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Czy Rosenkrantz1 i Guildenstern 
naprawdę (nie) żyją?  
Koszmar rozmytej podmiotowości  
w sztuce Toma Stopparda 
„Rosencrantz i Guildenstern nie żyją” 
oraz jej filmowej adaptacji

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom Stoppard, tworząc zarówno sztukę Rosencrantz i  Guildenstern nie żyją, jak 
i  jej późniejszą filmową adaptację, postawił w  centrum uwagi dwie postaci, które 
w Hamlecie Williama Szekspira pełnią role zdecydowanie drugoplanowe. Taki za-
bieg artystyczny sugeruje, że – korzystając z okazji na dopowiedzenie wątków, które 
w treści pierwowzoru pozostały rozegrane w sferze niedostępnej odbiorcy – Stoppard 
uczyni z Rosenkrantza i Guildensterna pełnoprawnych i pełnowymiarowych boha-
terów przemawiających własnym, wolnym głosem. W oryginalnym dramacie Szek-
spira obaj bohaterowie reprezentują bowiem figury typowej lojalności i poddańczości 
przechodzącej w służalstwo; będąc „na usługach króla jako rozdawcy łask i władzy”2, 
wpisują się w stereotyp bezmyślnego, ślepo oddanego sługi. Każda wypowiedź Ro-
senkrantza i  Guildensterna jest de facto frazesem, semantycznie pustym w  świetle 
tego, iż podstawową motywacją wszystkich ich zachowań jest uległość wobec wład-
ców. Wkroczywszy w sferę oddziaływania Klaudiusza, który – skłaniając ich do szpie-
gostwa – poniekąd doprowadza ostatecznie do ich śmierci, doznają zasłużonej kary 
za bezmyślność, poddaństwo i angażowanie się w niezrozumiałe dla siebie sprawy; 
komentuje to zresztą w ten sposób sam Hamlet, stwierdzając, że „własne to wścib-
stwo wtrąciło ich w przepaść”3.
1 Pisownia imienia zostaje przywołana za polskim tekstem dramatu Stopparda: tylko w tytule pojawia 

się wersja „Rosencrantz”, w  didaskaliach i  wypowiedziach bohaterów konsekwentnie stosowany 
jest natomiast wariant „Rosenkrantz”. Por. T. Stoppard, Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, tłum. 
G. Gottesman, „Dialog” 1969, nr 2, ss. 31‒80.

2 S. Helsztyński, Wstęp [w:] W. Shakespeare, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, oprac. S. Helsztyński, 
Wrocław 1960, s. XLVI; por. także A. Tretiak, Wstęp [w:] W. Shakespeare, Hamlet, tłum. A. Tretiak, 
Kraków 1922, passim.

3 Akt V, scena 2. Wszystkie cytaty z  Hamleta pochodzą z  tłumaczenia Józefa Paszkowskiego:  
W. Shakespeare, Hamlet. Królewicz duński, tłum. J. Paszkowski, Warszawa 1970.
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Stoppard, choć operuje wątkami znanymi szekspirowskiego pierwowzoru i pod-
daje je twórczym modyfikacjom, zachowuje również wiele cech charakterystycznych 
Hamleta. Jako jedno z podobieństw między oboma dziełami wskazać można między 
innymi swoistą fragmentaryczność fabuły, złożonej jak gdyby z serii obrazów, powią-
zanych głównie osobami bohaterów. Ten efekt zostaje doskonale oddany w filmowej 
adaptacji sztuki Stopparda, gdzie praca kamery skupionej na tytułowych bohaterach 
i  podążającej za nimi, czasem tylko przenoszącej zainteresowanie na inne postaci, 
wspomaga sugerowaną przez tok niestabilnej akcji urywkowość. Hamleta i  tekst 
Stopparda łączy także silny wydźwięk tragiczny, na który składa się między innymi 
szczególna rola „konieczności” i  losu czy oparcie dramatycznego napięcia o relacje 
między jednostką a  światem zewnętrznym. Brytyjski reżyser i  dramaturg przenosi 
jednak przy tym środek ciężkości w zupełnie inne miejsce i poprzez zmianę perspek-
tywy prowokuje nowe interpretacje. Korzystając z oniryczno-groteskowej konwencji 
typowej dla teatru absurdu4, Stoppard sięga do skonstruowanych przez Szekspira 
drugoplanowych postaci, ale nie do końca po to, by pogłębić ich rys psychologicz-
ny i uwypuklić stereotypowe sylwetki. Niniejszy tekst jest próbą interpretacji sztuki 
Rosencrantz i  Guildenstern nie żyją oraz jej filmowej adaptacji w  kluczu kategorii 
podmiotowości, a szczególnie podmiotowości płynnej, niepewnej, niestałej, a może 
po prostu niedookreślonej5.

