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ЕЈТЕИА KOJIEBA УДК 875.09
Философски факултет
Скопје

КО Н  „ТРАГИЧНАТА KATAPCA“

А б с т р а к т :  Основната Аристотелова теза во теоретската 
расправа за „Поетиката“ е σύστασις των πραγμάτων како нај- 
важно својство на драмската поезија. Убедливоста на уметнич- 
кото дело ce содржи во каузалноста на дејствијата, a тоа е поетско 
мајсторство поствсгнато со составот на собитијата.

Пред да го изнесам: своето м:и;слење contra „трагичната ка- 
тарса66, a pro „σύστασής των πραγμάτων66 сн допуштам кратка 
медитацпја на таа тема: колку драматика во научната работа, 
каков „супстанцијален патос6613 каква субјективна напнатост и 
возбуда од една страна, волја, упорност, енергија и снага на ха- 
рактерот од друга3 каква драМатичност во еден животен став, 
ентелехија устреМена, драмски искажано, во еден сјаен м:иг3 дра- 
матичен конфликт со други ставови, напнати и супстанцијални, 
(ce Мисли на драШта Што ce случува на сцената на науката, во 
областа на теоријата на уметноста, поточно во областа на поети- 
ката, радикално разниШана со научниот став и делување на совре- 
Мениот научник Михаил Д. Петрушевски).

Парадоксално е што во оваа научна драма пак ce јавува фа- 
талната „катарса66, но сега како „των άμοφτημάτων κάθαρσις66, 
ако може да ce прифати оваа произволна парафраза зашто одго- 
вара за определување на научничко, дури етичко „пречистување66: 
да не ce допушти τά εθη, навиките спроведени по автоматизмот 
на човечкиот догматизам, да ja спречат мислата да ce движи, да 
не ce допушти таквите навнки да конзервкраат било „висткни66 
Цли „заблудц66, да не го оневозможат τδ ήθος како единствена 
дцнамика на човековиот постојан и неогранкчен прогрес.

Искажано, пак, во слика оваа научна дејност претставува 
ре^нкарнација на „изведенкте66 од tempus edax делови на еден 
прекрасен „орган66; самиот „дајмонски глас66 Аристотелов говори 
во таа смисла, сигурен дека „времето што јаде66 низ вековите ќе 
ce претвори во својата спротивност, во „време пронаоѓач и сора- 
ботник66 кое ќе ce погрижн да не ce повреди создадената веќе 
форш, зашто, да го употребиме метафизичкиот Аристотелов 
јазик, формата е премкн од неред во ред, од безобличност во облик, 
εϊδος е активниот принцкп и тој ќе го задржи своето апсолутно 1

1 Хегел, Естетика 3, Београд 1975, стр. 569, 576, 578, 583, 592, 601, 615с. 
општочовечки интереси.
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значење и покрај сите непогодности И случајности на животот: 
„Може тогаш да ce смета дека секој е во состојба да го продолжи 
и детално да го разработи она што е точно дадено во главни црти, 
и дека времето е при тоа добар пронаоѓач и соработник; оттука 
потекнува и самиот напредок во узиетноста и науката: зашто секој 
(Аристотел мисли на секој ,,посветен“) може да го дополни она 
што недостига“2. За да може, пак, човек да го придобке времето 
како „пронаоѓач и соработник“ потребна е, покрај „посветеноста“ 
во науката, и висока моралност, т.е. поседување на ова „добро“ 
што Му е својствено на субјектот и е неделиво од него . . . поради 
тоа потребно му е на тој којшто сака со успех да ги следи предава- 
њата за доброто, праведноста и општо предавањата со теми од 
општествениот жквот, да биде во морален поглед веке изграден 
. . . .  a таков човек или веќе ги носи во себе принципте или лесно 
ги усвојува . . .  Моралниот човек за cè правилно суди, a во одделен 
случај она што нему му ce чини добро, тоа навистина е добро“3.

