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Cyprian M ielczarski (W arszaw a)

Społeczna i polityczna mysi sofistów - Protagoras,
Prodikos, Hippiasz i Antyfont

M yśl dotycząca państw a i praw a pow stała z ducha krytyki, który przenikał
kulturę ateńską w drugiej połowie V wieku p.n.e. Była to epoka kryzysu poli
tycznego i światopoglądow ego, którem u tow arzyszył rzeczyw isty kryzys m oral
ny. Jednocześnie był to okres burzliw ego rozkwitu literatury, filozofii, a zarazem
początek rozwoju myśli społecznej stworzonej przez sofistów. Jednak ten aspekt
ich działalności nie był, jak dotąd, przedm iotem intensywnego zainteresow ania
przedstawicieli nauk hum anistycznych i społecznych. N aszym zdaniem działo
się tak dlatego, że za twórców antycznej wiedzy o polityce uchodzą: Platon, A ry
stoteles, stoicy i Cyceron. Ponadto do XIX wieku pojęcie sofistyki cieszyło się
złą sławą tak dalece, że m imo powolnego, ale istotnego narastania od czasów R e
nesansu relatyw istyczno-utylitarnej orientacji w naszej kulturze, rzadko bezpo
średnio powoływ ano się na dziedzictw o sofistów. Tym czasem dzięki ich kry
tycznej inwencji pow stały zalążki wielu podstaw ow ych kierunków m yślenia
kształtujących europejską historię idei politycznych we w szystkich epokach
- w szczególności dotyczy to liberalnej doktryny społecznej1. Tę tezę chcem y
udowodnić - wydaje się ona szczególnie istotna, jako że zrodzone wówczas
orientacje i pojęcia dzielą także w spółczesną scenę św iatopoglądową, polityczną

1
passim.

Zob. E. A. Havelock, The Liberał Temper in Greek Politics, New Haven 1964, s. 67-73 et
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i intelektualną. W edług Platona2 i A rystotelesa polityka jest najw yższą formą
i celem filozofii - dlatego problem atyka społeczno-polityczna, którą podjęli so
fiści, zasługuje na szczególną uwagę, poniew aż dotyczy kwestii istotnych nie
tylko dla ludzi antyku, ale i dla nas w spółczesnych z tego powodu, że żyjem y
w epoce dem okracji, która podobnie jak za czasów Sokratesa, jest przedm iotem
publicznych dyskusji jako ustrój, jak twierdzą niektórzy postm oderniści, sprzecz
ny z zasadami jakiejkolw iek filozofii3.
Aby dobrze zrozum ieć rzeczyw istość społeczno-polityczną w dem okratycz
nych Atenach, należy przypom nieć, że ów czesna arystokracja utraciła znaczną
część swej pozycji politycznej, zachow ała jednak istotny wpływ na kulturę i oby
czaje. Podobne procesy zachodzą we wszystkich m iastach-państw ach greckich.
W ychow anie oparte jest nadal na starogreckiej tradycji hom erow ej, której pod
staw ow ą w artością jest arete - cnota, czyli w rodzona doskonałość i dzielność
arystokratyczna. Ludzie obdarzeni tymi cecham i hoi dristoi - najlepsi, powinni
kierow ać w spólnotą państwową. Taki był podstaw ow y aksjom at kultury i ideolo
gii arystokratycznej.
Rozwój demokracji i wolności słowa oraz spory polityczne sprzyjały dysku
sjom na tem at roli i charakteru państw a i prawa. Twórcami racjonalnego ujęcia
tych zagadnień byli sofiści4 - nowa generacja uczonych i wychowawców, których
praktycznym zajęciem było przygotow anie m łodzieży do życia publicznego,
za co pobierali wynagrodzenie. Należy pamiętać, że w tej epoce czynne funkcjo
nowanie we wspólnocie państwowej było bardzo istotną wartością, charakteryzu
jącą mentalność G reków5. Co najmniej od czasów Solona w świadom ości potocz
nej Ateńczyków państwo było postrzegane jako nadrzędne wobec jednostki i spo
łeczności. Funkcjonowanie w sferze publicznej, którą kształtowała demokracja,
wym agało nowego typu wykształcenia, prowadzącego do sprawności w m ów ie
niu i działaniu. W tych warunkach archaiczny m odel wychowania oparty na prze
strzeganiu praw boskich i dzielności fizycznej stał się niewystarczający.
Sofiści zajm owali się dialektyką, etyką, polityką, retoryką, sztuką, językiem ,
religią i wychow aniem , a niektórzy także filozofią natury. Jakkolw iek ich poglą-