W tekście Stopparda wydarzenia z szekspirowskiego pierwowzoru toczą się zna-
nym rytmem, jednakże prezentowane są z punktu widzenia tytułowych bohaterów. 
W Hamlecie zjawiają się oni w Elsynorze nagle, już w toku akcji, w Rosencrantz i Gu-
ildenstern nie żyją z kolei ukazani są widzowi jeszcze wcześniej, w drodze na zamek. 
Jednakże ani wprowadzenie wątku podróży, ani sposób, w jaki trafiają oni ostatecznie 
do Elsynoru, nie służą racjonalnemu wyjaśnieniu ani nie budują spójności historii 
bohaterów Stopparda z fabułą Hamleta. Przeciwnie: Guildenstern i Rosenkrantz od 
początku wydają się postaciami niejako spoza świata, z zewnątrz, nie przynależącymi 
do naturalnego porządku – nie są pewni, dokąd i po co jadą, a do zamkowej sali tra-
fiają ostatecznie po tym, jak spotykają wędrowną trupę aktorów. To sytuuje ich w po-
zycji różniącej się zasadniczo od tych zajmowanych przez pozostałe postaci – i taki 
typ relacji utrzymuje się właściwie aż do finałowej sceny. Chociaż tytułowi bohate-
rowie uczestniczą w wydarzeniach znanych z szekspirowskiego dramatu, wykonują 
też wiele czynności pobocznych, do których nie włączają innych bohaterów i które 
z wątkiem hamletowskim są związane w  sposób znikomy. Dodatkowo sami sobie 
wydają się wrzuceni w tok niezrozumiałych zdarzeń, z którymi nie czują się powią-
zani – podkreślają to wielokrotnie w dialogach i monologach pełnych retorycznych 
pytań i wątpliwości związanych z ich sytuacją i rolą, jaką mieliby odegrać. Sympto-

4 Por. S. Sikora, Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, czyli jak być. Shakespeare, antropologia i Toma 
Stopparda gra w teatr, „Konteksty” 1995, t. 49, z. 2, s. 24.

5 A  więc w  pewnym sensie postmodernistycznej – współgra to zresztą z  powszechnym odbiorem 
całego tego tekstu kultury – a w szczególności wersji filmowej – jako postmodernistycznego właśnie; 
por. np. ibidem.
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matyczny jest również fakt, że o  ile sam Hamlet, para królewska i  inni dworzanie 
pozostają w fabularnych ramach nakreślonych przez Szekspira i funkcjonują jedynie 
w ich obrębie, odgrywając przeznaczone sobie role, a poza nimi nie egzystując, o tyle 
tytułowych bohaterów Stopparda te ramy zdają się nie obejmować ‒ a przynajmniej 
nie do końca. Świadczą o tym chociażby relacje pomiędzy nimi a aktorami, zwłasz-
cza Pierwszym Aktorem. W wypowiedziach kierowanych do Hamleta zachowuje on 
sposób wypowiadania się i charakter szekspirowskiego pierwowzoru – odgrywa rolę 
kierownika trupy aktorskiej, której zadaniem jest wystawienie zleconej sztuki. Na-
tomiast momenty interakcji z Rosenkrantzem i Guildensternem stanowią zarazem 
punkty przejścia na poziom obserwacji, poziom meta-, zewnętrzny względem reszty 
świata przedstawionego. Stanowi on przestrzeń dyskursu, mieszczącego w sobie ko-
mentarze i refleksje związane z bieżącymi wydarzeniami, ale też wykraczające poza 
nie, przeniknięte filozoficznym namysłem. Wypowiedzi te, których adresatami ‒ 
bądź przynajmniej słuchaczami ‒ są tytułowi bohaterowie, wprowadzają ich samych 
w tę dyskursywną przestrzeń, uzewnętrzniającą i alienującą od dziejących się niejako 
w tle wydarzeń, które wydają się jedynie odgrywaną sztuką-życiem. W taki sposób 
można interpretować między innymi scenę, w której Pierwszy Aktor udziela Rosen-
krantzowi i Guildensternowi rad przed rozmową z Hamletem, co staje się pretekstem 
do refleksji o charakterze znacznie bardziej ogólnym:

