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HAMARTIA I
ARISTOTELES’
POETIKK
Av Hilde Vinje

En vellykket tragedie skal ikke vise frem mennesker som er plettfrie eller moralsk fordervede, skriver Aristoteles i Poetikk. Derimot skal tragedien etterligne et menneske
som står imellom disse – og det skal gå til grunne som følge av en feil (hamartia). Det er
tydelig at hamartia forårsaker overgangen fra lykke til ulykke. Men hva slags feil er det
egentlig snakk om?

«T

here has been perhaps more scholarly blood shed
over the meaning of hamartia in Aristotle’s Poetics
than over any other concept in the history of literature»,
skrev Robert Dyer i 1965 – med rette. Siden renessansen
har Aristoteles’ Poetikk vært gjenstand for strenge analyser
og fornyet debatt, og dette gjelder særlig de greske enkeltbegrepene i verket. Mimēsis («etterligning») og katharsis
(«renselse») er velkjente eksempler her. Et annet omdiskutert begrep er hamartia, som gjør seg gjeldende når
Aristoteles stiller opp sine krav til tragediens handlingsforløp i kapittel 13. Selv om det fremgår tydelig at hamartia
er årsaken til stykkets tragiske utgang, forblir det et åpent
spørsmål hvorvidt den tragiske helten selv bærer ansvar for
sin egen skjebne.
I den klassiske filologien har dette ene tilfellet av hamartia i ulike tidsepoker blitt forstått på bemerkelsesverdig ulike måter. Et tydelig skifte i konsensus er å finne
i overgangen fra 1800-tallets forståelse av begrepet som

tragic flaw til den nyere tolkningen av hamartia som tragic error. Det sentrale stridsspørsmålet i diskusjonen er og
blir: Betegner hamartia et karaktertrekk som avslører en
moralsk mangel hos tragediehelten? Eller viser hamartia
snarere til en feil som ikke har sin grunn i heltens karakter,
men heller er et utslag av mangel på viktig informasjon
eller andre uheldige omstendigheter?
I dette essayet vil jeg trekke frem et utvalg av de mest
markante tolkningene av begrepet siden 1850, og videre
argumentere for at hamartia burde forstås som et moralsk
ladd begrep. I del I begynner jeg med å kaste et tilbakeskuende blikk på de innledende kapitlene av Aristoteles’
Poetikk og understreke utgangspunktet for hans tragedieteori. Dette leder frem til en grundigere forklaring av den
aktuelle passasjen i kapittel 13. I del II gis et omriss av de
klassiske fortolkningene av begrepet. Som det der fremgår, begrenser ikke debatten rundt hamartia seg til Poetikk
alene. Hamartias språkhistoriske røtter blir en uunngåelig
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del av diskusjonen, og likeledes bruken av ordet hos andre
forfattere og i Aristoteles’ øvrige verker. På bakgrunn av
denne gjennomgangen vil jeg i del III argumentere for at
Aristoteles’ bruk av hamartia impliserer at begrepet ikke
burde leses uten et moralsk aspekt, slik den rådende konsensusen legger opp til – men at hamartia snarere kan understreke tragediens oppdragende funksjon.
I. Diktningens natur
Aristoteles innleder Poetikk ved å slå fast at alle former for
diktning i sin natur er etterligninger (mimēseis) (47a10).1
Med denne grunnsetningen på plass, skjelner han mellom ulike former for diktning på bakgrunn av tre faktorer:
hvilke midler diktningen etterligner med; hva diktningen
etterligner; og hvilket vis diktningen etterligner på. Hva
angår midlene, er disse rytme, ord og versemål. Både tragedien og komedien benytter seg av alle disse; forskjellen
ligger i at de tar i bruk midlene på ulik tid og i forskjellige deler av verket (47b20).2 Når
Mens komedien etter- det gjelder andre faktor, poengterer
ligner mennesker som Aristoteles at all diktning etterligner
handling. Ettersom det er menneser dårligere enn oss, ker som handler, og deres handlinetterligner tragedien ger springer ut fra deres karaktermennesker som er trekk, etterligner diktningen følgelig
bedre enn oss. enten mennesker som er bedre enn
oss, på nivå med oss, eller dårligere
enn oss (48a1). Her skiller tragedien og komedien vei:
Mens komedien etterligner mennesker som er dårligere
enn oss, etterligner tragedien mennesker som er bedre enn
oss (48a10).3 Når det kommer til måten diktningen etterligner på, står tragedien og komedien igjen på samme side:
De etterligner ikke ved å fortelle, slik som Homers epos,
men ved å fremstille personene som handlende (drōntas) –
med andre ord på dramatisk vis (48a20).
Som den andre faktoren antyder, spiller handling (praxis) en nøkkelrolle i Aristoteles’ tragedieteori. Dette fremgår klart av kapittel 6, hvor Aristoteles gir sin definisjon
av tragedien:
[E]n tragedie er en etterligning [mimēsis] av en seriøs og avsluttet handling av et visst omfang, i et språk som er krydret
med forskjellige slags tilsetninger i de forskjellige delene hver
for seg, i dramatisk og ikke fortellende form; ved den medynk [eleos] og skrekk [fobos] som etterligningen fremkaller,
fører den fram til en renselse [katharsis] av den slags sinnstilstander. (49b24–28)4

