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Cyprian Mielczarski (Warszawa)

Nihilizm i prawo silniejszego
a praworz¹dnoœæ w nauce sofistów

W V wieku p.n.e. w epoce ateñskiej demokracji pojawi³a siê nowa generacja
mêdrców i nauczycieli zwanych sofistami1, którzy dokonali pierwszego antropologicznego zwrotu w dziejach naszej kultury. Uprawiali oni filozofiê praktyczn¹
i przyczynili siê w znacznym stopniu do desakralizacji praw, wyodrêbniaj¹c
w sposób racjonalny sferê spo³eczn¹ w ¿yciu cz³owieka2. Wówczas powsta³y pocz¹tki europejskiej myœli spo³eczno-politycznej. Sofiœci stworzyli ideê ewolucji
cywilizacji oraz pojêcie umowy spo³ecznej i prawa natury. Niektórzy z nich (Hippiasz, Antyfont) g³osili zasadê braterstwa i powszechnej równoœci miêdzy ludŸmi, któr¹ przejêli stoicy i która póŸniej ukszta³towa³a nowo¿ytn¹ myœl liberaln¹
i lewicow¹. Wielk¹ zas³ug¹ sofistów jest uformowanie podstaw paidei greckiej,
któr¹ pojmowali jako edukacjê opart¹ na wiedzy i sprawnoœci oralnej – celem ich
by³o wychowanie obywateli, prowadz¹ce do przystosowania spo³ecznego3.
1
Termin sofista oznacza³ pocz¹tkowo mêdrca, znawcê i posiadacza wiedzy. Na przyk³ad Herodot nazywa³ sofist¹ Pitagorasa i Solona (I, 29; IV, 95). Diogenes Laertios podaje, ¿e sofistami
nazywano nie tylko mêdrców, ale i poetów, na przyk³ad Homera i Hezjoda (I, 12), a zatem poezjê
kojarzono z m¹droœci¹ uniwersaln¹, która jest podstaw¹ wychowania.
2
Zob. K. R. Popper, Spo³eczeñstwo otwarte i jego wrogowie, t³um. H. Krahelska, t. 1: Urok
Platona, Warszawa 1993, s. 79 et passim.
3
Wychowawcze i spo³eczno-polityczne aspekty sofistyki omawia autor w: Spo³eczna i polityczna myœl sofistów – Protagoras, Prodikos, Hippiasz i Antyfont, „Archiwum Historii Filozofii
i Myœli Spo³ecznej”, 50–51 (2006).
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Oprócz konwencjonalizmu prawnego, egalitaryzmu i kosmopolityzmu formacji
tej zawdziêczamy tak¿e zal¹¿ki nastêpuj¹cych idei, które ukszta³towa³y nowo¿ytn¹ liberaln¹ myœl polityczn¹4: relatywizm i permisywizm spo³eczny, utylitaryzm,
racjonalizacja religii i obyczajów, spo³eczna i cywilizacyjna funkcja pracy, kult
sprawnoœci spo³ecznej i praworz¹dnoœci.
Jednak ju¿ w staro¿ytnoœci, a tak¿e w nastêpnych epokach sofistów czêsto postrzegano negatywnie, poniewa¿ uznano ich za twórców pró¿nej retoryki, immoralizmu i pojêcia „prawa silniejszego”5. Ponadto ich sensualistyczne zasady teoriopoznawcze odrzucone zosta³y przez ca³¹ niemal tradycjê filozofii klasycznej,
która wywiera³a bardzo opiniotwórczy wp³yw na nasz¹ kulturê co najmniej
do XVIII wieku. Rzeczywiœcie Protagoras i inni sofiœci g³osili manifestacyjnie
sensualizm poznawczy, który sta³ siê z czasem po¿ywk¹ skrajnego relatywizmu
i rozkwitu retoryki, pojmowanej jako bezwzglêdne narzêdzie argumentacji dialektycznej.
Oczywiœcie do negatywnej oceny ca³ej sofistyki w znacznym stopniu przyczyni³ siê Platon, który ukaza³ tê formacjê jako ca³kowit¹ i sugestywn¹ antytezê
prawdy filozoficznej. W jego ujêciu postawa i pogl¹dy Sokratesa w konfrontacji
z sofistami ukazuj¹ konflikt miêdzy filozofi¹ a demokracj¹, uto¿samian¹ przez
Platona z relatywizmem sofistycznym. Konflikt ten jest przejawem ogólnej opozycji miêdzy polityk¹ i etyk¹, która mia³a szczególny wymiar u schy³ku V wieku p.n.e., kiedy to demokracja ujawni³a swe wszystkie negatywne cechy. Postêpowanie zarówno ówczesnych przywódców arystokracji jak i demagogów, manipuluj¹cych t³umem, nie mia³o nic wspólnego z dobrem pañstwa. Istot¹ sporu
Sokratesa z sofistami jest opozycja miêdzy skutecznym dzia³aniem, a d¹¿eniem
do prawdy i dobra, których poznanie powinno byæ celem ¿ycia cz³owieka. Poznanie jest wiedz¹, która opiera siê na prawdzie. Ta zaœ powinna byæ podstaw¹
postêpowania politycznego, które musi byæ oparte na wartoœciach etycznych,
a nie na grze politycznej. Do w³aœciwego postêpowania dochodzimy przy pomocy rozumu – intelektualizm etyczny Sokratesa wyklucza³ racjonalizm i realizm
4
Zob. E. A. Havelock, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven 1964, s. 64–73,
passim.
5
Literatura na temat roli i znaczenia sofistów dla naszej cywilizacji jest bardzo bogata, wymieniam tylko najwa¿niejsze prace: J. de Romilly, Les grands sophistes dans l’Athènes de Périclès,
Paris 1988; G. B. Kerferd, The Sophistic Movement, Cambridge 1981; W. K. C. Guthrie, The Sophists, Cambridge 1979; J. Gajda, Sofiœci, Warszawa 1969; E. Levi, Storia della sofistica, red.
D. Pesce, Napoli 1966, E. Dupréel, Les sophistes, Neuchâtel 1948; W. Nestle, Vom Mythos zum
Logos, Stuttgard 1940. Por. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. 5, Lublin 2002, s. 543; ibidem
podstawowa filologiczno-filozoficzna bibliografia dotycz¹ca sofistów, s. 544 n. Autor dzieli sofistów na: 1) wielkich i s³awnych mistrzów pierwszego pokolenia (Protagorasa, Gorgiasza, Prodikosa, Hippiasza, Antyfonta); 2) erystów, których uosobieniem s¹ fikcyjne prawdopodobnie postacie
Eutydema i Dionizodorosa w dialogu Platona Eutydem; 3) polityków-sofistów (Kritiasza, Kalliklesa i Trazymacha, choæ w rzeczywistoœci nie by³ on politykiem): t. 1, s. 246.
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polityczny sofistów oparty na utylitarnym relatywizmie, prowadz¹cym do skutecznoœci na scenie publicznej. Retoryka w ujêciu sofistów wed³ug Sokratesa nie
mo¿e byæ narzêdziem polityki, poniewa¿ niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo oderwania s³ów od wartoœci i wiedzy, a powinny one s³u¿yæ do poszukiwania prawdy, a nie do przekonywania innych do swoich racji. Traktowanie sztuki przekonywania jako najwy¿szej umiejêtnoœci deprawuje charakter jednostki, poniewa¿
czyni z umiejêtnoœci wp³ywania na innych najwy¿sz¹ wartoœæ. Tymczasem zadaniem cz³owieka jest sta³e kszta³towanie w³asnej duszy, która stanowi jego istotê6. Dlatego Sokrates uwa¿a³, ¿e metod¹ w³aœciwie pojêtej retoryki jest „przemawianie w duchu najwy¿szego dobra”7, aby s³uchaj¹cy obywatele stawali siê lepszymi ludŸmi – nie nale¿y schlebiaæ odbiorcom, aby osi¹gn¹æ swój cel polityczny, ale zawsze nale¿y mówiæ prawdê niezale¿nie od tego, czy jest ona mi³a czy
niemi³a s³uchaczom. Prawdziwa retoryka jest walk¹ etyczn¹, której celem jest
doskonalenie duszy. Dyskutuj¹cy z filozofem Kallikles stwierdza, ¿e wœród ówczesnych mówców nie ma ani jednego, który realizowa³by tê zasadê. Trzeba
otwarcie przyznaæ, ¿e Sokratesowska koncepcja retoryki polega na propagowaniu racjonalistycznej nauki etycznej, a nie na uczeniu sztuki politycznej, prowadz¹cej do realizacji okreœlonych celów polityki praktycznej.
Kluczowym pojêciem etyki sokratejskiej jest enkráteia, co oznacza panowanie nad sob¹, oparte na umiarkowaniu i sta³oœci8. Wolnoœæ pojmowa³ Sokrates
w kategoriach moralnych jako panowanie nad instynktami i popêdami9. Bêd¹c
przeciwnikiem relatywistycznego traktowania sprawiedliwoœci i praw, uwa¿a³,
¿e zadaniem polityka jest oparcie funkcjonowania pañstwa na sta³ych zasadach
wynikaj¹cych z intelektualnej analizy natury dobra. By³ negatywnie nastawiony
do konformizmu politycznego. Pañstwem powinni zarz¹dzaæ ludzie wyró¿niaj¹cy siê osobowoœci¹ i sta³¹ postaw¹ moraln¹, wynikaj¹c¹ z d¹¿enia do rzeczywistej m¹droœci, a nie dostosowan¹ do opinii ludzkich, których nie mo¿na uto¿samiaæ ani z wiedz¹, ani z m¹droœci¹. Zatem w³adza powinna nale¿eæ do elit moralnych, dlatego Sokrates nie aprobowa³ demokracji jako systemu, w którym
do w³adzy dochodz¹ ludzie przypadkowi, czêsto o niepohamowanych ¿¹dzach
i instynktach.
Wychowanie w ujêciu sofistów zmierza³o do zupe³nie innego celu ni¿ ten,
który stawia³ przed cz³owiekiem Sokrates. Chcieli oni kszta³ciæ jednostki aktywnie funkcjonuj¹ce w spo³eczeñstwie – aréte to sprawnoœæ polityczna. Otwarcie
przyznawali, ¿e kszta³c¹ przywódców pañstwa. Ich nauczanie zmierza³o do wpojenia m³odym ludziom praktycznego zmys³u opartego na racjonalnych i utylitar6

Zob. Reale, t. 1, Lublin 1994, s. 316–325.
Zob. Platon, Gorgiasz, 502 e–503 b.
8
Zob. ibidem, I, s. 335–338; por. W. Jaeger, Paideia, t³um. M. Plezia, t. 2, Warszawa 1964,
s. 102 n.
9
Zob. ibidem, t. 1, s. 337.
7
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nych podstawach. Tymczasem Sokrates uwa¿a³, ¿e polityk powinien przede
wszystkim kszta³towaæ w³asny charakter, aby predestynowa³ go do dzia³alnoœci
pañstwowej. Platon wk³ada w usta Sokratesa pogl¹d, ¿e dobry polityk nie tylko
dba o w³asn¹ duszê, ale tak¿e „podejmuje troskê o dusze ludzi”10. Jest on zatem
wychowawc¹ spo³eczeñstwa.
Ówczeœni autorzy komedii wyœmiewali sofistów i ich przewrotnoœæ w argumentacji, poniewa¿ zaczêto kojarzyæ ich formacjê intelektualn¹ z wulgarnym relatywizmem i ze zwyrodnia³¹ retoryk¹, któr¹ nazywano erystyk¹. Sztuka ta uczy³a, jak czyniæ argument s³abszy mocniejszym i odwrotnie – celem by³o nabycie
umiejêtnoœci obalania ka¿dego twierdzenia. Diogenes podaje, ¿e Protagoras
(prawdopodobnie pierwszy wielki sofista) w dysputach dialektycznych nie zajmowa³ siê treœci¹ myœli, lecz koncentrowa³ siê na s³owach, staj¹c siê w ten sposób protoplast¹ erystyki. Uczy³ tak¿e jako pierwszy, jak odpieraæ tezy ogólne11.
Uwa¿a³ przy tym, ¿e wszystkie twierdzenia s¹ równie nieuzasadnione, dlatego
¿adnego nie mo¿na obaliæ ani udowodniæ.
Jednak za pierwszego propagatora i nauczyciela retoryki w Atenach uchodzi³
Gorgiasz z Leontinoi, tak¿e jeden z najwiêkszych sofistów, który okaza³ siê
twórc¹ skrajnie sceptycznej postawy, nazwanej póŸniej nihilizmem12. W dziele
O niebycie, które zaginê³o, twierdzi³, ¿e nic nie istnieje, a jeœliby istnia³o, to by³oby niepoznawalne, a gdyby zosta³o poznane, to i tak nie mo¿naby tego wyraziæ ani przekazaæ13. Argumentacjê jego najkrócej mo¿na streœciæ w sposób nastêpuj¹cy: myœli i s³owa nie s¹ identyczne z rzeczami, które zawsze s¹ odmiennie
postrzegane przez ró¿ne podmioty i dlatego s¹ odmiennie wyra¿ane przy pomocy ró¿nych s³ów14. Tezy te s¹ polemik¹ z Parmenidesem, który twierdzi³, ¿e byt
i myœl s¹ jednym i tym samym, poniewa¿ mo¿na pomyœleæ jedynie o tym, co istnieje. Gorgiasz zaœ dowodzi³, ¿e mo¿na pomyœleæ o wielu rzeczach, które, jak
wszyscy wiemy, realnie nie istniej¹, na przyk³ad Scylla i Chimera15 – jest to dowód na to, ¿e nie ma ¿adnego zwi¹zku miêdzy bytem a myœl¹. Je¿eli myœl nie
wyra¿a naprawdê tego, co istnieje, nie mo¿na w ¿aden sposób przekazaæ s³owami niczego, co mia³oby niepodwa¿aln¹ wartoœæ ontologiczn¹ – stanowisko to
oznacza ca³kowite zerwanie wiêzi miêdzy logosem, czyli myœl¹ i s³owem a by-

