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Polis walcząca (według Timajosa 17a-27c 
i Praw 625c-637b Platona)

Dialog Timajos rozpoczyna się od streszczenia „najlepszej politei” , której 
wykład dał „wczoraj” Sokrates (17c3). Kończąc je, wyraża życzenie, aby ujrzeć 
ją  w ruchu:

„Czuję się jakoś jak  ten, kto spoglądając gdzieś na piękne zwierzęta, czy to 
wykonane przez malarza, czy naprawdę żywe, ale w spoczynku, zapragnął uj
rzeć je  w ruchu i [zobaczyć] to, co wydaje się przysługiwać ich ciałom pod
czas walecznych zapasów. Tego samego i ja  doznaję względem polis, którą 
omówiliśmy. Z przyjemnością bym bowiem posłuchał, gdyby ktoś opowie
dział o walkach, jakie polis prowadzi, gdy toczy boje z innymi poleis, czy 
przystępuje do wojny jak należy i czy podczas niej przejawia to, co jest sto
sowne do wyćwiczenia i wychowania, zarówno w czynnych działaniach wo
jennych, jak  i w negocjacjach z poszczególnymi poleis” (19b5-c8). 
Spełnieniem tego życzenia i tym samym wyrazem wdzięczności za politeię 

Sokratesa mają być mowy „dzisiejsze”, kolejno: Timajosa, Kritiasza i Hermo- 
kratesa. Pierwsza wypowiedziana jest w całości, druga nagle, w połowie zdania 
przerwana, trzecia nawet nie zaczęta. W edług F. Cornforda starzejący się Platon 
miał zmienić swój trudny plan i zająć się tym, co było „bliższe jego sercu” -  za
miast Hermokratesa napisał Praw a1.

1 F. Cornford, Plato's Cosmology. The Timaeus o f  Plato translated with a running commenta- 
ry, New York 1957, s. 7-8. Pierwszy z tą tezą wystąpił G. Hermann, Geschichte und System der 
platonischen Philosophie, Heidelberg 1839.
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Zgodnie z wielokrotnym podkreślaniem, że wykład o politei Sokratesa odbył 
się wczoraj (%0eę)2, można ją  nazwać „politeią  wczorajszą” . Zgodnie zaś z pra
gnieniem ujrzenia jej w ruchu -  „politeią statyczną”, tak nieruchomą, jak  idee 
sprzed Sofisty3. Celem poniższego artykułu nie jest jednak ukazanie odpowied- 
niości porządku ontycznego, wprowadzającego ruch do idei, z porządkiem poli
tycznym, wprowadzającym ruch do „idealnej polis” Sokratesa4. Stawiane jest 
w nim pytanie, czy najdoskonalszym ruchem polis jest rzeczywiście wojna, jak
-  biorąc dosłownie przytoczone wyżej słowa -  można by sądzić.

Problem wojny otwiera rozmowę również w Prawach. Na pytanie o wzór, ja 
kim kierowali się kreteński i lacedemoński prawodawca, padła tu szybka i zde
cydowana odpowiedź, że wojną (625e), jakby w odpowiedzi na prośbę Sokrate
sa w Timajosie. Zagadnienie wojny zajmie pierwsze trzy księgi, stanowiące pro- 
oirnion do praw właściwych (nakazów i zakazów). Ich analiza pozwoli dookre- 
ślić sens wyrażonego w Timajosie życzenia i zasugerować, czy i w jakim  stop
niu zostało ono spełnione w Timajosie i Kritiaszu.

1.1. Anamnetyczna rola polis idealnej

Przejście między „politeią wczorajszą” a „dzisiejszą” (v\)v)5 dokonuje się 
w czterech etapach:

a) pierwszy stanowi przypomniana dawna opowieść Solona o zwycięskiej 
wojnie Aten z Atlantydą, po której na zwycięzców i pokonanych spadł kataklizm 
(20e-25e);

b) drugi -  wykład Timajosa, mający swój początek (ap%f|, 27a5) w powsta
niu kosmosu, a koniec (te\ oę, a6) w naturze ludzkiej, ukazujący drogę od owe
go początku do końca jako przejście od tego, co boskie i nieśmiertelne, do tego, 
co przemijalne i śmiertelne6;

2 Timajos, 17a2, b2, c, 19a7, 20c6, 25e2, 26a4, b4, c8, 26e7; Kritiasz, 110d3. (Wszystkie cytaty 
w tłum. autorki.)

3 Sofista, 248e-249a.
4 Ugruntowania „polis w ruchu” w ładzie kosmicznym Timajosa dokonuje L. Schafer w Herr- 

schaft der Vernunft und Naturordnung in Platons Timajos, w: L. Schafer, E. Strocker (hrsg.), Na- 
turaujfassungen in Philosophie, Wissenschaft und Technik, Bd. I: Antike und Mittelalter, Frei- 
burg-Miinchen 1993, s. 49-81. Zob. też S. Broadie, Theodicy and Pseudo-History in the Timaeus, 
„Oxford Studies in Ancient Philosophy” 21 (2001), s. 10-21.

5 Timajos, 20b, c, d2, 25e4, 26c5, c8; Kritiasz, 107e.
6 Fragment w Timajosie 41a6-d3 jest jedynym miejscem, w którym, po utworzeniu duszy 

wszechświata, przemawia do bogów (planet i ciał niebieskich) sam Demiurg: „Pozostały jeszcze 
trzy nie zrodzone rodzaje śmiertelne, a jeśli one nie powstaną, świat będzie niedoskonały; nie bę
dzie bowiem miał w sobie wszystkich rodzajów istot żywych, a musi, jeśli ma być wyśmienicie 
doskonały. Gdyby zostały zrodzone przeze mnie i uczestniczyły w życiu, byłyby równe bogom; 
aby więc były śmiertelne, a ten oto wszechświat był istotnie cały, zwróćcie się wy zgodnie z natu
rą do tworzenia istot żywych”. Doskonałość (TeXoę), rozumiana jako zupełność i całość (ovicoę
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c) trzeci -  niedokończona opowieść Kritiasza o Ateńczykach wychowanych 
przez Sokratesa i obdarzonych prawami Solona, czyli tych, których można na
zwać „wczorajszymi” (cóę ovTaę Touę to te AGrjyauyuę), ale żyjącymi w „polis dzi
siejszej” (xf]ę 7iólecoę Tf|oSe, 27b3);

d) wreszcie mowa Hermokratesa, nawet nie zaczęta, lecz tylko nazwana 
„tym, co pozostałe” (xd Xoi7ia, 27b5)7 i zapowiedziana jako najtrudniejsza (Kri
tiasz, 108a-b), traktowałaby już (f)5r|) o Ateńczykach dzisiejszych.

Stopniowemu przechodzeniu od „wczoraj” do „dziś” , od spoczynku do ruchu, 
towarzyszy wzrost trudności. Co ją  powoduje? -  dwukrotnie wyjaśni Kritiasz 
i w oparciu o te wyjaśnienia można wątpić, że jest to tylko retoryczna diapore- 
sis, znana z Parmenidesa i z Sofisty8. Natomiast traktowanie ich jako ironii, za
kładającej, że większej i poważniejszej mowy niż wykład Timajosa o boskiej 
przyczynie, powstaniu kosmosu i jego naturze być już nie może, nie jest trafne, 
bowiem Kritiasz mówi o trudności wykładu, a nie o „dostojeństwie” przedmio
tu. Ponadto ocenianie mów według powagi przedmiotu już w dialogach dialek
tycznych uznane zostało zaś cechę marnej filozofii9.

W edług pierwszego wyjaśnienia, im mowa sięga zdarzeń dawniejszych, tym 
łatwiej jest je  przywołać pamięci:

„Jakże prawdziwe jest powiedzenie, że nauki z dzieciństwa jakoś cudownie 
tkwią w pamięci. Ja bowiem nie wiem, czy to, co wczoraj usłyszałem, byłbym 
w stanie wszystko z powrotem w pamięci przywołać. Ale dziwiłbym się wielce, 
jeśliby z tego, co usłyszałem bardzo dawno temu, coś mi uciekło” (26b4-c3). 
W wypowiedzi tej da się wyróżnić trzy czasy: dzisiejszy -  czas przypomina

nia; wczorajszy -  trudny do przypomnienia; sięgający odległej przeszłości -  czas 
tego, co jest łatwo przypominane. Sokratesowa politeia, znana ze streszczenia 
{Timajos, 17c-19d) i w wielu kwestiach pokrywająca się z politeią  filozofów 
z Państwa10, mieszcząc się w czasie wczorajszym byłaby dla słuchaczy nieła

<xmv, 41c4) obejmująca różnorodność części, możliwa jest tylko wtedy, gdy obok istot boskich 
i nieśmiertelnych istnieć będą istoty nieboskie i śmiertelne, czyli, w stosunku do nich, niedoskona
łe (żyjące w powietrzu, w wodzie i chodzące po ziemi, 40a). Przejście od początku do końca jest 
zatem przejściem od tego, co boskie, do tego, co śmiertelne. Bez tego ruchu świat byłby tak nie
doskonały, jak pozbawiona ruchu „wczorajsza politeia” Sokratesa.

7 Por. Timajos, 41d7, gdzie niedoskonałe istoty śmiertelne są brakującą resztą (X,oirax), czynią
cą wszechświat doskonałym.