Било да ce работи за морална изграденост и запознавање на 
специфнчната топографија во која ce подвлекуваат потребните, 
органските места pro и contra, јасно во сферата на „нужното“ к 
,,веројатното“,шш да има надареност која ce стреми кон творечко 
откривање, „уметност е“, вели Аристотел во својата Реториха, 
„да ce открие со ποΜοιιί на мислата она ηϊτο е уверливо во кој и 
да е предм:ет“. Најголема грешка на човековиот y'М е желбата да 
ce свитка мислата, да ce скалапи, да ce принуди на схеми во кои 
идеите ce претвораат во нацрти a priori без движење, без дејство.

Самата „Поетика“ создадена со свест за сигурно знаење 
на „доброто“ кое има своја содржина и цел, му припаѓа на утрин- 
скиот Перипат, трезвена доба на човечката активност, далеку 
од тагата на денот што ce гаси, далеку од „катарсичниот занес“ 
на ноќта. Пишувана со строг дури сув јазик, сообразно со целта 
и намената, „Поетиката“ е теорија summa summarum, за поет- 
скиот вид — трагедија како „завршено“ и „цело“ (за жал ова има 
буквално значење за античката трагедија, па дури и за светската) 
трагедија „само по себе“, облик со специфичен свој внатрешен 
ред и харМонија, είδος како κανών καί μέτρον : од пребогатата 
човекова стварност, υλη του ποιητοΰ, мајсторот треба да Ha
rp ади архитектура на завршен и совршен είδος со уметнички 
инструментаријум во кој најважниот, главниот инструмент е 
μίμησις, да изгради хармонична и строга архитектонска форма 
со врв на кој треба да ce истакне трагичкиот σημεΐον низ σύστα
σής των πραγμάτω ν како н оси тел  на пор ак ата  и  изумител на 
мнслата; без „составот на собктијата“ со своите сопствени закони 
и со своја логика, поетската архитектура останува заплеткана, 
неврзана, замрсена и безсмислена како лабирннт без Минотаур 
во кој ce влегува без надеж за излегување.

2 Аристотел, Никомахова ешика, 1098а, 17.
3 Арист., Никомахова етика, 113a, IV, 4,
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Составот на собитијата е основната драмска конструкција 
на која ce гради менталниот универзум, ce издига форма испол- 
нета со идеи.

Составот на собитијата го сочднува едШството на дејството, 
најстрогиот закон не само драмски, туку најстрог закон за нуж- 
носта на драматиката на повеќе кннжевни видови, зашто единство- 
то на дејството е оној фокус создаден од сите насочени, изостренн 
радиусни собитија чцја проекција ce случува in flagranti; трагеди- 
јата е токму таков патетичен чин чија историја лежи во мит со no
ne ток ec крај, или поточно; без почеток и крај,надвор од трагични- 
от мнт за кој, пак, почетокот, средината И крајот ги крои σύστασις 
των πραγμάτων зашто . . .  μέγιστο ν δέ τούτων έστίν ή πραγμάτων 
σύστασής. ... καί πρώτον καί μέγιστον της τραγωδίας Ιστιν“(ΙΙΙ, VII, 24).

Собитијата како резултат на активноста на трагичките хе- 
рои кои го спроведуваат својот етички став, своето етичко πάθος, 
активност детерминирана во трагички μύθος со сета трагичка 
напнатост, ce цел на трагедијата, a ce заедно ентелехија на поет- 
ското дело со својата суштина — да бидеш добар и да постигнеш 
добро. Поетиката на трагедијата тежи кон откривање на веројат- 
носта и нужноста за остварување на човечноста во нејзиниот ус- 
пех илн неуспех.

Трагичкиот ш т  како „состав на собитија“ е онаа неопходна 
рамка во која ce прикажува човечката пракса низ лкца Што дејству- 
ваат ,а целта на уметноста, според Аристотел, е, човечките мож- 
ности да ce сторат видливи, да ce о<;тварат тие Можности што ce 
во стварноста оневозможеш, пригушени или спречени, зашто 
поезијата не е подражавање на егзистенцијалното случување, туку 
нужно и веројатно сугестивно прикажување на човековиот свет 
изграден во уметниковата „фантазија“. Во една таква завршена 
и, строга студија за трагедијата како „сама по себе“, во сми- 
сла — посебно битие кое го остварува веројатното и нуж- 
ното, a со тоа повеќе уметнички „стварното“, во која единствени 
отс!'апки ce споредните упатства, единствени дигресш ce тие во 
кои Аристотел потсетува на трагичките натпревари и успехот 
или неуспехот на таквите натпреварувачки учества, па советува, 
поучува што поголемо Шјсторство за што поголем успех.