10

Gorgiasz, 504 d–e.
Diogenes Laertios, IX, 52–53.
12
Zachowa³y siê jedynie dwa dzie³a Gorgiasza: Pochwa³a Heleny i Obrona Palamedesa, najnowsze wyd.: Gorgias von Leontini: Reden, Fragmente, und Testimonien. Herausg. T. Buchheim,
Hamburg 1989.
13
Sekstus Empiryk, Przeciw matematykom., VII, 65 nn; op.cit., VII, 87; Ps. – Arystoteles, De
Melisso Xenophane Gorgia, 979a – 980b (wg wyd. Bekkera).
14
Zob. H. J. Newinger, Untersuchunden zu Gorgias’ Schrift „Über das Nichtseiende”, Berlin–
New York 1973
15
Zob. Sekstus Empiryk, ibidem, VII, 80.
11
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tem16. Wówczas taki stosunek do myœli i s³owa musia³ wydawaæ siê czymœ
szczególnie drastycznym, poniewa¿ stosuj¹c zasady teoriopoznawcze sofisty,
nale¿a³oby odrzuciæ ca³¹ mitologiczn¹ i pojêciow¹ sferê kultury greckiej, która
stanowi³a przecie¿ istotê aksjologiczn¹ i „narracyjn¹” tej cywilizacji. Dzie³o
Gorgiasza bowiem podwa¿a³o wiarê w to, co dzisiaj nazywamy „narracj¹” kulturow¹, której zasadniczym elementem dla Greków by³a mitologia. Wed³ug niego nie istnia³a ¿adna obiektywna i absolutna prawda – wszystko zatem jest fa³szem. Pogl¹d ten ca³kowicie przeczy³ istnieniu jakiejkolwiek tradycji intelektualnej i wychowawczej, opartej na przekonaniu, ¿e istniej¹ okreœlone i niezmienne wartoœci, co nadaje tej orientacji tak¿e bardzo istotny wymiar polityczny, poniewa¿ Gorgiasz zakwestionowa³ w ten sposób obiektywn¹ podstawê wszelkich
urz¹dzeñ pañstwowych i spo³ecznych. W œwietle najnowszych badañ i rekonstrukcji myœli sofisty jego traktat O niebycie jest totalnie destrukcyjn¹ i prowokuj¹c¹ rozpraw¹ z ca³¹ dotychczasow¹ greck¹ kultur¹ intelektualn¹17 – znaczenie nauki Gorgiasza mo¿naby przyrównaæ do demonstracyjnie obrazoburczej
i antyortodoksyjnej filozofii dzisiejszych postmodernistów. Ca³y niemal tekst
traktatu by³ wype³niony paradoksalnymi dowodami obalaj¹cymi wszystkie dotychczasowe twierdzenia greckiej tradycji filozoficznej i literackiej. Sofista okaza³ siê wielkim mistrzem dialektyki, jednak w staro¿ytnoœci i tak¿e w czasach
nowo¿ytnych tego typu negatywnej refleksji nie uwa¿ano za prawdziw¹ filozofiê18. Wydaje siê, ¿e fakt zaginiêcia traktatu œwiadczy o braku powa¿nego zainteresowania tak¹ literatur¹.
Wyci¹gaj¹c wnioski œwiatopogl¹dowe z za³o¿eñ epistemologicznych sofisty nale¿a³oby przyznaæ, ¿e nie istniej¹ ¿adne obiektywne prawa naturalne,
które powinny byæ przestrzegane przez ludzi. Tak skrajnie sceptyczne przekonania ³¹czy³ Gorgiasz z g³êbok¹ wiar¹ w to, ¿e przy pomocy s³ów mo¿na przekonaæ ka¿dego do wszystkiego. Mówi³, ¿e s³owo to „w³adca potê¿ny”, który
potrafi u ludzi wywo³aæ ka¿dy stan ducha i sk³oniæ b¹dŸ zniechêciæ do wszystkiego19. Si³a przekonywania w³aœciwa s³owom i sprawnoœæ dialektyczna
kszta³tuje dusze ludzi20, których raczej interesuj¹ mniemania ni¿ prawda.
16

Por. W. Bröcker, Gorgias contra Parmenides, „Hermes”, 86 (1958), s. 425–440.
Zob. Z. Nerczuk, Traktat O niebycie Gorgiasza z Leontinoi, „Przegl¹d Filozoficzny”, VI,
1997, 3 (23), s. 79–84, por. s.79 i 92–94.
18
Przyk³adem tego typu postawy z najnowszej epoki mo¿e byæ decyzja Realego, aby nie zajmowaæ siê wywodami Karneadesa, poniewa¿ jego nauka niczego nowego nie buduje, a wszystko
obala; zob. Reale, t. 3, Lublin 1999, s. 516.
19
Pochwa³a Heleny, 13 (Diels-Kranz, 82, B 11): „S³owo to potê¿ny w³adca, który najmniejszym i niewidocznym cia³em dokonuje dzie³ najbardziej boskich: jest bowiem w³adne i strach powœci¹gn¹æ i troskê oddaliæ i radoœci¹ nape³niæ i litoœæ wzbudziæ” (t³um. J. Gajda). Fragmenty presokratyków cytujemy wg 6 wyd. dzie³a Dielsa, zmodyfikowanego przez Kranza, Die Fragmente
der Vorsokratiker, Berlin 1951–1952, t. 1–3).
20
Ibidem: „...si³a przekonywania w³aœciwa s³owu...duszê kszta³tuje tak, jak chce...” (t³um. j.w.).
17
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W ten sposób wartoœæ s³owa wybija siê u niego ponad wartoœæ prawdy, która
tak naprawdê nie istnieje. Dlatego poœwiêci³ siê nowej sztuce – retoryce, której uczy³ z wielkim powodzeniem, twierdz¹c, ¿e ten, kto opanowa³ umiejêtnoœæ
mówienia, bêdzie bardziej skuteczny we wszystkich dziedzinach ni¿ specjaliœci. Przekonanie o tym, ¿e ludzie ulegaj¹ atrakcyjnie podanym opiniom, to
pierwociny nauki o wp³ywie jednostek na inne jednostki – tê dziedzinê humanistyki nazywamy obecnie psychologi¹ spo³eczn¹, która odnosi wielkie triumfy w naszej epoce, zdominowanej przez sztukê reklamy i oddzia³ywania medialnego.
Gorgiasz uwa¿a³ siê za w³aœciwego nauczyciela dzielnoœci, któr¹ pojmowa³
racjonalnie w³aœnie jako sprawnoœæ w oddzia³ywaniu na innych i ogóln¹ skutecznoœæ ¿yciow¹, zarówno zawodow¹, jak i polityczn¹. S¹dzi³ wprost, ¿e elementem
ka¿dej dzielnoœci jest umiejêtnoœæ rz¹dzenia ludŸmi21, któr¹ daje sztuka przekonywania nazywana przez niego najwy¿szym dobrem, poniewa¿ zapewnia ona
cz³owiekowi wolnoœæ oraz umo¿liwia kierowanie innymi, co, jak wiemy, pe³ni
wa¿n¹ rolê w ka¿dej demokracji, a mia³o szczególne znaczenie w ateñskiej demokracji bezpoœredniej, gdzie ka¿dy obywatel mia³ prawo, a nawet obowi¹zek
stanowienia i egzekucji praw22. Gorgiasz za w³aœciw¹ umiejêtnoœæ ¿yciow¹
uznawa³ to, co dzisiaj okreœlamy umiejêtnoœciami politycznymi i socjotechnicznymi – etyka zosta³a zast¹piona pragmatycznym realizmem, który z jednej strony daje wolnoœæ pojmowan¹ jako mo¿liwoœæ podejmowania decyzji we w³asnych sprawach, z drugiej zaœ sankcjonuje wywieranie wp³ywu na innych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e sofista pojmowa³ sztukê wymowy jako narzêdzie, które
powinno byæ wykorzystywane jedynie do realizacji sprawiedliwych celów23,
a zatem jego nauka mia³a pod³o¿e etyczne, bardzo istotne w odniesieniu do sfery publicznospo³ecznej – uwa¿a³ on, ¿e s³owa powinny nak³aniaæ do tego, co dobre i po¿yteczne dla pañstwa. W istocie Gorgiasz jest przyk³adem orientacji utylitarnej, tak jak Protagoras, który s¹dzi³, ¿e, jakkolwiek nie istnieje absolutne dobro i obiektywne kategorie moralne, jednak miar¹ dobra jest u¿ytecznoœæ – mêdrzec rozpoznaje to, co jest bardziej po¿yteczne dla pañstwa i potrafi do tego
przekonaæ innych24. Dobrem zatem jest to, co po¿yteczne dla wspólnoty spo³ecznej. Wynika z tego, ¿e nauka obu sofistów oparta by³a na propañstwowych za³o¿eniach aksjologicznych. Je¿eli chodzi o konkretne pogl¹dy polityczne Gorgiasza, to wiadomo, ¿e by³ zwolennikiem symmachii ateñskiej i idei panhelleñskiej,
poniewa¿ nawo³ywa³ Greków do zaniechania walk wewnêtrznych i do zgodnego po³¹czenia wszystkich si³ przeciw barbarzyñcom, co czyni go byæ mo¿e, jak
przypuszcza Turasiewicz, orêdownikiem wielkomocarstwowej polityki demo21

Platon, Menon, 73 c.
Platon, Gorgiasz, 452 d-e.
23
Ibidem 457 b–c.
24
Platon, Teaitet, 166 d–167 d (Diels-Kranz, 80, A 21).
22
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kratów ateñskich25. Na pewno te¿ mia³ pogl¹dy demokratyczne, poniewa¿ w jednej z mów twierdzi³, ¿e wszyscy obywatele s¹ równi – nie ma jednak ¿adnych
dowodów, ¿e równoœæ tê wyprowadza³ z jakiegokolwiek prawa natury26.
W ujêciu Gorgiasza areté w ¿adnym wypadku nie jest wrodzon¹ cnot¹ wy¿szoœci – stanowi skuteczn¹ umiejêtnoœæ postêpowania prowadz¹c¹ do sukcesów
w relacjach spo³ecznych, któr¹ mo¿na osi¹gn¹æ poprzez opanowanie wymowy.
W powy¿szych pogl¹dach widaæ now¹ zupe³nie koncepcjê stosunków miêdzyludzkich, opartych na wzajemnym oddzia³ywaniu poprzez sprawnoœæ oraln¹
i umiejêtnoœci perswazyjne wynikaj¹ce z ogólnego wykszta³cenia – Gorgiasz
czêsto pos³ugiwa³ siê argumentacj¹ przejêt¹ z poezji, podobnie jak inni sofiœci.
W swojej kontrowersyjnej nauce podj¹³ pioniersk¹ na gruncie antycznej kultury
problematykê dotycz¹c¹ tej sfery ludzkiego dzia³ania, któr¹ dzisiaj nazywamy
teori¹ komunikacji spo³ecznej27. Odgrywa ona szczególn¹ rolê w ustroju demokratycznym, poniewa¿ „skutecznoœæ komunikacyjna” jest, jak twierdzi wielu
wspó³czesnych teoretyków pedagogiki spo³ecznej, podstawow¹ umiejêtnoœci¹
konieczn¹, aby normalnie funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie opartym na konfrontacji i uzgadnianiu stanowisk28. Z negatywnej teorii poznania Gorgiasza wynika,
¿e s³owo nigdy nie bêdzie noœnikiem ca³kowicie wiernego przekazu rzeczywistoœci, poniewa¿ jest czymœ niejednoznacznym, co wynika z natury indywidualistycznego zarówno postrzegania, jak i przekazu, który bêdzie brzmia³ zawsze
inaczej – wszystko zale¿y od tego, kto bêdzie przemawia³, recytowa³, rozmawia³,
lub przesy³a³ komunikaty w inny sposób. Mowa jest zatem pewn¹ gr¹ prowadzon¹ przy pomocy z natury niobiektywnych s³ów, których celem jest oddzia³ywanie na odbiorcê29. W mowie popisowej Obrona Palamedesa Gorgiasz daje
do zrozumienia, ¿e prawda sama z siebie nie ma mocy przekonywania, istotny
jest sposób i forma przekazu tej prawdy. Dlatego tak istotna jest sztuka przekonywania, która przewy¿sza wszystkie inne sztuki30. Te s³owa sofisty nale¿y trak25
R. Turasiewicz, Sofista Gorgiasz w krêgu wielkomocarstwowej polityki Aten, „Meander”
XXV, 7–8, 1970, s. 305–329. Takie stanowisko sofisty, który by³ metoikiem, wynika³o prawdobodobnie z jego przekonania o koniecznioœci sojuszu miêdzy Atenami a jego rodzinnym Leontinoj
na Sycylii – chodzi³o o przeciwstawienie siê wp³ywom Sparty.
26
J. Gajda, Prawo natury i umowa spo³eczna w filozofii przedsokratejskiej, Wroc³aw 1986,
s. 214.
27
Por. Nerczuk, op. cit., s. 90 n.
28
Tego typu pogl¹dy s¹ podstaw¹ pojêcia „interakcji”, stanowi¹cej jeden z dwóch podstawowych wymiarów rzeczywistoœci spo³ecznej (obok „pracy”) w teorii dzia³ania komunikacyjnego
Habermasa, którego flozofia spo³eczna doskonale oddaje komunikacyjnego ducha cywilizacji demokratycznej. Stosuj¹c jego pojêcia mo¿na uznaæ, ¿e sofiœci jako pierwsi zajmowali siê „stosunkami intersubiektywnymi” (zob. J. Habermas, Teoria dzia³ania komunikacyjnego, t³um. A. M. Kaniowski, t. 1, Warszawa 1999, s. 639 n.).
29
Por. W. Schmid, O. Stählin, Geschichte der griechischen Literatur, I T., 3 B., München
1940, s. 71.
30
Platon, Fileb, 58 a.
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towaæ jako zasadnicze dowartoœciowanie stosunków miêdzyludzkich opartych
na sztuce perswazji – w ten sposób jego podstawowe spostrze¿enia dotycz¹ce komunikacji s³ownej mo¿na rzeczywiœcie potraktowaæ jako pocz¹tek teorii komunikacji spo³ecznej, któr¹ obecnie teoretycy demokracji traktuj¹ jako klucz do zrozumienia relacji miêdzyludzkich w warunkach liberalnego spo³eczeñstwa postindustrialnego. Jedn¹ z cech tego spo³eczeñstwa ma byæ zast¹pienie przemocy fizycznej i materialnej przez sztukê perswazji przy pomocy s³ów, symboli, znaków
i mediów. Niektórzy wprost s¹dz¹, ¿e umiejêtnoœæ komunikacji spo³ecznej jest
najwa¿niejsz¹ cech¹ wspó³czesnego cz³owieka, bez której nie jest w stanie ¿yæ
sprawnie w jakiejkolwiek wspólnocie ludzkiej, poniewa¿ funkcjonowanie w ka¿dej grupie spo³ecznej wymaga tego, co nazywamy obecnie asertywnoœci¹, czyli
umiejêtnoœci¹ skutecznej obrony swoich racji i wyra¿ania w³asnego stanowiska.
Bez w¹tpienia Gorgiasz by³ antycznym pionierem tych umiejêtnoœci.
Wed³ug naszego sofisty jedni ludzie panuj¹ nad drugimi nie dziêki stosowaniu si³y i gwa³tu oraz innych przewag natury fizycznej, ale dziêki racjonalnie
uzasadnionej dominacji wynikaj¹cej z umiejêtnoœci wp³ywania na innych ludzi.
Szczególnie interesuj¹ce jest gorgiaszowe ujêcie wolnoœci, któr¹ w jego mniemaniu mo¿emy osi¹gn¹æ, je¿eli potrafimy j¹ sobie wywalczyæ poprzez wykorzystanie naszych umiejêtnoœci wywierania wp³ywu na innych. Takie ujêcie
wolnoœci zgodne jest z niektórymi wspó³czesnymi jej interpretacjami, wed³ug
których cz³owiek, jeœli nie chce byæ zdominowany przez innych, sam musi wywieraæ na nich okreœlony wp³yw, choæby po to, aby obroniæ w³asn¹ pozycjê, poniewa¿ inaczej bêdzie musia³ podporz¹dkowaæ siê sytuacji stworzonej przez
sprawniejsze jednostki31 (mówi¹ o tym psychologowie spo³eczni i teoretycy
asertywnoœci).
Jeœli chodzi o definicjê dzielnoœci Gorgiasz mówi³: „...dzielnoœæ cia³a i duszy,
tak¿e i ka¿dej istoty ¿ywej nie bierze siê tak przeœlicznie ni st¹d ni zow¹d, tylko
wymaga porz¹dku nale¿ytego stanu i sztuki, która ka¿demu z nich odpowiada
[...] Zatem doprowadzenie do pewnego porz¹dku i ³adu stanowi dzielnoœæ ka¿dej
rzeczy”32. A zatem dzielnoœæ fizyczna i duchowa jest swego rodzaju sprawnoœci¹
wynikaj¹c¹ z pewnego porz¹dku i ³adu, które opieraj¹ siê na zasadach okreœlonej sztuki. D¹¿enie do porz¹dku w duszy jest dzielnoœci¹ – po pierwsze widaæ tutaj niew¹tpliwie element pewnej jakoœci etycznej, po drugie wp³yw starogreckich

