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Czytywać - rozmawiać - myśleć

Objaśniacie poetów nie rozumieją, że u poety mamy do czynie
nia zarówno z rzeczywistością, jak symboliką. A także z pierwszym 
i drugim sensem całości.

Fryderyk Nietzsche

Trzy utwory, którym poświęcony jest ten szkic, to Hamlet Stanisła
wa Wyspiańskiego, zwany zwyczajowo Studium o „Hamlecie”', Morze 
i Zwierciadło. Komentarz do „Burzy” Szekspira Wystana Hugh Audena 
oraz Anatomia Tytusa. Fali of Romę. Komentarz do Szekspira Heinera 
Mullera. Określenia, którymi teksty te są opatrzone (przez autorów czy 
zwyczajowo), a więc „studium” i „komentarz”, próbują zamknąć w sło
wie ich specyfikę, którą można opisać jako swoiste zawieszenie między 
wypowiedzią o charakterze poznawczym a wypowiedzią o charakte
rze artystycznym. I to pierwszy punkt zbieżny, który pozwala wybrać 
z licznego zbioru „wariacji szekspirowskich” w europejskiej tradycji 
literackiej te trzy dzieła. Warto jednak na wstępie przyjrzeć się bliżej 
wspomnianym terminom, śledząc ich rozwinięcia zaproponowane przez 
wnikliwych interpretatorów.

1 Właściwa nazwa dzieła Wyspiańskiego brzmi: The Tragicall Historie of Hamlet, 
Prince of Denmarke, By William Shakespeare. Według tekstu polskiego Józefa Pasz
kowskiego, świeżo przeczytana i przemyślana przez St. Wyspiańskiego', używać będę 
nazwy zwyczajowej Studium o „Hamlecie", która pochodzi od komentatora Wy
spiańskiego, Stanisława Lacka (za: Ewa Miodońska-Brookes,,, Mam 
ten dar bowiem: patrzę się inaczej". Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, 
Universitas 1997). Warto tu jedynie zaznaczyć, że nazwa właściwa, pomijana często 
w recepcji utworu, mówi dużo o samym doświadczeniu, jakim stało się dla Wy
spiańskiego przeczytanie Hamleta, i o jego - wyraźnie hermeneutycznym - sposobie 
interpretowania dramatu Szekspira.
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Określenie „studium” przylgnęło do dzieła Wyspiańskiego w myl
nym -jak sugeruje Ewa Miodońska-Brookes - znaczeniu. Pierwszy ko
mentator, który użył tego terminu w odniesieniu do Hamleta, Stanisław 
Lack, posłużył się formułą Studium Szekspirowskiego „Hamleta", co 
oznacza raczej „studium czegoś”, a nie - „studium o czymś”. Badacz
ka dokłada jeszcze jedną formułę, żywy na początku XX wieku zwią
zek frazeologiczny „studium do czegoś” i rozważa subtelności każdego 
z połączeń.

Lack stwierdza w swym wywodzie, iż sposób, w jaki Wyspiański rekonstru
uje, przywraca współczesności akty twórcze genialnego artysty przeszłości, 
to jest właśnie owo studium z natury. Studium z natury oparte przede 
wszystkim na doświadczeniu artysty współczesnego - Stani
sława Wyspiańskiego. (...) Jest więc w tym świetle Hamlet Wyspiań
skiego jakby podwójnym, czy też kilkuwarstwowym studium z natury, które 
nie zakłada realnie pojętej autopsji. Już w tym ujęciu pojawiają się sygnały 
otwierające miejsce wspomnieniu, hipotezie, domniemaniu, przypuszcze
niu, rekonstrukcji, dopełnieniu przez analogię (podkr. - J. J.)2.

2 Ewa Miodońska-Brookes, „Hamlet" Szekspira i Wyspiańskiego, [w:] 
e a d e m, „Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej"..., s. 204.
1 Ibidem, s. 221, przyp. 26.

Nie mniej ważne są inne znaczenia użytego w tym kontekście ter
minu. Ewa Miodońska-Brookes piszę, że może być to także studium do 
czegoś, w rozumieniu: szkic, próba, pierwszy zarys (frazeologizm szcze
gólnie żywy w praktyce plastycznej). Natomiast w zwyczajowym okre
śleniu - Studium o „Hamlecie” - słowo studium „funkcjonowało (...) 
przede wszystkim w swym wąskim znaczeniu - rozprawki, dyskursu 
poznawczego, «tekstu nieartystycznego» (...)’” (podkr. - J. J.).

Stanisław Barańczak, autor kongenialnego tłumaczenia Morza 
i Zwierciadła, komentując formę utworu, piszę:

„Tak naprawdę to jest to utwór o chrześcijańskiej koncepcji sztuki”, miał się 
kiedyś wyrazić sam poeta. Przy innej okazji na to samo pytanie odpowie
dział: „Jest to moja prywatna Ars poetica". Konkretności dodaje tym 
dwom odpowiedziom podtytuł utworu Komentarz do „Burzy" 
Szekspira. Słowo „komentarz” występuje tu w swoim staroświeckim 
sensie, w którym znaczyło tyle, co „objaśnienie w formie przypisów” (jak * 1 
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w Komentarzach do Plutarcha itp.). Podtytuł uświadamia nam więc po
średnią drogą przede wszystkim to, że Morze i Zwierciadło jest utworem 
metapoetyckim, „tekstem o tekście”, „objaśniającym przypisem” podłączo
nym do sztuki teatralnej Burza, która, podobnie jak trzydzieści sześć in
nych sztuk Człowieka ze Stratfordu, ale chyba najbardziej z nich wszystkich 
czerpie z zasobów jego niezmierzonego świata wyobraźni i współodczuwa- 
nia (podkr. - J. J.)4.

4 Stanisław Barańczak, Zamiast wstępu: nota tłumacza, [w:] W y s t a n 
H u g h Au den, Morze i Zwierciadło. Komentarz do „Burzy" Szekspira, Wyd. a5 
2003, s. 8.
’Małgorzata Sugiera, Wielka pułapka świata, [w:] e a d e m, Wariacje 
szekspirowskie w powojennym dramacie europejskim, Universitas 1997, s. 136.

Znamienne (i dość zaskakujące) jest tutaj połączenie kwestii for
malnej z najbardziej zasadniczymi - a nawet fundamentalnymi - wy
powiedziami Audena o swoim dziele. Formę, jaką Auden nadał utworo
wi, wiąże Barańczak z „chrześcijańską koncepcją sztuki” (i w związku 
z tym passus o komentarzu w „staroświeckim sensie” wywołuje skoja
rzenie z egzegezą Biblii), „ars poetica”, czyli osobistym zbiorem zasad 
tworzenia i myślenia o tekście poetyckim, oraz - z tematem samego 
Szekspira, artysty i konkretnego człowieka, żyjącego w określonym 
czasie.

Zupełnie inaczej funkcjonuje termin „komentarz” w odniesieniu do 
utworu Mullera. Małgorzata Sugiera piszę:

Dla Mullera komentarz to raczej przydatne strukturalne rozwiązanie i spo
sobna okazja, by wprowadzić do istniejącego już tekstu rzeczywistość auto
ra: z jednej strony jako jego integralną część, z drugiej - jako wybuchowy 
materiał niszczący linearną narrację i martwą formę tradycyjnej dramatur
gii. To możliwość nałożenia na siebie i zderzenia ze sobą czasu akcji, cza
su autora i ewentualnego czasu widza. Dlatego tyleż niemal samo co treść 
komentarza liczy się w Anatomii Tytusa formalna jukstapozycja, na
macalnie odczuwana kolizja rzeczywistości, która wzmacnia świadomość 
przenikających ją konfliktów i kontradykcji, a zarazem pomaga zmienić tea
tralny spektakl w autentyczne doświadczenie (podkr.-J. J.)5.

Dodać tu należy słowa Mullera, komentującego swój komentarz: 
„JEDNOŚĆ TEKSTU: Komentarz jako sposób na wprowadzenie do 
sztuki rzeczywistości Autora jest dramatem a nie opisem, i nie 
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powinien być przydzielony jednemu narratorowi (podkr. - J. J.)”6. Moż
na by dodać - dramatem, czyli działaniem, czynnością (Autora), a nie 
biernością (przyswajania i opisu). Mimo zasadniczych różnic w zna
czeniu „komentarza” Audena i „komentarza” Mullera, zaskakująca jest 
zbieżność w połączeniu kwestii formalnej z zamierzeniami autorskimi, 
które znacznie wykraczają poza poetykę czy formę: Barańczak wspomi
na o chrześcijańskiej koncepcji sztuki i ars poetica, Małgorzata Sugiera 
piszę o „autentycznym doświadczeniu”.

‘Heiner Müller, Anatomia Tytusa. Fali of Romę. Komentarz do Szekspira, 
tłum. Monika Muskała, [w:] idem, Makbet, HamletMaszyna, Anatomia 
Tytusa, Księgarnia Akademicka 2000, s. 180.
7 Wydaje się, że te trzy utwory czynią zadość postulatowi filo-loga (czyli miłośnika 
Słowa) Nietzschego, zacytowanemu w motcie.

Wszystkie te wykładnie terminów - zdawałoby się - klasyfikujących 
gatunkowo utwory naprowadzają na problem, który będzie kluczowy 
dla tego szkicu. Punktem wyjścia dla pisania o Wyspiańskim, Audenie 
i Mullerze jest tu przede wszystkim fenomen autora - artysty (o ustalo
nym dorobku twórczym, w węzłowym punkcie swojej drogi artystycz
nej) pochylonego nad książką innego twórcy. Pojawiające się tu perspek
tywy: czytania jako dogłębnego wnikania w tekst i świat innego (nawet 
egzegezy), czytania jako doświadczenia, jako konfrontacji, wreszcie 
- jako indywidualnego aktu poznawczego, pozwalają mówić o szcze
gólnej figurze lektury samej w sobie (a książka jako symbol epistemo
logiczny często się w tych utworach pojawia). Studium o „Hamlecie", 
Morze i Zwierciadło oraz Anatomia Tytusa nie dają się interpretować 
tylko w kontekście gry z tradycją czy wariacji na temat szekspirowski. 
Zamierzeniem autorów „studium” i „komentarzy” (ex definitione zorien
towanym poznawczo) jest ukazanie samego procesu lektury, prowadze
nie dialogu z twórcą, wreszcie - danie odpowiedzi (w formie własnej 
sztuki), od-czynienie tekstu. Interpretacja rozumiana jako zmierzenie się 
z symboliką i rzeczywistością lektury7 wykracza poza terytorium samej 
sztuki i dotyka problemów osobistych, religii, ideologii, filozofii. Pozwa
la też spojrzeć na tworzenie - samo w sobie - z dystansu. Te trzy utwory 
mierzą się przede wszystkim z problemem sensu kultury w odniesieniu 
do rzeczywistości. Pierwsze pytanie, jakie będę zadawać, analizując 
wybrane teksty, będzie zatem dotyczyć znaczenia konfrontacji danego 
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twórcy z Szekspirem, powodów unaocznienia zmagań z tym właśnie 
(wybranym) dramatem Stratfordczyka i - dalej - konsekwencji wybo
rów artystycznych.

Wyjściowe doświadczenie lektury jako od-czyniania tekstu najpeł
niej chyba wyraził Wyspiański; rozpoczynając Studium o Hamlecie, 
dla zakomunikowania jednej informacji (że przeczytał Hamleta) używa 
wielu potężnie rozbudowanych zdań, w których dominują orzeczenia: 
„myślę”, „porozmawiać”, „nie czytałem”, „czytywałem”, „mówić”, „nie 
czytywałem”, „czytać”, „czytać”, „myśleć”. Nie bez przyczyny komuni
kat zawierający pozornie tylko prostą informację został tak rozbudowa
ny. Złożona forma zdaniowa wskazuje na szczególność samej lektury, 
na fakt, że to ona jest istotna i że fundamentem myślenia o tekście stanie 
się tu działanie. Wydaje się, że i dla Audena, i Mullera imperatywami 
- częściami składowymi lektury - są trzy czynności: czytanie (omówio
ne wyżej), rozmowa i myślenie.

Ważnym punktem wspólnym Studium o „Hamlecie ", Morza i Zwier
ciadła oraz Anatomii Tytusa jest forma, jaką przybiera konfrontacja 
z Szekspirem, a raczej - miejsce, w którym dialog (dotyczący kultu
ry w ogóle) się toczy. Teatr klasyczny to z natury miejsce konfronta
cji - literatury ze sceną, wizji reżyserskiej z danym tekstem. Studium 
o „Hamlecie" jest tekstem o teatrze, Morze i Zwierciadło zostało jaw
nie osadzone w teatrze (i to wybór znaczący, bo Auden jako poeta w tę 
przestrzeń nie wchodził), Anatomia Tytusa to tekst dla teatru. Teatr jest 
sztuką o dość dziwnym statusie ontologicznym - z założenia fikcjonalny, 
oparty na znakach kultury, zamienia jednak te znaki na rzeczywistość: 
cielesność aktora, materialność scenografii, moment spotkania w kon
kretnym miejscu. To też miejsce najbardziej chyba bezpośredniej (ze 
sztuk) komunikacji między rzeczywistym a fikcyjnym (sztucznym). Wy
świechtana metafora spotkania (którą pięknie odświeża Auden) jest tu na 
miejscu - spektakl wymaga od widowni stawienia się w określonym miej
scu i o określonej porze; zamknięcie czasowo-przestrzenne przedstawie
nia pozwala mówić o nim jako wydarzeniu w życiu odbiorcy*. Wreszcie

’ „Wydarzenie teatralne zachodzi więc w konkretnej przestrzeni fizycznej i sym
bolicznej zarazem, w konkretnym czasie, także fizycznym i symbolicznym, 
w żywym akcie bezpośredniej komunikacji, kiedy to naprzeciwko siebie znajdują się 
aktorzy i widzowie, konkretni aktorzy - dodajmy - i konkretni widzowie” (podkr.
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- liczy się to, że funkcją teatru od początków istnienia (w Europie) było 
ożywianie działaniem lektury (drama - działanie). Dla Wyspiańskiego
- tragicznie rozdartego między tworzeniem a potrzebą oddziaływania 
na społeczeństwo, Audena, który mierzy się w sztuce z tematem euro
pejskich ideologii i totalizmów, oraz zorientowanego historycznie czy 
historiozoficznie Müllera teatr może być miejscem działania, sprawdzia
nem lektury (w rozumieniu Brzozowskiego), poddaniem próbie włas
nych idei, rozmową o rzeczywistości.

Jednak w starożytności ustalił się także istotny dla epoki, w której 
tworzył Szekspir, obraz teatru jako najniebezpieczniejszej ze sztuk. Pla
tona gniew na poetów był nieporównanie mniejszy od niechęci, jaką ob
darzał on teatr (jednocześnie wskazując na jego potencjalną potęgę). Jak 
piszę Christopher Balme,

Długotrwała dyskusja o szkodliwości teatru bierze swój początek u Pla
tona. Tradycja chrześcijańskiej wrogości wobec teatru zaczyna się z kolei 
u schyłku starożytności i łączy platońską teorię poznania ze spe
cyfiką doktryny chrześcijańskiej. Wcześni przeciwnicy teatru, Ter
tulian i Augustyn, wskazują na sprzeczność chrześcijańskiego zakazu 
nieczystości z wywoływanymi przez przedstawienia „gwałtownymi po
ruszeniami uczuć”. Poglądy głoszone w okresie wczesnochrześcijańskim 
zostały podchwycone i obostrzone w renesansie oraz w epoce 
reformacji. Mniej więcej między latami 1550 a 1700 powstaje niemal 
nieskończona liczba wypowiedzi polemicznych, w których jednak tylko 
incydentalnie pojawiają się samodzielne poglądy dotyczące teorii teatru. 
Podejmowane są m.in. rozważania dotyczące subtelnych różnic pomiędzy 
rozmaitymi poziomami fikcji oraz wyznaczane są relacje między aktorem 
a rolą (podkr. - J. J.)’.

