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CZŁOWIEK, BOGOWIE I LOS 
płaskie są tragedie, w których występują tyrani i niewinni 

Hegel 

1. Przeklęty ród. 
Tragedia Antygony, córki Edypa i Jokasty„ 
Nim zajmiemy się losem tebańskiej królewny, przypomnijmy mit, bez znajomości któ
rego nie zrozumiemy ani Antygony, ani wielu innych sztuk greckich. Chodzi o mit 
Lab da ki d ów. Powieść o tym przeklętym rodzie jest dla nas świadectwem podwój
nym: świadectwem surowości homeryckiego świata, świata Zeusa i Mojry i zarazem 
dowodem rozpadu tego świata pod wpływem religii Apollina. 

Los Antygony przesądzony został jeszcze przed jej przyjści.em na świat - wtedy, 
kiedy to Lajos, syn Labdaka, król Teb goszcząc na dworze króla Elidy Pelopsa zapałał 
był miłością do jego syna, Chrysippa. Porwał chłopca do Teb i tam zhańbił. Lajos -
stwierdza starożytny komentator Fenicjanek Eurypidesa - by/ pierwszym czlowiekiem, 
który zgrzerzyl tak występną mi/ością. Chłopiec popełnił samobójstwo. Zrozpaczony 
ojciec przek l'ął Lajosa i cały ród Labdakidów: niech mu się nigdy nie urodzi syn - krzy
czał w szale - a jeśli - niech zostanie ojcobójcą. 

Klątwę Pelopsa usłyszała bogini Hera, żona Zeusa, strażniczka czystości małżeńskiej 
i - widząc, że Tebańczycy nie ukarali, swego zbrodniczego władcy - zesłała na nich 
krwiożerczego potwora, Sfinksa. Przerażony Lajos, chcąc przebłagać boginię, wyruszył 
do jej świątyni położonej w górach Kitajronu. Na rozdrożu, opodal miasteczka Potniai, 
spotkał samotnego wędrowca. 

Wyprzedziliśmy nieco bieg wydarzeń. Cofając się musimy dopowiedzieć, że mimo 
przekleństwa Pelopsa, Lajos pojął za żonę Jokastę, która urodziła mu syna. Jednocześ
nie wyrocznia delfijska potwierdziła klątwę: syn Lajosa będzie ojcobójcą. Król Teb zna
lazł się oto w pułapce: nie przejąć się klątwą i czekać aż syn dorośnie - oznaczało 

wydać na siebie wyrok śmierci, przejąć się i próbować zapobiec przeznaczeniu ozna
czało zostać dzieciobójcą - wydać na siebie wyrok sięgający poza śmierć, w zaświaty, 
gdzie dzieciobójcy cierpią wieczne męki. Lajos znalazł - tak sądził - trzecie wyjście: 
postanowił przechytrzyć wyrocznię. Nie, nie zabił chłopca' kazał tylko porzucić niemow
laka w dzikich górach, a dla pewności polecił przekłuć mu nogi szydłem. 

Dalsze losy rodu Labdakidów znamy z najwybitniejszego dzieła Sofoklesa, z tragedii 
o Królu Edypie. Władcę tego, następcę Lajosa, poznajemy w chwili, gdy Teby pustoszy 
zaraza. Wyrocznia orzeka, iż jest to kara za to, że tebańczycy tolerują w mieście mor
dercę poprzedniego wladcy. Edyp przyrzeka ukarać zbrodniarza 1 rozpoczyna śledztwo: 
wzywa sługę króla Lajosa, zasięga rady wieszcza Tejrezjasza. I oto staje przed nim 
własna przeszłość. To on został znaleziony przez pasterzy i zaniesiony królowi Polibo
sowi, który wychowywał go jak syna. Nadał mu nawet imię Ojdipodes (opuchłonogi), z 
czasem skrócone do niejasnej formy Edyp. Chłopak dorastał na dwor;rn Polibosa nie 
wiedząc, że nie jest jego dzieckiem - łatwo więc można wyobrazić sobie jego rozpacz, 
gdy usłyszał od wyroczni delfickiej, iż zostanie ojcobójcą. By uciec od swego losu, opu
szcza dwór Polibosa. Na rozdrożu potnijskim spotyka niez~anego wędrowca.„. 



