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Flloktet był królem Tesalii, synem Pojasa, s ławnym łucznikiem, właścicielem luku 
Heraklesa ze strzałami zatrutymi krwią Hydry l erneńskiej. Dosrał go od herosa za pod
palenie jego stosu pogrzebowego. W ten sposob skrócił straszliwe męczarnie Herakle
sa wywołane truc izną, jaką nasączona została koszula przygotowana przez jego żonę 
Dejanirę Był ro podstęp centaura Nessosa, który u mierając, trafiony przez Heraklesa 
z luku, powiedział Dejanirze, że nasączen ie koszu li krwią centaura zagwarantuje, 
iż mąż będzie jeJ wierny. 

Opowieść o Ftloktecie jest częścią mitu wojny trojańskiej. Jej bezpośrednią przy
czyną sta ło się porwanie przez Parysa, ks ięcia trojańskiego, syna Priama, Heleny, 
najp iękniejszej kobiety, córki Zeusa. Helenę jako nagrodę przyrzekła Parysowi bogini 
Afrodyta, JeSli wskaże ją jako najpiękn i ejszą w wywołanym przez Eris sporze, jaki toczy
ła z Ateną i Herą o złote jabłko z napisem.dla naj piękniejszej' 

Helena była żoną Menelaosa, brata Agamemnona. jednak o jej względy starało 
się wielu kandydatów. Między nimi był Fiłoktet, ale także Odyseusz i Patroklos - przy
jaciel Achillesa. Ziemski ojciec Heleny, Tyndareus, zobowiązał zalotników przysięgą, 
zgodnie z którą wszyscy w razie zagrożenia stawią się, aby pomóc Jej wybrankowi. Tak 
tez uczynili, a Agamemnon stanął na czele wojsk Greków szykujących się do wojny 
z Trojanami. 

W czasie wyprawy Ilota Greków zatrzymała się na wyspie Tenedos, gdzie podczas 
uczty ofiarnej Filoktet został ugryziony w stopę przez węża wodnego. Mia ła to być 
kara za wskazan ie miejsca, gdzie zostały rozsypane prochy Heraklesa. Według innej 
wersji mitu węża zesłała Hera, aby ukarać go za pomoc, jaką okazał Heraklesowi, znie
nawidzonemu przez n ią synowi Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny. 
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W jeszcze innei wersj i, do które; w zachowane) tragedii odwołał się Sofokles, Fi lok
tet został ukąszony na wyspie Chryse, kiedy nieświadom ie wkroczył na teren świątyni 
ku czci nimfy - patronki wyspy. Rana się nie go ił a, a raczej jątrzyła , wydzielając trud
ny do zniesien ia smród, i wywoływała gwałtowne napady bólu. Filoktet w momen
cie narastania nieprzyjemnego uczucia darł s ię okrutnie, a gdy napad mijał, zapada ł 

w sen. Jego krzyki i odstręczający zapach rany utrudniały towarzyszom wypra
wy udział w religijnych obrzędach, postanowili więc pozbyć się Filokteta. Porzucili 
go podczas następnego postoju na - niezam ieszkałej w wersji Sofoklesa - wyspie 
Lemnos, zostawiając mu jego łu k . Samotność sprzyjała pielęgnowan i u nienawiści 

do Odyseusza, którego w pierwszej kolejności winił za swe niezawinione wygnanie. 

Wojna trojańska toczyła się już dziewiąty rok. Zginął Patroklos zabity przez starsze
go syna Priama - Hektora, który myślał, że walczy z Achillesem, gdyż Patroklos założył 

jego zb roję . W odwecie za śm i erć przyjaciela Achi lles zabił Hektora. Z kolei Ach ille
sa zabił Parys, trafiając go strza łą w piętę. Odyseuszowi udało się porwać młodszego 
syna Priama - Helenosa, brata bliźn iaka Kasandry 1 tak jak ona obdarzonego darem 
wieszczenia. Ujawnił on, ze Troja nie zostanie zdobyta, dopóki nie przybędą Filoktet 
ze swoim łukiem i Neoptolemos - młodociany syn Achillesa. Po obu ruszyła wyprawa 
pod wodzą Odyseusza. Neoptolemosa wabiła przyszłą sławą i posiadaniem zbroi ojca. 
Fi lokteta namawiał Herakles. 

Los Troi został przesądzony. 

Flloktet zabił Parysa. 

Neoptolemos zabił: Priama, Polltesa (syna Hektora}, Astyanaksa (syna Hekto
ra i Andromachy) i Eurypylusa. Najmłodszą córkę Priama i kochankę swego ojca -
Poliksenę - zabi ł w ofierze na grobie Achillesa. Zmusi ł Andromachę (żonę Hektora), 
by została jego kochanką. lał z nią trzech synów: Pergamosa, Pielosa i Molossosa -
zgodnie z mitem przodka Aleksandra Wielkiego. 

P.R. 
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Susan Sontag książce Choroba 1ako merafora pisze, że każdy człowiek rodzi s ię 

z dwoma obywatelstwami: w królestwie zdrowia i w królestwie choroby. Filoktet, 
wsławiony heroicznymi czynami, patriotyzmem i hojnością bohater greckiego mitu, 
w pewnym momencie dostaje do ręki paszport królestwa choroby - będzie nim 
gnijąca, ropiejąca, cuchnąca rana. Odepchnięty przez swoich towarzyszy, zdradzony 
przez Odyseusza, zostanie potraktowany nie jak człowiek, lecz jak przedmiot - porzu
cony na wyspie, gdzie będzie wegetowat w całkowitej izolacji. 

W poprzedzających powstanie tragedi i Sofoklesa (jedynej zachowanej do dzisiaj 
antycznej realizacji mitu) dramatach Ajschylosa i Eurypidesa wyspa Lemnos, na któ
rą zostaje zesłany Rloktet, zgodnie z historyczno-geograficzną prawdą była wyspą 
zam i eszkałą U autora Króla Edypa jest bezludna. W królestwie choroby zawsze jest się 
samotnym, nie sposób go z nikim podzielić . 

. z musu uczyłem się kochać nieszczęścia' - mówi Filoktet To jego prywatna ody
seja ze znajomych peryferii ciała wędruje do jego wcześn iej sobie nieznanego, a teraz 
otwartego boleśnie na oścież wnętrza. Zamieszkuje w swojej ranie. 

Wybrany przez bogów i odtrącony przez ludzi łucznik z Malii został podwójnie 
wywłaszczony: nie wolno mu ani żyć, ani umrzeć. Uwięziono go w tym, co granicz
ne, zamknięto w paradoksalnej egzystencji-wegetacji. Dotknięty jest skazą, piętnem , 

stygmatem, który wyłącza go ze społeczeństwa. Według tez Mircei Eliadego zawar
tych w Traktacie o historii religii w pierwotnych społeczeństwach skaza miała wymiar 
sakralny, przy czym sacrum było ambiwalentne aksjologicznie równocześn ie.święte' 

i „skalane~ Podobna ambiwalencja charakteryzuje sposób, w jaki odbierana jest choro
ba - cierpiący człowiek jest święty, ale zarazem dotknięty zmazą. 

8 



3 

Ciało - siedziba pragnień i c ierpień - jest niewyrażal ne w języku . Pożądanie i ból 
znajdują ujście w zwierzęcych odgłosach: okrzykach i jękach. Ranny Filoktet krzyczy 
i jęczy, skarży się nieobecnym ludziom i nieobecnym bogom. 

Cia ło jest niewyrażalne również w języku dyskursu historycznego, choć przecież 
jest jej sprawcą i czynnikiem: pojawia s ię w dokumentach głównie pod postacią cyfr. 
Im skrupulatniej historyk usiłuje ukazać sytuację czlowieka doby pokoju i wojny, 
im dokładniejsze podaje szacunki, tym bardziej oddala się od istoty bezpośredniego, 

fizycznego, poświadczonego wysiłkiem, a nierzadko cierpieniem udziału człowieka 
w historii. 
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Język wydobywa się z ciała, ale równocześnie jest cielesności zaprzeczeniem czy 
przekroczeniem. Filoktet, który na bezludnej Lemnos an i nie słyszy ludzkiej mowy, ani 
sam nie jest słyszany, skarży się: 

Jak strasznie bogom jestem nienawistny, 
jeśli nie doszła wie~ o mym cierpieniu 
ani do domu, ni nawet do Grecji! 
Cl, co wbrew prawu mnie tu porzucili, 
śmieją się, milcząc. A moja choroba 
ciągle się wzmaga i rana wciąż żywa. 

Z podmiotu mowy staje się przedmiotem milczenia. Bogowie, karzący go okrutnie 
za błahe przewinienie, i bezwzględni , cyniczni towarzysze, skazujący go na wygnanie, 
zadbali również o to, by akt zniszczenia Filokteta jako człowieka był wydarzeniem bez 
świadków, bez mówionych czy pisanych świadectw. A przecież kiedyś byl on osobą, 
której bohaterskie czyny opiewali poeci: 

O dziecko, synu rodzony Achi lla. 
ja jestem przeciez - może to słyszałeś -
tym, który włada lukiem Heraklesa, 
synem Pojasa, sławnym Filoktetem -

mówi więzień Lemnos z nadzieją do Neoptolemosa, który udaje, że go nie roz
poznał. Ale sytuacja się odwróciła: to nie.sławny Rloktet" włada łukiem Heraklesa, ale 
cudowny, zawsze trafiający celu luk, zdobycz konieczna do tego, by móc zdobyć Troję, 

determinuje jego wartość, a raczej użyteczność. 
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Sztuka Sofoklesa to opowieść o przenikających się samotnościach - o trzech 
bohaterach, którzy n pytanie, kim są, mogliby odpowiedzieć: ,Nazywam się nikt'. 
Filoktet jest byłym człowiekiem, pozbawionym samego siebie, niewidzialnym 
i niesłysza lnym dla innych. Młodziutki Neoptolemos jeszcze nie jest człowiekiem -
na początku pełni jedynie funkcję narzędzia w rękach przebiegłych towarzyszy, 
dopiero uczy się samodzielnego podejmowania decyzji I brania odpowiedzialności 
za własne czyny. Wreszcie Odyseusz: w przyszłości wyjdzie z opresji dzięki spryt
nemu wybiegowi, gdy groźnemu cyklopowi Polifemowi przedstawi się jako czło· 
wiek o imieniu Nikt. Ten czyn będzie miał ważkie konsekwencje w postaci skazania 
go na długoletnią tułaczkę i bezdomność. Ale słowna pułapka, w którą złapie prze
ciwnika, obnaży równocześnie jego własną, najgłębszą Istotę - człowieka bez właści
wości, wyrachowanego gracza, arcyaktora, który nigdy nie pokazuje twarzy, a jedynie 
zmienia maski. Język Odyseusza jest równie trujący jak język Jadowitej żmii, której uką
szenie spowodowało niegojącą się ranę Filokteta. 
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Odyseusz jest cynicznym pragmatykiem, wirtuozem kompromisu, który uwa
ża , że cel uświęca troski, a najpotężniejszą bronią człowieka jest jego język Za jego 
pomocą mozna stwarzać pozory, perswadować, oczerniać. schlebiać, obrażać, uwo
dzić. okłamywać, zdradzać tajemnice, przysięgać i krzywoprzysięgać. W prologu tra

gedii Odyseusz tłumaczy Neoptolemosowi: 

