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Widziałem wyraźnie, że symbolika zła, której ilustracją są tragedia grecka,
mity i opowieści biblijne, nie pokrywa całego obszaru winy i że jest tu
coś więcej.
P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie

1.
Antyczne tragedie, zdaniem Oliviera Taplina, przedstawiają „odpowiedź jednostki” na wielkie i gwałtowne wydarzenia takie, jak „bitwy, bunty, cuda, naturalne kataklizmy” (Taplin 2002, s. 257). „Odpowiedzi”, o których pisze Taplin,
określić można za Charlesem Taylorem mianem „reakcji moralnych” (por. Taylor 2001, s. 10–48). Nie sposób ich bowiem zrozumieć bez odwołania się do następujących pojęć: wstyd, honor, sława czy poczucie winy. Tym bardziej dziwić
musi nieobecność w monumentalnym dziele Taylora Źródła podmiotowości tragedii Ajschylosa, Sofoklesa, a nawet, owładniętego przez „nowo narodzonego
demona zwanego Sokratesem”, Eurypidesa (Nietzsche 2003, s. 57). Platoński
ideał panowania nad sobą, rozpoczynający historyczny przegląd ontologii moralnych, które stanowią źródła nowoczesnej tożsamości, prezentowany jest wyłącznie w opozycji do idei człowieka, jaka wyłania się z dzieł przypisywanych
Homerowi.
Czy antyczne tragedie niosą w sobie jakąś egzystencjalną prawdę o byciu jednostki w kulturze rozumianej jako uniwersum wartości? Na to pytanie postaramy
się udzielić odpowiedzi w trakcie naszych rozważań poświęconych zjawisku tragiczności.
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2.
Hans-Georg Gadamer zagadnieniu wzajemnych uwikłań kultury i tragiczności,
rozumianej przede wszystkim jako „moment pozaestetyczny” znajdujący swoją
pełną artykulację w dziełach sztuki (por. Gadamer 2004, s. 193), poświęca wiele
miejsca w swoich tekstach. Autor Prawdy i metody wielokrotnie podkreśla fakt,
iż antyczna tragedia jest przejawem „zachodniej świadomości kulturowej” (Gadamer 2000, s. 188). W myśl interpretacji Gadamera mit o Prometeuszu ukazuje
tragiczność jako nieusuwalny wymiar ludzkiej egzystencji, będący konsekwencją
zamieszkiwania człowieka w świecie kultury. Z tego powodu niemiecki ﬁlozof
o historii Prometeusza pisze, iż „w mitycznej formie interpretuje się tu tragedię
kultury” (tamże, s. 188). Główny bohater dramatu Ajschylosa1, Prometeusz skowany, przekazuje ludziom „zdolność do »kultury«” (tamże, s. 191) – dar, który,
zdaniem Gadamera, okazuje się darem paradoksalnym:
„wszystkie kunszty kultury łączy to, że aczkolwiek zapewniają człowiekowi
panowanie nad ziemią, nie mogą uchylić śmiertelności. Również Sofokles,
opiewający w wielkiej pieśni chóru w Antygonie straszliwą wspaniałość człowieka, świadomy jest nieprzekraczalności tej granicy, która nie wyznacza
kresu ludzkiej działalności kulturotwórczej, ale stanowi straszliwy początek
i motyw działań jednostki” (tamże, s. 193).
Niniejsze studium powstało również na marginesie rozważań nad pracą Marthy Nussbaum The Fragility of Goodness. Ustalenia poczynione przez autorkę
tego fundamentalnego dla badań nad tragedią antyczną dzieła mogą zainteresować także badaczy kultury. Praca Nussbaum pomoże nam podjąć te aspekty relacji między tragicznością a kulturą, które pozostają poza sferą zainteresowania
autora Prawdy i metody. Związek między „tym, co przygodne” a tragicznością,
stanowiący główny problem The Fragility of Goodness, określać będzie więc perspektywę naszych rozważań. Podjęcie tej kwestii w planie teorii kultury pozwoli
nam odsłonić ważne aspekty relacji człowieka ze światem dóbr i wartości.

3.
Tragedie zawsze były twórczymi interpretacjami klasycznych mitów. Autor,
nawiązując w swojej sztuce do jednego z nich, mógł liczyć na kompetencję wi1

