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DEN POLITISKE
TRAGEDIE
Af Jens Christian Lauenstein Led
Shakespeare forsynede selv Hamlet
med genrebetegnelsen ”tragedie”,
for så vidt som originalen bærer
titlen ”The Tragical History of
Hamlet, Prince of Denmark”. Og
selvom aristoteliske krakilere bl.a.
ville kunne beklage, at tidens
og stedets enhed ikke er overholdt helt, så er Hamlet alligevel
at betragte som en vaskeægte
tragedie: Prins Hamlet er den
tragiske helt, der begår det fejltrin, at han tror, han kan undgå
skæbnen ved at forhale den,
og den forhaling fører til en
accelereret begivenhedsrække,
som igen fører til heltens og
stort set alle andre impliceredes
død. Det kunne ikke være gået
anderledes, for sådan er livet
(også), og som tragedie tilbyder
Hamlet os et grumt, men velgørende bad i disse livets lidelsesfulde sider. Ad sådanne linjer og
med mange flere detaljer har vi
siden Aristoteles’ Poetikken og
især siden Nietzsches Tragediens
fødsel læst og opfattet tragedier,
navnlig sådanne som Hamlet.
Men så kom der for fem år siden
en ny, tyk bog. Wolfram Ettes
Kritik der Tragöde slår over mere
end 700 sider til lyd for den
omvendte tragedieforståelse,
herunder også en udfoldet
Hamlet-læsning. For Ette er den

klassiske, nietzcheanske læsning
både dramaturgisk set fejlagtig,
og politisk set affirmativ for ikke
at sige småborgerlig. Fra Ettes
synsvinkel er en tragedie som
Hamlet ikke en besyngelse af den
uundgåelige, skæbnebestemte
lidelse, men derimod et oprør
mod selvsamme, og en ganske
nøjagtig påpegelse af, at tingene
godt kunne være gået anderledes
– i et andet samfund. Tragedier
er for Ette kritik af ”det tragiske”,
og tragediens afgørende, dramaturgiske virkemiddel er netop
ikke acceleration, men det modsatte. Tragedien sætter hastigheden ned og viser os, nærmest i
slowmotion, hvordan det tragiske
fandt sted, så tilskueren selv kan
se, at man kunne have valgt noget
andet, dvs. en anden konge, et
andet samfund. Tragedier er for
Ette nemlig politiske kunstværker.
I Hamlets tilfælde er det titel- og
hovedfiguren, der står for hastighedsnedsættelsen. Han får jo
ellers ren besked af sin genfærdsfar allerede i første akt, men så
tøver han. Hamlet venter, spiller
kispus med kæresten Ophelia,
spiller sindssyg, lader tingene
køre. Midt i tragedien har han
endda alle muligheder for at
fuldbyrde den hævn, som hans
far har givet ham i opdrag.
Claudius beder knælende,
og Hamlet kunne så let som

ingenting hugge ham ned og
befri Danmark fra en tyran.
Men nej, han tager sig i det
og udsætter det til et bedre
tidspunkt, så Claudius ikke
skal komme i himlen, men i
helvede.
Og det er godt for tragedien som
politisk kunstværk, at Hamlet
skåner Claudius i første omgang.
Det giver nemlig Claudius anledning til at udfolde sin metode,
så vi alle kan få den at se. Han
driver sit spil med Polonius som
spion og Gertrud som afpresser
– og da det ikke virker, bruger
han medløberne Rosenkrans og
Gyldenstjerne som dem, der skal
ledsage Hamlet til den sikre død i
England. Claudius lever som alle
denne verdens tyranner på, at
alle tåler, følger og lystrer ham
– om ikke af beundring så af
frygt. Men det er der ingen
skæbnebestemt nødvendighed i.
Ingen tyran og intet brodermord
behøver at blive tålt. Man kan
gøre oprør. Det ved Hamlet,
og hvis han ikke havde været
omgivet af angste medløbere,
havde han ikke behøvet at betale
med livet for sit oprør. I dette
etteske perspektiv er Hamlet
en politisk tragedie om et land,
Danmark, som blev offer for død
og undergang, fordi for mange
fandt sig i noget, de kunne have
sagt nej til.
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