Gdy byłem miody, zacnych ojców synu, 

mało mówiłem, a robiłem iele. 
Dziś z doświadczenia już wiem, że we wszystkim 
dla ludzi słowa są ważne, nie czyny. 

w kolejnych wersjach mitu jego ocena będzie się zmieniać. U Sofoklesa w 409 
roku przed naszą erą jest przebiegłym cynikiem, człowiek iem złym i perlidnym; 
u Andre Gide'a, autora utworu Philoctete z 1899 roku, cechują go podłość i głupota; 
u Heinera MOiiera w dramacie Phi/oktet z 1964 roku staje się głównym bohaterem 
- nadal niemoralnym i pragmatycznym, ale wyraźnie słuzącym wyższym niż party
kularne celom. Mi.iller najsilnlej ze wszystkich trzech autorów wpisał mit o Filoktecie 
w kontekst społeczno-polityczny. Jego Odyseusz. cytując Wllliama Shakespeare'a: 
,aby być dobrym, okrumym być musi~ Poświęca jednostkę, by zapewnić pokój 
tysiącom ludzi; stosuje nieludzkie metody, by zatriumfować mogło to, co ludzkie. 



Zwycięstwo nad Troją, położenie kresu niekończącej się wojnie porównane zostanie 
przez niego do uleczenia niegojącej się, wiecznie broczącej rany na ciele narodu. 

W sztukach Mullera (zwłaszcza tych stanowiących przepisanie dramatów antycz
nych lub Szekspirowskich) wielok otnie powraca motyw ludzkiego ciała, które - wraz 
ze swoimi namiętnościami, słabościam i , cierpieniami - jako konkret wchodzi w kon
flikt z abstrakcyjnymi ideami wyższymi, zwłaszcza z politycznymi koncepcjami i stra
tegiami. Ciało Filokteta, porzucone przez ludzi gdzieś na obrzeżach świata , by nikomu 
nie zawadzało, przewrotnym wyrokiem bogów okazuje się leżeć w poprzek drogi pro
wadzącej do zwycięstwa. 1 ie można go przeskoczyć, nie można go obejść Mozna 
mu tylko pomóc albo można je zn iszczyć . 

Sontag pisze, ze w powszechnym pojęciu choroba traktowana jest jako irracjonal
ne zło, które samo jest karą lub które należy ukarać. Nie bez powodu więc świat poli
tyki - od Niccoli Machiavellego, przez Thomasa Hobbesa, po Lwa Trockiego i Adolfa 
Hitlera - posług iwał się będzie nader chętnie metaforą choroby. Niepożądane z1awi
ska, grupy społeczne czy jednostki piętnowane będą jako .rak~.gangrena· czy .zaraza" 
przezeraJące organizm narodu. Metaforyka chorego ciała, które należy ratować choć
by za cenę amputacj i jego członków, wielokrotnie w historii usprawiedliwiać będzie 
ludobójst o. Po raz koleiny język- mistrzowska retoryka nienawiści - zatriumfuje nad 
ciałem. 

Neoptolemos rozdarty jest między językiem Odyseusza a ciałem Filokteta. W pro
logu sztuki Sofoklesa pojawia się jako tabula rasa, czysta potencjalność. Jego wąt
pliwości dotyczące przydzielonej mu misji - oszukania Filokteta - Odyseusz próbuje 
rozwiać w typowy dla siebie sposób: 

Wiem, że ty, synu, masz w swojej naturze. 
żeby nie kłamać i nie knuć. podstępów, 
lecz przecież miło jest cxlnie · ć zwycięstwo. 

Przełam się! Potem będziemy moralni. 
Dzisiaj na chwilę zapomnij, co słuszne, 
daj się prowadzić, a później już zawsze 
możesz nazywać siebie najuczciwszym. 



W ujęciu Odyseusza moralność i uczciwość nie są dane na zawsze - to jedynie 
kwestia chwili, sytuacji. Zaraża młodego bohatera swoim cynizmem i relatywizmem 
W sztuce Sofoklesa oglądamy wprawdzie chwilowy triumf dobra nad ziem - Neopto
lemosowi zrobi się żal bezradnego Filokteta, poczucie winy w związku z oszustwem, 
jakiego się dopuścił, nie pozwoli mu bezlitośnie okraść go i porzucić go na wyspie. 
Jednak jad wsączony w jego sumienie przez Odyseusza niebawem zacznie działać 
Widzowie teatru antycznego, oglądający dylematy młodego mężczyzny, dziecka pra
wie, wahającego się między dobrem a ziem, mieli świadomoś ', że ostatecznie to zło 
zwycięży. stając się decydującą cechą jego charakteru. Neoptolemos stanie się naJ
bardziej okrutnym 1 mściwym z greckich zołnierzy, który nie będzie oszczędzał ani 
starców, ani kobiet, ani dzieci - po zdobyciu Troi bezlitośnie zamorduje i zbezcześci 
zwłoki sędziwego Priama, niewinnej Polikseny i maleńkiego Astyanaksa. 
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Filokter to jedyn sztuk Sofoklesa. w której zastosowany zosta1 chwyt deus 
ex machina. Ale finalną decyzję autora odczytywać mozna jako gest pełen goryczy. 
W istocie dostajemy bowiem dwa zakończenia sztuki: realistyczne i fantastyczne. 
Jeżel i za obowiązujące uznamy to pierwsze, sztuka kończy się obrazem po raz kolejny 
zdradzonego, potraktowanego przedmiotowo Filokteta: wprawdzie Odyseusz wraz 
z Neoptolemosem wezmą go ze sobą, zamiast zostawić bezbronnego na wyspie, ale 
tylko dlatego, że wieszcz Helenos zapowiedział, że do zdobycia Troi niezbędna będzie 
obecność łucznika z Malii - a nie tylko jego cudowny łuk. Mimo obietnic umożliwie

nia mu powrotu do dornu Filoktet zostanie więc po raz kolejny wplątany w działania 
wojenne, skazany na pomaganie ludziom, którzy wcześnie1 tak okrutnie go potrak
towali. 

W drugim zakończeniu na scenę wydarzeń zstępuje z Olimpu sam Herakles - nie
gdyś przyjaciel Filokteta, który w podzięce za pomoc w godnym odejściu podarował 

mu niezawodny łuk. Herakles obiecuje mu wyleczenie i równą herosom sławę. Przede 
wszystkim - przenosi jego los z poziomu ludzkich intryg na płaszczyznę boskiego 
planu, nadaje mu sens i mityczną wielkość. W swojej ostatniej kwestii Rloktet żegna 
się z wyspą (i widzami tragedii): 

Zegnaj ml Lemnos, kraino wśród morza, 
i ześ lij mi wiatry pomyślne, bym dotarł 
tam. gdzie mnie niesie Wielkie Przeznaczenie. 
rady przYJiiciól i bóg wszechmocny, 
który co sprawił. 

jego słowach nie ma nienawiści, mściwości, ża lu . Jest absolutne pogodzenie się 
z losem. Zgoda na to, ze ludzka istota - nieważne, jak heroiczna czy zwycięska - o ile 
nie pogwałci praw innych istot, zawsze skazana będzie na bycie przedmiotem historii. 
Nigdy zaś- jej podmiotem. 
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W niektórych modernistycznych interpretacjach mitu - chociażby u Gide'a - pod
czas pobytu na Lemnos odtrącony przez współczesnych bohater staje się artystą: 
pisarzem lub poetą, którego wrażliwość i mądrość ukształtował nie kontakt z inny
mi ludźmi, lecz długotrwały ból i samotność. Ostateczny wybór, przed Jakim stanie, 
gdy na wyspie pojawi się statek z wysłańcami Greków, nie będzie więc wcale jedno
znaczny: oznaczał będzie pytanie o to, czy warto za wszelką cenę. pomimo krzy d, 
powrócić do społeczeństwa i być dla niego użytecznym, czy też odrzucić wspólnotę, 
z której się pochodzi i przez którą zostało się zdradzonym. W kilku spośród powstałych 
na przełomie wieku literackich wariacji na temat mitu Fi loktet, bron iąc swojego prawa 
do indywidualizmu. decyduje się pozostać - samotny, chory, ale wolny - na wyspie. 

MOl!er, pisząc swoją wersję tragedii, miał już za sobą doświadczenie dwóch wojen 
światowych i dwóch totalitaryzmów. W jego sztuce Filoktet nie ma wyboru - choć
by ukryl się na końcu świata . wysłannicy (czy raczej funkcjonariusze) państwa i tak 
go znajdą i upomną się o to, by krew z rany nie spływała bezuzytecznie na skały 
bezludnej wyspy, lecz użyźniła pole kolejnej bitwy. I żaden bóg nie zstąpi na ziemię 
z pustego nieba. 

Anna R. Burzyńska 

Fragmenty Filokrera w tłumaczeniu Roberta R Chodkowskiego. 