31
Zob. np. H. A. Giroux, Theories of Reproduction and Resistance in New Sociology of Education: A Critical Analysis, „Harward Education Review”, 3 (53), (1983); passim. Autor jest reprezentantem radykalnej opcji – twierdzi, ¿e celem edukacji jest nie tylko sprawowanie kontroli
nad w³asnym ¿yciem, lecz tak¿e tworzenie i zdobywanie w³adzy. A zatem zadaniem szko³y nie jest
przekazywanie wiedzy, lecz tworzenie podmiotów politycznych. Por. A. Szpociñski, Wy³anianie
siê nowego ³adu edukacyjnego we wspó³czesnej Polsce, „Kultura wspó³czesna”, 3 (37), 2003,
s. 5–17, zob. s. 14–15.
32
Platon,Gorgiasz, 506 d–e.
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idei wychowawczych opartych na harmonii duszy, obecnych choæby u pitagorejczyków. Idee te s¹ tak¿e podstaw¹ Platoñskiej teorii wychowania. Jednak sposób
pojmowania cnoty– dzielnoœci (areté) jest ca³kowicie praktyczny i pozbawiony
jakichkolwiek normatywnych uogólnieñ pojêciowych: „Nietrudno powiedzieæ,
Sokratesie [czym jest dzielnoœæ]. Naprzód, je¿eli ci chodzi o dzielnoœæ mê¿czyzny, ³atwo powiedzieæ, ¿e dzielnoœæ mê¿czyzny polega na tym, aby byæ zdolnym
do zajmowania siê sprawami pañstwa. I ¿eby przy tym zajêciu przyjacio³om wyœwiadczaæ przys³ugi, a nieprzyjacio³om szkodziæ, a samemu siê strzec, ¿eby ciê
szkoda nie spotka³a. A je¿eli chcesz mówiæ o dzielnoœci kobiety, to nietrudno j¹
opisaæ: kobieta powinna dobrze gospodarowaæ, dbaæ o wszystko w domu i byæ
poddan¹ mê¿owi. A inna znowu jest dzielnoœæ dziecka, inna rodzaju ¿eñskiego,
inna mêskiego, inna starszego cz³owieka, inna wolnego, a inna niewolnika. I innych wiele dzielnoœci istnieje, wiêc to nie jest ¿aden k³opot powiedzieæ o dzielnoœci, czym jest. Bo zale¿nie od czynnoœci i od wieku ¿ycia ka¿dy z nas posiada
jak¹œ dzielnoœæ potrzebn¹ w ka¿dej sprawie”33.
W tych s³owach widaæ oczywiœcie œwiadomoœæ pragmatycznych zasad prowadzenia polityki w ustroju demokratycznym, opartym na rywalizacji stronnictw i koterii – mê¿czyzna musi umieæ pomagaæ politycznie przyjacio³om
i szkodziæ wrogom postêpuj¹c tak, aby nikt nie móg³ zagroziæ jego pozycji
w pañstwie. Jest to bardzo realistyczne pojmowanie pañstwa jako przestrzeni
partykularnych interesów osobistych i grupowych. Z drugiej strony widzimy tutaj bardzo realistyczn¹ etykê spo³eczn¹, której podstaw¹ jest przekonanie, ¿e
cnot¹ mo¿emy okreœliæ osobist¹ sprawnoœæ i umiejêtnoœæ postêpowania cz³owieka w ka¿dej sytuacji i w ka¿dym czasie – takie ujêcie w³aœciwego zachowania
jednostki w sferze spo³ecznej jest odpowiednikiem dzisiejszej tak zwanej poprawnoœci politycznej, która w szerokim tego s³owa znaczeniu kojarzy siê
z umiejêtnoœci¹ podporz¹dkowania siê ogólnie akceptowanym normom spo³ecznym, politycznym i obyczajowym.
Ponadto Gorgiasz by³ twórc¹ teorii pozytywnego oszustwa – twierdzi³, ¿e
mo¿na stosowaæ k³amstwo nawet wobec przyjació³, jeœli tylko s³u¿y ono ich dobru34. Takie relatywistyczne rozumowanie w oczywisty sposób sankcjonowa³o
instrumentalny stosunek do prawdy w polityce. Istotnym elementem owej teorii
by³o przekonanie Gorgiasza o pozytywnym k³amstwie zawartym w poezji. Nie
mo¿na tak¿e pomin¹æ ogromnych zas³ug Gorgiasza dla rozwoju prozy artystycznej – tradycja antyczna traktuje go jako twórcê i teoretyka wyrafinowanych œrodków retorycznych oraz mistrza rytmicznego, eleganckiego i urzekaj¹cego stylu35. Ca³a jego nauka pedagogiczna zmierza³a do wpojenia umiejêtnoœci uwodze33

Platon, Menon, 71e–72 a, t³um. Witwicki, por. Diels-Kranz, 82, B 18.
Sokrates nie potêpia³ tego typu „sprawiedliwych oszustw“, zob. Ksenofont, Wspomnienia
o Sokratesie, IV, 2.
35
Zob.T. Sinko, Zarys literatury greckiej, t. 1, Warszawa 1959, s. 470–475.
34
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nia s³uchaczy i wywierania wp³ywu na ich psychikê za pomoc¹ sprawnoœci oralnej – dlatego mo¿na go nazwaæ twórc¹ pierwocin socjotechniki, która bêdzie zawsze popularna w ka¿dej cywilizacji opartej na wolnej grze si³ politycznych
i ekonomicznych.
A zatem z nauk tego sofisty mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e w³aœciwy stosunek
do rzeczywistoœci spo³ecznej i skuteczne zachowanie wymagaj¹ g³oszenia interesuj¹co i przekonuj¹co podanych pogl¹dów dostosowanych do okolicznoœci
– s¹ to wszystko tezy odrzucone póŸniej przez idealistyczn¹ absolutystyczn¹ etykê. Tak¿e i dzisiaj s¹ one sprzeczne z potocznym i aksjologicznym rozumieniem
uczciwoœci i prostolinijnoœci, co jest dowodem tego, ¿e nadal znajdujemy siê
pod silnym wp³ywem sokratycznej tradycji etycznej i wychowawczej. Jednak nie
da siê zaprzeczyæ, ¿e tego typu konformistyczne i zmienne zachowanie w relacjach politycznych prowadzi czêsto do skutecznej realizacji celów, zw³aszcza
w warunkach spo³eczeñstwa demokratycznego, którego istot¹ jest sta³a zmiennoœæ praw i obyczajów – na przyk³ad obecnie na prze³omie XX i XXI wieku
szczególnie szybkie tempo takich zmian dostrzegamy zarówno w Europie, jak
i w Ameryce. Przedstawiaj¹c te œwiatopogl¹dowo-wychowawcze i polityczne
aspekty pogl¹dów naszego sofisty mo¿emy go uznaæ za twórcê teorii konformizmu i poprawnoœci politycznej, która jest, jak podkreœlaj¹ to prawie wszyscy teoretycy i publicyœci demokratyczni, istotnym elementem kultury wspó³czesnej.
Gorgiasz ocenia³ bardzo wysoko si³ê poezji, swój styl wzorowa³ na rytmie
mowy wi¹zanej, a szczególnie pochlebnie wyra¿a³ siê o tragedii. Kwestia znaczenia poezji mia³a wówczas charakter spo³eczny – Platon tê kwestiê rozwa¿a³
jako zagadnienie polityczne, poniewa¿ w Grecji uwa¿ano powszechnie poezjê
(razem z muzyk¹) za zasadniczy element wychowania, a w³aœnie kszta³towanie
charakteru obywateli by³o wed³ug filozofa podstaw¹ jednoœci pañstwa.
Przemiany spo³eczne w kulturze greckiej spowodowa³y, ¿e w V wieku wymiar uniwersalistyczny mia³a poezja tragiczna (podobnie jak w poprzedniej epoce epos homerowy), poniewa¿ pe³ni³a rolê sztuki objaœniaj¹cej œwiat i jego prawa, w tym zasady funkcjonowania pólis. Dlatego Gorgiasz, œwiadomy potêgi
s³owa, wypowiedzia³ siê na temat tragedii twierdz¹c, ¿e wprowadza ona doskona³¹ iluzjê bêd¹c¹ oszustwem, w wyniku którego oszukuj¹cy, czyli poeta, jest
bardziej sprawiedliwy ni¿ oszukiwany, czyli widz, który zarazem uzyskuje m¹droœæ, której nie maj¹ ci, którzy nie ulegli oszustwu36. Zdanie to jest doskona³ym
przyk³adem dialektyki retorycznej sofisty, jednak tkwi w nim istotny sens
– w wypadku poezji oszustwo (apáte) ma pozytywn¹ wartoœæ, a zatem jest sprawiedliwe, mimo ¿e nie jest prawd¹. Widz zaœ doznaj¹c z³udzenia, czyli ulegaj¹c
nieprawdzie, staje siê m¹drzejszy poprzez doznanie okreœlonych wra¿eñ psycho-

36

Diels-Kranz, 82, B 23 (jest to fragment z Pochwa³y Heleny); por. Plutarch, O chwale Ateñczyków, 5, 348 c.
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logicznych i estetycznych. W kontekœcie spo³ecznym nale¿y oceniaæ pochwa³ê
tragedii, g³oszon¹ przez Gorgiasza, jako uznanie dla jej uniwersalistycznych
wartoœci. Ponadto te s³owa sofisty maj¹ powa¿ne znaczenie, poniewa¿ s¹ zdecydowan¹ pochwa³¹ sztuki poetyckiej jako dziedziny odgrywaj¹cej istotn¹ rolê
w ¿yciu cz³owieka.
Platon zaœ uwa¿a³, ¿e niezwyk³a moc poezji, bêd¹ca konsekwencj¹ zespolonego oddzia³ywania muzyki, tañca i melorecytacji, jest czymœ negatywnym i zagra¿a harmonijnie uformowanej duszy. Postawa filozofa ma tutaj aspekt racjonalnej opozycji wobec dionizyjskiego pierwiastka w kulturze, co nadaje jego argumentacji ogólny wymiar œwiatopogl¹dowo-kulturowy. Do tej opozycji nawi¹za³ póŸniej Nietzsche w swej s³ynnej teorii dwóch pierwiastków w kulturze: ¿ywio³owego i naturalnego, pochodz¹cego od Dionizosa oraz racjonalnego, wywodz¹cego siê od Apollina. Krytyczne stanowisko Platona wobec wychowawczej
i kulturotwórczej roli poezji by³o zgodne z jego antydemokratycznym nastawieniem – w sferze kultury by³ przeciwnikiem demokratyzacji i otwarcia na wszystkie treœci. Zdaj¹c sobie sprawê z ogromnej si³y s³owa poetyckiego chcia³ okroiæ
tradycjê poetyck¹, czyli ocenzurowaæ j¹, pozostawiaj¹c jedynie to, co s³u¿y w³aœciwemu wychowaniu duszy37. Zupe³nie inne stanowisko wobec poezji zajmowali sofiœci, których pedagogika by³a g³êboko zwi¹zana z edukacyjnym kultem
s³owa poetyckiego, co by³o przejawem kontynuacji starej tradycji greckiego wychowania (prowadzili tak¿e studia, które dzisiaj nazywamy estetyk¹ i poetyk¹).
W kontekœcie spo³ecznym i politycznym wychowanie sofistów jawi siê jako
przeciwieñstwo Platoñskiego konserwatywnego zamkniêcia i idealistycznego
ograniczenia – propagowali oni kulturê otwart¹, opart¹ na naturalnej rywalizacji
i dialogu racji, co wynikaæ musia³o z ich sensualizmu poznawczego. Bior¹c
pod uwagê ówczesne realia demokratycznego spo³eczeñstwa, w odpowiedni
sposób nale¿y odczytywaæ znaczenie idea³ów wiedzy ogólnej, g³oszonych przez
wielu sofistów – przyk³adem jest koncepcja wiedzy encyklopedycznej (polimathía), propagowana przez Hippiasza, a wykpiona sarkastycznie przez Platona
jako pseudowiedza38.
Wydaje siê szczególnie istotne, ¿e moralistyczna i epistemologiczna krytyka
poezji dokonana przez Platona burzy³a ca³kowicie stare zasady paidei greckiej,
oparte na poezji. Tymczasem metody kszta³cenia wprowadzone przez sofistów,
promuj¹ce poezjê i retorykê, okaza³y siê trwa³ym elementem greckiej, a póŸniej
rzymskiej tradycji wychowawczej a¿ do koñca antyku (na wschodzie do upadku
Konstantynopola w XV wieku). Sta³o siê tak dlatego, ¿e postawa sofistów wobec tradycji poetyckiej by³a naturalnym etapem w rozwoju kultury Hellenów,
podobnie jak ich pogl¹dy dotycz¹ce pañstwa i prawa stanowi³y odzwierciedlenie