Platon pierwszy połączył teorię mimesis z kwestiami epistemolo- 
gicznymi. Jeżeli sztuka jest odbiciem rzeczywistości, to - jednocześnie
- stanowi jedynie odbicie odbicia idei. Jego wkład w myślenie o sztuce

- J. J.). Dobrochna Ratajczakowa, Teatr jako interpretator dzieła lite
rackiego, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. Janusz Degler, Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego 2003, t. 2, s. 226. Teatr zostaje tu potraktowany jako 
idealny (w rozumieniu Nietzschego) „objaśniacz” - dotyka całościowo i sfery sym
boliki, i rzeczywistości dzieła.
9 Christopher Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, tłum. Małgo
rzata Leyk o, Wojciech Dudzik, PWN 2002, s. 68. 
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to rozważenie - żywych do dzisiaj, a może szczególnie dziś istotnych 
- kwestii fikcjonalności, simulakrów, fałszu tworzonego przez sztukę10. 
Potwierdzeniem dla żywotności jego rozważań w czasach Szekspira jest 
choćby popularność toposu życia jako snu oraz metafory lustra (jakby 
wprost wyjętej z Platońskiej teorii odbić). Teoria ta, powstała u zara
nia epistemologii, była długo obecna w myśli o poznaniu kształtowanej 
przez chrześcijański krąg kulturowy. Aktualność jej skrzydła estetyczne
go utrzymywała się w sztuce przez cały okres , jnimetyczny”, natomiast 
od wieku XX istniała w zaprzeczeniu (jako punkt odniesienia dla teorii 
antymimetycznych). Warto jednak zauważyć, że - jak twierdzą dzisiaj 
niektórzy z estetyków - także po wolcie awangardy sztuka nie uwolni
ła się od więzów zależności z rzeczywistością (jeśli sztuka wprost nie 
naśladuje rzeczywistości, to może na przykład odbijać struktury myśle
nia ludzkiego). Można stwierdzić, że tak w 1904 roku, kiedy powsta
wał Hamlet Wyspiańskiego, jak w latach 1942-1944, okresie tworzenia 
Morza i Zwierciadła, i w 1984 roku, gdy Müller pisał Anatomię Tytusa, 
estetyka próbowała się uporać z relacją między sztuką a życiem. Jed
nak zasadnicza cezura (przypadająca na okres powojenny) w myśleniu 
o sztuce każę zdecydowanie oddzielić Hamleta oraz Morze i Zwiercia
dło (które tkwią - uogólniając - jeszcze w czasach wiary w możliwość 
oddania przez sztukę aktualnych doświadczeń społecznych) od Anatomii 
Tytusa. Utwór Müllera, który powstał na zupełnie innym już gruncie my
ślowym (podającym w wątpliwość to, co na początku wieku wydawało 
się oczywiste), ale - odpowiada na te same pytania, stanie się tu jakby 
probierzem zmian, które dokonały się w filozofii sztuki między pierwszą 
a drugą połową XX wieku.

10 O platońskich z ducha współczesnych „filozofiach reprezentacji” piszę Michał 
Paweł Markowski w szkicach Prolog: ikony i idole oraz Hermeneutyka uobecnienia. 
Zob. Michał Paweł Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezen
tacji od Platona do Kartezjusza, Słowo/obraz terytoria 1999.

Trzecim, obok czytania i rozmowy, imperatywem związanym przez 
Wyspiańskiego z lekturą jest „myślenie”. Myślenie to atrybut poznania; 
figurą mocno związaną tak z epistemologią, jak z estetyką jest (za Szeks
pirem) u Wyspiańskiego, Audena i Müllera - lustro. Wspólnym zamie
rzeniem trzech autorów zdaje się powiedzenie czegoś o poznaniu (religij
nym czy intelektualnym) przez sztukę. Metafora lustra w tych utworach 
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wiąże się z refleksją epistemologiczną, estetyczną i historiozoficzną. 
Istotne tu będzie (szczególnie - w przypadku Wyspiańskiego i Audena) 
danie odpowiedzi na „idealistyczne” (później - chrześcijańskie) zarzuty 
wobec sztuki, pochodzące od Platona.

Analiza Hamleta, Morza i Zwierciadła oraz Anatomii Tytusa zo
gniskuje się zatem wokół metafory czytywania w rozumieniu Wyspiań
skiego. Trzy pytania, jakie chciałabym zadać w odniesieniu do każdego 
z tekstów, bez pretensji do tworzenia spójnej interpretacji, dotyczą: spo
sobu czytania i przekładania na swój język dzieł Szekspira przez danego 
twórcę, rozmowy, jaka odbywa się między tekstem Szekspira a tekstem 
„translatora” (jej tematu i konkluzji), dialogu między danym dziełem 
a jego czasami (czy społeczeństwem) oraz refleksji nad sztuką (w odnie
sieniu do życia), jej funkcją i horyzontem poznawczym.

Aktor w labiryncie kultury (Studium o „Hamlecie")

Studium o „Hamlecie", pisane na przełomie roku 1904 i 1905, koń
czy się słowami: „Architektura, Malarstwo i Dramat w jedność spojone, 
ujawniające zmysłom widzów, ŚWIATU i DUCHOWI WIEKU POSTAĆ 
ICH i PIĘTNO”. Ćwierć wieku wcześniej, w latach 1870-1871, powsta
ło dzieło Nietzschego dedykowane Ryszardowi Wagnerowi Narodziny 
tragedii z ducha muzyki. Te dwa utwory wiąże nić znacznie mocniejsza 
niż tylko zauważalne na pierwszy rzut oka nawiązanie do Wagnera i jego 
koncepcji.

Stanisław Wyspiański, odpowiadając w 1905 roku na publikowany 
w prasie list artystów-malarzy sprzeciwiających się jego kandydaturze 
na stanowisko dyrektora krakowskiego teatru, w pełnym gorzkiej ironii 
liście pisał:

Bóg wam zapłać, Koledzy, za miłość dla sceny 
tak nagle i tak bystro ujawnioną w czynie; (...) 
Las nie trzebiony dostrzegłem przed sobą, 
który sam pragnę karczować pod rolę;
nie same szmaty teatru ozdobą,
w słowie na scenie chcę mieć daną wolę.
Nie o posadę staram się zyskowną, 
gdzie mój talencik byłby zapłacony,
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lecz chcę, by w dziele stworzyć myśl przytomną, 
by szaniec myśli był myślą stawiony (podk. - J. J.)",

Nie wiedział jeszcze wtedy, że sprawa jego ewentualnej dyrekcji jest 
już przesądzona. Rada nie wybrała go na dyrektora, zaprzepaszczając 
wielką szansę na stworzenie w Krakowie teatru, którego program od 
wielu miesięcy dogłębnie przemyśliwał ten jeden z największych wizjo
nerów swoich czasów. Wyspiański, przygotowując się do ewentualne
go objęcia sceny, opracował nową koncepcję teatru oraz szereg planów 
inscenizacyjnych (w ogromnej części - do dzieł Szekspira11 12). W jego 
wizji teatru istniało także miejsce dla „polskiego Bayreuth” na Wawelu

11 Stanisław Wyspiański, [Bóg wam zapłać, koledzy, za miłość dla sceny], 
[w:] idem, Dzieła zebrane, red. Leon Płoszewski, t. 11, Wyd. Literackie 
1961, s. 179.
12 M.in. Juliusza Cezara, Antoniusza i Kleopatry, Koriolana, Króla Lira, Makbeta, 
Romeo i Julii, Króla Ryszarda III.
” Stanisław Wyspiański, Hamlet, [w:] idem, Dzieła zebrane..., t. 13, 
Wyd. Literackie 1961, s. 40.
14 Stanisław Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy 
kulturalnej. Księgarnia Polska B. Połanieckiego 1910, s. 534.

- przygotował wraz z Władysławem Ekielskim imponujący plan zabu
dowy Wawelu. Na tamten okres, okres pierwszych myśli o możliwości 
zarządzania sceną, przypada powstanie Studium o „Hamlecie".

Ważne są jednak także wydarzenia wcześniejsze. Stanisław Wys
piański był znany w Krakowie jako dramatopisarz niejako „na usługach” 
Teatru Miejskiego („Cóż tam dla nas nowego piszę pan łaskawie?”13
- pyta aktor-Wiedźma w Hamlecie), a także - etatowy wieszcz. Jego 
bolesne doświadczenie związane z odbiorem Wesela i niezrozumieniem 
Wyzwolenia wnikliwie opisuje Stanisław Brzozowski:

(...) ludzie, którzy za swobodę uważają bezkrytyczne uleganie marzeniom, 
kapitulacyę woli wobec nałogu i kaprysu, którzy za swobodę uważają nieskrę
powanie -helotyzm duszy - sądzą, że właściwie Wesele i Wyzwolenie są 
tylko czemś w rodzaju ułańskiej przygrywki: - trębacza czczą oni w Wyspiań
skim, nie poetę. Polskę trzeba odnaleźć w sobie - Ja jej szukam i w pomroce 
duszy mej własnej odnaleźć nie mogę - mówi Wyspiański. - My tobie damy 
Polskę, tyś ją nam dał, my ją dajem tobie - hosanna, hosanna! woła tłum. 
Wyspiański, to nie tryumf Słyszycie - to nie obchód narodowy w Sokole - to 
noc żałoby i pokuty wśród prochów, to płacz spowiedzi u królewskich kości, 
to szukanie po omacku wśród żalu i płaczu - to wnętrzna odbudowa duszy14.
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Ton ten, obecny w boleśnie ironicznym liście do „Kolegów”, ton 
zniechęcenia i świadomości całkowitego nieporozumienia komunikacyj
nego z współczesnymi, ton ironiczny i negujący, rewizjonistyczny, towa
rzyszył głosowi Wyspiańskiego od napisania Wyzwolenia. Hamlet, któ
rego powstawaniu towarzyszyła jeszcze nadzieja na zdobycie realnego 
oddziaływania na zbiorowość dzięki objęciu Teatru Miejskiego, łączy ze 
sobą dwa nurty - jeden, negujący i rewizjonistyczny, drugi - pozytyw
ny. Koncepcję „pozytywną” teatru, który oddziaływałby realnie, łączy 
Wyspiański z Gesamkunstwerk Wagnera (i nie chodzi tu tylko o kwestie 
estetyczne).

Narodziny tragedii z ducha muzyki przyniosły nowy projekt filolo
gii, który jawnie przeciwstawiał się dotychczasowej, związany z kluczo
wym dla Nietzschego pojęciem (prawdziwego) czytania: „Nie powinno 
się ani czytać o literaturze, ani o niej pisać. Chcę powiedzieć tylko, jak 
powinno się czytać. Zadanie filologii. Przestrzec przed rutynowym czy
taniem”. W Narodzinach tragedii bez skrupułów odrzuca on tradycyjne 
narzędzia badawcze; dzieło nie ma przypisów, nie zostało obudowane 
ani komentarzami z innych filologów, ani rzetelnymi dowodami fak
tograficznymi. Nad naukowe dowodzenie stawia interpretację jako akt 
twórczy oraz wydobycie spod tekstu kultury podskórnych nurtów, osi, 
ukrytych składowych i założeń myślowych. Jak piszę Blaise Pautrat, 
filologia Nietzschego polega na

usuwaniu poszczególnych warstw malowidła, zdrapywaniu palimpsestu, 
omijaniu dekoracji aż do punktu, w którym niczego nie można już odjąć, 
w którym wszystkie zasłony już opadły, w którym jest już tylko naga praw
da lub natura. Prowadzi to do wniosku, że ścisła interpretacja polegałaby 
na zanegowaniu siebie jako interpretacji, odrzuceniu własnej swobody 
wobec tekstu, ograniczeniu się do „podstawy”: aczkolwiek „podstawa” ta 
(...) może być jedynie właściwym znaczeniem tekstu, tym, co mówi on sam 
z siebie, czego nie można odeń wymusić15.

15 Blaise Pautrat, Versioni du soleil, cyt. za: Michał Paweł Markow
ski, op. cit., s. 234.

Opis filologii Nietzschego można by z powodzeniem zastosować 
przy próbie określenia metody czytania zastosowanej przez Wyspiań
skiego do Hamleta. Warto jednak w tym miejscu zasygnalizować jeszcze 
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szereg analogii, które pozwalają na rozważenie twórczości Wyspiańskie
go w kontekście filozofii Nietzschego (w niektórych jej aspektach).

Nietzsche był niejako zawieszony między romantyzmem (w Niem
czech już dogasającym) i nowoczesnością (którą, jak twierdzą badacze, 
odważnie otworzył). Mierzył się z potężnym kulturowym ruchem nie
mieckim, stanowiącym myślowy fundament scalanego państwa. Ruch 
ten obejmował wszystkie dziedziny humanistyki (a szczególnie - wy
brane przez Nietzschego - filozofię i filologię). Sytuacja wyjściowa 
Wyspiańskiego jest podobna; naród, żyjący nadzieją na powstanie pań
stwa polskiego, żywił się mesjanistycznymi wizjami i wyobrażeniami 
romantycznymi. Obaj zajmują pozycję rewizjonistyczną, rozliczeniową, 
próbując jednocześnie odkłamać tradycję i pokazać drogę do nowych 
koncepcji. Głównym tematem w ich twórczości jest mit. Obalanie mitu, 
gra z mitem, wydobywanie prawdy spod mitu. Mit dotyczy tu szeroko 
rozumianej kultury oraz - szczególnie - chrześcijaństwa. Tak Nietzsche, 
jak Wyspiański ponoszą klęskę we własnym czasie.

Ewa Miodońska-Brookes odrzuca możliwość interpretowania Wys
piańskiego w kontekście Nietzschego. Pisze:

Tu należy więc tylko zasygnalizować intuicję ogólną w odniesieniu do przy
padku Nietzsche - Wyspiański. Trudno postawić na rzeczywiście wspólnej 
płaszczyźnie tak istotne dla autora Poza dobrem i złem pojmowanie religii 
wyłącznie w aspekcie zakazu, kary i potępienia oraz ideę niewinnego sta
wania się z obsesyjnymi problemami Wyspiańskiego, które wyliczymy tu 
w dużym skrócie: uparta obecność motywu winy, skażenia, wyczuwalność 
rysu etycznego w całości bytu, a zwłaszcza w istnieniu ludzkim, namiętne 
pragnienie oczyszczenia, niezmiernie poważne pojmowanie grzechu jako 
stanu przyrodzonego człowieka, obsesja upadku i dźwigania się z niego. Na 
wyraźny brak współbrzmienia myśli Nietzscheańskiej w jej wątku 
pogardy i odrzucenia charakterystycznym dla koncepcji nad- 
człowieka z postawą Wyspiańskiego wskazuje bardzo inten
sywnie przeżywana przez polskiego pisarza potrzeba „przera
biania” swoich współczesnych, którym nieustannie aplikował 
kurację wstrząsową (podkr. - J. J.)16.

16 Ewa M i o d o ń s k a - B r o o k e s, op. cit., s. 14.

Warto może jednak jeszcze raz przyjrzeć się myśli Nietzschego jako 
kontekstowi dla twórczości Wyspiańskiego, choćby dlatego, że autorowi 
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Poza dobrem i złem zaszkodziła wczesna recepcja jego filozofii. Niedaw
no zaczęła się historia odczytań próbujących odrzucić nalot utrwalonych 
i obiegowych opinii o jego filozofii, a które znacznie osłabiają osławione 
wątki „pogardy i odrzucenia”, wskazując na pozytywny program, jaki 
Nietzsche swoim współczesnym proponuje. Różnicy, na którą głównie 
wskazuje Ewa Miodońska-Brookes, dotyczącej horyzontu etycznego 
(który Nietzsche odrzuca) trudno zaprzeczyć, bowiem myśli Wyspiań
skiego i autora Zaratustry nie „współbrzmią”. Można jednak spróbować 
postawić je na „wspólnej płaszczyźnie” - różnica w odpowiedziach bywa 
znacząca, ale horyzont dociekań zdaje się zaskakująco zbieżny (ze szcze
gólnym uwzględnieniem wątku w recepcji Nietzschego dawniej chętniej 
pomijanego, obecnie zaś coraz częściej wydobywanego: „hermeneutyki”, 
filozofii życia i pozytywnego programu przemiany człowieka).

Kwestią religii u Wyspiańskiego (także w odniesieniu do Nietzsche
go, bądź co bądź filozofa, który w swoich czasach poświęcił tej tematyce 
chyba najwięcej uwagi) zajmę się dalej. Co zaś do drugiej „rozbieżności” 
między Nietzschem a Wyspiańskim, a więc kwestii nadczłowieka i osła
wionego „wątku pogardy i odrzucenia”, to zasadza się ona raczej na róż
nicy tonu, jakiego twórcy używają, krytykując swoich współczesnych. 
To kwestia subtelności17. Wyspiański, „który nieustannie aplikował ku
rację wstrząsową” społeczeństwu, w rozpoznaniu problemu niczym nie 
różni się od Nietzschego. Potrzeba przerabiania współczesnych wynika
ła z podobnego rozczarowania, zniechęcenia i świadomości niezrozu
mienia u odbiorców kultury. Wreszcie - idea nadczłowieka, zakłamana 
przez wczesną recepcję Nietzschego (nie bez udziału gorliwych spadko
bierców spuścizny, którzy przykroili ją do ram panującej ideologii), to 
utopijna wizja postaci człowieka, do jakiej należałoby dążyć. Nietzsche 
jest dosadny w formułowaniu sądów, skrajnie krytyczny, ale nie „odrzu
ca” a - raczej - pokazuje drogę do przemienienia, w perspektywie mając 
zdecydowanie możliwość „przerobienia swoich współczesnych”, wyj
ście „ponad człowieka”, a nie konstatację stanu rzeczy i odrzucenie”.