W Fi/oktecie Sofoklesa, jak w Szekspirowskiej Burzy, widownia jest morzem 1 sce
na wyspą. Na kamienistej plaży wylądowali przed chwilą Odyseusz z synem Achillesa 
Neoptolemem. Odyseusz już tutaj raz był i, doświadczony podróżnik, dobrze zapa
miętał, że płask i brzeg przechodzi w strome ur isko skalne, gdzie znajdowała się Jaski
nia o dwóch wejściach. Przed dziesię ioma laty zostawił tam nieprzytomnego z bólu 
Filokteta. Było to w czasie wyprawy na TroJę. Filokteta ukąsił wąż, ana jego okrutnie 
śmierdziała i tak głośno wył z bólu, że przeszkadzał towarzyszom w modlitwach. Teraz. 
u początku dramatu, Neoptolem już przeszedł przez płaski talerz orchestry i wszedł 
na schody prowadzące na skene. 

NEOPTOLEM 
Zdaje mi się, że widzę tę jaskinię . 

ODYSEUSZ 
U góry czy u dołu? Sam nie moqę dostrzec. 
NEPOTOLEM 
Tuta), nade mną. Ale nie słyszę kroków. 
ODYSEUSZ 
Zobacz. ay nie śpi tam w środku . 

NEOPTOLEM 
Puste siedlisko, nie ma nikogo. 

(27 i n.) 

Imaginacyjna sceneria zostaje stworzona przez Sofoklesa od pierwszych wier
szy ragedii: morze, płaski brzeg, ściana gór schodząca na plażę. Ale ta imaginacyjna 
sceneria odpowiada ściśle architekturze sceny greckiej. Jaskinia .o dwóch otworach" 



( 16) jesr budynkiem skene o zasłoniętych drzwiach środkowych i otwartych dwojgu 
drzwiach bocznych .• T utaj ma dom, otwarty na dwie strony, sypia na kamieniach" ( 159 
in.). 

.Nie bój się Wyspa ta pełna jest głosów .. • (Burza, Ili, 2, 129). Chór marynarzy sta
nął JUŻ na płaskiej jak talerz arenie i patrzy z trwogą na pustą ;askin i ę .• Obcy jesteśmy 
tutaj i dziwny iest ten ląd" (135) Z głębi wyspy, odbity od skał I powtórzony przez 
echo, dochodzi jęk .• Zawył. Może się potknął w drodze. Albo stanął i spoj rzał na puste 
morze. Straszny to jęk"(2 l 8). Marynarze mają dobry słuch, kroki słychać coraz bliżej. Ale 
to są dziwne kroki, ten człowiek szura nogą po ziemi. Są to kroki kaleki. 

Tych z Olldzonu skalnego I tych z Mellboi, z Metony 

I zTaumakii prowadził był łucznik wyborny, Filoktet, 

W siedem okrętów Na każdy zaś z nich pięćdziesięciu wio~larzy 
Ws iadało, a wszyscy w bitwie mistrzowsko lukiem władali. 

Ale Filoktet. katusze okrutne cierpiąc, na Lemnos 

Leżał, wyspie prze~iętej, porzucon przez synów achajskich, 

Raną dręczony bolesną, co wąż jadowity mu zadał. 

Tam więc n iemocą był zlożon. Lecz wrychle mieli Achaje 

O Filoktecle królu paypomnieć sobie u statków. 
(I/lada. li, 710 1 n , Lłum Ignacy Wieniewski) 

W tych dziewięciu wierszach Homera zawarte są JUŻ wszystkie trzy symboliczne 
znaki późniejszych tragedii o Filoktecie: wyspa, rana i łuk. Ale tylko jeden Sofokles 
z trzech tragików greckich uczynił Lemnos wyspą bezludną.niegościnna, stopą czło

wieka nietknięta· (2) . Na tej bezludnej wyspie rozegra się rozdział z historii powszech
nej, w którą wmieszani są bogowie. Filoktet na górze Eta podpalił stos, na którym 
jeszcze zywcem spłonął Herakles, i w nagrodę odziedziczył po nim łuk. Z łuku tego 
paść ma ostatnia strzała, która zakończy woinę trojańską, zabijając Parysa. Wysadzony 
na Lemnos, Filoktet trzymał ten luk w zaciśn i ętych kurczowo dłoniach. W epilogu tra
gedii Sofoklesa sam Herakles zjedzie „na maszynie" na dach jaskini, żeby opornego 
Rlokteta nakłonić do udania się pod Troję ze śmiercionośnymi strzałami. 

.Nie ma jej na żadnej mapie. Prawdziwych miejsc nie ma na mapach" [Melville, 
Moby Dick]. Lemnos jest na każdej mapie Greqi i przy pomyślnym wietrze jest tyl
ko o dzień drogi od Skyros, skąd Odyseusz zabrał Neoptolema Filologowie odna
leźli nawet jaskinię Filokteta na pólnocno-wschodn1m brzegu wyspy, gdzie wprost 
z kamienistej plaży wznosi s i ę urwisko góry Hermesa, skąd echo odbijało jęki 

wygnańca 1 a której szczycie, kiedy wzięto TrO)ę, zapalono jeden ze zniczy, aby 
w świetlnym telegrafie przeniósł wieść o zwycięstwie z góry Ida na Argos. Lem nos jest 
owym .miejscem prawdziwym~ gdzie według Melville'a w Moby Dicku rozgrywa się 

historia świata. Na Lemnos zrzucony zostal z Olimpu Hefajstos i w kraterze wystygłego 
dzisiaj wulkanu Mosyklos założył swoją kużnię. Mosyklos o gołych zboczach podnosi 
się ze wschodniego brzegu Lemnos, na południe od góry Hermesa i jaskin i. Ftloktet 
w ataku bólów, których nie był już w stanie znieść, błagał Neoptolema, żeby 
go wyrzucił w ten rozpalony krater •. ..łaskę m1 uczyń i spal me ciało w sławnym ogniu 
lemnijskim' (800) Prometeusz ogień z Olimpu zaniósł na Lemnos albo w innei wersji 
mitu wykradł ogień z kuźni Hefajstosa na tej samej Lemnos. Filoktet pod mityczną 
kuźn i ą Hefajstosa krzesze ogień z kamieni jak pierwsi ludzie nauczeni teJ sztuki przez 
Prometeusza .•.. .trąc kamień o kamień, budziłem iskrę, która mnie utrzymała przy 
życiu' (296 i n.). 

Lemnos, mityczna i rzeczywista, jest pierwszą w historii literatury bezludną 
wyspą, na który wygnany Flloktet. Jak późniejs i rozbitkowie z okrętów, przetrwa 
samotnie lat dziewięć. W Jaskini, która chroniła go od mrozów nocą 1 żaru słonecznego 
w południe, Neoptolem znajdzie.legowisko ze zmiętych liści'(33) i.kubek niewpraw
nie wyrżnięty z drzewa• (35). Ten pierwszy Robinson Cruzoe nie rozpoczął uprawy zie
mi na swojej bezludnej wyspie ani nie zaczął gospodarki pasterskiej. Pragnienie sycił 
wodą ze źródła, które jeszcze dzisiaj, tak Jak zapamiętał praktyczny Odyseusz, znajduje 
się na lewo od jaskini, głód zaspokajał mięsem ustrzelonych z luku ptaków i drobnej 
zwierzyny, która przemykała po skałach. Orestes w Elektrze Sofoklesa, kiedy o samym 
świ cie wkroczył do Argos, usłyszał śpiew ptaków Na wyspie Filokteta ani razu nie 
zaśpiewały ptaki. Nie pachną ani drzewa, ani kwiaty. Na wyspie jest tylko Jeden 
zapach: smród rozchodzący się z rany .• I na słońcu suszyły się łachmany, przepojone 
materią, która wychodziła z wrzodu'(38 i n.) 

Ten odór ropy, ckliwy, mdły i duszący, który każdy, kto choćby na krótko przebywa ł 

w wojskowych szpitalach w czasie wojny, będzie pamiętał aż do końca życia, towa
rzyszy Filoktetowl od pierwszych do ostatnich wierszy dramatu. Będzie o tym Sofo
kles przypominał uparcie i natrętnie ,Kuternoga i śmierdziel' (1032) - mówi Filokte1 
o sobie. Rana w nodze, która się periodycznie otwiera i z której sączy się ropa, opisana 
jest w całej ohydzie prawdy:„krwawa ciecz wychodząca z wrzodu na gnijącej nodze· 
(696i n.). 

W Ajaksie z nozdrzy trupa bucha czarna krew i piana. W Królu Edypie posłaniec 
opowiada Chórowi dokładnie I szczegółowo, jak Edyp przeciął pętlę, na które; wisiała 
Jokasta, odpiął dwie złote brosze, które spinały jeJ peplum, i szpile wbił sobie w oczo
doły. Edyp w Kolonos, mimo opieki Antygony, jest brudnym, niechlujnym ' budzącym 
obrzydzenie starcem: •. ..łachmany przywarły do ciała, jakby razem z nim spleśniały, 
wiatr podnosił zmierzwione włosy nad pustymi oczodolami, równie nędzne musiało 
być żarcie , jakim karmił swój zakłębiony brzuch' (1258 i n.) Sofokles nigdy nie cof
nął się przed fizycznym obrazem męki ducha i ciala . Wydaje się najbardziej okrutny 
z trzech tragików greckich: bohaterowie jego są posągowi, ale posągi te broczą żywą 



krwią, a jak Filoktet, jeszcze 1 czarną ropą. „Całe ciało miał zlane potem, czarny strumień 
krwi i materii sączył się z nogi (823 i n.) 

Filoktet ukąszony został przez węża na Chryse w drodze do Troi. Chryse była małą 
wysepką, u wschodniego brzegu Lemnos, która zapadła się jak Atlantyda. ,Połknęło 
Ją morze" - pisze o nieJ Pauzaniasz. To zniknięcie Chryse było zapowiedziane, jeśli 
wierzyć Herodotowi, przez przepowiednię Onomakryta. Na teJ Chryse, Jak Lemnos 
mitycznej 1 rzeczywistej, składał ofiary Jazon w czasie wyprawy Argonautów po złote 
runo i Herakles, kiedy wracał z pierwszego podbicia Troi. Jak Edyp, który w Kolonos 
zatrzymał się w sanktuarium poświęconym bogom podziemia, Filoktet przekroczył 
na Chryse święte miejsce i przez węża, strażnika ołtarza, ukąszony został w nogę. 