Z tej perspektywy znaczącym jest też fakt, iż w pierwotnej wersji mitu Prometeusz jest tym,
który daje ludziom ogień, natomiast w późniejszej staje się również stwórcą człowieka. W Platońskiej interpretacji tego mamy już do czynienia ze znaczącym przekształceniem. Dar ognia okazuje
się niewystarczający. Ludzie nadal żyją jak zwierzęta. Dopiero gdy Zeus zdecyduje się obdarować
ich poczuciem prawa, sprawiedliwości i bojaźnią, będą mogli żyć we wspólnocie, dopiero wtedy
staną się ludźmi.
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downi. Współczesność również ma swoje wersje antycznych mitów: „Bez wahania umieścimy więc Freuda za Sofoklesem wśród naszych źródeł mitu Edypa”
(Levi-Strauss 2000, s. 195).
Analiza Króla Edypa2 stała się podstawą do sformułowania przez Zygmunta Freuda teorii „kompleksu Edypa”. Freud od samego początku swojej praktyki psychoanalitycznej interesował się mitem opowiadającym tragiczną historię
władcy Teb. W słynnym rozdziale Objaśniania marzeń sennych, w którym opisuje najczęściej powtarzające się sny, dużo miejsca poświęca dramatowi Sofoklesa. Twórca psychoanalizy oceniał nawet, że „późniejsze tragedie przeznaczenia
nie miały żadnego oddziaływania” (Freud 1996, s. 231) oraz przyznawał, że „Król
Edyp może wywołać u współczesnego człowieka wstrząs nie mniejszy niż u ówczesnych Greków” (tamże). Freud, poddając analizie przeżycia widowni, dochodzi do wniosku, iż
„Los króla przejmuje nas tylko dlatego, że mógłby to być nasz los, ponieważ
wyrocznia, jeszcze nim przyszliśmy na świat, rzuciła na nas taką samą klątwę,
jak na niego. Tyle, że my być może poprzestaliśmy na tym, by pierwszą pobudkę seksualną skierować w stronę matki, pierwsze zaś nienawistne i agresywne
życzenie zwrócić w stronę ojca – przekonują nas co do tego nasze marzenia
senne” (tamże, s. 231–232).
Już ten krótki cytat pozwala czytelnikowi zorientować się, że sformułowana
kilka lat później teoria „kompleksu Edypa” opiera się na analizie doświadczeń
wewnętrznych widzów, a nie głównego bohatera tragedii Sofoklesa. „Wstrząs”,
„poruszenie do głębi”, „przejęcie”, „wzdryganie się” – wszystkie te określenia,
którymi posługuje się Freud, oddawać mają stany wewnętrzne będące wynikiem
„oddziaływania tragicznego” (tamże, s. 231). Freud przeżyciami samego Edypa
interesuje się w jednym tylko miejscu – gdy mowa jest o „procesie odkrywania”,
który autor Interpretacji marzeń sennych porównuje z „pracą psychoanalizy”
(tamże). Autor Wstępu do psychoanalizy kończy swoją analizę słynnymi słowami: „Tymczasem wiedziemy żywot Edypa, żyjemy w niewiedzy, żywiąc wykraczające przeciwko moralności życzenia, która narzuciła nam natura; gdy tylko
zostają one zdemaskowane, najchętniej odwrócilibyśmy wzrok od scen z naszego
dzieciństwa” (tamże, s. 232).
Nie bez przyczyny wielu komentatorów uważa, iż to Hamlet, bohater dramatu, opisywanego przez Freuda w następnej kolejności w przeciwieństwie do bohatera tragedii Sofoklesa, jest postacią, której doświadczenia wewnętrzne odpowiadają teorii kompleksu Edypa. Znamienna jest różnica pomiędzy strategiami
2 Warto zwrócić uwagę na niezamierzony efekt spowodowany tłumaczeniem tytułu tragedii Sofoklesa Oedipus Tyrannus jako „Król Edyp”. Edyp nie jest królem we właściwym tego słowa znaczeniu. Jest tyranem – władcą, którego pozycja nie jest legitymizowana więzami krwi, tylko wynika z jego czynów (ocalenie Teb przed Sﬁnksem). Chociaż „obiektywnie” Edyp jest przecież królem Teb, spełnia podstawowy formalny wymóg – jest synem poprzednika.
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analitycznymi, jakie stosuje Freud wobec obu sztuk. W przypadku dzieła Williama Shakespeare’a autor Wprowadzenia do psychoanalizy koncentruje się przede
wszystkim na zbadaniu życia psychicznego Hamleta. Pisze więc o ogarniających
go „namiętnościach”, „neurastenii”, „lekkomyślności”, „wyrzutach sumienia”,
„histerii” i „niechęci seksualnej” (tamże, s. 234).
Pytanie Freuda o tragiczność oraz sposób analizowania Króla Edypa wpisuje
się w długą tradycję zapoczątkowaną jeszcze w starożytnych Atenach. Koncepcję
Platona, Arystotelesa, Davida Hume’a i Freuda łączy, mimo znaczących różnic,
obranie sposobu i siły tragicznego oddziaływania głównym przedmiotem swoich dociekań3. Tragedia przedstawia „odpowiedź jednostki”, ale to „odpowiedź
widza” stała się przede wszystkim obiektem rozważań. Uprzywilejowanie tego
sposobu pytania o tragiczność sprawiło, iż w cieniu znalazł się problem przeżyć
głównej postaci tragedii Sofoklesa, a tym samym niewidocznymi stały pewne niezwykle interesujące aspekty tego fenomenu. Spróbujmy więc, jak ujmuje to Jean-Pierre Vernant, „zrozumieć charakter Edypa, jego éthos” (Vernant 2001, s. 229).

4.
Polemizując z psychoanalityczną wykładnią Króla Edypa, Vernant proponuje,
aby szczególną uwagę zwrócić na ówczesny kontekst społeczno-polityczny:
„Materią tragedii nie jest zatem marzenie senne, traktowane jako coś, co istnieje realnie i jest obce historii; jest nią myśl społeczna właściwa polis z V wieku,
wraz z napięciami i sprzecznościami, które się w niej pojawiają, kiedy nowe
prawa i instytucje polityczne zaczynają, na płaszczyźnie religijnej i moralnej,
podważać tradycyjne wartości starożytne […]” (tamże, s. 213).
Życie intelektualne antycznej Grecji V wieku p.n.e. nie jest jeszcze skrępowane podziałem wytyczającym wyraźną granicę pomiędzy ﬁlozoﬁą, mitem, nauką i sztuką. Jeszcze w dialogu Platona Protagoras pyta swoich słuchaczy: „czy
ja wam to, jako starszy młodszym, opowiadaniem przypowieści mam wykazać,
czy ścisłym wywodem? Otóż wielu z siedzących obok wpadło mu w słowo prosząc, żeby takim sposobem wykazywał, jaki mu się więcej podoba” (Protagoras,
320 C). Sam Platon, mimo iż stara się ustalić jasną granicę pomiędzy reﬂeksją
ﬁlozoﬁczną a mitem, wielokrotnie posługuje się nim jako opowieścią, mającą
3