17 Ta subtelność zresztą zaszkodziła Wyspiańskiemu, pozwoliła na otoczenie go kul
tem proroka i fałszywą interpretację jego dramatów (szczególnie - Wesela i Wyzwo
lenia). Zob. Dariusz Kosiński, Polski teatr przemiany, Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego 2007, s. 197-201.
11 „(...) Przedrostek nad- w słowie nadczlowiek - tak jak słowo ponad w wezwaniu 
ponad człowieka'. - nie odnosi się do jakiegoś zastanego przez człowieka porządku,
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O czytywaniu

Nie bez powodu Hamleta Wyspiańskiego otwiera wspomniany już 
długi passus o lekturze:

OKOŁO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyszedł do mnie Pan Ka
miński i oświadczył, że chce grać Hamleta i że chce porozmawiać 
o Hamlecie.
O Hamlecie myślę aż nazbyt często i z przyjemnością mogę porozma
wiać o Hamlecie.
Od dziesięciu lat go nie czytałem, ale przez długi ciąg czasu wprzódy 
czytywałem ciągle i wiele ustępów jeszcze umiem na pamięć, i - Ham
leta - znam.
Więcmożemy mówić o Hamlecie. Komentarzy do Hamleta n i e czyty
wałem, bo jeśli już miałem co czytać, co miało wspólność z Hamletem, 
to wołałem czytać Hamleta i - myśleć (podkr. J. J)”.

Warto tu jeszcze dodać (poza wymienionymi już naczelnymi czyn
nościami składowymi lektury w rozumieniu Wyspiańskiego: czytanie, 
rozmowa, myślenie), że czytanie wydaje się tu momentem otwarcia 
aktu inicjacyjnego; formuła „OKOŁO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZE
NIA” powracać będzie w momentach szczególnie istotnych, związa
nych z wejściem w tajemnicę. Akt poznawczy nie dotyczy jednak tylko 
czytającego; obecność Kazimierza Kamińskiego, z którym Wyspiański 
rozmawia o Hamlecie, jest wskazaniem na konieczność przejścia drogi 
przemienienia lekturą i dialogiem z Innym.

W tym akcentowaniu czytania jako czynności poznawczej kryje się 
także ślad długoletnich rozważań Wyspiańskiego dotyczących Słowa; 
walk o odpowiedzialność za Słowo, potyczek o znaczenie* 19 20. Słowo staje 
się w jego twórczości także metonimią tekstu kultury; o odbudowanie 

do hierarchii, w jakiej człowiek ma swoje miejsce obok innych gatunków («bytów», 
«stworzeń»), które mają swoje miejsca «wyżej» czy «niżej». To nad- czy ponad de
finiuje życie ludzkie jako wysiłek zrobienia z niego czegoś, co jeprzerasta (...)”. 
Krzysztof Michalski, Nienasycone pragnienie kolejnych chwil, [w:] 
idem, Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego, Wyd. Znak 
2007, s. 231.
19 Stanisław Wyspiański, Hamlet..., s. 9.
20 Por. Mateusz Antoniuk, Temat wartości słowa w dramatach Wyspiańskie
go, „Kwartalnik Teatralny” 2002, nr 3, s. 31-64.
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i dociekanie prawdy semantycznej znaków sztuki i mitu będzie walczył 
także w Studium. To kolejne zagadnienie, w którym myśl Wyspiańskiego 
styka się z Nietzschem, filo-logiem, który uważał odkrycie prawdziwe
go znaczenia tekstu kultury (symbolizowanego także przez słowo) za 
jeden z głównych celów własnych poszukiwań. Obaj odrzucają również 
(Wyspiański - explicite, Nietzsche - przez ostentacyjne zignorowanie 
aparatury naukowej) wszystkie komentarze dotychczas powstałe, jako 
jedną z warstw narosłych już na autentycznym tekście, kolejną zasłonę 
do zdarcia na wstępie czytania i myślenia. Wyspiański, charakteryzu
jąc (znów - w gorzko-ironicznym tonie)'sposób rozumienia sztuki przez 
„dwór Klaudiuszów”, piszę:

Że zresztą słowa te - poza słów dźwiękiem
nigdzie nie znaczą nic i - służą gwoli 
tekstowi, który stary jest- 
który ogromną sławę ma już swoją- 
że go uczeni uczenie badali 
i nie odkryli nic poza słów brzękiem, 
że komentarzem poprzeć są gotowi, 
że - za - kpów mają tych, co - tekst - inaczą, 
a za zbrodniarzy tych - co go się boją21.

21 Stanisław Wyspiański, Hamlet..., s. 101.

Ta zasada - charakterystycznego dla Nietzschego „usuwania po
szczególnych warstw malowidła, zdrapywania palimpsestu, omijania de
koracji aż do punktu, w którym niczego nie można już odjąć, w którym 
jest już tylko naga prawda lub natura” (Pautrat) - jest naczelna w czy
taniu Hamleta i Szekspira przez Wyspiańskiego. Jego analiza Hamleta 
opiera się w dużej mierze na negowaniu, odrzucaniu wyobrażeń naro
słych wokół mitu duńskiego księcia. Wyspiański usuwa kolejne warstwy 
tak długo, aż dotrze do samej „natury” czy „prawdy” tekstu: wewnętrz
nego rozbicia na dwa nieprzystające do siebie dramaty.

Droga analizowania jest labiryntowa (labirynt jako figura poznania 
dotyczy tak teatru - „Labirynt zwany teatr”, jak lektury) - to klucze
nie między pytaniami o możliwe interpretacje, odrzucanie ich po ko
lei, zgłębianie miejsc „błędów i niekonsekwencyj” w tekście Szekspira. 
Wyspiański, mierząc się z Hamletem, mierzy się zarówno z jego „rze
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czywistością” (tak osadzeniem historycznym tekstu, jak miejscem i cza
sem, w jakim czytanie się dokonuje), jak i „symboliką” (zbiorem zna
czeń, które niesie tekst i dziełem w kontekście wizji kultury na początku 
XX wieku).

Warto prześledzić tę drogę dociekania: pierwsza część analizy, za
początkowana „inicjacyjnym” wstępem, poświęcona jest „rzeczywisto
ści” historycznej lektury. Przede wszystkim - Szekspirowi i samemu 
aktowi tworzenia dramatu. Wyspiański zastanawia się nad przestrzenią 
wyobraźni Szekspira, konkretem (miejsca i czasu), z jakiego zrodził się 
Hamlet. Pierwsza decyzja interpretacyjna wiąże się ze zdecydowanym 
przeciwstawieniem się odtwarzaniu (na scenie) konkretnego zamku czy 
kolorytu epoki i propozycją przeniesienia akcji na polski zamek (na 
Wawelu). Myśl o Wawelu prowadzi autora w stronę rozważań o Duchu 
w Hamlecie. Pojawia się też pierwszy „przekład” czy dodatek do Ham
leta Szekspira - wiersz wkładany w usta tytułowego bohatera („Błogo- 
sławionyś ty czy potępiony, / tchnieszli tchem Niebios, czy wyziewem 
Piekieł...”). Słowa Hamleta przekłada Wyspiański na język i problema
tykę z własnych czasów.

Pojawia się też pierwsza ważna wskazówka dotycząca powodu wy
brania właśnie Hamleta spośród dzieł Szekspira. Stwierdzenie, że Wys
piańskiego pociągał w Hamlecie temat czysto egzystencjalny, wydaje się 
dość banalną konkluzją, ale - chyba o ten właśnie aspekt chodzi. Choć 
rozumiał go szczególnie, przybliżając do rozważań ważkich na początku 
XX wieku. Ewa Miodońska-Brookes piszę:

Pojawiają się (...) w tym tekście [Studium o „Hamlecie" - przyp. J. J.J 
wątki myślowe, których korzeni trzeba szukać przed laty, we wczesnych 
dramatach, i które towarzyszą poecie aż po ostatnie chwile. Skupiają się one 
wokół jednego centralnego dla przełomu w. XIX i XX pytania - czy niebo, 
pod którym żyje człowiek, jest puste, czy też jest jasnym okiem Sędziego 
patrzącym nieustannie, niezmordowanie na każdy ludzki czyn, na każdą 
ludzką myśl. Pokolenie współczesnych Wyspiańskiemu niezmiernie często 
dramatycznie wyrażało bądź odczucie pustego nieba, braku Sędziego nad 
sobą, bądź rozpaczliwie szukało odpowiedzi na pytania ontologiczne, choć 
tę drogę obierano jednak rzadziej niż tworzenie artystycznych ekwiwalen
tów przeżywania pustki w sobie i we wszechświecie22.

22 Ewa Miodońska-Brookes,op. cit., s. 20.



36 JOANNA JOPEK

I nie chodzi tu o rozważania czysto ontologiczne, nie chodzi o słynne 
„Być albo nie być” - rzecz opiera się na wyborze między racjonalnym 
a religijnym widzeniem świata. Nie bez powodu następny krok Wyspiań
skiego to pytanie o lekturę księcia Danii:

Niedowierzanie, a raczej szukanie „innych dowodów” u Hamleta - skąd się 
bierze?
Z jaką to książką Hamlet chodzi i jaką to książkę czytuje? (...)
Hamlet czyta Montaigne’a.
Szekspir bowiem pod ten czas (1603) czytuje Montaigne’a i na mar
ginesie robi notatki.
Hamlet i Szekspir uzupełniają Montaigne’a własnymi spo
strzeżeniami, bo umysłu bystrością są mu równi. (...)
W końcu i cały dwór wychodzi z szablonu, w który wpadł 
i jest Szekspirowi i Montaigne’owi - współczesny (podkr. 
-J.J.)23.

23 Stanisław Wyspiański, Hamlet..., s. 19.
24 Michel de Montaigne, Próby, tłum. Tadeusz Boy-Żeleń- 
s k i, PIW 1985,1.1, rozdz. XX, ks. 1.

Wyspiański podkreśla, że Szekspir czyta Montaigne’a z dwóch po
wodów. Pierwszy - prowadzi wprost do rozważań typowych dla przeło
mu XIX i XX wieku i dotyczy istnienia „oka Sędziego” nad działaniami 
ludzi. I tu ważna jest sama filozofia Montaigne’a, prekursora nowoczes
nego sceptycyzmu, zwolennika relatywizmu etycznego. Montaigne pi
szę w Próbach:

Prawa sumienia, o których powiadamy, że pochodzą z natury, rodzą się ze 
zwyczaju. Człowiek, mając w wewnętrznym poważaniu uświęcone i przy
jęte dookoła wierzenia i obyczaje, nie może się wyłamać z nich bez zgryzo
ty sumienia ani też spełniać ich bez wewnętrznego poklasku24.

Na tych podstawach odbuduje Wyspiański koncepcję fundującą 
dramat Szekspira - walkę między tradycją (wiarą, legendą, zwyczajem 
teatralnym) a nowożytnością („inteligencją”, racjonalizmem, nowym te
atrem) - i przeniesie ją we własne czasy. Warto tu dodać, że ta oś myś
lenia Wyspiańskiego jest z ducha Nietzscheańską. Płaszczyzną starcia 
dwóch dramatów w Hamlecie jest wizja kultury i wartości, jakie nieść 
powinna.
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Drugim, nie mniej ważnym, powodem podkreślenia faktu „czyty
wania” Montaigne’a przez Szekspira jest ustawienie pewnego ciągu 
„czytelniczego”. Szekspir, biorąc na warsztat starą legendę z Saxona 
Grammaticusa, czyta jednocześnie Montaigne’a i uzupełnia jego dzieło 
o „własne spostrzeżenia”. Wyspiański czyta tradycję „grywania Ham
leta” (mając na oku żywy przykład - przedstawienie Teatru Miejskiego 
w Krakowie z 1903 roku) i uzupełnia tę lekturę dogłębnym czytaniem 
dramatu, który obudowuje własnymi spostrzeżeniami (jakby znacząc 
na marginesie labiryntu-lektury Hamleta własne ścieżki myślowe). Na
turalną konsekwencją tak ustawionej analogii jest wyjście poza samą 
interpretację dramatu i wejście w „(Klaudiuszów) dwór współczesny” 
Wyspiańskiemu - naród polski, myśl teatralną i filozoficzną u progu 
XX wieku. I - z pomocą Hamleta Szekspira - złapanie współczesnych 
w „pułapkę na myszy”.

Aktorom polskim

„Teatr był formą czynu Wyspiańskiego; ale jego stanowisko uczy
niło zeń formę gestu”25 - pisał Stanisław Brzozowski w Legendzie 
Młodej Polski. To, jak się wydaje, najbardziej trafne rozpoznanie sytu
acji, w jakiej znalazł się Wyspiański po napisaniu Wesela i Wyzwolenia. 
Studium o „Hamlecie" unaocznia tę walkę między formą (zbiorem wy
tartych interpretacji i komentarzy, powierzchnią tekstu) a treścią, między 
pustym gestem a czynem, wreszcie - między „dworem Klaudiuszów” 
(estetów, wielbicieli sztuk, koneserów) a tymi, którzy za pomocą sztuki 
chcą działać.

25 Stanisław Brzozowski,»/;. cit., s. 566.

Ewa Miodońska-Brookes, zastanawiając się nad znaczeniem dedy
kacji w Studium, odrzuca jej klasyczną interpretację. Jak piszę, nie cho
dzi tu o aktorów teatralnych, gdyż „aktor” w rozumieniu Wyspiańskiego, 
to ten, który działa (na co wskazuje również dookreślenie - „osobom 
działającym”). Wyspiański dedykuje zatem swoje Studium tym, którzy 
wychodząc od znaków kultury, potrafią przemienić refleksję w działanie. 
Brzozowski, dążąc w Legendzie Młodej Polski do obalenia stanowisk 
estetyzujących, podkreśla ten fakt wielokrotnie:
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Wykażą zrozumienie tragedyi Wyspiańskiego ci, co wykuwać będą w poe- 
zyi, filozofii, historyi, polityce, formy zwycięskiego działania dla polskiej 
myśli i woli. Trzeba wyjść poza Wyspiańskiego, jeżeli się chce Wyspiań
skiego zrozumieć. To, co dziś uchodzi za rozumienie Wyspiańskiego, jest 
tylko powierzchowną hypnozą26.

26 Ibidem, s. 568.

Jak ważne dla Wyspiańskiego były te postulaty, wskazuje cały tekst 
Studium, który można by traktować jako instruktaż do czytania jego 
własnych tragedii. Zbiór wskazówek dotyczących tego, jak lekturę prze
mieniać w działanie.

Koncepcja „rozbitego” Hamleta, w którym walczą legenda i żywy 
dramat, jest myślowo osadzona na metaforze lustra. Figura lustra, która 
pojawia się na otwarciu i na samym końcu Studium w formule: „[SŁU
ŻYĆ/ NIEJAKO ZA ZWIERCIADŁO NATURZE / POKAZYWAĆ 
(...)] ŚWIATU I DUCHOWI WIEKU / POSTAĆ ICH I PIĘTNO”, spina 
klamrą całość rozważań, którym koncepcja odbicia nadaje ton. Osią roz
ważań jest bowiem dramat „prawdziwy” (czyli opierający się na czynie, 
a nie geście) przeciwstawiony dramatowi staremu; ta fundamentalna para 
„prawda - odbicie” (lustrzane) pociąga za sobą szereg analogicznych 
związków. Hamlet (jako postać działająca) to odbicie Hamleta z dramatu 
starego, którego „rolę” w dramacie Szekspira gra Laertes. Zaskakują
ce w tym przetworzeniu teorii idealistycznej wydaje się zasadnicze od
wrócenie wartościowania: odbicie jest „prawdziwsze”, bardziej żywe 
od tego, co się w lustrze przegląda. To klucz do zrozumienia koncepcji 
sztuki Wyspiańskiego.