Odtąd będzie suwał Ją po ziemi jak kaleka. Edyp miał przebite stopy, LaJOS, jego 
ojciec, był kuternogą, Labdakos, jego dziad, chromal. Religioznawcy i antropolodzy 
ranę w nodze i trudności w chodzeniu uważają za znak powinowactwa z ziemią 
Wyszli z ziemi i do ziemi muszą wrócić. Achilles także został śmiertelnie ranny w nogę, 
tuż za kostką, w .ścięgno Achillesa·. Za kostkę, palcem wskazującym i kciukiem, matka 
trzymała niemowlę, kiedy zanurzyła je w kąpieli mającej zapewnić nieśmiertelność . 

Mity są niezmiernie precyzyjne. 
Oczywiście żm ii najłatwiej jest ukąsić człowieka w nogę . Cuchnąca rana Filokteta, 

która się nie chce zabliżnić, pozostaje jednak figurą i znakiem. W inneJ wersji mitu, być 
może najwcześniejszej, Filoktet sam zranił się zatrutą strzałą, Jaką wraz z łukiem odzie
dziczył po Heraklesie. Była to kara za zdradę tajemnicy jego grobu. Strzała wypadła 
z kołcza nu i zraniła go w nogę. Również w nogę 1 również >trzałą Heraklesa zatrutą 
jadem Hydry zraniony został przypadkiem centaur Chiron. Tan nauczyciel Asklepiosa 
i wychowawca Achillesa, centaur-mędrzec, który leczył ludzi i bogów, sam siebie nie 
mógł uleczyć . Udręczony bólem, chociaż nieśmiertelny, zapragną! umrzeć i zgodzi ł 

się jako okup za uwolnienie Prometeusza zejść dobrowolnie do Hadesu .Uzdrowiciel 
innych ukrył się w ciemnościach jaskini sam ze swoim bólem jak chore zwierzę i chciał 
już tylko umrzeć~ Ten Chiron z książki Karla Kerenyiego o Asklepiosie Jest niezamierzo
nym obrazem Sofoklesowskiego Filokteta. 

Chirona wspomina Sofokles tylko raz Jeden, w Trachinkach: .Strzała, co Nessosa 
przebiła , zra niła nawet Chirona, który był bogiem; czego dotknie, zabija" (714 i n) 
W Fi/oktecie mowa jest tylko o cudownej trawie, która jedna potrafi uśmierzyć cierpie
nia. Wie o niej praktycmy Odyseusz i kiedy Neoptolem nie znalazł w jaskini Fllokteta, 
przypuszcza, że poszedł poszukać owego zielska, które łagodzi bó!e (44). Kiedy Fi lok
tet szykuje się do opuszczenia Lemnos, z wyspy chce zabrać tylko tę leczniczą trawę, 

która .kołysze do snu ranę" (650). Marynarze, litując się nad Filoktetem, mówią, że nie 
miał przy sobie nikogo, kto by "do płonącej rany przyłożył trawę kojącą .. "(699). Na zbo
czach Pelionu, gdzie Chiron znękany bólem zamknął się w swojej jaskini, rośnie ziele, 
które leczy rany od ukąszenia żmij i zatrutych jadem strzał. Pliniusz nazwał je.centurią" 



albo .zielem Chirona~ które botanicy polscy zidentyfikowali jaki .oman wielki' (Inula 
helenium). Filoktet na Lemnos przykładał do swojej rany oman Chirona. 

Cuchnąca rana Filokteta jest zarazem świętą raną. Wąż, który się niespodziewa
nie wysuwa z zarośli i potem równie agle w ich ginie, jest archetypalnym znakiem 
przejścia niewidzialnego w widzialne. Filoktet stał się trędowaty dla ludzi, ponieważ 
wybrany został przez bogów .• Cierpienia, które na niego spadły, dziełem są Chryse 
o twardym sercu. Samotność i męki, które znosi, są również boskim planem, żeby 
śmiercionośnego łuku nie skierował na Troję, póki nie przyjdzie na to czas• ( 193 i n.). 

Młodziutki syn Ach illesa nie ma najmniejszych wątpliwości, ze Filoktet ukąszony 
został przez węza za specjalnym zrządzeniem bogów. Ale Filoktetowi bogowie o tym 
nie powiedzieli. żrrnja, która go uczyniła kaleką, jest dla niego.śmiertelnym wrogiem' 
(631). Jeśli została zesłana przez bogów, to dlatego, że go bogowie znienawidzili. 
Filoktet czuje się wyklęty przez bogów i ludzi. 

Filoktet Sofoklesa, podobnie jak i jego Herakles, jest narzędziem w ręku bogów 
Ale to są bogowie niszczący .• Jakżeż mi Niebo chwalić- mówi Flloktet - kiedy bogo
wie są ziem?' (452). Jestem ofiarą - mówi Herakles w Trachinkach - niewidzialnego 
złoczyńcy· ( 1104). Herakles zatruty został jadem Hydry po dokonaniu dwunascu prac. 
Filokteta ukąsiła żmija, żeby dokonał swojej historycznej misji, kiedy przyjdzie na nią 
czas. W teologii Sofoklesa być wybrańcem bogów jest nieszczęściem: mediator jest 
wyrzutkiem wśród ludzi. Stygmaty są zawsze śmierdzącą raną. 

Rana zadana Chironowi była nieuleczalna. „Nieuleczalny· - mówił Neoptolem 
o Filoktede w zakończeniu ludzkiego dramatu, na chwilę przed pojawieniem się 

Heraklesa na maszynie. Sw1at tragiczny jest za• sze nieuleczalny. Tragiczna świado
mość podobna jest do rany, ktora się ciągle jątrzy i nigdy nie zabliźnia. ,Rana nieule
czalna· jest nieszczęśliwą świadomością rozdarcia. Nieuleczalna rana jest znakiem 
podwójnym: tych, którzy zostali wybrani przez bogów, i tych, którzy odmówili zgo
dy na bogów, historię i okrutny świat Uleczenie jest szantażem albo przekupstwem 
ze strony bogów i ludzi. 

Wąż, który ukąsił Filokteta, jest emblematem Asklepiosa, którego synowie mają 
uleczyć Filokteta. Do dziś ten wąż wijący się w górę po kiJU jest emblematem apte
karzy Synowie boga są JUZ wojskowymi lekarzami w obozie greckim pod Troją. Ale 
Filoktet nie chce być uleczony. Jest mediatorem, który odmawia: 

.. . nie wspominaj Troi -
Jam ją opłakał już dość w nędzy mojej. 

(1400; tłum. Kazimierz Morawski) 

Filoktet wyłączony został z ludzkiej społeczności. Zostawiono mu kupę łachma
nów i garść żywności. Rzadcy przybysze, którzy w tych długich dziewięciu latach 
odwiedzil i Lemnos, zostawiali mu także tylko nową kupę łachmanów i resztki jadła. 
Pusta przystań, puste morze. Jęki, które powtarzało skalne echo, powierzać mógł tyl
ko falom rozbijającym się o pusty brzeg: •. „sam był dla siebie towarzyszem niedoli, 
nikt na tej ziemi nie dZJelil z nim cierpienia' (691 i n.). Filoktet rzucony został na dno 
ludzkiej egzystencji, .samotnie - mówi Chór - ścieli swoje loze, za sąsiadów mając 
tylko cętkowane i kosmate bestie. Jego myśli są bólem i głodem· (182 i n.). Jak kalecy 
bohaterowie Becketta zredukowany został do pamięci i cierpienia .• Nic we mnie poza 
cierpieniem, ale cierpienia w nadmiarze' (282 I n.). 

Ten ludzki łachman . tego .byłego człowieka" (.umarły wśród żywych") Odyseusz 
ma dostarczyć do greckiego obozu pod Troją. Bez Filokteta i bez jego łuku nie moż
na wygrać wojny. Tak powiedziała wyrocznia. Rloktet Jest znowu potrzebny. Trzeba 
go dostarczyć żywcem: podstępem, siłą albo namową. Wyrzutek ma stać się zbaw
cą, trędowaty - bohaterem narodowym. Bogowie, cała społeczność grecka i historia, 
która się m u s i dokonać, domagają się powrotu Fllokteta. Tej potrójnej presji Filoktet 
może przeciwstawić tylko swoją ranę. Ta śmierdząca rana jest świadedwem niespra
wiedliwośc i bogów i podłości ludzi. Filoktet jest raną, która się nie zabliźniła. Rana jest 
jego moralnością i jego siłą 

Na tej bezludnej wyspie rozegra się teraz brutalny i realistyczny dramat polityczny. 
Dla wszystkich, którzy z wlasnego doświadczenia znają lamanie więźniów, których 
imię, autorytet lub podpis można wykorzystać; dla zesłańców do obozów, których 
zdolność albo pamięć mogą się znowu przydać; dla przymusowych emigrantów, któ
rzy nagle okazali się potrzebni ojczyźnie, Filoktet Sofoklesa ma gorzką I zadziwiającą 
współczesność. 

NEOPTOLEM 
Czemu mi każesz kłamać, Odysie? 
ODYSEUSZ 
Tylko podstępem uda się sprowadzić Filokteta. 
NEOPTOLEM 
Czemu podstępem, a nie namową. 

ODYSEUSZ 
Nie ulegnie namowie i nie da się wziąć siłą. 

(100 i n.) 



