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„Życie wasze, to cień cienia”.
Edyp, czyli wiedza tragiczna
1. Dlaczego tragedia?
Od czasów Arystotelesa tragedia była przedmiotem rozważań filozofów1.
Działo się to głównie za sprawą prób opisania specyfiki tego rodzaju li
terackiego i jego oddziaływania na człowieka, określanego terminem katharsis - czyli wyzwolenie widza od strachu i litości poprzez intensywny
udział w tragedii obrazującej walkę bohatera z przeznaczeniem. Od przeszło
stu lat znana jest teoria Friedricha Nietzschego, wywodząca tragedię z cie
mnego ducha dionizyjskiego, przeciwstawionego jasności i racjonalności du 
cha apollińskiego. Nietzsche w Narodzinach tragedii z ducha m uzyki w pro
wadził nowy typ myślenia o tragizmie greckim. Pojmowany dotychczas
w kategoriach przede wszystkim estetycznych, stał się problemem filozo
ficznym jako jedno ze szczególnie ważkich „miejsc” ujawnienia się pewnego
sposobu pojm ow ania przez człowieka jego miejsca na świecie - w obliczu
bogów.
Z bliższych nam w czasie myślicieli to M ax Scheler w interesujący sposób
podjął próbę opisania istoty zjawiska tragiczności. Teoria tragiczności, jak ą
spotykam y na kartach jego pism, nie jest ani fragmentem teorii literatury, ani
koncepcją rodzaju literackiego. Jest to wynik myślenia filozofa, który upatruje
w tragedii nie kategorii estetycznej, lecz istotnego elementu „konstrukcji”
1
Jest to iragm ent pisanej przeze m nie książki pi. „Unde malum? Tradycje religijne wobec
problemu zła” .
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samego świata2. Oznacza to także, iż „tragiczne” jest nie subiektywne przeżycie,
pewien styl czy też siła intensywności tego przeżycia - lecz tragiczna jest cecha
zdarzeń, losów, charakterów. M ożna wymienić kilka ważnych właściwości,
określających istotę zjawiska tragiczności.
Tragiczność jest ściśle związana ze światem wartości i stosunków pomiędzy
nimi3. Nie występuje tam, gdzie nie m a wartości - np. w sferze nauk
przyrodniczych (mechanistyczna fizyka). Ale tragiczność jawi się nie tyle
w sferze czystych, statycznych wartości - żeby mogła się objawić, muszą one
zostać uwikłane w zdarzenia, wypadki, w jakąś opowieść. Najkrócej m ożna
powiedzieć tak: tragedia pojawia się tam, gdzie obie strony konfliktu, uwikłane
węzłem tragicznym, reprezentują równie wzniosłe wartości, a jednak ostatecznie
jedna z nich musi zostać zniszczona.
Scheler opisując tragiczność zwraca uwagę na towarzyszący temu fenome
nowi „sm utek”. Nie jest on jedynie postawą czysto subiektywną, nie jest
uczuciowym stanem indywiduum, lecz stanowi ujawnienie pewnej jakości
świata. Smutek ten jest wolny od wszelkiego „podniecenia”, to raczej wyraz
cichej, spokojnej wielkości duchowej. Inną ważną cechą określającą specyfikę
tragicznego smutku jest jego chłód - i to odróżnia tę jakość od wszelkich stanów
czysto podmiotowych. Smutek ten stanowi pewną właściwość świata.
M ożna wskazać jeszcze jedną jego cechę - to głębia - głębia mroczności
przenikającej świat, „w którym coś takiego jest możliwe”. Ow smutek i mroczność są ściśle związane z poczuciem stale towarzyszącym naszemu doświad
czeniu tragiczności - chodzi mianowicie o przekonanie o nieuchronności
konfliktu tragicznego.
Ale wartości nie ujawniają się same; aby zaistniały w świecie ludzkim,
konieczne jest pojawienie się nosicieli wartości - ludzi, którzy je reprezentują
i ucieleśniają. Ci ludzie są wolni, a przecież skazani wyrokiem nadziemskich
mocy - one za nich zadecydowały, jak m ają się układać ich losy. To
kolejny element węzła tragicznego, gdzie splatają się ludzka wolność i boska
konieczność.
„Konieczność tragiczna nie jest ową koniecznością biegu natury, leżącej
niżej wolności i mocy woli, dzięki której istoty wolne m ogą wtargnąć w tok
spraw natury i skierować go na swoją korzyść; lecz jest koniecznością, która
leży niejako ponad wolnością”4.
Tragedia jest tam, gdzie nieuchronne i nieuniknione jest zniszczenie pozy
tywnej wartości poprzez inną pozytywną wartość. Dlatego inaczej niż przywyk
liśmy w naszych rozważaniach etycznych jawi się problem „winy tragicznej”.
2 M. Scheler, O zjawisku tragiczności, tłum. R. Ingarden, w: Arystoteles, Hume, Scheler,
O tragedii i tragiczności, oprać. W. Tatarkiewicz, Kraków 1976, s. 51.
3 Ibidem, s. 58.
4 Ibidem, s. 77.
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Nie jest to wina w sensie moralnym - bowiem każdy z uczestników wydarzenia,
owego splotu tragicznego, wypełnił swój obowiązek. W ina tragiczne jest winą,
0 którą nie m ożna nikogo obwinić - i dlatego nie m a na nią żadnego sędziego.
Tragiczny bohater nie zawinił swej winy, lecz „popada” w winę. Scheler
protestuje przeciwko temu, co nazywa „bakalarską” teorią, według której
trzeba koniecznie wskazać winnego i znaleźć moralne przewinienie. Odbiera to
tragiczności jej prawdziwie groźny, smutny - ale i piękny wymiar.
*
Ten trafny a zarazem przejmujący opis istoty tragiczności wymaga istotnego
jak sądzę - dopowiedzenia poprzez wskazanie na ważny czynnik współ
tworzący samą osnowę sytuacji tragicznej. Tym czynnikiem jest transcendencja.
Klasyczna tragedia grecka to niezmiernie ważny rozdział wielkiej debaty,
toczonej od stuleci a dotyczącej odpowiedzialności bogów (Boga) za zło świata
1 za niewinne cierpienie człowieka. Dlatego proponuję spojrzeć na prob
lematykę tragiczności przez pryzm at teodycei, w klasycznym znaczeniu tego
term inu ustalonym, jak wiadomo, przez Leibniza.
D odać także trzeba, że zmieniło się nasze spojrzenie na klasyczną kulturą
grecką. W spominałem już pisma Friedricha Nietzschego, szczególnie Narodziny
tragedii z ducha muzyki, wywodzące tragedię z ciemnego ducha dionizyjskiego
przeciwstawionego jasności i racjonalności ducha apollińskiego. Bardziej niż
nasi poprzednicy jesteśmy skłonni dostrzegać w kulturze greckiej - także i tej
okresu klasycznego - ów pierwiastek dionizyjski, mroczny i irracjonalny,
karmiący się raczej pamięcią mitycznych opowieści niż jasnością rozumu
filozofów.
E.R. D odds we wstępie do znakomitej rozprawy The Greeks and the
Irrational5 opowiada o rozmowie ze studentem z Berkeley, który na wystawie
rzeźby greckiej wyznał mu, iż przedstawiona tam sztuka m u nie odpowiada,
ponieważ jest zbyt racjonalna. W swojej książce poświęconej istnieniu elementu
irracjonalnego w kulturze greckiej Dodds starał się odpowiedzieć młodzień
cowi, skąd biorą się jego trudności, otworzyć jego i jem u podobnych na nowy
obraz kultury greckiej.
Jako jeszcze jeden przykład warto wspomnieć niedawno wydaną w Polsce
rozprawę K arla Kerenyi’ego Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego6. Przy
pom ina ona archaiczne tło powstawania tragedii greckiej, bez którego nie
możemy uchwycić istoty tragicznego węzła. Początek swój tragedia czerpie
z ofiary spełnianej z kozła (greckie tragos ): „Jego udziałem staje się los, który
w przyszłości będzie się nazywał losem »tragicznym«, od losu jego, kozła (...)
Tw ór duchowy, powstały »w związku z kozłem« - tragodia - zawierał ponadto
5 Bekeley 1959 (korzystam z przekładu francuskiego Jjes Grecs et 1’irrationel, Paris 1977).
6 Tłum. Ireneusz Kania, Kraków 1997.
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dwa elementy konstytutywne: m it i próbę jego objaśnienia. M it głosił, że kozioł
zabijany jest na polecenie boga i gwoli jego radości (...). D o tego prostego
obrzędu ofiarnego doszedł element drugi, o charakterze racjonalnym: ofiara
z kozła m iała jakoby być karą wymierzoną grzesznemu zwierzęciu”7. W jaki
sposób jednak zwierzę może być obwinione? Czy wolno nakładać brzemię
odpowiedzialności na kark nierozumnego zwierzęcia? A jak będzie w wypadku
człowieka, który w tragicznym widowisku zostaje postawiony na miejscu kozła?
Czy on też ponosi odpowiedzialność za wyroki losu, które zostały wydane bez
jego udziału czy zgody?
K ultowe pochodzenie tragedii miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju nie
tylko tego rodzaju literackiego, ale sposobu postrzegania świata Przytoczyć
m ożna w tym miejscu słowa Ortegi y Gasseta: „nie zapominajmy, że w Atenach
była ona [tragedia] czynnością kultową, a więc rozgrywała się nie tyle na scenie
teatru, co w duszach widzów. T eatr i publiczność spowija atm osfera poza poetycka - religia” 8. Praca wielkich tragików wychodziła od opowieści m ito
logicznych, poddając je opracow aniu i refleksji, w której rozważano związek
pomiędzy odpowiedzialnością człowieka a losem wyznaczonym mu przez
bogów. Tragicy opowiadali dzieje swoich bohaterów na podstawie mitów,
dokonując bardzo interesujących przepracowań i wprowadzając wiele inno
wacji. W ątki mityczne dostarczały m ateriału do opowieści, w których krzyżo
wały się losy bogów i ludzi, a nad wszystkimi wydawało się panować
wszechwładne Przeznaczenie. Jednocześnie jednak coraz wyraźniej brzmiał inny
ton - świadomość roli człowieka jako jednostki, zmagającej się z losem
i wyznaczoną m u winą. M ożna więc powiedzieć, że w świadomości tragicznej
zawiązywał się węzeł istotnego sporu pomiędzy niezależnymi od człowieka
okolicznościami wyznaczonymi przez los - a jego wolnością.Trafna jest uwaga
Paula Ricoeura, iż „bez dialektyki przeznaczenia i wolności nie byłoby
tragedii”9.
Sądzę, że to właśnie dlatego K arl Jaspers w eseju o tragiczności wypowiada
interesującą i ważną myśl - kultury dzielą się na takie, które odkryły świado
mość tragiczną, i takie, które nigdy jej nie wypracowały10. Świadomość
tragiczna stanowi jeden z istotnych wyróżników kultury europejskiej i wiąże się
z właściwym dla tego kręgu rozumieniem człowieka i jego zmagania z losem.
Dw a elementy określają istotę tragedii. Po pierwsze - zostaje w niej odkryta
jednostka, waga jej indywidualnego (jednorazowego) losu, uwikłanego w spór
7 K. Kerćnyi, Dionizos. A rchepyt życia niezniszczalnego, tłum. I. Kania, Kraków 1997, s. 269.
8 J. Ortega y Gasset, M editacione del Quijote, Madrid 1914, t. 1, s. 17 (cyt. za Kerénym, op. cit.,
s. 265.
9 R. Ricoeur, Z ly bóg i ,,tragiczna" wizja istnienia, w: Sym bolika zła, tłum. S. Cichowicz
i M. Ochab, Warszawa 1986, s. 199.
10 K. Jaspers, O tragiczności, w: Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, Warszawa 1990,
s. 324.
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z mocami, które chcą ją (jednostkę) unicestwić. Po drugie - w tragedii odsłania
się dziejowość, czyli taka koncepcja bytu, w której „to, co autentyczne, wydarza
się jednorazow o, w ruchu postępowym. Rozstrzyga się i nigdy już nie w raca” ".
Inaczej we wcześniejszym światopoglądzie mitycznym, opartym na kolistej
koncepcji czasu - wiedza przed- tragiczna jest kom pletna i dopełniona, jej obraz
świata jest spokojny, cechuje go pogodzony ze sobą smutek - wszystko
przemija, ale jednocześnie wszystko nieustannie powraca. Wiedza przed- tragi
czna to wiekuista sérénité , błogość i pokój chińskiego pejzażu, malowanego
przez artystę pogodzonego ze sobą i ze światem, artystę, w którym nie m a woli
walki, nie m a buntu, ale nie m a także wolności. Wyroki bogów i losu
przyjmowane są ze zrozumieniem, ale i z rezygnacją, w nadziei na nowy
początek, jaką niesie kolista zy raczej cykliczna koncepcja czasu.
Jaspers słusznie zauważył, iż nie m a tragedii bez odniesienia człowieka do
transcendencji. Tem at tragiczny to temat człowieka „zaślepionego” przez
bogów (czy los) i doprowadzonego w ten sposób do zguby. Dawniejsi badacze
rozważając tem at tragedii raczej pomijali tem at religijny; wydaje się, że
współczesna znajomość kultury greckiej i jej archaicznych źródeł każe nam
uwzględnić relację między człowiekem a światem bogów jako ważną tak dla
uchwycenia genezy, jak i dla opisania istoty świadomości tragicznej.
Istotną cechę tragedii greckiej, która czasami nie jest tak wyraźnie nazywa
na, m ożna określić tak: sekret antropologii tragicznej jest teologiczny, to znaczy
człowiek odkrywa siebie w spotkaniu z bogami, co może przybrać postać sporu.
Szczególnie istotna dla naszych rozważań będzie relacja pomiędzy winą m oral
ną, zaciągniętą przez człowieka na skutek jego świadomego - czy też nie
świadomego - działania, a karą, która zostanie na niego nałożona. Co jest
pierwsze - kara czy wina? Jak rozsądzają to bogowie? I czy to oni właśnie są
ostateczną instancją rozstrzygającą i osądzającą człowieka? Te niepokojące
pytania ukazują konieczność rozpatrzenia świadomości tragicznej w relacji do
koncepcji boskości, do transcendencji.