8 Parmenides, 137a4-b4; Sofista, 217b6, 217d8-e.
9 Parmenides, 130e; Sofista 227b.
10 Interpretację Wilamowitza, według której owo streszczenie odnosi się do całego Państwa, 

odrzucają P. Friedlander (Timajos, w: Platon, t. III, Berlin 1960, s. 330) i F. M. Comford (op. cit., 
s. 4-5 , 11), powołując się na pominięte w nim istotne motywy z Państwa. Za uzasadnione uznają 
przypuszczenie, że Sokrates jeszcze raz mówi o swym idealnym państwie, nawiązując do pewnych 
fragmentów z Państwa, ale nie „będąc niewolnikiem swej własnej fikcji” (Cornford, ibidem, s. 4). 
W równie ostrożnym tonie wypowiadają się S. Broadie, op. cit., s. 16; F. L. Lisi, Einheit und Viel- 
heit des platonischen Nomosbegrijfes, Kónigstein/Ts. 1985, s. 40, 191.
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twym przedmiotem rozmowy, a w konsekwencji trudna do zrozumienia i zasto
sowania w konkretnym, dzisiejszym życiu. Potwierdza to prośba słuchaczy, aby 
Sokrates streścił wczorajszy wykład, bo „jedne rzeczy pamiętają, a inne nie” 
(17b7). M odyfikując to uzasadnienie: „bo jedne rzeczy rozumieją, a inne nie” , 
jeszcze bardziej podkreśli się jego sens, skoro tylko wtedy nie pamięta się nauki 
wczorajszej, jeśli się jej nie zrozumiało. Musi minąć wiele czasu i pokoleń, nim 
będzie można o niej mówić jako o czymś odległym i przez to utrwalonym w pa
mięci pokoleń ((3e(3aioco, 17b9) dzięki wielokrotnie podejmowanym wysiłkom 
zrozumienia. Ale choć sama jeszcze nie zrozumiała, pełni ona istotną funkcję dla 
„teraz” . Jest narzędziem przypomnienia tego, co odległe. „W czorajsza” idealna 
politeia przypomniała bowiem Kritiaszowi zdarzenia z odległej przeszłości,
o których w dzieciństwie słyszał od swego dziada -  Kritiasza. Ta dawna opo
wieść, „słuchana z wielką przyjemnością i podczas zabawy”, stała się w nim 
„niejako trwałym piętnem odciśniętym przez gorące i nie dające się zmyć pismo” 
(26c2). Potrzebowała tylko logosu Sokratesa, aby w porze dojrzałości pamięć ją  
przywołała. M ajeutyczna moc Sokratesa, znana z „dialogów sokratycznych”, 
ukazuje się więc w nowym wymiarze. Tego, co idealne, statyczne, o czym naucza 
Sokrates, trudno jest zrozumieć, ale może nadejść taka jedna noc, o jakiej mówi 
Kritiasz (26b2), po której idee odsłonią coś innego, wcześniejszego, spoczywa
jącego w pamięci pokoleń, a co dopiero teraz, pod wpływem tej idei, odsłania się 
na pewnym etapie rozwoju jednostki. W dialogu ten proces przypom nienia" na
zwany jest „odniesieniem do prawdy” tego, „co wczoraj zostało powiedziane 
w micie” (26c8-d). Jego pierwszym rezultatem jest opowieść o wojnie, następ
nie wykład o obdarzaniu ruchem świata (o wyprowadzaniu z bezładu do ładu, 
30a-a5), dalej -  urwana opowieść o życiu idealnych Ateńczyków. W reszcie, nie 
wygłoszona opowieść o życiu Ateńczyków dzisiejszych.

Podstawowym wyróżnikiem polis idealnej jest oddzielenie ludzi dobrych 
od złych (oi kockoi x®Pi ę T ayocGoi, 18e). Dzięki temu mogą się rodzić jak  naj
lepsi obyw atele12, którzy spełniają ściśle określone funkcje, zgodne z ich najlep
szą naturą (17d). W odnoszeniu tego ideału do prawdy zostanie przede wszyst
kim zniesiony rozdział (%copię) między dobrem i złem. Na zwycięskie Ateny 
z przypomnianej opowieści Solona -  na dobrych i niewinnych -  spadnie kata
klizm (25c6); świat Timajosa, piękne dzieło najlepszego twórcy, będzie splotem 
rozumu i przemocy (35a-b), z obecnym w nim złem 13. Jakie byłoby życie ludzi 
w takim świecie -  jest to temat planowanych opowieści Kritiasza i Hermokrate- 
sa -  można się domyślać.

11 17b7: „skoro ty [Sokratesie] jesteś obecny, przypomnisz” (oi> raxpcov i>7K)|ivf|0£tę).
12 Zob. Timajos, 17c: „Najważniejszą rzeczą z wczorajszej mowy, jaką opowiedziałem o poli- 

tei, było to, jaka [politeia] i z jakich ludzi się składająca, wydawała mi się najlepsza”.
13 Zła nie ma w świecie tylko „według możliwości” -  Timajos, 30a3; Polityk, 269el, 273b4, 

273c4.
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Timajos, opowiadający o początku wszechświata, a zatem sięgający pamięcią 
najdalej, mógł dokończyć swój wykład. Z powodu tej odległości czasowej nie 
był on trudny. Ponadto wyraźnie zakreślił jego ramy, w obrębie których nie ma 
miejsca na kwestię „prawidłowego wychowania” w tak urządzonym św iecie14. 
A to jest właśnie rzecz najtrudniejsza i, można powiedzieć, niezbędna dla speł
nienia Sokratesowej prośby ujrzenia polis w ruchu.

W Kritiaszu wymieniona jest druga przyczyna stopniowo rosnącej trudności 
mów.

„Gdy mówi się ludziom coś o bogach, to łatwiej jest zrobić wrażenie, że m ó
wi się trafnie (iraycbę), niż gdy opowiada się nam o tym, co śmiertelne” 
(107b).
Powodem jest nie tylko brak doświadczenia i niewiedza słuchaczy, którym 

można wtedy wmówić wszystko, co się zechce (17b3), ale i niejasna dla każde
go człowieka natura takiego przedmiotu (oi)8ev eiSoieę ócKpi^eę Tcepi to6v toiodtcov, 
17c6), powodująca, że zadowalamy się tylko jego „niejasnym i zwodniczym ma- 
midłem” (cnciaypacpm 5e aoacpel Kai a7iaTT|Axp, 107d)15. Przeciwnie sprawy do
czesne i ludzkie, które z racji swojskości (cróvoiicov) możemy poddać dokładne
mu badaniu (dKpi(3cbę e£,ETaęo|i£V, d8). Ponieważ nie ma tu miejsca, jak  w przy
padku spraw niebieskich i boskich, na margines niepewności i łaskawość słucha
czy (a\)yyi7vcoaKeiv, e2), rozmowa o sprawach doczesnych jest najbardziej wy
magająca i trudna16.

Inaczej niż wyjaśnienie pierwsze, dotyczące trudności w zrozumieniu spraw 
wczorajszych, to odnosi się do zdarzeń dzisiejszych. Czy więc idealna polis So
kratesa, przypominająca Kritiaszowi odległą przeszłość, pełni również w wykła
dzie Timajosa taką anamnetyczną rolę, a następnie, czy może ją  pełnić w zapo
wiadanych mowach o tym, co dzisiejsze. W ymaga to rozważenia, co ideał So
kratesa przypomniał Kritiaszowi.

14 Zob. Timajos, 87b, gdzie zaznacza się, że dokładne omówienie „prawidłowego wychowa
nia” wymaga już „rozmów innego rodzaju” ; oraz 89d, że aby „dokładnie omówić [sprawy wycho
wania], potrzeba by było osobnego dzieła samego dla siebie”. Państwo pisane przed Timajosem 
dziełem takim być nie może.

15 Brzmi to jak aluzja do Timajosa, zastrzegającego na początku wykładu, że będzie to tylko 
„wiarygodny obraz” (29c2).

16 Czy rozmowa o rzeczywistej polis byłaby trudniejsza niż „wykład o Dobru”? Jak miał mó
wić Arystoteles, wielu rozczarował (K. Gaiser, Enigmatyczny wykład Platona O Dobru, tłum. 
K. Środa, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 3 (23), Warszawa 1997, s. 187) -  zamiast zrobić 
wrażenie.
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1.2. Wojna przejawem ruchu

Kritiasz przypomina pradawną opow ieść17 o wojnie Aten z potężną Atlanty
dą. Mieści ona wiedzę, której nie ma żaden H ellen18. Sięga ludzkiej historii głę
biej niż mitologie Homera i Hezjoda (22a-b )19, czyniące z Greków dzieci (22b5). 
Cechą tego dziecięctwa jest niewiedza o katastrofach (23b2), które co jakiś czas 
nawiedzają ludzkość, pozostawiając przy życiu nielicznych i niepiśmiennych, 
niezdolnych do przekazania tego doświadczenia (23b). A bez niego znów zaczy
na się dzieciństwo. Nieszczęścia te były i będą (22c2)20 i tylko od świadomości 
tego, że są nieuchronne, zależy nasze ocalenie21.

O doznaniu (7ia0oę) nieszczęść w skali kosmicznej pouczał mit w dialogu Po
lityk; podkreślono w nim, że ich skutki najtrudniej znoszą istoty żywe, zwłasz
cza ludzie22. Tu podana jest ich egzemplifikacja, jedna z wielu możliwych (np. 
22c-d) -  zagłada, która nastąpiła zaraz po wojnie Aten z Atlantydą. Ruch wojen
ny, którego, wydawało się, oczekiwał Sokrates, okazuje się, w porównaniu z ka
taklizmem, jaki po nim nastąpił, tylko małym gestem o skutkach nieistotnych dla 
potom nych23.1 butna Atlantyda (24e2), i pełne cnoty i siły Ateny (25b6) stanęły 
przed poważniejszym zadaniem niż wojna -  przeżyciem strasznych wstrząsów 
i kataklizmów (g£ig|icov e^aiaicov Kai raTaKli)0[id)v, 25 c7)24, które „przychodzą 
po zwykłym okresie czasu jak choroba” (23a7). Niszczą wcześniejsze dokona-

17 Przechowywana jest ona w pamięci pokoleń: jako 10-latek Kritiasz usłyszał ją  od swego 
dziada (Kritiasza Starszego), ten od swego (Dropidesa), który niegdyś przypomniał opowieść So
lona, przekazaną mu przez kapłana Egipskiego z miasta Sais w delcie Nilu, którego mieszkańcy są 
spokrewnieni z Ateńczykami (20e-21e7). Na temat recepcji mitu Kritasza zob. H. Herter, Altes 
und Neues zu Platons Kritiasz, w: „Rheinisches Museum fur Philologie”, 92 (1943/1944), 
s. 236-265.