Wybucha sprzeczka, w czasie której go zabija. Potem Edyp udaje się do Teb - po drodze 
zwyciężając Sfinksa. Wdzięczni mieszkańcy okrzykują go władcą; zostaje mężem 
wdowy po zaginionym Lajosie - pięknej Jokasty. Ma z nią dwóch synów, Eteoklesa i 
Polimejkesa oraz dwie córki, Antygonę i Ismenę . 

Tak uciekając od losu Edyp przyspieszył swój los: zabił ojca, ożeni~ się z własną 
matką. Pojąwszy to wyrywa sobie oczy; Jokasta popełnia samobójstwo. Władcą zostaje 
brat Jokasty, Kreon. 

Przekleństwo Pelopsa jednak nadal ciąży nad potomkami Labdaka. Oto wygnany z 
Teb Polinejk sprowadza na rodzinne miasto wrogów. Drugi z braci, Eteokles, broni 
miasta. Obydwaj Labdakidzi giną w walce . 

Tragedia Antygony zaczyna się w momencie, gdy Kreon wydaje zakaz pogrzebania 
zwłok Polinejka. Zakaz jest zgodny z prawem: syn Edypa był zdrajcą. Ale zakaz ten 
lamie przepisy religi i1 greckiej nakazujące grzebać zmarłych: dusze niepogrzebanych nie 
mogą zaznać spokoju, tułają się po bagnistych przedpolach Hadesu, nie mogąc ani wró
cić, ani iść dalej - na sąd. Zakaz Kreona łamie też drugie prawo: prawo uczuć . Anty
gona jest przecież siostrą Polinejka i - przez samą naturę - przeznaczona została do 
miłości ku niemu. Jej słowa, które przejdą do historii jak być albo nie być Hamleta 
streszczają zarazem sens dramatu: 

wspólkochać przyszlam nie wspólnienawidzić 
(tłum. K. Morawski) 

W przekładzie dosłownym brzmi to mniej poetycko, ale i1 bardziej precyzyjnie · z natury 
jestem po to. by wspólkochać nie wspólnienawidzić. 

Podobnie jak ongiś Lajos, teraz Kreon wpadł w pułapkę przeznaczenia . Nie chce 
przecież niczyjej śmierci, chce by zapanowały spokój i prawo - musi jednak wydać 
wyrok na Antygonę. Nie chce zostać zabójcą swej krewnej (do tego narzeczonej syna, 
Hajmona), ani splamić swego miasta jej krwią - zmienia więc u kam ie n i o w a n ie n a 
zam u ro wa n ie, każe nawet dać jej trochę jadła , by odwrócić gniew bogów i karę za 
śmierć głodową Antygony. Przeprowadzając bezwzględnie prawo państwowe - naru
sza głębsze od przepisów moralne prawo religii i łamie prawa naturalne, prawa ludz.kich 
uczuć. Wywołuje to niezadowolenie Tebańczyków, bunt Hajmona przeciwko ojcu, kłót 

nię z Tejrezjaszem. Na szczęście Kreon jest człowiekiem rozumnym - daje się przeko
nać argumentom, cofa rozkaz. Jest już jednak za późno . Zamurowana żywcem Antygona 
popełniła samobójstwo, zrozpaczony Hajmon rzuca się z nożem na ojca, a kiedy ten 
ucieka - wbija ostrze w swój bok i kona. Na wieść o podwójnej tragedii popełnia samo
bójstwo żona Kreona , Eurydyka. Klątwa króla Pelopsa ogarnia winnych i niewinnych -
wszystkich , którzy się zwiążą z nieszczęsnym rodem Labdakidów. $wiat Zeusa i Hery to 
świat pozbawiony litości. Nie bogowie nim rządzą, lecz ktoś potężniejszy i bardz iej od 
nich nieludzki: Mojra. 