2. Archaiczna dwuznaczność boskości
Już m ity znane z „religii kosmicznej” 12 opowiadały o dwuznacznej roli, jaką
odgrywali bogowie w opowiadanych o nich historiach. Obok działania bogów
stwórczych, wprowadzających „na początku” kosmiczny ład w świecie, działali
inni, którzy „stw órcom ” się przeciwstawiali, wprowadzając chaos. Były to
jakby współistniejące i współkonstytuujące świat dwie odmienne zasady.
W każdym kulcie religijnym najważniejszy był bóg, który stanowił gwarancję
11 K
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12 Używam tego określenia za M. Eliadem.
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kosmicznego ładu (czyli kosmosu); ale w tajemniczy sposób współistniał on,
także „od początku”, z tajemniczym elementem zniszczenia i destrukcji. Świat
był wynikiem jednoczesnego działania tych dwu czynników - obydwu przypisy
wano związek z rzeczywistością boską.
Tem at ten jest znany także w mitologii greckiej; mianowicie chodzi o taką
koncepcję boskości, w której jest miejsce na pierwotność zarówno zasady zła,
jak i dobra. Jest to konkluzja niepokojąca, bowiem tradycja monoteistyczna
przyzwyczaiła nas do przypisywania Bogu, bogom czy boskości cech jedno
znacznie pozytywnych. Jednakże pierwotna koncepcja boskości nie jest tak
jednoznaczna, i trzeba o tym pamiętać przy próbach opisania znaczenia
tragedii,
Idąc za Eliadem, przedstawię w kilku słowych charakterystyczne cechy
m itu, ważne dla prób zrozumienia boskiego pochodzenia zła.
M it opowiada historię bytów boskich i demonicznych: jest to historia
prawdziwa oraz święta, bowiem opowiada ona o pochodzeniu istot pozaświatowych. M it opowiada o tym, co się wydarzyło onego czasu (in iiio
tempore), czyli o tym, co wydarzyło się „na początku”. M it w odpowiedzi na
pytanie o zło, wyjaśnia „dlaczego?” poprzez narrację13. Jego charakter jest
zarówno teogoniczny (opowiada, jak powstali bogowie), jak i kosmogoniczny
(opowiada, jak powstał świat). M it opowiada także genezy wszystkich rzeczy
i zachowań; opowiada, jak powstały instytucje społeczne i sposoby postępowa
nia i pracy. Stąd praktyczna doniosłość m itu - stanowił one paradygm aty dla
każdego rzeczywiście znaczącego działania człowieka. Poznać m it to tyle, co
poznać tajemnicą pochodzenia rzeczy.
M it nie jest tylko opowiadany - jest on żywy tak długo, jak długo jest
odtwarzany. Stanowi scenariusz dla rytualnych zachowań ludzi religijnych.
Poprzez niego możliwe jest aktywne kształtowanie rzeczywistości, rytuał bo
wiem daje dostęp do sakralnej Mocy. Wydaje się, że ta cecha m itu wyjaśnia
sakralny charakter wczesnej tragedii greckiej - ona też przecież była dopełniana
rytualnie w czasie świętym.
M it jest nie tylko wyjaśnieniem genezy rzeczy, ale poprzez ujawnienie ich
pochodzenia ukazuje i odsłania strukturę rzeczywistości, niedostępną inaczej
poznaniu. Opowiadając o początkach, osadza człowieka w porządku świata
- teogonia, kosmogonia i antropogeneza pozostają w ścisłym związku. M it
porządkuje obraz świata, wskazując na genezę i sens niedoli egzystencjalnej
człowieka - ten aspekt szczególnie będzie dla nas interesujący w rozważaniach,
poświęconych genezie i istocie zła w świecie.
N a swój sposób wszystkie m ity opowiadają o początkach zła, czyniąc to na
dwa sposoby.
13
P. Ricoeur, Evil, w: M. Eliade (red ). Encyclopedia o f Religion, New York, London 1987,
t. 5, s. 199-208.
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Po pierwsze - wskazują na strukturalne zło, pochodzące z m ateriału,
z tworzywa, z jakiego bogowie musieli tworzyć świat, czyli wskazują współobecność pierwiastka ontologicznego, decydującego o obecności zła.
Po drugie - wskazują, w jaki sposób nastąpiło in illo tempore jakieś
wydarzenie, jakaś katastrofa, która doprowadziła do zachwiania pierwotnej
równowagi
Takie rozważania są śladem swoistej postaci pierwotnego dualizmu, m ające
go swój początek i zasadę w boskim świecie. W spotkaniu tej dwuznacznej
boskości z człowiekiem odkrywającym powagę swojego jednostkowego losu
następuje pierwsze zadzierzgnięcie tragicznego węzła.