GUILDENSTERN Wiemy tylko tyle, ile nam się mówi, a to niewiele. I nie wiemy 
nawet, czy to prawda.
PIERWSZY AKTOR Tego nie wie nikt. Wszystko trzeba przyjmować na wiarę. Praw-
dziwe jest tylko to, co się przyjmuje jako prawdziwe. To jest waluta, za którą się żyje. 
Może nie mieć żadnego pokrycia, ale póki jest notowana, to nie ma znaczenia. Zasadą 
jest tu domniemanie6.

Od pozostałych bohaterów różni też Rosenkrantza i Guildensterna język, którym się 
porozumiewają. Mieszkańcy rozmawiają ze sobą wyłącznie za pomocą fraz zaczerp-
niętych z Hamleta. Tytułowi bohaterowie Stopparda również używają tego rodzaju 
wypowiedzi, oprócz tego jednak korzystają z języka współczesnego, niejednokrotnie 
przechodząc w sposób płynny od jednej z tych konwencji do drugiej. W ten sposób 
podkreślona zostaje strony sztuczność i sztywność mowy Szekspirowskich bohaterów, 
dzięki czemu oryginalne cytaty mogą zostać wyraźnie wyodrębnione z treści sztuki 
Stopparda i obnażyć jej komentujący i nadpisujący się nad oryginalnym dziełem cha-
rakter7. Z drugiej zaś strony taki zabieg konstrukcyjny uwypukla jeszcze specyficzny 
status głównych bohaterów i ich nieprzynależność do świata Hamleta.

Rosenkrantz i Guildenstern, mimo niezakorzenienia w świecie przedstawionym 
i  wielokrotnie podkreślanego wyalienowania, które mogłyby sugerować wyrazistą 

6 Wszystkie cytaty z  Rosencrantz i  Guildenstern nie żyją zawarte w  niniejszym artykule pochodzą 
z polskiego tłumaczenia sztuki: T. Stoppard, op. cit. 

7 Por. J. Kokot, Rosenkrantz i  Guildenstern w  językowej nierzeczywistości, „Tekstualia” 2012, nr 1  
[on-line:] http://tekstualia.pl/stara/index.php?DZIAL=teksty&ID=713 [20.08.2016].
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opozycję względem pozostałych bohaterów opartą na istnieniu mocnych granic, 
wcale nie mają silnej tożsamości. Przeciwnie: w kontakcie z zastaną rzeczywistością 
rozmywają się zupełnie, stając się podmiotami rozproszonymi, o płynnych, rozedr-
ganych granicach. Ta otaczająca ich rzeczywistość jawi się bowiem – i im, i widzowi 
– jako budząca poczucie zdumienia, na które znacząco wpływa kilka czynników. Przede 
wszystkim prawa natury wydają się głównym bohaterom zupełnie niezrozumiałe i za-
chwiane. Najpierw swoistemu zawieszeniu ulegają zasady prawdopodobieństwa: naj-
bardziej wyrazistym przykładem jest oczywiście pojawiające się już w pierwszej scenie 
rzucanie monetą, która bezustannie spada tą samą stroną do góry. Oczywiście sytuacja 
taka jest możliwa, wydaje się jednak nieprawdopodobna i prowokuje Guildensterna do 
poszukiwania wyjaśnienia poprzez rozważanie różnych możliwych opcji; wśród nich 
znajduje się między innymi podejrzenie, że „czas stanął w miejscu i fakt podrzucenia 
monety powtarza się dziewięćdziesiąt razy”8. Inne przykłady sugerujące niejasność za-
sad świata stanowić mogą – wyraziście zaprezentowane w filmowej adaptacji sztuki 
Stopparda – sytuacje przypadkowego stykania się Rosenkrantza z prawami fizyki, nie 
zawsze, przynajmniej na pierwszy rzut oka, działającymi tak, jak można by było ocze-
kiwać. Kiedy bohater w wersji filmowej zrzuca do kufra pióro i kręgiel, te przedmioty 
o ewidentnie różnej wadze spadają za pierwszym razem w podobnym tempie. Widz 
może wprawdzie zaobserwować różnicę pomiędzy tą próbą upuszczenia pióra i kręgla, 
a kolejną, już „udaną” ‒ najpierw pióro rzucane jest pionowo, potem zaś poziomo, 
przez co wzmaga się opór powietrza ‒ jednakże nie niweluje to do końca zdziwienia. 
Jeszcze większe zdumienie budzi fakt, że w  jednej ze scen okazuje się możliwe spo-
kojne włożenie rąk do świeżo wylanego z imbryka wrzątku. Rosenkrantz, nieustannie 
zauważający intrygujące – i ignorowane przez Guildensterna – sytuacje, nie formułuje 
praw rządzących światem; obserwuje je tylko w praktyce, ale nie bada ich dokładniej 
i nie wprowadza do sfery rozumienia. Prawa te bywają jednak wyraźnie nieoczywiste: 
czasem wydają się rozmywać, zanikać, zawieszać swoje działanie lub działać na opak, 
utrudniając rozróżnienie sennego złudzenia od faktycznego zdarzenia. 

