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Polska literatura sekundarna jest niezmiernie uboga, jesli chodzi 0 refieksj12nad filozofi'letak zwanych sokratyk6w. Istnieje wprawdzie wiele monografii dotycz'lecych Platona,
ale nie jako sokratyka. Natomiast w przypadku sokratyk6w mniejszych caly dorobek
mysli polskiej to zaledwie jedna monografia i kilka artyku16w. Tymczasem w swiatowej
literaturze od polowy XX wieku badania nad tym obszarem mysli starozytnej coraz bardziej si12intensyfikuj'le. Warto wi12C,jak S'ledz12,przedstawic rezultaty zawarte w jednej
z najnowszych publikacji.
W zbiorze artyku16w pod redakcj'le Livio Rosettiego i Alessandro Stavru odnajdziemy
teksty, kt6re zostaly zaprezentowane przez autor6w na konferencji, kt6ra odbyla si12
w dniach 17-19 lutego 2005 roku w miescie Senigalia. Tom zostal podzielony na trzy
g16wne cZ12sci,kt6re poprzedzone s'lewst12pem, a zakonczone apendyksem oraz indeksami
imion autor6w starozytnych, wsp6lczesnych i not'le 0 autorach.
W obszernym Wst~pie L. Rosetti przedstawia histori12 wsp6lczesnych badan nad szkolami sokratycznymi mniejszymi, kt6re zostaly zintensyfikowane w polowie XX wieku,
przede wszystkim dzi12ki serii wydan fragment6w oraz testimoni6w dotycz'lecych tychze
filozof6w, rozpocz12tej przez G. Giannantoni (I Cirenaici [Firenze 19581; pMniej opublikowane zostaje monumentalne dzielo: Socratis et Socraticorum Reliquie, vol. I-IV [Napoli
1990]) oraz dzi12kiukazywaniu si12coraz wi12kszejliczby opracowan monograficznych, komentarzy oraz artyku16w. Coraz cZ12sciejdostrzega si12koniecznosc prowadzenia rozwazan
nad obecnosci'le autor6w sokratycznych nie tylko w duzo p6zniejszych zr6dlach doksograficznych, lecz r6wniez w zachowanych w 0 wiele szerszym stopniu pismach Platona czy
Ksenofonta (L. Rosetti przedstawia r6wniez obecnosc problematyki 'sokratycznej' w poszczeg6lnych monografiach dotycz'lecych Platona czy Ksenofonta). Natomiast zr6dla doksograficzne (w szczeg6lnosci zas Diogenesa Laertiosa) poddaje si12krytyce. Wst~p konczy
kr6tkie uzasadnienie ukladu tomu oraz przedstawienie tresci poszczeg6lnych tekst6w.
CZ12scpierwsza zatytulowana jest Sokrates i dialogi sokratyczne. Rozpoczyna j'letekst
L. Rosettiego, I Socratici della prima generazione: fare filosofia con i dialoghi anziche
con trattati 0 testi paradossali. Po rozwazaniach wst12pnych, w kt6rych przede wszystkim
podkresla si12rol12Platona dla odtworzenia mysli sokratejskiej, autor zastanawia si12nad
tez'le, czy przy wielosci i rozmaitosci logoi sokratikoi mozna uznac, iz postac i pogl'ledy

Sokratesa nie S1J<
juz mozliwe do rozpoznania, a czego konsekwencj1J<bylaby niemozliwose
traktowania sokratyk6w jako jednej, pod jakims wzgl!;;dem sp6jnej, grupy myslicieli. L.