Już w Wyzwoleniu próbował Wyspiański odkłamać Wesele (i rzeczy
wistość „Polski współczesnej” na początku XX wieku), stosując „pułap
kę na myszy”. W Studium dogłębnie rozważa możliwości poznania, jakie 
niesie ze sobą sztuka. Nie odrzuca możliwości starej, „tradycyjnej” sztu
ki. W podkreślaniu gestu Szekspira, który - mimo świadomości anachro
niczności pomysłu z Duchem - Ducha w swój dramat wpisuje, widać 
atencję autora dla dawnego rozumienia funkcji sztuki. „Stary dramat”, 
rządzony logiką legendy z Saxona Grammaticusa, kryje w sobie możli
wość wniknięcia (bezpośrednio) w „PRAWDĘ ŚWIATÓW INNYCH”. 
Wyspiański, w hołdzie dla tak rozumianej funkcji teatru, piszę piękny 
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wiersz zaczynający się słowami: „Najmniejsza szczypta tej wiedzy za
światów / jakąbykolwiek doszła do nas drogą, / cokolwiek rzecze przez 
czyje bądź usta-/sięga tajemnic Sztuka może zatem w szcze
gólnych okolicznościach doprowadzić do błyskawicznego poznania 
- przejścia przez „zaporę”, „granicę”, „zasłonę” (określenia Wyspiań
skiego). Sam artysta przytacza dalej wspomnienia z własnych „olśnień” 
teatralnych, opartych na tradycyjnej inscenizacji Hamleta z 1903 roku. 
Pisze o dotknięciu tajemnicy aktorskiej przemiany. Jednak sam upatruje 
możliwości i funkcji „nowej” sztuki gdzie indziej.

Tropiąc „błędy i niekonsekwencyje” w akcji Hamleta trafia, Wys
piański na trzy wyrwy w linearnym dramacie. Trzy pomysły Szekspira, 
które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozwiązania dramaturgiczne 
w tamtym czasie, to: „AKTORZY”, „PORTRET” oraz „CMENTARZ”. 
Na tych trzech „niekonsekwencyjach” buduje Wyspiański nowy pro
jekt dramatu. Rozwikłanie każdego z trzech problemów, któremu Wys
piański poświęca drugą część książki, prowadzi do utworzenia nowej 
koncepcji sztuki, która odpowiadałaby na trzy wyzwania poznawcze27: 
rozpoznanie roli tradycji, rozpoznanie dziejowe, wreszcie - rozpoznanie 
egzystencjalne (lub/i religijne). Człowiek działający (jak Hamlet) dzięki 
własnej inteligencji może, przemierzając labiryntową konstrukcję kultu
ry, dociec prawdy o tych trzech zagadnieniach.

Koncepcja „AKTORÓW” to jakby odpowiedź na idealistyczne za
rzuty wobec sztuki. Wyspiański, dla którego świat jest konglomeratem 
tradycji (czyli tego, co przekazane), „dworem Klaudiuszów”, uważa, że 
pierwszym krokiem do odkrycia prawdy o sobie jako człowieku na tej 
scenie jest przystawienie światu lustra tak, aby zobaczyć prawdziwą „PO
STAĆ” i „PIĘTNO”. Takim odbiciem w lustrze może być sztuka. Roz
poznanie swojego piętna (wtómości, „lustrzaności”) pozwoli przemienić 
się w postać działającą - świadomego aktora. Sztuka - przez odbicie 
„postaci” rzeczywistości - uświadamia „dramaturgiczne” mechanizmy, 
jakie nią rządzą. Pozwala wykryć „fałsz”, „kłamstwo” i - tym samym - 
ją przezwyciężyć. Myślenie o sztuce jako tak rozumianym narzędziu po
znania jest bliskie refleksji Nietzschego. Michał Paweł Markowski piszę 
o estetyce autora Narodzin tragedii:

21 Znamienna jest tu optyka Wyspiańskiego (znów tożsama z optyką Nietzschego): 
sztuka jest narzędziem poznania. Sztuka jest środkiem, nie celem.
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Sztuka nie jest naśladowaniem rzeczywistości, lecz tym, co pozwala ją 
przezwyciężyć. Nie zatrzymuje się przy zjawiskach, lecz „wyrywa nas (...) 
z wiru zmiennych postaci”, dzięki czemu .jesteśmy na krótkie chwile samą 
praistotą”2’.

2i Michał Paweł Markowski, op. cit., s. 339.
29 Stanisław Brzozowski, op. cit., s. 543-544.

Koncepcja „PORTRETU” zadaje kłam popularnym estetyzującym 
interpretacjom Wyspiańskiego. Autor Studium w analizie ukazuje, jak 
wydarzenia dziej ąęe się w czasie pisania Hamleta przeniknęły do dra
matu Szekspira. Sztuka ma dotykać (nawet doraźnie) faktów rzeczywi
stości. Może pomagać je interpretować, może też wytworzyć aktorów- 
-działaczy dla aktualnych spraw. Musi zmieniać oblicze odbijającego 
się właśnie w lustrze świata. Warto tu przytoczyć słowa Brzozowskie
go, walczącego z frazesami o koncepcji „wieczności i pozadziejowości” 
sztuki u Wyspiańskiego:

Sam na sam z wiecznością bez życiowych osłon obcują tylko polscy kryty
cy, którzy posługują się twarzą Jehowy zamiast zwykłego lusterka do gole
nia. (...) trudno zrozumieć, jak mogła twórczość Wyspiańskiego dać powód 
do dalszego i to spotęgowanego powstawania frazesów o wieczności, po
zadziejowości sztuki, frazesów, których treść rozpada się przy pierwszem 
rzeczywistem zetknięciu z tragicznym duchem poety* 29.

Koncepcja „CMENTARZA” odpowiada natomiast na nurtujące 
Wyspiańskiego pytania dotyczące poznania egzystencjalnego i religijne
go. Autor Studium długo analizuje scenę, w której Hamlet rozmyśla na 
cmentarzu. Wyspiańskiego fascynuje niekonsekwencja dramaturgiczna 
Szekspira: to jedyna scena, która nie wpisuje się jasno w linearną kon
strukcję Hamleta. To jakby wyrwa w działaniu postaci: na chwilę dramat 
zastyga, jesteśmy na cmentarzu, Hamlet nie opowiada Horacemu waż
nych, minionych wydarzeń, Horacy nie jest ich ciekaw. Maszyna drama
turgiczna zatrzymuje się. To nie Duch popycha Hamleta do działania, ale 
rozpoznanie, które dokonuje się na cmentarzu. Rozpoznanie dotyczące 
pisanego człowiekowi czynu, odkrycie działania „siły wyższej”, która 
światem-sceną kieruje.

W Hamlecie Szekspira kwestia wyznania bohaterów została po
traktowana dość konwencjonalnie; właściwie jest w tym dramacie tyl
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ko jedna scena, w której kwestie religijne mają znaczenie: Hamlet nie 
chce zabić Klaudiusza, kiedy ten się modli, bo obawia się, że zbrod
niarz poszedłby prosto do nieba, bez kary. Tak potraktowana wiara 
w siłę modlitwy zdaje się rodem z „dworu Klaudiuszów”: religia staje 
się wygodnym pancerzem, daje bezpieczeństwo i ochronę, pozwala nie 
obawiać się śmierci.

Stanisław Brzozowski, interpretując Klątwę Wyspiańskiego, pisał:
Katolicyzm wrasta w życie tej [polskiej - przyp. J. J.J gromady, jako narzu
cony jej, a martwy kodeks przynależności do ludzkiego dziejowego świata: 
gmatwa się ona i ginie w tej obcej, narzuconej sieci30.

30 Ibidem, s. 549.

A następnie dodaje, że łatwo byłoby wykorzystać Klątwę na rzecz 
Jakiejś bezmyślnej antiklerykalnej propagandy”, ale chodzi o sprawę 
znacznie głębszą. Wyspiański, któremu bliższa była wizja Boga-De- 
miurga ze Starego Testamentu niż koncepcja Boga Miłosiernego, przez 
akcentowanie sceny cmentarnej zdaje się mówić: sztuka powinna od
rzucać pancerze i gorsety, chroniące przed strachem egzystencjalnym, 
a stworzone przez określone kręgi kulturowe. Świadomość, uzyska
na przez złapanie współczesnych w „pułapkę na myszy”, świadomość 
konwencji i zasad rządzących sceną, martwych kodów kulturowych, 
które mają zasłonić strach, pozwala na odkłamanie wizji świata. I - od
powiedzialne zmierzenie się z odkrytymi na nowo kwestiami (dotyczą
cymi wiary czy pisanego człowiekowi Czynu). Autor Studium walczy 
niejako o odkopanie martwych znaczeń chrześcijaństwa, którego wy
bór (jako opcji światopoglądowej) jest decyzją - przede wszystkim - 
głęboko tragiczną, która nie daje zabezpieczeń. Wyspiański, uznając 
taką funkcję sztuki za naczelną, znowu zbliża się do Nietzschego. Naj
mocniej zaakcentowana konkluzja Narodzin tragedii brzmi: zawsze 
będzie powstawała sztuka (i filozofia, wszak głównym celem ataku jest 
tu „nihilista” Sokrates), bezpieczna i skonwencjonalizowana, której na
czelne zadanie sprowadza się do oswajania lęku. Sztuka, którą można 
oceniać jedynie w kategoriach estetycznych. Wyspiański powiedziałby 
- sztuka wykształconego „dworu Klaudiuszowego”. Jednak drugi nurt 
w kulturze (który obaj propagują) skłania się ku sztuce, która jątrzy
łaby rany, nie oswajała lęku, ale pozwalała na uczciwe poznanie. Jak 
powiada Brzozowski, komentując Wyspiańskiego:
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Komu sztuka staje się nie tworzeniem życia, lecz ucieczką przed niem, kto 
szuka w niej kraju, w którym bezczynna psychika samej sobie wystarcza, 
umarł już lub wybrał gorszą od śmierci - śmierć za życia, zaprzepaszczenie 
duszy przez kłamstwo11.

11 Ibidem, s. 542.
12 Wszystkie informacje biograficzne o Audenie za wstępami Stanisława Ba
rańczaka do tomów Morze i Zwierciadło oraz Wystan Hugh Auden, 44 
wiersze, Wyd. Znak 1994.

W drodze od czy do owszem (Morze i Zwierciadło)

Morze i Zwierciadło, pisane w latach 1942-1944, to dzieło, któ
rego powstanie przypada na okres bardzo burzliwych przemian świa
topoglądowych w życiu Audena. Trzy lata wcześniej opuścił Anglię 
na rzecz Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta, podjęta przez bardzo 
znanego, sympatyzującego z lewicą poetę, była szeroko dyskutowa
na w Anglii: wyjechał do Stanów w okresie niepokojów i zagrożenia 
ojczyzny, co spotkało się z krytyką i oskarżeniami o zdradę12. Patrząc 
z dystansu na biografię Audena, wybór ten można porównać do decy
zji Gombrowicza, który tuż przed wybuchem wojny zerwał więzy ze 
Starym Kontynentem. I równy ciężar konsekwencji (twórczych i świa
topoglądowych) mają te wybory. Barańczak porównuje wyjazd Audena 
do przeprowadzki Eliota, który w 1915 roku (tuż po wybuchu I woj
ny światowej) przeniósł się ze Stanów do Anglii. Kierunek myślenia 
(i przemieszczenia) jest ten sam - w obu przypadkach chodzi o kulturę; 
jednak zwrot przeciwny - Eliot szuka jednolitej tradycji kulturalnej, 
Auden - pluralizmu kulturowego.

Przed wyjazdem Auden poczuł się bowiem zakleszczony w roli, jaką 
odgrywał w środowisku. Zaangażowany politycznie (i uważany już za 
geniusza) występował na wiecach i w licznych odczytach głosił hasła 
antyfaszystowskie i komunistyczne. O ile wybór opcji światopoglądowej 
był przemyślany i mocno zakorzeniony w jego wizji świata, to pewna 
europejska moda intelektualna, przejawiająca się często w głoszeniu slo
ganów socjalistycznych, znużyła go na tyle, że postanowił zerwać ze 
swoim środowiskiem. Zbiór poglądów, z jakimi przyjechał do Stanów, 
Humphrey Carpenter ujmuje w formule „liberalnego humanizmu z do
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datkiem tonów religijnych i pacyfistycznych”33. Ta formuła myślenia, 
współgrająca z ówczesną humanistyką europejską, wyczerpała się na
tychmiast po przyjeździe do Ameryki i wybuchu wojny.

33 Cyt. za: Stanisław Barańczak, Tylko miłość bliźniego i śmierć, [w:] 
Wystan Hugh Auden, 44 wiersze, s. 17.
34 Ibidem, s. 18.
35 Wystan Hugh Auden, Dziękczynienie, tłum. Stanisław Barań
czak, [w:] ibidem, s. 175.

Auden, po wstrząsie utraty wiary w przyrodzone dobro człowieka 
(która była fundamentem jego humanizmu i wszystkich ideologii opiera
jących się na ufności, że człowiek, jeśli dostanie nieograniczoną wolność, 
zawsze wybierze dobro), wstrząsie związanym oczywiście z wybuchem 
wojny, zwraca się nie w stronę nihilizmu, a - w stronę wiary. Barańczak 
określa ten paradoksalny zwrot w jego światopoglądzie „przejściem od 
irracjonalności rzekomo racjonalnej utopii do swoistej racjonalności rze
komo irracjonalnej wiary”34. Uogólniając, Auden uznał, że w obliczu zła 
panującego w świecie tracą wszelkie utopie oparte na wierze w człowie
ka. Wyjście jest jedno: wiara w Boga oraz „miłość bliźniego i śmierć”.

O tym przełomie pisał Auden pod koniec życia w wierszu Dzięk
czynienie:

Rozmiar ohydy, na którą 
skazali świat Hitler i Stalin, 
pchnął mnie ku myśli o Bogu.

Kto dał mi pewność ich zła?
Tu Kierkegaard, Williams i Lewis
znów mnie powiedli ku wierze35.

Na uwagę zasługuje specyficzna racjonalność wyboru Audena. Do 
wybrania chrześcijaństwa jako opcji światopoglądowej (inaczej tego na
zwać nie można) doprowadziła go dokonana racjonalnie konstatacja sta
nu rzeczy. Auden, jak sam zaznaczał, daleki był od mistycyzmu; nie wy
pełniał też gorliwie powinności chrześcijańskich (jak podaję Barańczak, 
z upodobaniem cytował modlitwę Świętego Augustyna: „Panie, uczyń 
mnie cnotliwym, ale jeszcze nie teraz”). Bliski był natomiast myśleniu 
Kierkegaarda, dla którego wiara musi być świadomie podjętą decyzją 
o skoku w szaleństwo, bo - takie jedynie wyjście pozostaje po obaleniu 
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ludzkich utopii, jedyna alternatywa wobec nihilizmu (w ulubionej for
mule Kierkegaarda „albo-albo” - albo nihilizm, albo wiara).

Chrześcijaństwo Audena było więc świadomie przyjętą (na drodze 
dociekliwego szukania właściwego rozwiązania światopoglądowego) 
optyką; wraz z utratą wiary w utopie, przyjął zestaw wartości chrześci
jańskich. Konsekwentnie przeprowadzoną zmianę optyki wyraźnie wi
dać w czterech dłuższych utworach poetyckich: New YearLetter, For the 
Time Being (w przekładzie polskim Tym czasom), Morze i Zwierciadło 
i The Age of Anxiety, napisanych już po przyjeździe do Ameryki. Morzu 
i Zwierciadłu przypadała w udziale rola komentarza do nowo widzianej, 
chrześcijańskiej (już) koncepcji sztuki.

Pełny tytuł dzieła Audena Morze i Zwierciadło. Komentarz do „Bu
rzy ” Szekspira wskazuje zasadę czytania tekstu Szekspira i zakreśla gra
nice ambicji autorskich. Stanisław Barańczak piszę, że chodzi o „komen
tarz w staroświeckim sensie”, czyli „objaśnienie w formie przypisów”. 
Określenie „objaśniający przypis” w pełni chyba oddaje specyfikę tego 
tekstu. Auden nie chce, jak Wyspiański, dotrzeć do „prawdy” czy „na
tury” tekstu; nie zdziera zasłon, nie kłóci się z interpretacjami dzieła. 
Wręcz przeciwnie: obudowuje Burzę kolejnymi warstwami komentarzy. 
„Przypisy” puchną, rozrastając się w kaskadowe zdania, kunsztowne for
my literackie. Jednak relacja między formą i stylistyką tekstu a refleksją 
- konkluzją komentarza nie jest prosta. Ziarno wątpliwości wobec pięk
na metaforyki i języka zostaje zasiane na początku, w otwierającej dzieło 
mowie Inspicjenta do Krytyków:

Lecz co począć w razie spotkania -
W drodze od Czy do Owszem - potwora
O paszczęce, której nie nasyci
Najpiękniejsza nawet metafora?16

36 Idem, Morze i Zwierciadło..., s. 13.

Język, jakim pisane jest Morze i Zwierciadło, to odpowiedź na wy
magania stawiane „komentatorowi” Szekspira. Czytanie i zrozumienie 
równa się tu wchodzeniu w świat Innego, przejmowaniu jego języka. Au- 
den-komentator przejmuje język Szekspira, aby wejść w świat, któregc 
granice wyznaczają granice tego języka. Jeden z tematów Burzy to iluzja 
i czary Prospera (utożsamiane czasami z osobistym tematem tworzenia 36 
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u Szekspira); ten temat będzie objęty jednym skrzydłem „przypisów” 
u Audena. Iluzja w tworzeniu, przepaść między wyrażaniem a tym, co 
wyrażane, fałsz form - to (w dużym skrócie) główne tematy „osobistej 
ars poetica”. Na przestrzeni tryptyku znajdzie się (jak w Burzy Szekspi
ra) miejsce tak na iluzję, jak obnażenie, wyrzucenie magicznych ksiąg. 
Auden uznaje, że wytłumaczenia i przypisów potrzebuje temat wytwa
rzania (sztuką) iluzorycznych światów; rozpracowuje więc, używając 
języka Szekspira, fantastyczną rzeczy wistość Burzy.