Niezwykle istotnym elementem, który rozbija mocną podmiotowość Rosenkrant-
za i Guildensterna, a który dotyczy już bezpośrednio ich samych, nie otaczającego ich 
świata, jest fakt, iż obaj bohaterowie nie potrafią przypomnieć sobie zdarzeń, które 
miały miejsce przed porankiem, gdy zostali wezwani. Ta swoista amnezja9 jest czymś, 
na co zwracają uwagę kilkukrotnie i  co budzi w nich wyraźne poczucie niepoko-
ju. Splata się ona z wspomnianym już niezrozumieniem zaistniałej sytuacji, w którą 
zostali wmanewrowani. Mimo prób analizowania zastanego stanu rzeczy, głównym 
bohaterom Stopparda towarzyszy bez przerwy uczucie otoczenia przez chaos i zagu-
bienia, które manifestują szczególnie w  ciągłych pytaniach o  elementy otaczającej 
ich rzeczywistości. Najmocniej uwidacznia się to w finałowych scenach, kiedy Ro-
senkrantza i Guildensterna ma spotkać śmierć; te okoliczności wymuszają ostateczną 
i dramatyczną próbę rozrachunku i zrozumienia:
8 T. Stoppard, op. cit., s. 33.
9 Por. S. Sikora, op. cit., s. 24.
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GUILDENSTERN […] Co to wszystko ma znaczyć? I kiedy to się zaczęło? Czyśmy 
upadli, czy nas pchnięto? Czy też było za późno, zanim się zaczęło?... […] (wybucha) 
Nie zrobiliśmy nic złego! Nikomu nie zrobiliśmy krzywdy. Prawda?
ROSENKRANTZ Nie pamiętam10.

Co niezwykle istotne i uderzające, tożsamość Rosenkrantza i Guildensterna zo-
staje zupełnie zatarta i staje się niespójna już na poziomie najbardziej zasadniczym 
i podstawowym: okazuje się, że żaden z nich nie jest pewny własnego miana. Ich 
imiona używane są zamiennie również przez pozostałe postaci, które zresztą zwykle 
zwracają się do nich obu równocześnie za pomocą zwrotów „Rosenkrantzu i Guil-
densternie” czy też „panowie” lub „przyjaciele”, ewentualnie wymieniają ich jednego 
bezpośrednio po drugim, a czasem po prostu ich mylą:

KLAUDIUSZ Dzięki ci za to, Rosenkrantz, (zwracając się do Rosenkrantza, który nie 
był na to przygotowany, podczas gdy Guildenstern zgięty jest w ukłonie) i tobie kochany 
Guildensternie. (zwraca się do Guildensterna kłaniającego się nisko)
GERTRUDA (poprawiając) Dzięki ci za to, Guildensternie, (zwracając się do Rosen-
krantza, ten kłania się rzucając okiem na Guildensterna, który pozostaje zgięty we dwoje, 
aby znowu się ukłonić, po czym obaj kłaniają się nisko, patrząc na siebie spod oka) i tobie, 
kochany Rosenkrantz. (zwracając się do Guildensterna, w momencie gdy obaj są już wy-
prostowani. Guildenstern znowu zaczyna się kłaniać)11

