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Opublikowane w dwóch kolejnych latach, w roku 2002 i 2003, w Wydawnictwie
Literackim dwa tomy rozpraw Włodzimierza Galewicza pod wspólnym tytułem
Z Arystotelesem przez greckie tragedie zapełniają – jak informuje podtytuł pierwszego tomu – glosy i ilustracje do Etyki nikomachejskiej, stanowiące analizę charakterów postaci z tragedii Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Trzeba przyznać,
że zestawienie traktatów etycznych Arystotelesa z tragedią grecką to fascynujący
pomysł, zwłaszcza jeśli skonstatować, że grecka tragedia w swej warstwie intelektualnej jest również rodzajem rozpisanego na głosy wielkiego traktatu etycznego, testującego kondycję etyczną człowieka i dokonywane przez niego wybory
w sytuacjach skrajnych, losowych.
Włodzimierz Galewicz nie przedstawia wprawdzie zamierzonego celu swych
rozpraw wprost i otwarcie, ograniczając się we wstępie do pierwszego tomu do wyrażenia nadziei, że „połączenie i przeniknięcie tych dwóch różnych żywiołów
– abstrakcyjnej myśli ﬁlozofa i konkretnej naoczności dramatu – podziała na oba
odświeżająco” (Galewicz, 2002, s. 5), ale już od pierwszych stron książki widać,
że będą to „rozprawy” z bohaterami tragedii, że autor stawia się w roli oskarżyciela. Galewicz chce wykazać, że przyczyną tragedii w tragedii greckiej są skazy
na charakterach działających tam postaci, a nie – jak to się zwykło dotychczas interpretować – zrządzenie losu, „nieunikniony i nierozwiązywalny konﬂikt sprzecznych prawd” (Srebrny, 1999, s. LI) czy „konﬂikt zachodzący pomiędzy dodatnimi
wartościami i ich podmiotami” (Scheler, 1976, s. 62). Ten cel i intencję potwierdzają zebrane w ostatniej rozprawie konkluzje. Wśród nich znajdziemy ustalenie
stopnia nikczemności bohatera tragicznego – mimo że według Poetyki powinien
być on „szlachetny” i raczej „niewinny”, i „do nas podobny” (Arystoteles, 2001,
s. 593) – i zaskakującą interpretację Arystotelesowskiego określenia celu tragedii.
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Zdaniem Galewicza „litość i trwoga”, które według Arystotelesa ma wzbudzać tragedia, to uczucia, które wzbudza jej bohater (Galewicz, 2003, s. 216).
Zarówno ze względu na fascynujący pomysł Galewicza, jak i na zaskakujący
efekt realizacji tego pomysłu, warto sprawdzić, dlaczego doszło do tak istotnego
rozminięcia się ustaleń Galewicza z ustaleniami Arystotelesa. Można przypuszczać, że przyczyną tego rozminięcia jest różnica w pojmowaniu głównego przedmiotu rozpraw obu autorów – mianowicie różnica w pojmowaniu etyki.

Grzech Fedry
Przykład Fedry, postaci z tragedii Eurypidesa Hippolytos uwieńczony (Eurypides, 1967, s. 199–276), został zapewne nieprzypadkowo poddany analizie
jako pierwszy. Według tradycyjnej interpretacji Fedra wyróżnia się bowiem
wśród bohaterów greckiej tragedii właśnie prawością i szlachetnością charakteru. Zatruta przez Afrodytę niechcianą miłością do swego pasierba Hippolyta,
wielbiciela Artemidy, Fedra ginie samobójczą śmiercią w obronie czci swojej,
swych dzieci i męża. Kwestionując taki obraz postaci i taką prawdę dramatu,
Galewicz zdobywa już na samym początku swej kampanii bardzo silnie obsadzone pozycje.
A kwestionuje w tym obrazie same podstawy jego konstrukcji: przekonanie
dzielone z bohaterką przez współuczestników i obserwatorów dramatu o niewinności Fedry. W interpretacji Galewicza Fedra jest oﬁarą „kazirodczej namiętności”
do Hippolyta „z własnej i nieprzymuszonej woli” (Galewicz, 2002, s. 27) w podwójnym nawet sensie: i dlatego, że nie umiała czy nawet nie chciała tej zgubnej namiętności przeciwdziałać, i dlatego, że jej charakter – słaby pod względem
umiejętności czy woli walki z tego rodzaju namiętnościami – „jest mimo wszystko dziełem jej samej” (choć być może jest również, sądzi Galewicz, „w pewnym
‘zrębie’ odziedziczony po przodkach, obarczony słabościami wszystkich tych nieszczęśliwych niewiast, które w jej rodzie nacierpiały się już wskutek występnej
miłości” (s. 37). Jak wiadomo, kontakty pozamałżeńskie jej matki zaowocowały
dość nieludzko i dopiero Tezeusz, zanim został mężem Fedry, musiał wszystko
prostować). Z tej interpretacji wynika, że Fedra nie jest postacią tragiczną, lecz
postacią poddaną – jak pisze Galewicz – afektowi o „mocy melodramatycznej
i katastrofalnej” (s. 85).
Jaki udział w tej interpretacji ma Etyka Arystotelesa? Nie można na takie pytanie udzielić odpowiedzi wprost, ponieważ Włodzimierz Galewicz interpretuje
teorię etyczną Arystotelesa nie w jej integralności, respektując czy choćby ujawniając jej najogólniejsze założenia, lecz instrumentalnie, traktując jej poszczególne terminy i twierdzenia jako niezależne „narzędzia”, potrzebne na miarę prowadzonych analiz. Tymczasem Arystotelesowska nauka o dobru, bo tak też można
nazwać jego etykę, jest nauką dedukcyjną, opierającą cały wykład etyczny i teorię
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dobra (rozumianego zapewne i jako efekt działania, i jako wartość) na jasno wyłożonej i traktowanej jako aksjomat zasadzie naczelnej. Jest wątpliwe, czy poszczególne terminy Arystotelesowskiej etyki, takie na pryzkład jak dzielność etyczna,
cnota czy postanowienie, a także jego teoria umiaru i teoria duszy, pozbawione
oparcia w tej naczelnej zasadzie, czy choćby „jakiejś” naczelnej zasady, mogą
spełniać nadal funkcję „narzędzi”, czyli cokolwiek wyjaśniać, jak na przykład pozbawiona aksjomatów matematyka.
Galewicz sięga do Arystotelesa najpierw po to, by wesprzeć się w swym przekonaniu – w analizie przypadku Fedry mocno bronionym, bo potrzebnym – że uczucia są przedmiotem etyki i że mogą być przedmiotem jej ocen. Ale potwierdzenia
takiego przekonania u Arystotelesa znaleźć nie może, bo ten wyraźnie oddziela sferę ludzkich pragnień, namiętności i uczuć od właściwego przedmiotu etyki, czyli
tego w etosie człowieka, co właśnie „ukierunkowuje” owe pragnienia, namiętności
i uczucia: „ze względu na namiętności nie otrzymujemy ani pochwał, ani nagany
(nie chwali się bowiem kogoś dlatego, że się boi, ani dlatego, że się gniewa, lecz
tylko za to, że czyni to w p e w i e n s p o s ó b), otrzymujemy natomiast pochwały
i nagany ze względu na cnoty i wady” (Arystoteles, 1996, s. 110).
Trzeba zatem uznać za rodzaj fortelu wykorzystanie przez Galewicza użytego
w zacytowanym twierdzeniu wyrażenia „pewien sposób” do wykazania, że również według Arystotelesa namiętności i uczucia podlegają ocenom jako przedmiot
etyki, mianowicie gdy chodzi o – utożsamione z owym „sposobem” – namiętności
i uczucia „konkretne”: „Można więc powiedzieć, że uczucia podlegają u Arystotelesa ocenie, ale tym, co stanowi o ich wartości, nie jest nigdy ich abstrakcyjna istota,
lecz zawsze pewna jej konkretyzacja – specyﬁkacja lub też indywidualizacja. Albo
prościej: że dobre albo złe, piękne albo szpetne, chwalebne lub naganne nie są najogólniejsze rodzaje uczuć (np. pożądanie zmysłowe), lecz tylko ich szczególne
gatunki (jak kazirodcze pożądanie członka najbliższej rodziny) lub jednostkowe
przypadki (jak choćby Fedry pożądanie Hippolyta)” (Galewicz, 2002, s. 15).