37
38

Zob. E. A. Havelock, Preface to Plato, Oxford 1963, s.36–49, passim.
W dialogu Hippiasz Wiêkszy, passim.
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ewolucji spo³ecznej, politycznej i ustrojowej gmin greckich. Natomiast ortodoksyjnie moralistyczne koncepcje Platona dotycz¹ce nie tylko poezji, ale i retoryki
zosta³y odrzucone przez greck¹ praktykê szkoln¹, tak samo jak jego idealistyczne zasady ustrojowe zosta³y zanegowane przez póŸniejsz¹ praktykê polityczn¹
i spo³eczn¹ (niestety z wyj¹tkiem ustrojów totalitarnych). Tymczasem sofiœci
stworzyli nie tylko podstawy ogólnej kultury literackiej, która by³a cech¹ epoki
hellenistycznej, lecz tak¿e zapocz¹tkowali realistyczny i racjonalny stosunek
do kwestii ustrojowych, stymuluj¹c dalszy rozwój myœli spo³eczno-politycznej.
Zwyciêstwo ich koncepcji w sferze wychowania jest o tyle interesuj¹ce, ¿e, jak
wiemy, najwiêksi przedstawiciele wielu ówczesnych szkó³ filozoficznych generalnie potêpiali teoriopoznawcze zasady sofistów39. Patrz¹c z perspektywy rozwoju sfery spo³ecznej, okaza³o siê ju¿ w czasach antycznych, ¿e realistyczne
wartoœci pluralistycznej kultury dialektyczno-retorycznej, poetyckiej i spo³ecznej potwierdzi³y siê w realnej praktyce.
W czasach Sokratesa sofiœci Hippiasz i Antyfont uwa¿ali, ¿e na mocy prawa natury wszyscy ludzie s¹ sobie równi i z tego powodu krytykowali ówczesn¹ rzeczywistoœæ prawn¹ i ustrojow¹, jednak w tej samej epoce zrodzi³y siê tezy i motywy intelektualne, które sta³y siê póŸniej argumentami na rzecz uzasadnienia nierównoœci miêdzy ludŸmi oraz panowania jednych nad drugimi.
Niew¹tpliwie przyczyni³ siê do tego fakt, ¿e by³a to epoka kryzysu wojennego
i moralnego w ca³ej Helladzie. Przenikliwym œwiadectwem tego czasu jest
dzie³o Tukidydesa, który opisuje konflikt wojenny miêdzy Spart¹ i Atenami,
rywalizuj¹cymi o hegemoniê w Grecji. Obie strony popiera³y sprzyjaj¹ce im
stronnictwa we wszystkich póleis greckich i si³¹ wprowadza³y rz¹dy oparte
na w³asnych za³o¿eniach ustrojowych. Tukidydes opisuje demoralizuj¹cy
wp³yw walk wewnêtrznych, upadek moralny, zdziczenie obyczajów oraz kryzys wszystkich wartoœci40. Jego opinia dotycz¹ca ówczesnej dekadencji moralnej jest bardzo przejmuj¹ca i w oczywisty sposób wiarygodna, poniewa¿ trudno pos¹dzaæ tego racjonalistycznie nastawionego historyka o tendencyjne moralne uprzedzenia dotycz¹ce sfery obyczajowej i politycznej41. Niew¹tpliwie
przyczyn¹ wojny peloponeskiej, która ogarnê³a ca³y œwiat helleñski, by³o przeciwieñstwo ustrojowe i obyczajowe miêdzy Spart¹ i Atenami – w epoce Peryklesa i Sokratesa obie formacje by³y oparte na ca³kowicie odmiennych warto-

39
Jednak precyzyjne badania B. Wiœniewskiego potwierdzaj¹ istotny wp³yw doktryny sofistów
na Arystotelesa, stoików, Epikura i sceptyków: L’influence des sophistes sur Aristote, Épicure,
stoïciens et sceptiques, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1966. Autor przekonuj¹co omawia wp³yw
Hippiasza na Arystotelesa, Prodikosa na Epikura, Antyfonta na stoików i Protagorasa na sceptyków.
40
Wojna peloponeska, III 82–83.
41
Wp³yw wojny na mentalnoœæ Tukidydesa omawia: P. R. Poucey, The Necessities of War.
A study of Thucydides’ Pessimism, New York 1980.
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œciach politycznych, prawnych i œwiatopogl¹dowych42. By³ to konflikt otwartej i imperialistycznej demokracji z konserwatywn¹ i zamkniêt¹ etycznie arystokracj¹. Wojna ta unaoczni³a sprzecznoœci obecne w kulturze i cywilizacji
greckiej, które pobudzi³y rozwój nauki w dziedzinie polityki, pañstwa i prawa.
Widocznym przejawem owych sprzecznoœci s¹ filozoficzne i polityczne dyskusje na temat najlepszego ustroju, które zaczê³y siê u schy³ku V wieku w podzielonych œwiatopogl¹dowo Atenach i nadal toczy³y siê w wieku IV staj¹c siê
modnym tematem ówczesnej literatury filozoficznej. Najbardziej reprezentatywnym œwiadectwem ówczesnych napiêæ intelektualnych, a tak¿e ogólnego
kryzysu wartoœci, s¹ dialogi Platona, które poruszaj¹ wszystkie chyba spo³eczne problemy, wynikaj¹ce z ówczesnego konfliktu œwiatopogl¹dowego i przemian politycznych oraz cywilizacyjno-kulturowych. Jednym z nich jest problem relacji miêdzy jednostk¹ i pañstwem, szczególnie wa¿ny w tej epoce
– przypomnijmy, ¿e z jednej strony ówczesne prawa i obyczaje wymaga³y aktywnego zaanga¿owania obywateli w ¿ycie polityczne, z drugiej zaœ obawiano
siê powszechnie dominacji jednostki, poniewa¿ uwa¿ano to za zagro¿enie wolnoœci innych obywateli.
Problem ten ukazuje Platon w Gorgiaszu wprowadzaj¹c zagadkow¹ postaæ
bezwzglêdnego sofisty i polityka o imieniu Kallikles43, który wyg³asza nastêpuj¹c¹ pochwa³ê sprawiedliwoœci panuj¹cej w naturze: „[...] natura sama pokazuje,
¿e sprawiedliwe jest, aby jednostka lepsza mia³a wiêcej ni¿ gorsza, i potê¿niejsza wiêcej ni¿ s³absza. A objawia siê to na wielu miejscach, ¿e tak jest, i w stosunkach miêdzy zwierzêtami innymi, i u ludzi, miêdzy ca³ymi pañstwami i rodami, ¿e tak siê os¹dza to, co sprawiedliwe: aby cz³owiek silniejszy w³ada³
nad s³abszym i posiada³ wiêcej ni¿ on [...] Ja uwa¿am, ¿e ci ludzie [mocniejsi]
dokonuj¹ tych czynów wedle natury sprawiedliwoœci i, na Zeusa, wedle prawa,
ale prawa natury; oczywiœcie, ¿e mo¿e nie wedle tego prawa, które my sobie
ustalamy i urabiamy wedle niego najlepsze i naj¿wawsze jednostki spoœród nas;
ju¿ za m³odu je bierzemy, jak lwiêta, poddajemy urokowi piêknych s³ów, czarem
42
Zob. wyczerpuj¹ce studium D. Kagana: The Outbreak of the Peloponnesian War, Ithaka and
London 1969.
43
Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e pod t¹ postaci¹ kryje siê Charykles, jeden z tak zwanych trzydzestu tyranów, którzy objêli rz¹dy w Atenach w wyniku interwencji Sparty po zakoñczeniu wojny peloponeskiej, zob. np. W. Nestle, Die Vorsokratiker, Jena 1922, s. 94. J. Luccioni twierdzi, ¿e
Kallikles nie by³ jednym z tyranów, lecz zwyk³ym Ateñczykiem wyg³aszaj¹cym wed³ug Platona
typowe pogl¹dy œwiadcz¹ce o ówczesnym sposobie myœlenia obywateli w demokracji, zob. La
pensée politique de Platon, Paris 1958, s. 39. Sinko podaje, ¿e pod tym imieniem mo¿e wystêpowaæ wp³ywowy polityk Kallistratos, który „nie umia³ zachowaæ miary w przyjemnoœciach”. Zob.
Zarys historii literatury greckiej, t. 1, Warszawa 1959, s. 860. Jaeger uwa¿al, ¿e pod t¹ postaci¹
kryje siê jakiœ polityk ze sfer arystokratycznych (op. cit., t. 1, 334 n). Wiadomo, ¿e niektórzy z arystokratów stawali siê przywódcami demokratów, przyk³adem jest Alkibiades – dlatego byæ mo¿e
on jest, jak s¹dz¹ inni, pierwowzorem tej postaci.

16

Cyprian Mielczarski

kuglarskich sztuczek ujarzmiamy je mówi¹c, ¿e trzeba mieæ tyle, ile drudzy i to
jest to, co piêkne i sprawiedliwe”44. Prawa krêpuj¹ zatem naturaln¹ wolnoœæ, co
wiêcej w naturze s¹ stworzenia silniejsze i s³absze, zawsze jedne maj¹ przewagê
nad innymi – taka jest istota stosunków nie tylko miêdzy istotami ¿ywymi, ale
równie¿ miêdzy pañstwami a nawet rodami (tutaj sofista odnosi siê do rywalizacji miêdzy rodami arystokratycznymi w wielu póleis) Natura sprawiedliwoœci
polega na tym, ¿e mocniejsi panuj¹ nad s³abszymi – tak pojmuje rozmówca Sokratesa rzeczywiste prawo natury, które w jego ujêciu jest zaprzeczeniem nauki
sofistów dotycz¹cej równoœci miêdzy ludŸmi. Dezawuuje on wychowanie oparte na „uroku piêknych s³ów”, przy pomocy których wmawia siê ludziom, ¿e zasada równoœci jest stosowna i piêkna – z tego wynika, ¿e nie nale¿a³ on do polityków ze stronnictwa demokratycznego, poniewa¿ pochwala wyraŸnie si³ê i dynamikê wybitnych jednostek. Jednak jego pogl¹dy s¹ zgodne z teori¹ polityczn¹,
któr¹ demokraci przyjmowali jako zasadê swej imperialistycznej polityki zewnêtrznej45.
Wed³ug Kalliklesa prawa stanowione zosta³y wynalezione przez ludzi s³abych, aby obroniæ siê przed mocniejszymi indywidualnoœciami, s¹ one z natury
niesprawiedliwe, poniewa¿ t³amsz¹ ludzi wybitnych, którzy maj¹ prawo do panowania nad innymi. Cz³owiek wyj¹tkowy s³uchaj¹c praw staje siê podobny
do niewolnika46. Kallikles gloryfikuje posiadanie i w³adzê, jest przeciwnikiem
wychowania opartego na powœci¹gliwoœci, która wed³ug niego oznacza s³aboœæ
i brak indywidualnoœci.
W istocie mamy tu do czynienia z cofaniem siê w rozwoju idei prawa. Protagoras, najwiêkszy z pierwszego pokolenia sofistów, uwa¿a³ powstanie pañstwa
i prawa za krok ludzi w kierunku zabezpieczenia siê przed wzajemnym wyrz¹dzaniem sobie krzywd i szkód, co interpretujemy jako pocz¹tek teorii postêpu
cywilizacyjnego. Tymczasem Kallikles s¹dzi, ¿e prawo represjonuje witalnoœæ
najwybitniejszych jednostek, posuwa siê nawet do tego, by pochwalaæ zaspokojenie wszystkich naturalnych po¿¹dañ, gardzi wstydem i samoopanowaniem47,
którego poszukuje Sokrates. Sofista bezwzglêdnie wyznaje, ¿e cz³owiek posia44