2 Por. Platon, List VII, 356 a-b ; Państwo, V, 473 d.
3 Przykładem może być sławny już tekst R. Rorty’ego D er Yorrand der Demokratie vor der
Philosophie, w: Zerstórung des moralischen Selbstbewusstseins: Chance oder Gefahrdung?, Hrsg.
vom Forum fiir Philosophie, Frankfurt/Main 1988, s. 273-289 (tłum. P. Dehnel, Pierwszeństwo de
mokracji wobec filozofii, „Odra” 1992, 7-8.
4 Termin sofista oznaczał początkowo mędrca, znawcę i posiadacza wiedzy. Na przykład H e
rodot nazywał sofistą Pitagorasa i Solona (I, 29; IV, 95). Diogenes Laertios podaje, że sofistami
nazywano nie tylko mędrców, ale i poetów, na przykład Homera i Hezjoda (I, 12), a zatem poezję
kojarzono z mądrością uniwersalną, która jest podstawą wychowania.
5 Na przykład Arystoteles uważał, że nie wystarczy urodzić się lub zamieszkać na danym tery
torium, by zasługiwać na miano obywatela. Obywatelami są ci, którzy uczestniczą w rządzeniu
państwem. Zob. Polityka III, 1, 1275 a-b.
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dy we wszystkich późniejszych epokach często uważano za niew łaściw e i kon
trowersyjne, obecnie uchodzą oni za twórców filozofii praktycznej i hum anizm u,
poniew aż byli twórcam i paidei - klasycznego w ychow ania greckiego. M ówi się,
że przedm iotem ich zainteresow ania był człow iek i w szystko, co jest w nim ty
powo ludzkie6. Niestety niew iele zachow ało się z ich dorobku pisarskiego, dla
tego przede w szystkim na podstaw ie zachowanych fragm entów i wypowiedzi,
przekazanych przez ich najw iększego przeciw nika - Platona, rekonstruujem y
poglądy najw ybitniejszych przedstaw icieli sofistyki, co oczyw iście musi utrud
niać spraw iedliw ą i bezstronną interpretację ich tez. Duży zakres problem atyki
spowodował, że w naszym studium zajm ujem y się jedynie Protagorasem , Prodikosem , Hippiaszem i A ntyfontem - są to sofiści pierwszej generacji, której do
robek uważany jest pow szechnie za trwały i pozytyw ny w kład w rozwój cyw ili
zacji europejskiej7. N atom iast w poglądach następnych generacji dostrzegano
przede w szystkim próżną erystykę, relatyw istyczny im m oralizm , a naw et antyhum anizm , co bardzo często we wszystkich epokach pow odow ało ogólnie nega
tywną ocenę całej sofistyki8.
Zdaniem Karla R. Poppera, twórcy teorii „społeczeństw a otw artego” , pokole
niu Protagorasa zaw dzięczam y w yróżnienie dwóch czynników w otoczeniu czło
wieka - naturalnego i społecznego. Dokonało się ono wraz z upadkiem „m agicz
nego, zam kniętego społeczeństw a” funkcjonującego w zaklętym kręgu tabu,
praw i zw yczajów , które uważano za rów nie konieczne jak wschód słońca, pory
roku czy podobnie oczywiste praw idłow ości przyrody9. Z pew nością pojawienie
się owego wyróżnienia było konsekw encją rozwoju dem okracji, której funkcjo
nowanie rozszerzało świadom ość społeczną i państw ow ą obywateli. W tej epo
ce m usiały narodzić się progresyw ne idee, które kształtow ały później europejską
cyw ilizację prawa. Idee te wyrosły z opozycji między racjonalizm em a tradycją,
6 Zob. W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, W arszawa 1962, t. 1, s. 302-345.
7 Z dorobku sofistów zachowały się jedynie dwa dzieła Gorgiasza: Pochwała Heleny i Obro
na Palamedesa, najnowsze wyd.: Gorgias von Leontini: Reden, Fragmente, und Testimonien. Herausg. T. Buchheim, Hamburg 1989. Por. G. Reale, Historia fd o zo fii starożytnej, t. 5, Lublin 2002,