Tragedien er først og fremst en etterligning av handling, og
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ikke av karakter. Det er riktignok mennesker med en viss
tenkemåte (dianoia) og karakter (ēthos) som utfører handlingen, men karakteren kommer først til syne gjennom
deres handlinger.5 Handlingsforløpet (mythos) blir derfor
tragediens grunnvoll, mens karakteren alltid kommer i annen rekke (50b1).
Aristoteles poengterer videre at det er elementer i
handlingsstrukturen som gir sterkest virkning. Dette gjelder særlig to elementer: omslag (peripeteia) og gjenkjennelse (anagnōrisis). Omslaget er skiftet som får handlingen
til å gå i motsatt retning, og må skje ut fra sannsynlighet
eller nødvendighet. Gjenkjennelsen er derimot skiftet fra
uvitenhet til viten. Dette fører til enten vennskap eller fiendskap, og på sitt beste inntreffer gjenkjennelsen sammen
med et omslag. En tredje bestanddel i handlingsstrukturen
er lidelse (pathos). Lidelsen inntrer når handlingen resulterer i noe destruktivt og smertefullt, «slik som dødsfall
for åpen scene, kvalende smerter, kvestelser og denslags»
(52b10). Gjennom disse handlingselementene evner tragedien å vekke medlidenhet (eleos) og frykt (fobos), og slik
fremkaller verket katharsis – dette kan i det store og hele

sies å være tragediens mål.
Etter å ha definert tragedien og etablert handlingen
som dens fremste gjenstand for etterligning, kommer
Aristoteles i kapittel 13 frem til kravene som handlingsforløpet i en vellykket tragedie må imøtegå. Han går her
restriktivt til verks, og begynner med å eliminere handlingsforløp som er uegnet for tragedien. For det første,
skriver Aristoteles, kan tragedien umulig fremstille plettfrie mennesker som styrter i ulykke fra lykke. Dette vekker
verken frykt eller medlidenhet, skriver Aristoteles – «det er
bare frastøtende» (52b30). For det andre kan tragediedikteren ikke fremstille skurker som opplever en overgang fra
ulykke til lykke. Dette evner ikke å fremkalle de tragiske
følelsene, og appellerer heller ikke til oss som mennesker.
Som det i samme avsnitt presiseres, føler vi medlidenhet
med dem som ufortjent havner i ulykke, mens frykt vekkes av ulykke som rammer noen som ligner en selv. En
skurks vei fra ulykke til lykke mangler dermed alt som skal
til, og ender opp som «det mest utragiske av alt» (52b30).
For det tredje kan tragediens handlingsforløp heller ikke
fremvise et fordervet menneske som beveger seg fra lykke
til ulykke. Dette har riktignok en viss appell, innrømmer
Aristoteles, men det appellerer ikke til de riktige følelsene
– som jo er medlidenhet og skrekk.
Aristoteles kommer så til den avgjørende passasjen:
Tilbake står da den som står midt imellom disse. Det er en
person som opplever et skifte til ulykke verken til tross for at
han utmerker seg med sine menneskelige kvaliteter og sin
rettferd, eller på grunn av sletthet og skurkaktighet, men som
følge av en feil [hamartian]; dessuten er det en som nyter
stor anseelse og lykke, slik som Oidipus og Thyestes og andre
berømte menn fra slike slekter.
Det er altså nødvendigvis slik, at hvis et handlingsforløp
skal være vellykket, må det være enkelt og ikke dobbelt (slik
noen sier), og det må innebære et skifte, ikke til lykke fra
ulykke, men tvert imot fra lykke til ulykke; skiftet må ikke
skyldes skurkaktighet, men bero på en stor feil [di’ hamartian
megalēn] begått av et menneske av det slaget jeg nettopp har
omtalt, eller eventuelt av en som er bedre enn som så, ikke
verre. (53a5–20)6

Problemet blir: Hvordan skal vi forstå hamartia? Det er
tydelig at hamartia er en feil som forårsaker overgangen
fra lykke til ulykke; men hva slags feil er det snakk om?
Mens flere filologer hevder at hamartia er forankret i en
moralsk brist hos den tragiske helten, mener andre at hamartia inntrer som følge av uunngåelig uvitenhet. Atter
andre hevder at hamartia ikke kan ha mer enn en generell

betydning i Poetikk og at Aristoteles lar det være opp til
tragediedikterne å nyansere hva slags handling som vipper den tragiske helten over i ulykke. For å fremstille de
viktigste fortolkningene av begrepet på historisk vis, kan
vi begynne med 1800-tallets forklaring av hamartia som
en karakterbetinget feil, en såkalt tragic flaw.
II. Fra tragic flaw til tragic error
At Aristoteles klassifiserer det plettfrie mennesket som uegnet for et tragisk handlingsforløp, har avgjørende betydning for tolkningen av hamartia som en mangel eller brist
ved heltens karakter. Nettopp fordi han ikke kan være fullkommen, blir det nærliggende å lese hamartia som en feil
som avslører tragedieheltens ufullkommenhet – hamartia
blir en «moralsk akilleshæl», for å si det med P. Manns
treffende ord (sitert i Bremer 1969:92, min oversettelse).
Denne karakteristikken finner grobunn i F. Ueberwegs
tyske oversettelse av 1869. Den tragiske helten skal ikke
være fullstendig uskyldig, skriver han i noteapparatet
(Ueberweg 1869:69). Grunnen er at det vil skade vår
menneskelige medfølelse (to filanthrōpon) når den ulykkelige skjebnen rammer en uskyldig. Som en kommentar til
G.W.F. Hegels begrep om tragische Schuld poengterer han
at den tragiske lidelsen hos Aristoteles ikke skal være en
straff for en overtredelse – dikteren skal ikke fungere som
en dommer (Ueberweg 1869:70).7 Selv om den tragiske
helt ikke er uskyldig, betyr ikke dette at den tragiske utgangen er fortjent – snarere tvert imot.
I Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Art fra 1894 skisserer S.H. Butcher tre mulige tolkninger av hamartia, og
viser her til Den nikomakiske etikk: Som synonymt med
hamartēma og brukt om en enkelt handling, kan hamartia
for det første leses som en «error due to inadequate knowledge of particular circumstances» (Butcher 1951:317–
318) – som er identisk med Aristoteles’ bestemmelse av
hamartēma i bok V av Den nikomakiske etikk. En slik tolkning vil innebære en viss grad av moralsk klanderverdighet, ettersom omstendighetene ved handlingen kunne ha
vært kjent for aktøren gjennom innsats. Hamartia kan
også knyttes løst til en feil grunnet på uunngåelig uvitenhet. I begge tilfeller skjer feiltrinnet uten hensikt, og den
moralske undertonen i begrepet vil avhenge av hvorvidt
den tragiske helt selv er ansvarlig for uvitenheten. Butchers
andre tolkning er «the moral hamartia proper», hvor handlingen skjer med hensikt, men uten å være veloverveid –
handlinger som begås i sinne eller forhastelse (Butcher
1951:318–319). Sist, men ikke minst, skriver Butcher,
kan hamartia betegne en mangel ved tragedieheltens karakter. En slik mangel er på den ene siden forskjellig fra et
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enkelt feilskjær («an isolated error or fault»); på den andre
siden er den forskjellig fra laster som er forankret i en fordervet vilje. Under denne tolkningen faller enhver menneskelig og moralsk svakhet som ikke er preget av en ond
hensikt. Hamartia vil her ikke leses som en enkelthandling, men derimot som en permanent tilstand ved karakteren (Butcher 1951:319). Butcher innrømmer riktignok
at Oidipus’ tragiske skjebne vanskelig kan spores tilbake til
en moralsk mangel, men konkluderer med at hamartia hos
Aristoteles likevel kan dekke de tre ovennevnte meningene: «A single great error, whether morally culpable or not;
a single great defect in a character otherwise noble, – each
and all of these may carry with them the tragic issues of
life and death» (Butcher 1951:321).8 Fordi Butcher åpner
for så vel en moralsk som en ren intellektuell lesning av
hamartia, kan vi plassere ham i vannskillet mellom tolkningen av begrepet som tragic flaw og tragic error.
Lesningen av hamartia som et intellektuelt feiltrinn
som har sin grunn i mangel på viktig informasjon – en
tragic error of judgement – får herfra økt oppslutning. I I.
Bywaters oversettelse av 1909, hvor hamartia er gjengitt
med «error of judgement», begynner skiftet i konsensus
å tre klart frem. Som en bekreftelse på dette kan vi trekke
frem P. van Braams artikkel «Aristotle’s use of Hamartia»
(1912). På bakgrunn av passasjer i Den nikomakiske etikk
slutter van Braam her at hamartia er å regne som en ufrivillig handling, og derfor ikke kan innebære skyld:
If we now compare the Aristotelian use of hamartia in the
Nicomachean Ethics with the passage in the Poetics (Ch. xiii.)
where the character of the ideal hero of a tragedy is defined, we must, I think, come to the conclusion that the sense
of the paragraph will not admit of any other interpretation
of the term than that of «error of judgement». (van Braam
1912:271)