Ефектот на трагичката изведба е единствената дкгресија 
која Аристотел ja прави говорејќи за трагедвѓјата како за уметнкч- 
ка, целина, која претставува подражавање на цело сериозно и 
завршено дејство со нему иМанентна цел. Во оваа студија која 
токму така и гласи Περί ποιητικής τέχνης, тешко е да ce замисли 
синтагма των παθημάτων κάθαρσις која би била пресврт на 
теорискиот ггркстап со своите евентуални зкачења. Во оваа 
теорија присутна е трансцеденцкјата на поетиката единствено 
како остварување на веројатното и нужното во уметничко 
сублгодинкрање за кое Аристотел говори давајќи и предност 
на поезијата пред историјата како општествена наука, зашто 7

7 Ziva antika
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поезијата многу повеќе го открива „општото“ во стварноста 
одошто која и да е друга вештина.

ВсуШност ова Аристотелово нредавање за иоетската веш- 
тина — трагедија е согледување на овој поетски вид како естетичка 
категорија, иако трагичккот мит како своевидна целосна пракса 
спаѓа во сферата на етичкото. Таа специфична пракса е надвор од 
репродуцирањето на секојдневната елементарна човекова егзис- 
тенција, поточно таа пракса е над таквата стварност. „Супстан- 
цијалниот патос“ на таквата пракса е база на трагедијата, херој- 
ските стремежи ce трагичките τά πάθη, тие незапирливо тежат 
кон остварување на етичката цел: успех е остварувањето на целта, 
трагичкиот, пак, крај, често е предвид pia неуспех, зашто сферата 
на трагедијата е дред cè херојската сфера, па и другото Ιργον 
ανθρώπινον како πράξις κατά λόγον — човеково самоостварување.

Трагилкиот свет е свет на веројатности и Можности, не она 
што случајно е,Што било, или случајно ќе биде, туку поетска ствар- 
ност преточена во стецифична морфологија, бидејќи „прекрас- 
ните дела ce рожби на своите форми“ би рекол Пол Валери.

Трагачките херои дејствуваат создавајќи го тој поетски свет 
исполнет со трагички патос, објективен, најчесто, патос, страст 
етички оправдана, фшсирана во свеста како метафизичка желба, 
по зборовите на Хегел, патос како возвишено страдање. Тогаш 
неизбежно ce јавува жал и страв, во составот на жалните и страшни 
собитија (нив во трагедијата ги пее хороткој ja има онаа „супсхан- 
цијална свест“4 Што одвраќа од катастрофални судахри и размислу- 
ва за нивниот излез), жал к страв поради сознанието дека и бо- 
жественото и воззидхеното преточени во ήθη во лица што 
дејствуваат, предизвхшуваат судири к страдања. Страдањата ce 
прифаќаат како единствен излез, тие ce и исполнување, тие ce един- 
ствената објективност за која знае трашчкиот херој: „На големите 
характери чест им е да бидат виновни“, —■ вели малку занесено, 
но точно Хегел, зашто“ . . .  она што одлучува за човечката среќа 
е дејност во склад со добродетелта, a обратно, за човечката iie- 
среќа, дејност спротивна на добродетелта .. . оваа постојаност 
како услов за среќа својствена ќе му биде на среќниот човек .. . 
Ударите на судбшата тој ќе ги поднесува на најблагороден начин 
и „сосема во ce како што прилега“5.