Sprawę, o którą zapewne Galewiczowi chodzi – moralnego potępienia pewnych ludzkich uczuć i czynów – sam Arystoteles rozstrzyga jakby „na marginesie” swej etyki, widząc w tym przypadku prawdopodobnie zbędność jej metod,
gdy pisze, że „radość z powodu niepowodzenia drugich, bezwstydność lub zawiść, a spomiędzy sposobów postępowania: cudzołóstwo, kradzież i morderstwo
są czymś niegodziwym [...] b e z w z g l ę d u n a s p o s ó b, w jaki się je popełnia” (Arystoteles, 1996, s. 113).
Aby ustalić, w czym właściwie rozmija się Galewicz z Arystotelesem, gdy
określa przedmiot ocen etycznych i przedmiot etyki w ogóle, warto zwrócić
uwagę na wyrażenia, których użył w przytoczonym właśnie cytacie: o wartości
uczuć stanowi to, co „dobre albo złe”, „piękne albo szpetne”, „chwalebne lub
naganne”. Wszystkie te rozróżnienia znaczą właściwie to samo i można je umieścić na „dwuwartościowej” skali: na skali dobra i zła. Czyżby celem etyki była
ocena człowieka na takiej właśnie skali? Taką wykładnię pojęcia etyki i wyPrace Kulturoznawcze 10, 2007
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kładnię jej zadań zdaje się wszakże potwierdzać podane przez Galewicza w roli
„deﬁnicji moralności lub też etyczności” określenie wartości etycznej: wartość
etyczna mianowicie to „bycie czymś moralnie dobrym albo złym” (Galewicz,
2002, s. 44).
A może oceny w etyce odnoszą się do cnót, wady zaś to sprawa m o r a l n o ś c i?
Arystoteles określa przedmiot i rolę ocen w etyce, a w szczególności ich stosunek do „najwyższej zasady”, gdy porównuje „pochwałę” i „uwielbienie”: „chwalimy człowieka sprawiedliwego i mężnego, i w ogóle etycznie dzielnego – tak jak
i ową dzielność – ponieważ pozostają w pewnym stosunku do czegoś, co dobre
i wartościowe”. Natomiast „do rzeczy najlepszych stosować należy nie pochwały,
lecz coś większego i lepszego, nikt bowiem nie chwali szczęśliwości, tak jak się
chwali sprawiedliwość”, bowiem „szczęście należy do rzeczy godnych uwielbienia i doskonałych – dlatego, że jest ono najwyższą zasadą działania; dla niego
bowiem czynimy wszyscy wszystko inne, to zaś, co jest najwyższą zasadą i przyczyną dóbr, uważamy za coś uwielbienia godnego i boskiego” (Arystoteles, 1996,
s. 98–99).
„Najwyższa zasada” etyki Arystotelesa nie jest więc w każdym razie tym samym, czym zdaje się być dwuwartościowa skala Galewicza – k r y t e r i u m obiektywnej, zewnętrznej wobec podmiotów działania oceny moralnej czynów i charakterów. Będąc bowiem aksjomatem nauki o dobru, jest równocześnie najwyższym
celem i ostateczną p o d m i o t o w ą r a c j ą wszelkiego ludzkiego działania. „Czynimy wszyscy wszystko inne” – dążąc do o s o b i s t e g o szczęścia. W jaki sposób taka podmiotowa racja może być równocześnie najwyższą zasadą etyki i „przyczyną dóbr” – to właśnie przedmiot wykładu Arystotelesa i kwestia zaufania do jego
teorii.
Dopiero z perspektywy „najwyższej zasady” możemy określić rolę ocen
w etyce, możemy nawet wyróżnić kilka ich etapów czy „pięter”. Ocena w etyce
jest zawsze względna, dotyczy bowiem przedmiotów (czynów człowieka etycznie dzielnego, jak i owej dzielności) „pozostających w pewnym stosunku do czegoś”: w stosunku do ostatecznego celu działania, do celu bezpośredniego samego
czynu, wreszcie, „do czegoś, co dobre i wartościowe”. Można więc powiedzieć,
że ocena w etyce jest oceną działania ze względu na c e l d ą ż e n i a.
Przyjmując taką ogólną wykładnię etyki Arystotelesa, zgodnie z którą sam
Arystoteles oceniał zapewne również w swej Poetyce charaktery bohaterów tragedii, będziemy szukać w działaniach tych bohaterów właśnie jakiejś „najwyższej zasady” czy „racji”, która te działania nie tyle „usprawiedliwia”, ile przede
wszystkim wyjaśnia.
Analizując „przykład Fedry”, Galewicz przywołuje i interpretuje niejasne
słowa bohaterki wypowiedziane wkrótce po zwierzeniu się Piastunce z miłości
do Hippolyta, będące zapewne opisem jej stanu ducha i spóźnioną reﬂeksją nad
własnym czynem:
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Wiele w życiu przyjemności,
Długie rozmowy, czas wolny – zła rozkosz –
I wstyd. A wstydów jest dwa, jeden dobry,
A drugi – plaga. Gdyby rozeznanie
Miano, inaczej pisano by oba.
(Eurypides, 1967, w. 383–387)

Trafna interpretacja tych słów jest niewątpliwie niezbędna do wyjaśnienia trapiącego Fedrę konﬂiktu wewnętrznego i do wskazania rzeczywistego przedmiotu
jej ocen w obrazie siebie – i trzeba podjąć ryzyko takiej interpretacji.
Zauważmy najpierw, że również w języku polskim słowo „wstyd” ma dwa
zupełnie różne znaczenia i można powtórzyć za Eurypidesem, że „gdyby rozeznanie miano, inaczej pisano by oba”. Słownik języka polskiego podaje, że wstyd
to „uczucie powstrzymujące przed czymś poczytywanym za niewłaściwe, przynoszącym złą opinię, niesławę, hańbę” oraz „przykre uczucie doznawane przy ujawnieniu naszego niewłaściwego, złego postępku” (Skorupka, 1968, s. 914). Inaczej
mówiąc: możliwy jest wstyd przed (ewentualnym) czynem i wstyd po czynie;
dwa różne uczucia, bo też co innego jest ich przedmiotem.
Czyn Fedry rozdzielający te dwa różne uczucia to niewątpliwie zwierzenie się
Piastunce z miłości do „syna Amazonki”. Eurypides uczynił zeń punkt zwrotny
w przebiegu akcji tragedii – od niego i w nim bierze początek cały łańcuch nieszczęść.
Jest jednak sprawą interpretacji, co w czynie Fedry uruchamia łańcuch nieszczęść – czy „treść zwierzenia”, czy samo zwierzenie? Gdyby, jak Galewicz,
utrzymywać, że to właśnie „kazirodcza namiętność” jest przyczyną katastrofy, mielibyśmy trudność ze zrozumieniem dziwnej reakcji świadków zwierzenia. Piastunka mówi: „Co powiesz, dziecko, tyś m n i e tym zabiła! [...]
Już p o m n i e!” (Eurypides, 1967, w. 353, 358). To, że Piastunka bierze tak
bardzo do siebie to, co właśnie usłyszała, Galewicz tłumaczy psychologicznie – egocentryzmem i afektacją służącej (Galewicz, 2002, s. 7). Ale miałby
już trudność ze skierowaniem podobnej insynuacji wobec Chóru, zupełnie prosto wyjaśniającego, co się właściwie stało: „Już po tobie, nieszczęścia wyjawiłaś światu” (Eurypides, 1967, w. 369) A więc w opinii Chóru przyczyną tragedii
nie jest „wewnętrzne” nieszczęście Fedry, lecz jego wyjawienie. Dlatego tak
ważna jest tu rola świadka i zrozumiała staje się jego reakcja. Przecież bez Piastunki zwierzenie byłoby niemożliwe. A więc i ona może czuć się współwinną
„grzechu Fedry”.