Sami tytułowi bohaterowie próbują kilkukrotnie przypomnieć sobie, który z nich 
jest którym, stosując metody logiczne lub usiłując zaskoczyć siebie nawzajem i wy-
musić naturalną, automatyczną reakcję na wypowiedziane imię. Za każdym razem 
jednak wysiłki te okazują się bezskuteczne. Tym, co na pewnym poziomie odróżnia 
obu bohaterów, są modele zachowań. Postać określana jako Rosenkrantz generalnie 
sytuuje się po stronie działania instynktownego, emocjonalnego i jest raczej empa-
tycznie nastawiona do świata oraz znacznie bardziej ciekawska; Guildenstern z kolei 
jest tym, któremu bliższe są prawa logiki i władza rozumu, intelektualny, filozoficzny 
stosunek do rzeczywistości. Dla nich samych tak nakreślona różnica wydaje się jed-
nak nie stanowić wystarczającej cechy dystynktywnej, tym bardziej, że kilkukrotnie 
ich role zmieniają się i przeplatają. W scenie gry w pytania to Rosenkrantz wykazuje 
się intelektualnym sprytem i refleksem, o który można by podejrzewać raczej Gu-
ildensterna; ten z kolei nie zawsze kieruje się tylko umysłem, szczególnie w finale 
pozwalając ponosić się emocjom. Obaj funkcjonują więc jako postaci uzupełniające 
się i okresowo przenikające, którym towarzyszy głębokie przekonanie o własnym nie-
dookreśleniu i strach związany z niepamiętaniem nawet własnych imion:

ROSENKRANTZ Odpowiedzi, owszem. Odpowiedzi były na wszystko. 
GUILDENSTERN Zapomniałeś chyba.

10 T. Stoppard, s. 78.
11 Ibidem, s. 42.



Marta Błaszkowska 

128

ROSENKRANTZ (wybucha) Nie zapomniałem! Świetnie pamiętałem swoje imię – 
i twoje, tak jest! Gdziekolwiek człowiek spojrzał, była odpowiedź. Nie było wątpliwości 
– każdy wiedział, kto ja jestem, a jeżeli nie wiedział, to pytał – i ja mówiłem mu12.

Tak zarysowana, niepewna i rozmyta podmiotowość tytułowych bohaterów sztuki 
i filmu Stopparda poddaje się interpretacjom biegnącym przynajmniej kilkoma różny-
mi ścieżkami. Rosencrantz i Guildenstern nie żyją to utwór, który – szczególnie w wersji 
filmowej – odczytywany jest najczęściej jako obrazujący w praktyce dylematy drugiej 
połowy dwudziestego wieku, głęboko zresztą naznaczające cały teatr absurdu:

Dramaturdzy ci podejmują wyzwanie ukazania absurdu w  jego pełni, poszukują go 
we wszystkich aspektach życia człowieka. Odcinają się od wszystkiego, co miało tylko 
pozorny sens, ukazują powagę kryzysu13. 

Wynika z tego związek sposobu kreacji bohaterów z refleksją na temat kryzysu sil-
nego, metafizycznego podmiotu; ma on się przekształcić w  podmiot, który „jest 
»funkcją« języka”14. Rosenkrantz i Guildenstern mogliby w  świetle tych rozważań 
stanowić takie właśnie podmioty. Z jednej strony towarzyszy im absolutna świado-
mość wszechobecnego relatywizmu i zmęczenie uwikłaniem w sieć znaczących, które 
odsyłają jedynie do kolejnych znaczących, rozmywając zupełnie znaczenie. Z drugiej 
natomiast ich naznaczona kryzysem tożsamość budzi w nich lęk i nie potrafią się 
z nią oni w pełni pogodzić: zdumieni nową sytuacją pragną powrotu do starej, do 
świata, w którym „gdziekolwiek człowiek spojrzał, była odpowiedź”. To również nie 
dziwi: Rosenkrantz i Guildenstern są przecież bohaterami kultury Zachodu, funkcjo-
nującymi w cieniu wielkiego mitu „o pełnej obecności, o dającej pewność podstawie, 
o początku i kresie gry”15. Stąd trudność z ostatecznym zaakceptowaniem fasadowej 
natury znaczącego, chęć zawrócenia i zanurzenia się na nowo w złudnej sieci symboli, 
które dawały poczucie mocnej ‒ nawet jeśli w  istocie pozornej ‒ podstawy pełnej 
egzystencji. Powrotu jednakże nie ma: pozostają jedynie ucieczki od kolejnych zna-
czących, aż do pełnego pogodzenia się z  faktem, że poszukiwanie znaczonych jest 
bezsensowne; nie ma więc znaczenia, czy Guildenstern jest Guildensternem, czy też 
Rosenkrantzem i odwrotnie, istotne jest bowiem to, jaką stanowią funkcję w tekście, 
grze, która jest wszystkim i którą jest wszystko.