2 . Kalós kai agthós 
Żyjący w latach 496-406 przed' Chr. Sofokles jawi się w swych tragediach jako 

jeden z ostatnich obrońców świata starych bogów - choć trndno dzis odpowiedzieć, czy 
to on świadomie mówił o nich, czy też oni, wykorzystując chwile natchnienia dramatur
ga, mówi,li przez jego usta coraz bardziej słabnącymi głosami . Wielki Grek, właściwy 
twórca tragedii (to on wprowadził trzeciego aktora na scenę zmieniając dialog w dra
mat, on też wymyślił dekoracje!) żył przecież w świecie apollińskim i był - jako przyja-



ciel Peryklesa i Herodota - współtwórcą tego świata. Poeta, aktor, atleta - uczestnik 
olimpiad, muzyk (sam komponował muzykę do swych dramatów!) był Sofokles wciele
niem greckiej idei kalokagathii . Był też twórcą pierwszego znanego nam z historii· 
związku artystów i uczonych uprawiających kult Muz. Mając 28 lat pokonał na zawo
dach starego, 57-let'liego mistrza Ajschylosa i odtąd - do końca życia - wygrywał 

większość konkursów. Trzeciego miejsca - wspomina antyczny przekaz - nie dostal 
nigdy. Sofokles napisał około 120 dramatów (zachowało się 7!); największe z nich dość 
późno : Antygona została wystawiona w roku 441, gdy autor jej przekroczył 50-tkę, Król 
Edyp - między 429 i 426 rokiem, Elektra - gdy miał lat 80. Edyp w Kolonos. ostatni 
znany dramat Sofoklesa. pojawił się na scenie już po jego śmierci. Warto wspomnieć, 
iż Antygona tak miała się spodobać Ateńczykom, iż w dowód uznania obrali Sofoklesa 
na urząd stratega. Zwyczaj ten warto wskrzesić i nawet piszący te słowa jest przeko
nany, że obrany jakimś sekretarzem czy premierem, wcale nie byłby gorszy od dotych
czasowych. Przeciwnie: byłby lepszy, ma bowiem receptę na rządzenie . Tę receptę sto
sował bodaj i Sofokles - czego dowodem jest fakt, iż wybrano go strategiem po raz 
wtóry. Polityków z czasów Sofoklesa nikt dzisiaj nie pamięta. jego czczono zaś tak, iż 

po śmierci został zaliczony w poczet herosów - półbogów. 

Na układy z bogami dramaturg nie mógł narzekać. Zachował się przekaz, że był 
nawet kapłanem Asklepiosa i że dzięki Sofoklesowi ów Bóg-lekarz został wprowadzony 
do Aten. Jeśli to prawda, to Asklepios odwdzięczył mu się szczodrze: twórca żył lat 90 i 
to w formie godnej podziwu . Kiedy w ostatnich dniach życia dramaturga niecierpliwy (i 
chciwy) jego syn Jofont chciał wyzuć go z majętności jako niepoczytalego już starca -
Sofokles zjawił się przed sędziami mówiąc 

Jeślim Sofokles nie jestem szalony 
Jeślim szalony - jużem nie Sofokles 

- i w dowód, że jest nadal sobą, znakomitym Sofoklesem, zaczął recytować z pamięci 
fragment pisanego akurat Edypa w Kolonie. Rozprawa zamieniła się w akademię, 90-
_,letniego dramaturga wyprowadzono wśród oklasków, podanie jego syna (również 
dramaturga) odrzucono. 

Drugim z bogów, który opiekował się Sofoklesem, był Dionizos - patron poetów, 
dramaturgów a także pośledniejszych miłośników wina . Opieka Dionizosa nad twórcą 
przejawiała się nie tylko za życia Sofoklesa (być najwybitniejszym dramaturgiem Grecji 
znaczyło - a dla wielu znaczy i do dziś - być najwybitniejszym dramaturgiem świata!) 
ale sięgała poza nią. Sofokles wywodził się z rodu podateńskich rzemieślników, jego 
ojciec był bodaj płatnerzem czy też tylko wytwórcą noży; grób rodzinny poety znajdował 
się pod Atenami, w Kolonosie, który w chwili śmierci dramaturga zajmowany był przez 
Spartan walczącch akurat z ateńczykami. Legenda mówi. że wodzowi spartańskiemu. 
Lizandrowi, ukazał się we śnie sam Dionizos i zażądał zgody na przepuszczenie pogrze
bu. Lizander miał odmówić . Wówczas bóg zjawił mu się po raz drugi - tym razem 
grożąc zemstą. Przestraszony wódz Spartan wysłał do Aten heroldów z zawiadomie
niem. że pogrzeb może się odbyć i sam miał wziąć w nim udział . 

