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Przeznaczeniem teatru,
jak dawniej tak i teraz,
było i jest służyć niejako
za zwierciadło naturze,
pokazywać cnocie własne jej rysy,
złości żywy jej obraz,
a światu i duchowi wieku
postać ich i piętno.

Czas rozspojony,
czyli jak uciec od zemsty
Agata Bielik-Robson
O czym właściwie jest Hamlet? Harold Bloom, niedawno zmarły wielki krytyk amerykański, twierdził, że o wszystkim: Hamlet to po prostu invention of the
human, „wynalazek człowieka” takim, jakim go dziś znamy.1 Wszyscy zatem mamy
Hamleta w sobie: jesteśmy podmiotami nowoczesnymi, sceptycznymi, wiecznie
dywagującymi o sensie życia, a także przekonanymi, że żyjemy w świecie i czasie,
który wypadł z kolein. Być może, cała ta sztuka krąży właśnie wokół tej diagnozy:
the time is out of joint. Ta niezwykła fraza wiedzie nas jednak w rejony, których ujęcie
Blooma, skupione na szekspirowskim odkryciu człowieka świeckiego, nie przewiduje: w eschatologiczne rozważania na temat sprawiedliwości i zemsty.
Tu wielkim mistrzem interpretacji okazuje się Jacques Derrida, francuski równieśnik Blooma, który od zawsze dzielił z nim fascynację Szekspirem. Widma
Marksa, książkę napisaną w latach dziewięćdziesiątych w podobnym czasie,
co Bloomowskie Wynalezienie człowieka, otwiera wspaniały rozdział o Hamlecie, dzięki któremu – twierdzi Derrida – można zrozumieć to, co się stało później
z Marksem i jego słynnym postulatem sprawiedliwości społecznej: można przewidzieć jego klęskę, ale też życzliwie pochylić się nad mesjańskim widmem
wielkiej obietnicy, które po marksizmie pozostało.
Szekspirowska historia księcia Hamleta służy Derridzie za kanwę relacji
między żywą jednostką a widmem przodka, która nie jest relacją przygodną,
lecz konstytutywną dla ludzkiej podmiotowości, zawsze opartej na dziedziczeniu.
„W naszych głowach straszy”, powtarza Derrida za Maksem Stirnerem i samym
Marksem, lecz, w przeciwieństwie do tego ostatniego, zaleca „gościnność
1 Harold Bloom, Shakespeare. The Invention of the Human, New York, Riverhead Books, 1998.
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wobec duchów” – możliwą jednak tylko wówczas, gdy te przestaną nas straszyć, a więc żądać zadośćuczynienia. Dlatego też zaczyna od dekonstrukcji relacji między Hamletem żywym a Hamletem widmowym, w wyniku której okazuje
się, że rezygnacja Hamleta z własnego życia na rzecz żądania zgłaszanego przez
ojcowskie widmo, nie jest aktem sprawiedliwości, lecz jedynie ustępstwem
na rzecz archaicznego prawa retrybucji. Ojcowskie widmo, z pozoru domagając
się sprawiedliwości, uzyskuje wyłącznie zemstę, a tym samym domyka historię
w pradawnym mitycznym kręgu odpłaty. Analizując szekspirowską sentencję
– the time is out joint – Derrida przedstawia Hamleta jako podmiot proto-marksowski, który prefiguruje rewolucyjne przesłanie Manifestu komunistycznego,
stojąc niejako na granicy dwóch światów: starego, zarządzanego przez przeszłość
i prawo odpłaty, oraz nowego, wychylonego w przyszłość i obietnicę wyzwolenia.
Derridiański Hamlet wcale nie chce wtłaczać świata na powrót w utarte koleiny.
Przeciwnie, pragnie podtrzymać jego „wykolejenie” – gdzie, jak u rewolucyjnego
Marksa, „wszystko, co stałe, unosi się w powietrzu” – czując, że to ono właśnie
okazuje się podwójną szansą na sprawiedliwość, czyli na wymknięcie się prawu
zemsty i pójście za obietnicą lepszej wolnej przyszłości:
Paradoks, który sam narzuca się Hamletowi i sam powoduje jego złość,
polega na tym, że przeklina on nie tyle zepsucie epoki, ile przede wszystkim
niesprawiedliwy skutek zepsucia i nieporządku, to znaczy los, który kazał
jemu, Hamletowi, z powrotem wprawić w ramy zwichrowany czas – naprostować go i przywrócić go prawu... Ma on wyprostować kierunek: nieść
prostotę i prawość (to set it right) w geście korygowania, naprawy, restytucji, zemsty, rewanżu, kary... Hamlet przeklina przeznaczenie, która każe mu
być właśnie człowiekiem prawym... albowiem ktoś, kto od narodzin skazany
jest na to, aby stać się prawym człowiekiem, może wypełnić swoje przeznaczenie jedynie poprzez dziedziczenie i naprawianie wyrządzonych krzywd,
to znaczy poprzez karania, skazywanie, zabijanie. Klątwa byłaby więc
wpisana w samo prawo.2
2 Jacques Derrida, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i Nowa Międzynarodówka,
przeł. Tomasz Załuski, Warszawa, PWN 2016, ss. 46–47.