Również z tej perspektywy prowadzi swoje rozważania Nussbaum. Widoczne jest to szczególnie w rozdziale poświęconym analizie tragicznych emocji: Luck and the tragic emotions. W myśl
koncepcji Arystotelesa mianem tragicznych nie zostały określone doświadczenia bohatera, ale przeżycia będące udziałem widza. Jeżeli już w kolejnym rozdziale, zatytułowanym Madness, reason
and recantation in Phaedrus, pojawia się temat szaleństwa, to w kontekście wskazanym przez Platona – czyli jako szał poety.
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uwiarygodnić argumenty, którymi posługuje się Sokrates. Dlatego rozpatrywanie
w szerszym kontekście konkretnych przejawów życia intelektualnego antycznych
Aten jest zasadniczą koniecznością. Założenie to pozwala Vernantowi stwierdzić,
iż „tragedia wyraża wewnętrzne sprzeczności myśli społecznej” (Vernant 2001,
s. 214). Ich źródeł należy doszukiwać się, na co uwagę zwraca również Hegel
w Filozoﬁi prawa w swoim komentarzu do Króla Edypa, w narodzinach koncepcji
prawa opartej na idei indywidualnej odpowiedzialności obywatela polis. W świecie, który przeniknięty jest wciąż myślą mityczną, musi spowodować to powstanie wielu niejasności. Według Erica R. Doddsa religijna idea dziedzicznej winy
„wynika z wiary w rodzinną solidarność” (Dodds 2002, s. 37). Tymczasem rodząca się demokracja wyraźnie będzie dążyć do osłabienia więzów krwi, które stanowią wyznacznik arystokracji i związanego z nią sposobu sprawowania rządów
w państwie. Z tego powodu Dodds, przywołując opinię francuskiego historyka
Gustave’a Glotza, pisze, iż „wyzwolenie jednostki od więzów klanu i rodziny
jest jednym z największych osiągnięć greckiego racjonalizmu” (tamże, s. 38).
Warto nie tylko prześledzić, jak podobne problemy i sprzeczności podejmowane są w różnych obszarach myśli antycznej, ale też przyjrzeć się temu, jak dookreślające się wzajemnie dziedziny intelektualnego życia antycznej Grecji wspólnie
poszukują i konstruują własną tożsamość. Wyodrębnić można bowiem nie tylko
konkretne problemy natury etycznej, społecznej czy politycznej, ale napięcia pomiędzy formującymi się obszarami. Dla reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej tragiczność będzie
więc nie tylko tematem, który należy poddać intelektualnemu oglądowi, ale również wyzwaniem i zagrożeniem, stwarzającym możliwość podważenia kształtujących się u jej podstaw fundamentów.

5.
Tragedię można rozpatrywać jako sposób rozważania przez wspólnotę ważnych dla niej problemów moralnych. W dziejach Zachodu teoretyczne ujęcie tragiczności przeszło wielorakie przeobrażenia.
Romantyzm wypracował najszerzej rozpowszechnione ujęcie tragizmu. Jego
zasadniczy rys sprowadza się do sytuacji „niemożliwego wyboru” pomiędzy
dwiema równorzędnymi wartościami: realizacja jednej oznacza nieuchronne zaprzepaszczenie drugiej. Max Scheler w swoim eseju, powołując się na ten sposób
myślenia o tragiczności, jednocześnie wykracza poza jego ramy. Zgodnie z wykładnią niemieckiego ﬁlozofa o tragizmie, w jego najbardziej dramatycznej postaci, mówi się w sytuacji, gdy jednostka dąży do zrealizowania określonej wartości,
natomiast podjęte przez nią działania prowadzą do jej podważenia. Jeżeli skonfrontujemy romantyczne stanowisko z ideą tragiczności Schelera, wyraźniejsze
stanie się dla nas to, iż niemiecki ﬁlozof zakłada w swoim ujęciu działanie „tego,
co przypadkowe”. Obie koncepcje, romantyczna i Schelerowska, przywiązują
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duże znaczenie do faktu zniszczenia określonej wartości. W przypadku tej drugiej ma to miejsce w wyniku działania niezależnych od jednostki okoliczności,
które sprawiają, iż jej działanie przybiera takie, a nie inne skutki. Wprawdzie
koncepcja romantyczna uwzględnia również działanie „tego, co przypadkowe”
– niezależnych od jednostki sił, które stawiają ją w sytuacji „niemożliwego wyboru” – to jednak ujęcie Schelera bliższe jest koncepcji Nussbaum. Przywołajmy
raz jeszcze Vernanta, który o tragedii Sofoklesa pisze: „Człowiek sądzi, że wybrał
dobro; jest doń przywiązany całą duszą; a tymczasem wybrał zło i splamiwszy się
występkiem, okazuje się zbrodniarzem” (Vernant 2001, s. 217).
Powróćmy do zagadnienia „tragicznego oddziaływania”, co pozwoli zrozumieć nam, dlaczego tragiczność można uznać za wyzwanie dla reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej. Nussbaum zwraca uwagę, iż lęk, konstytutywny element doświadczenia
widza, wynika z identyﬁkacji z postacią głównego bohatera. Autorka stwierdza,
że u jego źródeł leży przeświadczenie, iż podobny los może spotkać każdego
z nas. Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że chodzi w tym przypadku
o lęk przed nieświadomym złamaniem tabu kazirodztwa. Czego w takim razie
właściwie może się obawiać widz, utożsamiając się z Edypem?
Akt pełnej identyﬁkacji zbiega się z końcem samej tragedii. W wypadku utworu Sofoklesa jest to obłęd, w który popada główny bohater, gdy odkrywa „prawdziwe” znaczenie swoich czynów. Czy wobec takiego przebiegu fabuły nie zrodzi się u widza myśl, iż świadomość dobrych intencji i etyczne postępowanie
nie uchroni nas w sytuacji tragicznej przed obłędem, którego przyczyną mogą być
„całkiem nieprawdopodobne zbiegi okoliczności” (Taplin 2002, s. 242)?
Trudno powiedzieć, czy podobne przeświadczenie towarzyszy Arystotelesowi, gdy podejmuje rozważania nad tragedią i decyduje się skierować je przede
wszystkim w stronę „tragicznego oddziaływania”. Być może decyduje o tym sam,
dość pragmatyczny, charakter Poetyki. Początek pracy Stagiryty świadczy jednak
o tym, iż działanie „tego, co przygodne” stanowi dla autora teoretyczne wyzwanie: „[Poeta] nie powinien […] układać fabuły z elementów sprzecznych z rozumem, i o ile to możliwe, nie wprowadzać ich w ogóle, a jeśli już, to poza właściwą
fabułą, jak np. w Edypie […]” (Poetyka, za: Taplin 2002, s. 242). Taplin nie może
nie skomentować tego zalecenia Arystotelesa bez odrobiny ironii: „Ta dość prozaiczna, i na nieszczęście, wpływowa troska o prawdopodobieństwo (eikos) jest nieszczególnie stosowana w przypadku tej fabuły, która opiera się na kilku całkiem
nieprawdopodobnych zbiegach okoliczności” (tamże).
Często zwraca się uwagę na fakt, iż król Edyp to postać niekoniecznie jednoznacznie pozytywna. Jego winą ma być, prowadząca go ku zgubie, pycha – hybris.
Przypomnieć należy jednak, iż los Edypa został rozstrzygnięty na długo przed
jego narodzinami. Zdaniem Doddsa Grecy mieli świadomość, iż idea dziedzicznej
winy wiąże się z „cierpieniem ludzi moralnie niewinnych” (Dodds 2002, s. 37).
W tym sensie, w kategoriach etycznych, jest to cierpienie niezasłużone, wywołujące u widza, zdaniem Arystotelesa, doświadczenie litości. Nussbaum, analiPrace Kulturoznawcze 10, 2007
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zując płaszczyznę etyczną tragedii, zwraca też uwagę na zarzut, jaki formułuje
w Państwie Platon w stosunku do poetów. Opiera się on na przeświadczeniu, iż
tragicy są w błędzie, ukazując osoby sprawiedliwe wystawione na atak i działanie
zewnętrznych okoliczności (por. Nussbaum 2001, s. 382).