Rosetti zwraca uwag~ na to, iz uzyskane wnioski s1J<
zbiezne z niezauwazon1J<szerzej tez1J<
G. Vlastosa z pracy Socrates, imnist and moral philosopher (Cambridge 1991) 0 dw6ch
Sokratesach. N ast~pnie analizie poddana zostaje kwestia nowosci gatunku zwanego dialogiem sokratycznym, czyli jego relacja do dw6ch sposob6w utrwalenia i publikowania mysli
filozoficznej - traktat6w 0 naturze oraz kr6tkiego, skondensowanego i cz~sto prowokuj1J<cegotraktatu sofistycznego. Czy mi~dzy tymi gatunkami dochodzi do zerwania w tradycji filozoficznej, czy tez mozna dostrzec pewn1J<ci1J<glose?Szczeg6lnie wazny okazuje
si~ traktat sofistyczny, kt6ry ma r6wniez charakter paradoksalny. Jednakze i jego forma
(podobnie zreszt1J<jak pisma w stylu presokratycznym) - w pewien spos6b sztywna, zamkni~ta i niezmienna, poniewaz osi1J<gaefekty jedynie przy uwaznej lekturze - zostaje
przekroczona w dialogu sokratycznym. Miejscem rozwazan staje si~ palestra, agora lub
mieszkanie prywatne, a nie jakies miejsce wyznaczone urz~dowo; nie jest to lekcja, za
kt6r1J<pobiera si~ wynagrodzenie, lecz rozmowa; uczestnikiem nie jest uczen, lecz przyjaciel etc. Autor bierze nast~pnie pod lup~ dialogi Platona (jak r6wniez niekt6re partie
Ksenofonta oraz swiadectwa dotycz1J<ceAischinesa i Fedona), kt6re dzieli na dwie grupy
- pozbawione pozytywnie okreslonego nauczania ("otwarte", "plynne") oraz bardziej
okreslone. Gatunek dialogu sokratycznego jawi si~ jako wielce innowacyjny, aczkolwiek
jego zywot okazal si~ dosye kr6tki. W swym artykule Due aspetti delia figura di Socrate
G. Casertano bierze pod uwag~ przede wszystkim niekt6re partie dialog6w zalozyciela
Akademii (Obronlj; Sokratesa, Fedona (61b-63e, 84e-85b), Teajteta (169b-c), Pans two
(487d-489d, 490c-491e, 499b-500d)), w kt6rych dostrzega dwa scisle ze sob1J<
powi1J<zane
aspekty m~za Ksantypy. Po pierwsze, jest to paradoksalnose Sokratesowego stwierdzenia
"wiem, ze nic nie wiem", kt6re nie okresla zyciowego nastawienia jako pasywnego, lecz
wr~cz przeciwnie, w pelni aktywnego. Po drugie, Sokrates dokonuje swoistego przewrotu
w odniesieniu do tego, co pozorne oraz tego, co zdroworozs1J<dkowe.Pierwsz1J<cZl2sezamyka kr6tki tekst M. Vegettiego Socratici, w kt6rym odnosi si~ on do rezultat6w badan
L. Rosettiego, wskazuj1J<C
na newralgiczne punkty jego interpretacji.
Druga cz~se tomu poswi~cona jest innym (niz Platon) sokratykom, a mianowicie Izokratesowi, Ksenofontowi, Arystyppowi i Antystenesowi. Rozpoczyna jq, artykul M. Tulliego Isocrate storico del pensiero: Antistene, Platone, gli eristi nell'Encomio di Elena.
Wedlug autora Izokrates w analizowanym utworze we wst~pie stosuje figur~ zwan1J<priamel, i w nim to w spos6b anonimowy ("jedni ... , drudzy ...") dokonuje wyznaczenia trzech
rodzaj6w pogl1J<d6w.Pierwsza grupa utrzymuje, ze nie jest mozliwe stwierdzenie falszu,
nie jest mozliwe wypowiedzenie twierdzen sprzecznych. Identyfikacj~ i tozsamose z poglq,dami Antystenesa znajduje Tulli w Metaji,zyce lG24b 26-34. Druga grupa twierdzi,
iz konieczna jest wiara w tozsamose cnot: dzielnosci, m1J<drosci,sprawiedliwosci. W tym
przypadku zapewne chodzi 0 Platona. Natomiast trzeci1J<grup~ stanowiq, erysci. Glowna
struktura utworu ma charakter biegunowy, a analogiczne, biegunowe podejscie mozna
odrialeze w pismach Stagiryty. Kolejny artykul w tej cz~sci ma charakter swoiscie metahistorycznYi z pewnosci1J<jest on wazny dla kr~gu badaczy wloskich, ale moze bye
ciekawy rowniez dla uczonych spoza tego kr~gu. E. Spinelli przedstawia postae Ksenofont owego Sokratesa w pracach A. Labrioliego (1843-1904) i R. Mondolfa (1877-1976)
(La parabola del Socrate senofonteo: da Labriola a Mondolfo). Obaj ci badacze byli silnie
zaangazowani politycznie. Wspolnie podkreslali gl~bo~ religijnose Sokratesa i okreslaj1J<
go mianem odkrywcy idei. A. Stavru powraca do badan przede wszystkim swiadectw
dotycz1J<cychsokratyk6w i skupia si~ na, jakze waznej, frazie ti estin (Aporia 0 definizione? II Iti esti' negli scritti socratici di S enofonte), ktor1J<analizuje w sokratycznych

pismach Ksenofonta. W pierwszej CZlilsciautor dokonuje przegllj,du wynik6w badawczych
uzyskanych przede wszystkim przez T.M. Robinsona, ale uwzgllildnione Slj,r6wniez ustalenia innych badaczy anglosaskich (P. Geacha, G. Vlastosa, A. Nehamasa, G. Santasa, H.