I alt forekommer hamartia fem ganger i Den nikomakiske
etikk, i tillegg til forekomster av andre ord med roten hamart-. Passasjene van Braam viser til, er blant annet å finne
i bok III. Her tegner Aristoteles opp skillet mellom frivillige og ufrivillige handlinger, og slår fast at en frivillig handling verken kan skje under tvang eller av uvitenhet om de
enkelte forhold ved handlingen (Eth. Nic., 1110a1).
Å gjøre noe på grunn av uvitenhet later også til å være forskjellig fra det å gjøre noe uvitende, for den som er full eller
rasende, synes ikke å handle på grunn av uvitenhet, men ut
fra en av de nevnte grunner – og på den andre siden, heller
ikke vel vitende, men uvitende.
Nå er enhver slett person uvitende [agnoei] om hva han
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bør gjøre eller avstå fra, og det er på grunn av slike feil [tēn
toiautēn hamartian] at folk blir urettferdige og i det hele tatt
slette. (Eth. Nic., 1110b25–1111a5)9

Hamartia refererer her til det å være uvitende og kan ikke
implisere annet enn en fornuftsmessig feil, mener van
Braam (1912:266). Uvitenhet (agnoia) deles av Aristoteles
inn i uvitenhet om det allmenne og uvitenhet om enkelttilfellet. Mens den første typen uvitenhet er å betrakte som
frivillig (og dermed klanderverdig), er den andre typen
ufrivillig. Skulle man derimot sidestille tilfellet av hamartia i sitatet ovenfor med sletthet (kakia), ville setningen
kun være en tautologi, slutter van Braam (1912:267). Han
fortsetter så til det andre tilfellet av hamartia, hentet fra
kapittel 7 i samme bok.
Det er selvsagt mulig å frykte ting i større eller mindre grad,
eller å frykte ting som ikke er skremmende som om de var
det. Noen feiltagelser [hamartiōn] oppstår når man er redd
for feil ting, andre når man er redd på feil måte, atter andre
når man er redd til feil tid eller lignende, og likeledes redd
for de ting som inngir selvtillit. (Eth. Nic., 1115b10–15)10

Igjen impliserer hamartia «uvitenhet om enkelttilfellet»,
påpeker van Braam. Sitatet er hentet fra Aristoteles’ diskusjon av mot, og argumentet han her bygger opp, er som
følger: Sant mot (andreia) er basert på nøyaktig kunnskap om alle farlige omstendigheter og på en bevisst seier
over all fornemmelse av frykt. Feilvurderinger av enkelte
forhold vil derfor ikke kunne gjøre en feiging til en helt.
Dermed kan passasjen støtte opp under lesningen av begrepet som «an error of judgement», fordi den angår uvitenhet om det partikulære (van Braam 1912:267).
Tredje tilfelle er å finne i kapittel 8, bok VI:
I sin overveielse kan man videre ta feil [hamartia] enten om
det allmenne eller om enkelttilfeller; man kan enten ta feil av
om alt tungtflytende vann er bedervet, eller av om dette er
tungtflytende eller ikke. (Eth. Nic., 1142a20–25)11

Tilføyelsen «i sin overveielse» (en tō bouleusasthai), samt
det naturvitenskapelige eksempelet, får van Braam til å
konkludere med at intet annet enn en intellektuell feilvurdering er ment her – enten det gjelder vurderinger av allmenne eller enkelte forhold (van Braam 1912:267). Fjerde
tilfelle er hentet fra kapittel 9, bok VI:
Det å overveie vel er heller ikke en eller annen slags antagelse.
Men siden den som overveier dårlig tar feil, og den som overveier vel har rett, er det klart at det å overveie vel er en slags
riktighet, men ikke i viten eller i antagelse. I vår vitenskape-
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lige forståelse finnes jo ikke riktig viten (for feilaktig viten
[hamartia] finnes ikke), og riktighet i antagelse er sannhet.
(Eth. Nic., 1142b5–10)12