6.
„Tak to jest” (Gadamer 2004, s. 197) – w tych słowach streszcza się zdaniem
Gadamera postawa leżąca u podstaw tragicznego oczyszczenia: „W obliczu potęgi losu widz rozpoznaje siebie i własny skończony byt” (tamże). W tej sytuacji, wobec „obowiązującego wszystkich metaﬁzycznego porządku bytu” (tamże)
aﬁrmacja jego tragicznego charakteru jest jedynym stanowiskiem, jakie pozostaje
człowiekowi do przyjęcia. Oto podstawa wszelkiego ﬁlozoﬁcznego pesymizmu,
który ma swoje źródła w reﬂeksji nad tragicznością.
Czy jednak wszyscy pogodzili się z owym „tak to jest”? Grecki ideał panowania nad sobą, gdy opisać go z uwzględnieniem perspektywy rozważań podjętych w pracy Nussbaum, będzie się nam jawił jako forma ﬁlozoﬁcznej niezgody
na tragiczność. Choć źródeł tego intelektualnego projektu szukać należy w stosunku Platona do tragiczności, najbardziej wyrazistą formę przyjmuje w myśli
stoickiej. Dążenie do uniezależnienia jaźni jednostki od otaczającego ją świata,
do zbudowania „twierdzy wewnętrznej”, wiąże się ze zredukowaniem świata
doświadczeń wewnętrznych do obszaru, nad którym „ja” myśliciela ma pełną
kontrolę. Odtąd wina czy wstyd będą odczuwane tylko, gdy człowiek sam uczyni
coś niezgodnego z etyką lub wbrew wartościom leżącym u jej podstaw. W licznych ćwiczeniach stoickich przejawia się najpełniej obawa przed ingerencją sił
od nas niezależnych, które, jak w przypadku Edypa, mogą doprowadzić nas nawet do obłędu.