18 Por. Polityk, 269c, gdzie mit o dwóch cyklach świata ma powiedzieć to, czego nikt dotąd nie 
powiedział.

19 Opowieść Atlantydzka nie opiera się na poetyckim natchnieniu, danym przez Muzy, które 
Hezjodowi pozwoliły wykroczyć poza własne doświadczenia i „nauczyły śpiewać pieśni niewypo
wiedzianie wielkie” (d0eacpaTOV, Prace i dni, w. 662; zob. też Teogonia, w. 22-33). Sokrates nie 
zawierza tu takiej inspiracji, uznając poetów i sofistów za niezdolnych do spełnienia jego życze
nia. Pierwszych, z powodu nawyków, które nie pozwalają wyjść poza to, co od dzieciństwa wpo
jone (19d6-e2), drugich z powodu braku doświadczenia w zarządzaniu własnym domem 
(19e2-e7).

20 Wiarę w katastrofy naturalne, które niszczą cały rodzaj ludzki, dzieli Platon z Arystotelesem, 
zob. F. M. Cornford, op. cit., s. 13, przyp. 1 oraz Prawa, 676a-d, 688d. Nie ma zatem nowych od
kryć, wszystko już kiedyś było (677d). Jest tylko przypominanie.

21 Że nieszczęście zdarzyło się w przeszłości, wie każdy; niewielu, że zdarzy się znowu, Tima
jos, 23b.

22 Polityk, 269b5-c; 270d.
23 Zob. Prawa, 638a: pokonanie wroga z zewnątrz o niczym nie świadczy, bo nie da się usta

lić przyczyn zwycięstwa lub klęski.
24 O wstrząsach duszy zob. Prawa, 632a3, 640al2-c.
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nia, a tych, którzy przeżyli, ogarniają niepamięcią. Bez wiedzy, że wstrząsy zno
wu przyjdą, człowiek nie może się do nich przygotować. Ocaleniem jest więc 
tylko pamięć. Takim zbawcą jest dla Egipcjan Nil (GGorrp, 22d5), który uwalnia
jąc wody chroni od pożogi towarzyszącej kataklizmowi i pozwala zachować 
wiedzę o koniecznych nieszczęściach (22e5). W arunkiem przetrwania Egipcjan 
jest zatem umiejętność regulowania Nilu, uwalniania wód i zamykania. Jest to 
dar bogów. W Prawach Platon będzie szukał podobnego daru dla Hellenów 
(649a). Ponieważ w każdym człowieku płyną dwa źródła, „tryskające z natury” 
(636d), ból i przyjemność, to grożące pożogą, to powodzią w duszy, umiejętność 
regulowania ich nurtów jest analogiczna do sztuki regulowania nurtu Nilu25.

Katastrofa, która przyszła jednej nocy i jednego dnia (25d), stanowi granicę 
między politeią  wczorajszą a dzisiejszą. Wczoraj -  przed nieszczęściem -  Ateń- 
czycy żyli w najlepszej polis, byli świetni w wojnie i rządzili się najlepszymi 
prawami (23c5). Ich politeia , przypominająca Sokratesową (24a), była najlepsza 
z tych, o jakich w ogóle da się słyszeć na ziemi (c7). W ychowywani przez Ate
nę (23d7), miłującą zarówno wojnę, jak i mądrość (cpiXo7ioXe|ioę xe Kai (piX0G0- 
(poę, 24d), zdolni byli do „najpiękniejszego czynu” (tcqv epycoy ok(xXX,igtov, 23e6; 
24e). Łatwo jest z opowieści Kritiasza wyczytać, jaki to był czyn -  pokonanie 
w wojnie butnej Atlantydy (24e-25c6). Ale nie znaczy to, że o takim czynie 
chciał słyszeć Sokrates. Zaraz po nim nastąpiła katastrofa; jednej nocy idealne 
wczoraj zamieniło się na niepamiętające przeszłości dziś -  tak jak  jedna noc wy
starczyła, by Kritiasz, pod wpływem idei Sokratesa, przypomniał sobie prze
szłość. Jakie jest życie po katastrofie, opisane zostało w micie z Polityka: niepa
mięć staje się coraz większa (273b, c6); małe zła a wielkie dobra zamieniają się 
na duże zła z małym dobrem (273d).

Ale opowieść Kritiasza tylko zainicjowała mowy kolejne, mające spełniać 
życzenie Sokratesa ujrzenia polis w ruchu. Timajos powie o złożeniu świata 
z elementu tożsamego i różnego, który we wcześniejszym micie z Polityka był 
przyczyną kosmicznych katastrof (263d-270b); Kritiasz urwie swą opowieść 
w momencie, w którym Zeus ma obwieścić karę wymierzoną Atlantydzie za jej 
niesprawiedliwość, w której ta pogrążała się coraz bardziej na skutek rosnącej 
przewagi elementu śmiertelnego -  ludzkiego nad boskim (Kritiasz, 121 b). Z na
uki zawartej w micie z Polityka wiemy, że świat dokonuje dwóch ruchów: raz 
zgodnie z kierunkiem boskim, raz w kierunku przeciwnym (269e). Przejście 
od jednego do drugiego przejawia się we wstrząsach i kataklizmach (273a). Te 
dwa rodzaje ruchu ugruntował w swej kosmogonii Timajos.

O jakiej wojnie chciał słuchać Sokrates? Ludzką historię zaczyna od wojny 
Herodot pytając, dlaczego Hellenowie i barbarzyńcy z sobą wojowali26; Tukidy

23 Por. Prawa, 645d-e3, obraz pijanej marionetki, która nie wie, kiedy sznurki napinać (em- 
m vei), a kiedy rozluźniać (ajioleiTtei).

26 Herodot, Dzieje, ks. I.
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des chce opisać największą wojnę ze wszystkich27. Od wojny jako wzoru dla pra
wodawcy zaczynają się Prawa.

2.1. Wojna „wzorem” dla prawodawcy (Prawa, 625c-626e)

„A więc idźmy szczęśliwym losem” -  tymi słowami Kleiniasa, gospodarza 
na ziemi kreteńskiej, rozpoczyna się właściwa rozmowa Praw, a tym samym 
pielgrzymka trzech starców (Ateńczyka, Kreteńczyka Kleiniasa i Lacedemoń- 
czyka Megillosa) powtarzających drogę Minosa, prawodawcy kreteńskiego, 
do kolebki Zeusa na górze Ida. Ich pierwszy krok stanowi pytanie Ateńczyka, 
„według czego prawo ustanowiło u was obyczaj wspólnych posiłków, ćwiczeń 
fizycznych i [określiło] rodzaj uzbrojenia” . W odróżnieniu od pytania postawio
nego na wstępie (624a), pytającego się o przyczynę ( a m a )  praw, to pyta o ich 
wzór (Kam Ti). W yrażenie Kaxa tL może również wskazywać na cel28, jednakże 
zastępujące je, począwszy od 625e2, wyrażenie (&£7LC0V Tipoę29 taką interpretację 
osłabia. Znamy je  z dialogu Timajos, w którym Demiurg, przyczyna złożenia 
świata ( a m a ,  28a4), „stale wpatrzony w to, co jest według samego siebie, i po
sługując się takim wzorem, wypracowuje [tj. odtwarza w dziele -  w złożonej 
wielości] jego kształt i właściwość”30. Tak złożony świat jest najpiękniejszy, zaś 
Demiurg jest najlepszą z przyczyn (29a5).

W kontekście tej nauki z Timajosa, jakże ironicznie brzmi pogląd wyrażany 
przez Kleiniasa, że kreteński boski prawodawca „wpatrywał się” w wojnę. 
Od razu powstaje bowiem pytanie, czy dzieło, mające taki właśnie wzór, może 
być piękne, zaś ten, kto nim się posługuje, dobry.

Kleinias pewnym głosem przedstawia swój pogląd, któremu chętnie przytak
nąć może Lacedemończyk i Heraklit. W swym długim i efektownym przem ó
wieniu (625d-626b) nadaje prawu znaczenie szerokie, skoro obejmuje ono orga
nizację całego życia społeczności kreteńskiej, publicznego i prywatnego, od po
siłków po uzbrojenie wojenne. Dokonuje płynnego przejścia od ukształtowania 
geograficznego wyznaczającego formy życia społecznego, do podporządkowa
nia ich potrzebom wojennym. W ojna jest nadrzędna, „w nią wpatrzony prawo
dawca wszystko uporządkował” (Ttpoę tom o (&£7tcov oweraTTETo, 625e2)31, zacho-

27 Tukidydes, Wojna peloponeska, I, 21.
28 Tak odczytują je O. Gigon, Das Einleitungsgesprdch der Gesetze P latom , w: O. Gigon, Stu

diem zur antiken Philosophie, Berlin -  New York 1972, s. 163; K. Schopsdau, Platon. Nomoi (Ge
setze), Buch I-III, Gottingen 1994, s. 156-157.