3. „Zaślepienie” (ate ) przez bogów, czyli Los
Paul Ricoeur tak charakteryzuje wczesną fazę myśli greckiej, uwikłanej
w światopogląd mityczny: „Nierozróżnialność pierwiastków boskiego i diabel
skiego jest więc ukrytym w tragedii tematem i dla teologii i dla antropologii” 14.
T aka dwuznaczna koncepcja bogów stanie się zresztą podstawową przyczyną,
dla której Platon wygnał poetów (czyli opowiadaczy mitów!) z m iasta - polis.
Ta dwuznaczność boskości była jednak charakterystyczna także i dla
wcześniejszego okresu, gdy rolę wyjaśniania świata spoczywała na opowieściach
mitycznych. Od czasów Hom era zaczął odgrywać ważną rolę nowy wątek
antropologiczny - osobista odpowiedzialność człowieka za jego czyny: czy
ponosi ją każdy osobiście, czy też człowiek jest nieświadomą ofiarą po
stanowienia sił wyższych? Człowiek tłumaczy, iż to bogowie (Zeus czy M oiry)
postanowili „wpędzić” go w winę, zsyłając na jego umysł „zaślepienie” (ate),
aby następnie ukarać surowo za przekroczenie boskiego prawa.
Jest to koncepcja skrajnie irracjonalna, bowiem nie umie wskazać związku
pomiędzy winą a karą, wręcz ją odwraca - wydaje się, że to kara jest przyczyną
winy! Istotny jest tutaj tem at ate, zaślepienia, zaćmienia ludzkiego umysłu przez
bogów, powodującego, iż człowiek popełnia zły czyn, straszną przewinę... Oto
wywołująca sprzeciw i zgorszenie koncepcja boskości, gdzie bogowie - kierując
się kaprysem bądź zazdrością - wpędzają człowieka w sytuację bez wyjścia.
Dobrym przykładem świadomości ulegania takiemu „zaślepieniu” jest
m owa Agam emnona z X IX pieśni Iliady. Król M yken tłumaczy Achillesowi,
dlaczego nie chciał mu oddać jego branki, co było powodem, dla którego
Achilles nie wyruszył początkowo pod Troję z innymi Grekami.
Agam emnon mówił:
Nieraz już mnie Achaje przeróżne rzeczy mówili

i obwiniali mnie ostro. A przecież nie ja jestem winny.
14 Ibidem, s. 201.
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Tylko Dzeus, Mojra i w mglistej pomroce krocząca Erynia.
Oni wtrącili na radzie myśl moją w okrutne zmącenie
Tego dnia, kiedy zabrałem dla siebie nagrodę AchiUa.
Ale czy ja to zrobiłem? Sam bóg dokonał wszystkiego
Ate, najstarsza z cór Dzeusa, zwodnica, co wszystkich omamia
zgubę im niosąc [...]
Ludzi tumaniąc. Już w sidła swe niejednego porwała
Zwiodła i Dzeusa (II, 19. 85-95)15.