Med andre ord: I vitenskapen eksisterer ikke rett og galt,
og det er ikke rom for overveielse; vitenskap krever harde
fakta (van Braam 1912:268). Det femte tilfellet av hamartia i bok VII skaper imidlertid vanskeligheter for van
Braam:
Et tegn på dette er at karaktersvakhet ikke bare klandres
som en feil [hamartia], men også som en slags last, enten
det dreier seg om karaktersvakhet overhodet eller bare i visse
henseender, men ingen av disse nevnte svakheter (angående
de ting som er å foretrekke i seg selv) klandres på samme
måte. (Eth. Nic., 1148a1)13

Passasjen viser tydelig at Aristoteles også tillegger hamartia en moralsk klanderverdighet. Van Braam vender på sin
side fokuset på autentisiteten til bok VII, og mener det
er grunner til å trekke denne i tvil. Derfor tillegger han
ikke dette tilfellet av hamartia like stor vekt som de øvrige.
Uten å gå inn i detalj i diskusjonen om bok VII, fremstår
denne avvisningen likevel som en rask løsning.
Van Braam gjør et grundig forsvar for å vise at hamartia ikke impliserer klanderverdighet i utvalgte passasjer av
Den nikomakiske etikk. Samtidig kan man etterlyse en nærmere diskusjon av de forskjellige kontekstene som Den nikomakiske etikk og Poetikk er skrevet innenfor. Det er ikke
uten videre gitt at man kan trekke paralleller mellom de to
verkene og de forskjellige passasjene uten å først klargjøre
hvilke premisser de bygger på. Emnet for kapittel 13 av
Poetikk er hvilket handlingsforløp som er best egnet til å

fremkalle frykt og medlidenhet; Den nikomakiske etikk utformes ikke ut fra denne målsettingen. De fire første passasjene van Braam henter frem, viser riktignok at Aristoteles
tillegger hamartia et intellektuelt aspekt. Likevel er ikke
dette tilstrekkelig bevisføring for å vise at det samme er
tilfellet også i Poetikk. Hva gjelder fjerde forekomst av hamartia i Den nikomakiske etikk, kan det også stilles spørsmål ved om dette tilfellet i det hele tatt lar seg overføre
til Poetikk. For kan man virkelig si at tragediehelten ikke
foretar noen form for overveielser i sine valg?
Mens van Braam hovedsakelig baserer seg på Den
nikomakiske etikk for å bestemme hamartias betydning i
Poetikk, gir J.M. Bremer en heldekkende fremstilling av
begrepet i sin doktoravhandling Hamartia: Tragic Error in
the Poetics of Aristotle and in Greek Tragedy (1969). Som
tittelen antyder, konkluderer han med at hamartia best
forstås som «‘tragic error’, i.e. a wrong action committed
in ignorance of its nature, effect etc., which is the starting point of a causally connected train of events ending in
disaster» (1969:63). For å få et klarere grep om hamartias
generelle semantikk, kan vi begynne med å ta et kort blikk
på fremstillingen Bremer gir av begrepets etymologi.
Bremer skjelner mellom tre mulige betydninger av ord
som har roten hamart- (1969:30). For det første kan tilfeller av disse ordene samles under meningen «å bomme»
(miss). For det andre som «å feile» (err), som enten vil si
å misforstå noe, eller å gjøre en glipp. For det tredje som
«å krenke» (offend), som mer presist innebærer å handle
klanderverdig, herunder å bryte loven. Bremer analyserer
så forekomsten av denne ordgruppen fra Homer frem til
det 3. århundre f.Kr. Utfallet av analysen antyder at det er
et gradvis semantisk skifte fra den første mulige meningen
av ordgruppen til den tredje: Mens betydningen opprinnelig var bokstavelig og betegnet at man faktisk bommet
på et mål (missed the mark), beveger det semantiske innholdet seg via den andre betydningen mot et metaforisk
meningsinnhold. Hos de tre klassiske tragediedikterne
– Aiskhylos, Sofokles og Euripides – tenderer hamart-ordene mot å overveiende brukes om klanderverdige handlinger med tragiske konsekvenser. I det 4. århundre f.Kr.
faller hovedbruken av ordet inn under betydningen «klanderverdige handlinger» (Bremer 1969:60–61). Til denne
analysen kan det utdypes at hamartia i senere tid fikk den
moraliserende betydningen «synd» i nytestamentlig gresk.
Til tross for at skiftet inntrer lenge etter Aristoteles’ tid,
hevder likevel flere filologer at forståelsen av hamartia som
moralsk klanderverdig skyldes en (for stor) påvirkning fra
kristen tradisjon.
Så tilbake til kapittel 13 av Poetikk og konteksten haHILDE VINJE
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martia anvendes i. Bremer poengterer at Aristoteles’ krav
om at helten ikke kan være fullkommen prima facie impliserer at han bærer en viss skyld. Likevel konkluderer
Bremer med det motsatte. Et av hans avgjørende argumenter med henblikk på Poetikk, er Aristoteles’ definisjon av
medlidenhet (eleos). Som allerede nevnt gjelder medlidenhet «noen som ufortjent havner i ulykke» (Poet. 53a1–10).
Bremer mener her å se en indre splid i Aristoteles’ krav: På
den ene siden skal den tragiske helten være et menneske
med visse moralske mangler; på den andre siden skal han
ufortjent havne i ulykke for å vekke vår medlidenhet.14
Eleos is defined as περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστιν δυστυχοῦντα [den
som ufortjent havner i ulykke]. This is more consistent with
the rest of the Poetics (and other Aristotelian works) than the
passing remark that the ἐπιεικής [den plettfrie] is declared
to be unfit for the tragic stage (then τὸ φιλάνθρωπον (sense of justice) turns up as a norm). Consequently the hero’s
downfall should not be the result of his wicked way of life; it
should be due to a hamartia βελτίονος μᾶλλον ἢ χείρονος
[av en bedre heller enn verre [enn oss]]. These two statements
can never be reconciled with an interpretation of hamartia in
which guilt is stressed. (Bremer 1969:62, mine oversettelser)

