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„.„jedyne źródło s:czc§cła" 

„Aischylos i Sofokles, (. 
uczestnicząc czynnie w życiu 

kształtowali swe rozumienie 
świata" 

W1lheln. Dilthey 

UWAGI OGÓLNE 

Konstrukcja ideowo-filozoficzna „Antygony" jest an
tynomiczna. Sofokles bowiem prawu państwowemu 
przeciwstawia prawo boskie, państwu przeciwstawia 
jednostkę, a prawdzie rozumu prawdę uczucia. Hegel, 
w swojej interpretacji, pozwalał Antygonie dokonać 
wyboru między rodziną a państwem, między prawem 
boskim a Judzkim. Ale ta interpretacja tragedii Sofo
klesa dokonana przez Hegla jest niewystarczająca. 

Przecież Antygona nie waha się ani trochę ani przez 
chwilę. Jest mocna, przedsiębiorcza i niezłomna: 

„ Ws pół kochać przyszłam, nie współnienawidzieć" -
mówi do Kreona. Tragedia jest jednak zawsze nieunik
niona. Mechanizm oparty na antynomiczności został 

puszczony w ruch. „Tragizm - pisał Schelling - nigdy 
nie polega ( ... ) na czysto zewnętrznym nieszczęściu. Ko

nieczność pojawia się raczej w bezpośredniej walce z 
samą wolą i zwalcza ją na jej własnym gruncie". Ale 
konieczność nie zawsze jest atrybutem klasycznego 
tragizmu, niekiedy stanowi cechc; teatru absurdu. „Ca

mus ma rację - pisze Jan Kott - nie jest absurdem, 
że Edyp spal z własną matką i zabił swego ojca, absur
'dem jest. że to było konieczne". Tragedia jest zatem 
pułapką w którą wpadają ludzie-myszy. nie dlatego. że 
pułapka jest zamaskowana, ale dlatego, że muszą w nią 
wpaść, bo taka jest kolej rzeczy. 



TEZA 

Prawo państwowe - paóstwo - prawda rozumu 

Kiedy w pierwszym epejsodionie zjawia sic; w to
warzystwie zbrojnego orszaku Kreon, dostrzegamy w 
nim władce; absolutnego, uzurpatora, chociaż chce ja
wić się nam w całym majestacie lege artis :" Objąłem 
( ... ) tron i pełnię władzy na mocy prawa pokrewieństwa 
Ogłasza wówczas edykt o synach Edypa: „Eteokles 
walczył z nierówną odwagą i poległ w obronie miasta. 
Ciało jego kazałem uczcić ofiarą i pochować z sza
cunkiem należnym bochaterom. A jego brat - Polinik 
wrócił z wygnania tylko po to, żeby zniszczyć kraj 
ojczysty, zbeszcześcić wrogów swojego rodu, żeby się 
skąpać we krwi swoic5 bliskich, narzucić miastu nie
wolę. ;Niech ciało jego pozostanie nie pogrzebane, nie
chaj rozszarpią je psy i sc;py. Taka jest moja wola. Nie 
ma litości dla zbrodniarzy". Edykt ten rodzi konflikt 
i jest motorem tragedii. Kreon jedynowładca<?) przy
jmuje sofistyczny punkt widzenia. Stosunki mic;dzy lu
dźmi określa prawo, reguły moralne i prawne. które 
są zmienne, albowiem różne są przyczyny uzasadniające 
współżycie, Ale czy Kreon jest jedynowładcą. W kon
cepcji Sofoklesa władca Teb „nie jest tyranem, a jedy
nie krańcowym i bezkompromisowym przedstawicielem 
idei państwa". Zagadnienie państwa zajmuje bowiem 
w myśli Greków V wieku p. n e. miejsce szczególne 
Jest ono społeczną org~nizacją, której podporządkowa· 
ny powinien być każdy obywatel w imic; dobra ogól
nego. Doskonale znamy przecież stosunek Sokratesa 
do instytucji państwa, nawet tego, którego akceptować 
z racji poglądów nie mógł. „Państwo - to organizacja 
- pisał Stefan Srebrny - Sprawa organizacji jest 
sprawą czysto racjonalną, rozumową. Im lepiej jest 
przemyślana, im wic;cej w niej logiki, im trafniej i ra
cjonalniej przewiduje potrzeby i sytuacje, jakie kiedy
kolwiek przynieść może życie zbiorowe tym jest do-

skonałsza, A więc człowiek całkowicie oddany idei pa
ństwa z natury rzeczy będzie człowiekiem intelektu, 
mózgowcem, racjonalistą. Kreon wcielenie idei państwa 
w tragedii Sofoklesa, jest zarazem wcieleniem czystego 
racjonalizmu". 