Platon, Gorgiasz, 483 c–484 a.
Por. Luccioni, op. cit. s. 39–40.
46
Platon, Gorgiasz, 483 b–484 a.
47
Kalikles powiada do Sokratesa: „Tylko to jest piêkne i sprawiedliwe z natury, co ja ci teraz
otwarcie mówiê, ¿e cz³owiek, który ma ¿yæ jak nale¿y, powinien ¿¹dzom swoim puœciæ wodze,
niechaj bêd¹ jak najwiêksze, i nie powœci¹gaæ ich. A kiedy bêd¹ jak najwiêksze, wystarcz¹ wtedy
wios³a odwagi i rozs¹dku, ¿eby mieæ pe³no, po brzegi, wszystkiego, ku czemu siê ¿¹dza kiedykolwiek ruszy. Tylko tego, uwa¿am, nie potrafi¹ ci, których jest wielu. Dlatego gani¹ tylko takie typy, bo im wstyd; pokrywaj¹ nieudolnoœæ w³asn¹ i powiadaj¹, no, naturalnie, ¿e niepowœci¹gliwoœæ
to brzydka rzecz; tak, jak przedtem mówi³em; ujarzmiaj¹ typy co lepsze z natury i sami niezdolni
zaspokoiæ g³odu rozkoszy, chwal¹ niemêskim g³osem rozumne panowanie nad sob¹ i sprawiedliwoœæ.” (ibidem, 491 e–492 a, t³um. W. Witwicki).
45
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daj¹cy w³adzê nie powinien s³uchaæ „ mniemania i szemrania t³umu”, panowanie nad sob¹ by³oby jego wad¹, niech ¿yje „bujnym, szerokim ¿yciem, bez hamulca i bez pana nad sob¹” – to jest prawdziwa dzielnoœæ (areté), reszta to „ludzkie konwenanse przeciwne naturze”48. Tylko ludzie s³abi nie potrafi¹ zaspokoiæ
g³odu rozkoszy. Widzimy tutaj zwyrodnia³y hedonizm i pochwa³ê namiêtnoœci,
immoralizm, pogardê dla wartoœci spo³ecznych oraz traktowanie wychowania
i kultury jako elementu blokuj¹cego autentyczn¹ wolê ¿ycia. Kallikles jest archetypem mocnego cz³owieka – pochwala poczynania jednostek autokratycznych,
odrzuca wa¿ne wartoœci, które wypracowa³a kultura grecka epoki klasycznej:
wychowanie oparte na umiarkowaniu i poszukiwaniu harmonii fizyczno-moralnej, oraz kulturê spo³ecznoœci demokratycznej (zasada rz¹dów prawa, prymat
zbiorowoœci nad jednostk¹). Wed³ug jego pogl¹dów prawo natury jest prawem
silniejszego. Krytykuje on tak¿e filozofiê jako dziedzinê, która nie daje w³aœciwego pojêcia o skutecznym dzia³aniu, prowadz¹cym do zaszczytów publicznych, poniewa¿ jest to nauka oderwana od ¿ycia, nie przynosz¹ca rzadnej wiedzy na temat pañstwa i prawa, ani umiejêtnoœci przekonania kogokolwiek w ¿yciu publicznym i prywatnym49 – filozofia jest zatem nieprzydatna w ustroju demokratycznym. Jest ona zaprzeczeniem nie tylko retoryki, ale tak¿e wszystkich
zasad funkcjonowania politycznego. Kallikles uosabia cechy jednostki wychowanej przez sofistów, w jego s³owach widaæ konflikt miêdzy intelektualizmem
i idealizmem filozofii a pragmatyzmem w praktycznym postêpowaniu, prowadz¹cym do sukcesu zarówno w ¿yciu publicznym, jak i prywatnym. Te napastliwe wobec filozofii s³owa bezwzglêdnego polityka maj¹ istotny sens œwiatopogl¹dowy i wychowawczy, poniewa¿ problem przeciwstawienia zasad filozoficzno-moralnych brutalnym czêsto wymogom ¿ycia praktycznego, a w szczególnoœci politycznego, pojawia siê w doktrynach wszystkich niemal klasycznych szkó³
filozoficznych jako opozycja miêdzy sfer¹, któr¹ okreœlano s³owem theoría, co
oznacza teoretyczne rozwa¿anie i analizê rzeczywistoœci, a dzia³aniem – práksis.
Idealistyczna koncepcja zawarta w Platoñskim Pañstwie jest totaln¹ prób¹ uczynienia teorii praktyk¹ polityczn¹, co okaza³o siê niemo¿liwe do spe³nienia we
wszystkich dotychczasowych epokach.
Eksponuj¹c pogl¹dy sofistów, Platon ukazuje problem relacji miêdzy filozofi¹ a ustrojem politycznym, stanowi¹cy bardzo istotne zagadnienie, szczególnie
aktualne w naszej epoce. Teoretycy i badacze dzisiejszej demokracji wywodz¹cy siê z ró¿nych dyscyplin spo³ecznych i humanistycznych oraz liberalni publicyœci przewa¿nie jednoznacznie orzekaj¹, ¿e jakiekolwiek mieszanie polityki
z filozofi¹ stanowi zagro¿enie dla skutecznego funkcjonowania wspó³czesnej demokracji, która wymaga nade wszystko pragmatyzmu i dialogu spo³ecznego,

48
49

Ibidem, 492 b–c.
Ibidem, 484 c–e.
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a nie ortodoksyjnej ideologii50 – obecnie jest to niemal powszechnie panuj¹ca
opinia i nale¿y j¹ uznaæ za kontynuacjê formacji œwiatopogl¹dowej stworzonej
przez sofistów.
Prymitywne pogl¹dy Kalliklesa potwierdzaj¹ imperialistyczn¹ praktykê polityczn¹ demokratów ateñskich. Jego realistyczne uznanie dla si³y, potêgi i panowania nale¿y odczytywaæ w kontekœcie Platoñskiej krytyki demokracji, któr¹ filozof oskar¿a³ o negatywny wp³yw na jednostkê ludzk¹, co musia³o przek³adaæ
siê na zbiorowe dzia³ania polityczne – najlepszym przyk³adem mo¿e byæ pe³ne
pychy w³adcze traktowanie sprzymierzeñców. Wolnoœæ wyzwala u ludzi najgorsze instynkty, które prowadz¹ do nieustannej rywalizacji o wp³ywy, w³adzê i dobra materialne – w rezultacie pojawiaj¹ siê takie jednostki, jak opisywany tutaj
uczeñ retorów, którego teorie usprawiedliwiaj¹ce bezprawne postêpowanie tyranów s¹ odzwierciedleniem wewnêtrznego zepsucia spo³eczeñstwa ateñskiego.
Przyczyn¹ tego kryzysu wed³ug Platona by³o odrzucenie bezwzglêdnej, transcendentnej wartoœci prawa oraz brak pewnych ontologicznie i epistemologicznie
wy¿szych idea³ów spo³ecznych – samo relatywistyczne wychowanie formalne
oferowane przez sofistów nie mog³o byæ dostateczn¹ zapor¹ dla formowania tego typu osobowoœci, co Kallikles.
Oczywiœcie antyczna i œredniowieczna filozofia moralna odrzuci³a ca³kowicie wszystkie elementy jego postawy. Jednak takie ujêcie prawa natury i koncepcja autentycznej wielkoœci jednostki sta³y siê zacz¹tkiem pewnego sposobu myœlenia, który odegra³ znacz¹c¹ rolê w wielu teoriach spo³eczno-politycznych epoki nowo¿ytnej, odnosz¹cych siê do relacji miêdzy ludŸmi i do opozycji natura-kultura. Mam na myœli niektóre pogl¹dy Machiavellego, dziewiêtnastowieczne
teorie si³y, filozofiê Nietzschego oraz w XX wieku ideologiê faszystowsk¹. Ponadto, myœl traktuj¹ca kulturê i wychowanie jako element stanowi¹cy represjê
wobec autentycznej natury cz³owieka jest obecna w wielu wspó³czesnych teoriach spo³eczno-filozoficznych i psychologicznych oraz w literaturze piêknej
XX wieku.
Do wyznawców teorii prawa silniejszego zaliczamy tak¿e Trazymacha
z Chalcedonu, retora i sofistê51, który ¿y³ w czasach Sokratesa. By³ autorem mów
politycznych i popisowych oraz traktatu O naturze52 (niestety zachowa³y siê tylko drobne fragmenty tych dzie³). Jego pogl¹d na naturê ludzk¹ by³ sprzeczny
z tezami Protagorasa dotycz¹cymi wrodzonej ludziom, czyli danej przez bogów
sprawiedliwoœci, która kszta³tuje w³aœciwy sposób postêpowania oparty
50

Por. znany tekst R. Rorty’ego Der Vorrand der Demokratie vor der Philosophie, w: Zerstörung des moralischen Selbstbewusstseins: Chance oder Gefährdung?, Hrsg. vom Forum für
Philosophie, Frankfurt/Main 1988, s. 273–289 (t³um. pol. P. Dehnel, Pierwszeñstwo demokracji
wobec filozofii, „Odra”, 7–8, 1992.
51
Arystoteles podaje, ¿e napisa³ podrêcznik retoryki Wielka sztuka (Retoryka 1409 a).
52
Zob. Cycero, O mówcy, III, 32.
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na s³usznych prawach i obyczajach, wyznaczonych przez porz¹dek boski.Taki
zakres znaczeniowy ma greckie pojêcie sprawiedliwoœci – díke, która u Platona
jako personifikacja towarzyszy zawsze Zeusowi, poniewa¿ jest „mœcicielk¹
uchybieñ wobec prawa bo¿ego”53. Tymczasem Trazymach twierdzi³, podobnie
jak póŸniej Epikur, ¿e bogowie nie zajmuj¹ siê sprawami ludzkimi. Dowodem
jest fakt, ¿e nie dali ludziom najwiêkszego dobra, jakim jest sprawiedliwoœæ54,
któr¹ poeci przeciwstawiali przemocy i niegodziwoœci. Teza sofisty by³a prowokacyjna wobec dotychczasowej greckiej tradycji prawnej i religijnej. Jej wyrazistym œwiadectwem mo¿e byæ twierdzenie Hezjoda, ¿e Zeus da³ inne prawo ludziom, a inne pozosta³ym istotom ¿ywym – zjadaj¹ siê one wzajemnie, poniewa¿
nie maj¹ sprawiedliwoœci, któr¹ obdarzy³ jedynie ludzi55. Z tej tradycji wyrastaj¹ pogl¹dy Protagorasa, chocia¿ twierdzi³ on, ¿e nie da siê dowieœæ istnienia bogów. Arystoteles napisze póŸniej, ¿e sprawiedliwoœæ jest identyczna z doskona³oœci¹ etyczn¹56. Trazymach zaœ u Platona mówi: „sprawiedliwoœæ to nic innego,
jak tylko interes mocniejszego, a sprawiedliwe jest to, co mu s³u¿y i le¿y w jego
interesie”57. Prawa panuj¹ce w danym pañstwie nie maj¹ nic wspólnego z prawd¹, poniewa¿ zale¿¹ od aktualnych interesów, które realizuje w³adza, dziêki posiadanej sile58. Ka¿da rzeczywistoœæ polityczna wynika z przewagi okreœlonych
ludzi, którzy sprawuj¹c w³adzê dbaj¹ o interesy w³asne i swoich zauszników, pos³uguj¹c siê has³ami i wartoœciami zgodnymi z okreœlon¹ orientacj¹ ustrojow¹
i œwiatopogl¹dow¹. W ustroju oligarchicznym w³adzê sprawuje i kszta³tuje prawa dla swoich korzyœci w¹ska grupa obywateli, która uwa¿a siê za najlepszych;
w ustroju demokratycznym to samo czyni w imiê hase³ równoœci okreœlona grupa ludzi, bêd¹ca u steru w³adzy; tyrania natomiast jest realizacj¹ interesów tyrana i jego popleczników.
Pogl¹dy Trazymacha przenika swoisty pesymizm antropologiczno-egzystencjalny, poniewa¿ uwa¿a³, ¿e ludzie kieruj¹ siê swoimi interesami. Nie mia³ ¿adnych z³udzeñ, co do intencji ludzi sprawuj¹cych rz¹dy w ró¿nych systemach. By³
tak¿e przeciwnikiem tej formy ustroju demokratycznego, który panowa³ w Atenach podczas wojny peloponeskiej, czemu da³ wyraz w mowie politycznej
O pañstwie59. Obwinia³ w niej ówczesnych przywódców politycznych o sianie
wzajemnej nienawiœci, której konsekwencj¹ jest zamêt i brak zgody miêdzy obywatelami. W ocenie sytuacji wykaza³ racjonalny zmys³ – uwa¿a³, ¿e przyczyn¹

53

Prawa, 716 a.
Diels-Kranz, 85, B 1.
55
Prace i dnie, 276 nn.
56
Etyka nikomachejska, 1129 b.
57
Pogl¹dy Trazymacha przedstawia Platon w Pañstwie: I, 338 c–344 c.
58
Tezê sofisty omawia: G. F. Hourani, Trasymachus’ Definition of Justice in Plato’s Republic,
„Phronesis”, 7, 1962, s. 110–120.
59
Zachowa³y siê tylko fragmenty, zob. Diels-Kranz, 85, B 1.
54
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nieszczêœæ, które spad³y na pañstwo, jest niew³aœciwe postêpowanie polityków,
a nie przeznaczenie i wola bogów. By³, podobnie jak Antyfont, zwolennikiem
dawnego wychowania m³odzie¿y, opartego na tradycji i pos³uszeñstwie, co mo¿e byæ dowodem pogl¹dów proarystokratycznych. WyraŸnie idealizowa³ dawne
prawa, maj¹c prawdopodobnie na myœli ustrój z I po³owy V wieku (by³a to epoka stosunkowo umiarkowanej demokracji). Jak widaæ krytyka ówczesnej demokracji ³¹czy³a Platona z Trazymachem, jednak inne pogl¹dy tego sofisty by³y ca³kowicie sprzeczne z etyk¹ Platoñsk¹, poniewa¿ twierdzi³ on, powo³uj¹c siê
na w³asn¹ obserwacjê rzeczywistoœci, ¿e „cz³owiek sprawiedliwy wszêdzie ma
mniej ni¿ niesprawiedliwy”. Jako dowód swoich tez przytacza miêdzy innymi
powszechne uznanie dla silnych jednostek, które potrafi³y stosuj¹c „najdoskonalsz¹ niesprawiedliwoœæ”, pozbawiæ wolnoœci swoich wspó³obywateli. Teorie
takie musia³y wówczas pobudziæ ostr¹ polemikê o charakterze moralnym, czego
wyrazem jest w³aœnie postawa Platona, który zarzuca³ sofistom, ¿e pos³uguj¹c
siê ich pogl¹dami, mo¿na usprawiedliwiæ ka¿d¹ tyraniê. Tak¿e póŸniejsza stoicko-chrzeœcijañska tradycja etyczna ca³kowicie odrzuci³a tego typu pogl¹dy i argumentacjê opart¹ na podobnym pojmowaniu praw panuj¹cych w stosunkach
spo³ecznych.
Niew¹tpliwie tezy Trazymacha s¹ œwiadectwem ogólnego kryzysu obyczajów, wychowania i wartoœci, jaki nast¹pi³ w czasie wojny peloponeskiej w okresie upadku demokracji pod koniec V wieku p.n.e.60 Jednoczeœnie pojawia siê
kryzys gospodarczy i spo³eczny, którego przejawem s¹ zaciek³e walki o w³adzê
na zgromadzeniu ludowym oraz walka propagandowa obydwu stronnictw – arystokratycznego i demokratycznego, kierowanego przez bezwzglêdnych demagogów. Nieszczêœæ dope³niaj¹ niepowodzenia wojenne i wybuchy œmiertelnej zarazy, podczas których, jak podaje Tukidydes, zapanowa³ powszechny upadek
obyczajów i pobo¿noœci61.
Ateny, pokonane przez Spartê po d³ugotrwa³ej i wyczerpuj¹cej wojnie, musia³y zaakceptowaæ narzucone przez armiê spartañsk¹ konserwatywne rz¹dy oligarchiczne tak zwanych trzydziestu tyranów, którzy byli od dawna przywódcami orientacji prospartañskiej. Jednym z nich by³ Kritiasz, krewny Platona, uczeñ
Sokratesa i zaciek³y przeciwnik demokracji, autor wielu dzie³ pisanych wierszem
i proz¹, z których ¿adne siê nie zachowa³o62. Interesowa³ siê szczególnie problematyk¹ ustrojow¹, pisa³ miêdzy innymi traktaty dotycz¹ce praw ró¿nych pañstw
greckich. Platon w swoich dialogach przedstawia go jako cz³owieka o wyrafino60