Bensona), kt6rzy jednakze odnosili sililw swych badaniach gI6wnie do dialog6w Platona.
Za najwazniejszy jednak tekst z literatury sekundamej, do kt6rego Stavru wielokrotnie
Sokmtes als Dialeksililodnosi, uznany zostaje artykul A. Patzera, Der Xenophontische
tiker. Nastlilpnie sposr6d wielu miejsc w Ksenofontowych Wspomnieniach
0 Sokmtesie,
w kt6rych pojawia sililfraza ti estin autor w szczeg6lnosci poddaje analizie dwa: I 1.16
oraz IV 6. Od strony metodologii sokratejskiej waznymi terminami Slj, episkepsis oraz
horismos. Okazuje silil, iz wspomniana fraza jest pojmowana odmiennie od tego, jak to
ma miejsce w dialogach Platona czy pismach Arystotelesa. Nie chodzi 0 dojscie do definicji, lecz 0 ustanowienie hipotezy przedmiotem wszelkiego mozliwego badania. R6wniez
w tekscie H.-O Neya (L'ame au corps. L'expressivite
de l'invisible chez Ie Socmte de
Xenophon)
poddaje silil badaniu postac Sokratesa nakreslonlj, w pismach Ksenofonta,
w tym przypadku w 10. rozdziale III ksililgi Wspomnien. W nim to Sokrates wizytujlj,C
malarzy pyta, czy mozna poprzez odzwierciedlenie pewnych fizycznych cech ukazac stan
ducha (chodzi przede wszystkim 0 manifestacjlil uczuc). W pewien spos6b dusza zostaje
okreslona poprzez przymioty fizyczne, a jej postac (eidos) artystyczna charakteryzuje silil
pewnlj, wieloscilj" zmiennoscilj, i cielesnoscilj, - jest ana-fizyczna w odr6znieniu od platonpostaci. Ksenofontowe pismo Hieron zostaje poddane analizie przez
skiej meta-fizycznej
S. Schoma (Die Vorstellung des xenophontischen
Sokmtes von Herrschaft und das Erziehungsprogmmm
des "Hieron "), a autor stawia tezlil, iz dyskusja milildzy dwoma osobami,
kt6re nie Slj,filozofami (poetlj, Symonidesem i tytuIowym tyranem Hieronem), dotyczy
wIadzy. Najpierw przedstawia kr6tko stan badan nad pismami Ksenofonta, a nastlilpnie
pogllj,dy Sokratesa na wIadzlil i monarchilil we Wspomnieniach
i Ekonomiku. W odniesieniu do Hierona stwierdza autor, iz Ksenofont poprzez niesp6jnosci wskazuje wyraznie,
iz mimo bycia na wlasciwej drodze rozwazan, to osoby dialogu nie slj, wstanie osilj,gnlj,c
wlasciwych wniosk6w. Natomiast blizsze przyjrzeni"e silil tekstom Ksenofonta pozwala
dostrzec, ze problem wIadzy jest w nich rozwazany na wyzszym, filozoficznym poziomie, kt6ry przybliza do wlaSciwego rozwilj,zania tego zagadnienia. W kolejnym artykule
A. Alderman skupia uwaglil na Ksenofontowym Ekonomiku
i Platonskim Polityku, szukajlj,c powilj,zania poprzez pojlilcie gfr'onhsic (Phronesis in Xenophon's
"Oeconomicus"
and Plato's "Politicus").