3. $wiat Zeusa i świat Apollina. 
I jeszcze jeden przekaz - znacznie rzadziej cytowany - zachował się na temat Sofo

klesa_ Otóż w czasach kiedy był strategiem, brał udział, wespół z Peryklesem w wypra
wie przeciw wyspie Samos. W czasie walk zbliżył Się z drugim dramaturgiem, Jonem z 
Chios, który zasłynie potem nie tyle jako autor sztuk, ile jako autor pamiętników. W 
nich to Jon zachował dla potomnych opis uwodzenia przez Sofoklesa młodego chłopca, 
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pełniącego rolę podczaszego podczas którejś z przyjacielskich biesiad . Zapały Sofoklesa 
przypomniały jako żywo namiętność mitycznego Lajosa . Na szczęście chłopiec nie miał 
w sobie nic z Chrysippa i samobójstwa nie popełnił . Również bogowie nie przeklęli 

Sofoklesa - byli to już bowiem całkiem inni bogowie . $wiatem greckim rządził słone

czny Apollin . 
Oznaczało to nie tylko inny typ religii, lecz w ogóle inny model społeczny . Sofokles, 

mężczyzna bardzo piękny, miał oczywiście żonę i to nie jedną : formalnie była nią Nikos
trata, z którą miał kilkoro dzieci (wśród nich wspomnianego już Jofonta), nieformalnie 
- Teorys, z którą miał syna Arystona. Miłość jednak - jak większość ówczesnych Gre
ków - rezerował dla ładnych chłopców. Nie było w tym zresztą nic zdrożnego i 
naprawdę nie za to czcimy Platona czy Arystotelesa. że byli homoseksualistami i nie za 
to przeszła do historii Safo. że uprawiała miłość z dziewczętami . Taki był model apol
lińskiego świata: nie rodzina była podstawową komórką społeczną, lecz krąg przyjaciół, 
grupa rówieśnicza tej samej płci . Ten eksperyment trwał zresztą kilkaset lat, ostate
cznie zaniechany został pod wpływem chrześcijaństwa. które uświęcało rodzinę 

monogamiczną za to różnopłciową. Dla badacza powstaje jednak problem : jeśli w cza
sach apollińskich homoseksualizm nie był wyjątkien .. lecz regułą - traci swą wagę 
gniew Hery, a wspominanie o przekleństwie rodu Labdakidów staje si ę wręcz nietak
tem. Wszyscy przecież - w tym sensie - byli Labdakidami .. Tę zm ianę nastawienia 
widać zresztą i u Sofoklesa, który wprawdzie wspomina o klątwie i gniewie bogów -
dyskretnie jednak pomija powód tego gniewu. Oczywiście, starsi Grecy pamiętali, ale 
gdyby pominąć mity a opierać się tylko na tekście dramatów Sofoklesa, to historia rodu 
Labdaka staje się nieco absurdalna i to w camusowskim sensie tego słowa. Absur
dalny jest bowiem byt człowieka, absurdem. że się rodzimy, absurdem. że umieramy. 
Lajos zostaje skazany na mocy absurdalnego kaprysu; po prostu ma nie mieć syna (w 
Królu Edypie nie ma nic o uwiedzeniu Chrysippa); ten sam absurdalny kaprys losu 
prześladuje Antygonę i Kreona. Pomijając sprawy homoseksualne i mityczne Sofokles 
przenosi akcent : nie gniew bogów lecz tragedia ludzr jest treścią jego dramatów, tra
gedia niezawiniona. konflikt właściwie bezprzyczynny, niszczący ludzi pragnących 
miłości jak Antygona, szanujących prawo jak Kreon . 