Popper uwa¿a³, ¿e przyczyn¹ klêski Aten w wojnie nie by³a s³aboœæ moralna ustroju ateñskiego, tak jak twierdz¹ wspó³czeœni historycy pozostaj¹cy pod wp³ywem Tukidydesa, lecz zdrada oligarchów. Ta interpretacja jest podyktowana sentymentem autora do demokracji ateñskiej jako pierwowzoru spo³eczeñstwa otwartego, zob. Popper, op. cit., s. 215 n.
61
Tukidydes, II, 53–54.
62
O jego pismach zob. Gajda, Sofiœci, s.182–187.
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wanej kulturze i wszechstronnej wiedzy, jednak jego osobowoœæ przyczyni³a siê
bardzo do z³ej opinii, któr¹ zaczêto otaczaæ wszystkich sofistów. Nie by³ on typowym przedstawicielem tej generacji, poniewa¿ nie prowadzi³ dzia³alnoœci nauczycielskiej – nie mo¿na zatem uznaæ go za w³aœciwego merytorycznie reprezentanta powa¿nej sofistyki. Pochodzi³ ze starej rodziny arystokratycznej zaanga¿owanej od dawna w polityczne walki wewnêtrzne – jego ojciec by³ uczestnikiem przewrotu oligarchicznego (411 r. p.n.e.).
W wielu podrêcznikach omawiaj¹cych tê epokê mo¿na znaleŸæ twierdzenie,
¿e pogl¹dy i czyny Kritiasza s¹ najlepsz¹ ilustracj¹ teorii prawa silniejszego.
Z pewnoœci¹ by³ cz³owiekiem wykszta³conym i aktywnym intelektualnie, jednak
Ÿród³a potwierdzaj¹, ¿e by³ to typ indywidualistycznej i egoistycznej inteligencji, niemaj¹cej nic wspólnego z duchem równowagi i samoopanowania przenikaj¹cym kulturê pedagogiczn¹ sofistów i Sokratesa. Du¿o pisa³ wierszem i proz¹, interesowa³ siê eugenik¹, podziwia³, jak wielu ówczesnych arystokratów,
kulturê spartañsk¹, w której widzia³ prawdziwe wartoœci, takie jak dyscyplina, si³a, zdrowie fizyczne i duchowe. Z zachowanych fragmentów mo¿na wysnuæ
wniosek, ¿e rozum pojmowa³ jako narzêdzie panowania nad innymi. Co wiêcej,
uzna³, ¿e istot¹ natury cz³owieka jest egoizm, dlatego nale¿y uznaæ zabieganie
o w³asne korzyœci za typowe postêpowanie ludzi63. Uwa¿a³, ¿e prawdziw¹ rozwag¹ jest zajmowanie siê swoimi interesami64. Zaleca³ na przyk³ad, aby w stosunkach z przyjació³mi kierowaæ siê w³asnym po¿ytkiem65. Cz³owiek powodowany namiêtnoœciami d¹¿y do s³awy, bogactwa i w³adzy66. Jednak z drugiej strony w pogl¹dach Kritiasza widaæ elementy pesymizmu egzystencjalnego i antropologicznego; uwa¿a³ on, ¿e ¿ycie ludzkie jest ci¹g³ym b³¹dzeniem, opartym
na namiêtnoœciach, czego dowodem jest poddawanie siê ludzi ró¿nym rz¹dzom.
Nale¿y tutaj przypomnieæ, ¿e pojmowanie namiêtnoœci jako g³ównego czynnika
pobudzaj¹cego do dzia³ania67 by³o ca³kowicie sprzeczne zarówno z tradycyjnym
wychowaniem greckim, jak i ze wszystkimi zasadami etyki póŸniejszych antycz63

Diels-Kranz, 88, B 15.
Ibidem 88, B 41a.
65
Ibidem 88, B 27. Wiêkszoœæ póŸniejszych szkó³ filozoficznych zaprzeczy³a tego typu pogl¹dom, przyk³adem jest traktat Cycerona O PrzyjaŸni, gdzie prawdziwa i s³uszna przyjaŸñ zosta³a
przedstawiona jako zwi¹zek ca³kowicie bezinteresowny.
66
Ibidem 88, B 15: „Namiêtnoœci w³adaj¹ ¿yciem nas wszystkich” (t³um. J. Gajda).
67
Z analiz amerykañskiej myœli republikañskiej, dokonanych przez S. Filipowicza, wynika, ¿e
demokratyczna cywilizacja amerykañska oparta jest z jednej strony na ascetycznej kulturze purytañskiej, a z drugiej strony na przeciwnej jej tradycji intelektualno-politycznej, traktuj¹cej pragnienia i namiêtnoœci jako naturalne i uzasadnione cechy cz³owieka. Antycznym pierwowzorem tej tradycji s¹ pogl¹dy Kritiasza, które w jego przypadku zamieniaj¹ siê w immoralizm. W czasach nowo¿ytnych orientacja ta w bardziej shumanizowanej formie pojawia siê u Machiavellego, Hobbesa, a póŸnie u wielu przedstawicieli myœli liberalnej zob. S. Filipowicz, Pochwa³a rozumu i cnoty.
Republikañskie credo Ameryki, Kraków 1997, s. 32, 118, 130, passim.
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nych szkó³ filozoficznych. Ten sposób myœlenia pojawi³ siê dopiero u Machiavellego, a póŸniej u Nietzschego. W niektórych kierunkach dwudziestowiecznej
myœli spo³ecznej i socjologicznej oraz psychologicznej namiêtnoœci traktuje siê
jako pozytywne czynniki aktywizuj¹ce cz³owieka i pobudzaj¹ce jego osobowoœæ
do kreatywnego wysi³ku. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ¿aden z ogólnie powa¿anych myœlicieli i socjologów nie wi¹za³ realizacji woli i namiêtnoœci z zastosowaniem si³y i gwa³tu. Tak czyni³ w praktyce Kritiasz, pos³uguj¹c siê przy tym
has³ami powrotu do dawnych, s³usznych praw i obyczajów. Wiadomo, ¿e organizowa³ krwawe przeœladowania zwolenników stronnictwa demokratycznego,
których celem by³o zaw³adniêcie ich maj¹tkiem. Jednak w pamiêci ludzi tej epoki zapisa³ siê przede wszystkim jako g³osiciel racjonalistycznych i obrazoburczych pogl¹dów dotycz¹cych religii. Sekstus Empiryk podaje, ¿e Kritiasz by³
ateist¹, „poniewa¿ mówi³, ¿e boga stworzyli staro¿ytni prawodawcy, jako nadzorcê ludzkich postêpków, i dobrych i z³ych”. Zatem wiara w bogów jest narzêdziem, przy pomocy którego mo¿na wymusiæ pos³uszeñstwo wobec prawa, poniewa¿ ludzie wierz¹, ¿e bogowie widz¹ wszystkie wystêpki, nawet te planowane w ich umyœle68. Rzeczywiœcie Kritiasz napisa³ dramat satyrowy Syzyf, w którym mówi³, ¿e pocz¹tkowo ludzie ¿yli w stanie dzikim bez prawa, ulegaj¹c jedynie sile mocniejszych. Z czasem ustanowili prawa karz¹ce wystêpki. Ludzie jednak nadal postêpowali Ÿle ukrywaj¹c bezprawne czyny. Wtedy pojawi³ siê „m¹¿
przemyœlny i m¹dry”, który wymyœli³ bogów, aby oddaæ ludzi we w³adanie praw
boskich. Kritiasz uwa¿a³, ¿e tylko strach przed karami zes³anymi przez bogów
mo¿e uchroniæ ludzi przed czynieniem z³a. Podobnie jak Trazymach, s¹dzi³, ¿e
ludzie nie maj¹ w sobie naturalnej sprawiedliwoœci69. A zatem obaj ci sofiœci s¹
twórcami pesymistycznej koncepcji natury ludzkiej, która w czasach nowo¿ytnych pojawia siê u Machiavellego, Lutra i Hobbesa (homo homini lupus est).
Wed³ug Kritiasza jedynym powodem w³aœciwego postêpowania ludzi jest ich
strach przed karami i przed bogami. W ten sposób, traktuj¹c religiê instrumentalnie, Kritiasz zaprzecza³ w³asnej tradycyjnej etyce arystokratycznej, któr¹ reprezentowa³ jako polityk skrajnie oligarchiczny.
Przedstawiaj¹c rozwój cz³owieka od stanu zwierzêcego do epoki, w której
powsta³a religia, da³ wyraz swojej progresywnej orientacji dotycz¹cej postêpuj¹cej linii rozwoju cywilizacji. Tego typu postawa pojawi³a siê ju¿ u Protagorasa, który uwa¿a³, ¿e Zeus obdarowa³ wszystkich ludzi poczuciem prawa i sprawiedliwoœci, co by³o zasadniczym momentem w ich rozwoju spo³ecznym. A zatem miêdzy Kritiaszem, a jego czcigodnym poprzednikiem istnieje zasadnicza
ró¿nica – krewny Platona uwa¿a³, ¿e sprawiedliwoœæ nie jest wrodzona cz³owiekowi, czyli, wed³ug ówczesnych pojêæ, dana od bogów, lecz stanowi twór ludz68

