
Taler man om Sofokles’ 
, 

1 og videre ”Intet menneske kan undgå sin 

2 

SKÆBNEN HOS SOFOKLES
 fra antikken til i dag, en tradition, der 

især stammer fra stoikernes deterministiske læsninger af stykket, for det var om nogen denne 
3  

eller mindre semantisk kan grupperes under 
det, som vi ville kalde Skæbnen, såsom moira, 

2  O. Foss, Sofokles: 
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svarer som et ekko af Ødipus’ 

du er et ”menneske”.  



12
4 

min

Hun er min sande mor, og i den familie er

regel og paradoksalt nok kun synligt gennem det narrativ 

5,  og således mærkes denne guds kraft 
kontinuerligt, men det er trods alt gennem Ødipus, at oraklernes gåder besvares og på grund 

6

7

på, 
nok tragedien i tragedien: at

forstand er forfærdelig, når den ikke

Sofokles’ 

machina
8 formilde 

og 1112.
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mine venners planer og den almægtige

    Vis guderne respekt, for 

Man kunne vel også sige, at det aristoteliske begreb 

9 eller 

må

plads i samfundet. 

om sine piger til sidst i tragedien – et fysisk tegn på deres snarlige undergang – mens Kreon 
11

egen skæbne, som vi kender den fra . Han lukker Ødipus 

maksimen:

en tung byrde,...
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12

SKÆBNEN I SOFOKLES’ 
Grækernes begreb om noget forudbestemt er langt bredere end vores begreb,13

fra det tilfældige, et åg, et fald til en del af noget. Alle som en giver de et bredt spektrum af 

14 Således må vi 
15

 for at opnå tilsvarende 

:

skal fuldbringes.

I 

16

et vist mål af ”noget givet”, et lod med en fremtidig vinkel og 

12  

14  Om guderne i tragedien, se fx R. Parker, 

...Andre tager det, de skal bære, som en leg.
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således, at moira i Sofokles’ 
17

eget valg, ikke skæbnens:

Det var Apollon, venner! Apollon

plager,

to tilfælde af moira er ligeledes tæt forbundne, men det er især korets brug af moira i vers 

KOR

tog det længste skridt mod

ØDIPUS

...Men den tildelte lod kan også være noget, 
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til at tro sig lyksalig for

Ødipus, som mit eksempel

lykkeligt.

:

KREON
Ak, 

men en sammenfatning af Ødipus’ eget vanvid, som koret ser det, og den gudsendte ulykke, 
der forårsager en ugudelig skæbne. Altså en ulykke, der er så dyb, at den strider mod selve 
den guddomslov, koret selv besang i andet 

Ødipus, er altså ikke bare et guddommeligt 

ordleg: Sofokles er aldrig utvetydig. For 
Ødipus’ forbrydelse er ugudelig. Det strider 
mod naturens orden. Men denne endnu 
dybere ulykke end koret kunne forstille sig, er 
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Sofokles’ brug af orakler.

dramaet dets rytme og driver det fremad, men 

trods af Apollons svar til Kreon og Teiresias’ 

eksileret, lige så vel som Kreon på trods af 

deres lykke vendt – for nu. Oraklerne i 

18

på plads og tegner konturerne af et om ikke skæbnebestemt, så i det mindste et forudsigeligt 

som en 

I menneskers slægter,

18  Se min note til vers 96.

Det interessante for tragikeren 
er ikke midlet og målet, men 
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vinder lykke nok
til at tro sig lyksalig for

En regel vi også så i 
Euripides’ 

at de folk, der tror sig kloge og tænker alt for meget,

 parodos:

mit sind for den forgæves byrde.
Ham19 der i fordums tid var mægtig
og svulmede af krigsmod,

at det er Zeus, der leder mennesket

at lære ved lidelse som en gældende lov.

kommer selv til de uvillige!
Det er ved magt at denne gunst kommer fra guderne, 

og at sige, at det bare er skæbnen, er ingen en forklaring. Koret synger godt nok om den onde 

skyldig i 

19  Kronos

...Og det kan ende med, at man bliver låst fast
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21  

 er meget mere end som 

I er der måske tale om, at der bygges et menneske op