At Bremer her sidestiller alle former for ansvar med en
«wicked way of life», er ikke
Mens betydningen
uproblematisk. Er den traopprinnelig var bokstave- giske skjebnen kun ufortjent
lig og betegnet at man når den rammer en person
faktisk bommet på et mål, uten lyter? Er det ikke mulig
beveger det semantiske at den tragiske helt innehar et
element av skyld, men likevel
innholdet seg via den andre ikke fortjener sin tragiske
betydningen mot et skjebne, ettersom feiltrinnet
metaforisk meningsinnhold. ikke står i harmoni med de
skjebnesvangre konsekvensene? Nettopp fordi Bremer på den ene siden hevder at
hovedpersonen ikke kan være moralsk ansvarlig dersom
ulykken skal være ufortjent og på den andre siden ikke
forankrer dette premisset i Aristoteles’ egne uttalelser, er
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det grunn til å trekke argumentet i tvil.
En tekst som gjør nettopp det, og som representerer et
unntak fra den moderne ortodoksien ved å vende tilbake
til en posisjon som ligner Butchers, er T.W.C. Stintons
«Hamartia in Aristotle and Greek Tragedy» (1975).
Stinton gir klart uttrykk for at han ikke ønsker å gå tilbake
til fortolkningen av hamartia som en utelukkende moralsk
klanderverdig handling, men hevder å vise at lesningen
av begrepet som tragic error heller ikke yter rettferdighet
overfor Aristoteles. Bruken av hamartia, hevder Stinton,
har derimot et bredt nedslagsfelt: Mens begrepet i enkelte
tilfeller bør leses som «ignorance of fact», bør det andre
steder forstås som en moralsk defekt (Stinton 1975:221).15
Utslagsgivende for Stintons konklusjon, er hans fokus
på tragediens vending fra lykke til ulykke:
Now pity, for Aristotle, is the product of two factors: the
innocence of the agent and the extent of the suffering. For
the tragic effect, the suffering must be intense: it involves a
complete reversal of fortune. So the agent need not be blameless for his plight to be pitied. But in E.N.16 3.1 no such
complete reversal is in question, so only those acts are said
to be pitiable where the agent, acting through ignorance, is
blameless. We need not therefore regard as suitably tragic
only those acts which Aristotle in E.N. 3.1 specifically says
deserve pity. A wide range remains of acts which are due to
moral error rather than mistake, but where suffering is in
some sense undeserved, i.e. acts for which there is συγγνώμη
[overbærenhet], and perhaps also acts which are culpable in
themselves but cause disproportionate misery to the agent.
(Stinton 1975:229–230, min oversettelse)

Stinton vektlegger med andre ord de to verkenes særegne
motivasjoner: Mens Poetikk retter søkelys på de tragiske
følelsene som vekkes når en helt går fra lykke til ulykke, er
det ikke dette drastiske omslaget som er utgangspunktet
for vår medlidenhet i Den nikomakiske etikk. Her er det
snarere snakk om medlidenhet med den ufrivillige aktøren overhodet. En rekke handlinger som er forårsaket av
klanderverdige feil, og som samtidig resulterer i en ulykke
som ikke står i stil med det moralske bruddet, gjenstår.
Dermed står det en luke åpen for at den tragiske helt kan
gå til grunne uten å være fritatt for ansvar.
Hva så med Oidipus og de andre historiene Aristoteles
oppgir som eksempler på fremragende tragediediktning?
De relevante eksemplene i kapittel 13 begrenser seg i alt til
seks mytologiske skikkelser: Oidipus, Alkmeon, Orestes,
Meleagros, Thyestes og Telefos.17 Spørsmålet blir: Kan vi
lese hamartias betydning ut fra disse?
Skal man lese disse eksemplene som målestokker for