W buncie Hamleta przeciw jego dziedzicznemu długowi
wobec ojca nie chodzi jednak o to, by zupełnie pozbyć się
ojcowskiego widma w geście prostego witalistycznego
zerwania z umarłymi („niechaj umarli grzebią swoich
umarłych”). Chodzi raczej o to, by wynegocjować inną
relację z widmem, nie opartą na prawie restytucji i zemsty.
W buncie Hamleta przeciw jego dziedzicznemu długowi wobec ojca nie chodzi jednak o to,
by zupełnie pozbyć się ojcowskiego widma w geście prostego witalistycznego zerwania
z umarłymi („niechaj umarli grzebią swoich umarłych”). Chodzi raczej o to, by wynegocjować
inną relację z widmem, nie opartą na prawie restytucji i zemsty. Nie na oddawaniu, które poprzez akt zemsty przywróci dawny porządek (set it right), lecz na dawaniu, które zgładzi grzechy tego świata w ustanowieniu zupełnie nowej formy istnienia, wolnej od dziedzicznej winy
i nakazu „karania, skazywania, zabijania”. Ta nowa prawdziwa sprawiedliwość nie polegałaby już na zadouśćuczynieniu przeszłych krzywd, lecz na stworzeniu świata, w którym nikt
nie miałby już obowiązku zabijać za zmarłych, za to każdy mógłby powiedzieć, jak Konrad
w Wyzwoleniu Wyspańskiego, „ja do żywota prawo mam”. Bo przecież właśne tego prawa
– prawa do własnego żywota – młodego Hamleta pozbawiono w imię wierności ojcom:
Jeżeli prawo bierze się z zemsty, na co wydaje się uskarżać Hamlet (przed Nietzschem,
przed Heideggerem, przed Benjaminem), to czy nie można tęsknić za sprawiedliwością, która pewnego dnia – a dzień ten nie należałby już do historii i miałby charakter quasi-mesjaniczny – byłaby w końcu oddzielona od fatalizmu zemsty? 3
Czy jednak miałby być ten quasi-mesjaniczny dzień, o którym marzy młody Hamlet, opierając się, póki jeszcze może, mściwym podszeptom Hamleta Ojca? Byłby zapewne jak „dzień spoza kalendarza” Brunona Schulza: dzień out of joint, w którym to, co zwolennikom tradycyjnego
ładu, opartego na bezdyskusyjnej wierności ojcom, wydaje się tylko chaosem i anomią, okaże
się drogą do innego prawa, nie opartego na zasadzie zemsty; prawa, w którym dzieci nie dziedziczą już grzechów ojców i nie muszą prostować ich krzywd. Hamletyzujący bohater, który nie
chce poddać się namowie ojcowskiego Ducha, a kiedy w końcu to czyni, mniej lub bardziej roz3 tamże, s. 48.