29 Zob. 626a7, 628a7, 628b, 628e, 630c4, 630d6, 630e2.
30 ó S ru iioupyóę  Ttpoę to Korca r a m a  exov pXe7icov d e t ,  toioutco t iv i  npooxpcop8voę 7iocpoc58iy(iaxi, 

TT|v i5 e a v  K a i S w a p iy  a m o i)  a T te p y a ę r ira i, Timajos, 28a6.
31 Analogia do czynności Demiurga w Timajosie jest wyraźna, por. G W Ti9r]vai: 29e, 30b5, 

30c3, 30d3, 3 la, 31b7, 32b7, 32c7, 35a5.
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wując harmonię (dp(ioTieiv Soicei, 625d8) między życiem społecznym a koniecz
nością wyznaczoną przez naturę. W zatarciu granicy między wymogami przy
rodniczymi (górzystość ziemi kreteńskiej) a potrzebami wojennymi Kleinias 
oparł się na założeniu, że wojna jest zgodna z naturą, więcej nawet: jest formą 
jej istnienia. Tak jak koniecznością jest (avayKaiov) w terenie górzystym biegać 
z lekkim uzbrojeniem, a nie jeździć konno z obciążeniem (jak w równinnej Te- 
salii, jałowej kulturalnie), tak też koniecznością jest stała gotowość do podjęcia 
wojny. Konkretnym i najbardziej podstawowym przejawem tej gotowości są 
wspólne posiłki (^uoam ot), a dalej, konsekwentnie, rozdział społeczności m ę
skiej na rządzących i rządzonych32, zapewniający wszystkim bezpieczeństwo 
w warunkach wojny lub stałej gotowości do niej (626a). Pacyfiści są bezmyślni, 
„nie rozumieją, że wojna wszystkich [poleis] ze wszystkimi poleis stale im towa
rzyszy przez cały czas ich istnienia” (625e6). W ojna nie jest zatem tylko stanem 
pierwotnym33, lecz jedynym  możliwym 34. Skoro nie istnieje inny ład polityczny, 
jak tylko wojenny, zatem „to, co większość ludzi nazywa pokojem, jest tylko sło
wem, praktycznie zaś stała wojna wszystkich poleis ze wszystkimi bez wypowie
dzenia jest zgodna z naturą” (626a).

Przeciwstawienie samych słów praktyce (dosł. czynom) ([eipf|vr|], xom eivai 
(iovov ovo|o,a,Tco 8’ epycp [...]) przywołuje Siódmy List (328c6). Platon pisze w nim, 
że wstydziłby się sam siebie, gdyby jego nauka okazała się „jedynie słowem”, 
nie porywającym jego samego dobrowolnie do czynu (epyou Se o\)8evóę av tcote 
bk(jov dv6a\|/ao0ai). Dług bowiem, jaki zaciąga się wobec filozofii, może być od
dany tylko w czynach (328e). „Nauka o ideach” chce i ma porywać do działania, 
tak jak  statyczna polis  Sokratesa. Przez ten osobisty kontekst problem ukazany 
przez Kleiniasa: wojna -  przejawiająca się w czynach, czy pokój -  będący jedy
nie pustym słowem, ukazuje swój głębszy wymiar. Podobnie jak  pokój jest dla 
większości (oi rcleicrcoi tcov dv0pco7icov) tylko czczym słowem, tak i Platońska na
uka. Tacy ideę Dobra chętniej zastąpią, w myśl praktyczności, ideą Wojny. Nie
o taką praktyczność Platonowi chodzi. Dyskusja Ateńczyka ze stanowiskiem

32 O wychowaniu do rządzenia i zarazem bycia rządzonym mowa będzie w 643e6. Podkreśli 
się tam nierozdzielność obu stanów, tu niezauważoną. Paideia, służąca tylko potrzebom wojen
nym, okaże się niezdolna do wzniesienia się na poziom prawdziwej cnoty, lecz zatrzymuje się tyl
ko przy jej części, i to najlichszej (męstwie). Z takiej perspektywy nie zrozumie się, że ten, kto nie 
potrafi być rządzonym, nie potrafi też rządzić.

33 Jak wg Hobbesa i Spinozy.
34 Ostatecznie Kreta i Sparta przegrały swą wojnę na arenie historii. Paradoksalnie, Kreta mi- 

nojska (tzw. Kreta I) była pokojowa, jej głównym źródłem dobrobytu był handel. Ówcześni Kre- 
teńczycy składali swe tarcze wojenne w grocie Ida. Tam, jako Kureci, w uroczystym obrzędzie tyl
ko „tańczyli wojnę”, być może, aby zagłuszyć płacz Zeusa, ukrytego przed Kronosem. Do wojny 
przystępuje tzw. Kreta II (dorycka), w przeciwieństwie do pierwszej, jałowa kulturalnie. Szybko 
schodzi z planu historii. Platon, przedstawiając stanowisko Kreteńczyka doryckiego, prowadzi go 
śladami świata minojskiego, odwracając kolejność historii.
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Dorów jest jednocześnie dyskusją samego Platona z zarzutem „idealności” jego 
nauki (w sensie: nieprzystawania do ludzkiej rzeczywistości)35.

Ironicznie brzmi pochwała, jakiej udziela Kleiniasowi za jego przemowę 
Ateńczyk: „pięknie wydajesz mi się wyćwiczony w wyjaśnianiu obyczajów kre- 
teńskich” (626b5). Nie jej treść zasługuje bowiem na pochwałę, ale umiejętność 
retoryczna. Tak ongiś Sokrates mógłby chwalić sofistę. Więcej nawet, słowo ye- 
Y^yaoOoa, tak charakterystyczne dla doryckiego wychowania chłopców, czyni 
tę pochwałę raczej stosowną dla chłopca niż dla sędziwego męża. Kleinias chciał 
mówić językiem  Homera, nie własnym (por. 624a7), teraz objaśniając obyczaje 
kreteńskie powtarza tylko to, co od chłopięctwa mu wpajano. Nic dziwnego, że 
w bezimiennym gościu z Aten odzywa się głos Sokratesa: „a i to powiedz mi 
jeszcze jaśniej”36. Sposób uzyskania jasności wypowiedzi, do której dąży Ateń
czyk, okaże się schodzeniem coraz głębiej, do tego miejsca, gdzie nawyki i przy
swojone przez nas wraz z wychowaniem cudze słowa tracą swą moc.

W jednym  zdaniu da się ująć to długie określenie (ópoę) „dobrze zarządzanej 
polis” na sposób dorycki. Musi ona być tak uporządkowana (K£Koo|ir||aevr|v)37, 
aby zwyciężała w wojnie inne grody. W yrażenie 6pov £001), mogące też znaczyć: 
„ustanowiłeś granice” (domyślnie: otoczyłeś murami stosownymi w sytuacji wo
jennej), w tej dwuznaczności podważa prawdziwość wypowiedzi Kleiniasa, ja 
koby bellum omnium contra omnes było zasadą wszechrzeczy. Jest to rzecz usta
nowienia, nie zaś zgodności z naturą, co więcej, ustanowienia Kleiniasa, które 
jest zgodne z doryckim wychowaniem w polis otaczającej się wojennymi mura
mi38, a niekoniecznie boskiego prawodawcy. Do niego droga jest jeszcze daleka.

Jej pierwszy krok stanowi zejście Ateńczyka niżej -  od polis do wioski, a na
stępnie do domostwa w wiosce, aż do pojedynczego męża w domostwie. Kieru
nek logosu jest przeciwny do kierunku rzeczywistej wspinaczki na górę Idę. F i
zycznej drodze na szczyt, z którego lepiej widać polis niż domy, a cóż dopiero 
poszczególnych ludzi, odpowiada duchowa podróż w głąb, nazwana w 626d5 
drogą do początku, en dpxr]v. Ale cel obu podróży jest ten sam.

W ojna jest rodzajem relacji (oddanej w tych czterech sytuacjach przyimkiem 
Tipóę). Wartość polis i poszczególnych ludzi jest wyznaczona ich stosunkiem 
do innych. Relacja ta jest taka sama, czy to między grodami, domostwami, człon
kami jednego domostwa, czy wreszcie w odniesieniu do samego siebie (626d). 
Bez tego odniesienia nic nie może być wymierne. Problem miary został podjęty

35 Została ona podjęta w Sofiście. Według zawartej tam nauki, słowa wypełniają się (znaczą) 
tylko z złożeniach (w zdaniach). Tu: idee wypełniają się w ludzkich czynach.

36 Por. Timajos, 19d5: nawyki są przeszkodą w spełnieniu życzenia Sokratesa.
37 Słowa oddające czynność prawodawcy opisują jednocześnie czynności Demiurga z Timajo

sa, np: TiOrpi (zob. przyp. 31), awapporcco (628a8), aimcmco (625e, 626a7), StotKoapeco (626a, c, 
628a9).

38 Tę jednostronność spartańskiego ładu świata omawia, z powołaniem się na Prawa, Arysto
teles w Polityce (127 lb).
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w Protagorasie (353c-koniec) i w Polityku (283d-287). Ujęcie wzajemnej 
względności (Ttpoę a \lr ]k a  |ióvov, Polityk, 284bl0), nie dające wiedzy pewnej, 
zostało tam przeciwstawione odniesieniu rzeczy do miary (7tpoę tt)v to\) [iBipiou 
yeveoiv, 284c), będącej ponad i poza jakąkolwiek relacją. Choć problem ten nie 
jest w Prawach dosłownie podjęty, narzuca się interpretacji. Powstaje bowiem 
pytanie, czy wartość polis, mającej przecież wymiar teologiczny, jest tylko war
tością względną. Czy w Platońskiej politologii da się odkryć miarę absolutną? 
Poszukiwanie stałości w zmienności, widoczne już w samym ruchu cyklicznym, 
w który tu włączają się trzej pielgrzymi, powtarzając cykliczną drogę M inosa 
(624b), jest jednocześnie przezwyciężeniem relacyjności wojennej (zwycięzca 
jest tylko wobec pokonanego).

Tożsamość (ram óv) czterech relacji wojennych, którą Megillos dostrzega ja 
ko coś oczywistego, ulegając sugestiom Ateńczyka39, wynika z założenia, że po
wszechna walka jest arche wszystkich rzeczy. Jako taka może stanowić miarę 
zarówno dla polis, jak  i dla pojedynczego człowieka. Rozmowa Ateńczyka z Do
rami powinna być zatem rozpatrywana jako dyskusja na najwyższym poziomie, 
poziomie zasad; jest ona bowiem dyskusją z heraklitejską arche. Najsłuszniejszą 
(ópGcbę) płaszczyzną, wspólną również Heraklitowi, na której można ją  podjąć, 
jest dusza. „Słuszne sprowadzenie rozmowy do początku” (tov yap Xóyov en 
apx,r|v ópBcoę dyayaycoy, 626d6) -  do ludzkiej duszy, ukazuje bowiem wyraźniej 
(oa(peoxepov), że ten, kto jest wrogiem siebie, jest też wrogiem innych; a skoro 
walka jest powszechna, zatem „wszyscy są wrogami wszystkich publicznie, 
a prywatnie każdy samemu sobie” .