Z kolei próba zastosowania do interpretacji postaci Rosenkrantza i Guildenster-
na kategorii zaczerpniętych z filozofii Jacques’a Lacana może poprowadzić w stronę 
refleksji nie tyle nad ludzką kondycją jednostki będącej poniekąd reprezentantem 

12 Ibidem, s. 43.
13 M. Kałuża, P. Mróz, Motyw nonsensu i  absurdu w  awangardzie teatralnej lat pięćdziesiątych 

i sześćdziesiątych, „Estetyka i Krytyka” 2005/2006, nr 9/10, s. 177.
14 J. Derrida, Różnia, tłum. J. Margański [w:] idem, Marginesy filozofii, tłum. A. Dziadek et al., 

Warszawa 2002, s. 42.
15 Idem, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, tłum. W. Kalaga [w:] Współczesna 

teoria badań literackich za granicą, t. 4, red. H. Markiewicz, Kraków 1996, s. 173.
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społeczeństwa, ile nad sposobem recepcji rzeczywistości i  tym, jak wpływa on na 
samopostrzeganie podmiotu. Sytuację tytułowych bohaterów Stopparda rozpatry-
wać da się bowiem jako wynik uderzającej niewspółmierności pomiędzy funkcjo-
nowaniem rejestrów wyobrażeniowego i symbolicznego. Pierwszy z tych porządków 
– Lacan wyróżniał trzy, do wspomnianej pary dodając jeszcze Realne – obejmuje wy-
obrażenia podmiotu na temat rzeczywistości i siebie samego, szereg obrazów, które, 
misternie konstruowane, stają się podstawą stosunku do świata. Obaj bohaterowie 
Stopparda właściwie tego rodzaju wyobrażeń nie mają – brakuje im rozbudowanych 
wizji na własny temat, nie potrafią dookreślić żadnych swoich wewnętrznych cech 
charakterystycznych ani dążyć do realizacji obranego przez siebie wzorca. „W sumie 
zredukowane, lecz iście nieredukowalne pole wyobrażeniowego”16 okazuje się więc 
w ich wypadku bardzo silnie zminimalizowane. Obaj zakorzenieni są za to bardzo 
mocno w rejestrze symbolicznym – a więc w sferze praw, języka, silnych zewnętrz-
nych zakazów i tych różnego rodzaju sił, które pochodzą z zewnątrz podmiotu, a nie 
z jego wnętrza. Objawia się to przynajmniej na kilka sposobów. Guildenstern przez 
większość czasu, szczególnie zaś w początkowych scenach, wzbudza w sobie pytania 
filozoficzne, które mają za pomocą języka wyrazić zaistniałą sytuację; z kolei niezro-
zumiały przypadek monety upadającej wciąż jedną stroną do góry prowokuje do 
próby odkrycia praw rządzących rzeczywistością lub przynajmniej uporządkowania 
nazewnictwa. Dodatkowo dla obu bohaterów szczególnie istotne są słowa i nazwy – 
w tym wspomniane już, uparcie poszukiwane własne imiona. Szczególnie uderzająca 
w  tym kontekście staje się padająca w  jednej ze scen konkluzja: „Słowa, słowa są 
wszystkim, na czym możemy polegać”17. Ale rejestr symboliczny, w którym funkcjo-
nują Rosenkrantz i Guildenstern, nie jest tym, co mogłoby przynieść im poczucie 
bezpieczeństwa i pomóc w zrozumieniu lub oswojeniu świata. Świat ten, opisujący 
go język i rządzące nim zasady znajdują się bowiem niejako w stanie rozkładu. Za-
miast uporządkowanych reguł króluje to, co chaotyczne – niektóre prawa działają, 
inne zawodzą w najmniej spodziewanych momentach. Język myli się nawet w naj-
prostszych kwestiach, takich jak odróżnianie od siebie istniejących przecież odrębnie 
osób; miejsce konkretnych, powiązanych z ludźmi imion, zastępują bezustanne po-
myłki i całkowita swoboda używania nazw niemal w oderwaniu od desygnatów. Sami 
Rosenkrantz i Guildenstern nie są w stanie ani przypomnieć sobie własnych mian, 
ani zrozumieć nawzajem swoich oczekiwań; dobitnie pokazują to sceny prób przed 
rozmową z Hamletem, kiedy Guildestern usiłuje wcielić się w rolę księcia, a Rosen-
krantz nie jest w stanie przez dłuższy czas pojąć celu tych działań i zacząć się stosować 
do zasad. Symbole piętrzą się, zazębiając i powtarzając nawzajem, zdawałoby się, że 
w nieskończoność. Kilkupoziomowy teatr w teatrze, gdzie aktorzy odgrywają parale-
lę sytuacji z Hamleta, a później kukiełki powtarzają te sceny, zmieniając tylko pewne 
ich elementy, obrazuje tę specyficzną szkatułkowość i to, że cały świat wykreowany 
przez Stopparda jest tylko zabawą w udawanie. Ostateczna pustka słów i  symboli 
16 J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, oprac. J. A. Miller, tłum. J. Waga, Warszawa 2014, s. 22.
17 T. Stoppard, op. cit., s. 44.
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daje się zauważyć podczas gry w pytania, gdy, poruszając się po zaimprowizowanym 
tenisowym boisku, Rosenkrantz i Guildenstern przerzucają się zdaniami bez sensu, 
które nie niosą za sobą żadnej treści.