myślnie sprowadza zagładę na cały duński dwór, okazuje się tu dwuznaczną figurą końca świata: wahającym się mesjaszem, który albo
może nas wyprowadzić z uniwersum twardego prawa „oko za oko,
ząb za ząb” – albo, w ostatecznym akcie desperacji, powziąć zemstę
na całym istnieniu i rozpalić ogień wszechogarniającej apokalipsy
(krzycząc, tym razem za Makbetem: Let it come down!). Żyjąc w rozspojonym czasie, sam jest ambiwalentny i rozspojony: sygnalizuje
jednocześnie najwyższą nadzieję i możliwość absolutnej destrukcji.
Jest żywym wcieleniem tego zawrotnego punktu, w którym – zgodnie
z profetyczną formułą Hölderlina – spotyka się największe niebezpieczeństwo i szansa na zbawienie. Jest uosobieniem anomalii, zaburzenia czasu, w którym ten mógłby wreszcie wymknąć się cyklowi mściwego prawa retrybucji i rozwinąć w prawdziwą historię etycznego
postępu – albo też wszystko zniszczyć.
Derrida zaleca więc, byśmy odnaleźli w sobie ten punkt, w którym
jest Hamlet, i odkryli w sobie ten sam dylemat: czy chcemy nadal
tkwić w smutnym dziedzictwie ofiar domagających się zadośćuczynienia, czy też zdobędziemy na siłę, której zabrakło samemu Hamletowi,
by się z tego zaklętego kręgu wyrwać? Czy ulegniemy perswazji
Króla Ducha, który sączy nam w ucho Herbertowską frazę, że „są
w ojczyźnie rachunki krzywd…” – czy też odnajdziemy w sobie nową
nadzieję na świat prawdziwie wolny od prostych nakazów kodeksu
Hammurabiego, którego, pomimo pozorów moralnego postępu, jakoś nie potrafimy porzucić? Hamlet to sztuka, która zadaje to właśnie
pytanie z ostateczną mocą „być albo nie być”: być to dokonać Wyjścia
z języka zemsty – nie być to pozwolić, by prawo odpłaty, nawet tej najbardziej honorowej, próbującej zadośćuczynić pokrzywdzonym zmarłym, pochłonęło nas bez reszty.
To nie jest archaiczny dylemat, przynależny tylko tradycyjnym „kulturom honoru”. Pokusa, by zrównać żądanie sprawiedliwości z prawem
zemsty i uwolnić apokaliptyczne moce destrukcji, jest częścią także
i tego wynalazku, jakim jest nowoczesny człowiek.

Można mieć nadzieję, że pamięć wielkiego człowieka
przeżyje go o pół roku. Oczywiście pod warunkiem,
że nabuduje mnóstwo kościołów,
bo inaczej zostanie spławiony jak Marzanna.
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Hamleci do pióra!
(z punktu widzenia Fortynbrasa)
Cezary Michalski
   Teraz kiedy zostaliśmy sami
   możemy porozmawiać książę
   jak mężczyzna z mężczyzną
   Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa

Hamlet potrzebował metafizyki, ale został zmuszony do stworzenia na użytek
własny i dworu zaledwie etyki tymczasowej, która zawsze w naszym świecie
(innego nie mamy) przyjmuje kształt polityki, czasem radykalnej. Hamlet potrzebował religii, ale został zmuszony… Hamlet potrzebował poezji, miłości…
każde z tych zdań będzie się kończyło jak wyżej.
Co go jednak „zmusiło” do porzucenia kategorii i zajęć „mocnych”, „uniwersalnych”, „wiecznych” na rzecz zaangażowania (politycznego? moralnego?)
spełniającego się i spalającego naszego bohatera (a także, niestety, wszystkie
bliskie mu osoby) w krótkim skończonym czasie i w dusznej ograniczonej przestrzeni Elsynoru? Czy było to odkrycie nielegalności władzy czy czegoś więcej – braku wystarczającej legitymizacji świata? „Dania jest więzieniem”, zbudowanym na kłamstwie. Nielegalny, pozbawiony legitymizacji jest otaczający
nas porządek polityczny, a może nawet społeczny, a może nawet ontologiczny…
powoli, powoli, przyhamujmy trochę.