Zanim Fedra zwierzy się Piastunce ze swej miłości do Hippolytosa, Eurypides
da nam sposobność poznania całkiem innych objawów jej tajemniczej choroby
Włodzimierz Galewicz nazywa je „jakimiś ‘zaszyfrowanymi’ rojeniami” (Galewicz, 2002, s. 83). Trzeba je przedstawić w obszerniejszym cytacie, nie nadają
się bowiem do streszczenia:
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Och, jakbym chciała z wilgotnej krynicy
Zaczerpnąć napoju przeczystych wód,
Pod topolami na miękkiej murawie
Położyć się i odpocząć!
[...]
Puśćcie mnie w góry, niech wejdę do lasu
Pomiędzy sosny, którędy pędzi
Sfora myśliwskich psów,
Goniąca pstrokate łanie.
(Eurypides, 1967, w. 208–211, 215–218).

Nie trzeba zgłębiać psychiki Fedry, by zauważyć, że tworzy ona poezję,
że w symbolicznych, lecz jasnych obrazach wyraża ukryte pragnienie. Trzeba zaś,
jak sądzę, zaryzykować tak jednoznaczną interpretację owych obrazów, by dać
sobie możliwość dalszych wyjaśnień: ukrytym pragnieniem wyrażonym w tych
obrazach jest pragnienie czystości i wolności.
Kiedy za chwilę Fedra ochłonie z „bożego szału” (w. 241), powie, że „wstyd
jej słów wypowiedzianych” (w. 244). Oczywiście nie o słowa tu chodzi, lecz
o ich znaczenia. Czy Fedra wstydzi się swego pragnienia czystości? Może
jest to właśnie to, co recenzent książki Galewicza, dokonując subtelnej korekty
w jego koncepcji, nazwał paradoksem (Roszyk, 2004, s. 451)?
Dlaczego Fedra owo pragnienie „poczytuje za coś niewłaściwego, przynoszącego złą opinię, niesławę, hańbę” – jeśli posłużyć się pierwszą z deﬁnicji
wstydu z cytowanego słownika? Gdyby rzeczywiście to jej pragnienie było tym
samym co namiętność do Hippolytosa (który – nawiasem mówiąc – jest w istocie, jako wielbiciel Artemidy, „uosobieniem czystości”), tyle że w swej, jak
to wyjaśnił Galewicz, postaci „nieskonkretyzowanej” (gdyby więc pragnienie,
powiedzmy to mocniej, było tym samym co pożądanie), Fedra nie nazwałaby
uczucia wstydu związanego z tym pragnieniem wstydem dobrym. Jest oczywiste, że Fedra dokonuje tu jakiegoś istotnego wyboru etycznego. Etycznego,
bo samo to dokonywanie wyboru – w y b o r u m i ę d z y w a r t o ś c i a m i –
jest „czynem etycznym”.
Zagadnienie „wyboru” wiąże się ściśle z zagadnieniem „wolnej woli”. Dobrowolność czynu jest tą jego cechą, która powoduje, że może on podlegać ocenie,
że można mu przypisać – jak mówi Galewicz – wartość moralną. Według Galewicza zagadnienie wolnej woli odnosi się jednak przede wszystkim do problemu odpowiedzialności moralnej człowieka. Jeśli więc pojawia się u niego problem wyboru, to chodzi tu, jak można wnosić z głównej intencji zaprezentowanej
w dyskutowanych rozprawach tego autora, o wybór na owej dwuwartościowej
skali: między dobrem a złem (np.: „czynię zło, choć wiem, co dobre”). Czy jednak
właśnie takie rozróżnienie w y s t a r c z a do opisu i oceny wyboru etycznego?
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Rozważając „przypadek Fedry”, Galewicz chce jednocześnie wykazać, zapewne po to, by zarazem określić, na czym polega „swoistość” oceny charakteru
bohatera tragedii w Poetyce, że Arystoteles pomija w swej etyce, jako typowy
„pisarz starożytny”, problematykę wolnej woli. Ważnym tego świadectwem ma
być użycie w Etyce nikomachejskiej słowa ethos (przez epsilon, które tłumaczy
się jako „przyzwyczajenie, zwyczaj”) dla wyrażenia myśli, że „dzielność etyczna
jest skutkiem przyzwyczajenia”, że „stajemy się sprawiedliwi postępując sprawiedliwie, umiarkowani przez postępowanie umiarkowane, mężni przez mężne
zachowywanie się” (Arystoteles, 1996, s. 103–104). Galewicz wyprowadza stąd
wniosek o likwidacji przez Arystotelesa problematyki wolnej woli, gdyż „w pojęciu przyzwyczajenia [...] nie zawiera się jeszcze żadne konieczne odniesienie
do d o b r o w o l n e g o p r z y z w y c z a j a n i a s i ę, czyli nabierania jakichś
nawyków przez działanie zależne od woli” (Galewicz, 2002, s. 46). Pomijając,
że wprowadzone przez Arystotelesa słowo podkreśla i rozwija tezę rzeczywiście
istotną w jego ﬁlozoﬁi człowieka, mianowicie tezę, że „żadna z cnót nie jest z natury wrodzona”, trzeba zauważyć, że problematykę wyboru etycznego zawiera
w sobie inne ważne greckie słowo z Etyki – słowo ethos przez etha.
Słowo to ma w grece przynajmniej dwa różne znaczenia (znaczy bowiem
bądź „charakter”, bądź „zwyczaj, obyczaj”) i trzeba przyznać, że w polskim
tłumaczeniu traktatów etycznych Arystotelesa nie ma śladów rozróżniania tych
znaczeń. Zwykło się przyjmować, że Etyki Arystotelesa są traktatami dotyczącymi charakterów. „W znaczeniu charakteru wzięty jest wyraz w pierwszym
systematycznym dziele pt. Etyka, które nas doszło w Etyce Arystotelesa” – pisał Kazimierz Twardowski (Twardowski, 1994, s. 18). A jednak, niezależnie
od tego, czy Arystoteles odczuwał dwuznaczność słowa ethos i czy wykorzystywał to drugie jego znaczenie dla określenia czegoś innego niż charakter,
cała koncepcja jego etyki pokazuje, że takie rozróżnienie jest tam przynajmniej
możliwe. Gdy Arystoteles opisuje „człowieka opanowanego” i „nieopanowanego”, „umiarkowanego” i „nieumiarkowanego”, jego charakterystyki odnoszą
się zapewne do ludzkich charakterów. Gdy jednak pisze o cnotach, na przykład
cnocie męstwa lub cnocie sprawiedliwości, mogą odnosić się również do czegoś
innego niż charaktery, bowiem do ethosów, np. ethosu wojownika lub ethosu
obywatela, a więc ożywiać to znaczenie wyrazu, które przyjmujemy dzisiaj,
używając słowa ethos w jego oryginalnym brzmieniu. W takim znaczeniu, w jakim na przykład użyła słowa ethos Maria Ossowska, opisując przemiany ethosu
rycerskiego, począwszy od ethosu greckiego wojownika po współczesny ethos
gentlemana. Ossowska, wydobyła przy tym bardzo ważne treści tego słowa, nazywając ethos „wzorem osobowym będącym przedmiotem aspiracji” (Ossowska, 1973, s. 25).
W cytowanej już wypowiedzi Arystotelesa, dotyczącej dzielności etycznej
jako przedmiotu oceny, mówi się, że oceną w etyce kieruje wzgląd na cel dążenia. Jeśli do tej ważnej kategorii Arystotelesowskiej etyki, kategorii celu, dodać
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twierdzenie, że pragnienie celu jest przyczyną postanowienia, a postanowienie
przyczyną działania, zarysuje się nam koncepcja e t h o s u c z ł o w i e k a jako
koncepcja etycznego wolnego wyboru i jednocześnie ethosu jako „wzoru osobowego będącego przedmiotem aspiracji”.
Ethos Fedry można nazwać ethosem „opiekunki domowego ogniska”, w końcu „przyczyną postanowienia” nie byle czego, bo samobójczej śmierci, a także napisania oszczerczego listu oskarżającego Hippolyta, jest pragnienie ochrony rodziny przed hańbą. Jeśli więc Włodzimierz Galewicz za „kardynalny problem”,
z którym nie jest w stanie poradzić sobie etyczna teoria Arystotelesa, uważa „ten
osobliwy splot ocen i odczuć” (Galewicz, 2002, s. 8), w którym Fedra, czując
się niewinną, jednocześnie czuje się miłością do Hippolyta „splamiona”, to wystarczy powiedzieć, że w ethosie Fedry, którego „naczelną zasadą” jest szczęście
rodziny, wierność małżeńska jest cnotą.
