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J A N KOTT

Nie jest tragiczny Edyp, który zabił swego ojca i spał
ze swoją matką. Tragiczny jest świat, w którym ojcu zapowiedz.ieH bogowie, że zabije go własny syn i będzie potem spał ze swoją matką. Tragiczny jest świat, w którym
synowi zapowiedziano z góry, że zabije ojca i będzie spał
z matką. Tragiczna jest dopier-0 cała historia Edypa, od
początku do końca: Edyp, który odkrywa zagadkę Sfinksa.
i Edyp, który w sobie odkr ywa ojcobójcę i ka.z.irodcę, i najbardziej tragiczny ze wszystlctch Edyp, umęczony starzec,
odpędzany jak wściekły pies
od ludzkich siedzib, wolno
zmierzający do grobu, który ma stać się błogosławieństwem
dla Aten.
Bohater tragiczny jest kozłem ofiarnym. Kozioł ofiarny
jest znakiem i figurą mediacji. Tragiczna opozycja jest
między cierpieniem, którego nic nie usprawti.edliwia a mitem, który usprawiedliwia wszystko. W tej mitycznej teodycei odbywa się przemiana Boga o~tnego w Boga sprawiedliwego i czasu, który pożera wszystko, w historię realizującą swoje cele. W tragicznej antropologii zmieniają
się tylko imiona kozłów ofiarnych, mit mediacji pozostaje
ten sam. Droga od wygnania z raju do nowego raju, który
został obiecany, zasłana jest trupami. Tragedia ukazuje te
trupy.
Nie ma tragedii bez mitu, ale tragedia jest jednocześnie
jego zaprzeczeniem. Tragedia jest 'Odwołaniem się do mediacji i jednoczesnym ukazaniem, że mediacja jest niemożliwa. To jest właśnie chwila jasności bohatera tragicznego. Ajaks przebija się mieczem w blasku słońca, w samo
południe. Filoktet utożsamia się ze swoją raną, która nie
chce się zamknąć i spływa ropą. Edyp oślepia się, żeby
swój los uczynić widzialnym. Klęska bohatera tragicznego
jest klęską teodycei.
Jan Kott:

„Zjadanie bogów",

WL 1986

KS . J ÓZEF TISCHNER

· Dramat otwiera możliwość tragedii. Istotę tragedii stanowi zwycięstwo zła nad dobrem. Wnikając w istotę tragedii, możemy przybliżyć się do rozumienia natury zła.
Z natury zła (... ) płynie dążność do samozagłady. Zniszczyć
zło to wymierzyć sprawiedliwość złu . Ale w tragedii dzieje się coś innego. Tragiczny splot wyda rz eń tym się charakteryzuje, że zło zamias t g in ą ć try umfuje. Za swój czyn
miłosierdzia
Prometeusz ponosi karę; uciekający przed
przeznaczeniem król Edyp pada ofiarą przeznaczenia; sprawiedliwy zostaje ukrzyżowa ny między łotrami. Tragedia
jest tym wydarzeniem, w którym dobro okazuje swą bezsiłę w obliczu zła. Słowem „tragiczność" określamy możli
wość tragedii. Drama t kryj e w s obie tragiczność, bowiem
otwiera drogę w stronę tragedii jako swej możliwości. Ktokolwiek bierze jakikolwiek udział w dramacie, ten ociera
się o możliwość tragedii, ma uczestnictwo w tragiczności.
Dlatego nieodłącznym tłem każdego spotkania jest perspektywa tragiczności.

ks . Józef Tischner: „Fenomenologia spotkania"
(w)
„Analecta Cracoviensia" 1978.

Wszystko jest dla bogów proste:
nier az ludziom , co w r ozpaczy
Na tej czarnej leżą ziemi
z dna nieszczęścia powstać ka żą,
Kiedy indziej tych, co kroczyć
pewn ą stopą się zdawali,
Powalają : ogrom nieszczęść
wtedy nagle ich przygniata.
Z braku chleba w obłąkaniu
po szerokim świe cie błądzą.

ARCHILOCH (VII w. p .n.e.)