Zacznijmy od tego, że „książę Danii” to tytuł, który przypadł Hamletowi fatalistycznie,
ale nie z wyboru. W dodatku Hamlet nie miał prawa do tego tytułu. „Książę” bowiem
– jak nas uczy Nicolo Machiavelli, przez Szekspira i w czasach Szekspira nazywany w Anglii
„Nickiem” czyli „diabłem” – to człowiek polityczny. Coś takiego jak Suweren w Lewiatanie
Hobbesa, który może zawieszać zasady konwencjonalnej etyki, bo jego odpowiedzialnością
jest wyjście z politycznego stanu natury, zakończenie wojny wszystkich przeciw wszystkim,
zapewnienie poddanym pokoju społecznego. Albo Wielki Inkwizytor w Braciach Karamazow
Fiodora Dostojewskiego. Tak, ten sam, który kieruje katolickim Kościołem i trzyma Jezusa
uwięzionego w ciasnej, mrocznej piwniczce, gdzie często z nim rozmawia, aby mu wytłumaczyć, dlaczego musi go trzymać pod kluczem, żeby jego zbyt radykalna ewangeliczna moralistyka nie rozwaliła Eklezji, Miasta i Świata.
To ciekawe, że wszyscy dobrzy myśliciele, odpowiedzialni filozofowie polityki, którzy rozważają tajemnicę politycznego suwerena, Księcia, prowokują nas przywołaniem „Księcia tego
świata” (jak Jezus nazywa Szatana w Ewangelii Świętego Jana). Polityka to bowiem, jak mawiał inny fachowiec Otto von Bismarck, „produkcja parówek”, produkcja pokoju społecznego.
Wszyscy chcecie jeść parówki i korzystać z dobrodziejstw społecznego pokoju, ale naprawdę,
wierzcie mi, żaden z Was nie chciałby widzieć, jak parówki i pokój społeczny są produkowane.
To wiedza zastrzeżona dla Książąt, Suwerenów, Wielkich Inkwizytorów i dla mnie, Fortynbrasa, który przychodzi po Hamlecie posprzątać.
Hamlet nie ma prawa nosić tytułu Księcia, bo Książę jest katechonem (opóźniającym, odsuwającym Apokalipsę, choćby o parę krótkich chwil, w których upływa Wasze życie, synonimem
odpowiedzialnego polityka i prawodawcy u Carla Schmitta, innego specjalisty od polityki
i prawa realizowanych w domenie „Księcia tego świata”). Tymczasem Hamlet Apokalipsę
przybliża każdym swoim czynem i słowem. On skraca życia – swoje i innych – kiedy już odkryje, że Jezus siedzi uwięziony w piwnicy, a wuj rządzi Danią „nielegalnie” (czym jest „legalność”
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władcy, jeśli nie jego zdolnością do zapewnienia
społeczeństwu i państwu pokoju społecznego,
co wuj Hamleta akurat potrafił – oczywiście po
zwycięskim przewrocie, w okresie konsolidacji
władzy).
Hamlet, jak już sobie powiedzieliśmy, próbował
polityki, ale nawet tu wyszedł mu zaledwie terror
indywidualny (zabójstwo Poloniusza, śmierć przy
próbie kolejnego zabójstwa). Filozofia, do której
został zmuszony jest zaledwie z poziomu Alberta
Camusa czy Simone Weil (przyznacie, nie są to najgorsze nazwiska, ale to jednak tylko moraliści, którzy dali się popchnąć na drogę manichejskiej gnozy
lub aporetycznego tragizmu, a nie Arystoteles czy
Hegel potrafiący oddać sprawiedliwość stworzonemu światu, dostrzegający „chytrość Rozumu”
działającego nawet przez wuja Hamleta).
Naszą – Książąt, Suwerenów, Wielkich Inkwizytorów, Fortynbrasów – rolą jest takie zarządzanie
światem, żeby Hamlet nie musiał angażować się
w politykę, do której nie ma głowy, która niepotrzebnie go spala. A może wuj Hamleta był po prostu kiepskim Suwerenem, zwyczajnym mordercą,
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Naszą – Książąt, Suwerenów, Wielkich Inkwizytorów,
Fortynbrasów – rolą jest takie zarządzanie światem,
żeby Hamlet nie musiał angażować się w politykę,
do której nie ma głowy, która niepotrzebnie go spala.
który nie potrafił namaścić i ukryć pochodzenia swojej władzy? Może Rozum nie wybrał
go sobie jako narzędzia własnej chytrości, a zawieszona przez niego w oknach Elsynoru
zasłona hipokryzji (będącej, jak naucza Francois de La Rochefoucauld, hołdem złożonym
przez występek cnocie) była niewystarczająco solidna, skoro Hamlet zobaczył przez nią
rzeczy, które powinny być ukryte przed ludźmi o słabym żołądku – produkcję parówek,
ascendencję władcy? To nasza wina – ludzi polityki – że nie stworzyliśmy Hamletowi
wygodnego gniazdka, w którym mógłby zajmować się etyką mocną, zamiast politycznym
zaangażowaniem nieuchronnie grzęznącym w labiryncie aporii; poezją, zamiast użytkową
publicystyką strof, które dopisuje do Zabójstwa Gonzagi po to, by zdemaskować założycielski grzech wuja. Nie stworzyliśmy warunków, żeby Hamlet mógł się zajmować miłością
zamiast – jak mówi Zbigniew Herbert, dla którego Hamlet był modelem w życiu i sztuce,
na dobre i złe – „estetyczną zemstą na świecie”, której bojowników (nie tylko polskich
mężczyzn) zawsze cechuje mizoginia i brak empatii zabijające Ofelię.
Dla mnie, Fortynbrasa, dla nas, ludzi polityki, tragedia Hamleta jest testem pozwalającym sfalsyfikować hipotezę, czy dobrze, czy źle wypełniliśmy rolę Suwerena, katechona,
Księcia. W świecie, w którym nam się powiodło, Hamlet jest człowiekiem pobożnym,
poetą, kochankiem, może nawet weganinem lub hipsterskim buddystą. Nigdy nie spojrzy za zasłonę bytu. Nie przeczyta nawet Tragedii Hamleta, księcia Danii, która podobnie
jak Książę Machiavellego, Lewiatan Hobbesa czy Legenda o Wielkim Inkwizytorze Dostojewskiego, powinna być lekturą zarezerwowaną dla nas.
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Ostatnio straciłem całą radość życia.
Powietrze, ten cudowny
baldachim nad nami,
w moich oczach jest jedynie
nagromadzeniem wstrętnych
i niezdrowych wyziewów.
A człowiek?
Niby wiem, że to arcydzieło.
A jednak dla mnie to
kwintesencja marnego prochu.