Może zatem rzeczywistym problemem Fedry nie jest „kazirodcza namiętność
do pasierba”, lecz fascynacja czymś, co Hippolytos uosabia jako wielbiciel Artemidy i co znalazło swój wyraz w „wyznaniu poetyckim” Fedry: jakaś istotna
jakość świata i inny ethos. Może zatem nie wszystko w miłości do Hippolytosa, choć niezgodne z jej własnym ethosem, jest haniebne i zasługujące, także
w jej oczach, na ukrycie przed światem. „Umyśliłam umrzeć – mówi Fedra – bo
nie chcę tego, co piękne, ukrywać, a w tym, co szpetne, mieć przelicznych świadków” (Eurypides, 1967, w. 401–404).
Wobec takiego wyjaśnienia przyznamy też może w trybie autokorekty, że tym,
co w interpretowanym już wyżej „wyznaniu poetyckim” napawało Fedrę wstydem, nie była sama tylko treść wyznania, może nawet nie samo wyznanie, lecz
„rodzaj aktywności”, w wyniku której do wyznania doszło – ów ‘boży szał’, twórczy niepokój wynikający z jakiegoś wewnętrznego konﬂiktu, „odejście od zdrowej myśli”, „nieszczęście” (w. 240–241, 248) – nie do zaakceptowania w ethosie
Fedry zbudowanym na rozsądku. (Czy ów „boży szał” jest czymś wstydliwym
tylko w ethosie Fedry, czy też jako „zjawisko samookreślenia duszy ludzkiej w liryce”, jak go nazywa Jaeger, pisząc o Safonie (Jaeger, 2001, s. 203), jest w ogóle
dla Greków „podejrzany”, to sprawa wprawdzie osobna, ale mogąca wyjaśnić
swoistość ethosu Fedry na tle ogólniejszym).
Że zaś eksterioryzacja dziwnego pragnienia Fedry jest niemożliwa także w normalnym trybie, zgodnym z jej ethosem, pokazują skutki zwierzenia się z miłości
do Hippolyta Piastunce. Dziwne pragnienie Fedry ujawnione w takim trybie, podczas „długich rozmów” w „czasie wolnym” (Eurypides, 1967, w. 384), staje się bowiem przedmiotem nietrafnych interpretacji i domysłów „przelicznych świadków”
(czy to Piastunki, czy to Galewicza), a w konsekwencji i powodem do wstydu (tym
razem „wstydu-plagi”, „wstydu moralnego”) i przyczyną tragedii.
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Etyka i ethos
Teza Arystotelesa, że szczęście jest najwyższym dobrem człowieka, stanowiąca „najwyższą zasadę” jego etyki, jej aksjomat, jest widocznie zbyt radykalna,
skoro w różnych interpretacjach podlega różnego rodzaju przeformułowaniom
i transmutacjom. Dla przykładu, Władysław Tatarkiewicz, autor rozprawy o szczęściu, nie nazywa etyki Arystotelesa etyką szczęścia, lecz „etyką umiaru” (Tatarkiewicz, 1989, s. 214), a Arystotelesowskie pojęcie eudajmonii rozumie jako „posiadanie kompletu dóbr dostępnych i potrzebnych człowiekowi”, dodając w konkluzji, że taka teoria szczęścia jako dobra najwyższego jest „niewiele mówiącą
tautologią” (Tatarkiewicz, 1962, s. 528). W istocie, szczęście jako „suma dóbr”,
a nie summum bonum nie może stanowić najwyższej zasady, nie ma bowiem jednej, stałej, określonej wartości.
Giovanni Reale natomiast, również nietraktujący eudajmonii jako najwyższej
zasady w etyce Arystotelesa, nie potraﬁ wyjaśnić związku, jaki w tej etyce łączy
działanie człowieka z „obiektywnym dobrem”, i dochodzi do wniosku, że w obrębie
tej koncepcji poruszamy się w zamkniętym kręgu: „aby stać się i być dobrym, muszę chcieć dobrych celów, ale rozpoznaję je tylko wtedy, gdy jestem dobry” (Reale,
1997, s. 506). A przecież problem wyboru „celu dobrego” rozwiązuje właśnie teza
Arystotelesa o eudajmonii jako najwyższym dobru i ostatecznym celu wszelkich
działań człowieka (prezentując rzeczywiście ów cel jako problem wyboru).
We wszystkich takich i im podobnych interpretacjach pojmuje się przypuszczalnie eudajmonię Arystotelesa tylko jako „stan wewnętrzny” człowieka, jako „poczucie” subiektywne i próbuje w konsekwencji znaleźć dla niej jakiś inny, obiektywny
odpowiednik – „sumę dóbr potrzebnych człowiekowi”, „dobro obiektywne” czy,
jak w innej interpretacji Tatarkiewicza, „doskonałość” (Tatarkiewicz, 1989, s. 211)
– „ratujący” koncepcję przed subiektywizmem. Tymczasem myślą przewodnią
Arystotelesowskiego wykładu etyki jest właśnie przeświadczenie, że w eudajmonii
dochodzi do „utożsamienia” tego, co subiektywne, z tym, co obiektywne.
Gdy chodzi o eudajmonię jako „stan wewnętrzny”, „poczucie”, warto odwołać
się do etymologii słowa. Pochodzi ono od słowa daimónion, które znaczy „duch
opiekuńczy”, „sumienie”, i słowa eus – „dobry”, „dzielny”, „szlachetny”. Etymologia słowa wskazuje poniekąd nie całkiem subiektywną „siłę sprawczą” kierującą ku eudajmonii i nie całkiem obiektywną podstawę owego „poczucia”.
Gdy zaś chodzi o eudajmonię jako „stan zewnętrzny”, obiektywny, interpretacją tego pojęcia kieruje intuicja deﬁnicji szczęścia jako swoistej relacji. Tyle tylko, że przy interpretacji eudajmonii jako relacji natraﬁamy na trudność ze wskazaniem jej członów. Gdybyśmy bowiem określili eudajmonię jako korelację tego,
co obiektywne, i tego, co subiektywne, bądź też – co nasuwa intuicja najogólniejszej deﬁnicji szczęścia – jako relację jedności człowieka i świata, teoria Arystotelesa pozostawałaby nadal, jak to wykazuje Andrzej Niemczuk, dostrzegający
„relacjonistyczne tendencje Arystotelesowskiej koncepcji dobra” (Niemczuk,
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1994, s. 128), jakąś hybrydyczną koncepcją subiektywno-obiektywną. Niemczuk
powiada jednak również, że pojęcie eudajmonii jako relacji może być wyinterpretowane z przedstawionej w Metaﬁzyce koncepcji Pierwszego Poruszyciela jako
„bytu niezłożonego” (s. 130). W zgodzie zaś z tą koncepcją, przez Niemczuka
wszakże odrzuconą jako „niepojętą”, eudajmonia może być właśnie pojęta jako
relacja samoistna, relacja sama dla siebie, niezależna od swych „członów” i w tym
znaczeniu odpowiadająca z jednej strony pojęciu szczęścia jako celu, „do którego
się dąży zawsze dla niego samego” (Arystoteles, 1996, s. 87), z drugiej zaś korespondująca ze współczesnym nam pojęciem w a r t o ś c i.
Przyjęcie najwyższej zasady w etyce nie może być rezultatem dowodzenia
czy w ogóle myślenia dyskursywnego, ponieważ wszelkie najwyższe zasady
przyjmowane u podstaw procesu ujmowania prawdy, twierdzi Arystoteles, czyli
u podstaw poznawania, tworzenia lub działania, mogą być jedynie „przedmiotem
myślenia intuicyjnego” (s. 199). Można domniemywać, że źródłem intuicji leżącej u podstaw procesu ujmowania prawdy działania, czyli u podstaw Arystotelesowskiej etyki, jest swoiste doświadczenie wewnętrzne: doświadczenie jedności świata i człowieka – jako dobra. Wychodząc od takiej subiektywnej podstawy czy podmiotowej racji, Arystoteles może powiedzieć (odnosząc to notabene
do znaczenia słowa ethos pisanego przez epsilon), że „stajemy się sprawiedliwi,
postępując sprawiedliwie, umiarkowani przez postępowanie umiarkowane, mężni
przez mężne zachowywanie się” (s. 104), dzielność etyczną bowiem jako trwałą
dyspozycję kształci takie właśnie doświadczenie skutków tego rodzaju działania.