Kleinias cieszy się, że przedstawiany przez niego pogląd osiągnął swoją kul
minację w tak wielkiej sentencji (626d3). Ale jest to właśnie ten moment, od któ
rego Ateńczyk doprowadza jego pewność do chwiejności: „Jak powiedziałeś, 
mój dziwaku?”. Kleinias jeszcze nie spodziewa się swej porażki. Zgodnie z kie
runkiem rozmowy, podpowiedzianym przez Ateńczyka, wnioskuje, że „zwycię
żanie samego siebie jest ze wszystkich zwycięstw pierwsze i najlepsze, zaś by
cie pokonanym przez siebie samego ze wszystkich [porażek] najhaniebniejsze 
i zarazem najgorsze” . To właśnie pokazuje, że w każdym z nas toczy się wojna 
przeciw nam samym (626e). Już nie stan ciągłej wojny grodu przeciw grodowi

39 Sugestie te są zgodne z nauką z Państwa, gdzie wzorem dla ludzkiej duszy jest ład polis, Po
lityka, gdzie, odwrotnie, wzorem dla polis jest ład duszy, i Timajosa, w którym polis ma być wzo
rowana na ładzie kosmosu. Heraklitejskie rozpoznanie, że droga w górę i w dół jest taka sama, jest 
też wiedzą Platona. Nie ma wielu ładów. Prawa całości są prawami jej części, a w części da się od
kryć ład całości. Jednakże, w świetle mitu z Polityka, jedno prawo jest „przeinaczane” w wielości. 
Rozróżnienie między jednym prawem a prawem wielości, która jest czymś jednym jako zupełność 
części (czyli między jednem, które jest ponad liczbą, i jednością liczebną, przywołując naukę z Fi- 
leba), zawarte jest w problemie jedności i wielości. W Prawach zostaje on podjęty na nowo 
na płaszczyźnie politycznej.
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jest według niego wzorem, w który wpatrywał się boski prawodawca (por. 
626b), i takie nadał prawa, które służyłyby zwycięstwu nad innym grodem, lecz 
stan wojny wewnątrz człowieka. Skoro właśnie on jest w tej hierarchii „pierw
szy i najlepszy”, zwycięstwa nad grodami byłyby „ostatnie” (i najsłabsze)
-  wbrew dosłownemu rozumieniu pochwały zwycięskich Aten w opowieści Kri
tiasza (por. Timajos, 23e6, 24e). Jednakże wymienione wcześniej zarządzenia 
kreteńskie (zob. 625c6) wydają się nie przystawać do takiego rozpoznania. Pięk
na, długa przemowa Kleiniasa teraz sama okazuje się „tylko słowem”. Rzeczy
wistością ( tco 5 epycp, zob. 626a3) kieruje inna etyka wojenna. W edług niej zwy
cięstwo (to vikocv) nad samym sobą jest cnotą (dosł. najlepsze, dpioTT)), zaś by
cie pokonanym przez siebie samego ( to 5b fyrcdoGoa) jest najhaniebniejsze (ai- 
a%toróv)40.

Kleinias nawet nie przeczuwa, jaki paradoks kryje takie stanowisko. W ynika 
on z relacyjności jakiejkolwiek walki, w której zwycięstwo zawsze zakłada po
konanego. Ateńczyk może już dowolnie wodzić rozmową. Skoro niejako schwy
tał Kleiniasa, może łatwiej wyprowadzić go z otoczonego wojennymi granicami 
świata przyrośniętych doń od chłopięctwa tradycji i mniemań.

2.2. Wojna w duszy -  problem „KpetTcco amcro” (626e-627c)

„Nawróćmy więc znów rozmowę” (626e6) -  mówi Ateńczyk. Oczywiste jest 
teraz, że to on jest przewodnikiem w tej pielgrzymce na szczyt prawodawstwa. 
Panuje nad logosem ; dowolnie może nim kierować: to „sprowadzić go do po
czątku” (por. 626d6) -  od grodu do duszy, to znów go nawrócić (avaoTpe(po)) 
i nadać mu kierunek poprzedni -  od duszy z powrotem do grodu41. W obu przy
padkach odwraca tok rozumowania Kleiniasa, choć mogłoby się wydawać, że 
wreszcie Kleinias znalazł się na tej płaszczyźnie logosu, ku której prowadził go 
Ateńczyk: na płaszczyźnie ludzkiej duszy, czyli tego, co w złożonej polis jest jej 
podstawową częścią (dp%f]).

Jednakże w tym drugim „nawrocie” kierunku rozmowy -  od pojedynczego 
człowieka do polis -  Ateńczyk wprowadza modyfikację: relacji między zwycięz
cą a pokonanym nie oddaje już za pomocą przyimka Ttpoę. W yciągając narzuca
jącą się konsekwencję z wcześniejszych słów Kleiniasa -  że ten, kto pokonuje 
sam siebie, jest zwycięzcą, zaś ten, kto jest pokonany przez siebie, doznaje po
rażki -  i stwierdzając, że można być z jednej strony pokonanym, z drugiej zwy
cięzcą, zastępuje przyimek Ttpoę zaimkiem zwrotnym. Następnie przenosi to, co 
zostało odkryte na poziomie szczegółu, na poziom bardziej złożony (polis). 
Tworzy w ten sposób nową płaszczyznę rozmowy: nie relacji zachodzącej mię
dzy dwoma grodami, lecz w obrębie tego samego grodu. Uwypukla tym samym

40 W nauce Sokratesa i sokratyków wyrażenie to aiaxpov oznacza grzech, występek.
41 Anagoge (626c7-d); anastrophe (od 627a).
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zwrotność relacji wojny zachodzącej czy to w samym człowieku, w domostwie, 
wiosce, czy w grodzie: „Ponieważ każdy z nas jest z jednej strony mocniejszy 
od siebie, z drugiej zaś słabszy, to czy powiemy, że [...]” (626e7-627a2). Nie 
wydobywa jednak narzucającego się paradoksu, że ten, kto pokonuje sam siebie, 
jest zarazem pokonanym i zwycięzcą. Mówi przecież o dwóch różnych stronach 
(6 |iev KpeiiTcov amot), 6 Se t]ttcov ecm), nie zaś o sprzeczności w obrębie tego sa
mego. Ale może jest to tylko kwestia sformułowania, a treść pozostaje paradok
salna? Podpow iedzią może tu być analogiczne rozw ażanie w Państwie 
(430e-431d).

Zwrot „być mocniejszym od siebie” (KpeiTCCD amcru) był często używany 
w słownych szermierkach sofistów42. W Państwie takie sofistyczne użycie Pla
ton nazwał „śmiesznym” (yeXoiov, 430e). Przeciwstawił mu głębsze, oparte 
na rozpoznaniu dwóch różnych władz ludzkiej duszy: pożądliwej i rozumnej. Pa
nowanie nad sobą jest zatem stanem duszy (analogicznie: polis), której część ro
zumna (lepsza) panuje nad pożądliwą (gorszą). Stan ten nazwany jest harmonią 
i roztropnością (dp|iovia, actxppooi)vr|, 431e8). Jego przeciwieństwo, gdy część 
gorsza, poprzez swą ilościową przewagę, jest mocniejsza od lepszej (431a7)
-  na skutek złego wychowania i towarzystwa -  nazwane jest rozwiązłością (dico- 
Xaatoc,431b2). To, co gorsze, może mieć przewagę nad tym, co lepsze, tylko ilo
ściową. Dlaczego gorszych jest zawsze więcej? (7toXXoi = cpoojloi, np. Państwo, 
431c3) -  to problem osobiście dotykający Platona. Językiem kosmogonicznego 
mitu przedstawił go w Polityku: gdy bóg odszedł, wielkie dobra a małe zła zo
stały zamienione na wielkie zła a małe dobra (Polityk, 273c-d). Taka jest natura 
świata, który z konieczności zapomina o boskim porządku. W takim świecie, 
ulegającym bardziej elementowi pożądliwemu niż kierującemu się tym, co ro
zumne, „nie powinno dziwić, że większość jest niesprawiedliwa, zaś mniejszość 
sprawiedliwa” {Prawa, 627c4). W tym kontekście jakże płytkie wydaje się roz
patrywanie zagadnienia „KpeiTToo amcyu” przez sofistów.

Rozważanie w Państwie pozbawione jest tła powszechnej walki, jak  ma to 
miejsce w Prawach. Przenosząc je  jednak w kontekst walki wewnątrz człowie
ka i wewnątrz polis, harmonia i roztropność jaw ią się jako rezultat stoczonej 
wojny. Panowanie lepszego nad gorszym byłoby rodzajem wojennego zwycię
stwa. Pokój byłby istotnie „tylko słowem”, w rzeczywistości zaś zarówno 
w człowieku, jak  i w grodzie stale toczyłaby się wojna o panowanie. To ona by
łaby zasadą wszelkiego ładu i harmonii. Jest to właśnie heraklitejskie stanowisko 
reprezentowane przez Kleiniasa, pogłębione o naukę z Państwa. Nic więc dziw
nego, że Kleinias cieszy się z takiego toku dyskusji i potwierdza każdą sugestię 
Ateńczyka, która tylko pogłębia jego stanowisko: „całkowicie i z pewnością tak 
jest, i to najbardziej w grodach” (627a6). Z tego zadowolenia zapomina nawet,

42 Zob. P. Friedlander, Gesetze, w: op. cit., s. 364, przyp. 4.
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że jeszcze kilka zdań wcześniej za najważniejszą walkę uznał tę, która się toczy 
wewnątrz człowieka (por. 626e3). Jakby chciał wykorzystać nadarzającą się 
w rozmowie okazję i w ten sposób ocalić wartość swego pierwszego przem ówie
nia, traktującego wyłącznie o walce na poziomie grodu (zob. 625d-626b4).