Bajka Yoricka
		
o Hamlecie-lwie
i Hamlecie-dziecku
		   

Piotr Augustyniak

Autorstwo tej bajki jest przypisywane Yorickowi, którego czaszkę Hamlet wziął do ręki podczas rozmowy z grabarzem. Jak w przypadku
każdego tekstu apokryficznego okoliczności
jego powstania giną w mrokach niewiadomego. Współczesnego czytelnika zaskoczyć mogą
frazy, które po kilku wiekach niemal dosłownie
powtórzy Fryderyk Nietzsche w Tako rzecze
Zaratustra. Czyżby cytował duńskiego błazna?
To że Yorick prorokuje o świecie postprawdy i
memu nikogo nie powinno dziwić. Są na tym
świecie rzeczy, które nie śniły się filozofom.

n a z d j ę c i u : To m a s z A u g u s t y n o w i c z

Opowiem wam bajkę o lwie i dziecku.

n a z d j ę c i u : To m a s z M I ę d z i k

Ludzie chcą dziś służyć wielkiemu smokowi. Nazywają go panem i bogiem. Kłamcą jest ten bóg i złodziejem. Fałszem jest wszystko, co wypełnia jego trzewia.
Zatrute są zęby, którymi kąsa. Pomieszanie języków
prawdy i kłamstwa – oto jego znak. Fake newsem nazywacie to i postprawdą.
Jest nazbyt wielu ludzi – polityczne kłamstwo wymyślono dla nich. Popatrzcie tylko, jak wabi ku sobie tych
nazbyt wielu! Jak ich żuje i połyka! Nawet artystom
i filozofom wsącza się do serca. Zaiste, smok ów gasi
blask waszych oczu. Powolnym gniciem jest życie
w jego cieniu.
Popatrzcie, jak dobrzy i źli, pospołu, piją jego truciznę.
Popatrzcie, jak potem wymiotują żółcią, a nazywają
to memami i opiniami. Popatrzcie, jak pożądają władzy, jak się wspinają, żeby zasiąść na jej tronie, jak się
nawzajem obrzucają błotem i w błocie się topią.
Czy chcą udusić się odorem własnej zgnilizny?
Bracia, wybijcie okna i wyskoczcie. Uciekajcie tam,
gdzie czyste jest powietrze. Uchodźcie, bracia, na pustynię.