s. 543; tamże podstawowa bibliografia dotycząca sofistów, s. 544 n. Autor dzieli sofistów na:
1) wielkich i sławnych mistrzów pierwszego pokolenia (Protagorasa, Gorgiasza, Prodikosa, Hippiasza, Antyfonta); 2) erystów, których uosobieniem są fikcyjne prawdopodobnie postacie Eutydema i Dionizodorosa w dialogu Platona Eutydenr, 3) polityków-sofistów (Kritiasza, Kalliklesa
i Trazymacha, choć w rzeczywistości nie był on politykiem), t. 1, s. 246.
8 W następnym numerze „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 51 (2006) ukaże
się studium autora pt. Nihilizm i prawo silniejszego a praworządność w nauce sofistów, poświęco
ne poglądom Gorgiasza, Kalliklesa (postać fikcyjna?), Trazymacha, Kritiasza i tzw. Anonima Jamblicha.
9 Zob. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, W arszawa 2002, s. 21 n; por.
K. R. Popper, The Open Society and its Enemies, Princeton 1971 (1 wyd. 1947): wyd. poi. Społe
czeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1: Urok Platona, tłum. H. Krahelska, W arszawa 1993, por.
s. 79.
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opartą na w ychowaniu arystokratycznym . N iew ątpliw ie w największej mierze
przyczyniła się do tego działalność sofistów 10 i Sokratesa.
Kryzys arystokracji, wzrost władzy dem osu, napływ przybyszów z innych
miast, rozwój handlu i kontaktów sprzyjały wym ianie myśli i wielości prawd
- większość sofistów pochodziła spoza Aten. Poznanie innych obyczajów i praw
było naturalną pożyw ką dla relatyw izm u i otw arcia na dyskusję wokół w szyst
kich kwestii zw iązanych z funkcjonow aniem społeczności państwowej. W alka
stronnictw politycznych i nieustanne starcia społeczne rodziły postawy krytycz
ne wobec dawnej organizacji państw a opartej na wartościach i prawach, które
dotąd uważano za naturalne i wieczne. Sofiści podważyli tradycyjne greckie w ie
rzenia, obyczaje m oralne i prawa, kw estionując tym sam ym arystokratyczne
podstawy ustroju i kultury ateńskiej. Ich racjonalizm był konsekw encją nasta
w ienia praktycznego. Uważali, że arete nie jest cechą i w artością dziedziczoną
po szlachetnych przodkach. C nota jest um iejętnością, spraw nością i biegłością,
którą m ożna nabyć poprzez wiedzę. W łaśnie sofistom zaw dzięczam y powstanie
zachodniej idei wychowania, która opiera się na w iedzy11.
Pow szechnie uznaje się, że najw ybitniejszym z pierw szego pokolenia sofi
stów był uczeń Dem okryta, Protagoras z Abdery. W szystkie niem al podręczniki
historii kultury, filozofii i nauk społecznych cytują jego słynne słowa: „Człowiek
jest m iarą wszystkich rzeczy, istniejących, że istnieją, i nieistniejących, że nie
istnieją” 12. Jest to jedno z najbardziej znanych zdań pochodzących z antyku,
o szerokich kontekstach ogólnofilozoficznych, teoriopoznaw czych i św iatopo
glądowych, dlatego doczekało się wielu interpretacji. W ydaje się, że najbez
pieczniej będzie przyjąć, zgodnie zresztą z recepcją tej myśli w epoce starożyt
nej, że według Protagorasa nie istnieje żadne transcendentne i absolutne kryte
rium prawdy i fałszu, poniew aż jest nim indyw idualna jednostka. Stanowisko to
określam y zasadą homo - mensura. Funkcjonuje ona jako najsłynniejsza chyba
teza sofistyczna. Istotne jest, że pojaw iła się w epoce rozkw itu dem okracji, któ
ra zapew niała daleko posuniętą, aczkolw iek nie absolutną, wolność słowa i m y
śli. Sekstus Em piryk podaje, że Protagoras „przyjm uje tylko to, co jaw i się po-