Problem „bycia mocniejszym od siebie” rozważany jest zatem w Prawach  nie 
na poziomie językow ego paradoksu sofistów, lecz na poziomie nauki z Państwa, 
mówiącej o złożeniu tak polis, jak  i ludzkiej duszy. Przyjmuje się tu również 
utożsamienie gorszych z liczniejszymi (to rclfiGoę Kai Touę ^eipo;*;, 627a8)43. 
W iedza o tym była przecież w Państwie częścią paidei filozofa, przyszłego poli
tyka. Starcy mają ten etap wychowania już za sobą. Stąd Kleinias mówi tak, jak 
by w przeszłości wraz z młodym Glaukonem słuchał Sokratesa. To, co w jego 
stanowisku wymaga przedyskutowania, dotyczy tych poglądów, które już samo
dzielnie ukształtowały się z jednej strony na bazie dawnej, młodzieńczej paidei, 
a z drugiej na polu praktyki. Innymi słowy, Ateńczyk dyskutuje z poglądami 
ludzi dojrzałych, doświadczonych w politycznej praktyce, nie zaś z tymi, któ
rych trzeba dopiero rozbudzić i zachęcić filozoficzną wiedzą do działania poli
tycznego.

Podsumowanie własnego stanowiska (627a6-b2) jest tym punktem dialogu, 
od którego Kleinias uświadamia sobie paradoksalność własnych poglądów44
-  mimo że tak był z nich zadowolony: „całkowicie i z pewnością tak jest, i to naj
bardziej w grodach; albowiem w których lepsi zwyciężają licznych i gorszych, 
to słusznie można powiedzieć o takim grodzie, że jest mocniejszy od siebie sa
mego, i najsprawiedliwiej zasługuje na pochwałę z powodu takiego zwycięstwa; 
przeciwnie zaś, gdy jest przeciwnie”. Okazuje się bowiem, że nie każde zwycię
stwo jest chwalebne, jak  sądził na początku. Zdarzyć się może, że gorsi zwycię
żą lepszych.

Odpowiedź na pytanie, czy „coś gorszego może kiedykolwiek być mocniej
sze [KpeiTTov] od lepszego” (627b3), jest w Prawach zawieszona z powodu dłu
gości rozważań, jakich wymaga. Po raz pierwszy zagadnienie to postawione zo
stało w Gorgiaszu, gdzie Kallikles, sofistyczny oponent Sokratesa, reprezento
wał stanowisko utożsamiające to, co lepsze, z tym, co mocniejsze (483d-486c). 
Powróciło ono w Państwie, dopuszczającym sytuację, w której tłum gorszych 
jest silniejszy (KpaTeco, 431 a8) od garstki lepszych. Ale czy sytuacja przedstawio
na w Państwie jest taka sama jak  w Prawachl Oddana jest trzema różnymi sło
wami: KpaTeco {Państwo), KpeiTTcov e iv a i (wyrażenie Ateńczyka) oraz viKaco (wy
rażenie Kleiniasa). Czy każde z nich ma sens moralny?

W yrażenie viK r|, którego użył Kleinias, jest moralnie obojętne, skoro m oral
ny osąd zależy nie od samego faktu zwycięstwa, tylko od tego, kto zwycięża. Nie

43 Spójnik Kai często u Platona eksplikuje to słowo, które go poprzedza.
44 Por. zaczynające się od 627c skąpe odpowiedzi Kleiniasa, w przeciwieństwie do jego wcze

śniejszych obszernych przemówień.
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jest tak z  wyrażeniem KpaTeco, mimo że wskazuje ono na przewagę fizyczną (ilo
ściową), a nie moralną. Skoro bowiem lepsi, których jest zawsze mniej, nigdy nie 
będą mogli pokonać (fizycznie) gorszych, których jest zawsze więcej, zatem sa
mo wyrażenie KpaTeco wskazywałoby na zwycięstwo gorszych, które, jak  mówił 
Kleinias, nigdy nie jest chwalebne. Sytuacja odwrotna: panowania lepszego 
nad gorszym, oddana jest w Państwie innym słowem: K p e m c o  (431a6). Pytanie 
Ateńczyka zatem, czy gorsi mogą być kiedykolwiek mocniejsi (K p e m c o )  od lep
szych, ma zupełnie nowy sens, nie rozwijany w Państwie.

Kallikles w Gorgiaszu rzeczywiście długo bronił swego stanowiska. Ateń
czyk w Prawach nie chce raz jeszcze poświęcać mu długiej rozmowy. Ale choć 
proponuje zaniechać jej (eaoco|iev,627b4), to jednak ostatecznie problem ten roz
strzyga (627b4-c). W yraźnie rozdziela znaczenie KpaTeco, odnoszące się do „opa
nowania i ujarzmienia sprawiedliwych, będących w mniejszości, przez niespra
wiedliwych, będących w większości” , od znaczenia Kpemco, odnoszącego się 
do sytuacji odwrotnej: opanowania tłumu gorszych przez garstkę lepszych. Jeśli 
w polis  zwyciężą niesprawiedliwi, stanie się ona „słabsza od siebie i zarazem 
zła” (f)TTcov r| mkvq am fję [...] óqaa Kai KaKT|), jeśli zaś zwyciężą sprawiedliwi, 
stanie się „mocniejsza i dobra” (KpeiTTCOV Te Kai ayaGr], 627bl0). Przyporządko
wanie moralne jest tu wyraźne. Jeśli nawet gorsi będą silniejsi fizycznie, nie zna
czy to, że są lepsi45. Ich zwycięstwo będzie zwycięstwem na pozór, w rzeczywi
stości będzie klęską niewiedzy o swej moralnej słabości. Jako takie będzie dla 
nich większym nieszczęściem niż dla lepszych klęska fizyczna. Radość bowiem 
z pokonania istotnie dobrych jest największą porażką człowieka -  jest głupotą. 
Świat, w którym zwycięstwo nazywa się klęską, zaś klęskę uważa się za zwycię
stwo, jest światem na opak z mitu z Polityka.

45 Etymologicznie oba słowa KpaTeco i KpeiTTcov są pokrewne -  pochodzą od rzeczownika 
KpaToę (moc, twardość, siła, przewaga). Utworzony od niego przymiotnik KpeiTTcov posłużył jako 
stopień wyższy przymiotnika cryaSóę Zatem już u językowych korzeni pobrzmiewa związek dobra 
z siłą. Kwestią zasadniczą jest tu rozumienie samej siły (fizycznej czy moralnej). Arystokratyczny 
ideał staroateński -  kalokogathos -  łączący piękno fizyczne i zalety duchowe, w którym piękno 
cielesne pozwala wyrazić i urzeczywistnić moc moralną, został podważony wraz ze szpetnym So
kratesem. Piękno duszy przeciwstawione zostaje szpetocie -  słabości ciała. Do ideału kalokaga- 
thos powrócił Platon. We wczesnych dialogach urodziwi młodzieńcy (Alkibiades, Charmides, Me- 
neksenos, Lizys) zachęcani są przez Sokratesa, aby obok troski o ciało doskonalili się moralnie 
i intelektualnie. Piękno ciała i piękno duszy pozwalały też spełnić się Erosowi, który od piękna 
zmysłowego wznosi się do piękna czynów, duszy, a wreszcie do samego Piękna. Jednakże propor
cje między siłą dobra i siłą ciała rozkładają się inaczej: w ideale staroattyckim są raczej równo
mierne, we wczesnych dialogach siła moralna ma dorównać fizycznej, począwszy zaś od Uczty, 
a wyraźnie w późnych dialogach, to właśnie moralna doskonałość, uzgadniająca się na płaszczyź
nie poznawczej z poznawaniem idei Dobra, jest celem wszelkich dążeń człowieka. Jedno Dobro 
przewyższa wszelką wielość. Dobitnie widać to w Filebie, świadectwie tęsknoty Platona za „odro
biną czystej bieli”, poza wielością i relacją (53a5, b4), i Prawach, gdzie Platon nie ocenia dobra 
według ilości.
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W ojna jako zasada ładu politycznego została podważona: zwycięstwo może 
prowadzić do zła, a zwycięzca może okazać się pokonanym46.

Problematyczna staje się teraz sytuacja odwrotna: jak  z klęski zadanej więk
szości rodzi się dobro ogółu? Czy dobre jest to, że lepszych jest mniej, że mniej
szość zwycięża większość? W ątpliwości te raz jeszcze stawiają pod znakiem za
pytania słuszność przyjęcia relacji wojennej jako wzoru dla prawodawstwa. Już 
same wyrażenia, którymi się ją  opisuje, np. „zwycięstwo gorszych” , czy zdanie, 
że „jeśli źli [np. w rodzinie] są słabsi, to rodzina jest mocniejsza” (KpeiTTCOv 5e 
f|Ttco(ievcov, 627d), brzmią paradoksalnie47. Ironiczne wydają się słowa Ateńczy
ka, że „nie byłoby stosowne czepiać się tego”, że użyte przez niego słowa są 
„piękne lub niepiękne względem mowy potocznej” (7tpoę tov to)v 7toXXcbv Xoyov, 
627d). Trzymanie się języka potocznego daleko nie zaprowadzi. Ukryte w nim 
paradoksy pokazują tylko, że porządek wojenny jest ładem odwróconym. Nie 
warto dążyć do ustalenia terminologii opisującej taki ład, nie warto tworzyć ta
kiej politologii, lecz trzeba odkryć „słuszność i błędność” stanowionych praw 
w stosunku do ładu natury (627d3).

Kleiniasowi pozostaje tylko zdumienie nad tym, co rozmowa ukazała, i już 
niemal milczące podążanie za Ateńczykiem (od 627c).