Ananest~ International 

Najprostszą metodą jest podstęp. Więźniom i wygnańcom zawsze się obiecuje 
naprzód, że zobaczą rodzinę. Fil oktetowi przyrzeka Neop o Iem, że zawiezie go na jego 
rodzinną Etę i ze zobaczy ram swego starego ojca. Filoktet uwierzył i oddał łuk . Łuk 

Heraklesa jest już w rękach Odyseusza. Ale w tym właśnie momencie miody syn chil
lesa, który po raz pierwszy w życiu przechodzi szkołę kłamstwa i obłudy, wzruszył się 
tym obrazem ludzkiego nieszczęścia. Wyznał Filoktetowi prawdę: zostanie uwieziony 
do obozu greckiego pod Troję. Marynarze już go schwycili pod ręce. Ten zywy trup 
chce się rzucić w przepaść i roztrzaskać o skały. ,N igdy! Choćby m1 przyszło wszelki 
ból wycierpieć, póki mi skrawek ziemi został pod nogami.. ." (999 i n.). Siłą nie da się 
zawlec na statek. Marynarze już odstąpili. Stary pragmatyk, Odyseusz, od początku 
uważał, że ważniejszy jest niechybny łuk od jego śmierdzącego posiadacza, którego 
nieobliczalnym bogom spodobało się nagle kreować na zbawcę ojczyzny. Jeśli tak się 
upiera, niech zostanie na tej swojej bezludnej wyspie. Ale bez łuku. Filoktet dobrze 
wie, co to znaczy Wyspa jest pełna ptaków. ,.Jadłem stanę się tych, których 1adłem. 
Upolowany myśliwy · (956 i n.). Ten gorzki sarkazm Filokteta nagle i niespodziewanie 
powtórzy Hamlet, kiedy go spyta Klaudiusz, gdzie 1est Poloniusz .• Na wieczerzy ... Nie 
tam, gdzie on je, ale tam, gdzie jego jedzf Ten obraz Filokteta jedzonego przez ptaki 
raz jeszcze powróci: 

Nieszczęsny, czym nakarmię umęczone ciało? 
Nade mną tylko chmury, z nich w okropnym pisku 
Schodzą w dół ptaki 

(1090 n.) 

Nad głową kołują ptaki, w dole puste morze; kaleki Filoktet stanie się żerem dla 
ptaków, jak Prometeusz przykuty do skały na Kaukazie. Lemnos iesr wyspą wszyst
kich mitów Ale Neoptolem oddał z powrotem łuk Filoktetowi. Zawiodły sił i podstęp . 

Pozostała już tylko namowa. Stosowano ją zresztą od początku . Wszyscy mis1onarze 
władzy· filozofowie i agenci, rządowi poeci i ficerowie policji, powołują się zawsze 
na Wielką Konieczność : 

NEPTOLEM 
Wlelka konieczność ząda tego od debie. JeJ się nie oprzesz. 
FILOKTET 
A więc wszystko przepadło. Jestem zgubiony. 

(922 i n.) 

Więzień , kiedy uwierzy w Wielką Konieczność, 1est stracony_ ,Wszyscyśmy agle 
doznali uczucia - wspomina żona wielkiego poety, Nadieżda Mandelsztam, w Nadziei 



przeciw nadziei - ze nie ma odwrotu: przemawiały za tym nasze doświadczen ia prze
szłośc i , nasze przeczucia tego, co nastąpi, i stan hipnozy, w jakim myśmy s ię znaleźli. 
Powtarzam wszyscy z nas, zwłaszcza ci, którzy żyl i w wielkich miastach, zna l eźl i się 
jakby w stanie hipnozy. By l i śmy naprawdę przeświadczeni , że wchodzimy w nową 
erę, ze nie ma innego wyboru jak poddać się tej historycznej konieczności , która jest 
przecież ty lko inną nazwą marzenia o ludzkim szczęściu tych wszystkich, którzy kie
dykolwiek o nie walczyli. Propaganda historycznego determinizmu pozbawiła nas 

wszystkich woli i odebrała nam zdolność własnego sądu ... ' 
Sofoklesowski Flloktet wie o tym dobrze i uspraw iedliw i ającej wszystko 

K oniecznośc· prześladowców p r zeciw s t a w ia k o n i ecz
n o ś ć p r z e ś I a d o w a n y c h: ,Konieczność nauczyła mnie cierpieć i czekać' 
(538). w żadnej z tragedii greckich nie mówi się tak często jak w Fi/oktecie o koniecz
ności i o bogach. Odyseusz. jak w A1aksie,jest dalej tym samym pobożnym politykiem, 
który dobrze wie, ze imienia boskiego nigdy nie wzywa się nadaremno. Bogow·e 
pomagają tym, którzy pomagają bogom. Ale ostatni rok wojny trojańskiej i długie 
lata wojny peloponeskiej uczyniły go po raz pierwszy cynicznym. J uż Jest gotów 
publicznie oświadczyć, że zgodnie z prawem natury, które jest przecież prawem 

boskim, bogowie są zawsze po stron ie silniejszych 
Melos była małą grecką ko lon i ą na Morzu Kreteńsk im, która próbowała zacho

wać neutralność w wojnie Aten ze Spartą. Ateny zażądały od Melijczyków kapitulacji 
łaskawie nazwanej przymierzem. Wyspiarze, jak relacjonuje Tukidydes, powoła l i się 
na bogów: ,Wierzymy jednak, że jeśl i idzie o szczęście, to bóg użyczy nam go nie 
mniejszej mierze, ponieważ w słusznej sprawie podejmujemy walkę przeciw krzyw
dzicielom .. ' Ateńczycy im na to odpowiedzieli; ,My ró nież sądzimy, że nie zabrak
nie nam życzliwości bogów. Nie domagamy s ię bowiem ani nie czynimy nic takiego, 
co by się sprzeciwiało przyjętym wyobrażeniom o bogach i ludzkim skłonno
ściom. Sądzimy bowiem, że za równo bogowie zgodnie z naszym o nich wyobraże
niem, jak i sami ludzie z powodu wrodzonych sobie cech, całkiem jawnie, wszędzie 
i zawsze rządzą tymi, od których są silniejsi' (V, 103-104; tłum Kazimierz Kuma niecki) 
Posłom ateńskim towarzyszyło trzydzieści osiem ok rętów, własnych i sojuszniczych, 
z trzema tysiącami hoplitów I ponad trzema setkami łuczników. Mel ijczycy odmówili 
i zostali wyrżnięci. Było to w szesnastym roku wojny peloponeskiej, na siedem lat przed 

wystawieniem w Atenach Filokteta. 

ODYSEUSZ 
Tego !>am Zeus hce. Wiedz o tym. Zeus, władca teJ ziemi, ak postanowił. Ja jestem tylko 

1egosługą . 

FILOKTET 
Coś sobie wymyślił, śmieciarzu. Powołujesz się na bogów. żeby usp rawiedl iwić , co uknułeś, 

i z bogów robisz kłamców. 

ODYSEUSZ 
Bogowie pow edziełi prawdę. Musisz ruszyć w drogę. 

(989 t n.) 

Neoptolem powołuje się na bogów dwadzieścia dwa razy .• Wola boska: 
.boski plan· i .boskie zrządzenia" o p r a c o w a ł y we d ł u g n 1 e g o s ce n a -
r i u s z wy pa d k ów aż do najdrobniejszych szczegółów od ukąszenia Filokteta 
przez świętą żmiję aż do Jego własnej wyprawy na Lemnos, żeby podzielić z wyrzut
kiem chwałę zwycięstwa. Cierpienia zostają wynagrodzone i teodycea zrealizuje się 
w historii, i to w ciągu jednego dziesięciolecia . Bogom Porządku i Władzy Odyseusza 
i bogom Pospiesznej Sprawiedliwości . eoptolem - śmierdzący Filoktet może prze
ciwstawić tylko s oją mękę. Bogowie, którzy go doświadczyli, są głusi na cierpienie 
ludzi, •.. .jak mam ich czc i ć, kiedy jest podłe to. co robią' (451 i n.). Po raz trzeci na bez
ludnej Lemnos powraca temat Prometeusza wyzywającego bogow: 

Nigdy1 Nigdy i za nic! 
Choćby Zeus miał strzelić piorunem 
I spopielić mnie żarem z nieba. 
Niech pod Troją razem z Troją sczeżnie 
Ród ła1daków, którzy przegnali kalekę . 

(1197in) 

Jest to trzecie .nie' Filokteta. Ale łamany będzie aż do końca dramatu. Kiedy zawo
dzą powołan ia się na Wie l ką Konieczność i Boską Opatrzność, zawsze jeszcze pozosta
ją płaskie argumenty praktycznego rozum .• w uporze wszelką przekroczyłeś miarę· 

(1321 )- mówi do Filoktera Neoptolem. Ale jaką miarę: nędzy czy rozumu? .Moje cier
pienia, ja każ jest ich miara?'- pyta Sofoklesowa Elektra (235). Jaka miara cierpień jest 
I ud z ka' .O, nieszczęsna rasa śmiertelnych . którym los każe cierpiec ponad miarę' 
(178). Prości marynarze z Chóru lepiej od Neoptolema wiedzą, co ludzką i co nieludzką 
jest miarą! .Nie znam nikogo - powtórzy Chór - komu przeznaczenie bardziej byłoby 
wrogie.„"(68 1 i n.) 

Filoktet zawiązał się ws oim nieszczęści u . Smierdząca rana jest jego świadomo
ścią. Towarzysze broni, ja w tragedii o Ajaksie, okazali się nikczemni. I teraz ci sami, 
którym śmierdział, kiedy odmawial i modlitwy, chcą, żeby zasiadł z nimi do nowych 
modlitw. Neoptolem obiecuje Filoktetowi podzielenie się chwałą pokonania Troi 
i poczesne miejsce w zgromadzeniu Greków. Neoptolem nie do końca rozumie 
tego upartego wygnańc . ,Znowu, znowu dotknąłeś mojej starej rany• ( 1170). Rana 
Filokteta jest iego godnością. Jedynym, co mu zostało. Teraz chcą od niego, zeby 
się wyparł swojej rany . • Oczy moje, któreście wszystko widziały, jakże zniesiecie, 



żebym s iadł razem z mymi mordercami, synami Atre;a?'(l 354 i n.) W nagrodę ob iecuJą 

mu uleczenie. Przez dziewięć lat na swojej bezludnej wyspie marzył o lekarstwie 
na ranę. Ale było ro inne uleczenie„ ... marzyłem, że ich widzę na marach, wolny wtedy 
byłbym od mojej choroby' (1043 i n.) 

Odmowa Filokteta jest ostateczna i Neoptolem musi teraz dotrzymać przysięgi 
i zabrać go z bezludnej wyspy do jego rodzinnego kra;u 

NEOPTOLEM 
Jakzeż uniknę potępienia ziomków? 
FILOKTET 
Nie myśl o tym Nie są warci. 
NEOPTOLEM 
A jeśli złupią mój kraj? 
FILOKTET 
Będę tam z tobą 
NEOPTOL~M 

I w czym mi pomożesz! 
FILOKTET 
Mam łuk Heraklesa. 