Objaśnia ten świat stopniowo. Morze i Zwierciadło składa się 
z trzech głównych części, Przedmowy oraz Postscriptum. Przedmowa to 
jakby prefiguracja całościowego, ostatecznego kształtu Morza i Zwier
ciadła. Inspicjent przedstawia najpierw porażającą siłę sztuki i iluzyjno- 
ści, wszystkiego, co „nas czaruje i mami” i sprawia, że

Nawet rybiookiej ospałości
Sztuka da wgląd w Ciało i Szatana,
Dwa płomienie pod Komorą Pokus,
w której ryczą i giną herosi.
Łza współczucia kapie nam z oka,
Dziękujemy za ciekawy pokaz; (...)”.

Taką siłę mają dwie pierwsze części Morza i Zwierciadła: Prospe
ro do Ariela oraz Obsada drugoplanowa, „sotto voce". Widz/słuchacz/ 
czytelnik, oczarowany śpiewem Ariela i złapany w sieć przez iluzyjność 
pięknych form i metafor, zapomina na chwilę, że znajduje się w teatrze. 
Wchodzi w świat Burzy, gdzie rozgoryczony Prospero żegna Ariela, 
a obsada drugoplanowa śpiewa w formach villanelli, ballady francuskiej 
czy pieśni marynarskiej o własnej wizji życia. Jednak już w pierwszej 
części mowy Prospera pojawiają się wyodrębnione graficznie wiersze, 
które podają w wątpliwość obraz świata przedstawionego:

Gdyby Naturę w prawdy błysku

Zobaczyć ktoś potrafił,
Czyż nie zakochałby się w niej?
Niech się tym raczej cieszy gawiedź,
Co ujrzy w lustra tafli;

37 Ibidem.
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Warta jest tyle - albo mniej:
Kto żyje w fałszu, ten się nawet
W posągach bez figowych listków
Dowęszy pornografii·”.

Prospera, który dotychczas za pomocą Ariela pociągał za sznurki, 
kreował świat Burzy, żegna się na zawsze ze swoją rolą. Wydaje się, 
że Auden przyjmuje interpretację klasyczną, łączącą postać Prospera 
z Szekspirem i - szerzej - poetą w ogóle. Mag żegna się z kreowanymi 
światami: „Lecz dziś te ciężkie księgi nie zdadzą się już na nic: / Tam, 
dokąd się udaję, słowom i tak brak ważkości”, odzyskując nagle świado
mość lustrzaności i utopijności światów, jakie tworzył:

I oto rozwiązana nasza spółka.
Osobliwe uczucie:
Jak gdybym od dnia narodzin był nieprzerwanie pijany
I dziś po raz pierwszy - znienacka i całkowicie - otrzeźwiał.

Wypuszcza na świat Ariela, który niejako udzieli głosu obsadzie dru
goplanowej, wzmacniając przy pomocy czarów siłę pieśni tej „gawiedzi”, 
która tym się cieszy, „co ujrzy w lustra tafli”. Jak w soczewce skupiają się 
w tych pieśniach modele i utopie życiowe bohaterów, wyznaczone także 
przez osobiste miejsce w kręgu kulturowym; każdy z nich wie, jaką rolę 
ma do odegrania. Razem tworzą charakterystyczny zbiór postaci Szek
spirowskich. Ferdynand i Miranda, zamknięci w pragnieniu dozgonnej 
miłości, przypominają Romea i Julię. Stefano zajęty własnym brzuchem 
i konsumpcją to typowy opój, Alonzo w swoich dostojnych uwagach da
wanych synowi przypomina królów z dramatów historycznych, a Trinku- 
lo podtrzymuje tradycję błaznów... Każda z postaci, których los ustawił 
Prospera, zgadza się z narzuconą rolą. Dzięki czarom Ariela i wzorcom 
egzystowania danym przez tradycję i kulturę, ich pragnienia zbiegające 
się w jednej utopii świata mają zdolność „mamienia”.

Jest jednak postać, która nie przyjęła zgody narzuconej przez Prospe
ra. Antonio - wsobny i „skulony w centrum czasu” - opiera się iluzji. 
Jest czystą negacją; odwróceniem wszystkich postaci (spektaklu) Burzy. 
Wybrał dewizę: „Ja to ja - ja sam”; odrzucając wszelkie przebrania i role 
wyznaczone przez kulturę, z całą jasnością widzi zaistniałą sytuację:

” Ibidem, s. 17.
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Rozsiani po pokładzie, bawią się lub drzemią -
Twoi wiemi poddani, dosyć za twą łaskę
Wdzięczni, by znać swe miejsce i wierzyć ci w ciemno3’.

39 Ibidem, s. 22.
40 Ibidem, s. 14.

W Mowie Inspicjenta do Krytyków przychodzi bowiem, tuż po 
olśniewającej wizji czarów sztuki, moment krytyczny: a co, jeśli spo
tkamy „potwora o paszczęce, której nie nasyci najpiękniejsza nawet me
tafora”? Jeśli odkryjemy wtómość i lustrzaność wykreowanego świata 
(tak przedstawionego, jak - ludzkiego)? Mowa Inspicjenta kończy się 
nieuniknioną konkluzją:

Co dowodzi jedynie, że trzeźwą
Myśl wyraził Poeta, gdy pisał,
Że świat faktu, który tak kochamy,
To surowiec snów niesubstancjalny:
To, co z drugiej strony muru, całą
Resztę nazwij milczeniem; stąd blisko
Do pewności, że milczenie to dojrzałość,
I pewności, że dojrzałość to Wszystko (podkr. - J. J.)39 40.

Tym, „co z drugiej strony muru” czy po drugiej stronie lustra („druga 
strona” to niemal obsesyjny motyw poezji i eseistyki Audena, wielbicie
la Alicji w Krainie Czarów), zajmie się poeta w części trzeciej, Mowie 
Kali bana, dekonstruując świat przedstawiony w Burzy.

Warto w tym momencie zatrzymać się przy tytule utworu. Morze 
i Zwierciadło tworzą związek dychotomiczny: Morze jest żywiołem, 
prawdą obiektywną, także - miejscem wydarzeń w świecie przedstawio
nym. Zwierciadło symbolizuje przekształcenie, wtómość, sublimację. 
Razem tworzą połączenie niemalże manichejskie: morze to natura (cia
ło), zwierciadło - kultura (duch). W chrześcijaństwie są jednoznacznie 
wartościowane: ciało/natura to zło, duch/kultura (rozumiana jako zako
rzenienie historyczne i duchowość) - dobro. Auden piszę w eseju Ba- 
laam i jego oślica :

Jako organizm biologiczny człowiek jest stworzeniem naturalnym, podda
nym koniecznościom natury; jako istota obdarzona świadomością i wolą 
jest jednocześnie osobą historyczną, posiadającą wolność ducha. Burza 
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wydaje mi się dziełem manichejskim nie tylko dlatego, że ukazuje związek 
natury i ducha jako stosunek oparty na konflikcie i wrogości, tak jak to się 
odbywa w grzesznym człowieku, lecz ponieważ winę za ten stan rzeczy 
przypisuje naturze, czyniąc ducha niewinnym41.

41 Wystan Hugh Auden, Balaam i Jego oślica, tłum. Jan Z i e 1 i ń s k i, [w:] 
Wystan Hugh Auden, Ręka farbiarza i inne eseje, PIW 1988, s. 132.
42 I dem, Morze i Zwierciadło..., s. 36-37.

Kalibana, przedstawiciela czystej natury, Prospero uczy mowy. Burza 
w przypisach Audena to także dramat o walce cywilizacji z tym, co pier
wotne. Poetę bowiem fascynuje sam fakt wprowadzenia przez Szekspira 
w akcję postaci, która stoi zupełnie poza kręgiem cywilizacyjnym jako 
pełnoprawny przeciwnik kultury europejskiej. To Kaliban, który właśnie 
nauczył się języka (i boleśnie konstatuje, że przyda się on jedynie do 
przeklinania), może ukazać wtómość kultury i wszystkie pułapki, jakie 
ona na ludzi zastawia. Kaliban wygłasza swoją wielką oskarżycielską 
mowę w języku wyszukanym, pełnym metafor i kaskadowo złożonych 
zdań. Ta mowa została także ułożona zgodnie z najbardziej wyśrubo
wanymi normami retoryki, co dodatkowo potęguje jej ironiczny wyraz. 
Kaliban określa najpierw sytuację wyjściową: widzowie w teatrze wła
śnie dostali swoją dawkę iluzji i zupełnie zaskoczyło ich pojawienie się 
postaci, która brutalnie sprowadzi ich na ziemię. Następnie przedstawia 
(wchodząc w rolę zawiedzionej publiczności) szereg argumentów prze
ciw wprowadzeniu natury na scenę i obrazuje klasyczną wizję spektaklu- 
-przyjęcia, na które zaprasza Muza:

Przepyszne metafory tragicznego buntu i rozpaczy, cięte repliki humoru 
wyszukanego i kalambury prymitywnego, kulturalne cedzenie słów i nie
piśmienne, ale mężne porykiwania - a wszystkie, na swoją czy to ogromną, 
czy maleńką miarę, przykładające się z wdzięcznością do wspólnego dzieła, 
jakim jest udane, pełne życia przyjęcie42.

Wreszcie - zawiedziona publiczność przypomina autorowi, że sam 
zawarł pakt z Muzą na rzecz konwencjonalności, wolności czasowo- 
-przestrzennej, iluzyjności i fantastyczności sztuki. A te cechy wyklu
czają możliwość wprowadzenia choćby pierwiastka czystej negacji, 
czystej natury, jaką uosabia Kaliban. Publiczność odwołuje się do za
sady lustra:
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Ty sam - chyba nas przecież pamięć nie myli - mówiłeś o czarodziejskim 
spektaklu jako o „zwierciadle podstawianym naturze”, co jest zwrotem 
mylącym przez zasięg swego aforystycznego uogólnienia, ale wskazuje 
na jeden przynajmniej aspekt stosunku między tym, co re
alne, a tym, co wyobrażone - na ich wzajemne odwrócenie 
wartości; czyż bowiem zasadnicza dziwność sztuki, na którą zwraca uwa
gę użyty przez ciebie a złowróżbnie stronniczy obraz, nie jest po prostu 
tym: tym, że po drugiej stronie zwierciadła ogólna wola arty
stycznej kompozycji, kształtowana za wszelką cenę udanego, 
przekonującego wzoru staje się konieczną przyczyną każdego 
usiłowania, aby żyć, działać, kochać, triumfować, różnić się 
- zamiast, jak to zwykle bywa (o ile w ogóle bywa) po tej stronie, stanowić 
usiłowań tych przypadkowy skutek? (podkr. - J. J.)43.

43 Ibidem, s. 44.

Miejscem, w którym dochodzi do obnażenia fałszu sztuki, staje się 
teatr; nie tylko przez swój dziwny status ontologiczny pozwalający na 
starcie (wprost) iluzji i realności, ale także z powodu wyświechtanej 
(a odświeżanej przez Kierkegaarda i Audena) metafory świata jako wido
wiska. Auden przejmuje bowiem od Kierkegaarda figurę „publiczności”. 
Bycie-w-publiczności to formuła istnienia, która pozwala na spokojne 
przyjęcie roli danej, anonimowość i zadomowienie w rzeczywistości. 
To także sposób na nieistnienie, zapomnienie o byciu samym w sobie. 
Publiczność, która zdaniem Kierkegaarda tworzy abstrakcyjny i pusty 
twór, zatraca jakąkolwiek swoistość, staje się nicością. O taką publicz
ność chodzi tu Audenowi. To ona domaga się od autora potwierdzenia 
sensowności odgrywania życiowych ról i wypełniania przyjętych zadań 
(obojętne, czy chodzi o matematykę, czy o wprowadzenie nowych metod 
statystycznych do humanistyki, czy o popularyzację tańców ludowych, 
piszę Auden). Prospero mówi na początku do Ariela, że tylko czysta na
tura („morze”) niczego nie stawia za wysoko; kultura - ustanawia fikcyj
ne hierarchie i iluzoryczne dążenia: „Człowiek (...) wszystkiemu nadaje 
przesadną wartość / A gdy się dowie, że przez to naturalnie podwyższył 
cenę, / Skarży się, że mu grozi ruina; co, ma się rozumieć, jest prawdą”. 
Tej utraty złudzeń, pielęgnowanych przez sztukę (publiczność podkreśla, 
że jej zadaniem jest dawanie impulsu do działania i życia) doświadcza 
publiczność Burzy, której sensy Auden wyjaskrawia:
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„Zwolnij nas”, będziecie błagać (...)- och, jak nieznośnie jednakowo wy
glądają wszystkie wasze smutki, gdy się je przetłumaczy z waszych indywi
dualnych żargonów emocjonalnego wyrazu, i jak nieznośnie dobrzeje znam 
- „zwolnij nas z obowiązku odgrywania pomniejszych ról44.

44 Ibidem, s. 56.
45 Ibidem, s. 59.
46Wystan Hugh A ud e n , Baalam ijego oślica..., s. 133.
47 Ta metafora Audenowska przypomina Platońską koncepcję poznania. Mur u Au- 
dena to taka ściana jaskini Platona, na której odbijają się cienie (zaledwie).

Przenieś nas, jasny Aniele, z piekła bezwładnej i schorzałej materii, starze
jącej się równomiernie w ramach wiecznie niedojrzałego czasu, do tej bło
gosławionej krainy, wzniesionej tak wysoko ponad dwanaście zuchwałych 
wiatrów i cztery kapryśne pory roku, do tego Nieba Prawdziwego Uogól
nienia, gdzie Życie, nie torturowane już przez trzy wymiary i odporne na 
chwilowe zawroty głowy, przeistacza się w Światło (.. ,)45.

Tego oczekuje publiczność od sztuki: zapomnienia. Upewnienia 
w sensowności działań. Kaliban uświadamia im obecność istnienia tej 
drugiej strony lustra, bowiem - nieodłącznie od rzeczywistości wytwa
rzanej przez kojącą pieśń Ariela - istnieje przestrzeń za murem, której 
nie może dotknąć człowiek historyczny, zamknięty w działaniu na scenie 
świata.

Auden w Balaamie i jego oślicy piszę:

Człowiek nigdy nie może poznać swojej „natury”, ponieważ poznanie to 
jest samo w sobie aktem duchowym i historycznym; jego doznaniom fi
zycznym zawsze towarzyszą uświadomione emocje. Nie można zapamiętać 
fizycznego doznania przyjemności czy bólu i w momencie kiedy doznanie 
ustaje, nie można go sobie przypomnieć - wszystkim, co pamiętamy, jest 
uczucie szczęścia lub strachu, które doznaniu towarzyszyło4*.

Poznanie takie, uwarunkowane przez intelekt i zasady działania umy
słu, stanowi zaledwie odbicie prawdziwego doświadczenia. „Publicz
ność”, odgrodzona murem47 od prawdziwego doznania, nie może wyjść 
poza salę teatralną. Sztuka, która jest odbiciem odbicia, także nie może 
wyjść poza ramy poznawcze umysłu, „niefortunny dramaturg” (poeta/ 
twórca/artysta) musi „cały swój czas przeznaczyć na zadanie oddawania 
życia”. Ale - jak zaznacza Auden/Kaliban - musi czynić to z nadzieją na 
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zaistnienie jakiegoś „nieprzewidzianego pecha”, który wyrwie publicz
ność z ciągu szkatułkowych imitacji i powtórzeń.