Според оваа етичка определба на овој суптилен мислител, 
трагкчките херои не ce несреќни страдалници, не ce „трагични“, 
туку за секогаш определени во сферата на евдајмоннзмот, бидеј- 
ќи ce устремени кон најсовршената цел, целта псто ce постава „по- 
ради неа самата, a не поради нешто друго“6; таквата крајна, нај- 
висока цел на сите човечки можности која ja опфаќа без остаток и 
само доволноста (αύτάρκεια) е апсолутна евдајмонија, таква „сре-

4 Аристотел, Никомахова етика 1100 b, 10.
δ ibid.
6 Аристотел, Никомахова етика, 1100 b, 9.
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ќа“, таква трагичка среќа им припаѓа на сите, речи:си, херои во 
грчката трагедија (Аристотел особено ja цени „активноста на ду- 
шата во склад со доблеста“ на трагичките Софоклови херои, го 
истакнува тоа, a го прекорува Еврипида за „смешна“ и „бесмис- 
лена“ мотивација со случајни άρχή и αιτία, зашто ,, . .. упра- 
вувањето по пресвртите на судбината е сосема погрешно Мерило, 
бидејќи во тEté пресврти не ce содржи ни добро ни зло . .. .“6 Жал- 
ните и страшѓни собитија кои во трагедијата го доетигаат својот 
врв низ составот на собитијата, не ce ниту случајни, Шту несвес- 
ни, туку Мотивирани со сознани:е активирано во етички став и деј- 
ност, a подражавањето на такво дејство предизвикува задоволство 
пак поради сознанието, зашто“ . . . сознанието пм е пријатно не 
само на философите, ами и на другите луѓе“7.

Трагичното подражавање за Аристотела е творечка содр- 
жкка која ja има во себе својата вредност, своето „добро“ (εύ); 
тоа „добро“ ce шири, ce простира, активно зрачи и ce изразува во 
творечка имашнација, „ . . .  зашсто со гледањето (луѓето) иочну- 
ваат да размислуваат како да ce потсетуваат“8. „Да ce потсетиме“ 
сега дека ваквото Аристотелово говорење за дејството на умет- 
ничкото дело надвор од уметничкото дело е ретко, и дека негова 
крајна, т.е. единствена цел во запазениот дел од „Поетиката“ е 
„саМата суштина (на трагедијата), a пак за театарот (т.е. за гле- 
дачите) ќе зборуваме друг пат“8. „Самата суштина“ Аристотел 
есенцијално ja преточува, заздто неговата констатација дека „тра- 
гедијата најпосле престанала да ce менува кога доШла до својот 
пркроден степен иа разивиток“9, е сосеш точна, барем што ce 
однесува до совршената хеленска трагедија.

Во „сашта суштина“ на таргедијата Аристотел никако и: 
никаде не говори за нејзината ,,κάθαρσις των πραγμάτων“, би- 
дејќи во оваа поетика што подражава „сериозно и завршено деј- 
ство“ лицата што дејствуваат подражаваат характери и мисли 
на луѓе исполнети и набиеш со „страсти44 кои најубавите својства 
на својата човекова природа ги исполнуваат низ дејствувањето 
крајно усМерено кон исполнување на целта (кога ce говори за тра- 
гедијата постојано ce наметнуза зборот „исполнузање“ бидејќи 
на тоа влече и Аристотеловата ентелехија, зборот, пак „чистење44, 
„пречистување“ звучи празно и туѓо; „. . · .  .кога изгледа дека 
еден кзраз означува спротивно, треба да ce пази на колку начини 
би Можело да ce разбере тоа во текстот. . .“10вели Аристотел го- 
ворејќи за поливалентДоста на кзразот, но истовремено уиатув-а 
на строго испитување бидејќи „ . . . луѓето погрепхно ги сваќаат 
некои изрази, и, кога така ќе им го определат значењето, изве-

7 Аристотел, За поетиката, гл. 4, 15.
8 Аристотел, Περί Ποιητικής, 4, 1148b, 15.
9 Ibid, глава 4, 1449a, 15.

10 Ibid, глава 25, 1461a, 31,
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дуваат погрешни заклучоца и му приговараат (на Поетот) дека 
божеМ го рекол тоа што тие го напаѓаат, ако е тоа противно од 
она што тие го мислат“11.