Zob. Sekstus Empiryk, Przeciw matematykom, IX, 54.
Diels-Kranz, 88, B 12: „Nie ma sprawiedliwoœci wœród ludzi wspó³czeœnie ¿yj¹cych“ (frag.
dramatu satyrowego Tennes, t³um. J. Gajda).
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kiej kultury, podobnie jak religia, któr¹ postrzega³ jako wynalazek wybitnej jednostki.
Na pewno istnia³y wówczas istotne bariery dla wolnoœci s³owa, których przekraczanie by³o bardzo niebezpieczne. Przyk³adem jest proces Sokratesa, który
zosta³ oskar¿ony o bezbo¿noœæ i psucie m³odzie¿y – dlatego uznano go za wroga pañstwa i skazano. Przypomnijmy, ¿e kult bogów w gminach greckich mia³
charakter pañstwowy. Tak¿e dzie³a Protagorasa, wed³ug Diogenesa Laertiosa,
mia³y byæ spalone na agorze, a on sam wygnany z Aten przez lud za to, ¿e oœmieli³ siê powiedzieæ:„O bogach nie mogê powiedzieæ, ani, ¿e istniej¹, ani, ¿e nie istniej¹; wiele jest bowiem przeszkód na drodze do zdobycia takiej wiedzy, ¿e wymieniê niemo¿liwoœæ doœwiadczenia zmys³owego w tej dziedzinie i krótkoœæ
ludzkiego ¿ywota”70. Wydaje siê, ¿e pogl¹dy Protagorasa nale¿y uznaæ za przyk³ad umiarkowanego agnostycyzmu, poniewa¿ Platon przedstawia go jako sofistê, który ze wzglêdów praktycznych uznaje wiarê w bogów71, co by³oby zgodne z jego ogólnie utylitarnym nastawieniem. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kwestionowanie kultu religijnego mia³o wówczas wymiar polityczny i œwiatopogl¹dowy, poniewa¿ oznacza³o podwa¿anie wspólnoty religijnej i politycznej pañstwa oraz
tradycji ukszta³towanej przez arystokracjê, wed³ug której rody arystokratyczne
wywodzi³y swe pochodzenie od bogów olimpijskich, co sankcjonowa³o ich pozycjê i w³adzê.
Jakkolwiek fakt wygnania Protagorasa z Aten nie zosta³ potwierdzony przez
inne Ÿród³a, œwiadectwo Diogenesa nale¿y traktowaæ jako jeden z dowodów
na to, ¿e niektóre drastyczne i antydogmatyczne pogl¹dy sofistów musia³y budziæ opór konserwatywnego spo³eczeñstwa. Jednak pogl¹dy wielu sofistów przenika³ duch zrównowa¿onego realizmu wychowawczego politycznego, który by³
odleg³y zarówno od idealistycznych koncepcji filozoficznych Platona, jak
i od orientacji skrajnych demokratów. Przyk³adem mog¹ byæ tezy anonimowego
sofisty prawdopodobnie z epoki demokratycznej, przekazane przez Jamblicha,
neoplatoñskiego filozofa z prze³omu III/IV wieku72. Tekst ten przepojony jest
g³êbok¹ wiar¹, ¿e jedyn¹ drog¹ ka¿dego cz³owieka do wyró¿nienia siê jest osi¹gniêcie dzielnoœci, któr¹ autor uto¿samia z d¹¿eniem do piêkna i dobra, które
pojmowa³ obiektywnie, a zarazem w sposób bardzo praktyczny i pañstwowotwórczy. Jedynym w³aœciwym sposobem „pozyskania s³awy wœród ludzi”73 jest
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Diogenes Laertios, IX, 51–52; cytat jest jedynym fragmentem niezachowanego traktatu Protagorasa O bogach, który autor odczyta³ podobno w domu Eurypidesa lub Megakleidesa (nieznanego bli¿ej), zob. op. cit., IX, 54.
71
Platon, Protagoras, 328 b–c.
72
W dziele pt. Protreptyk czyli zachêta do filozofii. Tekst ten zwany jest Anonimem Jamblicha:
Protreptikos, 20 = Diels-Kranz, 89 (zob. Reale, V, s. 385). Niektórzy w¹tpi¹, czy autor by³ sofist¹;
zob. Sinko, op. cit. s. 485.
73
Cytujê fragmenty wg t³um. J. Gajdy, zob. Sofiœci, s. 290–295.
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kszta³cenie i praca nad sob¹ od najm³odszych lat. Autor podkreœla, ¿e pozycja
jednostki w spo³eczeñstwie zale¿y w du¿ym stopniu od systematycznej pracowitoœci, poœwiêcenia i oddania idea³om praworz¹dnoœci – na tym w³aœnie polega
dzielnoœæ. Idea³ piêkna i dobra (kalokagathía) powi¹zany jest tu ze s³u¿b¹
na rzecz prawa i dobra wspólnoty pañstwowej. Jeœli ktoœ dziêki wychowaniu
osi¹gnie wymowê, m¹droœæ lub si³ê, powinien pos³ugiwaæ siê nimi jedynie w celach dobrych i zgodnych z prawem. Bezwzglêdnym dobrem jest po¿yteczne
dzia³anie na rzecz innych, ale nie poprzez rozdawanie dóbr, poniewa¿ jest to
dzia³anie chybione, jako ¿e nie mo¿na obdzieliæ wszystkich. Jest to pogl¹d wyraŸnie wymierzony przeciw skrajnej demokracji, poniewa¿ autor, jak widaæ, mia³
œwiadomoœæ, ¿e równy podzia³ bogactw, którego domagali siê niektórzy demokraci, jest wizj¹ nierealistyczn¹. Zadaniem rz¹dz¹cych jest przestrzeganie i obrona prawa, a nie rozdzielanie dóbr. Jest to orientacja polityczna obecna u wielu
nowo¿ytnych teoretyków liberalizmu g³osz¹cych, ¿e pañstwo w ¿adnym wypadku nie powinno mieszaæ siê do stosunków w³asnoœciowych w spo³eczeñstwie.
Wybitny cz³owiek obdarzony dzielnoœci¹ powinien byæ rzecznikiem prawa
i sprawiedliwoœci, poniewa¿ takie „dzia³ania tworz¹ i jednocz¹ wspólnoty ludzkie i pañstwowe”. A zatem piêkne i dobre postêpowanie jest poœwiêceniem
na rzecz obrony i kszta³towania praworz¹dnoœci – anonim wyraŸnie postrzega
istotê pañstwa w kategoriach etycznych.
Naturê ludzk¹ ocenia bardzo realistycznie, twierdz¹c, ¿e wszyscy d¹¿¹ do bogactwa – po pierwsze, aby siê zabezpieczyæ na wypadek nieszczêœæ, po drugie
z powodu rywalizacji o w³adzê i s³awê. Jednak naprawdê wartoœciowy cz³owiek
osi¹ga s³awê i znaczenie nie dziêki bogactwu, ale poprzez osobist¹ dzielnoœæ
– nie ma ona nic wspólnego z si³¹ opart¹ na w³adzy, podobnie, jak nie jest s³aboœci¹ podporz¹dkowanie siê prawom. Natura ustanowi³a, ¿e prawo i sprawiedliwoœæ panuj¹ wœród ludzi. Widaæ tutaj wyraŸn¹ polemikê z teori¹ „prawa silniejszego” oraz powa¿ne przekonanie, ¿e sprawiedliwoœæ dana jest ludziom z natury. Rozwa¿ania autora potwierdzaj¹, ¿e nie ma ¿adnej opozycji miêdzy natur¹
ludzk¹ i prawem. W³adzy i si³y mo¿na u¿ywaæ jedynie zgodnie z panuj¹cymi zasadami prawnymi. Najwa¿niejsz¹ cech¹ cz³owieka jest panowanie nad sob¹, polegaj¹ce na przestrzeganiu sprawiedliwoœci i odrzuceniu kierowania siê nadmiern¹ ¿¹dz¹ wzbogacenia, która zawsze prowadzi na z³¹ drogê. W ¿adnym wypadku nie mo¿na uznaæ indywidualistycznego nieprzestrzegania prawa za dowód
wybitnej dzielnoœci lub nieprzeciêtnoœci, jak chcia³ Kallikles. Pogl¹dy anonima
w zestawieniu z tezami Platoñskiego „nadcz³owieka” dowodz¹, jak zró¿nicowane by³y orientacje spo³eczno-polityczne sofistów w odniesieniu do relacji miêdzy jednostk¹ a prawem. W tym bardzo zrównowa¿onym tekœcie przekazanym
przez neoplatoñczyka zarysowany jest realistyczny obraz wybitnej jednostki pracuj¹cej dla dobra publicznego, pozbawionej wszystkich wad, jakie mieli ówczeœni demagodzy, czyli partykularyzmu politycznego i ¿¹dzy w³adzy. Autor wyraŸnie reprezentuje stanowisko obywateli obawiaj¹cych siê silnej w³adzy jed-
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nostki, co by³o w II po³owie V wieku ca³kiem czêstym przypadkiem – historycy
tej epoki twierdz¹, ¿e ówczesne realia polityczne sprzyja³y wybitnym indywidualnoœciom i pozwala³y zdobyæ pozycjê zapewniaj¹c¹ du¿y, jak na stosunki demokratyczne zakres w³adzy, wystarczy wspomnieæ Peryklesa, Alkibiadesa i Kleona.
Dalej autor daje do zrozumienia, ¿e najwy¿sz¹ wartoœci¹ jest praworz¹dnoœæ74, która budzi „ufnoœæ miêdzy ludŸmi”, zapewnia spokój i bezpieczeñstwo
oraz swobodê handlu, wymiany us³ug i obrotu pieniê¿nego, co jest podstaw¹ stosunków miêdzy ludŸmi i rozwoju gospodarki. Z bezprawia rodzi siê tyrania lub
w³adza królewska – kiedy prawo i sprawiedliwoœæ zanikaj¹ w spo³eczeñstwie
„opieka i stra¿ nad ludem przechodzi w rêce jednostki”. Tyrania jest najwiêkszym z³em, poniewa¿ pozbawia ludzi wolnoœci i jakichkolwiek praw. Przyczyn¹
zagarniêcia w³adzy przez jednostkê nie jest si³a zastosowana przez tyrana, ale
upadek praworz¹dnoœci w pañstwie, które w ten sposób staje siê powolne wobec
silnej indywidualnoœci. Dalej twierdzi anonim, ¿e najwiêkszym nieszczêœciem s¹
wojny, które czêœciej pojawiaj¹ siê tam, gdzie panuje bezprawie. Wojna uniemo¿liwia spokojn¹ pracê i zabieganie o w³asne dobro obywateli, co autor uwa¿a
za rzecz naturaln¹. Pogl¹dy takie mo¿na okreœliæ jako utylitarystyczny indywidualizm, którego istot¹ jest przekonanie, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawo pracowaæ
dla siebie, zajmowaæ siê swoimi sprawami i oczekiwaæ od pañstwa stabilnego
pokoju wewnêtrznego i zewnêtrznego, opartego na poszanowaniu prawa – równie¿ tego typu idee sta³y siê w czasach nowo¿ytnych podstaw¹ ideologii liberalnych, najlepszym przyk³adem mo¿e byæ doktryna Locke’a.
Tezy powy¿sze brzmi¹ bardzo wspó³czeœnie i mo¿na je uznaæ za przyk³ad antycznych korzeni idei demokratyczno-liberalnych, przypominaj¹ bowiem ideologiê nowo¿ytnego mieszczañstwa – przypomnijmy, ¿e swobodny obrót dobrami,
us³ugami i œrodkami pieniê¿nymi jest podstawow¹ ide¹ i zasad¹ prawn¹ wspó³czesnych pañstw demokratycznych (zasada ta jest zapisana we wszystkich dokumentach Unii Europejskiej).
Nie wiadomo, kim by³ ten anonimowy autor – bardzo pozytywny stosunek
do praktycznego wykszta³cenia oraz utylitaryzm etyczny sytuuj¹ go w œrodowisku sofistyki V/IV wieku p.n.e. Kult praworz¹dnoœci i antywojenne nastawienie
zdradzaj¹ niechêæ do imperialistycznej demokracji z epoki wojny peloponeskiej.
Byæ mo¿e autor jest rzecznikiem ateñskiej klasy œredniozamo¿nych obywateli,
którzy widzieli w wojnie zagro¿enie dla swych interesów i w³asnoœci. Obok niechêci do tyranii i anarchii pojawiaj¹ siê konkretne sformu³owania dotycz¹ce ekonomiki: podczas pokoju pieni¹dz „kr¹¿y” (kykloútai), dostêpne s¹ kredyty, ludzie wspomagaj¹ siê wzajemnie utrzymuj¹c stosunki gospodarcze, ka¿dy mo¿e
74