Konkluzja nie jest jednak nihilistyczna. Znów, paradoksalnie, Au- 
den widzi w tym „nieprzewidzianym pechu” odzyskania świadomości 
- możliwość zbawienia. W zaklętym kręgu imitacji i niekończących się 
odbić nie ma bowiem miejsca na winę człowieka, zatem - pojawia się 
miejsce na „Zmiłowanie”. I to konkluzja godna zwieńczenia „chrześci
jańskiej koncepcji sztuki”, do której dochodzi Auden drogą podobnego 
rozumowania, jak w przypadku wyboru wiary:

Nie znaczy to, że staliśmy się lepsi; wszystko, rzezie, chłosty, kłamstwa, pusta 
gadanina i wszystkie kalki są wciąż obecne, i to w sposób bardziej oczywisty, 
niż kiedykolwiek dotąd; nic nie podległo rekonstrukcji: nasz wstyd, nasz lęk, 
nasza niepoprawna teatralność, nasze pozbawione zdecydowania dobre chę
ci, są nadal, i to intensywniej niż kiedykolwiek dotąd, wszystkim, co posiada
my; tyle, że teraz nie pomimo nich, ale wraz z nimi obejmuje nas 
błogosławieństwem Zupełnie Inne Życie, oddzielone od nas 
zasadniczą i stanowczą przepaścią, której kiepskimi figuratywnymi 
znakami (wreszcie je rozumiemy) są nasze pęknięcia tafli zwierciadła 
i łuku proscenium, tak że wszystkie nasze sensy ulegają od
wróceniu i właśnie w tym negatywnym obrazie Sądu możemy 
dostrzec pozytyw Zmiłowania (podkr. - J. J.)<8.

Podróż na międzypokladzie (Anatomia Tytusa)

To także Słowo jest w ciele, gdyż, co powiesz, 
nie mówisz niczego poza ciałem

Wspomniany we wstępie kryzys, który miał miejsce w europejskiej 
humanistyce lat sześćdziesiątych XX w., wyznaczający radykalnie gra
nicę między doświadczeniem Wyspiańskiego i Audena a dramatem Miil- 
lera, wiąże się z narodzinami myśli ponowoczesnej. Prekursorem nowej 
refleksji o sztuce, zrywającej więzy z metafizyką, był Nietzsche, co jed
nak - jak często się podkreśla - nie zostało właściwie rozpoznane przez 
jemu współczesnych* 49.

41 Wystan Hugh Auden , Morze i Zwierciadło..., s. 65.
49 Nawet tam, gdzie myśl Nietzschego jest fundamentalna dla zrozumienia funkcji 
„komentarza”, czyli w przypadku Studium o „Hamlecie" Wyspiańskiego, nie można 
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Nietzscheańską estetyka, konsekwentnie zasypująca przepaść mię
dzy theoria a praxis, włączająca doświadczenie artystyczne w strumień 
życia, phronesis, redefiniowała dziewiętnastowieczną hermeneutykę 
w taki sposób, że interpretacja, dotycząca dotychczas ściśle wydzielone
go obszaru tekstu kultury, stała się zasadą naczelną obejmującą wszyst
ko, co dzieje się „w życiu”, każde doświadczenie. Taka optyka odrzucała 
także klasycznie rozumianą epistemologię, którą filozofowie tradycyjnie 
wiązali ze sferą działalności res cogitans, umysłu, a nie res extensa. Per- 
spektywizm Nietzschego oznaczał ontykę - ważne jest to, co jest, w całej 
swojej fizyczności i cielesności. Filozof robił tu gwałtowny skok: wyj
ście poza metafizykę, zerwanie z odwiecznym platonizmem w myśleniu 
o sztuce, oznaczać musi zwrot w stronę ciała. Rozumieć - znaczy: czytać 
doświadczenie, które jest przefiltrowane przez ludzkie ciało, jedną płasz- 
czyznę/perspektywę spośród tylu innych, których wyobrazić sobie nawet 
nie umiemy. Nietzsche stał się w ten sposób jednym z wielkich teorety
ków głupoty50, zrywających z kartezjańską pychą, która stawia umysł 
wysoko. Fizjologiczne uwarunkowania umysłu, jego „zaprogramowa
nie”, wszystko, co wyznacza nam cielesność (res extensa), determinuje 
działalność umysłu (res cogitans) zamkniętego w ciasnych ramach ciała. 
Poza intelektem, który jest skończony, rozciąga się nieskończona sfera 
głupoty, wszelkich kategorii negatywnych, związanych z ograniczenia
mi poznawczymi.

mówić o pełnym zrozumieniu na płaszczyźnie teorii sztuki; spośród polskich kryty
ków, artystów, ludzi sztuki, największe zrozumienie dla nowatorstwa idei Nietzsche
go mieli w tamtym czasie dwaj wybitni filozofowie kultury: Stanisław Brzozowski 
i Karol Irzykowski.
50 Por. Andrew Ronell, Stupidity, University of Illinois Press 2003.

Nazwisko Nietzschego pada w tekście szczególnym: w mowie o do
świadczaniu Szekspira, którą wygłosił Müller w czasie Dni Szekspirow
skich w Weimarze w 1988 roku, a więc już po napisaniu Anatomii Tytu
sa. Mówił wówczas:

Powodem przerażenia, które budzą odbicia w lustrze Szekspira, jest powrót 
tego samego. Przerażenia, które Nietzschego, porzuconego przez Boga pa
stora, gnało w tańcu noży z upiorami przyszłości jak najdalej od ubóstwa fi
lozofii, od milczenia ku rozżarzonej stalowej linie historii, rozpiętej PRZEZ 
SZALEŃCA PEŁNEGO BÓLU 1 WŚCIEKŁOŚCI między JUTREM I JU-
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TREM I JUTREM. Akcent pada na I, prawda podróżuje na międzypokła- 
dzie, przepaść to nadzieja51.

51 Heiner Müller, Szekspir różnica, tłum. Mateusz Borowski, 
Małgorzata Sugiera, „Didaskalia” 2006, nr 72, s. 81.
92 W tłumaczeniu Stanisława Barańczaka: „Miły mój jest tak mój, jak lustra są sa
motne”, [w:] Wystan HughAuden, Morze i Zwierciadło..., s. 34.

Dlaczego w krótkim tekście o Szekspirze pada nazwisko Nietzsche
go? Gdzie znajduje się spoiwo, które prawem osobistej konotacji po
wiązało w mowie Miillera kwestię zależności od Szekspira z radykalną 
Nietzscheańską estetyką?

Kwestię tę rozjaśnia przywołanie innego „komentatora” Szekspira 
- Wystana Hugh Audena. Müller przywołuje tylko jedną frazę z Mo
rza i Zwierciadła, ze wszech miar natomiast znamienną. Cytuje kwestię 
Mirandy: „MY DEAR ONE IS MINE AS MIRRORS ARE LONELY”52. 
Cytat Audena poprzedza w tekście Müllera passus szczególnie mocno 
wybrzmiewający: „Szekspir to lustro, w którym odbijają się epoki. Na
sza nadzieja to świat, który nie znajdzie w nim już swego odbicia. Nie 
dotrzemy do siebie, póki Szekspir będzie pisał nasze sztuki”. Zaś za ko
mentarz do kwestii Mirandy i - jak można sądzić - poematu Audena 
w ogóle wystarczy jedno zdanie: „Metafora Szekspira, która sięga dalej 
niż on sam”.

Polemiczną, ale i zaskakująco mocną korespondencję między Ana
tomią Tytusa a Morzem i Zwierciadłem, z pewnością wnikliwie prze
czytanym przez Müllera, przyjdzie rozważyć w innym miejscu. Dość na 
razie zaznaczyć, że połączenie między Müllerem, Audenem, Nietzschem 
a Szekspirem rozpina się na linii jednej metaforyki - lustrzanej. Chodzi 
(znowu) o kwestię możliwości poznania za pomocą sztuki.

W krótkim passusie o Nietzschem krąży Müller wokół kilku klu
czowych wątków obsesyjnie podejmowanych przez autora Zaratustry: 
powrotu tego samego, utraty Boga, ubóstwa filozofii, „stalowej linii hi
storii”, odbijania wzorców z dziś na kiedyś, czyli mimetyzmu skierowa
nego w przyszłość i - wreszcie - wokół kwestii prawdy. Z (niewielkim) 
uogólnieniem powiedzieć można, że ten sam zestaw problemów służyć 
może za wytrych do otwarcia wszystkich dramatów Müllera, które,^in
terpretują” teksty Szekspira. A w szczególności - do Anatomii Tytusa.
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Warto spróbować nakreślić za ich pomocą krajobraz Anatomii Ty
tusa. Powrót tego samego, Nietzscheańską obsesja perspektywy, poza 
którą wyjść nie można, koło mitu, które - zakreślone w zamierzchłych 
czasach - kolonizuje kolejne połacie rzeczywistości, to problem dla 
Mullera zasadniczy. Ciągle wraca to samo, ciągle odnajdujemy scena
riusze własnej linii życia w tekstach Szekspira; nie ma żadnej szczeli
ny, przez którą mogłaby się wedrzeć różnica. Nietzscheański program 
stworzenia nadczłowieka zakłada przede wszystkim pracę nad różnico
waniem - człowiek nadludzki umiałby spojrzeć na tygiel kultury jak na 
szereg skonstruowanych dyskursów, wyjść poza uwarunkowania zwią
zane z wszystkimi mitami już przekazanymi, stanąć poza nurtem trady
cji, czyli procesu przekazywania (traducere) z pokolenia na pokolenie 
jednakowych wzorców53. O to chodzi Mullerowi: „Nasze zadanie - lub 
reszta będzie statystyką i sprawą komputerów - to praca nad różnicą”.

” „Przezwyciężony ma być nie tylko człowiek, jaki jest dzisiaj. Nie chodzi tylko 
o przezwyciężenie jakiejś szczególnej postaci człowieka. Chodzi o przezwyciężenie 
każdej jego postaci. (...) Człowiek - dowodzi Zaratustra - kryje w sobie nieusuwal
ny potencjał całkowitej destrukcji i tym samym radykalnej zmiany, dynamit, który 
może rozsadzić to, co jest, i otworzyć drogę do nowego. Jest jak ciemna chmura, 
z której w każdej chwili może wyjść błyskawica” - piszę o Nietzscheańskim projek
cie nadczłowieka Krzysztof Michalski. Krzysztof Michalski, Nienasycone 
pragnienie kolejnych chwil. O wiecznym powrocie tego samego, [w:] idem, Pło
mień wieczności..., s. 217-298.

Z tym wiąże się także problem utraty Boga, rozumianego metafo
rycznie - jako figura teocentrycznej kultury, która ustanowiła określone 
mythoi, fabularyzacje rządzące opowieściami, dzięki którym układamy 
szereg faktów w określoną historię czy wielką narrację. Nie bez zna
czenia jest tu także problem utraty wiary w obecność Boga związany 
z II wojną światową. Krajobraz po śmierci Boga to krajobraz po Ho
lokauście. Po tym doświadczeniu nie tylko nie sposób, jak powiedział 
Adomo, tworzyć sztuki, ale także nie sposób ufać wielkim systemom 
filozoficznym. Dla niemieckiej kultury, która przed wojną wytworzyła 
największe systemy metafizyczne, narodziny i skutki totalitaryzmu mu- 
siały oznaczać wielki przełom. U korzeni postmodernizmu niemieckie
go leży doświadczenie szczególnie dotkliwe. Ślady walki z metafizyką 
i wielką idealistyczną (i platońską z ducha) tradycją, która pozwoliła 
na narodziny totalitaryzmu, znać wyraźnie w dramacie Mullera. Wielo
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krotnie pobrzmiewa w Anatomii Tytusa gorzka ironia, która zasadza się 
na zestawieniu w jednym dyskursie obrazu ciała wyzutego z godności 
(„mięsa armatniego” czy ofiar walki) z idealistycznym, metafizycznym 
z ducha frazesem „humanisty”:

W KATAKUMBACH BRNĄC PRZEZ GÓWNO RZYMU 
OPLUWANY PRZEZ KONKURENCJĘ SZCZURÓW 
POSUWA SIĘ TRANSPORT DOWÓDCA Z TOPOREM 
PILNIE STUDIUJE ZACHODZĄCE ZWIĄZKI 
POMIĘDZY KOŚĆMI MIĘŚNIAMI I TKANKĄ 
Z KTÓRYCH SKŁADA SIĘ ZWIERZĘ OD LAT WIELU 
SŁUŻĄCE MU W BITWACH JAKO CZERWONY 
DYWAN NA ŚCIEŻCE DO CHWAŁY I DRĄŻY 
NOŻEM SPLĄTANY LABIRYNT WNĘTRZNOŚCI 
SZUKAJĄC MIEJSCA W KTÓRYM MIESZKA DUSZA54.

54 Heiner Mülle r, Anatomia Tytusa..., s. 153.
55 Poglądy Nietzschego na temat wiedzy celnie rekapituluje Michalski: „Zaratustra 
- jak i ja - póki żyje, zakreśla swoją wiedzą, swoimi pojęciami horyzont, w jakim 
może żyć, swoje gniazdo, swój dom - ale dla życia, dla tej siły, jaką jest życie, dla 
woli mocy ten horyzont nie jest żadnym ograniczeniem, żadną barierą, żadną grani
cą; życie, w każdym swoim momencie, to nie tylko to. (...) Wiedza, bez której nie 
mogę żyć, świadectwo słabości, co rzuca cień śmierci na moje życie - i kipiące w tej 
wiedzy życie, siła wylewająca się z każdej formy i tym samym uciekająca wszelkim 
pojęciom, ciemna z nadmiaru możliwych znaczeń, nie do poznania: wola mocy”. 
Krzysztof Michalski, Nienasycone pragnienie kolejnych chwil..., 
s. 246. Podobną tezę, odnośnie wiedzy jako korpusu przekazanych przez trady
cję dyskursów, która kłóci się z prawdziwym życiem, zdaje się formułować Mül
ler, pisząc o DISMEMBER REMEMBER, rozbiórce pamiętanego, jako „treningu 
zmartwychwstania”.

Tradycja filozoficzna Niemiec była celem wściekłych (niemalże) 
ataków Nietzschego. Główne zapalne punkty w takiej myśli to oczywi
ście waloryzująca opozycja ciała i ducha, res extensa i res cogitans, ale 
Nietzsche występował także przeciw całej filozofii, która (jak wskazu
je sama nazwa) za przedmiot swoich rozważań przyjmuje wiedzę, czyli 
konstrukty intelektu55. Nie chodzi tylko o niechęć do systemów, które 
- skonstruowane przez ubogi i ograniczony umysł ludzki - przyjmowa
ne są za prawdę, a do tego tworzą retorykę, która realnie wpływa na 
rzeczywistość, ale także o całe połacie tego, co nie zostaje objęte dys
kursem. Najważniejszym ze sposobów na wyrwanie się z „wiecznego 
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powrotu tego samego” pozostaje świadomość utopijności wszystkich 
systemów i próba znalezienia szczeliny, międzypokładu, na którym ście
rają się mity, retoryki i dyskursy. To terytorium głupoty. Konkretnie per- 
spektywizm Nietzschego oznacza tu zwrot w stronę ciała, które przez 
wieki, w związku z chrześcijańsko-platońską, teocentryczną kulturą po
zostawało niedowartościowane, uznane za niewarte uwagi. Jak ważny 
i nowoczesny był postulat Nietzschego, zwracający refleksję filozoficzną 
z terytorium epistemologii w stronę ontyki, świadczyć dziś może choćby 
rozwój kognitywistyki, szczególnie w jej aspekcie neurofizjologicznym. 
Nietzsche zwracał się ku materii, odrzucając subtelne i wykoncypowane 
systemy epistemologiczne, ciągle bazujące na platońskiej teorii odbić.

Krąg metaforyki cielesnej i dowartościowanie tego, co należy do 
świata materii, a wypisuje się z retorycznych systemów, towarzyszy ca
łemu tekstowi Anatomii Tytusa, ale najmocniej wybrzmiewa w wątku 
Lawinii, który jest jednocześnie figurą całej anatomii przeprowadzonej 
na tekście Szekspira. Goci, oprawcy Lawinii, zgodnie z nowo przyswo
jonym alfabetem powtarzają schemat z Metamorfoz Owidiusza. To, co 
napisane, kieruje tym, co doświadczane; poza marginesem opowieści 
zostaje bardzo realna krew i bardzo zmasakrowane ciało56.