FRYDERYK N I ETZSC H E

Tradycja przekazała nam njewątpliwie, że przedmiotem
tragedii greckiej w jej najstarszej postaci były tylk o cierpienia Dionizosa i że przez dłuż.szy czas jedynym istnieją
cym bohaterem scenicznym był właśnie Dionizos. Lecz z
równą pewnością można twierdzić, że Dionizos n ie przestał
nigdy, aż do Eurypidesa, być bohaterem tragicznym, lecz
że sławne postaci sceny helleńskiej Prometeusz, Edyp itp.
są tylko maskami owego pierwotnego bohatera Dionizosa.
Ze pod tymi wszystkimi maskami tkwi bóstwo, to jeden
istotny powód tak często zdumfowającej „idealn ości" owych
sławnych postaci. (...)
Jeden prawdziwie realny Dionizos zjawia się w wielu
postaciach, w masce walczącego bohatera i niejako uwikłany w sieć woli jednostkowej. Zjawiający sję bóg teraz z
mowy i działania podobny do błądzącej, dążącej, cierpiącej
jednostki. (. ..) W rzeczywistości bohaterem owym jest Dionizos misteriów, ów bóg, doświadczający na sobje cierpień
indywiduacji, o którym cudowne mity prawią, jak to dzieckiem przez tytanów na kawałki został rozdarty i potem
w stanie tym czczony był jako Zagreus; przy czym nadmienia się, że rozdarcie to, właściwie dionizyjskie cierpienie, równa się przemianie w powietrze, wodę, ziemię i ogień,
że więc winniśmy stan indywiduacji uważać za źródło i
praprzyczynę wszelkiego cierpienia, za coś w sobie odrzucenia godnego. Z uśmiechu Dionizosa powstali bogowie
olimpijscy, z łez jego ludzie. W owym istnieniu rozszarpanego boga ma Dionizos dwoistą naturę okrutnego, zdziczałego demona i łagodnego, dobrotliwego władcy. (... ) Tylko
nadzieja rzucała promień radości na oblicze rozdartego,
p otrzaskanego na jednostki świata.
W przytoczonych zapatrywaniach mamy zebrane już
wszystkie części składowe nauki misterialnej tragedii: zasadnicze poznanie jedności wszystkiego, co jest, uważanie
indywiduacji za praprzyczynę zła, a sztuki jako radosnej
nadziei, że zaklęte koło indywiduacji da się przełamać, jako przeczucie przywróconej jedności.

Tragedia wywołuje wstrząs, a przez to, że wraz
z pożądanym dreszczem grozy, będącej obliczem
wszelkiej prawdy, i z zaspokojeniem potrzeby skargi przynosi na koniec katharsis i płynące z niej
poczucie ulgi, można tym większą mieć nadzieję,
iż ( ... ) od czasu do czasu dotknie czegoś, co w czło
wieku najistotniejsze i być może pod wpływem tego
zetknięcia z prawdą rzeczywistości człowiek wyjdzie
odmieniony.

WOLFGANG SCHADEWALDT
Fryderyk Nietzsche:
„Narodziny tragedii z ducha muzyki"
tł. Leopold Staff, Instytut Wydawniczy
„Biblioteka Polska"

Margot Bertnold
teatru", WAiF 1980

(w)

„Historia

MA RTIN HEIDEGGER

pierwszych myślicieli greckich j ed n ość i
Bytu i P-0zoru zasadniczo dominowało. Najlepiej i najczęśc iej ukazywały to tragedie greckie. Pomyśl 
my o Edypie-tyranie u Sofoklesa. Edyp, na początku wybawca i pan miasta, w blasku i chwale bogów, zostaje z
t ych pozorów wytrącony, pozorów, które nie są w żadnym
wypadku czymś w rodzaju subiektywnego przekonania
Edypa o samym sobie, lecz czymś o czym zdecydowało
minione odsłonięcie się jego jestestwa. Dokonuje się obnażenie jego Bytowania jako mordercy ojca
i gwałckiela
matki. Droga od początków blasku aż do czasu okrucień
stwa jest szczególną walką m i ędzy pozorem (zakryciem,
zasłonięciem) a otwartością Bytowania... Nie wolno nam
traktować Edypa wyłącznie jako człowieka, który upada,
lecz musimy w Edypie uchwyc.ić tę postać greckiego czło
wieczeńs twa , z której wyłania się wewnątrz tego, co najodleglejsze i najdziksze, podstawowa pasja, pasja odsłania
nia Bytowania, pasja walki o samo Bytowanie.
W

myśleniu

przeciwieństwo

M. Heidegger: „Einfuhrung in die Metaphysik" (cyt. za: J . Tischner: „Myślenie
według
wartości" .
Znak 1982)

Serce, serce zatrwożone
beznadziejnym trosk bezmiarem,
Wskrześ odwagę, odpędź wrogów
prąc do przodu własną piersią,
Przed zasadzką broń się z bliska,
stojąc w miejscu niewzruszenie.
Gdyś zwycięzcą przed wszystkimi
nie okazuj swojej pychy,
Gdy ulegniesz - nie zalewaj
łzami podłóg w swoim domu.
Ciesz się szczęściem, martw strapieniem,
_ale w miarę! Znaj prawidła,
Ktore rządzą biegiem życia.

ARCHILOCH (VII w. p.n.e.)
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