W części teoretycznej, czyli dedukcyjnej Etyki nikomachejskiej, Arystoteles,
odpowiadając na pytanie, jak jest możliwe, by człowiek, dążąc do osobistego
szczęścia, u t r a f i a ł w dobro, które będąc dobrem dla niego, jest równocześnie
wartością (metafora łucznika jest tu często powracającym obrazem), stwierdza
najpierw, że etyka nie jest rodzajem instrukcji, c o należy czynić, by stać się dzielnym etycznie: „kwestie dotyczące postępowania [...] nie dopuszczają żadnych stałych określeń [...], nie podpada ono bowiem pod żadną sztukę ani pod żadne przepisy, lecz sami działający muszą zawsze stosować się do danych okoliczności”
(s. 106). Dzielność etyczna, cnota czy dobro nie są bowiem, jak uważali Sokrates
i Platon, rodzajem wiedzy. Odpowiedzią Arystotelesa na to najważniejsze pytanie
etyki – jak człowiek utraﬁa w dobro – jest przedstawiona w Etyce nikomachejskiej
struktura władz psychicznych człowieka jako k o r e l a t u wartości.
Według Arystotelesa te „części duszy”, które odpowiadają za prawdę działania,
a w szczególności jej część „rozumna” i część „nierozumna” – sfera przekonań
i sfera emocji – stają się taką strukturą, czyli korelatem wartości, gdy „wynegocjują” między sobą tożsamość swych przedmiotów. W tych negocjacjach – tak jak
w budowaniu systemu etycznego – uczestniczy zarówno myślenie dyskursywne,
jak i myślenie intuicyjne, albowiem „prawdziwość jest dziełem obu rodzajów myślenia” (s. 195). W konsekwencji, poszczególne „czynności duszy”, jak pragnienie, namysł, postanowienie, pożądanie, a także trwałe dyspozycje do tego rodzaju
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czynności: dzielność etyczna, rozsądek i spryt, stają się wewnętrznie złożonymi
strukturami, w których część „rozumną” i część „nierozumną” łączy tożsamość
przedmiotu. Można przypuszczać, że właśnie w odniesieniu do tego rodzaju negocjacji między przekonaniami i emocjami używa Arystoteles trudnego do interpretacji pojęcia „słusznej oceny” i w takim działaniu duszy widzi realizację
przyjętego jako założenie powszechnego poglądu, „że należy postępować zgodnie ze słuszną oceną” (s. 105). Nie ma bowiem w jego teorii etycznej innych podstaw, zwłaszcza jakichś „zewnętrznych” podstaw normatywnych, do rozumienia
pojęcia „słuszności” i pojęcia „prawdy”, jak taka właśnie, relacyjna podstawa,
ujawniona przez niego w strukturze ludzkiej psychiki: „skoro dzielność etyczna jest trwałą dyspozycją do pewnego rodzaju postanowień, postanawianie zaś
jest aktem pragnienia, wypływającym z namysłu, to wobec tego musi być sąd
prawdziwym i słusznym musi być pragnienie, jeśli postanowienie ma być szlachetne, i przedmiot stwierdzony przez sąd musi być ten sam co przedmiot, ku któremu skierowuje się pożądanie” (s. 194).
Weryﬁkacja teorii etycznej Arystotelesa, wyprowadzającej rację działania
i prawdę działania człowieka z jednej „najwyższej zasady” czy jednej najwyższej
wartości, mogłaby dokonać się w jeden tylko sposób: przez wskazanie innych
możliwych „najwyższych zasad” etycznych. Taka weryﬁkacja nie musiałaby być
przy tym równoznaczna z falsyﬁkacją teorii, nie ma bowiem sprzeczności logicznej w twierdzeniu o możliwości istnienia czy istnieniu k i l k u najwyższych zasad etycznych, skoro nawet logika, jak to wykazywał Jan Łukasiewicz, badając
uniwersalność zasady sprzeczności u Arystotelesa, może być wielowartościowa
(Łukasiewicz, 1987).
Zanim jednak podda się teorię Arystotelesa tego rodzaju weryﬁkacji, trzeba
zauważyć, że jej „zasada najwyższa” może być broniona również jako zasada
jedyna. Można mianowicie wysunąć w tej intencji trudną wprawdzie do udowodnienia, ale prawdopodobną hipotezę, że eudajmonia, prezentowana jako
taka właśnie zasada etyczna, jest swoistą własnością czy może raczej „wyrazem”
greckiej k u l t u r y. Za rodzaj potwierdzenia tej hipotezy można uznać sam sposób budowania teorii, to mianowicie, że teoretyczne ujęcie najwyższej zasady
etycznej jako „celu ostatecznego” zostało przedstawione nie na gruncie etyki, lecz
na gruncie teorii ogólniejszej, w Metaﬁzyce, bo dopiero tam, w ramach teorii dotyczącej praw ogólnych, mogła ona znaleźć swe uzasadnienie. Że zaś wyróżnioną zasadę wiąże Arystoteles wyłącznie z kulturą własną, potwierdzać może jego
opinia na temat mentalności niewolników i ludów barbarzyńskich, wykluczająca
możliwość stosowalności wobec nich jego teorii etycznej.
Wobec takiej hipotezy weryﬁkacja teorii etycznej Arystotelesa nie musi polegać
na kwestionowaniu jej „zasady najwyższej”. Może natomiast polegać na podaniu
w wątpliwość czy też przedstawieniu w innym świetle wyprowadzonego z niej
twierdzenia, że wszelkie ludzkie działania skierowane na cele „pośrednie” są zarazem realizacją owej „najwyższej zasady” (Arystoteles, 1996, s. 87). Gubi się boPrace Kulturoznawcze 10, 2007
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wiem w rezultacie takiego rozumowania parę innych możliwych „podmiotowych
racji” działania czy nawet zasad etycznych, które są dostatecznie „atrakcyjne”, by
ich konﬂikt raczej mógł stać się przyczyną czy raczej „motorem” tragedii.
Gdyby taka weryﬁkacja uniwersalności etyki Arystotelesa była trafna, mogłaby być przy okazji rodzajem odpowiedzi na pytanie, dlaczego Arystoteles, dysponując niewątpliwie znacznie bogatszym materiałem literackim niż Włodzimierz
Galewicz, i to niewymagającym „odświeżania”, tak rzadko w swych traktatach
etycznych korzystał z przykładów bohaterów greckiej tragedii, przykładów postaci, których działania wyznacza „ostateczny” cel dążenia.
Spośród trojga bohaterów Antygony Sofoklesa (Sofokles, 1999), których status
w tragedii określa modelowy konﬂikt „podmiotowych racji” działania, tylko Ismena, siostra Antygony, może być uznana za realizatorkę „etyki umiaru”. W obliczu
konﬂiktu Antygony z Kreonem głos Ismeny jest głosem Arystotelesowego rozsądku. Nie znaczy to, że Ismena przyjmuje postawę kompromisu czy uległości wobec którejś ze stron, że w sytuacji konﬂiktu „racji” odstępuje od zasad własnych.
W sprawie pogrzebu jej brata nie może być kompromisu – Polinejkesa można albo
pogrzebać, albo nie pogrzebać. A przecież Ismena znajduje trzecią drogę: „Ja więc,
błagając o wyrozumienie / Zmarłych, że muszę tak ulec przemocy, / Posłuszna
będę władcom tego świata, / Bo próżny opór urąga rozwadze” (w. 64–67).