Oczywiście : korekta mitów też ma swoje granice . Sofokles mógł pominąć grzech 
Lajosa i gniew żony Zeusa, nie mógł jednak zniszczyć struktury mitów, bo nie miałby 
materiału do dramatów. Pozostały mu postacie i przygody bohaterów, pozostał mu sam 
grzech - choć bez bogów i gniew bogów - także bez bogów. Ten „gniew bogów bez 
bogów" to Los. 

Tak więc dramaty Sofoklesa mają niejako dwie warstwy. Pierwsza to okaleczona 
struktura mitów homeryckich , przygody i postacie niosace z sobą wartości świata sta
rych bogów, świata Zeusa i Hery . Druga to nowoczesny dramat apolliński, tragedia 
ludzkich (tylko) nam i ętności; ko.;illikt ludzkich (tylko) wartości . Inaczej być nie mogło, 
starzy bogowie nie całkiem przecież umarli, w 1akimś sensie, w jakimś półśnie i pół 

śmierci wegetują przecież do dzisiaj. Tym bardziej żyli w czasach Sofoklesa: choćby nie 
wiedzieć jak apolliński dramat mu się marzył - musiał napisać dzieło , nad którym czu
wał jeszcze Zeus. I nie tylko. 

Wspominaliśmy już, że światem Labdak1dów rządziła Mojra. W okresie apoll i ńskim 

uchodziła za córkę Zeusa i Temidy, bogini sprawiedliwośc i; mówiono także o trzech 
Mojrach - boginiach losu : Lachesis zaczynała snucie, Kioto przędła, Atropos przecinała 
nić życia. Lecz w czasach homeryckich mówiono na ten temat co innego że Moiry nie 
są córkami Zeusa lecz Nocy, że sam Zeus podlega ich woli . Mówiono też o jednej 



Mojrze: jej to nieświadomy losów świata i ludzi Zeus pytał o wynik walki Achillesa z 
Hektorem . Nie było to konsekwentne (w tej samej Iliadzie Helena uważa Mojrę za 
wykonawczynię woli Zeusa) - niemniej i te ślady dowodzą , że na dnie słonecznych, 

mitów greckich czaił się egzstencjalny lęk . Imię Mojry nie przypadkiem· pokrewne jest 
greckiemu móros, naszemu mór i umrzeć i hebrajskiemu mora (strach). Doświadczenie 
lęku, śmierci. cierpienia po wiekach filozofowie nazwą sytuacjami gr a n i cz ny mi -
Jaspers dorzuci do tej listy jeszcze walkę i winę. Grecy obejmowal i je wszystkie mia
nem Mojry - bogini Zagłady. Podlegało tej bogini wszystko: ludzie, bogowie, nawet 
wschód i zachód słońca . W czasach, Sofoklesa próbowano rozjaśnić ten punury kult, 
podporządkować przeznaczenie Zeusowi. Ale jeszcze żyjący w li w . po Chr. Lukian two
rzy w swej poezji taką scenę : Mojra kładzie na swojej wadze dwa losy, Zeusa i 
Chrystusa I fos ciężki Zeusa do Hadesu spada. Nawet bogowie podlegają córze Nocy. 

Sofokles - prawdopodobnie - nie znał religii Mojry. Dla niego bogiem wszechmoc
nym i przedwiecznym był Zeus, a trzy znane poecie Mojry były służkami boga. Warto 
jednak zauważyć, iż przestawiając akcenty w micie o Labdakidach podsunął nam Sofo
kles myśl ważną : przekleństwo Pelopsa. sprawy homoseksualizmu wydają się 

naprawdę banalne, wręcz niesmacznie banalne w zestawieniu z losami Edypa czy 
Antygony. Byłoby rzeczą rażącą i nasz smak i nasz rozum uznać je za przyczynę trage
dii, za istotę zjawiskatragiczności. 