Низ дејствување изразено мислење, определување и созна- 
ш*е е етички императив за Аристотел: трагедијата со својот мит 
како состав на собитија подражава дејство на таква стварност со 
етичка и страсна содржина која ce изведува низ лица што дејству- 
ваат како хиперболични характер^, најчесто, чие дејствување до- 
ведуав до катастрофа: „ . . .  најважен од сите (овие делови) е соста- 
вот на собитнјата, зашто трагеднјата е подражавање не на луѓе 
ами на дејства и на живот, и на среќен и на несреќен, a среќата и 
несреќата ce состојат во дејства, целта е некакво дејствување, a 
не состојба; зашто луѓето според своите характери ce вакви или 
онакви, a според дејствувањата среќни или обратно. . . .“12

За да ce прцкаже трагичккот чин на луѓе со характери „вак- 
biï кли онаквц“ потребно е вред cè дејство кое добиза поетска стрку- 
тура низ составот на собитијата зашто убавото е дадено во 
„(определена) големина и поредок“.

Убавото треба да ja има мерката на човековиот поглед и 
сет^лен и духовен; трагедијата со составот на собитијата созда- 
ва сфера соответна на човечката мерка најдобрата пак големина 
на трагедијата е таа Што ja претставува веројатноста к нужноста 
на собитијата кои настануваат едно од друго или поточно едно 
порада друго. Составот на собитијата тој логичен склоп го правќ 
дејството веројатно илн нужно т.е. го определува како уметност, 
зашто мајсторството на трагичката поезија е во тоталитетот, 
„ . . .  деловите на собитијата да бидат составени така што, кога 
ќе ce преместува $ли одзема некој дел, треба да ce раошува и пре- 
местува целото .. .“13. Ce наметнува впечатокот дека философот 
кој од себе и од другите пред ce бара доблест^ во смисла на μεσό- 
της, a крајностите ги прекорува, „претерал“ подвлекувајќи го 
значењето на „составот“, како да му претскажувал некој глас дека 
ова најважвѓо својство на трагедијата, поточно, на целата, не само 
уметничка литература, својство и на целата уметност, ако попш- 
роко ce сфати поимот „собкќтие“, т.е. πράγμα, не ќе постои во стег- 
натата мисловно и стилскн дефиниција, туку ќе биде заменето 
со чудната, нејасна и за најголемите светски умови подоцна, ениг- 
маткчна во лошата смисла на зборот, синтагма со бескрајно раз- 
лични, сложени, од времето, од епохата, од менталитетот, оншт 
илк индивидуален, обоени толкувања.

Како Можел да ce ќзгуби „стожеорт“ на теоријата за тра- 
гедајата, кој самата „Поетика“ ja прави завршена и цела и на кој 
нке постојано ce потпираме напредувајќи низ оваа кратка п стро- 
га на прв поглед, но неверојатно длабока студија; дури и да било 
зрно во Мозаикот на трагичката дефиниција, сронато од случајна

11 Аристотел, За поетшката, гл. 25, 1461b, 12.
12 Ibid. 1450a.
13 Аристотел, За иоешикаша, гл. 8, 30, 1451а.
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негрижа, не Можело да ce изгуби, зашто ce тркала тоа постојано 
во мозаичната сфера без опасност да падне, засекогаш задржано 
од гравитацијата на суштината. Како можела нечија „грижа“ да 
додаде парче толку необично и туѓо, па да ja поремети хармони- 
јата на умното и мудро дело, рамнотежата и на светската литера- 
турна теорија подоцна; можеби3 33 . . .  заисто веруваме дека бого- 
вите“, можат да видат ce . . .  сс143 a и нашата цивиЛизација ce 
базира на авторитетот на „боговите“ иако овој античкѕ 3,бог“ 
советува: „Затоа3 значи треба добро да ce хгашта сето она што го 
зборува самѕот поет ѕли Што еден умен човек може да го прет- 
постави . . .  Според тоа критичките забелешкн можат да ce распо 
редат во пет видови: 1. по однос на нестварноста, 2. по однос на 
неверојатноста, 3. по однос на штетноста, 4. по однос на против- 
речноста, 5. по однос на неправилноста од уметничка страна“14 15.