Dzięki „racji” Ismeny (i reakcjom Chóru Tebańskich Starców, który pilnie
śledzi każde „przekroczenie słusznej miary” (Jaeger, 2001, s. 368) przez dwoje
protagonistów) strukturę racji w tym konﬂikcie można przyrównać do struktury
duszy z Etyki nikomachejskiej: przedstawić ją jako „negocjacje” kierującej się
uczuciem i rozsądkiem Ismeny z „racją rozumu” Antygony i „racją woli” Kreona. Kiedy można, Ismena opiera się postanowieniom Antygony, kiedy trzeba
– z punktu widzenia swej racji – próbuje łagodzić decyzje Kreona, odwołując się
do jego uczuć ojcowskich. W ostateczności, gdy wszystkie postanowienia i decyzje zostały już podjęte, Ismena bierze na siebie „połowę” (Sofokles, 1999, w. 537)
winy siostry. W każdym wypadku jej „celem dążenia” jest pragnienie utrzymania
więzi z Antygoną: i wtedy, gdy chce ją i siebie uchronić przed kolejnym w ich rodzie nieszczęściem, i wtedy, gdy chce w jej nieszczęściu uczestniczyć: „Bo cóż
mi życie warte bez mej siostry?” (w. 566).
Czy w takim razie rację ma Werner Jaeger, gdy pisze, że Ismena „nie jest [...]
postacią tragiczną – służy poecie do tego tylko, aby tym wyżej wynieść Antygonę” (Jaeger, 2001, s. 369)? Sam poeta w każdym razie „winę tragiczną” Ismeny wydobywa. Gdy Antygona zarzuca siostrze: „W słowach ty rady, ja szukałam
w czynie” (Sofokles, 1999, w. 557), Ismena odpowiada: „A jednak wina ta sama
nas łączy” (w. 558). O jakie winy chodzi obu siostrom?
Zarzut Antygony jest niewątpliwie słuszny: w sytuacji konﬂiktu racji Ismena „szukała rady” w słowach. A więc gdy „błagała zmarłych o wyrozumienie”,
jej działanie było nieadekwatne do okoliczności, bo ciało jej brata, oprócz oddania
czci, choćby w modlitwie, wymagało również całkiem realnych czynności. Gdy
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zaś przekonywała, czy to Antygonę, czy to Kreona, jej słowa nie były, bo nie mogły być, skuteczne. Czyżby jednak w stosunku do niej i w sytuacji konﬂiktu racji nie stosowało się twierdzenie Arystotelesa, że dzielność etyczna jest „działaniem duszy” i że w związku z tym postanowienie jest „sprawdzianem wartości
etycznej lepszym aniżeli same czyny” (Arystoteles, 1996, s. 126)? Może więc dopiero przyjęcie przez Ismenę współwiny zaświadczy o „realności” jej czynów, nawet jeśli „świat zewnętrzny” takiego „postanowienia” nie potwierdzi, jeśli Antygona orzeknie, że „sprawiedliwość przeczy tym twierdzeniom” (Sofokles, 1999,
w. 538), a Kreon odstąpi od wymierzenia kary? Zresztą Arystoteles do twierdzenia o postanowieniu jako sprawdzianie wartości etycznej dodaje coś jeszcze:
że „przedmiot postanowienia należy do rzeczy, które są w naszej mocy” (Arystoteles, 1996, s. 130).
Przekonanie, że tragedia grecka może być interpretowana jako swoisty, rozpisany na głosy i dzieła „traktat etyczny”, skoro opowiada o – jak to określił Arystoteles
– „działaniu duszy”, w tragediach Sofoklesa umacnia obecność „postaci symetrycznych”, czyli bohaterów znajdujących się w identycznej sytuacji realnej. W efekcie
bowiem takiego zabiegu artystycznego podkreślona zostaje niezawisłość wyborów
etycznych dokonywanych przez tych bohaterów i niezawisłość ich „podmiotowych
racji”. Ismenę i Antygonę, dwie symetryczne postaci Sofoklesa, łączy nie tylko symetryczność ich życiowej realnej sytuacji, ale również symetryczność ich realnej
winy. Taka reﬂeksja zdaje się w każdym razie „kryć na dnie słów” (Sofokles, 1999,
w. 556) Ismeny, gdy powiada o „tej samej winie” (w. 558) łączącej ją z Antygoną,
i to winie rozdzielonej dokładnie „po połowie” (w. 537). Wyjaśnienie tej arytmetyki (która zresztą potwierdza, że Ismena również m y ś l i po arystotelesowsku)
znajdujemy w słowach samej Antygony skierowanych do Ismeny jako zarzut: „Wybrałaś życie – ja życia oﬁarę” (w. 555). Rzeczywiście, wybory sióstr są przeciwne:
Antygona wybiera powinność (bo w sytuacji przymusu „podmiotowa racja” staje
się powinnością) wobec zmarłego brata, nie wypełniając powinności wobec żyjącej
siostry; Ismena wybiera powinność wobec żyjącej siostry, nie wypełniając powinności wobec zmarłego brata. Po k t ó r e j stronie jest „sympatia poety”?
Gdyby strukturę „racji” w tragedii Sofoklesa prezentować nadal według
już zasugerowanego jej podobieństwa do struktury „duszy nikomachejskiej”, trzeba by najpierw podać w wątpliwość adekwatność takich interpretacji Antygony,
które problematykę tej tragedii sprowadzają do konﬂiktu „praw”: czy to prawa „pisanego i niepisanego”, czy „świętego prawa bożego” i prawa stanowionego, prawa
jednostki i prawa zbiorowości, czy wreszcie – do konﬂiktu „dwu zasad moralnych:
ustawy wprowadzonej przez państwo i prawa rodziny” (Jaeger, 2001, s. 370). Jeśli nawet takie interpretacje można wyprowadzić z „wyjaśnień” samych bohaterów
tragedii, nie prezentują one ani tych bohaterów w ich integralności, ani integralności i pathosu ich działań. Gdy Antygona oświadcza Kreonowi: „Współkochać
przyszłam, nie współnienawidzić” (Sofokles, 1999, w. 521), mówi nie tylko o tym,
że przyszła do Kreona bronić „praw”, nawet nie tylko, że przyszła bronić s w o i c h
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praw. Antygona mówi dużo więcej: że przyszła n a ś w i a t jako ich u o s o b i e n i e. Na tym zdaje się polegać pathos greckiej tragedii, który Arystoteles w Poetyce wymienia wśród jej cech konstytutywnych (jeśli słowo pathos rozumieć jako
„doświadczenie, uczucie, namiętność, cierpienie”). Z tego zdaje się też wynikać
i to, że „charaktery” w greckiej tragedii są równocześnie „ethosami”.
W ethosie Ismeny, charakteryzowanym jako arystotelesowski ethos skierowany ku eudajmonii, podstawowym doświadczeniem etycznym jest doświadczenie
dobra jako jedności człowieka i świata. Trudniej, trzymając się podobnych rozróżnień, opisać i nazwać charakter i ethos Antygony. W Etyce nikomachejskiej
nie ma dla nich pozytywnego wzoru. Ale pomocna może tu się okazać wspomniana zasada symetryczności postaci w tragedii Sofoklesa, w przypadku charakterów
i ethosów Ismeny i Antygony prezentująca się jako symetria przeciwieństw. Tak
więc, bez względu na to, czy wybory etyczne Antygony uznamy za rezultat trwałych dyspozycji jej charakteru, czy raczej za rezultat sytuacji i charakteru zadania,
które jej wyznaczył Kreon i które określają jej ethos, działania Antygony sytuują
ją w strukturze „duszy nikomachejskiej” raczej po stronie jej „części rozumnej”.
Trudno w każdym razie zgodzić się ze Stefanem Srebrnym, który opisując problematykę tragedii Sofoklesa jako strukturę antytez, „prawdę rozumu” umieszcza
po stronie Kreona, przeciwstawiając jej „prawdę uczucia” Antygony (Srebrny,
1999, s. LVII–LX). Trudno, bo Antygona prezentowana jest konsekwentnie jako
postać uczuciowo „surowa”. Ale tego, że na przykład nie odwzajemnia siostrzanych uczuć, okazując Ismenie jedynie stanowczość i niesłusznie oskarżając
ją o niegodną postawę – „Pytaj Kreona! Zwykłaś nań ty baczyć!” (Sofokles, 1999,
w. 549), nie można tłumaczyć tylko przypadkową skazą charakteru. „Surowość
i stanowczość to cechy, w które Antygona została wyposażona po to, by można
było uzasadnić jej bunt” – zauważa H.D.F. Kitto (1997, s. 126). Warto też jednak
zauważyć nawiasem, że to, co dla Ismeny jest wyborem etycznym, Antygona na
podstawie jej zachowań interpretuje i ocenia jako wybór moralny.