4. Grzech bez Boga i kara bez winy. 
Cała europejska estetyka to przypisy do Arystotelesa . Ten zaś tworzył swą Poetykę -

przynajmniej w partiach dotyczących dramatu1 - z refleksji nad sztukami Sofoklesa. 
Niepokoił go zwłaszcza problem tragizmu, choć - jako obywatel świata apollińskiego -
w Mojrę Arystoteles nie wierzył . Według jego, klasycznej już, definicji tragedia - jest 
naśladowczym przedstawieniem czynności poważnej, skończonej w sobie („.) wyrażo

nym („.) za pomocą osób działających a nie przez opowiadanie i dokonującym - przez 
wzbudzenie litości i trwogi - oczyszczenia tego rodzaju afektów. Stosunek do prawdy 
historycznej mniej jest ważny, gdyż - jak podkreśla się w Poetyce - Homer nauczy/ 
innych poetów jak należy opowiadać nieprawdę („.) bo historyk opowiada o tym co 
rzeczywiście się stało. a poeta. co mogło się by/o stać. Wywołanie emocjonalnego 
wstrząsu i oczyszczenia (katharis) uważane było - i do dzisiaj bywa - za jeden z 
głównych wyznaczników tragizmu . Ze stosunkiem do prawdy było różnie : Sofokles nie 
mówił wprawdzie o wydarzeniach historycznych, ale mówił o zdarzeniach mitycznych 
uważanych za wyższy rodzaj prawdy, również Seneka (3 przed Chr. - 65 po Chr.) pisał 
głównie o Agamemnonie, Medei i Trojankach . Właściwie dopiero Szekspir 
(1564-1616) stworzył tragedię nie tylko po artystotelesowsku „wysoką" i oczyszcza
jącą, lecz także - mniej więcej - historyczną. Dotyczy to nie tylko cyklu udramatyzowa
nych Kronik budujących mit dynastii Tudorów, lecz także takich, tragedii jak Juliusz 
Cezar. Koriofan. Antoniusz i Kleopatra (źródłem ich były Żywoty stawnych mężów Plu
tarcha). jak oparty na kronice Holinsheda Makbet. jak Król Lir. którego źródłem była 
Historia Regum Britanniae. Geoffreya of Monmouth . Ba! nawet słynny Hamlet wyrósł 
z podręcznika historii (z Historii Danii Saxo Grammaticusa), choć źródłem bezpośred
nim była wcześniejsza o 12 lat sztuka Tomasza Kyda o Hamlecie. Pozornie dramaturgia 
elżbietańska stworzyła więc nowy typ tragedii, które nie dość że były tragiczne, to 
jeszcze były zgodne z prawdą . W rzeczywistości jednak nie historia stanowiła ich 
źródła , ale „. inne dramaty, legendy i, plotki historyczne. jednym słowem I i ter at ur a. 
Szekspir i jego koledzy nie wychodzili od historii ani do niej nie docierali , wręcz prze
ciwnie: każda następna przeróbka danego tematu coraz bardziej oddalała się od rze -
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czywistości, w stronę mitu . Dotyczy to nie tylko Szekspira i nie tylko Anglii. Opisana w 
1618 r. przez Guillena de Castro tragedia pt. Cyd trzyma się jeszcze - jako tako - histo
rii . Dokonana w 1636 r. przez Corneille 'a jej genialna przeróbka je~t już właściwie 
mitem historycznym. Ale może właśnie rolą tragedii jest tworzenie nowożytnych 
mitów? 

Wracając do Arystotelesa przypomnijmy jeszcze jedną uwagę z Poetyki: bohater -
zdaniem filozofa - nie powinien być ani zbyt dobry, ani zbyt zły . Znaczy to, iż powinien 
być człowiekiem (nie zaś półbogiem, demonem czy szaleńcem), z którym można się 
utożsamić i że nie będąc ani czarny, an i biały winien mieć jakąś ludzką skazę. Skaza ta 
to zarazem ludzkie źródło tragedii . W odniesieniu do Antygony taką skazą jest demon
stracyjna uczuciowość bohaterki , a jeszcze bardziej poprawność, wręcz pycha bycia 
prawym cechująca Kreona . Gdyby tragedia Sofoklesa zaczynała się od klątwy Pelopsa 
- skazy te byłyby tylko dodatkowymi „ motorami" dramatu, jednak po wyłączeniu przez 
autora głównego motoru - te dodatkowe okazują się głównym napędem Antygony. 
Stało się to przesłanką rozumienia tragizmu jako fatum ukrytego w charakterach, w 
przeszłości działającej przez ich pamięć . Oparty na tym założeniu typ tragedii do 
mistrzostwa doprowadził Henryk Ibsen (1828-1906). 