ANTYTEZA 

Prawo boże - jednostka - prawo uczucia 

Kreon wydaje edykt w imieniu państwa . Antygona 
występuje w imieniu innego prawa, prawa bożego . 
Dopóki te dwa prawa nie staną wobec siebie w sprze
czności nie może być mowy o konfllkcie. Ale antyno
miczność jest podstawą tragedii Sofoklesa. Tak więc 
prawo boskie musi stanąć w sprzeczności z prawem 
państwowym. Tu autor „Antygony" stoi na odmiennym 
niż sofiści stanowisku. Są dwa rodzaje praw - stwie
rdza - „pisane i niepisane, pierwsze chwilowe i zmienne 
drugie boskie, pierwsze wykute na kamiennych tabli
cach wystowione na widok publiczny na rynku miej
skim czy na Akropolu, drugie wykute w głębi duszy 
człowieka" . Prawa niepisane zatem to, jak mówi So
fokles w „Królu Edypie" , „prawa przebywające na wy
sokościach. urodzone w Eterze niebieskim, prawa, 
których jedynym ojcem Jest Olimp, nie wydała ich na 
świat śmiertelna natura ludzi i nigdy nie ułoży ich do 
snu zapomnienia. 

Obok konlliktu między prawem ludzkim i boskim 
idea tragedii Sofoklesa opiera się na konflikcie między 
jednostką a państwem. Przy czym należy pamiętać. 
że jeżeli państwo jest instytucją dobroczynną dla je
dnostki to takiego konfliktu nie ma i nie o takim, czy
sto werbalnym i apriorycznym, konflikcie pisał Sofo
kles. Chodzi mu raczej o odpowiedź na pytanie jak 
dalece jednostka może i powinna podporz dkować się 
idei państwa i jakiego państwa (forma)?. 



• 

Trzecim obliczem konfliktu jest antynomia rozumu 
i uczucia. Uczucie jako antyteza rozumu, to także wła
ściwa droga do zrozumienia konfliktu między Kreonem 
i Antygoną. Chociaż w tragedii Sofoklesa spór toczy 
się tylko między Kreonem i Hajmonem, między Kre
onem i Terezjaszem. „Między Antygoną i Kreonem nie 
ma dialogu - pisze J. Kott - albo jest to dialog głu
chych". Człowiek, który kocha w imię praw boskich 
nie dyskutuje, jest on istotą c~nu, gestu„. 

SYNTlłlA 

dramat czlowiec:z:y 

Na czym polega konflikt w „Antygonie", co czyni 
w tej tragedii dramat człowieczy?. Odpowiedzi udzie
la J. Kott w eseju „Tragedia grecka i absurd": Od 
pierwszej sceny powtarza się uparcie, że wszyscy 
umrzemy i żyjemy tylko chwilą w porównaniu z całą 
wiecz.nością, w której n i e żyjemy. Ale po tamtej 
stronie nie ma nic i żaden Charon. nie przewozi na 
drugi brzeg. Gdybyśmy przenieśli Sofoklesową Anty
gonę w świat naszych pojęć judeo-chrześcijańskich, 
musielibyśmy powiedzieć, że jest pobożna ale niewie
rząca . Antygona nawet nie grzebie brata rzuca tylko 
garść ziemi na jego sponiewierane ciało . Antygona 
dokonuje symbolicznego gestu. Ten gest niczego nie 
zmierua, choć zakazany jest pod karą śmierci". 

RES U ME 

Uwagi końcowe 

Esej o „Antygonie" Sofoklesa zaczął się tytułem
cytatem „ ... jedyne źródło szczęścia". Co jest tym 
źródłem s~częścia?. Mądrość~ mówi Sofokles i dodaje 
na zakończenie „Antygony": ,.Ludzie zuchwali w swojej 
dumie. Chcięli by dorównać nieśmiertelnym. Za pó
żno los otwiera im oczy. Za późno, u schyłku swoich 
dni, poznają ciebie, mądrości jedyne źródło szczęścia". 



Sofokles urodził się w „podatcnskiej m1e1scowo ci 
Hippios Kolonos w 496 r. p. n. e. jako syn bogatego 
właściciela wytwórni noży. Otrzymał staranne wy
kształcenie muzyczno-gimnastyczne. Żył bardzo długo 
i szczęśliwie . Był bogaty, pii;kny lubiany i podziwiany. 
Obracał się w kr gach najlepszego towarzystwa ateń
skiego. Gdy pierwszy raz wystawił swe tragedie. zwy
ciężył samego Ajschylosa. Napisał około 120 dramatów, 
z których prawie połowa została nagrodzona, i nigdy 
nie zajął trzeciego miejsca. Piastował poważne godno
ści państwowe . Zmarł w 406 r. Po śmierci został 
uznany na herosa". 

Kazimierz A. Lewkowski 
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