Powiadam wam, bracia, mieliście dziecko pośród siebie.
Przed laty na własnym woziłem je grzbiecie.
Bawiłem je mądrościami swoimi i błazeństwami.
Karmiłem bajkami i przypowieściami.
Zaprawdę znienawidziliście je i na śmierć je skazaliście.
Tam na pustyni mieszka lew. Krąży i tropi wolność, którą chce uczynić swoim łupem.
Panem chce być samego siebie. Smokowi krwawą wypowiedział wojnę. Zaprawdę, trzeba
być lwem, żeby zagarnąć wolność i zdobyć sobie prawo do świętego Nie, na przekór trucicielom i obłudnikom.
Lecz, bracia moi, powiedzcie, czego nie potrafi nawet lew, że za towarzysza potrzebne
mu jest dziecko?
Dziecko jest kołem, które samo się toczy. Świętym, nieprzerwanym Tak dla życia i dla gry
tworzenia. Dziecko jest poza zemstą i poza iluzją. Wolnością jest i nieskrępowanym, twórczym ruchem, radością jest i zadziwieniem. Błyskawicą jest z ciemnej chmury naszego życia
i morzem, które trwa nieporuszone pośród kłamstwa i rozpadu świata.
Powiadam wam, bracia, mieliście dziecko pośród siebie. Przed laty na własnym woziłem
je grzbiecie. Bawiłem je mądrościami swoimi i błazeństwami. Karmiłem bajkami i przypowieściami. Zaprawdę znienawidziliście je i na śmierć je skazaliście. Przyszło za wcześnie
– powiadają ci, których zwą u was mądrymi. Powiadam wam, raczej za późno jest dla niego.
Otwartym oknem w murze waszego więzienia było dziecko. Wyście jednak je zatrzasnęli. Wezwaniem, byście lwami się stali – aleście go nie posłuchali. Mówiliście – podżegacz
to jest i odmieniec, szaleniec, zwodziciel, który w otchłań domaga się skoku. Zbrodniarzem
przezywaliście go.
Powiadam wam, jego przelana krew głośno woła o pomstę nad waszym kłamstwem i waszą
małodusznością.
Nie ma już dziecka, nie ma już lwa, nie ma już pustyni, na którą można byłoby uciekać
i za którą tęsknić. Biada! Sami staliście się grabarzami swojej nadziei i pastuchami smoka,
który was pożera.

na zdjęciu: Agnieszka Judycka, Marcin Kalisz

Ten czas jest kością, wyłamaną w stawie –
Jak można liczyć, że ja ją nastawię?
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pl. Św. Ducha 1, 31–023 Kraków
12 424 45 00, 12 424 45 11
www.teatrwkrakowie.pl
Scena MOS
ul. Rajska 12, 31-124 Kraków
Dom Rzemiosł Teatralnych
ul. Radziwiłłowska 3, 31-026 Kraków

REZERWACJA BILETÓW
poniedziałek – piątek w godz. 9.00–16.00
tel. 12 424 45 25, 12 424 45 28, fax 12 422 40 22
KASA BILETOWA
pl. Św. Ducha 1
tel. 12 424 45 26
pn – sb 10.00–19.00 (przerwa 14.00–14.30)
niedziela – jeśli jest grany spektakl,
na 2 godziny przed rozpoczęciem
ul. Rajska 12 | Scena MOS
sprzedaż na 2 godziny przed spektaklem
SPRZEDAŻ INTERNETOWA
www.teatrwkrakowie.pl
ZWIEDZANIE TEATRU
Zapraszamy do zwiedzania Teatru z przewodnikiem,
który przedstawi historię budynku i związanych z nim artystów
tel. 12 424 45 25