W świetle tego cytatu m ożna wskazać trzy siły sprawcze ate (zaślepienia): to
Zeus, M oira i Erynie. Boska zła wola przybiera dwie postaci, zarysowuje się na
dwóch biegunach - bezosobowy jako M ojra oraz osobowy w postaci Zeusa.
W ładca Olimpu Zeus - nie jest absolutnym władcą świata i ludzkich iosów,
a jedynie osobowym aspektem tej boskiej siły i mocy.
M ojra - to tyle, co „udział” bądź „cząstka”, jaka każdemu przypadła w jego
życiu, wyznaczając los. Są więc różne moirai, jak różne są losy poszczególnych
jednostek. Cytowany już wyżej D odds16 twierdzi, że M ojry to boginie (trzy,
późniejsi poeci znali nawet ich imiona), co podkreśla ich związek ze sferą
osobowej boskości - odmiennie niż w okresie hellenistycznym, kiedy mówiono
o hermaimene czy ananke , rozumianych jako bezosobowe siły kosmiczne,
rządzące wszystkim z przem ożną koniecznością.
Z kolei wymienione przez Agamemnona Erynie to boginie mścicielki
przelanej krwi. Ścigały przestępcętanku, aż do wymierzenia kary, która speł
niała się poprzez szaleństwo oraz następującą po nim śmierć ściganego.
Co m a czynić człowiek postawiony w takiej sytuacji? Czy zbuntować się,
sprzeciwić woli bogów, czy też pokornie przyjąć ich wyrok? Wychowawca
Achillesa, Fojniks, powiada:
A więc Achillu, powściągnij duszę zaciętą. Nie trzeba
serca mieć zatwardziałego. Ubłagać się dają bogowie
sami, choć przecież jest większa ich dzielność, cześć i potęga
[...] Przecież są także i Prośby z wielkiego Dzeusa zrodzone,
Chrome, pokryte zmarszczkami i zezem na świat patrzące te postępują za Ate i bacznie pilnują przewiny.
Ate zaś jest przepotężna i mocne ma nogi. Dlatego
wszystkie o wiele wyprzedza i śpieszy po całej w krąg ziemi
ludziom na zgubę. Lecz Prośby, choć wloką się, zło naprawiają
kto więc potrafi je uczcić, kiedy się zbliżą córy Dzeusowe
Temu są wielce pomocne i wysłuchają błagania.
Ale kto im się sprzeciwia nieustępliwą odmową
Zaraz zjawiają się Prośby ze skargą do Dzeusa Kroniddy
Ate winnego dosięga, za upór jest ukarany (II 9.496-512)17.
15 Tłum. K. Jeżewskiej, Wrocław 1986.
16 Dodds, op. c i t s. 17.
17 Tłum. K. Jeżewska.

„Życie wasze, to cień cienia”

81

Erynie występują w tym tekście jako „Prośby” , co jest eufemizmem użytym
z lęku przez straszliwymi wysłankami zemsty Zeusa. Ale nie jest to tylko zabieg
językowy: człowiekowi zostaje otwarta droga prowadząca do pojednania
z bogami, choć za cenę uznania swojej winy i ukorzenia się przed bóstwem.
Ostatecznie homeryccy bohaterowie, Agamemnon i Achilles, nie uchylają się od
odpowiedzialności, przyjmują na siebie winę, wynagradzając krzywdę, którą
wyrządzili. Oznacza to, iż człowiek poddany doświadczeniu nieszczęścia m a
przed sobą jedną tylko drogę - winien upokorzyć się przed bogami i przyjąć na
siebie niesprawiedliwy wyrok losu. Ale pozostaje dojmujące pytanie - dlaczego?

4. Teodycea, czyli oskarżenie człowieka
Jednocześnie jednak już bardzo wcześnie, także w poematach Hom era,
napotykam y próbę oczyszczenia bogów ze stawianego im zarzutu, że to oni
wpędzają człowieka w nieszczęścia. Próba ta stanowi swoistą teodyceę, czyli
usprawiedliwienie bogów, polegające w istocie na odwróceniu oskarżenia: to
ludzie sami są sobie winni, bowiem postępują nierozumnie, przeciwstawiając się
(P)przeznaczeniu:
Mówi Zeus:
Że też na karb niebian człowiek wszystko kładzie,
co dozna złego; chociaż sam swoją głupotą,
idąc wbrew Przeznaczeniu, ugrzęza w to błoto!
Toż i ninie Ajgistos, w przekór wyrokowi,
czyż nie porwał małżonki Agamemnonowi
I nie przywłaszczył sobie, a wracającego
Męża czyż nie zabił? Wszakżem go od tego
Długo naprzód hamował, grożąc srogą karą
przez czujnego Hermesa, aby żadną miarą
Nie ważył się zabijać ani brać mu żony
Gdyż przez Oresta Atryd będzie odemszczony
Gdy ten w lata dojrzeje, zatęskni do swoich.
Tak go przestraszył Hermes, lecz napomnień moich
Nie słuchał twardy Ajgist; swoje zrobił gwałtem
Aż dziś za wszystkie grzechy zapłacił ryczałtem
(iOdyseja 1.37-53)18.

T aka teodycea będzie rozwijana w myśli greckiej, zmierzającej do rac
jonalizacji i „um oralnienienia” koncepcji ate (zaślepienia). Widać to wyraźnie
we fragm entach przypisywanych Solonowi. Pisząc do Ateńczyków, którzy
dopuścili do tyranii Pizystratydów, słynny prawodawca ateński wyraził taki
pogląd: „Jeśliście porobili smutne doświadczenia z powodu własnej słabości, to
18 Tłum. L. Siemieński, Wrocław 1975.
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nie składajcie teraz winy na bogów. Bo sami pozwoliliście tym ludziom dojść do
potęgi, dając im władzę w ręce i przez to popadliście w haniebną niewolę [...]
Nasze m iasto nigdy nie zginie z woli Zeusa ani z postanowienia bogów
nieśmiertelnych, ponieważ Pallas Atena, wielkoduszna opiekunka, trzyma nad
nim swe ręce. To sami obywatele gubią m iasto przez swoją chciwość i brak
rozsądku”19.
Schemat myślenia Solona da się przedstawić następująco: opisuje on
nieuniknione następstwo kolejnych sytuacji, określających świadomość czło
wieka. Olbos to tyle, co stan pomyślności, szczęścia i powodzenia. Jednak ten
stan błogiego szczęścia niesie w sobie zarodek klęski, bowiem owocuje stanem
fałszywej świadomości, określanej przez Greków terminem koros - co oznacza
przesyt, nadm iar, chełpliwość, zarozumialstwo, butę. Gdy człowiek nadmiernie
ufa sobie samemu, jest przekonany, że o swoim losie decyduje on sam; tak rodzi
się w nim hybris, czyli pycha, nie pozwalająca widzieć rzeczy tego świata
w prawdziwym ich wymiarze. To powoduje, że ogarnia go zaślepienie, czyli ate,
a ta prowadzi do postępowania obrażającego bogów. Sekwencję tych stanów
m ożna tak przedstawić:
olbos > koros > hybris > ate