– men han bærer likevel et snev av skyld for dette resultatet, konkluderer Harsh. Selv om Harsh gjør klokt i ikke
å fraskrive Oidipus alt ansvar for sin egen undergang, er
det ikke til å komme bort fra at uvitenheten om det partikulære – at Laios og Iokaste er hans foreldre – spiller en
viktig rolle i handlingsforløpet. Oidipus bestrider aldri at
det er galt å myrde ens egen far og gå til sengs med sin
mor, og mangler derfor ikke kunnskap om det allmenne.
Snarere er det ved vurderinger av enkelttilfellet han kommer til kort.
Til tross for at dette peker mot at tragic error vil være
den mest treffende beskrivelsen av Oidipus’ feilgrep, bør
man likevel være forsiktig med å la dette ene eksempel avgjøre striden. Først må det nemlig diskuteres hvilken tyngde Aristoteles’ seks eksempler faktisk kan tillegges. Disse
mytologiske skikkelsene og deres historie settes ikke i en
direkte forbindelse med hamartia, men presenteres som
egnet mytologisk materiale for tragedien i kraft av at de
«fikk oppleve enten å lide forferdelig eller å gjøre forferdelige ting» (Poet. 53a20). Dermed kan man argumentere
for at handlingsforløpet i Kong Oidipus ikke kan brukes
til å bestemme betydningen av hamartia, slik eksempelvis Stinton gjør (1975:227). Med andre ord: Det er ikke
gitt at det skal være et fullstendig sammenfall mellom de
mytologiske eksemplene og prinsippene Aristoteles angir
tidligere i kapittelet.18
III. Diktning som paideia
Som det fremgår av del II, konsentrerer litteraturen som
diskuterer betydningen av hamartia seg i hovedsak om tre
forhold. For det første vurderer den det semantiske meningsinnholdet i hamartia og beslektede ord i skrifter av
eldre forfattere, i tillegg til å analysere bruken av ordgruppen i andre deler av Corpus Aristotelicum. For det andre
fokuserer den på kravene Aristoteles samlet sett stiller til
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hamartia, melder det seg enkelte utfordringer. Hvilke konkrete handlingsforløp de mytologiske eksemplene kan settes i forbindelse med, er ikke fullstendig klart. Som kjent
tok antikkens tragediediktere utgangspunkt i et allerede
velkjent mytologisk materiale, og diktet på bakgrunn av
dette sin egen variant av mytene. Det er derfor ikke klart
hvilke konkrete handlingsforløp Aristoteles refererer til.
La oss likevel kaste et blikk på den mest kjente og diskuterte tragedien blant Aristoteles’ eksempler: Sofokles’ Kong
Oidipus.
Om Oidipus, sønn av kongeparet Laios og Jokaste,
ble det spådd at han ville myrde sin far og gifte seg med
sin mor. Av den grunn blir han som barn satt ut for å dø
på fjellet Kitharon med anklene gjennomboret og bundet
sammen. Han reddes imidlertid av en gjeter, som bringer ham til kong Polybos av Korinth. Her vokser Oidipus
opp i tro om at han er Polybos’ sønn. Da det senere blir
antydet at Oidipus ikke er Polybos’ rettmessige sønn, forlater Oidipus Korinth for å rådføre seg med oraklet i Delfi.
Oraklet advarer Oidipus mot at han en dag vil drepe sin
far og ekte sin mor, og Oidipus beslutter derfor å aldri
vende tilbake til Korinth. På vei mot Theben kommer
han så i krangel med en fremmed – som i virkeligheten
er hans far Laios. De nekter begge å vike for hverandre,
og striden ender med at Oidipus slår den fremmede i hjel.
Etter at Oidipus senere klarer å løse Sfinxens gåte, krones
han til Konge i Theben og inngår giftermål med Jokaste.
Da Oidipus etter flere år blir klar over hvem som er hans
sanne foreldre, blinder han seg selv, mens Jokaste tar sitt
eget liv.
Det er ikke til å komme unna at uvitenhet er et sentralt
element i Sofokles’ handlingsforløp. I forlengelse av dette
kan man argumentere for at den utslagsgivende faktoren
for vendingen fra lykke til ulykke nettopp er Oidipus’
uvitenhet og ikke hans moralske brister – som både van
Braam og Bremer gjør. P.W. Harsh, som derimot insisterer
på at hamartia bør forstås som en moralsk kvalitet (og slik
faller inn under den gamle skolen), tilbyr en ganske annen
lesning av Kong Oidipus:
… surely the pre-eminently good and just man does not fly
into a fury when a carriage crowds him from the road, and
he does not commit murder indiscriminately even when he
is lashed by the driver. Surely such a man, given the oracle
of Oedipus, would die before slaying a man old enough to
be his sire or before marrying a woman old enough to be his
mother. (Harsh 1945:48)

Oidipus ønsker ikke med vilje å handle galt, er ikke ondsinnet og fortjener heller ikke den ulykken han havner i
HILDE VINJE
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tragedien i Poetikk. Sist, men ikke minst vurderer den
de litterærere eksemplene verket er illustrert med. Skal
man dømme på bakgrunn av Poetikk i sin helhet, vil jeg
videre argumentere for at handlingens forrang antyder at
Aristoteles’ bruk av hamartia har moralske undertoner.
Som påpekt er et av kjerneargumentene for å tolke hamartia som en uklanderlig handling at heltens ulykke med
nødvendighet må være ufortjent dersom diktningen skal
vekke vår medlidenhet. En slik lesning forutsetter at det
vil oppstå en motsigelse om dikteren lar rollefiguren være
ansvarlig for den utslagsgivende handlingen, samtidig som
vedkommende ligger i det øvre sjiktet hva moralsk kvalitet
angår (skjønt han ikke kan nå helt opp) – fordi ansvar
sidestilles med at man fortjener sin ulykke, noe som går
på akkord med vår medlidenhet. Men kapittel 13 kan også
leses uten en slik motsetning: Plettfrie mennesker (epieikeis
andras) er ikke uegnet for handlingsforløpet i en tragedie
fordi den ulykkelige skjebnen avviker fra deres fortreffelige karakter; de er uegnet fordi det ikke er noe i dem som
kunne tilsi at de skulle handle slik at det tragiske utfallet
oppstår. Et slikt handlingsforløp vil derfor være miaron
(«frastøtende»). At den tragiske helt ikke kan være plettfri, er ikke bare en «passing remark», som Bremer skriver (1969:62), men et krav på lik linje med at han heller
ikke skal være moralsk fordervet. Derfor er vi egentlig ikke
tvunget til å velge mellom en ansvarlig og en moralsk god
karakter.
Som Aristoteles så uttrykkelig presiserer, er den tragiske diktekunsten en etterligning «ikke av mennesker,
men av handlinger, det vil si: av
At hamartia – selve liv» (Poet. 50a10–20). Tragedien
årsaken til at den skal med andre ord ikke bare være
tragiske helt slår om fra en fremstilling av lidende menlykke til ulykke – skal nesker; den skal være en fremstilling av handlende mennesker.
være en «bommert»,
Nettopp av den grunn synes det
fremstår ikke som en ikke rimelig at hamartia skal inntilfredsstillende forstå- treffe på grunn av årsaker som
else av begrepet. ikke springer ut av individet, slik
at den tragiske skjebnen blir et
utfall av en ufrivillig handling som skyldes uvitenhet om
enkelttilfellet. Dersom den tragiske skjebnen blir et spørsmål om påvirkning utenfra, harmonerer ikke dette med
det aristoteliske utgangspunktet: En ekstern årsak vil ikke
gi helten rom for handling, mens en årsak som er forankret
i individet vil gi et klarere bilde av menneskelig handling.
At hamartia – selve årsaken til at den tragiske helt slår om
fra lykke til ulykke – skal være en «bommert»19, fremstår
ikke som en tilfredsstillende forståelse av begrepet.
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Flere passasjer i Poetikk støtter opp under denne antagelsen. I kapittel 9 understreker Aristoteles nødvendigheten av at handlingsforløpet skjer ut fra sannsynlighet
eller nødvendighet. At diktningen forteller om ting som
kunne ha skjedd, gjør at den skiller seg fra historieskrivningen. Mens historieskrivningen forteller om det som
har skjedd, dvs. partikulære hendelser, har diktningen mer
til felles med filosofien idet den uttrykker det allmenne:
«‘Det allmenne’ vil si at visse slags mennesker vil komme
til å si eller gjøre visse slags ting – med sannsynlighet eller
nødvendighet» (Poet. 51b1–10). At hamartia skal forstås
som en feil forankret i uvitenhet om enkelttilfellet, virker
ikke rimelig. Handlingsforløpet skal nettopp ikke springe
ut av tilfeldigheter. Dikteren skal derimot sannsynliggjøre
at visse mennesker gjør visse feil. Dette svekker ytterligere
synet på hamartia som en handling ekstern fra individet.
Med disse betraktningene mener jeg likevel ikke at
man burde gå tilbake til 1800-tallets oversettelse av hamartia som en «karaktermangel». I kapittel 13 legger
Aristoteles først og fremst frem sine krav til tragediens
handlingsforløp (mythos) – og ikke til tragediens karakter
(ēthos). Hamartia burde forstås i lys av den absolutte forrangen Aristoteles gir til handling (praxis); ikke som et rent
stillbilde av hovedpersonens karakter.
IV. Avsluttende bemerkninger
De historiske fortolkningene av hamartia har et vidt
spenn: Farget av nytestamentlig gresk ble begrepet forstått
som «synd» under den italienske renessansen; under den
franske klassisismen stivnet forståelsen av begrepet som
«skyld»; mens den tyske filosofien i kjølvannet av Hegel
tilla den tragiske helten en metafysisk skyld gjennom begrepet tragische Schuld. Som poengtert i dette essayet vil
det imidlertid ikke gi mening å hevde at hovedkarakteren
fortjener sin tragiske skjebne – for medlidenheten vekkes
først når noen ufortjent går til grunne.
Overgangen fra 1800-tallets lesning av hamartia som
tragic flaw til 1900-tallets insistering på tragic error har likevel enkelte problematiske aspekter ved seg. Dersom hamartia begrenses til en intellektuell feilvurdering og tømmes for et mulig moralsk innhold, fremstår ikke lenger den
tragiske helten som en handlende aktør. Det er nettopp i
den subtile forbindelsen mellom ansvar og ulykke diktningen fremkaller de tragiske følelsene på sitt mest effektive.
Frykten vekkes ved at helten ligner på oss, og medlidenheten følger når han går fra lykke til ulykke – verken som et
uskyldig offer eller en forhåndsdømt synder, men som en
mimēsis av menneskelig handling.

