а сAраPи ни с руку, ни с лица, ни са Lо:ежа. Ма$%е� Aочи-ње и завршава се клањем. Крви има све више. Сви Aо њој ;азе […]СмрP, злочин, уLисPва у Ма$%е�у су конкреPни. И исPорија је у Ма$-%е�у конкреPна, оAиAљива, Pелесна и Aри:ављујућа; она је роAацсамрPника, звиж:ук мача, у:арац Lо:ежа. […] Велико уLисPво, Aра-во уLисPво, уLисPво којим Aочиње исPорија је уLисPво краља. Послевећ PреLа уLијаPи. Толико :у;о :ок онај који је уLијао сам не Lу:еуLијен. […] О;ромни ваљак исPорије сPављен је у AокреP и мрви свере:ом“ (КоP, 2000, сPр. 88–89). За разлику о: осPалих „великих“ Pра;е:ија, Aо завршеPку Ма$%е-�а AрихваPа се неминовносP овакво; расAлеPа ра:ње и неизLе-жносP смрPи ;лавних AроPа;онисPа. А, иAак, крај не :оноси осећајаAсолуPно; олакшања, Aрав:е, среће или каPарзе. ПовраPак ре:ана крају Pра;е:ије не оLећава велику Aромену: Pиранија је Aреки-нуPа и „кукавни ;лумци“ се Aовлаче са сцене, али нам осPављајуAросPор Lесмисла наших живоPа. Ма;LеPова земља је :ру;а Гол;о-Pа, месPо Aуно лоLања, али је исPо Lио и ШексAиров Лон:он, каошPо су и наши ;ра:ови Lез оLзира на наше очајно не;ирање овечињенице, смаPра ВоPсон (Watson, 1994, сPр. 139). Циклично Aона-вљање исPорије указује на неAромењену Pра;ику љу:ско; живо-Pа. СмрP је сурова извесносP која човеку :оноси Aуко AонишPење,а на:е у сAасење и васкрсење је све мање. Човек AосеLно осећа Lе-смисао живоPа Aре: физичким манифесPацијама смрPи које оP-кривају крхкосP љу:ско; Pела, ка:а се руши свака илузија о ње;о-вој узвишеној Aриро:и. Те слике су у Ма$%е�у есPеPски иаксиолошки најуAечаPљивије, јер креирају аAокалиAPичну аPмо-сферу Pра;е:ије и оPкривају нихилисPички сPав Aрема живоPу исмрPи. СноAови свеPлосPи који Aовремено оLасјавају ра:њу и ли-
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ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017238 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋANA M. ANDREJEVIĆUNIVERSITY OF PRIŠTINA WITH TEMPORARY HEAD-OFFICEIN KOSOVSKA MITROVICA, FACULTY OF PHILOSOPHYSUMMARY PHYSICAL MANIFESTATION OF DEATH IN MACBETHMurders, wars, blood, severed heads, natural disasters, but alsosupernatural phenomena such as ghosts, witches, and propheciesdominate Shakespeare’s tragedy Macbeth. If we consider the abun-dance of images of darkness, fear, and nightmares too, it is difficult toresist the impression that the apocalyptic threat is over Scotland andimplicitly over the whole world if it is ruled by a tyrant's hand. Deathas a phenomenon is omnipresent in Macbeth: physically and meta-physically, realistically and symbolically, explicitly and implicitly.The author of this paper will focus more on those explicit and physi-cal images of death than on metaphysical ones, in order to emphasizetheir importance in creating the atmosphere of destruction and hellin this tragedy. The paper will attempt to discover the purpose ofthese images in the tragic course of the action, since the mere accu-mulation of the terrible scenes of death is a characteristic dramaticconvention for melodramas, which Macbeth certainly is not. On thecontrary, the diverse macabre images of death in Macbeth are in thefunction of the tragic pathos and the characterization of theprotagonists.KEYWORDS: war, murder, death, blood, tragedy.Овај чланак је оLјављен и :исPриLуира се Aо: лиценцом Creative CommonsАуPорсPво-Некомерцијално Међунаро:на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