Schemat ten jest dowodem, iż coraz wyraźniej zaczyna zarysowywać się
koncepcja dike, sprawiedliwego ładu, który rządzi światem, będąc prawem
przenikającym wszystko. To bezosobowe prawo sprawuje rządy nad światem
rzeczy i ludzi i nikt nie jest w stanie wyłamać się spod jego władzy.
Ale Solon jest świadomy, że nawet niezależnie od ich postępowania ludzi
spotykają nieszczęścia. W pierwszej części swej ody pisze (jak wyżej) o za
ślepieniu, które jest udziałem ludzi głupich i złych. Jednak już w drugiej części
słyszymy o „zaślepieniu” dotykającym wszystkich: dobrych i złych - na
każdego bowiem przyjdzie godzina próby: „M y, ludzie śmiertelni, wyob
rażamy sobie, na równi źli jak i dobrzy, że osiągniemy to, czego pragniemy,
a kiedy przyjdzie nieszczęście, wówczas się skarżymy. Chory spodziewa się
wyzdrowieć, a biedny wzbogacić. Każdy zabiega o pieniądze i zysk, tylko
każdy innym sposobem: jako kupiec i żeglarz, jako chłop, rzemieślnik, śpie
wak i wróżbita. Ale i on nie potrafi odwrócić nadchodzącego nieszczęścia,
choć je przewiduje” .
Ten Solonowy sposób myślenia oddziaływał na myślenie greckie, a tym
samym na twórców klasycznych tragedii. Szczególnie wyraźnie wpływy te są
czytelne w Persach Ajschylosa, ukazujących dwa typy ate stanowiące zarazem
przyczynę, jak i skutek ludzkich czynów.
Miejscem rozgrywania akcji tej tragedii jest Suza, stolica Persji, zaś czas
akcji to m om ent po dotarciu do stolicy wiadomości o klęsce wojsk Kserksesa
19 W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, Warszawa 1962, t. 1, s. 169.
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w bitwie pod Salaminą (w której Ajschylos sam brał udział). A ktualna tem atyka
historyczna zostaje ukazana poprzez pryzmat głębokiej refleksji metafizycznej,
poszukującej zrozumienia sił, jakie rządzą ludzkim życiem.
W ystępują tu dwa rodzaje „zaślepienia”: Kserkses - król Persów, który
zbudował m ost nad Bosforem, żeby przeprowadzić swe wojska do Europy,
zawinił pychą (hybris) wobec Posejdona. Królowa w rozmowie z duchem
D ariusza (swego męża a ojca Kserksesa) mówi:
bóstwo snadźjakoweś
mocą wsparło jego myśl
Duch Dariusza
O zaiste, groźne bóstwo;
duszę mu zamroczył szał
(Ajschylos, Persowie, 742)20.

Jeszcze wyraźniej widać to w kwestii chóru, otwierającego cały dram at,
chóru, który rozpam iętując chwałę wojska perskiego - i szukając przyczyny jej
klęski - odkrywa przerażający obraz ate:
Lecz gdy cię chytrze zdradą uwodzi
bóg, jakże ujdziesz, człecze śmiertelny?
Jakże się szybką stopą wywiniesz
jakże skoczysz z gęstych obierzy?
Okiem przyjaznym kusi człowieka w szału grzesznego wabi go sidła
wpaść zastawione, skąd już pojmany
nigdy nie zdoła wymknąć się zwierz
(Persowie, 111-119)21.

Opisany jest więc tutaj boski „szał”, sprowadzający zaćmienie świadomości,
co z kolei rodzi nieszczęsne postępowanie Kserksesa, wiodące do klęski. W tym
wypadku ate jest przyczyną takiego postępowania. M amy więc w pierwszym
typie „zaślepienia” obraz zła irracjonalnego i cierpienia, jakim bogowie „darzą”
śmiertelnych. Podkreślić należy tutaj pasywną rolę człowieka, nie mogącego
odnaleźć swojego miejsce w niezrozumiałej, irracjonalnej rzeczywistości. Decy
zje nie są podejmowane przez człowieka, lecz przez bóstwo; jednym słowem
- nie jest to świat wolności, a człowiek jest więźniem bogów, ich zakładnikiem22.
Drugi typ „zaćmienia” jest skutkiem pychy i prowadzi do działania, za które
nałożona jest kara. W odpowiedzi na pytanie Przodownika Chóru Duch
D ariusza (ważne są jego kwestie) odpowiada, że tylko nieliczni Persowie
przeprawią się z powrotem z Europy do Azji:
20 Tłum. S. Srebrny, w: Ajschylos, Tragedie, Warszawa 1954.
21 Tłum. S. Srebrny.
22 M. Maślanka-Soro, Nauko, p rzez d e r penie (pathei m athos) u Ajschylosa i Sofoklesa, Kraków
1991, s. 21.
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Niewielu spośród mnogich - jeśli wierzyć mamy
wieszczbom bożym w obliczu tego, co się stało:
bo gdy się jedno spełnia, spełni się i drugie.
A skoro tak, to próżnym zaufał nadziejom
syn mój Kserks, gdy tam hufce ostawiał wybrane.
Przebywają, gdzie Asop lubą fal szczodrotą
ziemię zrasza beocką i żyzną ją czyni.
Tam, ze wszech najstraszliwsza klęska im sądzona,
za gwałt i pychę okup, za czyny bezbożne:
w dziedziny bowiem wszedłszy helleńskie, posągi
rabować się ważyli bóstw, świątynie palić!
Ołtarze w gruzach; z świętych strącone podnóży,
powalone na ziemię, w prochu leżą bogi...
a zło, które czynili, cierpieć im przypadło
nie mniejsze zło, im jeszcze przypadnie; dna klęski
nie widać; jeszcze tryska, jeszcze źródłem bije (...)
Z rozkwitającej pychy człowieczej wyrasta
kłos grzechu, z niego zasię - opłakane żniwo
(Persowie, 818-831)23.

Istotne są tutaj stwierdzenie, iż zarówno Kserksesowi, jak i jego wojow
nikom przyszło cierpieć za zło, które sami uczynili. Jest to więc próba
zrozumienia postąpow ania bogów jako działania podporządkowanego po
wszechnemu prawu m oralnem u, które wiąże karę z przewiną popełnioną przez
człowieka. N adal jednak pozostaje tajemnicą, w jaki sposób owe dwa rodzaje
ate m ają się do siebie - innymi słowy, czy człowiek ostatecznie ponosi
odpowiedzialność za swoje czyny, czy też spoczywa ona - w ostatecznej
instancji - na bogach i niewyjaśnionych wyrokach losu?