,,Κάθαρσις των παθημάτων“ велат лаици3 често и уметници, 
звучи убаво и длабокоумно3 па го употребуваат ова со толкување 
зависно од нивниот афинитет во контекстот на сите уметности, 
почнувајќи од вообичаениот превод „чистење на страсти“3 по- 
ретко3 „чистење на страдања“3 чѕстење на тага низ солзи и состра- 
дание како кај некои коментатори и кај „малограѓанските жени“ 
Што би рекол Хегел3 чистење од 33ниски страсти“3 (а такви во тра- 
гедијата неш), пречистување од 33тривијалноста на секојденвието“, 
33бегање во светот на соништата“ и какви ли не небулозни други 
објаснувања кои можат често да ce прочЅтаат уште почесто да 
ce чујат. Како да ce објасни, како да ce оправда овој несоответеѕ 
дел на една чиста мисла, чуден мисловко, нелогичен пресврт кој 
добива речиси, Метафизичко значење, станува „νόησις νοήσεως“ 
нарцисоидно загледана со својот флуиден одраз и одамна веќе 
удавена сама во себе. Што би значела „трагичната катарса“? Κάθ
αρσής, вели речникот, чистење sa нечисто; веројатен ли е ваков 
збор за поезија која по Ролан Барт, поетски кажано, „истовремено 
е зандана и заштита од влакното3 од cè што не е таа сама“16. 
Κάθαρσις, вели речникот, откупување со жртва пред боговите; 
откаде ова сакрално значење во дефиницЅја за „самата суштина“ 
на трашчката поезија, мајсторско предавање за мајстори на ова 
мајсторство: τέχνη е зборот што следува, „За поетската вештина“ 
a не за сакрален чин. „Чистење на страсти (страдања) во самата 
трагедија? Но тоа би било самоуништување, самонегирање, „чис 
тење“ на поетската база за „веројатното и нужното“ страдање низ 
жални и страпшѕ собитија кои го сочинуваат составот на траге- 
дијата, зашто страсткте и страдањата ce speices за оваа поетика.

Чистење на страсти (страдања) кај публиката? Какви? Сен- 
тиМентални? 33Кога е, пак, во прашање трагедијата, писателите ce 
придржуваат за предадените (за традиционалните имиња..

14 Аристотел, За поетиката 15, 1450b, 5.
15 ibid., 25, 14616, 20^
16 Р. Барг, Књижевносш, мишолоѓија, семиолошја, Београд 1979, стр. 60.
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вели Аристотел. Може ли да ce помисли дека хеленската театар- 
ска публика ќе биде „сентиментално изненадена“, па ќе плаче и 
ќе ш  сожалува во времетраењето на клепсидрата хероите чии 
жнвоти и судбини биле составен дел на етничката свест, прелозна- 
вање на сопствениот идентнтет.

Етичко пречистување, пак на публиката? Но, „ . . . не не на- 
рекуваат ни добри ни лоШи поради тоа што воошДто сме во coc
to i б a да доживуваме (афекти) . . . .  афектите меѓутоа не ce киту 
доблести ни пороци зашто не не нарекуваат ни добри или лошп 
поради афектите туку поради нашите добродетели и пороци . . .  
добредетелите ce на секој начин свесни определувања . . .  ,17.

Најпосле Аристотел има на ум хеленска публика која во го- 
лема Мерка поседува μεσοτης како врвна доблест на ζώον πολιτικόν^ 
театар, составен од зрели, воспитанк к обра зовни хеленскк мажи. 
Дури и да присуствувале „Алкибијади“3 хиперболични к во своите 
доблести и во своите пороци, иивната χάρις е етички непоправ- 
лива; тие ce крајно „постојани во својата кепостојансст“.