NOTER
I tråd med vanlig praksis, sløyfer jeg 14-tallet som henviser til Bekker-utgaven av Poetikk. 47a10 er med andre ord en henvisning til side 1447, spalte
a, linje 10 i Bekkers versjon.
2
Dette gjelder også dithyrambe- og nomosdiktningen. Ettersom det er tragedieteorien som står i fokus i dette essayet, vil bemerkningene som ikke
angår tragedie og komedie utebli videre i fremstillingen.
3
Interessant å bemerke er at Aristoteles senere presiserer hvordan komediediktningen evner å kalle frem latteren i oss: med feilskjær (hamartēma) som
ikke fører til undergang, og pinligheter som ikke medfører smerte (49a30).
4
Med mindre annet er presisert, er alle de norske sitatene hentet fra Ø. Andersens oversettelse (2008).
5
Dette er for øvrig også grunnen til at tragedien kan diktes uten karakterer, mens den umulig kan diktes uten handling (50a20). Hva Aristoteles mer
presist legger i dette, er vanskelig å si, men poenget understreker om ikke annet handlingens absolutte forrang.
6
Av hensyn til tilgjengelighet og lesbarhet oppgir jeg her sitatet på norsk. Dette er likevel uheldig, fordi en oversettelse allerede forutsetter en tolkning
av begrepet. Jeg legger derfor ved passasjen i original:
1

ὁ μεταξὺ ἄρα τούτων λοιπός. ἔστι δὲ τοιοῦτος ὁ μήτε ἀρετῇ διαφέρων καὶ δικαιοσύνῃ μήτε διὰ κακίαν καὶ μοχθηρίαν μεταβάλλων εἰς τὴν
δυστυχίαν ἀλλὰ δι᾽ ἁμαρτίαν τινά, τῶν ἐν μεγάλῃ δόξῃ ὄντων καὶ εὐτυχίᾳ, οἷον Οἰδίπους καὶ Θυέστης καὶ οἱ ἐκ τῶν τοιούτων γενῶν ἐπιφανεῖς
ἄνδρες. ἀνάγκη ἄρα τὸν καλῶς ἔχοντα μῦθον ἁπλοῦν εἶναι μᾶλλον ἢ διπλοῦν, ὥσπερ τινές φασι, καὶ μεταβάλλειν οὐκ εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας
ἀλλὰ τοὐναντίον ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μὴ διὰ μοχθηρίαν ἀλλὰ δι᾽ ἁμαρτίαν μεγάλην ἢ οἵου εἴρηται ἢ βελτίονος μᾶλλον ἢ χείρονος.
Toneangivende fortolkninger av hamartia tidlig på 1800-tallet tilla gjerne Aristoteles et begrep om tragische Schuld. Denne tolkningen er imidlertid
sterkt influert av Hegels Vorlesungen über die Aesthetik, og er ikke utelukkende forankret i Aristoteles’ bruk av ordet. For mens Hegel baserer seg på sitt
eget utvalg av tragedier (fremfor alt Sofokles’ Antigone) og ikke Poetikk, bruker Aristoteles andre eksempler på fremragende tragediediktning. Denne
tolkningen må ikke forveksles med tradisjonen for å lese hamartia som tragic flaw. Som Bremer presiserer, er tragisk skyld snarere å forstå som «the state
brought about by sinning, an inner attitude which stems from the wicked action, and a kind of burden from which one is relieved only by adequate
punishment» (1969:63).
8
Butcher oversetter for øvrig hamartia med «error or frailty» i sin engelske utgave av Poetikk, og impliserer dermed en potensiell moralsk skyld.
9
Her angir jeg sitater fra den norske oversettelsen av verket (1999), mens���������������������������������������������������������������������������������
van Braam naturlig nok oppgir
���������������������������������������������������������
sitatetene
��������������������������������������������������
i original. Første tilfelle er som følger på gammelgresk:
7