(1404 i n.) 

Jak bezludna Lemnos i 1ak nieuleczalna rana, łuk 1est ;ednocześnie mityczny 
1 rzeczywisty. Ten łuk Heraklesa, z którego Fiłoktet strzelał do ptaków, był darem 
Apolla. Neoptolem oglądał ten tuk z zabobonną czcią: .Czy mogę podeJŚĆ , dotknąć 

go i uczcić jak boga?' (657 i n.). Łuk był dla niego theós. W myśleniu mitycznym rzed
mioty przenoszą ze sobą własnośc i ich posiadaczy. Strzałami z tego łuku Herakles 
oczyszczał ziemię z potworów, a kiedy zmoczył je w jadzie Hydry, zarazę jej na nowo 
rozniósl po ziemi. Strzałami z tego samego łuku zraniony został w nogę centaur Chi
ron, wychowawca Achillesa Z luku Apoll ina, wypozyczonego na krótką chwilę przez 
Pa rysa, zraniony został śmiertelnie w stopę Achilles, ojciec Neoptolema. Strzałą z luku 
Heraklesa wypuszczoną przez Filokteta ugodzony zostanie w kolano Parys. I ta rana 
jest śmiertelna . W teologii mitycznej jest to ciągle ten sam łuk, z którego strzały ranią 
bohaterów w nogi i za pomocą którego rozgrywa się historia ludzka. Wydaje się, Jakby 
bogowie mieli tylko jeden luk, z którym polują na ludzi. 

Filoktet z Neoptolemem schodzą JUŻ wolno schodami prowadzącymi ze skene 
na kamienistą plażę . Filoktet na krótką chwilę przystanął . Ma w ręku łuk Heraklesa. 
Łuk ten został wyrwany bogom. Przez tę krótką chwilę, zanim na dach jaskini z1edzie 
. na maszynie' Herakles, Filoktet wybrany przez bogów, zeby wypełnił swoją 

historyczną misję, zwyciężył SWÓJ los. Na tę krótką chwilę tuk skierowany przeciw grec
kiej pogoni wyrwany został złowieszczej historii. Troja nie zostanie zdobyta. 

3 

W tragedii pohomerowskiej, idącei od Male1 Iliady, po Filokteta na Lem nos wypra
wił się Diomed. W zaginionej tragedii Ajschylosa o Filoktecie sam Odyseusz pode1mu
je ryzyko wyprawy 1 ostatecznie przekonuje Filokteta, żeby się z nim udał pod Troję. 
W zaginionej tragedii Eurypidesa Odyseuszowi, który się dla niepoznaki przebral 
za uciekiniera spod Troi, towarzyszy na wszelki wypadek, gdyby trzeba było uzyć siły, 
Diomed .od brudnej roboty~ Sofokles wbrew tradycji wybrał na towarzysza Odyse
usza syna Achillesa. Warto się zastanowić dlaczego? Heroiczny Achilles 1 przebiegły 

Odyseusz są nie tylko najbardziej trwałą opozycją dwóch postaw i dwóch charakte
rów; w rozdartych na dwie klasy i na dwie partie Atenach V wieku homerowska opo
zycja psychologiczna i moralna zaktualizowała się 1 upolityczniła . Achil esowska sława 
za wszelką cenę i Odysowy sukces za wszelką cenę stały się literackimi symbolami 
we wzajemnej walce zatwardziałych w swoim tępym tradyqonalizmie arystokratycz
nych przywódców z pozbawioną wszelkich skrupułów chciwością 1 zaborczością 
demokratycznych polityków i handlarzy. 

Wyprawienie na Lemnos syna Achillesa z Odyseuszem nadato tragedii o Filoktecie 
polityczną ostrość i pozwoliło Sofoklesowi rozwiązać akcję dramatycznym odstęp
stwem Neoptolema od polityki szantażu i podstępu Dla wielu krytyków Neoptolem 
Jest głównym bohaterem sztuki 1 Jednym z najpiękniejszych charakterów, ;akie stwo
rzył teatr grecki. Ale ten Neoptolem, który moralnie dorasta i którego charakter się 
zmienia, istnieje tylko w pobożnym odczytaniu sztuki przez filologów klasycznych. 
Bohaterowie tragedii greckiej, a już zwłaszcza Sofokles, nawet ci z drugiego planu, 
którzy nie dorośli do moralnych rozstrzygnięć, nie zmieniają się . Neoptolem Sofoklesa 
od początku do końca dramatu jest młodym człowiek iem, którego pożera ambicja 
i którego jedyną stałą cechą charakteru 1est niestałość.,Charakter iest przeznaczeniem· 
- orzekł Heraklit. Ale u bohaterów Sofoklesa wydaje się raczej, że .przeznaczenie" Jest 
charakterem. To.przeznaczenie"wyznaczyło synowi Achillesa rolę zbrodniarza wojen
nego. 

Od Malej Iliady, nieprzerwanie, we wszystkich wersjach mitu, w epice i w tragedii, 
aż po Wergilego 1 Senekę, Neoptolem jest najokrutniejszym z greckich zdobywców 
Troi. Starego Priama wyciągną/ za włosy sprzed ołtarza Zeusa i zamordował na progu 
pałacu albo w innym przekazie u stóp ołtarza . Młodziutkiego Astyanaksa, syna Hek
tora i Andromachy, chwycił za nogi i jak oprawcy hitlerowscy w warszawskim get
cie roztrzaskał, rzuciwszy chłopca głową o mur; w innej wersji zrzucił go po prostu 



z wieży. Zachował się cen fragment z Malej Iliady ,Wówczas świetny syn mężnego 
Achillesa zawiózł żonę Hektora na święte okręty, ale syna jej wyrwał z objęć niańki 
o długich włosach i schwyciwszy za nogę, zrzucił w dół wieży •. W Trojankach Eurypides 
wystawionych w roku 415, a więc na szesć lat przed Fi/oktetem, Neoptolem nie pozwo
lił nawet Andromasze, jak donosi herold Taltybios, na obmycie i pogrzebanie dziecka. 
Poliksena, córka Hekuby i Priama, została złozona na ofiarę Achillesowi, zeby nawet 
po śmierci otrzyma! swóJ udzial w rozdaniu branek. ,Cała grecka armia - opowiada 
w Hekubie Eurypidesa cen sam Herold - stanęła w rzędach, mąż przy mężu~ aby się 
przypatrzyć egzekucji. Syn Achillesa wolno prowadził Poliksenę przez środek obozu 
az do grobu OJCa ... Rozdarty między litością a obowiązkiem stał długo, wahając się 
- kontynuuje swoją relację Herold, i warto zwrócić uwagę n owo wahanie się i nie
zdecydowanie Neoptolema, które Jest «stałą:. cechą charakteru i które tak wyraziście 
ukazane jest w Fi/oktecie - aż wreszcie poderżnął jej gardło ostrzem miecza. Bluznęła 
jasna krew ... • (521 I n., 566 i n.). 

Okrucieństwa Neoptolema musiały być silnie utrwalone w tradycji, skoro jeszcze 
w Wergilego Eneidzie mówi o nim Priam, że .widać kłamliwie mieni się synem Achille
sa·: skoro nie przeją! nic z ludzkości i wspaniałomyślności swego ojca, a Andromacha 
gorzko się skarży : 

My, kiedy zgorzał ojczysty gród, wywieziony za morze, 
Syna Achilla zniewagi znosiłyśmy, branki, młodzieńczą 
Butę, rodziłyśmy dzieci. 

(Ili. 325 i n., tłum. Ignacy Wienlewskil 

Niesławny był ró nież koniec Neopcolema. Po powrocie do Grecji udał się 

do świątyni w Delfach, aby od Apolla, który swój łuk wypożyczył Parysowi, a może 
nawet w chwili wypuszczenia strzały przybrał jego postać (.zginął od strzały nie 
ludzkiej, lecz boskiej z rąk Feba-łucznika~ Filokrer, 334 i n.), zażądać zadośćuczyn ienia 

za śmierć ojca. Nie otrzymawszy odpowiedzi. podpalił w szale świątynię. Ukarany 
został przykładnie; zginął w tychże Delfach, ścięty świętym nożem przez kapłana albo 
w innej wersj i zamordowany przez Orestesa. 

U wszystkich wielkich tragików, a już szczególnie u Sofoklesa i Shakespeare'a, 
postacie dramatu noszą w sobie swoją przyszłość i śmierć (.$mierć zmienia życie 
w przeznaczenie• - pisał Malraux),, los' jest włączony w ,charakter" albo mówiąc jesz
cze inaczej, charakterem jest biografia. Neoptolem w Filokrecie ukazany jest świado
mie I z zadziwiającą ztuką w cej potrójnej perspektywie: syna wielkiego ojca z epoki 
heroicznej, który pragnie mu dorównać, niedowarzonego młodzieńca spragnionego 
sławy w epoce już nieheroicznej ł nieznającego umiaru mordercy w Troi. 



.Wolę przegrać z honorem niż wygrać oszustwem" (95) - mówi Neoptolem w pro
logu, kiedy wysłuchał planów Odyseusza. Ale już po chwi li, kiedy mu ten doświad
czony znawca grząskiego dna w kazdym ludzkim sercu zamigotał sławą zdobywcy 
Troi, JUŻ mu się cena nie wydaje wysoka: .A więc dobrze. zrobię to, pozostawiając 
za sobą wszelki wstyd" (120). Na błaganie Filokteta o zwrot wyłudzonego łuku 
odpowie potem: ,Sprawiedliwość i własny interes każą mi być posłusznym tym, 
co są nade mną" (925 i n.). Wielką ironią Sofoklesowską jest to połączenie w iednym 
zdani pogodzonych ze sobą obowiązków I profitów w służbie władzy . • Usidłałem 
go zdradą i oszustwem" ( 1228) - powie potem, JUŻ po swoim .nawróceniu~ Odyse
uszowi. 

, Złym synem szlachetnego ojca· (1284) - nazywa go Filoktet, .udającym przyj -
ciela, ale zdradzieckim i szczwanym• (1272). A pod sam koniec dramatu, kiedy Neo
ptolem obiecuje mu uleczenie za cenę wyjazdu pod Troję i pogodzenia z Atrydami, 
padną słowa:.rajfur zbrodni!"(l 380). 

