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jak gdyhy dostarczała ona raczej gotowych odpowiedzi niż pro
woktd•!l'YCh pytaii; mylnie zakładaj:! oni, Że ci, którzy nic skła
cłaj:1 broni, mają dzięki temu zagwarantowane zv.·ycięstwo; 

rhciwil• chwytają się fragmentów radości rozrzucon.vch na po
Wil·ruhni historii tragil:wcj, jak gdyby to było wszystko i jak 
gdyby, ws1~· stko h,vlo dobre ,,. ich świecie, a oni mogli być pod

nie-;ieni i zbawieni i pocieszeni - wszystko jednocześnie. Przez 
takil~ ujęcie tragedia staje się aż nazhyt ludzka, uprawniając 

każdego dżokeja, który kiedykolwiek im własnemu zadowole
niu zdoła wziąć jakąś przeszkodę, do przypisania sobie tytułu 
bohatera tragicznego; i sen tragiczności pojmowany w duchu 
zdrowej, choć wzgardliwej wesołości, staje się po prostu kome
dią. Jeśli dwie tł' postawy, niewątpliwie tu nieco wyjaskrawio
ne, można określić jako pesymistyczną i optymistyczną, to p~
winno bn: jasne, Żl~ ohl'l'lll' badanie prol'l'Sll tr;1gir1.nt•go nn• 

potwicnlza i:;ulncj z nil'h ; i jeśli le reflck-.jt· u protc .~t'il' właśt:i
wie si'-: do nil·go -.losuj•! . Io prorc-. lrngi1·zn .v nit• jc-.t ani pt·-.y
mistvrznv, ani opt~·mi-.t,\'l't.n,Y . :\loŻl' w nim d·i." it;rl.l'l' ru1.pae1 . 
a jc~łnak . w swoim wyr;11:ic nic jest on rałkowirit• rozpan:liw~· 
- jakim hy mógł hyt', i.:d,vh,, · pozo..,tał nit~my, nit·1.duln.\' nawt•I 
do wypowiedzenia sit;. Hadośi· mui.e w nim dźwic.;czt•i·, al<' t '.1kH· 
rozradowanie hicrzt• sic.; /. -.iły , kti1ra oslajl' ... ie.; strat;! t • 1ł11w1l'ka 

- to nit'. rado'.ć l'Z\·ni Im· głos tragiczn.nn. Tragic1.n ,v proces nie 
przemawia tonem. cli a hol in.nl' j nq,:at'ji a ni 101ll' m \\·!;1,l'i \\'t'.i 

hóstwu akceptacji, alt· tonem PYT:\.l:\CE.J LlJl>ZKIE.J ISTO
TY, dla k1'1rcj „:\'ie" i „'1';1k" S<! na ril\\ni do-.li;pne .. h·'t on 111-

dzki \\' '"'ej po-.t«1wil• povukiwania; lragi("l.ny prll'l. to, i:e 111~· 
daje żacłnt•go o,t;1lc<·z1wgo wyniku; jest to protl·-.t - p111~a..· ~\ · : • 1. 

uloi.-;amia ... ie.; ty lko ze ..,t ;1ncm povukiwania tego. 1·11 1.asw1a :!
l'Za. \\',\'raża on nil' \\".\"\da-.z1·Zt•nit• \\' pri1i.ni ani po..,iad;rnit· w 

pełni, ale PRZYSWO.I E~IE hytu w na..,ie. . . 
Owo t'cl'hujq<'l' protl'-.t .. przy-.woj1·nil'" nah-i. ,, · ro1.11mll'l' pr1.t•

de wszvstkim jako pr:r ,Y 11:1ki.111l'~ l'. \\' r;1/.liwo'i" du-.to-.o\\ :1111t', 
zwriH· t·1~ie si'-: ku i.-.tniej;1n•11111 hor,,·zonlowi. du,ti;pncmu, ;1hy go 
ogarnqć, a ll' nil' - h~· i,:11 -.twor:t.,vt· z nirzt~go. llur,,·1011\l:lll t.\' lll 
\\' ludzkim podmiocie ni<' j1·'t jego po1lmiotowo-.i:· - ;1rh1tralna, 

zmienna, n·lat.vwna - ale .iego porld:inie h~·c iu; jed,vny hory
zont, do którego, jaku ludzki, on należy. '.'last'-:pnie jednak · 
PRZYSWOJENIE JEST I:\llE:\'IEM CZEGOŚ SWOIM WŁAS
NYM, WŁ1\SCIWYl\I. l'HA\\' \'l\1, DOBIH'M; AKTYWNE 
WCHODZENIE DO \\'~I~TRZA, Zi\00:\IAWI:\NIE Sił·; 
OZ~AJMI:\.J..\CE SWE ODPO\\'IED~IE MIEJSCE I l\IIA~O. 
Owego przyswojl'nia tworzenia właściwości nic można nigd~· 

określić jako doknna1H:g11, nwże ono udawać sii; alim przcrywai", 

ale nigd·'' nic może h,vi· rnłkowidc ucłan~·m ani przerwanym -
ponieważ horyzont łudzkiq~o istnienia rozciąga się w czasie, 
choćby to bvł czas nicśmi1•rtełny; incipit tragoedia. I po trzecie 
- pr~yswojenie wskazujt• nn uznawanie za swoją własność, 
WALCZENIE O W\'L:\CZNE WŁADANIE, OGARNIANIE 
I OCHRANIANIE NAWET CZEGOŚ KRUCHEGO I BŁAHE
GO, JESLI JEST WLAS~I·:, INTYMNE, NIEPOWTARZALNE. 
Tu włnśnie wchodzi w gri; ~uhicktywność, tu tylko wyohraźnia 
jest przewodniczk<1, lu 1110żłiwość stosuje się osohnn do każdej 
jednostki o jej własnej .... ill· - mocy - i w ten sposóh przyswo
jenie h~·tu przez nicktl>r.nh łudzi .wyraża się w ich własnym 
tragicznym protcścit~. 
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