Tekst chyba najsIabszy w tym tomie, poniewaz przedstawia
pokr6tce badane zagadnienie w obu pismach, ale nie znajduje odpowiedniego dla nich
powilj,zania, a jedynym wnioskiem jest to, iz wymaga one dalszego badania. A. Hourcade
rozwaza zwilj,Zek milildzy mlj,droscilj" przyjemnoscilj, i pienilildzmi u Arystyppa z Cyreny
(Aristippe de Cyrene, la sagesse, Ie plaisir at I 'argent). Poruszone zostajlj, w nim cztery
zasadnicze zagadnienia:
(1) bogactwo czy tez jego umilowanie (philochrematia)
wytwarza przyjemnosc, jednakze nie jest one pozlj,dane sarno w sobie, albowiem stanowi jedynie etap przejsciowy
w osilj,gnililciuszczlilscia. Wilj,ze je ze soblj,jednokierunkowa relacja przyczynowa - bogactwo jest przyczynlj, powstania przyjemnosci, natomiast nie zawsze z przyjemnosci plynie
bogactwo. Stanie sililtak oczywiscie tylko wtedy, gdy bogactwo zostanie oddane caIkowicie sluzbie przyjemnosci, to zas potrafi tylko mlildrzec, kt6ry blildzie wiedzial na jakie
przyjemnosci warto je przeznaczyc;
(2) jakie elementy wchodzlj, w skI ad wychowania dla przyjemnosci;
(3) rzeczy nie slj, Iatwe do poznania, poniewaz slj, takimi, jakie nas poruszajlj, uczuciowo;
(4) rzeczy majlj, wartosc tylko 0 tyle, 0 ile sprawiajlj, nam przyjemnosc.

Autorka stwierdza, iz rzeczy, pienilj,dze oraz przyjemnosci majlj, dla cynik6w charakter
obojEiltny aksjologicznie. Trudno siEilz tym zgodziC. Rzeczy same w sobie Slj,niepoznawalne,
a zyskujlj, wartosc jedynie w odniesieniu do pobudzania naszych afekt6w - takie stanowisko swiadczy raczej 0 subiektywizacji wartosci (dotyczy to naturalnie r6wniez majlj,tku).
Z pewnoscilj, r6wniez przyjemnosci nie slj,neutralne aksjologicznie, skora mEildrzecnie jest
bierny wzglEildemdoznawanych afekt6w, lecz panuje nad nimi.
Przyjemnosci stajlj, siEilprzedmiotem rozwazan F. Trabattoniego, kt6ry analizuje, jak
okreslajlj, korzystanie z przyjemnosci Sokrates, Antystenes i Platon (Socrate, Antistene
e Platone sull'uso dei piaceri). W dw6ch pierwszych cZEilsciachartykulu autor omawia
spory wok6l pojEilcia'sokratyzm' oraz przedstawia postac prawdziwego filozofa, dla kt6rego teoria i praktyka Slj,tozsame. NastEilpnieprzechodzi do analizy koncepcji Antystenesa
biorlj,c pod uwagEil Ucztf: Ksenofonta (IV 34-44), w kt6rej Antystenes prezentuje stanowisko umiarkowanie ascetyczne, Platonskiego Gorgiasza oraz aluzje zawarte w Fedonie
(82e-83c; 84a-b). Za A. Brancaccim1 uznaje, iz skrajnie antyhedonistyczne stanowisko,
'jakie przypisujlj, Antystenesowi niekt6re zr6dla doksograficzne, nie jest w uzasadniony
spos6b mozliwe do przypisania temuz sokratykowi.
Wraz z tekstem K. Sharpa Socratic Discourse and the Second Person in Plato: Three
Inside Views wkraczamy w obszar mysli sokratycznej realizowanej w dialogach zalozyciela
Akademii. Przedmiotem analiz S4arpa stajlj, siEilbardzo rzadkie odautorskie komentarze
wyrazone w drugiej osobie, zwracajlj,ce siEildo czytelnika i nakierowujlj,ce jego uwagEilna
spos6b odbioru tekstu filozoficznego, a w szczeg6lnosci na to, jak rozumiec sokratyczny
logos. W dialogach Laches oraz Uczta dwaj ich uczestnicy - Nikias i Alkibiades - pokazujlj" jak latwo jest mylnie zrozumiec taklj, wypowiedz, jesli ktos nie wie, czego siEilpo niej
spodziewac, oraz w jaki spos6b i na co zwracac w niej uwagEil.W Teajtecie zas podkreslone jest to, iz w sokratejskim dyskursie odbiorca traktowany jest przede wszystkim jako
osoba 0 szczeg6lnych cechach, wzglEildemkt6rej Sokrates zajmuje szczeg6lne stanowisko.