56 O Lawinii-alegorii piszę obszernie Ewa Walerich-Szymani. Zob. Ewa W a 1 e- 
rich-Szymani, Godzina aktora. Poszukiwanie utopii w dramaturgii Heinera 
Mullera, Księgarnia Akademicka 2004.

Tak samo nieufnie, jak wszystkim mitom ludzkości, Nietzsche i Mül
ler przyglądają się historii, która także stanowi wynik porządkującej 
działalności umysłu. Anatomię Tytusa trzeba czytać, biorąc pod uwagę 
refleksje historiozoficzne, które przed nim powstały i - ogólnie - wielkie 
doświadczenie nieufności wobec dziejów w kształcie, w jakim zostały 
nam przekazane. Szczególnie istotne są tu dwie szkoły - Annales i nowy 
historycyzm. Historia jest zakłamana nie tylko ze względu na ideologię 
(„zwycięzcy piszą historię”), ale także przez szereg czynności intelektu, 
które towarzyszą jej tworzeniu. Chodzi przede wszystkim o selektyw
ność - wybieranie punktów węzłowych i o mythoi, fabularyzacje, które 
towarzyszą pracy każdego historyka. Wracamy do problemu mitów i sto
jących za nimi retoryk - tradycja teocentryczną, wszystkie mity i bajki 
opowiadane od dzieciństwa, wszystkie opowieści, jakie mamy w głowie, 
sprawiają, że powtarzamy wciąż ten sam schemat, dopasowując do nie



CZYTYWAĆ - ROZMAWIAĆ - MYŚLEĆ 57

go nasze doświadczenia i wszystkie fakty. Dlatego nie ma w dziejach 
żadnego ruchu, a wszystkie wyrwy i skoki okazują się pozorne. Muller 
przekonany jest o bezruchu historii i potrzebie rewolucji, którą rozumieć 
należy nie tyle wąsko i ideologicznie, ile w kontekście „wiecznego po
wrotu tego samego”. Alegorią historii staje się dla Mullera „nieszczęśli
wy anioł”:

Nieszczęśliwy anioł jest aniołem historii. Nieszczęście jego położenia wy
nika z tego, że nie może się poruszać: „za nim wzbiera przeszłość”, która 
paraliżuje mu skrzydła, „podczas gdy przed nim piętrzy się przyszłość”, 
która nie pozostawia mu wolnej przestrzeni, by uczynić krok do przodu. 
Przygniatające i paraliżujące brzemię przeszłości i przyszłości uniemożli
wia historię, która wymaga ruchu, aby przejść z przeszłości w przyszłość; 
historia staje się bezruchem57.

57 Heiner Müller, cyt. za: ibidem, s. 33.
58 Friedrich Nietzsche, cyt. za: Michal Pawel Markowski, 
Nietzsche..., s. 92.

Nie można mówić niczego (poza ciałem), nie można dotrzeć do żad
nej prawdy ani żadnych obiektywnych faktów, bo prawda - w ujęciu 
Nietzscheańskim - to także pragmatyczny konstrukt intelektu:

Czym więc jest prawda? Ruchomą armią metafor, metonimri, antropomor- 
fizmów, krótko: sumą ludzkich stosunków, które zostały poetycko i reto
rycznie wzmożone, przetransponowane i upiększone, a po długim użytko
waniu wydają się ludziom kanoniczne i obowiązujące: prawdy są złudami, 
o których zapomniano, że nimi są, metaforami, które się zużyły i utraciły 
zmysłową siłę wyrazu, monetami, których powierzchnia się starła i które są 
traktowane jak metal, nie jak monety58.

Metaforyka „ekonomiczna” brzmi tu szczególnie dosadnie i - znowu 
- wybiega w przyszłość refleksji filozoficznej. Pragmatycznie prawdę 
definiował William James, mówiąc o kulturze jako systemie ekonomicz
nym, w którym prawdy ustala się ze względu na ich użyteczność i to, jak 
wielu osób i instytucji nie uwierają. Prawdy tworzą się poprzez wytar
cie, przykrojenie różnych ludzkich wyobrażeń (reprezentacji), jako efekt 
negocjacji, która ma na celu zaspokojenie jak największej liczby osób. 
Prawda to średnia, a raczej mediana - ustalana (jak obieg pieniężny) 
arbitralnie, na mocy zawartych negocjacji sensu. Problem zaczyna się 
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wtedy, kiedy - jak piszę Nietzsche - zapomina się o tym, że moneta 
tylko coś reprezentuje i podlega ustalonym prawom, i kiedy to, co usta
lone arbitralnie, bierze się za rzeczywistość. „Armia metafor, metonimii, 
antropomorfizmów” to organ, którym (o wypracowanie prawdy) walczy 
także, a może przede wszystkim, sztuka. Zarówno w metodzie „komen
towania” zastosowanej przez Miillera, jak i w samym wyborze dramatu 
Szekspira, w którym spod retoryki Seneki przeziera bardzo realna cieles
ność, zdaje się kryć ta sama intuicja.

Ostatni z Nietzscheańskich motywów, jakie przywołuje Müller, mó
wiąc o Szekspirze, dotyczy przyszłości, linii, która jest rozpięta między 
dzisiaj a „JUTREM I JUTREM I JUTREM”. Akcent pada na I, jak mówi 
Müller, bo zawsze jest szansa na to, że mimo ciążącej nad dziejami klą
twy wiecznego powrotu, między dzisiaj a jutro rozewrze się przepaść, 
która pozwoli przerwać koło mitu i mythoi. Trzeba jednak przejść drogę 
czytania i rozbierania tekstów, które fundują naszą świadomość:

Ludzkości
Żyły otworzyć jak książkę
W strumieniach krwi kartkować

- piszę Müller na karcie tytułowej Anatomii Tytusa. Rozebrać ciało tra
dycji, otworzyć żyły ludzkości, by wyczytać mity, które kultura przeka
zuje jak krew - z pokolenia na pokolenie. Ten postulat ma w dramacie 
także wydźwięk bardzo konkretny, a wręcz - aktualny. Obraz najazdu 
barbarzyńców na Rzym, w klasycznie zorientowanej humanistyce euro
pejskiej oceniany jednoznacznie, miesza się w Anatomii Tytusa z wizją 
najazdu Obcych (czyli na przykład czarnych) na supermarkety Europy. 
W takiej perspektywie Anatomię Tytusa można czytać, wykorzystując 
narzędzia wypracowane choćby przez refleksję postkolonialną. Wy
pracowanie różnicy to kwestia zasadnicza, nie tylko z jakiegokolwiek 
„filozoficznego” powodu (choćby dlatego, że powrót tego samego de
terminuje ludzkie możliwości poznawcze), ale i z powodu bardzo real
nego - w krwi tradycji przekazywane są krzywdzące mechanizmy, które 
usprawiedliwiają zbrodnie i wykluczenia. Ideologiczny, lewicowy i do
raźny charakter tez dramatu Müllera łatwo zauważyć, lecz Anatomia Ty
tusa mówi także o tym, jak gmach kultury europejskiej, obwarowującej 
się starannie wypracowanymi prawdami, drży u posad za sprawą wszyst
kiego, co inne, a co zarazem całą „prawdę”, pisaną jednym (tylko) alfa
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betem, weryfikuje. W tej poetyce mieści się przede wszystkim Ekskurs 
na temat snu metropolii, ale pamiętać należy, że i cafy Anatomię Tytusa, 
z ducha lewicową, wyraźnie piszę ten, który Szekspirowi pamięta Kali- 
bana, Shylocka i Kasię.

Ekskurs na temat snu metropolii, wyraz bolączek i strachu przed Ob
cym, apokaliptyczna wizja, która narodzić się może w głowie Europej
czyka, stawia na ostrzu noża kwestie dziś szczególnie aktualne. Muller 
wskazuje celnie na zabójczą walkę, która musi się kiedyś rozegrać na 
granicy centrum (pierwszego świata) i marginesu (kolonii i wszystkiego, 
co się w kulturowy świat Zachodu nie wpisuje), rozpinając całą wizję na 
dychotomii ciała (metaforyka animalistyczna: zwierzęta, krew, stajnie, 
pocałunki, smród, padlina) i kultury (instytucje: parlament, banki, mu
zea, kościoły, supermarkety):

TRAWA DRĄŻY GŁAZ MUR WYPUSZCZA KWIATY
KRWIĄ NIEWOLNIKÓW POCI SIĘ FUNDAMENT
GORĄCĄ PARĄ I SMRODEM PADLINY
DECH DRAPIEŻNIKÓW ZIONIE PRZEZ PARLAMENT
CIEŃ HIEN PRZEMYKA LOT SĘPÓW W ALEJACH
PLAMAMI ZNACZY KOLUMNY ZWYCIĘSTWA
PANTERY SKACZĄ BEZGŁOŚNIE PRZEZ BANKI
WSZYSTKO ZASTYGA W BRZEG CZEKA NA MORZE
W BAGNIE RYNSZTOKU TRĄBY MARTWE SŁONIE
HANNIBALA AGENCI ATYLLI
JAKO TURYŚCI ZWIEDZAJĄ MUZEA
WBIJAJĄ ZĘBY W MARMUR PRZEMIERZAJĄ
KOŚCIOŁY BY ZROBIĆ Z NICH STAJNIE DLA KONI
I PRZELATUJĄ POŻĄDLIWYM WZROKIEM
PRZEZ SUPERMARKET GRABIEŻE KOLONII
P1ĘCZĘTOWANE POCAŁUNKIEM KOPYT
ICH KONI ŚCIĄGAJĄC W NICOŚĆ PIERWSZY ŚWIAT5’.

59 Heiner Müller, Anatomia Tytusa..., s. 108.

Anatomia Tytusa ¡est także komentarzem, który powstaje po kryzysie 
formy komentarza i z pełną świadomością tego faktu. To traktat o filozofii 
interpretacji, sztuce komentowania, który rozgrywa swoje sensy na po
ziomie samej formy artystycznej. Przepaść, która rozwiera się między do
świadczeniami Wyspiańskiego i Audena a „przepisywaniem” Szekspira 59 
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przez Müllera, nigdzie indziej nie daje o sobie znać chyba tak wyraźnie, 
jak właśnie w tym punkcie. Anatomia Tytusa jest komentarzem, który 
podaję w wątpienie samą wartość i sens komentowania, ogląda tę czyn
ność, bierze pod uwagę aktywność umysłu, wytwarzającego niezmien
nie reprezentacje, metafory i retoryki. Müller proponuje „podróż na 
międzypokładzie”, próbę odnalezienia przepaści między „JUTRO I JU
TRO I JUTRO”, czyli odnalezienie szczeliny, przez którą - spod tekstu 
kultury, programującego ludzkie doświadczanie - przeziera coś bardzo 
materialnego i realnego, choćby ciało.

DISMEMBER REMEMBER

Nie miałoby jednak sensu porównanie (osadzone tylko na analo
gicznej formule - dyskursywnej i artystycznej zarazem - „komenta
rzy”) tekstów Wyspiańskiego, Audena i Müllera, gdyby nie zaskakujące 
podobieństwo na poziomie metody czytania dramatów Szekspira. Nad 
przepaścią między różnymi doświadczeniami zawisa most, który łączy 
odzierającego Hamleta Wyspiańskiego z egzegetą Audenem i anatomem 
Müllerem. Choć w przypadku Anatomii Tytusa intuicyjnie szukać raczej 
można metody poststrukturalnej czy dekonstruktywistycznej, paradok
salnie także i Müller pochylony nad Tytusem Andronikusem zdaje się 
oczekiwać pozytywnego wyjścia, sensu lub epifanii. Metodologicznym 
mostem między trzema twórcami jest zatem hermeneutyka, filozofia 
interpretowania znaków tekstu kultury z nadzieją na dowiedzenie się 
z nich czegoś o sobie, ze świadomością uczestniczenia w procesie, jakie
mu impuls daje lektura.

Przeświadczenie, że można znaleźć w dramatach Müllera moment 
utopii, epifanii, która nie poddaje się nihilistycznym operacjom dekon- 
struktywisty, jest - jak piszę Ewa Walerich-Szymani - wśród jego ko
mentatorów raczej niepopularne. Badaczka wybiera jednak taką metodę 
czytania, tłumacząc:

W kontakcie z tekstami Heinera Müllera hermeneutyczna iluminacja może 
przynieść tylko objawienie tego, jak nie-znośne jest życie w opisanej prze
zeń, w naszej rzeczywistości. Ów wspomniany wcześniej moment utopii 
okazuje się nikły i ciągle zagrożony zniszczeniem - jeśli to wszystko, co 
można przeciwstawić lękowi i cierpieniu, to jest to śmiesznie mało. A jed
nak nie ma niczego innego. W zaawansowanej fazie choroby nowotworo
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wej Heiner Müller mówił, że w znoszeniu bólu pomaga mu czytanie wier
szy. Rytm łagodzi ból. To śmiesznie mało i nie uchroni przed śmiercią - taka 
właśnie może być definicja utopii, tego pozytywnego momentu przerażają
cych tekstów40.

60 Ewa Walerich-Szymani, Godzina aktora..., s. 48.
61 Heiner Müller, Anatomia Tytusa..., s. 183.

„Śmiesznie mało”, to też dokładnie tyle, ile - według Müllera - mo
żemy oczekiwać od sztuki. Bodaj w tym miejscu najmocniej ścierają 
się stanowiska „komentatorów” Szekspira. Modernistycznie ufny wo
bec sztuki Wyspiański wierzy, że uczciwe przejście przez labirynt tekstu 
doprowadzi do przemiany osobistej i wniknięcia w tajemnicę. Auden 
zakłada, że dzięki „chrześcijańskiej ars poetica" odkryjemy moment 
zmiłowania, załamania się wszystkich prospektów i atrap - zostanie 
„miłość bliźniego i śmierć”, czyli objawienie wytycznych moralnych 
i prawd życiowych, jakiego można dzięki sztuce dosięgnąć. Müller nie 
szuka w sztuce ani prawd, ani sensów, które realnie oddziałują na ży
cie. Kieruje nim zamiar znacznie skromniejszy: dzięki anatomii tekstu 
Szekspira być może dotrzemy do małej prawdy o „nie-znośności” naszej 
rzeczywistości, w której autor Tytusa Andronikusa ciągle piszę dramaty, 
być może Znajdziemy moment utopii, wyjścia poza koło mitu. Cel „prze
pisywania” sztuki Szekspira pozostaje jednak ten sam, co w przypadku 
Wyspiańskiego i Audena: poznawczy. Ciągle chodzi o świadomość po
zycji człowieka, którego ciało wpisane zostało w tekst kultury.

Działalnością i myśleniem Müllera jako komentatora Tytusa An
dronikusa rządzi metaforyka anatomiczna. „Chodzi o związek pomię
dzy pismem a krwią, alfabetem a terrorem”60 61 - piszę w autobiografii. 
Określa też od razu swój stosunek do dramatu Szekspira, jego zdaniem 
- tekstu znacznie mniej skomplikowanego od tych, które wcześniej au
tor HamletMaszyny przetwarzał. Zasadą jest nieufność: Müllera nudzi 
pierwszy akt Tytusa Andronikusa. Niemożność przebrnięcia przez gęstą 
retorycznie watę pierwszych kwestii powoduje potrzebę użycia skalpela, 
co prowadzi do widowiskowego zniszczenia przeszarżowanego i mocno 
osadzonego w „elżbietańskiej konfekcji” tekstu. Autor zdaje się jednak 
działać tyleż wbrew, co w zgodzie z dramatem Szekspira; wbrew - po
nieważ przyjmuje postawę mistrza anatomii, w zgodzie (jednak) - bo 
przyjmuje zasady świata, w którym tekst jest osadzony. Chodzi o kwestię 
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mowy i pisma - przyznając główną rolę „alfabetowi”, obracając się cią
gle w kręgu metaforyki księgi („Ludzkości / żyły otworzyć jak książkę”), 
w gruncie rzeczy przyjmuje paradygmat czasów elżbietańskich (a zara
zem - starożytnego Rzymu), w których (mniej lub bardziej świadomie) 
to, co powiedziane, wiązka dyskursów, stanowiło o rzeczywistości.