„ Charakterologiczna" interpretacja tragizmu nie wydała się jednak teoretykom dość 
ponętna . Większą popularność zdobyły poglądy upatrujące istotę tragizmu w k I ę s ce 
(bądź śmierci) bohatera, albo też w starci u racji. Zwolennikiem pierwszej był Fryde
ryk Schiller (1759- 1805) twórca takich tragedii jak Maria Stuart, Dziewica Orleańska i 
historycznego tryptyku o Wallensteinie . Do historii estetyki przeszła jego formuła o 
Losie. który człowieka podnosi, kiedy go druzgoce (welches den Menschen erhebt, 
wenn es den Menschen zermalt) . Drugcj stworzył Fryderyk Hebbel (1813-1863), autor 
trylogii o Nibelungach i sztuki Agnes Bernauer będącej nowożytną wersją Antygony. 
Tragedia - jego zdaniem - jest starciem równych uprawnień : obydwaj przeciwnicy rep
rezentują jakieś dobro czy prawo, lecz nie mogą obydwaj zwyciężyć . Zwycięstwo jednej 
racji pociąga klęskę drugiej - w przypadku Antygony reprezentowane przez Kreona 
prawo niszczy uczucia, których nosicielką jest bohaterka sztuki . Filozoficzne uogólnie
nie tragizmu podał w swej, Estetyce G.W.F. Hegel (1710- 1831). Według niego sub
stancja etyczna zostaje w tragedii rozbita na prawo boskie i ludzkie. Obie strony mają 
swe uprawnienia, lecz nie mogą ich urzeczywistnić inaczej jak przez negację i pogwał
cenie praw drugiej. Pojednanie bytu z samym sobą odbywa się na gruzach i wśród 
trupów. Tragizm jest - zdaniem Hegla - nieuchronnym losem ludzi wielkich, reforma
torów, moralistów, którzy - jak . np . Sokrates - tworząc nowe prawa i wartości muszą 
wejść w konflikt ze starymi ,i na ich podstawie zostają skazani. ludzie wielcy - powiada 
Hegel - chcą być winni. 

Nie ma jednak mowy o tragedii tam. gdzie rację ma tylko jedna strona, gdzie ieden z 
antagonistów reprezentuje sprawiedliwość, a drugi jest tyranem . Dlatego Hegel 
odmawiał miana tragedii Hamletowi, w którym z jednej strony gra król -zbrodniarz, z 
drugiej wahający się młodzik, ale w którym nic wielkiego nie ginie . Odmawiał również 
Hegel tragizmu całemu romantyzmowi , który to nurt - jego zdaniem - zajmował się nie 
starciem racji lecz cierpieniami jednostki . 

Skoro mowa o obecności i n i eobecności trag izmu : nie przypadkiem - omawiając to 
zjawisko - przeskoczyliśmy od Seneki do Szekspira, a więc przeskoczyliśmy całe pół
tora tysiąca lat chrześcijaństwa . Chrześcijaństwo.bowiem nie stworzyło tragedii, a 
nawet - wedle Hegla - s ,tworzyć jej nie jest w stanie. Jest to bowiem optymistyczna 
wizja świata, nad którym czuwa Opatrzność; nie może tu być starcia racji naprawdę 

równorzędnych, gdyż tylko za jedną z nich może ukrywać się Bóg. Z rozumowaniem 
Hegla zgadzają się niektórzy teologowie chrześcijańscy, m.in . Romano Guardini, który 
stwierdza, iż puste są mowy pochwalne na cześt wartości tragicznych, nie są to 
bowiem wartości, lecz mamidła niewybawionej świadomości. Chrześcijaństw o, 
zdaniem Guardiniego, dokonuje od cza ro wa n i a trag izm u i st n ie n i a, znika 
„Los", od którego nie ma apelacji, na jego miejscu zjawa się chrześcijańska powaga z 
jej męstwem prawdy i niezniszczalnej nadziei. 