Główni bohaterowie Stopparda nie posiadają więc tego, co pozwoliłoby im stać 
się mocnymi podmiotami: samowiedzy ani zakorzenienia w świecie, w którym prze-
bywają. W koncepcji Rogersa Brubakera, który postuluje zastąpienie terminu „toż-
samość” innymi, mniej obciążonymi wieloznacznością pojęciami, można określić 
ten stan jako brak samorozumienia i społecznej lokalizacji – świadomości miejsca, 
jakie się zajmuje i  roli, jaką ma się do odegrania, koniecznej, by móc podjąć nie-
istrumentalne działania18. I  faktycznie, Rosenkrantz i Guildenstern de facto takich 
– wynikających z własnej woli i motywacji – działań nie podejmują. Wpadają w ciąg 
zdarzeń, są przestawiani z miejsca na miejsce jak pionki i choć kilkukrotnie wyrażają 
obawy związane z sytuacją, nie robią nic konkretnego, by się z niej wyrwać. Trudno 
w  ich postępowaniu dopatrywać się pełnej dobrowolności, jaką u  szekspirowskich 
pierwowzorów widzi Andrzej Tretiak, który konstatuje, że to właśnie świadome i do-
browolne przyjęcie funkcji szpiegów doprowadziło Rosenkrantza i Guildensterna do 
wplątania się w zdarzenia doprowadzające do ich śmierci19. Chwilę po przyjęciu od 
Klaudiusza i Gertrudy rozkazu szpiegowania Hamleta Stoppardowscy bohaterowie 
rozmawiają przecież szeptem między sobą o tym, że nie mieli innej możliwości. Przy-
jęcie wezwania od tajemniczego posłańca wiąże się z wejściem na drogę bez powrotu. 
U kresu tej drogi – co obaj przeczuwają – jest tylko śmierć. Pewność jej istnienia 
jest czymś, co towarzyszy człowiekowi od początku życia; „kierunek jest tylko jeden, 
a  jego miarą jest czas”20, jak stwierdza w  pewnym momencie Rosenkrantz. Mają 
więc, Heideggerowsko rozumianą, świadomość bycia-ku-śmierci. Czym jednak jest 
śmierć w świecie, który nie ma jasnych granic i który chwieje się u posad? Z jednej 
strony właśnie początkowa monotonia rzutu monetą, który zdaje się istnieć tylko 
w wyciętym, zapętlonym odcinku czasu, przypomina sen albo zaświaty21. Z drugiej 
natomiast – świat Elsynoru nie wydaje się wcale bardziej rzeczywisty, trwały czy sta-
bilny. Przeciwnie, przypomina sytuację okresu karnawału, który odwraca rzeczywi-
stość zastaną zupełnie na opak, przeinaczając rządzące dotychczas prawa, obracając 
znany porządek i zupełnie zmieniając zasady. Skoro zaś rzeczywistość wyjściowo już 
była mglista, rozmyta i  podobna do zaświatów, karnawał tworzy poniekąd iluzję 
świata realnego. Nadal pozostaje jednak czasem bardzo zmysłowych przyjemności 
i nie brakuje w nim elementów budzących śmiech22. W tym świecie-na-opak Rosen-
crantz i Guildenstern, którzy wcześniej jakby nie istnieli – a więc przypisać im można 
ontyczny minus – otrzymują ontyczny plus. Jest to jednak plus iluzoryczny, niepraw-