5. Edyp, czyli poznanie przez cierpienie
Jednak dopiero odkrycie ludzkiej (i tytanicznej, jak w wypadku Prom eteu
sza) wolności w konflikcie z bogami stanowi zawiązanie istotnego węzła intrygi
tragicznej. W najbardziej dojrzały sposób zarysował to Ajschylos w trylogii
poświęconej Prometeuszowi, z której zachowała się druga część pt. Prometeusz
skowany oraz Sofokles w Królu Edypie oraz w Edypie w Kolonie.
Prometeusz, kierując się miłością do ludzi, wykradł niebianom ogień, aby
poprawić ludzką dolę. I tu powstaje paradoksalna sytuacja - wedle tradycyj
nego widzenia, Prometeusz popełnia przestępstwo, bowiem sprzeciwił się
bogom. Ale już nie wystarczy oskarżyć człowieka, aby usprawiedliwić boga
- P rom eneusz jest bohaterem i racja m orał na jest po jego stronie. A właściwie są
23 Tłum. S. Srebrny.
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dwie racje - boska i ludzka, równosilne w dochodzeniu sprawiedliwości.
Pojawia się przepastna perspektywa - świat jest tak skonstruowany, że od
samego początku jest w nim jakieś pęknięcie, jakaś wina samego bytu, który
w tragicznym konflikcie objawia swoje janusowe oblicze. Ścierają się oto ze
sobą dwie racje - i jedna z nich musi zostać unicestwiona. M ax Scheler słusznie
pisał, iż tragedia jawi się tam, gdzie obie strony - spętane węzłem tragicznym
- reprezentują wzniosłe wartości, z których jedna musi zostać zniszczona. Ale
oto sama rzeczywistość, nie tylko świat wysokich wartości, ukazuje się jako
rozerwany, pęknięty. Myli się czasami świadomość człowieka, którem u od
słoniła się perspektywa nieuchronności tragicznego konfliktu, z postawą fatalistyczną. Fatalizm to zgoda na nieuchronność przebiegu wydarzeń, kierowanych
tajemniczymi mocami. N ikt nie powinien przeciwko tym siłom występować,
należy jedynie pokornie się przed nimi ukorzyć. W fatalizmie nie m a miejsca na
wolność człowieka, wręcz przeciwnie - jest ona naganna, łamie bowiem
ustalony bieg spraw ludzkich i kosmicznych.
Odsłonięcie się tej perspektywy widzenia świata bogów i ludzi rodzi
- płynący z najgłębszych źródeł samego bytu - tragiczny lęk, będący po
łączeniem grozy, cierpienia i współczucia dla ofiary, ponoszącej nieuniknioną
klęskę.
Taki jest Prometeusz, bohater skazany na wiekuistą mękę, przed którym
jednak odsłania się perspektywa nie tyle może pojednania, co ukojenia, jakie
daje poznanie.
W Prometeuszu skowanym chór śpiewa hymn do Zeusa, „który otworzył
ludziom drogę do poznania i ustanowił prawo: ucz się przez cierpienie. Zam iast
snu spływa na serce ból płynący z pamięci win, i tak, nawet wbrew woli,
przychodzi uzdrowienie duszy. Bo i w tym jest łaska bogów, że z taką m ocą
dzierżą święty ster w swej ręce” (175- 184)24.
Słowa te tak komentuje W erner Jaeger: „wypowiedziana przez chór w Pro
meteuszu (a potem w Agamemnonie) myśl, że istnieje najwyższy rodzaj
poznania, do którego droga wiedzie tylko przez cierpienie, jest kamieniem
węgielnym tragicznej wiary Ajschylosa, aksjomatem, który wszystkie jego dzieła
łączy w jedną wielką całość myślową (...). N ieodparta szczerość tej wiary, która
przez całe życie zmaga się z ciężarem wątpliwości w walce o błogosławieństwo
cierpienia, m a w sobie m onum entalną siłę wyrazu oraz prawdziwie reform ator
ską głębię i polot. Ze słowami »Zeusie - kimkolwiek jesteś« poeta staje w m od
litwie przed ostatnią bram ą, poza która kryje się wieczna tajemnica bytu, bóg,
którego istoty tylko w cierpieniu m ożna się domyślać z jego działania”25.
Ajschylos proponuje „rozwiązanie” tragiczności poprzez pokazanie prze
miany boskości: Zeus- tyran okazuje się Zeusem- ojcem- sprawiedliwości. „Kres
24 Cyt. za: W. Jaeger5 Paideia 5 tłum. M. Plezia, Warszawa 1962, t. 1, s. 284.
25 Ibidem , s. 284.
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tragiczności dostrzec może poeta jedynie za cenę zburzenia samej tragicznej
teologii: pod koniec okazuje się nieprawdą, że Zeus był zły”26. Podobny wątek
rozwija Ajschylos w Oresiei, dramatycznej trylogii, gdzie opowiedział on dzieje
Orestesa. Jego ojciec, Agamemnon, bohater wojny trojańskiej, po powrocie do
rodzinnych M yken został zamordowany przez wiarołomną małżonkę i jej
kochanka Egista. N a rozkaz Apollina Orestes dokonuje aktu zemsty, m ordując
m atkę i zabójcę ojca. Za ten czyn jest ścigany przez Erynie, przed którymi
- bliski szaleństwa - ucieka. Ajschylos w swej dramatycznej prezentacji
dawnego m itu stawia Orestesa przed sądem Areopagu, gdzie oskarżanego przez
Erynie broni sama Atena, bogini mądrości.. Orestes zostaje przez Areopag
uniewinniony, a zmuszone do uznania wyroku Erynie zmieniają się całkowicie:
przestają być krwawymi mścicielkami i przemieniają się w łagodne Eumenidy27.
Ich nowe imię oznacza teraz: łagodne, czcigodne, łaskawe. Nie budzą już grozy,
lecz są opiekuńczymi boginiami, do których ludzie zwracają się o pomoc.
Człowiek pogodzony z przemienionymi bogami może pogodzić się ze sobą
i z życiem. Następuje rozwiązanie tragicznego węzła.
A jakie rozwiązanie konfliktu wolności człowieka i odpowiedzialności
bogów zostało przedstawione w Sofoklesowych dziejach Edypa? Przypomnij
my: Oidipous („opuchłonogi”) był synem Lajosa i Jokasty. Jeszcze przed jego
narodzeniem wyrocznia Apollina daje znać Lajosowi, że własny syn będzie jego
zabójcą. Gdy Jokasta rodzi syna, Lajos każde dziecku przebić stopy i porzucić
w górach. Dziecko odnajduje pasterz i odnosi do Poły bosa i M erope, władców
K oryntu, którzy biorą dziecko na wychowanie, bo nie m ają swoich dzieci. Edyp
jako młodzieniec odwiedza wyrocznię delficką i słyszy, że będzie ojcobójcą.
Dlatego postanawia odejść z dom u i wyrusza na wędrówkę, uciekając przed
przeznaczeniem. Spotyka na drodze Lajosa, a gdy ten niezbyt szybko ustąpił mu
z drogi, w bójce Edyp zabija ojca.
W Tebach postrach sieje Sfinks (potwór o głowie kobiety, tułowiu lwa,
skrzydłach orła i ogonie węża), który zadaje zagadkę przechodniom, a gdy nie
słyszy poprawnej odpowiedzi - pożera ich. Zagadka Sfinksa brzmiała: jakie
stworzenie chodzi rano na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem
na trzech? Edyp rozwiązał szaradę, mówiąc, że stworzeniem tym jest człowiek.
Zwyciężony Sfinks rzucił się w przepaść, Edyp zaś został królem Teb, pojmując
Jokastę za małżonkę.
Edyp robi wszystko, aby uniknąć przeznaczenia, lecz wysiłki jego są
daremne. Teby ponownie ogarnia zaraza. Wyrocznia pytana o przyczyny tej
boskiej plagi - oznajmia, iż dla ocalenia m iasta trzeba z kraju wyrzucić zabójcę
ojca. Następuje dram atyczna walka: Edyp chce za wszelką cenę zmusić
26 P. Ricoeur, Zły bóg..., op. cit., s. 214.
27 Wedle innej wersji mitu, to tylko część z Erynii uznało sąd Areopagu, inne udzieliły
przebaczenia dopiero po ofiarowaniu przez Orestesa przywiezionego z Taurydy posągu Artemidy.
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oślepłego wieszcza Terezjasza, aby wyjawił imię zbrodniarza, ten jednak się
wzbrania. K ról drwi z tych wróżb, powiada - odwołując się do swego
zwycięstwa nad Sfinksem, że uczynił to „ducha przewagą, nie z ptaków
natchnienia”. Oto przejaw dumnej wiary w siebie, w jasność własnego prze
znaczenia. Czy nie jest to hybris, której konsekwencją będzie atel Tak widzi
sprawy Terezjasz, gdy odpowiada Edypowi:
Lecz sam ci powiem, tobie, którzy szydzisz
Z mojej ślepoty, patrzysz, a nie widzisz
Nędzy twej, nie wiesz, z kim życie ci schodzi
Gdzie zamieszkałeś i kto ciebie rodzi.