Działaniem Antygony respektującej „święte prawa boże” (Sofokles, 1999, w. 454)
kierują raczej przekonania niż – jak w przypadku Ismeny – uczucia. „Podmiotową
racją” jej celu dążenia, motywacją jej etycznego wyboru, jakim jest oddanie czci
zmarłemu bratu czy nawet sama ta cześć, jest bowiem właśnie słuszność przekonania: przekonania o ważności dobra wobec niej „zewnętrznego”. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że Arystoteles nie zaliczał przekonania, w przeciwieństwie
do na przykład „namysłu” czy „rozsądku”, do tych dyspozycji umysłowych, które
uczestniczą w dzielności etycznej, „co się bowiem tyczy przekonania i mniemania,
to jedno i drugie może zmylić” (Arystoteles, 1996, s. 195). Można powiedzieć,
że postać Antygony antycypuje i uosabia w ten oto sposób daleką od arystotelesowskiej, bo sokratejską czy platońską koncepcję dobra jako przedmiotu wiedzy.
Podstawowym doświadczeniem etycznym Antygony, które ostatecznie określa
jej ethos i jej los, dokładnie przeciwnym niż doświadczenie Ismeny, jest doświadczenie konﬂiktu między dobrem własnym czy osobistym szczęściem a owym cePrace Kulturoznawcze 10, 2007
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lem dążenia, prezentującym się jej jako dobro samo w sobie. O tym, że dokonując
wyboru etycznego działa „wbrew sobie”, że ów wybór jest równocześnie rezygnacją, Antygona wiedziała już w momencie podejmowania postanowienia o pogrzebaniu ciała brata, ale najdobitniejszym tego wyrazem jest jej „lamentacja”
w czwartym stásimon, gdy ją prowadzą na śmierć. Warto zauważyć, że nawet
wtedy Antygona precyzyjnie – i dumnie – rozważa zyski, straty i motywy swego
działania. I nawet jej szybkie samobójstwo – w sytuacji bezterminowego uwięzienia – jest rozwiązaniem racjonalnym i godnym, i bez cienia nadziei.
Jeśli działanie Antygony interpretować, jak Kitto, jako bunt, a jej ethos nazwać
nawet „ethosem buntownika”, bunt ten polegałby na wyborze „oﬁary życia” (Sofokles, 1999, w. 555): „Bo komu przyszło żyć wśród nieszczęść tylu, / Jakżeby
w śmierci zysku nie dopatrzył?” (w. 462–463). Wybór godnej śmierci zamiast
nieszczęśliwego życia – taka mogłaby być interpretacja „ostatecznego” celu dążenia, czyli wyboru etycznego Antygony. Ale co tu jest w takim razie „najwyższym
dobrem” – szczęście czy godność?
Kreon, wśród bohaterów greckiej tragedii zasługujący na miano „mistrza destrukcji”, w tragedii Sofoklesa nie ma współbohatera „symetrycznego”. Winę
tragiczną przyjmuje i ponosi samotnie i samodzielnie. Ale od samego nieomal
początku tragedii z Kreonem wiązane są wielkie nadzieje, bo to głównie dzięki
niemu Teby odniosły zwycięstwo nad agresorem. Można więc sądzić, że pieśń
Chóru w pierwszym stásimon, którą Jaeger nazywa „hymnem na cześć wielkości
człowieka” (Jaeger, 2001, s. 369), odśpiewana zaraz po „mowie tronowej” Kreona,
w której obwieszcza on swe zasady rządzenia i swą wolę w sprawie Polinejkesa,
ale już po pierwszych sygnałach nadciągającego konﬂiktu, jest kierowana również
w stronę nowego władcy i wyraża wiązane z nową władzą nadzieje. Pieśń, będąca
przede wszystkim pochwałą – jak zauważa Stefan Srebrny – „twórczości cywilizacyjnej” człowieka (Srebrny, 1999, s. LXV), który „wynalazł mowę i myśli dał
skrzydła, / I życie ujął w porządku prawidła” (Sofokles, 1999, w. 344–345), zawiera też przestrogę o charakterze moralnym i program o charakterze etycznym: „potęgę sił”, które „tleją w duszy”, człowiek może „pchnąć koleją zbrodni lub cnoty”,
zależnie od tego, czy „z bogiem na cześć i prawość się ciska” (w. 352–357). Z tej
programowej wypowiedzi na temat kondycji etycznej człowieka, zawierającej
wyraźną aluzję do problemu, przed którym stoi Kreon, wynika, że ma on bardzo szerokie etyczne prerogatywy: pod pewnymi warunkami może kwestionować
nawet „cześć” i „prawość”. Można chyba uznać, że pieśń Chóru z pierwszego
stásimon charakteryzuje wprowadzoną do przetestowania w strukturze „racji” tej
tragedii jeszcze jedną „podmiotową rację” działania człowieka i jeszcze jeden
swoisty przykład jego ethosu, oparty na jeszcze jednej koncepcji dobra. Ta trzecia
koncepcja dobra to dobro wprowadzane w świat niezawisłą decyzją ludzkiej woli.
Czy Kreon, który zakwestionował swoimi dotychczasowymi i dalszymi decyzjami „cześć” zdrajcy Polinejkesa i „prawość” czynu Antygony, spełnia warunki,
jakie takiemu ethosowi człowieka stawia Chór Tebańskich Starców?
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Ethos Kreona trzeba nazwać „ethosem wojownika” już właśnie ze względu
na sposób, w jaki nowy władca rozwiązał problem pogrzebu Polinejkesa. Zwyczaj hańbienia zwłok pokonanego wroga związany był z ethosem greckiego
wojownika niemal tak samo silnie jak obyczaj uroczystego pogrzebu poległego
w walce bohatera, czego licznych przykładów dostarcza Iliada. Wzorem mógłby
tu być choćby Achilles włóczący ciało Hektora do czasu, aż w sprawę nie wdali
się bogowie – zresztą dopiero po dłuższych w swym gronie negocjacjach (Homer,
2005, s. 417–418). Ze względu więc na tę pierwszą i najważniejszą w tragedii
Sofoklesa decyzję Kreona, „Aby dzielnego w walce Eteokla, [...] W grobie pochować i uczcić oﬁarą, / Brata zaś jego, [...] Który to bogów i ziemię ojczystą / Naszedł [...] chować i płakać [...] Nikt się nie ważył, lecz zostawił ciało / Przez psy
i ptaki w polu poszarpane” (Sofokles, 1999, w. 192–203), trzeba umieścić nowego
władcę w gronie tych wszystkich greckich bohaterów okresu heroicznego, takich
jak „historyczny” Achilles, i takich jak mityczny Herakles czy Tezeusz, którzy
chronili świat przed różnego rodzaju nieszczęściami i pilnowali „prawideł porządku”. Tyle tylko, że przywołani z greckiego „muzeum opowieści” herosi, jako
bohaterowie greckiej tragedii, może zwłaszcza w czasach Peryklesa, gdy musiało
dojść do jakiejś przebudowy czy rozbudowy podstaw etyki, muszą zmierzyć się
już nie z hydrą czy Minotaurem, lecz z konﬂiktem racji etycznych. Do takich
postaci w nowych rolach należy i Tezeusz z Hippolytosa uwieńczonego Eurypidesa, i tegoż Eurypidesa Herakles z Oszalałego Heraklesa, i Kreon z Antygony.
Wszystkich ich łączy wspólny ethos wojownika, a więc zarówno określająca ten
ethos „podmiotowa racja działania” i koncepcja dobra, będąca wyrazem źródłowego doświadczenia mocy etycznej człowieka, doświadczenia „potęgi sił, które
tleją w duszy”, jak i będący częścią tego ethosu sposób osiągania dobra, sposób
wprowadzania go w świat – zwyczaj i obyczaj.