18 Por. R. Brubaker, Au-delà de l’identité, „Actes de la recherche en sciences sociales” 2001, nr 139, passim. 
19 Por. A. Tretiak, op. cit., s. XXVIII.
20 T. Stoppard, op. cit., s. 57.
21 Por. S. Sikora, op. cit., s. 25.
22 Por. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. 

A. i A. Goreniowie, Kraków 1975, ss. 65‒68.
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dziwy, mglisty i rozmyty, jak wszystko w świecie Stopparda, dla którego typowe jest 
podkreślanie fikcyjności i teatralności przedstawianej rzeczywistości23.

Czy Stoppardowscy Rosenkrantz i Guildenstern naprawdę nie żyją? Czy w ogóle 
żyli? Czy skazani na ciągłe umieranie mogą jeszcze być w  ogóle postrzegani jako 
żyjący? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie nie jest chyba możliwa; najwłaściw-
sze wydaje się stwierdzenie zgodne z duchem opowieści Stopparda, który „bawi się 
ich »amorficznością«, nie próbując jednak w ich formy wlać żadnych pewnych tre-
ści”24: ani żyją, ani nie żyją. Uczestnicząc w rozgrywającym się dramacie, pozostają 
równocześnie gdzieś na jego granicy. Nieustannie zdają się badać własny status on-
tyczny – próbują poznać swoje miana i poszukiwać pełnionych przez siebie funkcji. 
Ostatecznie dramatycznie pytają najpierw Pierwszego Aktora, potem siebie nawza-
jem o  to dlaczego to właśnie oni zostali wezwani przez tajemniczego posłańca, co 
spowodowało, że stali się mimowolnymi bohaterami dramatu, co się stało i w jaki 
dokładnie sposób. Przynależą jakby do innej sfery, przybywając nie wiadomo skąd 
i gubiąc się w mnogości zdarzeń. Zawezwani zostają do tego, by pełnić konkretną 
rolę i istnieją tylko tak długo, jak długo ta rola jest potrzebna. Potem ich występ na 
scenie się kończy, co sugerują im dobitnie i gasnące w ostatnich scenach dramatu 
światła, i Pierwszy Aktor. W ten sposób zaś sami stają się aktorami, którzy próbują 
odgrywać wycinek życia, do którego nie przynależą, stając się tylko częścią opowieści. 
Sygnalizuje to zresztą zakończenie dramatu i ekranowej adaptacji. W filmie ostatnim 
zdaniem jest wypowiedź posła informującego o śmierci Rosenkrantza i Guildenster-
na; sztuka natomiast kończy się dłuższym cytatem z Hamleta, w którym mieści się 
między innymi wypowiedź Horacego, stwierdzającego: „o tym wszystkim ja wam dać 
mogę wieść dokładną”25. Sugeruje to otwarcie nowej opowieści, będącej kolejnym 
odtworzeniem znanej już historii – odegraniem jej na nowo przez tych samych akto-
rów. Nawet śmierć Rosenkrantza i Guildensterna nie wydaje się bowiem prawdziwa 
i ostateczna – a w filmowym zakończeniu żegnają się oni przecież ze sobą, mówiąc 
„zatem do następnego razu!”.

23 Por. J. Kokot, op. cit.
24 S. Sikora, op. cit., s. 26.
25 T. Stoppard, op. cit., s. 79.
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Summary

Are Rosencrantz and Guildenstern really dead?  
About the subjectivity in Tom Stoppard’s „Rosencrantz  
and Guildenstern are dead” and its film adaptation

The paper focuses on the question of subjectivity in Rosencrantz and Guildenstern 
are dead - absurdist, existentialist tragicomedy by Tom Stoppard and its film adapta-
tion. Rosencrantz and  Guildenstern are confused by the events of Hamlet and seem 
unaware of their role in the larger drama; they are very similar, sometimes treated by 
another characters like a one person, and they don’t know even their own names. To 
analyse these characters and their meaning, the author of the paper uses elements of 
theoretical concepts by Roger Brubacker, Jacques Lacan and Jacques Derrida.