7.
Film Chan-wook Parka, absolwenta ﬁlozoﬁi jezuickiego uniwersytetu Sogang
w Seulu, Oldboy, rzuca nowe światło na prowadzone przez nas rozważania. Opowiada on historię Oh Dae-su – biznesmena porwanego i przetrzymywanego przez
15 lat w całkowitym odosobnieniu. Niespodziewanie pewnego dnia, bez słowa
wyjaśnienia, Oh Dae-su zostaje uwolniony. Porywacz oferuje swojej oﬁerze jednocześnie zawarcie układu. Oh Dae-su dostaje pięć dni na poznanie powodów
swojego uwięzienia i tym samym pięć dni na dokonanie zemsty. Uważny widz
odnajdzie w ﬁlmie Parka wiele intertekstualnych odniesień. Pośród nich wyróżnić
można cały zespół aluzji odnoszących się do dzieła Sofoklesa.
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Pierwsze podobieństwo dotyczy sposobu organizacji płaszczyzny fabularnej.
Zarówno Króla Edypa, jak i Oldboya, charakteryzuje zbliżony sposób prowadzenia narracji. Vernant i Taplin porównują tragedię Sofoklesa do „historii detektywistycznej” (Taplin 2002, s. 49) i kryminału: „I cały dramat jest swego rodzaju
zagadką kryminalną, którą Edyp musi rozwikłać” (Vernant 2001, s. 232). W obu
przypadkach mamy do czynienia z powiązaniem akcji z wiedzą. Dla obu postaci
poznanie prawdy staje się kwestią honoru. Edyp i Oh Dae-su nie znają konsekwencji czynów, które popełnili w przeszłości. Obaj są wyjątkowo zdeterminowani i wewnętrznie przekonani o własnych umiejętnościach. Jednak im bliżej
będą poznania prawdy, tym bardziej będą cierpieć.
W przypadku tego ﬁlmu mówić można jednak nie tylko o „uwspółcześnionej adaptacji” Króla Edypa, ale również zamierzonej konfrontacji z utworem
Sofoklesa4. W przeciwieństwie do Króla Edypa Park wysunął na pierwszy plan
wewnętrzne doświadczenia głównej postaci. W tragedii Sofoklesa są one w dalszym planie. Tymczasem w ﬁlmie Parka razem z Oh Dae-su przemierzamy drogę
od stanu niewiedzy do świadomości tragicznej prawdy. Ironia tragiczna jest nieobecna, dzięki czemu w ﬁlmie Parka doświadczeń głównego bohatera nie przesłania już fatum. Temat przeznaczenia wprawdzie pojawia się w Oldboyu, ale zostaje
on specyﬁcznie przeformułowany przez reżysera. Antagonista głównego bohatera, obserwujący Oh Dae-su za pomocą kamer, decydujący o jego losie, a nawet
uczuciach, zajmuje miejsce Wielkiego Innego, z którego perspektywy nadawane
jest znaczenie określonym czynom jako etycznym lub haniebnym. Podobnie jak
w Królu Edypie w ﬁlmie Parka również mamy do czynienia z motywem samookaleczenia i obłędu wynikającego z rozpoznania „prawdziwego” znaczenia własnych czynów.
Wszystkie te nawiązania i aluzje, których zresztą w całym ﬁlmie obecnych
jest więcej (np. śmierć żony głównego bohatera, kazirodczy związek), tworzą
razem spójną całość zorganizowaną według zasady strukturalnego odwrócenia.
Analizując zakończenie, przekonamy się, iż to, co uprzednio mogło jawić się nam
jako wariacja na temat Króla Edypa, ma swoją wewnętrzną logikę.
Interpretacje zakończenia tragedii Sofoklesa podkreślają często fakt pogodzenia się głównej postaci ze swoim losem. Zdaniem Heinza Politzera Edyp „chce
pozostać przy życiu, aby znieść ciężar, który tylko on potraﬁ znieść i do którego
znoszenia zobowiązał się swoją siłą […]” (Politzer 2001, s. 264). W konsekwencji uzdrowienie Edypa polega na „uświadomieniu sobie własnej tożsamości syna
i ojcobójcy oraz na gotowości przyjęcia i uniesienia tej świadomości” (tamże,
s. 266). Karl Jaspers pisze natomiast o „akcie pojednania” (Jaspers 1990, s. 361).
Złamane zostało jedno z najsilniejszych tabu. Aby zaburzony ład mógł się ukonstytuować na nowo, potrzebne jest symboliczne uznanie winy przez głównego
4

Reżyser w wywiadach dla prasy nie kryje swoich inspiracji dziełami Sofoklesa. Zob. http://
www.gutekﬁlm.pl/old-boy/wywiad.asp.
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bohatera i tym samym potwierdzenie uznawanych wartości. Rozumiemy już, dlaczego Edyp nie może popełnić samobójstwa. Nie w ten sposób spełnić się ma akt
odkupienia.
Wspomnieć należy także o innej możliwej interpretacji zakończenia tragedii
Sofoklesa. Otóż, być może, Edyp stara się w jakimś stopniu przezwyciężyć tragiczność. Przypomnijmy, iż w tragedii Sofoklesa władca Teb dwukrotnie pojawia
się przed mieszkańcami miasta u wrót swojego pałacu, aby do nich przemówić.
Po raz pierwszy na samym początku sztuki jako najsłynniejszy pośród ludzi, bliski
bogom władca. Za drugim razem wychodzi z pałacu upokorzony, z pustymi oczodołami, z których płynie krew5, aby przemówić do zebranych mieszkańców Teb.
Być może jednak Edyp wciąż pozostaje takim samym człowiekiem. Ciągle bowiem pragnie być najsłynniejszym z ludzi – tylko teraz tym, na którego bogowie
najbardziej się zawzięli i który dźwigać musi najcięższe brzemię ze wszystkich
ludzi na świecie. Przywołajmy raz jeszcze Doddsa: „W Iliadzie bowiem heroizm
nie przynosi szczęścia: jego jedyną, a zarazem wystarczającą nagrodą jest sława” (Dodds 2002, s. 33). W tym sensie Sofokles doprowadza tę homerycką ideę
konsekwentnie do samego końca. Również Taplin pyta w swojej pracy, czy „nie
jest on [Edyp – przyp. R.N.] na swój sposób większy niż kiedykolwiek wcześniej
w całej sztuce” (Taplin 2002, s. 180).
Gdyby tragedia kończyła się przed ostatnią rozmową Edypa z Kreonem, można byłoby rozważać, czy rzeczywiście Edypowi udaje się w dość paradoksalny
sposób przezwyciężyć tragiczność. Zakończenie sztuki Sofoklesa zawsze wywoływało wiele problemów interpretacyjnych (por. Kocur 2001, s. 179). Czy rozmowa z Kreonem nie niweczy całego tragicznego efektu, jaki udało się uzyskać
autorowi? Czy nie byłoby lepiej, gdyby Edyp po zakończeniu swojej przemowy
udał się od razu na wygnanie. Jaki jest więc sens ostatniej sceny? Taplin pisze, iż
„widzowie oglądają Edypa upadłego, skalanego, ślepego, skrwawionego” (Taplin
2002, s. 180), ale wraz z nimi takim mają widzieć go również mieszkańcy Teb.
Edyp na początku sztuki prezentuje się jako najsłynniejszy władca, mówi sam
o sobie w trzeciej osobie. Wspólnota służy mu jedynie po to, by móc przedstawić siebie jako obiekt podziwu. Kreon, powstrzymując Edypa przed odejściem,
zmusza go tym samym do symbolicznego uznania norm wspólnoty. Nakazuje
Edypowi, wbrew jego woli, powrócić do pałacu i pozostać tam, gdzie popełnił
wszystkie straszliwe czyny, tak aby miejsce to wywołało w nim poczucie winy.
Mieszkańcy Teb muszą zobaczyć w Edypie osobę, która przede wszystkim respektuje ich normy i wartości: „Edyp nie może opuścić miejsca, w którym sam
wyłupił sobie oczy, a Jokasta odebrała sobie życie, nie może uciec ani w śmierć,
ani w opuszczenie – musi dalej doświadczać upokorzenia i poczucia winy […]”
(tamże, s. 79). Stąd też paradoksalna natura emocji, o której pisze Taplin, charakteryzując doświadczenie tragiczne: „Czujemy wszechogarniające współczucie
5