Decyzje Kreona, podejmowane – jak pisze Stefan Srebrny – w obronie „autorytetu prawa wydanego przez państwo” (Srebrny, 1999, s. LII), mieszczą się
doskonale w zakresie zwyczajów i obyczajów wojowników. Decyzje i działania
Kreona, które można uznać za świadectwo cech jego charakteru, mieszczą się
w tym zakresie równie dobrze. Jego „postanowieniami” kierują raczej mniemania niż przekonania (jeśli „mniemanie” bliższe jest uczuciom niż sądom) i takie namiętności, jak gniew, odwaga i strach. Kreon działa „niemal jak młodzian
porywczy” (Sofokles, 1999, w. 735). Jego wielokrotnie dochodzące do głosu
mniemanie, że „wszyscy jak łucznik do celu mierzycie we mnie [...] dla zysku”
(w. 1033–1047) wynika z przypisywanej sobie roli obrońcy dobra przed korupcją
świata opanowanego przez żądzę pieniądza, który „zbrodni [...] wszelkiej ludzkości jest mistrzem / I drogowskazem we wszelkiej sromocie” (w. 294–313). Można
powiedzieć, że pieniądz pełni tu dawniejszą funkcję Minotaura, który był właśnie
płodem „wszelkiej ludzkiej sromoty”.
Decyzje Kreona mieszczą się pod pewnym względem w ethosie wojownika
nawet wówczas, gdy są ze sobą sprzeczne. Ostrzeżony przez wróżbitę Terezjasza,
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że dalszy upór sprowadzi nieszczęście na jego rodzinę, Kreon po krótkiej naradzie
z Przodownikiem Chóru postanawia pogrzebać Polinejkesa i uwolnić Antygonę,
wypowiadając znamienne słowa: „Ja, że zmieniłem me dawne zamysły, / Com
sam namotał, sam teraz rozwiążę. / Najlepiej może działa, kto do zgonu / Praw
istniejących przestrzega zakonu” (w. 1111–1114). Trudno uwierzyć, że ta decyzja i te słowa Kreona są świadectwem jego „pośpiesznej ‘konwersji’”, „nagłego nawrócenia się tyrana”, i nagłą obietnicą „przestrzegania praw, których dotąd
nie przestrzegał” – jak je interpretuje Włodzimierz Galewicz (Galewicz, 2003,
s. 180–181). Decyzja, o której Kreon, rozważając ją chwilę wcześniej w naradzie
z Przodownikiem Chóru, powiedział: „Ciężkie to, ale każę milczeć sercu; / Cofnę
się, trudno z koniecznością walczyć” (Sofokles, 1999, w. 1105–1106), jest raczej
„taktycznym wycofaniem się” niż rozpoznaniem sytuacji od podstaw i uznaniem
r a c j i innych niż własna. „Istniejące prawa”, o których mówi Kreon, mogą być
wprawdzie prawami „innych”, ale tylko prawami, nie racjami. Ale słowa o „przestrzeganiu do zgonu istniejących praw”, mówiące przecież o programie dla siebie,
mogą też odnosić się do „praw” samego Kreona, być wynikiem trafnej konstatacji, że dokonana właśnie zmiana decyzji jest wyrazem konsekwencji w działaniu,
świadectwem postępowania według zasady polegania na sobie samym. W końcu:
do „praw istniejących” należy i to, że to władza podejmuje decyzje. Tyle tylko,
że w konsekwencji tej ostatniej decyzji Kreona z ethosu wojownika pozostaje
już tylko swoistość „sposobu postępowania”, znika zaś swoista koncepcja dobra,
cel i „racja” działania. Moment podejmowania tej ostatniej decyzji, przy pełnej
wiedzy i przy pełnym obrazie konﬂiktu, jest równocześnie chwilą próby dla dzielności etycznej Kreona, sprawdzianem, czy – jak śpiewał Chór – „sił potęgę, które
w duszy tleją, / Popchnie on zbrodni lub cnoty koleją” (w. 352–353). W strukturze
akcji tragedii jest on też punktem zwrotnym. Po krótkiej chwili nadziei, którą
zapełnia pieśń Chóru na cześć Dionizosa, „wieloimiennego” opiekuna Teb, następuje lawina nieszczęść – tych przewidywanych i nieprzewidywanych.
Można powiedzieć, że w Antygonie Sofokles przetestował kondycję etyczną
człowieka we wszystkich jej aspektach, pokazując trzy „uosobione” w postaciach
tragedii odmiany ethosu człowieka i związane z nimi trzy odmienne – jak je określiłem – „podmiotowe racje działania”, uzasadnione trzema odmiennymi wartościami jako celami dążenia: wartościami szczęścia, godności i wolności. Można
dodać, choć może nie zostało to zaprezentowane zbyt czytelnie, że Sofokles pokazał każdą z tych „racji działania” w dwóch odmiennych sytuacjach: w sytuacji,
która daje możliwość wyboru, oraz w sytuacji przymusu. Konﬂikt tych trzech
„racji działania”, polegający na tym, że wszystkie one związane są swymi celami
dążenia z tym samym obiektem realnym, jest w Antygonie przyczyną tragedii.
Jaki jednak związek z konﬂiktem „racji działania”, czyli „działania duszy”,
ma ów „obiekt realny” – ciało Polinejkesa? Polegający na „znakach swej sztuki” (w. 998), czyli na doświadczeniu empirycznym, wróżbita Terezjasz, przedstawiając Kreonowi skutki niepogrzebania ciała, „które się bóstwom należy podPrace Kulturoznawcze 10, 2007
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ziemnym” (w. 1071), kreśli obraz klęski cywilizacyjnej: mówi o „pokalaniu ołtarzy i oﬁarnych stołów przez psy i ptactwo”, o oznakach zdziczenia w przyrodzie
i chorobie miasta (w. 1000–1022).
Dostrzegając wyraźną cezurę między sferą racji etycznych a sferą postępowań, które są realizacją tych racji i należą do sfery moralności, a więc i sfery
moralnych problemów, musimy zapytać – bo jest to podstawowe pytanie Antygony – jak należało postąpić z ciałem Polinejkesa w sytuacji konﬂiktu racji,
niezależnie od rozwiązań, jakie podpowiadały poszczególne ethosy? Uchylając
się od odpowiedzi wprost, trzeba najpierw zauważyć, że nawet Antygona, która z ciałem swego brata postąpiła, jak należało, w chwili próby dzielności etycznej wypowiada następujące zdanie – niebędące wyrazem pewności: „Lecz jeśli z bogów to zrządzenia płynie, / Trzeba mi winnej znieść w ciszy cierpienia”
(w. 922–923).

Katharsis
„Com sam namotał, sam teraz rozwiążę” – słowa, które w punkcie zwrotnym rozwoju akcji tragedii, zwanym też metabasis, wkłada w usta Kreona autor Antygony. Nie będzie prawdopodobnie dużym nadużyciem, jeśli uznamy,
że są to również słowa samego Sofoklesa. Ale w takim razie dotyczą one już
nie tylko programu życiowego Kreona i wydarzeń, jakie rozegrały się w życiu bohaterów tragedii, lecz także programu sztuki, że zostały wypowiedziane
nie tylko w trybie „ujmowania prawdy działania”, lecz także w trybie „ujmowania prawdy tworzenia”.
Tragedia zbliża się do końca. Za chwilę poznamy jej „cel ostateczny”, który
według Arystotelesa polega na wzbudzeniu w widzu „litości i trwogi”. Czy „litość
i trwoga” to dwa uczucia? O ile litość dla cierpiącego bohatera, tak bardzo podobnego do nas samych, jest prawdopodobnie uczuciem, trwoga – „działanie duszy”, które zaktywizowało się w wyniku przedstawionej właśnie diagnozy świata, w jakim przyszło działać bohaterom tragedii, tak bardzo podobnego do świata, w którym przyszło działać nam samym, jest raczej sądem o świecie, sądem
nad światem. Czy zatem nie mamy tu do czynienia z osiągnięciem „słusznej oceny”, z sytuacją, w której „musi być sąd prawdziwym i słusznym musi być pragnienie, […] i przedmiot stwierdzony przez sąd musi być ten sam, co przedmiot,
ku któremu skierowuje się pożądanie” (Arystoteles, 1996, s.194), a więc z uzyskaniem deﬁnicyjnych warunków szczęścia jako jedności człowieka i świata? Czy
nie mamy do czynienia z wartością osiągniętego przez sztukę, ale przecież niezupełnie „sztucznego” szczęścia, i z wartością nie tylko estetycznej przyjemności,
którą Arystoteles w Poetyce uznał za zamierzony cel tragedii?
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