„[...] praworz¹dnoœæ jest najwiêkszym dobrem zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i spo³ecznym, bezprawie zaœ – najwiêkszym z³em. Z bezprawia bowiem rodz¹ siê najwiêksze szkody i nieszczêœcia” (Diels-Kranz, 89; t³um. J. Gajda, Sofiœci, s. 294).
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swobodnie dysponowaæ swoim maj¹tkiem. Szczêœcie obywateli jest tu postrzegane w sposób pragmatyczno-utylitarny jako materialny dobrobyt. Widaæ now¹
mentalnoœæ charakterystyczn¹ dla ludzi uprawiaj¹cych interesy.
Anonim potêpia zarówno przewagê oligarchii, jak i najbiedniejszych obywateli – najwiêksz¹ gwarancjê stabilnoœci upatruje w rz¹dach stanu œredniego75.
Od pañstwa domaga siê ochrony prawnej umo¿liwiaj¹cej spokojn¹ pracê nad pomna¿aniem maj¹tku. Zaanga¿owanie polityczne wszystkich obywateli nie jest
dla niego najwa¿niejszym idea³em spo³ecznym – stabilne prawo powinno zapewniæ ³ad w pañstwie i byæ podstaw¹ w³aœciwych stosunków we wspólnocie
spo³ecznej. Jej istot¹ jest praworz¹dnoœæ, a najbardziej wartoœciowi obywatele
powinni pracowaæ na rzecz po¿ytku publicznego.W pogl¹dach tych widoczne
jest odejœcie od rygorystycznej i nierealistycznej demokracji bezpoœredniej, która wymaga³a od wszystkich obywateli zaanga¿owania w sprawy pañstwowe
– wiemy, ¿e takie idea³y panowa³y w Atenach za czasów Peryklesa.
Tekst ten, ma³o znany i niezbyt czêsto badany, ma istotne znaczenie dla zrozumienia ówczesnych realiów spo³eczeñstwa demokratycznego – jego tezy wyra¿aj¹ pragnienie stabilnoœci prawa oraz wewnêtrznego i zewnêtrznego pokoju.
Jednoczeœnie jest to œwiadectwo ewolucji formacji sofistycznej, poniewa¿ pogl¹dy autora stanowi¹ zaprzeczenie zarówno naturalistycznego, jak i immoralistycznego nurtu w sofistyce – nie ma w tych wywodach ¿adnej opozycji miêdzy natur¹ a prawem, s¹ natomiast silnie akcentowane etyczno-prawne ograniczenia indywidualizmu jednostki, zgodne z duchem wychowania greckiego. Autor reprezentuje typ myœlenia zbli¿ony do mentalnoœci obywateli wspó³czesnych demokracji, który nowo¿ytni pisarze polityczni okreœlali mianem „zdrowego rozs¹dku politycznego”, opartego na wierze, ¿e praworz¹dnoœæ w³adzy i obywateli jest
gwarantem dobrobytu, bezpieczeñstwa i szczêœcia, które nasz sofista, podobnie
jak dzisiejsi libera³owie, pojmuje w sposób relatywistyczny i utylitarny. Nie
mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e taka postawa jest zgodna ze stosunkiem do ¿ycia, charakterystycznym dla naszej epoki, ukszta³towanym przez idea³y bezpieczeñstwa
ekonomicznego i wartoœci pragmatyczne. Pogl¹dy Anonima, nosz¹ce charakter
wyznania wiary politycznej przeciêtnego obywatela œwiadcz¹, ¿e w Atenach dosz³o do podobnych przemian œwiatopogl¹dowych, jakie nast¹pi³y we wspó³czesnych rozwiniêtych demokracjach zachodnich – obecnie dawny szeroko pojêty
idealizm kulturowy w coraz wiêkszym stopniu ustêpuje pragmatycznemu realizmowi etycznemu, wychowawczemu i politycznemu. Nauka i wychowanie polityczne w ujêciu sofistów potwierdzaj¹ tezê, ¿e przemiany spo³eczne w demokratycznych Atenach by³y zbli¿one do wielu procesów spo³ecznych, jakie pojawi³y
siê we wspó³czesnych demokracjach. Niektórzy wspó³czeœni neokonserwatyœci
wyra¿aj¹ doœæ potoczn¹ opiniê, ¿e g³ówn¹ cech¹ obecnej demokracji jest powszechny zanik prawdziwych wartoœci.
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Podobne zdanie na temat demokracji ateñskiej mia³ Platon, czemu da³ wyraz,
tworz¹c postaæ Kalliklesa. Wydaje siê jednak, ¿e nie mo¿na prowokuj¹cych pogl¹dów wychowawczych, politycznych i etycznych tej postaci uznaæ za reprezentatywne dla zasadniczego nurtu sofistyki – aby to udowodniæ, trzeba rozwa¿yæ nastêpuj¹ce argumenty:
1) Ostatnio wszyscy praktycznie badacze tej epoki przyznaj¹, ¿e jest to postaæ
fikcyjna, poniewa¿ nie by³o cz³owieka o tym imieniu w Atenach – jest to bardzo
prawdopodobne, poniewa¿, gdyby by³ i dzia³a³, musia³yby to przekazaæ jakieœ
ówczesne Ÿród³a (choæby z tego powodu, ¿e w demokracji bezpoœredniej aktywnoœæ jakiegoœ obywatela powodowa³a naturalny rozg³os i okreœlone konsekwencje polityczne, tak¿e w postaci kontrakcji ze strony przeciwników). Jeœli rzeczywiœcie funkcjonowa³by w Atenach jakiœ sofista o tak skrajnych pogl¹dach, jakie
prezentuje Kallikles, Platon z pewnoœci¹ wprowadzi³by tak¹ postaæ do swoich
dialogów pos³uguj¹c siê jej prawdziwym imieniem.
2) Wymyœlona przez Platona i przedstawiona bardzo ekspresyjnie postaæ
ucznia sofistów jest raczej symbolem wszystkich negatywnych, moralnych i politycznych konsekwencji relatywizmu i utylitaryzmu sofistów. Jego tezy stanowi¹ odrzucenie ca³ej intelektualnej i wychowawczej kultury Hellenów, opartej
w znacznym stopniu na kulcie wspólnoty spo³ecznej i praworz¹dnoœci – dlatego
jest rzecz¹ bardzo ma³o prawdopodobn¹, aby g³osi³ je w Atenach otwarcie i w takiej formie jakiœ nauczyciel czy mêdrzec. Pogl¹dy Kalliklesa s¹ raczej projekcj¹
g³êbokich uprzedzeñ Platona wobec sofistów i demokracji, opartych na dobrze
znanych podstawach ontologicznych, etycznych i œwiatopogl¹dowych – filozof
uwa¿a³, ¿e dzia³alnoœæ sofistów przynosi szkody zarówno w sferze publicznej,
jak i moralnej, poniewa¿ z powodu popularnoœci ich nauk prawda zosta³a zast¹piona przez rywalizacjê partykularyzmów politycznych i personalnych, skutecznoœæ i aktualne nastroje opinii publicznej76. Sugestywnoœæ przekazu, popularnoœæ i si³a polityczna zast¹pi³y rzeteln¹ wiedzê i prawdziw¹ cnotê – wszystko to
jest konsekwencj¹ absolutyzowania sztuki wymowy, dziêki czemu cz³owiek
w demokracji zaczyna pragn¹æ jedynie dominacji lub przynajmniej pustej autoekspresji77. Dlatego Kallikles pojawia siê jako adept sztuki retorycznej i jego
osobowoœæ jest karykatur¹ postawy intelektualnej powsta³ej pod wp³ywem oderwania s³owa i dzia³ania od prawdziwych wartoœci – w ujêciu ontologiczno-etycznym immoralizm jest konsekwencj¹ oddzielenia logosu od bytu, czego
teoretycznie dokona³ Gorgiasz w swoim dziele O niebycie.
3) Rzetelna analiza Ÿróde³ jednoznacznie dowodzi, ¿e praktyczna nauka wiêkszoœci sofistów daleka by³a zarówno od permisywizmu spo³ecznego, jak
i od amoralizmu politycznego. U Protagorasa mamy apoteozê praworz¹dnoœci
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i wy¿szoœci norm spo³ecznych kszta³towanych przez zbiorowoœæ – bezwzglêdn¹
wartoœci¹ s¹ dla niego prawa spo³eczne stanowi¹ce zaporê dla instynktów: zasadê homo-mensura ogranicza³a skutecznie zasada civitas-mensura. Dla Prodikosa
najwy¿szym idea³em jest poœwiêcenie dla wspólnot ludzkich – idea³y spo³eczne
i antyhedonizm czyni¹ go tak¿e krytykiem pustego i nieracjonalnego indywidualizmu. Tak¿e Hippiasz podnosi³ niepodwa¿aln¹ istotê niepisanych, wiecznych
praw boskich, reguluj¹cych funkcjonowanie cz³owieka w spo³ecznoœci jednostek, które wszystkie s¹ sobie równe z natury – a zatem w jego nauce jest obecny
bardzo istotny pierwiastek antyindywidualistyczny. Antyfont, chocia¿ uwa¿a³,
¿e z natury cz³owiek kieruje siê w³asn¹ korzyœci¹, naucza³ racjonalnego opanowania namiêtnoœci i przestrzegania prawa jako gwarancji jednoœci spo³ecznej78.
Nawet przedstawiony przez nas wy¿ej Trazymach, daj¹cy œwiadectwo potocznych wtedy, jak siê wydaje, pogl¹dów, ¿e sprawiedliwoœæ kszta³tuj¹ ludzie maj¹cy w³adzê, idealizowa³ wychowanie starogreckie oparte na dyscyplinie moralnej i spo³ecznej. Gorgiasz z kolei propagowa³ dzielnoœæ jako sprawnoœæ ¿yciow¹
w relacjach spo³ecznych i wyznawa³ poprawn¹ politycznie, konformistyczn¹
etykê sytuacyjn¹, która by³a zaprzeczeniem antyspo³ecznego, wybuja³ego indywidualizmu – w jego przypadku kult sztuki przekonywania nie wypar³ ograniczeñ etycznych dotycz¹cych postêpowania jednostki. A zatem dzia³alnoœæ nauczycielska Gorgiasza w istocie by³a daleka od zasad skrajnego nihilizmu poznawczego, które przedstawi³ w swoim traktacie.
Wszystkie wymienione tutaj postawy potwierdzaj¹ tezê, ¿e spo³eczna i polityczna nauka sofistów utrwala³a u Greków mentalnoœæ opart¹ na poczuciu obowi¹zków spo³ecznych i dlatego nale¿y uznaæ ich pedagogikê spo³eczn¹ za pierwsz¹ historycznie intelektualn¹ i filozoficzn¹ antecedencjê etycznej teorii stoików
dotycz¹cej obowi¹zków cz³owieka (kathékonta-officia)79, reguluj¹cych jego
funkcjonowanie w spo³ecznoœci i œwiecie – nauka ta odgrywa³a istotn¹ rolê
w rozwoju œredniowiecznych i nowo¿ytnych doktryn pañstwa i prawa co najmniej do czasów Hobbesa i Locke’a (choæ ju¿ w ich doktrynach prawno-naturalnych obok obowi¹zków pojawiaj¹ siê naturalne uprawnienia)80. Od Hippiasza
i Antyfonta wywodzi siê tak¿e stoicka idea powszechnego braterstwa wszystkich
ludzi, podobnie jak prawo samozachowania gatunku ludzkiego, które równie¿
dziêki stoikom ukszta³towa³o nowo¿ytn¹ szko³ê prawa natury, a póŸniej sta³o siê
zasadnicz¹ ide¹ libera³ów, utylitarystów, a nawet pragmatyków dwudziestowiecznych81. Ponadto analizuj¹c dorobek i wp³yw wychowawczy formacji sofi78
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stycznej nale¿y potwierdziæ, ¿e w rzeczywistoœci Arystotelesowska teoria cz³owieka jako istoty spo³ecznej jest faktyczn¹ kontynuacj¹ i rozwiniêciem prospo³ecznej nauki tych mêdrców i nauczycieli ateñskich, których pogl¹dy teoriopoznawcze zosta³y praktycznie odrzucone przez filozofów klasycznych.
4) Tezy Kalliklesa s¹ œwiadectwem zepsucia moralnego i politycznego, pojawiaj¹cego siê u wielu ówczesnych polityków, takich jak Alkibiades, Kleon czy
Kritiasz, który wcale nie by³ sofist¹, lecz oligarchicznym politykiem i ambitnym
poet¹ scenicznym. W ¿aden sposób karykaturalnych pogl¹dów Kalliklesa nie
mo¿na uznaæ za reprezentatywne œwiadectwo jakiejkolwiek wa¿nej kulturowo
i wychowawczo formacji, wynikaj¹cej z okreœlonej tradycji greckiej zarówno filozoficznej, jak i literackiej, a tak¿e obyczajowo-religijnej – doktryna Nietzschego, wed³ug której Kallikles jest „dionizyjskim” typem autentycznej witalnoœci
i kreatywnej indywidualnoœci, jest nowo¿ytn¹ wyrafinowan¹ intelektualnie
i spo³ecznie interpretacj¹, która ma niewiele wspólnego z realiami klasycznej
kultury greckiej,(oczywiœcie nie zaprzeczamy tutaj fascynuj¹cej antropologicznie intuicji, ¿e w kulturze europejskiej od samego jej pocz¹tku obecne s¹ dwa
merytoryczne, symboliczne i formalne pierwiastki – dionizyjski i apolliñski).
Jednak w epoce sofistów kult Dionizosa w Atenach przybra³ charakter spo³ecznych obrzêdów, w których dominowa³ duch umiaru i wysokiego stylu, charakterystyczny dla poezji tragicznej. Twórczoœæ ta pe³ni³a wówczas funkcjê wychowawcz¹ i spo³eczn¹, co nadawa³o jej wymiar polityczny. Szczególnie sztuki Sofoklesa by³y odzwierciedleniem greckiej idei umiaru moralnego i obyczajowego,
której zasadniczym elementem by³o pojêcie sofrosýne – panowania nad sob¹.
Wp³yw tego pojêcia jest wyraŸnie obecny w pedagogice sofistów, poniewa¿ ówczeœni Grecy, a szczególnie wychowani w demokracji Ateñczycy, wierzyli g³êboko, ¿e Ÿród³em wszelkiego z³a jest brak opanowania, który zwykle przeradza
siê w hýbris – pychê i butê, która zawsze prowadzi do nieszczêœcia82. Przyk³adem intelektualnej i politycznej pychy jest w³aœnie Kallikles, a pedagogika spo³eczna wiêkszoœci sofistów jest jej ca³kowitym zaprzeczeniem – przyk³adem mog¹ byæ pogl¹dy Protagorasa, Antyfonta i Anonima u Jamblicha. Oczywiœcie nie
sposób w ocenie sofistów pomin¹æ immoralistycznych elementów obecnych
w s³owach Trazymacha i w praktyce politycznej Kritiasza. S¹ one dowodem rzeczywistego kryzysu uniwersalnych wartoœci klasycznej kultury greckiej i dlatego nie okaza³y siê trwa³¹ tradycj¹ kszta³tuj¹c¹ dzieje etyki europejskiej, chocia¿
niektóre ich tezy pojawi³y siê u pewnych autorów nowo¿ytnych (Machiavelli,
Nietzsche) oraz w niektórych najnowszych teoriach socjologiczno-pedagogicznych83. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e Kritiasz nie by³ sofist¹, lecz uczniem Sokratesa i prawdopodobnie sofistów(?). Równie¿ pogl¹dy Trazymacha na temat sprawiedliwoœci dyktowanej przez mocniejszych, ukazane byæ mo¿e w sposób ten82
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dencyjny przez Platona, mo¿na uznaæ raczej za przyk³ad pesymizmu antropologiczno-egzystencjalnego ni¿ za powa¿n¹ pochwa³ê ³amania prawa84. Jeœli przeczytamy uwa¿nie i bez uprzedzeñ wypowiedŸ sofisty, zobaczymy tam raczej sarkastyczny i prowokuj¹cy opis rzeczywistego postêpowania ludzi, a nie zalecenie
czynienia niesprawiedliwoœci. Tezê tê mo¿e potwierdziæ daleki od przewrotnoœci sofistycznej, powa¿ny ton wywodów w zachowanych fragmentach zaginionego traktatu Trazymacha O pañstwie, gdzie rozwa¿a on sytuacjê polityczn¹
w Atenach i pochwala starogreckie wychowanie85! Platon zatem wprowadzi³
Trazymacha jako przewrotny i ³atwy do zbicia kontrprzyk³ad dla idealistycznej
idei sprawiedliwoœci, któr¹ wyk³ada w swoim Pañstwie.
Widzimy zatem, ¿e sofiœci zapocz¹tkowali tradycjê filozoficzn¹ i edukacyjn¹,
która stanowi zaprzeczenie antyspo³ecznego indywidualizmu – odegra³a ona
wielk¹ rolê w historii naszej cywilizacji jako element wszystkich doktryn sankcjonuj¹cych pos³uszeñstwo wobec w³adzy. Dlatego w ¿adnym wypadku nie
mo¿na uznaæ amoralnych pogl¹dów Kalliklesa i Trazymacha (jeœli rzeczywiœcie
je wyg³osi³) za istotne i reprezentatywne zakoñczenie rozwoju formacji sofistycznej. Je¿eli ju¿ szukaæ takiego istotnego podsumowania, to nale¿y zwróciæ
uwagê przede wszystkim na tekst Anonima u Jamblicha, gdzie wy³o¿one s¹ typowe dla klasycznej pedagogiki sofistycznej idea³y spo³eczne, pod którymi podpisa³aby siê wiêkszoœæ obywateli wspó³czesnych demokracji: praworz¹dnoœæ
w³adzy i obywateli, pacyfizm, jednoœæ spo³eczna, panowanie nad sob¹, a tak¿e
przekonanie, ¿e wybitna jednostka powinna realizowaæ swoje ambicje poprzez
pracê na rzecz pañstwa i prawa. Tezy te s¹ przenikniête bardzo pozytywn¹ wiar¹, ¿e ¿ycie spo³eczne cz³owieka jest zgodne z jego natur¹, co wiêcej nie ma ¿adnej opozycji miêdzy prawem i natur¹: „[...] prawo i sprawiedliwoœæ panuje wœród
ludzi i nigdy nie mo¿e byæ inaczej; tak ustanowi³a moc¹ sw¹ natura”86. Pogl¹d
ten jest oczywistym zaprzeczeniem przewrotnych wywodów Kalliklesa i pesymizmu Trazymacha, który uwa¿a³, ¿e ludzie nie maj¹ w sobie sprawiedliwoœci.
Wywody ich obu s¹ wiarygodnym echem potocznych ówczesnych pogl¹dów
na temat roli si³y w stosunkach miêdzy ludŸmi, co widaæ w dziele Tukidydesa.
Dalsze dzieje naszej cywilizacji potwierdzaj¹ si³ê i praktyczne znaczenie tego typu pogl¹dów. Wszyscy wiemy, ¿e stosunki polityczne w Europie we wszystkich
epokach do koñca II wojny œwiatowej oparte by³y na prawie silniejszego i przemocy, co by³o sprzeczne ze wszystkimi niemal idea³ami wychowawczymi i filozoficznymi, które oficjalnie wyk³adano w szko³ach i na uniwersytetach. Miêdzy
innymi przedstawione tu pozytywne idea³y klasycznej sofistyki okaza³y siê,
przyswojone i upowszechnione przez stoików, podstaw¹ wielu moralnych i politycznych idei naszej cywilizacji a¿ do XXI wieku. Tymczasem praktyka poli84
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tyczna i wojenna by³a ca³kowicie przeciwna klasycznej etyce spo³ecznej i politycznej stworzonej przez sofistów, a póŸniej rozwiniêtej przez Platona, Arystotelesa i stoików. Pedagogiczna doktryna sofistów, która ukszta³towa³a paideiê
greck¹, oparta jest na kulcie praworz¹dnoœci i wspólnoty spo³ecznej, natomiast
nihilizm i immoralizm stanowi¹cy „patologiczn¹ naroœl na sofistyce”87 nigdy nie
reprezentowa³ autentycznego ducha kultury europejskiej, chocia¿ niestety w wielu epokach zaznaczy³ siê tragicznie w historii naszego kontynentu.
Cyprian Mielczarski
Nihilism and the Law of the Stronger vs.
Law-Abidingness in the Sophists’ Teachings
Summary
The opposition between Socrates’ views and the sophists’ teachings reflects the conflict of ethics and politics and of philosophy and democracy, the form of state regarded
by Plato as an outcome of sophistical relativism. Socrates saw the task of a politician in
betterment of his own soul and of the citizens’ characters while the sophists taught their
disciples utilitarian efficacy in politics and everyday life, essential to achieve success in
the system of direct democracy. Cognitive nihilism was created by Gorgias who pointed
out the difference between logos, that is, thought and word, and the reality, and, using his
dialectical method, criticised the whole previous Greek cultural tradition. The proper ability needed in life was, according to him, rhetorical skill, which however should be used
only to achieve just goals. A product of sophists’ education is Callicles, the fictitious personage created by Plato. As an opponent of education based on self-restraint and as an
adherent of the theory that according to the laws of nature stronger individuals should rule over weaker ones, he symbolises the negative moral and political consequences of relativism. Moreover, he criticises philosophy as an activity contrary to his pragmatic notion of excellence in public and private life. The law of the stronger was also upheld by
Thrasymachus of Chalcedon who claimed that justice is always in agreement with the interest of the mighty. Another disciple of the sophists, Critias, famous for his ruthlessness
as an oligarch, was convinced that people obey the laws thanks to their faith in the gods.
That faith, according to him, was invented by eminent lawgivers. A negation of immoralism can be found in a treatise by an anonymous sophist, quoted by Iamblichus (3rd/4th
century A.D.). Its author glorifies law-abidingness of great men and their devotion in the
service of the state and the laws. That text should be regarded as a synthesis of the sophists’ pedagogical views, based on the cult of the society as a community.
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