Wieszcz twierdzi, że gorsza od fizycznej jest ślepota duchowa - i to ona nie
pozwala Edypowi rozpoznać prawdziwej sytuacji, w której się znalazł, ani uznać
siebie za sprawcę nieszczęść miasta.
Edyp nie przyjmuje tego oskarżenia, broni się, wysuwa argumenty pod
ważające zarówno prawdziwość, jak i moc zobowiązującą wyroków wyroczni,
podaje w wątpliwość jej autorytet. Uważa całą sprawę za element walki
politycznej: przypuszcza, ze to Kreon, brat Jokasty, uknuł całą intrygę, pragnie
go bowiem pozbawić władzy - dlatego wykorzystuje nieszczęście Teb, aby
zrzucić winę na Edypa i przejąć panowanie.
W swej obronie Edyp posuwa się dalej, odrzuca słowa wyroczni Apollina,
wyśmiewa zabobonny kult. Mówi tak, jak głosili sofiści, stanowiący typowy
przykład racjonalistycznej interpretacji wierzeń religijnych. Sofokles polemizuje
ze stanowiskiem sofistów - bogowie (czyżby bogowie: wszak oni tylko zwiastują
wolę Przeznaczenia!) są potężniejsi - i niezależnie od człowieka przeprowadzą
swoją wolę.
K ról dalej poszukuje prawdy, chce znaleźć sprawcę nieszczęścia, które
ogarnęło jego miasto. Wiedziony nieprzepartym pragnieniem poznania tego,
jak rzeczy się m ają, odrzuca wszelkie iluzje. To prowadzi go do zguby,
wychodzą bowiem na jaw straszliwe czyny, których się dopuścił: to on zabił
swego ojca Lajosa, to on w kazirodczym związku z m atką spłodził dwóch synów
i dwie córki. Dowiadując się prawdy o sobie, Edyp chce umrzeć:
Niechbym (...) zginął bez wieści
spośród śmiertelnych, nim takie nieszczęście
Ostrzem by w moją ugodziło głowę.

Jokasta chce go jeszcze powstrzymać przed namiętnym poszukiwaniem
prawdy i nakłonić, aby nie wikłał się w tajemnice swojego pochodzenia, aby
wyzbył się wiedzy, która uniemożliwia życie;
Czemuż by troskał się człowiek, co w ręku
Losu, przyszłość przewidzieć niezdolny?
Jeszcze najlepiej żyć tak - od dnia do dnia.
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A tych miłostek z matką się nie lękaj,
Bo wielu ludzi już się miłowało
Z matkami - we śnie; swobodnie ten żyje,
Kto snu mamidła lekko sobie waży (...)•
Nie badaj tego...

Wydaje się, że Jokasta wyznaje fatalizm: żyć trzeba „od dnia do dnia” ,
bowiem nie mamy żadnego wpływu na wydarzenia naszego życia, które są
w ręku losu. Ciemna strona życia to sen, trzeba przechodzić mimo owych
sennych mamideł, nie dociekać źródeł, nie pytać zbyt wnikliwie, nie poznawać
ich początku i końca.
Edyp jednak odpowiada:
(...) ja jednak mojego
Dojdę początku, chociażby byl mamy.

Jest człowiekiem wolnym, dlatego chce znać prawdę do końca, chce wiedzieć
kim jest napraw dę i jakie czyny w istocie popełnił, bez względu na konskwencie
tej strasznej prawdy.
Dochodzi więc do początku, dochodzi do prawdy. Jokasta nie m ogąc znieść
wstydu i hańby wiesza się. Edyp jej spinkami wyłupuje sobie oczy i opuszcza
Teby, na wygnaniu zaś towarzyszy mu Antygona, wierna ojcu (i bratu!) do
końca.
Chór tak to komentuje:
O śmiertelnych pokolenia!
Życie wasze, to cień cienia.
Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje
Nad to, co w sennych rojeniach uwije,
Aby potem, z biegiem zdarzeń
Po snu chwili runąć z marzeń.
Los ten, co ciebie, Edypie, spotyka
Jest mi jakby głosem żywym
Bym żadnego śmiertelnika
Nie zwał już szczęśliwym (1185-1198)28.

Jokasta namawiała Edypa, aby nie przerywał życia, jakie wiódł u jej boku
jako król Teb: lepiej być pogrążonym we śnie, niż otwartymi oczyma spoglądać
w przerażającą przepaść rzeczywistości. Chór ubolewa nad niedolą śmiertel
nych, ale nie głosi żadnego rozwiązania; Edyp m a dźwigać do końca swych dni
świadomość niezawinionej klęski, która go dopadła z wyroków boskiej wyro
czni. Szczęście nie jest udziałem śmiertelnych, chyba że sami chcą oszukiwać
siebie, przyjmując senne rojenia za rzeczywistość. U Sofoklesa nie m a mowy
o kresie tragiczności: „w tym sensie Sofokles jest czystszym tragikiem niż
28 Tłum. S. Srebrny.
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Ajschylos, nieprzyjazny bóg daje odczuć swoją obecność nie tyle przez swoją
presję, ile przez swoją nieobecność, która pozostawia człowieka własnemu
losowi”25.
Ale znamy dalszy ciąg zmagań Edypa z losem, które prowadzą do
zakończenia zbliżonego do teologii Ajschylosa. Poznajemy dalsze dzieje
bohatera z wystawionej dopiero po śmierci Sofoklesa sztuki Edyp w Kolonie.
Po latach wędrówki oślepły Edyp osiada w K olonos w pobliżu Aten. Tutaj
dokonuje się jego ostateczne pojednanie z losem. Ale czy pojednanie z boga
mi jest klęską Edypa? Czy jego losy nie wzruszyły także mieszkańców
Olimpu? Były król tebański przebywa w gaju, nad którym - sprawują opiekę
Eumenidy. Pamiętamy zakończenie Orestei , opowiadające o przemianie Ery
nii w Eumenidy. Te właśnie Erynie, które stały się dobrotliwymi Eumenidami, doprowadzają Edypa do pojednania z bogami. Przez cierpienie, podobnie
jak Prometeusz, poznał więcej, nauczył się głębiej patrzeć na sprawy bogów
i ludzi.
Nie jest to odpowiedź na wielkie pytanie, jakie zostało postawione bogom
wraz z pojawieniem się świadomości tragicznej, nie m a bowiem prostej
odpowiedzi na to, jak wyroki boskiej konieczności m ożna pogodzić z wolnością
człowieka. Tak, następuje ważna zmiana w samym obrazie boskości: złagodzo
ny zostaje obraz „boskiej dwuznaczności” . Ale tylko złagodzony, nie zostaje
znalezione ostateczne rozwiązanie, dalej pozostaje groza (fóbos ). T a staje się
udziałem uczestników tragicznego widowiska. To my, widzowie stajemy się
chórem, komentującym przebieg scenicznej akcji, uczestnicząc przez to w dzie
jach herosa, aby odczuć grozę i litości rodzące katharsis. Opowiadany przez
poetę m it staje się naszym udziałem, wstępuje pomiędzy nas - i to my sami
odkrywamy otchłanną przepaść bytu. To wolność stanowiąca o wielkości
człowieka powoduje, że życie staje się klęską, a wszystko wali się w gruzy.
Wiedza o tym, ta tragiczna wiedza, rodzi się z cierpienia. Edyp ujrzał swoje
prawdziwe życia, gdy utracił wzrok, dostępuje niejako zdolności jasnego
widzenia, które było udziałem Terezjasza. Ale jedyne, co widzi, to głębię swojej
klęski.