Prawdopodobnie aktor grający Edypa zakładał wtedy nową maskę (por. Kocur 2001).
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dla tych innych ludzi, którzy przechodzą przez ciężkie próby, cierpienia i straty,
będące istotą tragedii. Jednak owo współczucie rzadko, jeśli w ogóle, daje się
oddzielić od innych emocji. Litujemy się nad Agamemnonem, Edypem, Agaue,
równocześnie czujemy grozę, niepokój (phrīkē); ale zarazem chcemy, by Agamemnon został zamordowany, Edyp dowiedział się prawdy, a Agaue rozpoznała
głowę swojego syna. Odczuwamy tęsknotę (pothos), która pragnie zmartwienia
(philopenthēs) – to taka słodka troska” (tamże, s. 268).
Z jednej strony współczujemy bohaterom antycznych tragedii, ponieważ w jakimś stopniu czujemy, iż moglibyśmy znaleźć się w ich sytuacji, ale z drugiej
– jako członkowie określonej wspólnoty – rozumiejąc jednocześnie ich rozpacz
i obłęd, domagamy się respektowania i potwierdzenia norm i wartości, podług których sami żyjemy. Ujawnia się wtedy pewna dwoistość w człowieku: wewnętrzne
rozdarcie pomiędzy tym, co indywidualne, a tym, co wspólnotowe.
Tymczasem główny bohater ﬁlmu Parka nie godzi się z zaistniałą sytuacją.
Jego bunt nie ma charakteru tragicznego, ponieważ kończy się powodzeniem.
To odwrócenie w zakończeniu nie dotyczy tylko i wyłącznie fabuły. Gadamer,
analizując słynną deﬁnicję tragedii Arystotelesa, zwraca uwagę na pewien niezwykle interesujący aspekt przeżyć widza: „Jest w tym niezgoda na to, co się
dzieje – pragnienie nieoglądania, opór wobec przerażających wydarzeń” (Gadamer 2004, s. 194). Tym razem to jednak Oh Dae-su nie godzi się na „to, co się
dzieje”. Czy w tej sytuacji można mówić o oczyszczeniu? Wyobraźmy sobie następujące zakończenie Króla Edypa: władcy Teb udaje się powstrzymać siejące
spustoszenie plagi i w związku z tym decyduje się on na dalsze sprawowanie
władzy i kontynuowanie kazirodczej relacji z Jokastą, mimo świadomości całej
sytuacji. Czy nie byłoby to z perspektywy „tragicznego oddziaływania” bardziej
niepokojące zakończenie? Doskonale rozumiał to Passolini. Dlatego, chcąc wzburzyć widownią, w swojej ekranizacji dramatu Sofoklesa umieścił scenę, w której
Edyp, mimo iż zna już całą prawdę, uprawia seks z Jokastą.
Fabuła Króla Edypa zorganizowana jest według strukturalnego odwrócenia:
„on sam [Edyp – przyp. R.N.] jest odwrotnością wszystkiego, czym zdawał się
być: najpotężniejszy, błogosławiony i najmądrzejszy z ludzi odkrywa, że jest człowiekiem najbardziej przeklętym, wyrzutkiem i ignorantem” (Taplin 2002, s. 212).
Tymczasem Park, świadom być może wagi, jakie pełniło dla Greków emocjonalne oddziaływanie tragedii6, przenosi to odwrócenie na inny poziom. Nie bez
6 „Grecy traktowali przedstawienie poważnie. ‘Gdy Frynichos napisał i wystawił dramat Zdobycie Miletu – relacjonował Herodot (6.21) – cała widownia wybuchała płaczem; jakoż ukarano
go grzywną tysiąca drachm, ponieważ przypominał Ateńczykom ich własne nieszczęście, i zarządzono, żeby nikt już tego dramatu nie wystawił’. Wzbudzanie na widowni silnych emocji stanowiło jedną z głównych strategii antycznych artystów” (Kocur 2001, s. 304). Spostrzeżenie to leży
również u podstaw podziału na ﬁlozoﬁę i tragedię. Zarówno ﬁlozofowie, jak i tragicy, zdaniem
Platona, pragną wychowywać i uczyć. Filozoﬁa jednak, w przeciwieństwie do tragedii, odwołuje
się do rozumnej części duszy.
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przyczyny reżyser Oldboya mówi o tym „iż prawdziwym tematem [ﬁlmu – przyp.
R.N.] jest ocalenie”7. Ocalenie Oh Dae-su odbywa się jednak kosztem katharsis
doświadczanego przez widzów.