Катарса како корибантска θεραπεία уште помалку е при- 
фатлива; апсурдно е да ce мисли дека трагедијата ќе ce кзведува 
како мистериска сеанса или како психиатриска колективна тера- 
ш ја, особено откако Аристотел убаво вели дека сега ќе говори за 
33самата супѓшна“ a за претставата и за гледачите подсцна но 
сигурно не за корибантска или терапеутска претстава за манични 
или во транс паднати луѓе. Навистина Аристотел го позкава деј- 
ството на катарсата како лек (ιατρεία) к ja спсмкува во 17-та 
глава (14455 15) на Поетиката гсворејќи за ^очистувањето“ на 
Орест („како бил фатен при напад на лудило и како ce спасил преку 
очистувањето“18 19, но оваа илустративна дигресија кема никаква 
врска со „самата суштина“ на дефшшцијата. Упатен во Медицин- 
ските тајни познавајќк ja и психологкјата човекова овој философ 
уште еднаш говорк за ваков вцд катарса во својата „Политкка“ 
(Пол. VIII. 7) но говори за своевидната моќ на музиката да смири 
претерано чувствителни, раздразлизи, ентусијазирани луѓе (ова 
говорење спаѓа во размислувањето за музичкото воспитување на 
децата т.е. во ххедагоШката политкка). Во сите овие случаи катар- 
сата не може да бнде знак3 означување на поетски вид кој треба 
да постигне поетски ефект со средствата на поезијата 5идејќи3 
„ . . . подражавањето (ка трагедијата) опфаќа не само серДозно 
дејство аМи и странШи и жални собиткја a овие треба да станат 
такви по нужност . . .  зашто вака и чудесното би било побргу одош- 
то кога би станувало тоа само по себе или случајно . . A

Страшното5 жалното3 патетичното и чудесното достигаат 
кулминација низ составот на собитијата. И најсложените тргаге-

17 Аристотел, Никомахоеа етика, ПОба V.
18 М. Д. Петрушевски, Белешки коп текстот иа Поетиката, стр 67.
19 Аристотел, За поетиката, гл. 9, 1452а.
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дни сво^те пресврти и пренознавања му ги доджат на трашчкиот 
состав на собитија, „ . .. зашто има голеш разлика во тоа дали 
ова ce случува поради сна или по она“20.

„Порадк она“ ce случува убедливоста на уметничкото дело 
и поради она“ е саШта σύστασις која ja прави уметничката no
ce бнсст на трагедијата.

Трагичната судбина главно на луѓе Што биле во слава it 
среќа, ce прикажува низ веројатноста и нужноста на жалннте и 
страшнн собитија тие ce случузаат непосредно и непосредно ce 
одразуваат исполнуваат со жал и страв поради сознанието дека 
и најголемите човекови подвизи често ce претвораат во поразн 
поради страското стремање кон целта: како да ce потврдува етнч- 
ката ш сла дека хкперболичноста вообличена уметнички ja соз- 
дава трагиката.

Во состазот на собитијата ce вплетенк чувствата жал iî страв, 
ελεος καί φόβος чии толкувања, философскк it лнтерарнн, 
создаваат невозМожна разнообразност к збрка: од одбизање до 
потврдување, од сожалување и стравување како Малограѓански 
пориви, љубов кон блискиот, φιλανθρωπία, ή, до хирстпјансми 
сфатеко сострадаиие и милосредие. Најсообразно е Можеби Хе- 
геловото Мислење21 кој „машхи“ ги толкува овие παθήματα: 
жал ce јавува поради веројатното и нужно страдање на трагич- 
киот херој кој и; покрај најчесто етичката оправданост на него- 
вото дејствување токму порада страста иманентна ка неговиот 
характер, ce судира, страда, ce погубува, не можејвд да ce отргне 
од поставената цел a да не ce одрече сам себеск пред да ce погуби.

Стравот, пак, е моралиата снага која извира од сах. иот ум 
дух и душа на трагичшот херој, исто така итнентна ним, која 
τφκ секоја греисха, субјективна илк објектквна, ce свртува против 
сопствениот извор. „Се ова, пак „ .. страшното и жалното Можат 
да ce постигнуваат со самиот состаз на собитијата, што е подобро 
и (укажува на дело од подобар иоет“)22.