Przyszłość zostanie trzykrotnie zapowiedziana. „2ebyś sczezł!" - mówi Filoktet 
do eoptołema, który już raz złamał słowo .• Nie, jeszcze nie, może się znowu 
odmienisz; jeśli nie, umrzyj straszną śmiercią" (961 i n.). Ale kluczowa dla teologii 
Sofoklesa jest przepowiednia pierwsza. kiedy Filoktet przed nowym atakiem boleści 
łuk swój powierzył Neoptolemowi: .,Bogów przebłagaj zawiść, żebyś tego ł uku nie 
opłacił męką, jak i ren, kto go dostał"(776 i n.). Łuk , znak mediacji, ponlewaz ofiarowali 
go bogowie, przynosi cierpienia i nieszczęścia. Łuk Heraklesa jest znakiem klęski. Trze
cią i ostatnią przepowiednię wypowie ten, kro go pierwszy otrzymał. 

Rloktet z Neoptolemem zeszli już na płaską arenę. Filoktet odłożył łuk 1 strzały, 
żeby ucałować ziemię przed odjazdem z wyspy. 

Jestem głosem HerakleS<t w twoich uszach; 
Jestem cieniem Heraklesa w twoich oczach. 
Dla ciebie opuściłem mój dom na wysokościach. 

(14101 n.) 

Herakles, który wolno zjechał na dach jaskini, zaczyna od trzywierszowego osądu 
własnego życia, który brzmi jak epitafium: .Naprzód opowiem ci o sobie: o próbach 
i cierpieniach, które były moią dolą 1 dały mi w końcu nieśm iertelną chwałę'(14 1 8 i n.) 

Wielkie prace Heraklesa znaczą mękę. Greckie pónos omac:za .pracę' i .cierpie
nia' jak angielskie labour - . pracę" i ,bóle porodu~ Trzykrotnie w tym przemówieniu 
z dachu skene powraca słowo.cierpienia~ Jak w Trachinkoch i w Eurypidesowym Osza
lałym Heraklesie, i ten trzeci Herakles w tragedii jest dalej tym samym Homerowskim 
Heraklesem, który Odyseuszowi powiedl':iał w Hadesie:.Moja niedola była bezkresna• 
W teologii i strukturze Filokcera ukąszony przez świętego węża dziedzic łuku Heraklesa 

jest jego sobowtórem. Jak Herakles w Trachinkach, który wołał o przyspieszenie śmier

ci, kiedy płonął zywcem od jadu Hydry, Filoktet błagał Neoptolema w ataku bólu, któ · 
rego już nie mógł znieść, o cios śmiertelny, który chorą nogę odetnie od cia ła. Herakles 
i Filoktet obaj wyją z bólu na scenie. 

Herakles zjechał teraz ex machina, żeby powtórzyć Filoktetowi wolę Zeusa: 
.Będziesz cierpiał tak. jak ja cierpiałem. dopóki chwała nie uwolni cię od cierpienia· 
( 1421 i n.) Fi/oktet nie kończy się radosną teofanią Nagrodą za mękę iest tylko chwała . 

I tylko chwała iest nieśmiertelna. Ludzie nie. Przeznaczenie iest gorzkie.,.A więc mam 
ulec?"- jeszcze przed chwilą pytał sam siebie Fil oktet, jedyny z tragicznych bohaterów 
Sofoklesa, który został złamany .• Masz z tym mężem udać się pod Troję" ( 1423). 

Troja raz już została zdobyta przez Heraklesa. Troja musi zostać zdobyta po raz 
drug i. Wszystkie Troje muszą zostać koleino obrócone w gruzy. I tak, aż do skończenia 
świata , .Troja nigdy nie przestaje płonąć" - pisal Shakespeare w Zgwałconej Lukreqi 
(1468). 

Fi/oktet Sofoklesa napisany został w roku 409. Cztery lata wcześniej, w roku 413 
i dziewiętnastym wojny peloponeskiej. wyprawa floty ateńskie] na Sycylię skończy

ła się straszliwą klęską . Relacja Tukidydesa jest jak zawsze dokładna i sucha, ale tym 
razem historyk nie stara się nawet ukryć swego przerażenia· 

Syrakuzańczycy i sprzymierzeńcy, zebrawszy się, wzięl i jak największą liczbę Jenców oraz 
brori zdobyczną i powrócili do miasta. Wszystkich zołnierzy ateńskich 1 sprzymierzonych wzię

tych do niewoli umieścili w kamieniołomach, uwazając to miejsce z.a najpewniejsze_ Z umiesz
czonymi w kamieniołomach Ateńczykami obchodzili su~ Syrakuzeńczycy w pierwszym okresie 
surowo. Stłoczeni w znacznej liczbie w miejscu ciasnym 1 zapadłym, wystawieni byli z braku osło
ny na żar słoneany, by z kolei w czasie jesiennych nocy znosić dokuczliwe zimno. Te zmiany 
temperatury •N'fWoływały wśród nich ~horoby. Z powodu rnsnoty wszystkie porrzeby załarwiali 
na miejscu, a w dodatku gromadziły się tam stosy trupow; umierali z ran i z chorób wywoływa · 

nych zmianą ternperatury czy z innych podobnych przyczyn. Zaduch był nie do zniesienia, nękał 
ich głód i pragnienie ... Trudno ok reślić liczbę ludzi wziętych do niewoli. w każdym razie nie było 
ich mniej niz siedem tysięcy. Było ro najważniejsze wydarzenie w teJ wojnie, a jak m1 się wydaje. 
najważnlejsze w ogóle w całej historii greckiej, najwspanialsze dla zwycięzców I najzalo~n1e1sze 
dla zwyciężonych . Pokonani na lądzie i morzu, stoczywszy się na dno cierpień. ulegli całkowitej 
zagładzie; z piechoty i okrętów nic nie zostalo. Z wielkiej liczby jedynie garstka wróc1la do domu. 
Taki byl los wyprawy sycylijskiej. 

(VII, 8/ tłum. Kazimierz Kuma niecki) 

W czasie drugiej wojny światowej powszechną lekturą podbitych mieszkańców 
środkowej Europy była Wo;na i pokój Tołstoja. W tym fatalistycznym obrazie WOJny, 
surowym jak rosyjska zima, okrucieństwu i tępocie wodzów przeciwstawione są siły 



natury, które wydają się w końcu same zwyciężać najeźdźców. Wojna i pokój uczy
ła wielkiej cierpliwości, ale nie odbierała czytelnikom wszelkiej nadziei. Wydaje się, 

że w czasie wojny peloponeskiej, zwłaszcza w jej drugim i trzecim dziesięcioleciu, 
w podobny sposób uwspółcześnił się obraz wojny trojańskiej z Iliady i pohomerow
skich cyklów epickich. W tym nowym obrazie wojny trojańskiej nie pozostało nic 
z dawnego heroizmu zwycięzcy i zwyciężeni wzajemnie się wyn i szczaJą, zwycięstwa 

są tylko odwloką zagłady. Agentami tej nowej.konieczno~ci historyczne( s ą Odyseusz 
i syn Achi llesa. W zakończeniu Filokteta, zanim jeszcze zostan ie z powrotem uniesio
ny w powietrze, Herakles wypowie swoje ostatnie ostrzeżenie, które jest zapowiedzią 
kary za zbezczeszczenie Troi. 

Ludzkie kruche. boskie przetrwa. 
Boskie nie umiera z ludźmi. 

(1443 i n.) 

Tragedie Sofoklesa nie są parabolami historycznymi, ale współczesność ich, cho
ciaż głęboka ukryta, nie przestaje być znacząca. Jak Szekspirowski Prospero, Filoktet 
może się wydać autoportretem. Ale ten autobiografizm, który chwi lami daje się jakby 
słyszeć w gorzkiej liryce wyznań i wybuchów Filokteta, jest tylko całośc ią ludzkiego 
doświadczenia . Sofokles miał osiemdziesiąt pięć lat, kiedy p isał Fi/okreta .• Powiedz i aleś 

mi o dwóch śmierciach , które mnie najbardziej przejęły. Czego s ię mogę jeszcze spo
dziewać, kiedy [Ajak5 i Antilochos] są w grobie, a Odyseusze dalej żyją , chociaż dawno 
już powinni gnić w ziemi' (426 i n.). Sofokles przeżył Peryklesa, Nikiasa, Demostenesa; 
żywi zostali. jak na urągowisko, Odyseusze I Tersytesy. W roku 420, kiedy wprowadzo
no do Aten kult Asklepiosa. Sofokles przechowywał w swoim domu świętego węża, 
który był obrazem boga, i być może własnoręcznie karm ił go codziennie rano świe
żymi jajami i żywymi myszami. W roku 413, po k l ęsce sycylijskiej, wybrany został Jed
nym z dziewięciu komisarzy Komitetu Oca lenia Publicznego i zapewne gorzko żało
wal swojego udziału . Wydaje się, że miał zupełnie jasną świadomość nieuchronności 
zagłady. Umarł w roku 406, na dwa lata przed upadkiem Aten. 

Ostatnie pożegnanie dla wyspy. 
Zegnaj jaskinio bezsennych nocy. 
Zegnajcie nimfy łąk I strumieni ... 

(14521 n.) 

Bezludna wyspa, na której przez dziewięć lat rozlegały się tylko Jęki wygnarica 
i po której rozchodził się smród z jego rany, zmienia się teraz w zaczarowaną wyspę 
zamieszkałą przez nimfy. Na tej niegościnnej Lemnos, gdzie przez dziewięć lat cie rpiał 

głód i pragnienie, kamienne potoki szemrzą teraz od przep/ywająCeJ wody, a ,bez
domna jaskinia' zmienia się w opiekuriczą osłonę od deszczu. Bezludna wyspa była 
schronieniem od okrutnej historii i dwukrotnie jej ziemię całuje Filoktet przed odjaz
dem: 

Pozwól rn1 odejść, wyspo 
Lernnos, zgubiona w morzu, 
Niech rnrne twój wiatr uniesie 
Do losu przeznaczonego ... 