8.
W świetle koncepcji Taylora nasze moralne intuicje „wiążą się z jawnymi bądź
ukrytymi sądami na temat natury i statusu istot ludzkich” (Taylor 2001, s. 14), które
zostają usystematyzowane i wyrażone w obrębie etyki. Tym samym kolejne teorie
moralności są jednocześnie słownikami, które pomagają opisać nam świat własnych
doświadczeń. Pozwalają zrozumieć to, co odczuwamy, „mordując lub okaleczając
innych, kradnąc ich własność, zastraszając ich i pozbawiając spokoju, lub nawet
powstrzymując się od udzielenia im pomocy, kiedy znajdują się w niebezpieczeństwie” (tamże, s. 12). Etyka nie tylko pomaga jednostce w interpretacji jej doświadczeń, ale również sugeruje decyzje, jakie ma podejmować w konkretnych sytuacjach
i bardziej ogólnych problemach, takich jak sposób, cel i sens życia. Jeżeli będziemy
postrzegać etykę w ten sposób, czyli jako próbę wyartykułowania jakościowych
rozróżnień, powinniśmy zmierzyć się z następującym problemem: jak dalece język
etyki potraﬁ wyartykułować nasze doświadczenia wewnętrzne? Czy tragedie antyczne nie są w jakiejś mierze przejawem przeświadczenia, iż istnieje cały obszar
ludzkiej wrażliwości wymykający się opisowi w kategoriach etycznych?
Jeżeli można by podzielić nasze podejście do rzeczywistości na stosunek
do świata zewnętrznego i własnych doświadczeń, to, opisując ten drugi przypadek, należałoby wspomnieć również o pewnej jego właściwości, która ujawniła się
w trakcie naszych dociekań. Doświadczenie tragiczności zaliczyć należy do grona
doświadczeń granicznych. Wyraża się w nim jednak to, co towarzyszy nam w trakcie życia codziennego – konstytutywny element naszej postawy naturalnej.
Doświadczenia moralne, na które składają się silne wartościowania, są tymi momentami w naszym życiu, kończącymi zawieszenie intelektualnych dociekań. Podjęte interpretacje charakteryzują się pewnym stylem ich prowadzenia. Przypuszczać
można, iż najczęściej wszelkie pytania o doświadczenia moralne – nasze lub innych
ludzi – formułowane są w kategoriach języka prawa, języka etyki rozumianej jako
kodeks. Być może doświadczenie to leży u podstaw konstatacji Jacques’a Lacana, iż fundamentalny status podmiotu to zawsze status podmiotu winy. W dziejach
myśli ﬁlozoﬁcznej i teologicznej Zachodu na różne sposoby poddawano badaniu
język prawa, starając się przemyśleć jego granice. Filozoﬁę przyjaźni Arystotelesa
czy listy św. Pawła, a w czasach współczesnych koncepcję sprawiedliwości Emmanuela Lévinasa, zaliczyć można do grona prób, które podejmują się konfrontacji
z językiem prawa, kodeksu i uwolnienia się od właściwej mu logiki.
7

http://www.gutekﬁlm.pl/old-boy/wywiad.asp.

Prace Kulturoznawcze 10, 2007
© for this edition by CNS

Prace Kult X.indd 244

2008-07-28 14:01:29

245

Tragiczność i ocalenie

9.
Zdaniem Lévi-Straussa kultura zawsze stawia opór ludzkim działaniom (por.
Politzer, 2001, s. 242). W tragizmie ujawnia się siła i dialektyczny charakter relacji
człowieka z kulturą, która z jednej strony umożliwia mu bycie człowiekiem właśnie, ale z drugiej, przeciwstawiając się jego woli, wciąż ogranicza jego autonomię.
W doświadczeniu „tego, co przygodne” ujawnia się zasadnicza prawda o naszym byciu w kulturze. Tragedie są między innymi przedstawieniami – jak ujął
to Freud – „przeciwieństwa między losem a wolą człowieka” (Freud 1996, s. 231).
Wiele kwestii dotyczących tragiczności pozostaje nadal spornych, ale większość
badaczy skłonna byłaby zgodzić się ze zdaniem autora Objaśniania marzeń sennych. W toku swojego życia człowiek napotyka szczególnego rodzaju wydarzenia,
które zwykło określać się mianem „zbiegów okoliczności”, a przez które zostaje
sprowokowany do rozwinięcia w obrębie określonych systemów znaczeń pytań
o „to, co przygodne”. Interpretacje zależne będą od tego, w jakich kategoriach zostaną sformułowane: religijnych, mistycznych, metaﬁzycznych czy naukowych.
Mowa będzie wtedy o losie, przeznaczeniu, fatum, zbiegu okoliczności, interwencji istot wyższych jak również teorii chaosu8.
Edyp staje się oﬁarą „tego, co przygodne” – nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności: „Przypadkiem wszak opuszczając Delfy Edyp spotkał na odludziu Lajosa, który tam właśnie zmierzał, choć miał się kierować do Teb. Przypadkiem
śmierć dosięgła Polybosa (którego Edyp uważa za swojego ojca) i przypadkiem
posłaniec z Koryntu w tym, a nie innym momencie przynosi o niej wiadomość.
Za jeszcze większy przypadek wypada uznać fakt, że ów posłaniec to zarazem
człowiek, który przed laty znalazł Edypa jako niemowlę na Kitajronie, a z kolei
naoczny świadek zabójstwa Lajosa jest tą samą osobą, która niegdyś dziecię tam
zaniosła” (Taplin 2002, s. 242).
Skutki czynów władcy Teb przeciwstawiają się wartościom, które wyznaczały
sens jego działań. Zakończenie Króla Edypa świadczy o tym, iż „znaczenie czynów […] pozostaje w znacznej mierze nieprzezroczyste dla tego, kto je popełnia,
tak że nie tyle działający wyjaśnia czyn, ile raczej czyn, ujawniając poniewczasie swój prawdziwy sens i nie zdając sobie z tego sprawy, powraca do sprawcy,
oświetla jego naturę, odkrywa, kim on jest i czego faktycznie dokonał” (Vernant
2001, s. 214). Działanie Edypa może odnaleźć swoje prawdziwe znaczenie jedynie widziane z boskiej perspektywy. Zdaniem Nussbaum przyjmowana w etyce
przez Platona zostaje ona odrzucona ostatecznie przez Arystotelesa. Autorka The
Fragility of Goodness określa z tego powodu etykę Stagiryty mianem „antropocentrycznej” (Nussbaum 2001, s. 378). Należy jednak się zastanowić, czy w wypadku Arystotelesa boski punkt widzenia nie przenika do jego ﬁlozoﬁi za po8