Tragizm nie jest możliwy także w wizjach świata ograniczonych do materii a kwe
stionujących byt wartości. Marksistowski teoretyk Lucien Goldman powie wprost, że 
marksistowska dialektyka jest przezwyciężeniem myśli tragicznej . Można tu mówić o 
triumfie siły, o determinizmie historii napędzanej przez ekonomię - tragizm jest jednak 
tylko subiektywnym złudzeniem jednostki nie znającej swych obiektywnych, klaso
wych, ekonomicznych uwarunkowań. Nie ma tu także możliwości tragicznego wyboru, 
gdyż nie ma w ogóle wyboru, a wolność to rozumiana konieczna~.;. Sytuując się na 
przeciwnych biegunach koncepcje Goldmana i Guardiniego zbliżają się do siebie w 
negowaniu zjawiska tragizmu . Są to światopoglądy epickie. 

Reprezentantem dramatycznego poglądu na świat jest niemiecki filozof Maks Sche
ler (1874-1928), autor rozpraw O zjawisku tragiczności (1915). Tragizm nie jest dla 
niego złudzeniem, błędem wynikającym z nieznajomości praw historii. Tragicznośt jest 
raczej istotnym pierwiastkiem samego bytu - stwierdza Scheler - i próbuje wyjaśnić: 
podłożem tragiczności okazuje się czas i związany z nim ruch wartości. Dlatego nawet 
w świecie nieprzestrzennym możliwe byłyby tragedie - w bezczasowym nie. Gdyby w 
świecie nie było wartości (np. w świecie materialistycznym), lub gdyby były one nie
_uchronne - nie doszłoby nigdy do tragedii . Jeśli jednak istnieje czas i ruch - wartości 

muszą się rozwijać, przemieszczać. czasem zderzać . Tragizm to właśnie zderzenie mię
dzy podmiotami wysokich wartości dodatnich; symbolem losu ludzkiego jest dla Sche
lera lot Ikara, którego skrzydła muszą ulegać zniszczeniu tym bardziej , im bardziej 
zbliża się do słońca . Nie jest więc tragizm błędem świadomości ani nie jest skazą cha
rakteru, jest cechę samego bytu. Zrozumienie tego powoduje smutek tragiczny - uczu
cie różne od antycznej rozpaczy: jest on wielki, chłodny i cichy. 

Wykorzystanie przedstawionych tu formuł do głębszego zrozumienia Antygony, ba, 
może nawet do głębszego zrozumienia życia (ile razy i w jaki światopogląd uciekamy od 
doznania tragizmu„.) jest oczywiście sprawą czytelników. Autor szkicu chciałby raz 
jeszcze wrócić do Sofoklesa . Była już mowa, że odrzucił on religię Zeusa, gdyż wyda
wała mu się zbyt płytka . by wyjaśnić tragedię Edypa czy Antygony. Była też mowa o 
tym, że żadnej z tych tragedii nie wyjaśniła religia apollińska , że przebijał przez nią 
cień Hery i słychać było głos klątwy . Może więc żadna religia, żaden optymistyczny 
wiatopogląd nie są w stanie wyjaśnić tragedii - bo nie do wyjaśnienia lecz raczej do 

ukrywania jej służą . Może trzeba odsłonić kolejne zasłony religii Apollina i Zeusa i 
spojrzeć jeszcze głębiej , w ciemność, której córką miała być Mojra . Czyż nie na tym 
polegało odkrycie tragizmu przez Sofoklesa, iż odszedł od słonecznych wierzeń ku cie
mności? A może było odwrotnie, może to tragizm starych mitów odkrył apollińskiego 
Sofoklesa i odebrał spokój jego sztukom? Wszystkie te zdania kończymy znakami zapy
tania. Nie wiemy jacy bogowie mówili do nas spoza tekstu dramaturga, czy w cie
mności, i której dochodził ich głos byli rzeczywiście bogowie. Czy był ktokolwiek. 
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