(14641 n) 

Pożegnanie Fllokteta z wyspą ma rozdzierający smutek epilogu Burzy i tę samą 
świadomość bezsi l ności doświadczeń i nieuniknioności losu. Od historii nie da s ię 

uciec i raz jeszcze wszystko musi się powtórzyć. 

i tylko jedna mi została rozpacz, 
Jeśli mnie rne ocali modlitwa . 

(Burza, epil. 15-16) 

Z setek rzeźb i obrazów Heraklesa na greckich wazach - wysmukłych mło

dzieńców i muskularnych atletów w sile wieku, o spłaszczonych od uderzenia pię
ścią uszach, z długą czarną brodą , łysych albo o gładkiej, niemal dZ1ewczęcej twarzy, 
pijanych, zamyślonych. zmagających się z potworami, nagich, w hełmie, okrytych 
skórą lwa, cierpiących 1 triumfujących, z Ateną, z Hefajstosem, z Prometeuszem - jaki 
Herakles zjechał na bezludną wyspę Filokteta? W wyobraźni mojej jest to Herakles 
z metopy w świątyn i Zeusa w Olimpii. Dżwiga niebo, ma gołą czaszkę i wykruszone 
jedno ramię. Miednica jest rozharatana, od krocza w dól pozostały tylko ślady nóg, ale 
widać jeszcze ich zaparcie. Pierś jest rozpruta, m ięśn ie brzucha są napięte. Ten Hera
kles ma puste, wyżarte oczodoły. Goethe zobaczył tego Heraklesa 

Na prózno zanoszą się pieśni, 
Na próżno zamęczają kamień . 

(Faust li, 7391 - 92) 

Jan Kott 

Czwarta i ostatnia część tekstu .Ale gdzie1esc reraz nasz siawny Herakles?' [w:] Jan Kon, Zjadanie 

bogów i nowe eseje. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999. s. 140-161 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej. tlurnaczenia są aucorstwa Jana Kotra Skróty oraz niezbędne 
poprawki od redakcji programu. 
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SOFOKLES 
(gr foq>oKA~<;) 

ok. 496 p.n e.-406 p.n.e. 

Najwybitniejszy obok Ajschylosa 
1 Eurypidesa tragik starożytnej Grecji, 
polityk, dowódca WOJSkowy i kapłan . 

Urodzi! się w gminie Kolonos (Colonus 
Hippius, obecn ie na przedmieściach 

Aten) w Attyce w bogatej rodzinie 
kup1eck1e1; inne źródła podają, iż w rodzie 
arystokrarycznym. Pewne 1est, że było 

to na kilka lat przed bitwą pod Mara
tonem w 490 roku p.n.e. Ojcem So~ -
kiesa był Sofillos - właściciel zakładu 

rzemieślniczego wytwarzającego broń . 

Przyszłego autora Antygony kształcono 

od dzieciństwa w myśl zasady kalokaga
tia, polegającej na harmonijnym lączeniu 
zalet duchowych i cielesnych, Sofokles 
uczy! się więc muzyki, tańca, gimna
styki i poznawał twórczość wielkich 
poetów. Kiedy miał szesnaście lat (według 

innej wersji piętnaście), został wybrany 
do chóru chłopców opiewającego zwy
cięstwo pod Salaminą, gdzie przydzielono 
mu ro lę przodownika. 

Sofokles był aktorem oraz twór
cą dramatów. Gdy pierwszy raz stanął 

do zawodów dionizyjskich, od razu 
otrzyma! główną nagrodę, pokonując 

sławnego Ajschylosa Debiut artystyczny 
Sofoklesa przypadł najprawdopodobniej 
na rok 470 p.n.e. Młody tragik szyb
ko zdobył pozycję wojego wielkiego 
pokonanego poprzednika. W ciągu dlu
giego, około 90-letniego życia napisał sto 
dwadzieścia trzy tragedie i dramaty 

satyrOM:! przeznaczone do wykonywania podczas festiwali religijnych. Około 

dwadzieścia cztery razy zajął pierwsze miejsce (osiemnaście na Wielkich Dio
nizjach i prawdopodobnie sześć razy na Lenaiach), przyjmuie się natomiast, 
że trzynastokrotni pokonał w rywalizacji Ajschylosa. Sofokles s ał się Jednym 
z najbardziej szanowanych obywateli ateńskich. Przyjaźni ł się z Herodotem 
i Peryklesem, by! ponadto kapłanem herosów Amynosa i Halona oraz boga Askle
piosa. Chociaż nie przejawiał zbyt dużego zainteresowania sprawami polityki, pełnił 
liczne stanowiska w służbie publicznej w administracji ateńsk i ej. W Atenach tez zmarł. 

Twórczość Sofoklesa cechuje się glębok1m patriotyzmem, konserwatyzmem, 
tradycy1 nością, religijnością, fatalizmem i pesymizmem. Sofokles zm ini malizował 
bezpośredni wpływ bogów na losy bohaterów oraz odszedł od trylogii tragicznych 
w kierunku traktowania każdej tragedii jako zamkniętej całości. W jego trage
diach wola ludzka odgrywa większe znaczenie niż boska, o stanowczo oddaliło 
go od poprzednika. Utwory Sofoklesa są celowo zbudowanymi dziełami sztu
ki, o skończonej akcji i starannej charakterystyce postaci. Prostota stylu taw1a 
go pomiędzy p tosem A1schy/osa a retorycznym artyzmem Eurypidesa. Sofokles 
zerwał z klasyczną konwencją trylogii tragediowej, mieszczącej się w ramach tetra
logii, ktorej zwieńczeniem był dramat satyrowy. Wprowadził do tragedii trzeciego 
aktora, zwiększył liczebność chóru z dwunastu do piętnastu osób i położył ogromne 
zas ługi na polu scenografii, znacznie ją rozbudowując. Wprowadzenie trzeciego akto
ra zaowocowało zerwaniem ze stosowanym dotychczas modelem opozycji między 
dwoma antytetycznymi postaciami, przez co bardziej zaakcentowano związki inter
personalne, zwiększenie liczby chórzystów spowodowało natomiast podkreslenie 
rol i koryfeusza w całości tragedii. Chóry w tragediach Sofoklesa w stosunku do chó
rów z dramatów Ajschylosa oddzielają się od akcji, ich aktywny udział w sztuce jest 
coraz bardziej nikły - chór staje się raczej widzem 1 komentatorem wydarzeń niz ich 
czynnym uczestnikiem. Sofoklesowi zawdzięczamy też wprowadzenie monologów -
za ich pomocą posracie z jego tragedii uzyskały niesporykaną dotąd łatwość wyraża 

nia własnych myśli. 
!._ bogatego dorobku Sofokles do naszych czasow zachowało się w całości jedy

nie siedem sztuk Ajas (najstarsza tragedia z tych, które ocalały, wystawiona nie wcze
śnie; niż w 450 p.n.e.), Antygono (442 p.n.e.). Król Edyp (lub Edyp królem; 429 p.n.e.-426 
p.n.e.), Elektro (416 p.n.e.), Trochink1 (416 p.n.e.), Fi/oktet (409 p.n.e.) oraz Edyp w Kolonie 
(lub Edyp w Kolonos; ostatnie dzieło Sofoklesa, wystawione i wydane po jego śmier

ci). Dysponujemy też około 400 wersami dramatu satyrowego Tropiciele, odkrytego 
Egipcie w roku 1907. Ponadto znanych jest ponad tysiąc sto fragmentów pocho

dzących z pozostałych uti. orów Tylko odnośnie do dwóch z siedmiu zachowa
nych sztu Sofoklesa mamy informacje dotyczące daty pierwszego wystawienia. 
Są to Filokcer (409 p.n.e.) 1 Edyp w Kolonie (401 p.n.e , dokonczony przez wnuka 



Sofoklesa - Sofoklesa Mlodszego). Filokte , podobnie jak Ajas i Elektra, przynależy 
do cyklu trojańskiego. Temu tytułowemu bohaterowi Sofokles po~więcił także i nną, 

zagi nioną tragedię Fi/oktet pod Troją . 

Na język polski Fi/oktet Sofoklesa tłumaczony był siedmiokrotn ie: przez Augustyna 
2:darskiego (1824), Kazim ierza Kaszewskiego (1873), Zygmunta Węclewskiego (1875), 
Kazim ierza Morawskiego (1916), Jerzego Łanowskiego (1975), Roberta R. Chodkow
skiego (2009) I ntoniego Li berę (201 2) [w nawiasach daty publikacji]. Jedyne do tej 
pory rodzime wystawienie nastąp iło 13 grudnia 1909 roku w przekładzie Kazim ierza 
Kaszewskiego - spektakl w reżyserii Stanisława Stanislawskiego powstał w Amator
skim Kole Miłośników Dramatu Klasycznego przy Uniwersytecie Jagie l lońskim w Kra
kowie, a zagrano go na scenie tamtejszego Teatru Miejskiego. Obecna inscenizacja 
Barbary Wysockiej jest więc pierwszą w historii realizacją tej tragedii na polskie) scenie 
zawodowej. 

Przed Sofoklesem temat Filokteta podejmowali j u ż w dramacie Ajschylos i Eury
pides, ich utwory się jednak nie zachowały. W dramaturgii bliższej naszym czasom 
motyw Rlokteta został wykorzystany między innymi przez Johanna Gottfrieda von 
Herdera w dramacie Philoktetes ( 1 77 4), Andre Gide' a w sztuce Philoctete, ou le rraite des 
trois mora/es ( 1899, polski przeklad 1901 , niegrany w naszym kraju), przez Heinera Mul
lera w znanym i wystawianym w Polsce przepisaniu Filoktera (1958-1964, prapremiera 
polska 1976), przez Seamusa Heaneya w dramacie The Cure ar Troy (1990) czy przez 
Johna Jesuruna, który w roku 1993 napisal na prośbę umierającego na AIDS Rona 
Vawtera wariacje na temat mitologicznego ł uczn i ka - yła to ostatnia rola tego aktora 
i jego testament artystyczny, a sam dramat Philokteces- oriotions posługiwal się meta
forą AIDS, jako że Filoktet stał s ię w nim wygnańcem z powodu tej wlaśnie choroby 
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