Film Pi Darrena Aronofsky’ego można uznać za przykład konfrontacji człowieka z tym,
co przygodne w zmodernizowanym świecie.
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średnictwem koncepcji tragicznego oddziaływania. Widownia teatru obserwuje
przecież zdarzenia na scenie właśnie z tej perspektywy. Rozumiemy już, dlaczego tak ważną rolę dla Arystotelesa w strukturze akcji gra moment rozpoznania.
Jest to chwila, w której jednostki poznają i muszą skonfrontować się z „prawdziwym znaczeniem” swoich działań.
Uwagę Lévi-Straussa można odnieść nie tylko do sfery znaczeń świata człowieka, ale również do reakcji moralnych: „[silne wartościowania] pociągają za sobą rozróżnienia na to, co słuszne i niesłuszne, lepsze i gorsze, wyższe i niższe, o których
nie decydują nasze pragnienia, skłonności bądź wybory, lecz które właśnie są niezależne od tych ostatnich i stanowią kryterium ich oceny” (Taylor 2001, s. 12).
Politzer w tekście poświęconym kompleksowi Edypa pisze o „tragicznej sytuacji jednostki w kruchym świecie” (Politzer 2001, s. 242). Czy rzeczywiście,
w świetle naszych poszukiwań, świat człowieka jawi się jako „kruchy”? Czy więc
jednak, jak sugeruje to tytuł pracy Nussbaum, The Fragility of Goodness, powinniśmy mówić raczej o „kruchości dobroci”? Być może, rozważając relację człowieka z kulturą, bardziej właściwe byłoby określanie w ten sposób jaźni jednostki.
Kruchość w tym sensie nie charakteryzowałaby świata dóbr i wartości, ale byłaby
własnością „ja” człowieka9. Doświadczenie wstydu czy poczucie winy jest równo9

Hannah Arendt w podrozdziale Kondycji ludzkiej zatytułowanym Kruchość ludzkich spraw,
rozważając naturę ludzkiego działania, poddaje krytyce wiarę w „silnego człowieka”, która opiera się, jej zdaniem, na przekonaniu, iż jednostka może – na przykład – „‘tworzyć’ instytucje prawne, tak jak tworzy się krzesła i stoły, czy też czynić ludzi ‘lepszymi’ lub ‘gorszymi’” (Arendt 2000,
s. 207). W epoce nowożytnej przejawem tej wiary jest, zdaniem Arendt, „mechanicystyczne nastawienie” wobec człowieka, które sprowadza się do tego, aby „traktować materiał ludzki i zmieniać
go podobnie jak inną materię” (tamże). Autorka argumentuje, iż ludzkie działanie napotyka zawsze
szereg ograniczeń, przed którymi nie można się uchronić. Najważniejszym z nich jest zawierająca
się zawsze w działaniu jego nieprzewidywalność: „Robić coś i cierpieć są niczym dwie strony monety i historia, którą zaczyna jakiś akt, ułożona jest z wynikających zeń czynów i cierpień. Owe
konsekwencje ciągną się w nieskończoność, ponieważ działanie, mimo iż, by tak rzec, może wydobywać się znikąd, dokonuje się w środowisku, gdzie każda reakcja staje się reakcją łańcuchową
i gdzie każdy proces jest przyczyną nowych procesów” (tamże, s. 209). Każde działanie zapoczątkowuje więc nową historię, „której pełne znaczenie może ujawnić się dopiero po jej zakończeniu”
(tamże, s. 211). Z tego powodu prawdziwe znaczenie czynów znane jest narratorowi historii ale
nie samemu aktorowi – temu, kto podjął się określonego działania. Zdaniem Arendt wynikają z tego
ważne konsekwencje dla naszego pojmowania tożsamości. Autorka Kondycji ludzkiej, nawiązując
do starożytnej sentencji, która głosi, iż żadnego człowieka nie można nazwać szczęśliwym, dopóki
nie umrze, pisze: „Mimo iż niezmienialna tożsamość osoby odsłania się nieuchwytnie w czynie
i w mowie, staje się ona uchwytna dopiero w historii życia aktora i mówcy; jednak jako taka może
zostać poznana, czyli uchwycona jako dotykalny byt, dopiero wtedy, gdy dobiegła końca. Innymi
słowy, istota człowieka – nie natura ludzka w ogólności (która nie istnieje) ani ogólna suma cech
i braków jednostki, ale istota tego, kim się jest – może zostać powołana do istnienia dopiero wtedy,
gdy życie odchodzi, nie zostawiając po sobie niczego prócz historii” (tamże, s. 212–213). W kontekście tych rozważań przywołana zostaje postać Edypa, który wedle Arendt stanowi przykład ślepoty
na własną tożsamość. W tym sensie można stwierdzić, iż „kruchość ludzkich spraw” oznacza również „kruchość ludzkich tożsamości”.
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cześnie wyrazem naszej wrażliwości aksjotycznej, ale zarazem niesie też ze sobą
każdorazowo pewne zagrożenie dla psychicznej integralności, które uwidacznia
się w fenomenach, takich jak doświadczenie wstydu (zob. Geertz 2005, Wolska
1997), poczucie winy (zob. Levi 1989) czy doświadczenie tragiczności.
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