Tę zasadę działania rzeczywistości Müller eksponuje, pokazując jed
nocześnie, jak niewiele realnego pozostaje, jeśli zastosuje się brzytwę 
Ockhama, niemiłosiernie tnącą wszelkie wykwity retoryki i metaforyki 
elżbietańskiej. Komentarz rozsadza tekst, przywracając mu jednak ślady 
realności - to, co retoryczne i metaforyczne (jak nadużywana w teatrze 
elżbietańskim retoryka wzorowana na Senece), odzyskuje siłę wyrazu, 
przebija się przez warstwę przyzwyczajenia i konwencji. Taki zabieg 
można porównać do zjawiska deleksykalizacji: kiedy słowo występuje 
w mocnym związku frazeologicznym, przez próg percepcyjny nie docie
ra do ludzi jego prawdziwe, źródłowe znaczenie; zerwanie tego związku, 
powszechnie przyjętego wiązania kontekstowego, prowadzi do odsłonię
cia zaskakującej prawdy. W Anatomii Tytusa trzy słowa odzyskują swo
ją wartość, przykrytą w Tytusie Andronikusie „konfekcją elżbietańską”: 
ciało, krew, zbrodnia.

Zaskakującą analogię do działania Müllera można znaleźć w jednym 
z performansów Tadeusza Kantora62 63: Anatomii Rembrandta wedle swo
bodnej interpretacji Kantorek3. Reżyser działa jak wytrawny dekonstruk- 
tywista, hermeneuta i filozof interpretacji zarazem: na początku widzimy 
obraz Rembrandta, na który nakłada się od razu jego przetworzenie, do
konane (tu i teraz) w umyśle interpretatora. Kantor ustawia grupę osób 
w dokładnie tym samym układzie, co na obrazie i wchodzi w rolę dokto
ra Tulpa. Własnym ciałem wkracza w rzeczywistość dzieła, by rozłożyć 
na części pierwsze ten wytwór określonego czasu, myślenia, konwencji. 

62 Do poważniejszego i bardziej uzasadnionego porównania teatru Kantora z „kraj
obrazem po stronie śmierci” Mullera, a także podłoża filozoficznego działalności obu 
twórców skłania lektura Teatru postdramatycznego Hansa Thiesa-Lehmanna, który 
- omawiając twórczość Kantora jako prekursora teatru postdramatycznego - przy
wołuje też nazwisko Mullera. Por. Hans-Thies Lehmann, Teatr postdra- 
matyczny, tłum. Dorota Sajewsk a, Małgorzata Sugiera, Księgarnia 
Akademicka 2004.
63 Kantor kilkakrotnie realizował Lekcję anatomii..., zapis pierwszej wersji happe
ningu zrealizowanego w Kunsthalle w Norymberdze w 1968 roku można obejrzeć 
w filmie dokumentalnym Kantor ist da, reż. Dietrich Mahlow.
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Jego stosunek do obrazu Rembrandta jest dokładnie taki sam jak Mul
lera, pochylającego się nad Tytusem Artdronikuserrr. nieufny, miejscami 
- pogardliwy; a przecież Kantor jest uważny i drobiazgowo skupiony 
nad maszynerią tego, co wytworzone. Trup w pracowni doktora Tulpa 
staje się tu alegorią dzieła sztuki - czegoś martwego, już wytworzonego, 
biernie poddanego opukiwaniu interpretatora. Szereg czynności, którym 
Kantor poddaje „trupa”, rozpoczyna wygłoszenie zasady naczelnej:

Wystarczy tylko zrobić pierwszy krok, / odważyć się coś oddzielić (...). 
Oddzielam jedną warstwę po drugiej, / teraz natrafiamy na cienki / podkład 
waty (...) proszę zwrócić uwagę / na te interesujące szczegóły: / guziki! 
/ dziurki! / haftki! / zatrzaski! / agrafki! / klamerki! / które 
w ten cały organizm / usiłują wprowadzić porządek / pozapi- 
nać, / usztywnić, / nadać sylwetkę i formę, / stworzyć styl. (...) 
śmieszne organy / ludzkiego instynktu / przechowywania / i pa
mięci (podkr. - J. J.)64.

64 Tadeusz Kantor, Lekcja anatomii wedle Rembrandta, [w:] idem, Metamor
fozy. Teksty o latach 1934-1974, red. KrzysztofPleśniarowicz, Księgarnia 
Akademicka 2000, s. 356-358.
63 Małgorzata Sugiera, Wielka pułapka świata..., s. 137.

Kiedy już rozepnie się konfekcję - cały styl skrzętnie pozapinany 
agrafkami, sprzączkami i guzikami - można dobrać się do samego orga
nizmu. Kantor wyciąga z kieszeni, skrytek i podszewek, różne wstydliwe 
przedmioty, kojarzące się niezmiennie ze wszystkim co intymne, ciele
sne i fizjologiczne.

Anatom Müller kieruje się jedną zasadą: DISMEMBER REMEM- 
BER - rozbierz zapamiętane. Małgorzata Sugiera komentuje tę formułę, 
odnosząc ją głównie do właściwości teatralnej rzeczywistości:

DISMEMBER REMEMBER, czyli rozbierz na części to, co pamiętane, od
bierając umarłym władzę nad żywymi. Teatralne przedstawienie to zatem 
także lekcja anatomii, rozbieranie na części naszych zmarłych* 63.

Wydaje się, że można jednak rozszerzyć tę formułę, traktując ją jako 
zasadę filozofii interpretacji Mullera w ogóle: rozbieranie trupa tego, co 
już wytworzone, czyli sztuki, pozwoli nam wyrwać się z nieustannego 
powrotu tego samego, teatru pamięci. I odebrać władzę już wytworzonym 
historiom, wyzwolić „trening zmartwychwstania” - życia poza kołem 
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mitu, czy konkretniej - w czasach, dla których Szekspir nie będzie 
już pisał swoich dramatów („aktualność sztuki będzie jutro”)· Nie tyl
ko o pamięć tu jednak chodzi; znamienna jest gra słów, którą wybiera 
w swojej formule Müller: dis-member re-member kryje w sobie zarów
no wskazówkę co do typu działalności (member - człon, część, odsy
ła do anatomii), jak i jej celu: „dis-member” oznaczać będzie rozstrój, 
dekonstrukcję, tego co „re-member”, czyli nieustannie powracające lub 
grożące wiecznym powrotem. Zanim powróci, należy rozebrać, czyli 
unieszkodliwić nieustannie tykającą bombę. „Trening zmartwychwsta
nia”, który proponuje Müller, jest alternatywą wobec idealistycznej me
tafory Szekspira, „która sięga dalej niż on sam” - lustra. Zamiast lustra 
proponuje Müller nóż, anatomiczne dobieranie się do ontycznej tkanki 
rzeczywistości. Idealistyczne teorie, opierające się na teorii odbić, były 
fundamentalne dla tradycji metafizycznej - wiary w to, że świat realny 
stanowi tylko odbicie czegoś ważniejszego. Propozycję Müllera, który 
zwraca się przeciw wierze w ducha i to, co ponad światem fizycznym, 
można by zamknąć w słowach Nietzschego: „Życie wieczne to nie jakieś 
inne życie: to właśnie to życie, które żyjesz”66. Na rozbieraniu realnego 
polega „trening zmartwychwstania” w życiu.

“ Przekład Krzysztof Michalski, cyt. za: Krzysztof Michalski, Płomień 
wieczności..., s. 9.
67 Heiner Müller, Anatomia Tytusa..., s. 180-181.

Podobieństwo między działalnością Kantora jako interpretatora 
a „komentowaniem” Müllera okazuje się zaskakująco duże. W tekście 
niejako dołączonym do Anatomii Tytusa, „JEDNOŚĆ TEKSTU”, piszę 
Müller:

Komentarz jako sposób na wprowadzenie do sztuki rzeczywistości Auto
ra jest dramatem, a nie opisem. (...) Komentarz do Tytusa gra przypad
kowym materiałem, miejsce tej gry jest prowizoryczne, jej współrzędnymi 
jest strach i geometria. (...) Ciało - igła magnetyczna kompasu: gest mierzy 
funkcje (ciśnienie temperaturę) ciała w nieznanym krajobrazie, będącym 
być może krajobrazem gdzieś poza śmiercią lub miejscem na jej pograni
czu. Tekst - nóż, który zmarłym rozwiązuje języki w punkcie kontrolnym 
anatomii (,..)67.

Müller wprowadza swoją rzeczywistość w Tytusa, wchodząc, niczym 
anatom-doktor Tulp-Kantor, w zmarłe ciało Tytusa. DISMEMBER RE- 
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MEMBER, „lekcja, której trzeba się wyuczyć”, prowadzi do chwilowej 
utopii, wyjścia poza śmierć, zmartwychwstania, czyli odzyskania władzy 
nad zmarłymi, którzy choć na moment nie dyktują światu własnych mi
tów (i mythoi). Tylko całkowita i metodyczna destrukcja może doprowa
dzić do gwałtownej zmiany, rewolucji, czy - jakby powiedział Nietzsche 
- nowego świtu ludzkości68. Takie perspektywy otwiera „komentarz- 
anatomia”, jak rozumie tę działalność Müller: jako czynność nie tylko 
poznawczą, ale także (a może przede wszystkim) - egzystencjalną, jako 
grę o wypracowanie różnicy, czyli odzyskanie człowieczeństwa. Szekspir 
staje się tu figurą patriarchatu kultury, ojca, którego należy zabić, alegorią 
tekstu kultury narzuconego na bieg naszego życia i na nasze ciała:

“ „Bóg jest zombie, wydającym na świat Mesjasza, jego śmierć to warunek naro
dzin” - piszę Muller, wtórując Nietzscheańskiej interpretacji chrześcijaństwa. Ibi
dem, s. 181.
69 Ibidem, s. 121.

TWÓJ MORDERCA SZEKSPIR JEST MOIM MORDERCĄ
JEGO MORD JEST NASZYM WESELEM SZEKSPIR
MOJE IMIĘ 1 TWOJE PŁONIE WE KRWI 
KTÓRĄ ON PRZELAŁ NASZYM ATRAMENTEM69.

Komentarze

W efekcie analizy i porównania trzech utworów niespodziewanie 
utworzył się pewien szereg, niemalże ewolucyjny, nitka, łącząca „ko
mentarze” mocniej nawet, niż zakładałam we wstępie. Wyspiańskiego 
formuła czytania: czytywania, rozmowy i myślenia, działania aktora 
w tekście zastanym i „sprawdzianu” lektury, zgodnie z którą analizo
wałam utwory wszystkich „objaśniaczy” (czyli tych, których komentarz 
dotyka zarówno symboliki - przez działanie w formie artystycznej - jak 
i rzeczywistości Szekspira oraz tego, kto czyta), nie mówi jednak wszyst
kiego o doświadczeniu, przez które przeprowadzają czytelnika utwory 
Wyspiańskiego, Audena i Müllera.

Przepaść, której nie zasypie taka komparatystyka, rozwiera się na 
pograniczu idealizmu i myśli ponowoczesnej. Płaszczyzna myślowa 
pozostaje jednak ciągle ta sama - estetyka oparta na koncepcji odbić, 
której na swój sposób bronią Wyspiański i Auden (pięknie ją reinterpre- 
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tując), jest wyraźnie obecna w negacji w utworze Müllera. Pole walki, 
które wszyscy trzej zakreślają, wyznacza kwestia tradycji metafizycznej 
i kultury chrześcijańskiego świata. Mało tego - w ogólnym myśleniu 
o możliwościach sztuki trzej autorzy różnią się zasadniczo, natomiast 
w szczegółach, obierając metodę komentowania, objawiają zaskakujące 
miejsca wspólne.

Łącznikiem między Wyspiańskim a Müllerem byłby Nietzsche, 
„szaleniec pełen bólu”, zmagający się z korpusem kultury apologeta de
strukcji, którą jednak prowadzi z widokiem na cel znacznie donioślejszy 
niż proste niszczenie. W jego projekcie filo-logii i koncepcji nadczłowie- 
ka stykają się horyzonty, jakie otwiera lektura Studium o „Hamlecie” 
i Anatomii Tytusa. Metoda odzierania dzieła, rozpinania stylu, usuwania 
kolejnych warstw z nadzieją na dojście do jego sedna jest tu wspólna. 
Zupełnie inna jest konkluzja: Wyspiański wierzy w sztukę, w jej moc 
przystawiania światu zwierciadła, które ukaże dziejom „POSTAĆ” 
i „PIĘTNO”; Müller programowo wiarę taką odrzuca. Stawka, o któ
rą toczy się gra z tekstem Szekspira, pozostaje jednak wciąż ta sama: 
„śmiesznie mała” wiedza, którą możemy wynieść z anatomii Szekspira, 
wyznacza jedynie możliwe poznanie. I pozwolić może na odzyskanie 
człowieczeństwa.

Metoda działania interpretatora znacząco odróżnia pracę Wyspiań
skiego od egzegezy przeprowadzonej przez Audena. Tu jednak fun
damentalne myślenie i konkluzja jest jednakowa, bo - idealistyczna. 
Odwracając wartościowanie w teorii odbić lustrzanych (to, co odbite, 
okazuje się bardziej prawdziwe od „rzeczywistości”), Auden twierdzi, 
podobnie jak Wyspiański, że jedynie sztuka doprowadzić może ludzi do 
świadomości ich pozycji. Jedynie ukazanie lustrzaności świata prowadzić 
może do „pęknięcia tafli zwierciadła” i „załamania łuku proscenium”, 
gdzie objawi się miejsce na „Zmiłowanie”. Taka koncepcja determinuje 
wybór chrześcijaństwa jako jedynie możliwej (w naszym kręgu kultu
rowym) opcji światopoglądowej, wraz z szeregiem prawd i wytycznych 
moralnych, które religia ze sobą niesie. Czyli przede wszystkim: zasady 
miłości, która oznacza postawę afirmatywną, nie negowanie.

Choć dekonstruujący tekst Szekspira Müller stoi na przeciwległym 
biegunie, także między jego komentarzem a utworem Audena istnieje 
zaskakująca korespondencja. Müller (w Szekspir różnica) przywołuje 
z Morza i Zwierciadła tylko kwestię Mirandy, która mówi o lustrze („MY 
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DEAR ONE IS MINE AS MIRRORS ARE LONELY”), ponieważ właś
nie tutaj lokuje się punkt zapalny polemiki Müllera z komentarzem Au- 
dena. Metafora Szekspira, która „sięga dalej niż on sam”, skolonizowała 
Audenowską idealistyczną „ars poetica”. Morze i Zwierciadło jest egze- 
getyczną (a nie polemiczną) kontynuacją Burzy, na co wskazuje choćby 
forma poematu - ma on pozostać „objaśniającym przypisem”, a więc 
ma nadbudować sensy, pozostawiając ten sam fundament. Müller uważa 
natomiast, że celem gry z Szekspirem powinno być zniszczenie nie tylko 
dramatów, które ciągle dla nas piszę, ale - może przede wszystkim - nie
szczęsnej metafory, jednoznacznie wiążącej się z klasycznie rozumianą 
epistemologią (czyli wywyższeniem res cogitans), jak i z tradycją me
tafizyczną. Istnieje jednak szczegół, który zbliża dwóch komentatorów; 
a nawet - jak można mniemać - punkt przejęty przez Müllera od Au- 
dena. Puenta Morza i Zwierciadła, która unosi całą koncepcję chrześci
jańskiej ars poetica, to passus o niefortunnym dramatopisarzu. Auden 
uważa, że - ponieważ nie możemy uciec od wiecznego powrotu tego 
samego - dramatopisarze, którzy piszą dla nas historię, powinni liczyć 
na nieprzewidziany pech, mały błąd, który wyrwie nas z ciągu szkatułko
wych powtórzeń. O wypracowanie takiej szczeliny, jakiejkolwiek różni
cy, walczy niezmiennie Müller, używając bardzo podobnej (do Audena) 
metaforyki. Obaj liczą na taki błąd w systemie, który popchnie ludzkość 
dalej, poza formy wypracowane już w czasach Szekspira.

Wspólna jest także „hermeneutyczna” intuicja wszystkich trzech au
torów, która wiąże się z miejscem wyznaczonym na dialog z Szekspirem. 
Czytanie to akt, działanie, które przemienia znaki kultury w rzeczywi
stość (Wyspiański), pozwala rozpoznawać iluzoryczność własnego świa
ta, oglądając jego lustrzane odbicie (Auden), przeprowadzać anatomię, 
która pozwoli zabić naszych zmarłych (Müller). Teatr, problematyzujący 
najmocniej ze wszystkich sztuk kwestię iluzoryczności, staje się miej
scem, w którym tekst można tak „odczynić”, przeczytać, dokonując 
każdego z aktów, jakie proponują „komentatorzy”. O doświadczeniu po
znawczym, jakie może zrodzić się pod wpływem prawdziwej lektury, 
dosadnie piszę Müller, najmniej ufny wobec autora czytelnik Szekspira: 
„Przeczuwałem więcej niż rozumiałem, lecz to skok rodzi doświadcze
nie, a nie zwykły krok”70.

70 Heiner Müller, Szekspir różnica..., s. 81.
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