ἕτερον δ᾽ἔοικε καὶ τὸ δι᾽ ἄγνοιαν πράττειν τοῦ ἀγνοοῦντα: ὁ γὰρ μεθύων ἢ ὀργιζόμενος οὐ δοκεῖ δι᾽ ἄγνοιαν πράττειν ἀλλὰ διά τι τῶν
εἰρημένων, οὐκ εἰδὼς δὲ ἀλλ᾽ ἀγνοῶν. ἀγνοεῖ μὲν οὖν πᾶς ὁ μοχθηρὸς ἃ δεῖ πράττειν καὶ ὧν ἀφεκτέον, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην ἁμαρτίαν ἄδικοι
καὶ ὅλως κακοὶ γίνονται.
ἔστι δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον ταῦτα φοβεῖσθαι, καὶ ἔτι τὰ μὴ φοβερὰ ὡς τοιαῦτα φοβεῖσθαι. γίνεται δὲ τῶν ἁμαρτιῶν ἣ μὲν ὅτι ὃ οὐ δεῖ, ἣ δὲ ὅτι
οὐχ ὡς δεῖ, ἣ δὲ ὅτι οὐχ ὅτε, ἤ τι τῶν τοιούτων: ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰ θαρραλέα.
11
ἔτι ἡ ἁμαρτία ἢ περὶ τὸ καθόλου ἐν τῷ βουλεύσασθαι ἢ περὶ τὸ καθ᾽ ἕκαστον: ἢ γὰρ ὅτι πάντα τὰ βαρύσταθμα ὕδατα φαῦλα, ἢ ὅτι τοδὶ
βαρύσταθμον.
12
οὐδὲ δὴ δόξα ἡ εὐβουλία οὐδεμία. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὁ μὲν κακῶς βουλευόμενος ἁμαρτάνει, ὁ δ᾽ εὖ ὀρθῶς βουλεύεται, δῆλον ὅτι ὀρθότης τις ἡ
εὐβουλία ἐστίν, οὔτ᾽ ἐπιστήμης δὲ οὔτε δόξης· ἐπιστήμης μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὀρθότης (οὐδὲ γὰρ ἁμαρτία), δόξης δ᾽ ὀρθότης ἀλήθεια.
13
σημεῖον δέ: ἡ μὲν γὰρ ἀκρασία ψέγεται οὐχ ὡς ἁμαρτία μόνον ἀλλὰ καὶ ὡς κακία τις ἢ ἁπλῶς οὖσα ἢ κατά τι μέρος, τούτων δ᾽ οὐδείς.
14
Dette er også en angivelig motsetning van Braam insisterer på, dog i en avsluttende kommentar: «… if pity is to be aroused ‘by undeserved misfortune,’ how then can the conception of hamartia imply any moral guilt, however slight? The hero must not be a paragon of virtue, but thoroughly
human ; yet as soon as he is morally responsible in any way for the deed which causes his suffering, his misfortune is not undeserved» (van Braam
1912:271).
15
M.C. Nussbaums plassering av hamartia kan for øvrig sees i forlengelse av Stintons konklusjon om begrepets allsidighet:
10

To come to grief through hamartia is, then, to fall through some sort of mistake in action that is causally intelligible, not simply fortuitous, done
in some sense by oneself; and yet not the outgrowth of a settled defective disposition of character. Further examination indicates that hamartia can
include both blameworthy and non-blameworthy missings-of-the-mark[.] (Nussbaum 1986:382–383)
Forkortelse for Den nikomakiske etikk.
Alkmeon (sønn av Amfiaraos) myrdet sin mor, Erifyle, som hevn for at hun lurte mannen sin med i krig mot Theben, hvor han falt. Orestes drepte
sin mor Klytaimnestra og hennes elsker Aigstos som hevn for at hun hadde myrdet Agamemnon, hans far. Meleagros ble drept av sin mor Althaia etter
at han drepte hennes brødre. Thyestes ble under konflikten om herredømmet i Mykene lurt av sin bror Atrevs til å spise sine egne sønner. I uvitenhet
begikk han også incest med sin egen datter. Telefos, sønn av Herakles, ble satt ut som barn, dro til Mysia og kjempet mor grekerne. Han ble såret av
Akhillevs, men ble senere helbredet av våpenet som såret ham. (Andersen 2008:58, note 71 og 73).
18
I kapittel 11 bemerker for øvrig Aristoteles at en gjenkjennelse er mest vellykket «når den inntreffer sammen med et omslag, slik som den i Oidipus»
(Poet. 52a30). Samtidig kan det la seg diskutere hvor nær gjenkjennelsen og omslaget faktisk ligger i Kong Oidipus. Omslaget er begynner i vers 924,
mens Oidipus’ gjenkjennelse av sine foreldre først inntrer senere i stykket. Dette eksemplet kan støtte opp under en forsiktighet med å gi Aristoteles’
litterære eksempler en bestemmende rolle.
19
Jeg viser her til Ø. Andersens forklaring av den rådende konsensusen rundt hamartia i hans etterord til Poetikk (Andersen 2008:151).
16
17
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Hva kan Sorte Bill og
Sabeltann si oss om norsk
mentalitet før og etter oljen?
Hvordan var det kuene fikk
ben? Hvilke utfordringer står
anmeldere av barnebokapper
overfor? Og hva gjør du hvis
hele puberteten rammer deg
i løpet av bare én dag?
Ikke gå utenom. Les bøygen!