Аристотел како истенчен опсерзатор укажува токму на ова 
битно својство на поезкјата, единство на дејство кое делувајќи 
од внатре ja создава формата, својство, во најголет мерка при- 
сутно кај врвните поети до ден денес.
‘пх. Тој состав на собитија е оваа врзна поетска натшатост на 
грчката драма која во камерна ограниченост во најжнвотна гус- 
тина постигнува ненадминато совршенство.

,,Κάθαρσις των παθημάτων“ фрла праз врз кристалната кон- 
цепција на „Поетиката“.

Во оваа ххоетска теорија Аркстотел со определбите до кок 
треба да ce држп литерарната критика ни допушта упхте еднаш да 
ги испитаме накусо аргументнте:

20 Аристотел, За поетиката, гл. 10, 1452а.
21 Хегел: Естетика 3.
22 Аристотел, За поешиката гл. 14, 1453b.
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1. —* Катарстата е нејасна сШтагма зашто ce јазува само еднаш
како привид, и ja нема во стварноста кѓа Аристотеловиот 
текст;

2 . — Таа е неверојатна, зашто, иако навидум реадна, не е овоз-
жена бидејќи не ce однесува на „истиот предмет“, ниту на 
„истата мисла“ на мислителот;

3. — Штетна е како заблуда, своевидна σκιαμαχία за сите умови
подоцна;

4. — Противречна е со самиот исказ „чистење“ на нешто што има
цел да „воздејствува“ такво непхто;

5. —· Неправилна е од уметничка страна зашто ja нарушува мис-
ловната структура, „составот на соботијата“, прагматскиот 
состав на „Поетиката“, теорија со живо значење и за нај- 
Модерните теории на уметноста.

R É S U M É

Elena Koleva: ARISTOTE, Π ΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ III, 12: Μέγιστον δέ τούτων 
έστίν ή των πραγμάτων σύστασις.. .

Cette idée, explicitement exprimée, Aristote l ’affirme, souligne et met en 
Valeur dans sa P o é t i q u e  d’une manière ferme, égale à celle de Caton; 
et si Aristote, ce grand savant, est en quelque chose immodéré, si toutefois il 
s’écarte en quelque mesure de son suprême idéal éthique το μέτριον καί το μέσον, 
harmonie qui ne tolère pas de deviation shyperboliques, c’est par sa précision sévère 
dans l’étude de la nature, celle de l’art, ainsi que dans l’étude des connaissances 
éthiques. Aussi est-il plus qu’ étrange qu’ Aristote permette dans la définition 
un syntagme implicite et encore exprimé comme culmen de pensées claires et 
synthétisées. En construisant la théorie de la tragédie de manière essentiellement 
pure, en considérant ce genre poétique comme une intégrité de forme et de 
contenu, Aristote se retire de la sphère de τά οντα dans une conception pure
ment esthétique par laquelle la création n’est pas conçue comme tendance vers 
le monde magique de Platon, ,,là-bas“, ni comme un reflet de la νόησις 
cosmique, mais comme une activité humaine dans ή ζωή πρακτική τις του λόγον 
έχοντος, une πράξις humaine au sens le plus large du mot, πράξις comme 
ποίησις, πράξις comme ζώή πρακτική d’un être doué de raison (esprit), Dans 
ce sens, par une analyse précise et sévère, καθόλου, Aristote étudie et forme une 
μορφή parfaite, allant jusqu’aux κανών καί μέτρον dans sa modulation, il con
struit είδος poétique comme un principe en lui-même, une pureté presque absolue,
exempte de toute autre signification car: .........le but définitif est celui que l’on
ne choisit que pour lui-méme, et jamais à cause d’autre chose”........“ (’Ηθικά
Ν ικομ α χεία , 1097a VII).

En conséquence, la catharsis ne paraît nullement aristotélicienne elle est 
illogiquement liée à la signification unique de tout chez Aristote, à celle du τό 
τέλειος, comme but et fin, qui ramène tout à Γέντελέχεια dans l ’activité 
humaine; ce qui est élémentaire et essentiel dans la méthodologie d’Aristote dans 
son εντελέχεια est justement le τέλος, dans la tragédie, cependant, le sens et 
l ’intention est la σύστασις των πραγμάτων ...