M. Narcy prezentuje analizEilwypowiedzi Alkibiadesa w Platonskiej Uczcie (Socrate nel
discorso di Alcibiade (Platone, Simposio 215a-222b). Wedle autora stanowi ona swiadectwo istnienia tradycji, zgodnie z kt6rlj, Sokrates postrzegany byl jako osoba 0 charakterze
ponadludzkim. Istnienie takiej tradycji wydaje siEilpotwierdzac r6wniez Ksenofont. Platon
jednakze jednoczesnie staje w opozycji do niej i pokazuje, iz jego podziw dla Sokratesa
wynika z calkiem przeciwnych pobudek. E. Grasso bierze pod uwagEilrzadko pojawiajlj,cy
siEilw kontekscie sokratycznym dialog Sofista (Socrate dans le "Sophiste": Platon, le juge
et le pTiitendant). Omawia ona poczlj,tek dialogu, w kt6rym Sokrates por6wnuje Cudzoziemca z Elei (w przekladzie W. Witwickiego jest to Gosc z Elei) do boga zbijajlj,cego
(W.W. - b6g-pogromca), kt6ry przybywa, aby oSlj,dzac niewiedzEilludzi. Passus zawiera,
wedlug E. Grasso, odniesienie do Odysei (XVII 483-487). NastEilpnie Cudzoziemiec analizuje nauczanie Sokratesa w aspekcie erystyki, elenktyki i dialektyki, czego zwienczeniem
jest slynne "ojcob6jstwo" Parmenidesa. L. Bargeliotis poddaje analizie niekt6re sposr6d
scen dramatycznych w dialogach Platona (Identifying Some of the Dramatic Scenes of
Socrates). W uwagach wstEilpnych podkresla rolEilSokratesa w filozofii greckiej jako tego,
kt6ry po raz pierwszy w mysli europejskiej przedmiotem rozwazan uczynil czlowieka
i jego duszEil,przede wszystkim w aspekcie aksjologicznym (wydaje siEiljednak, iz uczynili
to przede wszystkim sofisci) oraz interpretuje dialektykEiljako wzajemnlj, grEilopozycji (na
przyklad filozofia - doxosophia), kt6ra zaklada nie tylko sformulowanie termin6w og6lnych i powszechnych praw myslenia, lecz r6wniez maieutykftl, kt6ra jest ruchem od tego,
1 A. Brancacci, Erotique et theorie du plaisir chez Antisthcne
[w:] Le Cynisme
prolongements, M.-O. Goulet-Caze, R. Goulet (eds.), Paris 1993, s. 35-55.

ancien et ses

co indywidualne do tego, co og6lne oraz od przykladu do reguly. Efektem tych analiz jest
stwierdzenie, iz prawdopodobnie procedura elenktyczna oraz szukanie definicji nie by~stosowane przez Sokratesa wyl1j;cznie dozagadnien etycznych. Duza r6znica zachodzi mi«<dzy Sokratesem przedstawianym w tak zwanych dialogach sokratycznych, w kt6rych to on
jest scenarzyst1j; i rezyserem odgrywanych tam scen dramatycznych, a srednimi i p6znymi
dialogami Platona, w kt6rych pojawia sit2 dramatyczny konfiikt pomit2dzy argumentacj1j;
moraln1j; i roztropnosciow1j; (prudential).
Calose rozwazan zamyka Apendyks, w kt6rym znajduj1j; sit2 trzy teksty. F. Dianpoli zastanawia sit2 nad kwesti1j; odkrycia dialogu sokratycznego (Il dialogo socratico:
un'invenzione discussa). Brane S1j;pod uwagt2 trzy swiadectwa traktuj1j;ce dialog sokratyczny jako gatunek: Atenajos (XI 505c), Diogenes Laertios (III 48) oraz Papirus z Oksyristnialy juz przed Platonem oraz w jego czarynchos (POxy 3219). Najprawdopodobniej
sach pisma, kt6re przedstawialy nauczanie Sokratesa. Zaslug1j; zalozyciela Akademii byloby podniesienie rangi literackiej tego gatunku. Nowatorstwo polegaloby na pol1j;czeniu
formy mimetycznej z tresci1j;filozoficzn1j;,czego efekt w aspekcie paideutycznym moze bye
przeciwstawiony tragedii. Wynik tego pol1j;czenia pozwala r6wniez na pojednanie mit2dzy
filozofi1j;a poezj1j;. N. Notomi przedstawia w skr6cie tezy swojej ksi'l:zki The Birth of the
Philosopher: People Around Sokrates, kt6ra jest pierwsz'l: monografi1j; napisan1j; w jt2zyku
japonskim dotycz'l:C'l:tak zwanej literatury sokratycznej. Apendyks zamyka wspomnienie
o wloskiej badaczce filozofii starozytnej V. Cellupricy, kt6ra zmarla 28 wrzesnia 2005.