2.3. Wyjście poza relację wojenną (627c-628a)

Niezręczność słów jest jakim ś ostrzeżeniem. Ateńczyk przedstawia więc in
ne stanowisko. W rzeczywistość zwaśnioną, czyli składającą się z dwóch prze
ciwstawnych sobie części (dualną), przykładem której jest rodzina składająca się 
z braci dobrych i złych, żyjących z sobą w ciągłej dysharmonii, umieszcza jakie
goś sędziego -  rzecznika sprawiedliwości (xię SiKaoirię)48. Znajduje się on poza 
relacją wojenną -  poza logosem  Heraklita, będącym zasadą walki49. Jest z po
rządku określanego nie ze względu na wojnę, lecz „ze względu na cnotę” (Ttpoę 
dpeTf|v, 627e4, por. wcześniejsze kryterium: Ttpoę 7tóXąiov). W dalszej części dia
logu zostanie ona nazwana tym, co najlepsze (dpiaxov,628c8), tzn. tym, co samo 
będąc poza jakąkolwiek relacją spełnia podany w Polityku (284c) warunek bycia 
miarą dla każdej relacji, w tym także bycia pokonanym i zwyciężonym. W edług 
zgodności owego sędziego z miarą-cnotą, Ateńczyk wyróżnia trzy stopnie, oce
niające rzecznika. Ale nawet stopień najniższy na skali cnoty, jest wyższy niż 
najwyższy na skali wojny.

46 Por. Timajos, 44a7: to, co wydaje się, że włada duszą (doznania z zewnątrz), w rzeczywisto
ści jest władane przez duszę.

47 Podobnie „walka o pokój”.
48 Por. Timajos, 18e, gdzie cechą idealnej polis było oddzielenie dobrych i złych (zob. wyż. s. 6). 

W politei z Praw  dobrzy i źli są z jednego rodu.
49 Można powiedzieć, że jest on 87t£Keiva tou uoA-epou
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1. Najniższy stopień przysługuje temu, który „gładzi złych [braci], zaś lep
szym [braciom] rozkazuje, aby rządzili między sobą” . To, że lepszym trzeba roz
kazać, czyli zmusić ich do rządów, różni ich od gorszych. Tacy, a jest ich więk
szość, sami garną się do władzy, nie wiedząc, jakich trudów ona wymaga50.

2. Na drugim stopniu jest ten, który „rozkazuje zacnym, aby rządzili, a pozo
stawiwszy gorszych przy życiu sprawia, że dobrowolnie dadzą się rządzić” .

3. Trzeci sędzia, „jeśli by taki był, gdy znajdzie rodzinę poróżnioną, nie zgła
dzi nikogo, lecz odmieniwszy ich i położywszy im prawa na przyszły czas, zdo
ła ich tak zachować, że będą wobec siebie przyjaciółmi”.

Najłatwiej jest o pierwszego i drugiego sędziego51. Trzeci, o ile jest w ogóle 
możliwy52 -  dodaje Ateńczyk -  nie kontynuuje przemocy, która jest przecież ro
dzajem walki, lecz odmienia sposób myślenia (SiaUcmco) obu poróżnionych 
(5iacpepo|ievr|) stron. Słowo SiaUcm co ma dwa znaczenia: „odmieniam” i „go
dzę” -  tu jednoczące się we wspólnym znaczeniu: tj. z wielości i różnicy (&XXoę) 
czynię jedność poprzez zmianę sposobu myślenia. W yrażenie to można oddać 
innym słowem, znanym z Państwa: |i£Tavoia. Jednak przedrostek 5ia-uw idacz
nia pokrewieństwo owego rozjemcy z dialektykiem, który w wielości rozpozna
je  jedność. Łączy (ouv-) on to, co wcześniej było rozdzielone (8ioc-)53. Przenosząc 
te dwa etapy postępowania dialektycznego na płaszczyznę polis , doskonały sę
dzia stan wojny (poróżnienia) zamienia na stan pokoju (harmonii, 628a7). Jako 
ktoś trzeci, wchodzący między różnicującą dwójnię i doprowadzający ją  do jed 
ności, jest czwartym elementem z Fileba -  rozumem54, będącym przyczyną 
zmieszania się dwóch elementów. I jak  tam owa czwarta zasada zdobyła „pierw
szą nagrodę w zwycięstwie o dobro” , tak tu, w Prawach, rozjemca jednoczący 
zwaśnione strony jest najbardziej sprawiedliwy. Samo bycie lepszą stroną w wa
śni nie wystarcza, aby doprowadzić do zgody. Potrzebne jest dobro z innego po
rządku, będącego poza jakąkolwiek relacją.

Zmiany sposobu myślenia -  z wojennego, różnicującego, na pokojowy, jed 
noczący -  wymagają obie strony konfliktu, zarówno dobrzy, jak  i źli. Gorsi bo

50 W Liście Siódmym, podobnie jak w Państwie, zajęcie się sprawami polis jest przymusem ze 
strony filozofii i formą spłacenia długu, jaki się u niej zaciąga.

51 Drugi sędzia przypomina Gorgiasza z Leontinoi, który przybywszy na czele rodzimego po
selstwa do Aten, zdołał wszystkich przekonać, aby dobrowolnie wysłali swe wojsko na wojnę 
przeciw Syrakuzom. Przyniosło mu to sławę znakomitego polityka i mówcy. Sztuka przekonania 
większości, aby dobrowolnie się podporządkowali intencjom przekonującego, jest umiejętnością 
sofistów. Sofistyczny sędzia wydaje się jednak lepszy niż despotyczny tyran, który gładzi gor
szych.

52 Może był nim Solon, najlepszy rozjemca. W dialogu padło jednak wcześniej imię Radaman- 
tysa, brata Minosa, słynącego z tego, że był najsprawiedliwszym sędzią (624b5). Zatem znów do
skonały wzór znajduje się na Krecie.

53 Zob. Sofista, 219-221.
54 Według nauki z Fileba (23c-27c) trzecim jest sama mieszanina, tu jest nią jedność braci 

-  pokój.
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wiem, dopóki będą czuli się gorsi, nigdy nie zaprzyjaźnią się z lepszymi, zaś lep
si, w poczuciu swej większej wartości, nie zaakceptują równości z gorszymi. 
W zajemna przyjaźń (cpiAAot) zakłada równość.

Dopiero po tej wewnętrznej przemianie możliwe jest kładzenie praw, których 
celem jest zachowanie stanu przyjaźni -  jedności. Tylko taki rozjemca, który, 
poprzez odpowiednie wychowanie, jest w stanie pojednać obie strony, daje pra
wa. Gdzie nie ma równości, nie ma miejsca na prawa, lecz tylko uśmiercanie lub 
podporządkowywanie, za pomocą sofistycznego mamienia umysłów, gorszych 
lepszym.

2.4. Dobro a konieczność (walki ze złem) (628a-631b)

W zór wojny, w który, według Kleiniasa, wpatrzony był prawodawca, został 
zamieniony na wzór cnoty. Sędzia i prawodawca, który na nim się wzoruje, był
by „o wiele lepszy” od innych (628a4) -  przyznaje teraz Kleinias. W ydawać by 
się zatem mogło, że Ateńczyk już całkowicie poniecha tematu wojny, skoro 
„prawodawca wpatrzony jest w coś przeciwnego niż w wojnę” . Jednakże w na
stępnym zdaniu tak stawia pytanie, jakby wcześniejsze słowa w ogóle nie padły: 
„czy podczas porządkowania życia będzie wpatrzony głównie w wojnę z ze
wnątrz [polis], czy w wojnę za każdym razem wybuchającą wewnątrz niej, któ
rą nazywa się waśnią i co do której każdy pragnąłby, aby nigdy nie powstała 
w jego polis, a jeśli już powstanie, to żeby najszybciej się skończyła?” 
(628al0-b4). W ydaje się, że pytanie to mógłby słuszniej postawić na początku 
rozmowy, gdy Kleinias zaczął w ogóle o wojnie mówić. Teraz zaś, gdy stanowi
sko Kleiniasa zostało podważone, Ateńczyk pyta się o rodzaj wojny, która jako
by miała być wzorem dla prawodawcy.

Jest to jednak pozór powrotu do obalonego stanowiska. W edług niego wojna 
była zasadą porządkującą ludzkie życie, teraz okazała się tym, czego należy uni
kać, aby porządek ten zachować. Znaczenie wyrażenia [[3A,£7tcov] Ttpoę t i  w  po
wyższym pytaniu Ateńczyka zmieniło się: nie dotyczy wzoru -  dobra, lecz przy
kładu zła. W alka zaś ze złem, co okaże się w dalszej części dialogu, nie jest rze
czą najlepszą, lecz konieczną (628d) -  jak konieczne są wstrząsy i kataklizmy 
z opowieści Kritiasza.

Spośród dwóch rodzajów wojennej konieczności -  zła, walka wewnętrzna, 
waśń (oTĆtoię), jest najgorsza. Bez wewnętrznego pokoju nie da się bowiem wal
czyć z wrogiem zewnętrznym (628b9). Trzem rodzajom wymienionych wcze
śniej sędziów odpowiadają trzy sposoby uśmierzania waśni. Najlepszy sędzia 
wprowadza „przyjaźń i pokój w wyniku pojednania [zmiany sposobu myślenia, 
5iaMxryci)v] i dopiero wtedy z konieczności zwraca uwagę na wrogów zewnętrz
nych” . „Razem w nienawiści” zmienia na „razem w miłości” . W ybór takiego 
sposobu zażegnania wewnętrznego sporu wydaje się mieć uzasadnienie również 
praktyczne (wcześniejsze oceniane było ze względu na cnotę samą). Jeśli bo-
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wiem źli, których jest zawsze więcej, zostaną zabici, dobrzy poniosą fizyczną 
klęskę w walce z wrogiem zewnętrznym z powodu swej małej liczebności. Jeśli 
zaś, w przypadku drugim, źli zostaną podporządkowani dobrym, w sytuacji wal
ki wewnętrznej będą mogli przejść na stronę wroga. Tylko wzajemne pojedna
nie, czyli połączenie obu stron waśni węzłami przyjaźni, pozwoli im skutecznie 
walczyć z wrogiem zewnętrznym.