6. Koda i paralela biblijna
„W iedza tragiczna” nie przyniosła roztrzygnięcia tajemnicy zła; nie przynio
sła, bo nie mogła. Zbyt głęboką była przepaść w którą musiał wpatrywać się
Edyp w zmaganiu o prawdę.
Jednak samo już pojawienie się wiedzy tragicznej stanowi bardzo istotny
krok ku pogłębieniu całej problematyki. Człowiek nie odnajduje odpowiedzi na
29 P. Ricoeur, Z ły bóg..., op. cit., s. 215.

90

Jan Andrzej Kłoczowski

swoje pytania o źródło zła, cierpienia, ale wywalcza sobie przynajmniej prawo
do stawiania pytania i do poszukiwania odpowiedzi na to najbardziej groźne
i niepokojące pytanie - un.de maiuml
Ciekawe, że na gruncie zupełnie innej tradycji religijnej możemy zaobser
wować podobny rozwój świadomości tajemnicy zła w relacji pomiędzy Bogiem
a człowiekiem. M am na myśli tradycję biblijną. K toś może zgłosić zastrzeżenia:
cóż m ają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Te słowa Tertuliana przypomniał
w naszym stuleciu Lew Szestow30. Stanowisko zajmowane przez obu myślicieli
wskazuje przede wszystkim na fundam entalną rozbieżność dwu całkowicie
odmiennych wizji świata - racjonalnej refleksji greckiej i hebrajskiej wiary. Czy
jednak jest to do końca słuszne? H istoria religii temu przeczy!
Z tajemnicą zła zmagały się wszystkie tradycje religijne, poszukiwały
odpowiedzi na pytanie unde maluml Źródeł upatrywano bądź po stronie bogów,
bądź po stronie człowieka.
Gershom Scholem napisał, iż są dwa biblijne archetypiczne wzorce wyjaś
nienia zła - Księga Rodzaju oraz Księga Hioba. Jaka jest ich wzajemna relacja?
Wyjaśnienie Księgi Rodzaju jest dość zbliżone do tradycji „Solonowej” ,
w której tłumaczono „zaśmienie” jako wynik pychy. Człowiek, ulegając
pokusie, postanowił być jak bogowie, decydując sam o tym, co dobro i zło. Za
to został ukarany wygnaniem z raju do krainy, „gdzie wszystko jest inaczej” 31.
W ina leży po stronie człowieka, który wiedziony pychą złamał przymierze,
niszcząc przez to zamierzony przez Jahwe porządek świata. N a tej wizji
zbudowana jest deuteronomiczna wizja historii, udzielająca odpowiedzi na
pytanie o przyczynę zła: cierpienie narodu jest karą za grzechy, przede
wszystkim grzech pychy, spowodowany powodzeniem w czasie Bożego zmiło
wania, co prowadziło do beztroskiego odwrócenie się od Boga.
Chyba nie przesadzę gdy powiem, iż jest coś wielkiego w takiej teologii
- człowiek jest partnerem Boga, który nie postępuje z nim kierując się czystym
kaprysem: „reguły gry” pomiędzy partnerem boskim a człowiekiem są temu
ostatniem u znane. Bóg nim nie igra, nie jest kapryśnym tyranem. Ale nasuwa się
od razu możliwość karykaturalnej deformacji takiej wizji związku Boga
i człowieka: w gruncie rzeczy człowiek kieruje się w swoim postępowaniu
sprawiedliwością, bowiem m u się ona opłaca. Bóg sprzyja swoim sługom,
a posiadanie tak możnego Protektora jest zawsze korzystne. M ożna postawić
człowiekowi oskarżenie: nie m a żadnej bezinteresowności w twoim postępow a
niu, jesteś mały kupczykiem, handlującym świętościami. Gdyby ci się noga
powinęła, gdyby twój Bóg o tobie na chwilę zapomniał - ty na pewno Go
zdradzisz, będziesz przeklinał i będziesz szukał bogów innych, którym byś
powierzył swoje życie, w nadziei jego trwałości i sukcesu.
30 L. Szestow. A ten y i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1995.
31 In regio dissimilitudinis, wyrażenie św. Augustyna z Wyznań.
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Takie oskarżenie rzucił w twarz współczesnym chrześcijanom S^ren Kierkegaard... I tak mówi diabeł jako oskarżyciel człowieka - taka jest jego rola
w prologu Księgi H ioba , stanowiącym w gruncie rzeczy wstęp do wielkej debaty
na tem at tego, czym jest w istocie religia: czy prawdziwa jest owa karykatura
„religii odpłaty”, zbudowanej na zasadzie do ut des - gdzie relacja pomiędzy
Bogiem a człowiekiem sprowadza się do tego, iż człowiek daje swoją cnotę,
a Bóg wypłaca mu za to ziemskim powodzeniem.
W spomniany Prolog rysuje intrygę prowokacji: oskarżyciel człowieka rzuca
wyzwanie - czyż Hiob nie jest dobry dlatego, iż Bóg darzy go powodzeniem?
Czy nie byłoby zupełnie inaczej, gdyby odjąć mu powodzenie? Bóg ujmuje się za
sw o im sługą Hiobem, ponieważ mu ufa i dlatego zgadza się poddać go próbie.
Ale próba okazuje się zbyt wielka dla człowieka, stąd na usta Hioba ciśnie się
skarga: „Po co światło człowiekowi, który nie wie dokąd iść, którego Bóg
zewsząd osaczył?” (Hi 3,23).
W znakomitym wprowadzeniu do Miłoszowego przekładu Księgi Hioba
pisał ksiądz Jozef Sadzik: ,,Na czym polega m ęka duchowa Hioba? M ożna by
tak odpowiedzieć: Hiob jest przekonany o swej prawości, a jednocześnie jest
pewny, że to Bóg Sprawiedliwy znęca się nad nim. Rozdzierający dram at,
przepaść nie do pokonania. Tędy idzie nurt najgłębszego napięcia w Księdze”32.
Jest to ta sama przepaść, przed którą staje Edyp, gdy wyrocznia odsłania mu
tajemnicę jego pochodzenia i prawdziwą jego historię. Król Teb staje wobec
wyzwania, które przerasta jego ludzkie, skończone siły, ale mimo wszystko dąży
do znalezienia odpowiedzi, do odsłonięcia prawdy. Podobnie Hiob - nie zgadza
się ze swoimi przyjaciółmi, którzy próbują wyjaśnić tajemnicę jego próby
oskarżając go, uporczywie wmawiając, że musiał popełnić jakiś grzech, bowiem
to, co go spotyka, jest zasłużoną karą. Ani Edyp, ani Hiob nie uzyskali pełnej
odpowiedzi, nie dowiedzieli się, dlaczego im właśnie przypadł w udziale
tragiczny los, dlaczego dopadło ich tak wielkie cierpienie. A jednak obydwaj
trwają mężnie w obliczu tajemnicy. I to trwanie jest ich zwycięstwem.

32 Księga H ioba, tłum. Cz. Miłosz, Paryż 1980, s. 17.