W zorem dla prawodawcy jest to, co najlepsze, nie zaś to, co konieczne (wal
ka z wrogiem): „tym, co najlepsze, nie jest ani wojna, ani waśń, i błagać należy 
bogów, by ustrzegli nas od ich potrzeby, lecz pokój wzajemny i towarzyszące mu 
przyjazne usposobienie” (628c8-d). Rozróżnienie między dobrem (wzajemnym 
pokojem) a koniecznością zwycięstwa w jakiś sposób usprawiedliwia wojnę. 
Jednakże wojennemu zwycięstwu nie mogą przysługiwać oceny moralne. 
W wojnie, podczas której walka lub obrona jest rodzajem konieczności, nie ma 
miejsca na dobro i zło. Zwycięstwo Aten nad Atlantydą nie może być uznane 
za „czyn najlepszy” . Dobrem bowiem nie jest pokonanie zła (zwyciężenie wro
ga), lecz niedopuszczenie do zła (wojny). Przyczyną tego, że w ogóle doszło 
do wojny, była jakaś niedoskonałość prawa, powodująca, że wkradło się zło. 
Tam, gdzie jest dobro, zło nie ma dostępu. Jednakże, skoro już taka sytuacja za
szła, podjęcie walki ze złem staje się nieodzowne. Podobnie, w skali jednostki, 
panowanie nad sobą nie jest tym, co najlepsze, lecz tym, co konieczne. To roz
różnienie konieczności (zależnej bardziej od natury świata i łaski bogów) od do
bra lub zła Ateńczyk uwyraźnia przykładem medycznym. Traktowanie wojenne
go zwycięstwa jako dobra przypomina mniemanie kogoś, kto sądzi, „że chory 
wtedy się czuje jak  najlepiej, gdy zażył leki przeczyszczające, a nie zwraca uwa
gi na tego, kto ich w ogóle nie potrzebuje” (628d). To, co jest dobrem dla zdro
wego ciała, nie jest dobrem dla chorego. Chory nie ma wyboru, podjęcie walki 
ze złem (chorobą), skoro już została dopuszczona, jest porażką i koniecznością, 
aby zachować go przy życiu55. Stąd pytanie o to, co jest najlepsze, nie może do
tyczyć ciała chorego (zwaśnionego), lecz zdrowego. Przejście między dobrem 
a złem nie jest płynne. M iędzy nimi jest konieczność. Dobro bowiem nie jest sta
nem, w którym ustąpiło zło, lecz takim, w którym zło nie ma dostępu.

Kto widzi szczęście jako skutek działania leku na chore ciało, nie będzie 
prawdziwym politykiem ani prawodawcą (628d6). Ponieważ wojna jest stanem, 
do którego nie należy dopuścić, dobry polityk-praw odaw ca gwoli pokoju usta
nawia prawa dotyczące wojny -  w prawo wpisuje pokój, zaś zły gwoli wojny 
prawa pokoju -  w prawo wpisuje zło.

55 Zob. Timajos, 23a7, mówiący o analogii kataklizmu z chorobą.
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2.5. Męstwo kulawe -  podsumowanie

Dotychczasowa egzegeza praw, widząca w wojnie wzór dla prawodawcy, na
zwana zostaje „nieprawidłową” (orne ópGobę, 631a6), w znaczeniu „skrzywio
nej” , „chromej” , skoro prawodawstwo opiera na najmniejszej części cnoty (mę
stwie), nie zaś na cnocie całej (630e). Przymiotnik „boski” (tiTiep ye Geiou 
[av5poę] X£Y£iv)56, przypisany temu, który „kładzie prawa wpatrzony w cnotę ca
łą” (630e), uzyskuje więc swoje dookreślenie w słowie ópGóę jako „prosto stoją
cy” , „niepochylony” , „cały” . Jak mocno stać w szeregu „silnie zaparłszy się 
na szeroko rozstawionych nogach” (Siafkmeę 8’ ei), 630b3) i nie dać się powalić, 
gdy obok wrze walka, nauczał Spartan Tyrtajos57. Ale opiewane przez niego m ę
stwo, mające na uwadze tylko wojnę grożącą z zewnątrz, jest „męstwem kula
wym”58, „zdolnym zaprzeć się tylko na to, co jest z lewej strony, a nie zdolnym 
zaprzeć się na to, co jest z prawej, powabne i pochlebne” (634a2-a5). Takie 
chrome męstwo, które ma umięśnioną tylko jedną nogę -  lewą, odpierającą bóle 
i lęki, łatwo da się powalić, gdy wróg przyjdzie ze strony prawej w postaci przy
jem ności i pochlebstwa. Zrównoważone stanie na obu nogach -  lewej (dpurcepa) 
i prawej (Se^id) -  to stanie prosto (ópGoę), świadczące o posiadaniu całej cnoty59. 
Kto tej równowagi i całości (óA,oicXr|poę) nie osiąga, ten -  jak mówi się w Tima
josie  (44c2) -  „kulawo (%coXfiv) przeszedłszy ścieżkę życia, niedoskonały i nie
rozumny (dielrię Kai avor|Toę) na powrót wraca do Hadesu” . Doskonałemu 
przejściu drogi życia w postawie wyprostowanej pomaga „prawidłowa paideia” 
(ópGr| Tpocpr| TtaiSróoecoę, 44b8)60. Jak przebiega ten ruch, nie było przedmiotem 
Timajosa.

56 Przyjmuję za E. B. Englandem (The Laws o f Plato. The text edited with introduction, notes 
etc. by E. B. England, Manchester 1921, s. 210), a ten za Badhamem, lekcję 0eio\) [av5poę], jako 
konsekwencję przyjęcia vo|j.o9eT:aę w 630d3. Schópsdau (op. cit., s. 178), aby uzasadnić propono
waną przez siebie lekcję Oeiotę [...] vo|ao0eciaę, zmuszony jest, szukając brakującego substantivu, 
wnioskować z kontekstu albo abstrahować z vopo0£Tr|ę (d3) i Ti(fco()ai xa vópi|j.a (d7). Przyjmując, 
że w całym fragmencie 630d2-e2 mowa jest tylko o prawodawcy (na co jednoznacznie wskazują 
imiona Likurga i Minosa w d6), nie zaś również o prawodawstwie, zabiegi te są zbyteczne. Pod
miotem czynności enBei pXe7icov (w e2) jest ów „boski mąż” -  całe zdanie staje się w swej struk
turze proste i jasne.

57 Zob. Tyrtajos, 10 W., 31 oraz 12 W., 16 (Liryka grecka, 1.1 Jamb i elegia, oprać. K. Bartol, 
W arszawa-Poznań 1999, s. 219, 226).

58 Jak, według legendy, sam Tyrtajos (kulawy Ateńczyk nauczył Spartan kulawego męstwa). 
Że xcoX°ę odnosić się może i do człowieka, i do rzeczy, wskazuje Schópsdau, przywołując Fedo- 
na 71e9, Państwo 535d oraz Timajosa 44c. Słowo to określa sytuację, w której z dwóch wzajem
nie przynależnych do siebie właściwości zauważalna jest tylko jedna (op. cit., s. 198).

59 Przeciwieństwem yjsśkoc, jest óXoKA.rpoę, „zupełny”, „cały” (Schópsdau, tamże).
60 Że trzy stojące obok siebie w Timajosie słowa: óXoKXr|poę, TeXrię, vof]Toę zaczerpnięte są z ję 

zyka misteryjnego, wskazuje F. M. Cornford, op. cit., s. 150, przyp. 2.
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Jest to temat Praw , w których po podaniu schematu „prawidłowego prawo
dawstwa” w dwóch księgach traktować się będzie o „prawidłowej paidei” 
(od 643d do ks. III) -  czyniącej człowieka tak całym i doskonałym, jak  cały i do
skonały jest wszechświat w Timajosie -  nim przejdzie się do „prawidłowego pra
wodawstwa”. Słowo óp0óę jest w nich podstawowe. Począwszy od 6 3 la  wielo
krotnie używane, spotęgowane zostanie we frg. 639a-641d, wprowadzającym 
w szczegółowo rozważany temat methe (dionizyjskiego odurzenia) jako „wiel
kiej części paidei” , przygotowującej człowieka na konieczne wstrząsy, aby tym 
samym wprowadzić samego boga, rzadko nazywanego po imieniu, a często jako 
OpGoę61, który cało i prosto przeprowadza człowieka przez życie62.

Dorota Zygmuntowicz

The fighting polis (the Plato’s Timaeus 17 a-27c and Laws 625c-637b)

Summary

The author asks two ąuestions. The first, is war really the best action of a polis how 
the introductory conversation of the Timaeus (19b-c) suggests. The second, has been the 
Sokrates’ desire to see his ideał polis in action fulfilled in the Timaeus-Critias seąuence.

The approach to the problems seems to be found in the Laws, where these two ąu
estions are turned to this one: might war be the pattern for a lawgiver.

61 Pod imieniem Orthos Dionizos przyjmował w Atenach ofiary od mężczyzn, którzy poucze
ni przez boga „mogli odtąd trzymać się prosto” (K. Kerenyi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczal
nego, przeł. I. Kania, Kraków 1997, s. 142, z odsyłaczem do Atenajosa II, 38c). Na temat Dioni
zosa Wyprostowanego (Dionizos Orthos), nazwanego tak w Atenach za pośrednictwem inskrypcji 
na ołtarzu poświęconym bogu przez Amfiktiona („pseudohistorycznego trzeciego króla Aten”), 
zob. ibidem, s. 127.

62 Czy słowo ópOóę, spośród starożytnych pisarzy najczęściej używane przez Platona i Euklide
sa, ma również tu znaczenie potoczne, jest wątpliwe. Słuszniej jest raczej przyjąć, że właśnie 
w Prawach uzyskuje ono dookreślenie i uzasadnienie dla swych wcześniejszych użyć.