10 Literatura na temat roli i znaczenia sofistów dla naszej cywilizacji jest bardzo bogata, wy
mieniam tylko najważniejsze prace: J. de Romilly, Les grands sophistes dans l ’Athenes de
Pericles, Paris 1988; G. B. Kerferd, The Sophistic Movement, Cambridge 1981; W. K. C. Guthrie,
The Sophists, Cambridge 1979; J. Gajda, Sofiści, W arszawa 1969; E. Levi, Storia della sofistica,
red. D. Pesce, Napoli 1966; E. Dupreel, Les sophistes, Neuchatel 1948; W. Nestle, Vom Mythos
zum Logos, Stuttgard 1940; W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, W arszawa 1962, s. 302-345.
11 G. Reale, t. 1: Lublin 1994, s. 241; znaczenie sofistów w historii wychowania omawia W.
Jaeger, loc. cit.
12 Sekstus Empiryk, Przeciw matematykom., VII, 60; Platon, Teajtet, 151 e -1 5 2 a (DielsKranz, 80 B 1); por. Diogenes Laertios, IX, 51 (Diels-Kranz, 80 A 1. Fragmenty presokratyków
cytujemy wg 6 wyd. dzieła Dielsa, zmodyfikowanego przez Kranza, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1951-1952, t. I-III)
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szczególnym jednostkom ” 13. A zatem jedynym źródłem i kryterium indyw iduali
stycznie pojętej prawdy są postrzeżenia zm ysłowe. Nie m a zatem jednej prawdy
- praw dą są zjaw iska istniejące dla św iadom ości14. Przyjm ując tę interpretację,
należałoby uznać, że Protagoras jest tw órcą indyw idualistycznego sensualizm u
poznawczego. Na pew no jego poglądy pobudziły krytycznego i dyskursyw nego
ducha myśli greckiej, stały się także podstaw ą rozwoju w szystkich późniejszych
doktryn opartych na relatywizm ie. Postawa Protagorasa w yznaczyła zasadniczy
kierunek rozwoju orientacji sofistycznej. Przekonanie o względności i zm ienno
ści powszechnie przyjętych prawd m iało szczególne znaczenie w odniesieniu
do prawa i zarządzania państwem . W ów czas to, w w arunkach dem okratycznej
rywalizacji politycznej, pojaw iło się podstaw ow e pytanie, które stało się zasad
niczą kw estią europejskiej myśli politycznej: jakie jest pochodzenie władzy
i skąd bierze się prawo, czy jest ono w artością bezwzględną, czy względną?
Z zasady homo - mensura wynika, że jedyną m iarą wszelkich instytucji pań
stwowych i urządzeń prawnych jest człowiek.
G enezę prawa i wspólnoty państwowej zaw iera obszerna wypow iedź Prota
gorasa przekazana przez Platona, zw ana w tradycji badawczej W ielką m ow ą15.
Jej część stanowi przypow ieść m ityczna dotycząca pow stania człow ieka, cyw ili
zacji, państw a i prawa. Sofista opowiada, że stworzony przez bogów człow iek
na początku był goły i bezbronny, nie miał nic, co chroniłoby go przed innymi
istotami żywymi i przed przyrodą. Poruszony tym Prom eteusz wykradł H efajsto
sowi i Atenie „m ądrość, sztuk rodzicielkę” i podarow ał ją ludziom . W ten spo
sób człow iekowi „jakaś cząstka losu boskiego przypadła” i dlatego „zaczął w bo
gów wierzyć i zaczął im ołtarze stawiać i posągi” . Potem stopniowo, dzięki sztu
kom, stworzył mowę, nauczył się pracować, aby zdobyć pożyw ienie i dokonał
wynalazków, chroniących przed zagrażającym i warunkam i naturalnymi. W tedy
jednak ludzie nie mieli jeszcze „mądrości politycznej” , dlatego kiedy usiłowali
łączyć się we wspólnoty, zawsze krzywdzili się w zajem nie, potem znów rozpra
szali i ginęli. Zeus lękając się, aby ród ludzki nie wyginął, zesłał im przez H er
m esa Aidós i Dike, które „miały stanowić ład i porządek państw ow y” . Słowo
aidós oznaczało u Greków: wstyd pojm owany jako wzgląd na innych, respekt
dla cudzej opinii lub własnych przekonań16, a dike to: zwyczaj, obyczaj, słusz
ność, sprawiedliw ość, ład i praw orządność17. Zeus celow o obdarow ał tymi ce
chami w szystkich przedstawicieli rodzaju ludzkiego, ponieważ, jak powiedział,

13 Zarysy pyrrońskie, I, 216.
14 Zob. Sekstus Empiryk, op. cit. VII, 388.
15 Protagoras, 317 b-333.
16 Zob. A Greek-English Lexicon, comp. by H. G. Liddell and R. Scott, Oxford 1966, s. 36.
17 Zob. op. cit., s. 430. W. Witwicki tłumaczy personifikację tego pojęcia przez Poczucie p ra 
wa. U Homera słowo to występuje jako przeciwstawienie przemocy - bici (II. XVI, 388); oraz ja 
ko przeciwstawicie niegodziwych czynów - schetlia erga (Od. XIV, 84).
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„nie pow stałyby państwa, gdyby tylko nieliczni tego dostąpili, podobnie jak in
nych sztuk” . Ponadto ustanowił prawo, aby tych, „którzy nie potrafiliby m ieć
w sobie wstydu i poczucia prawa, zabijano, jak parszyw ą ow cę” .
W ielka m owa była przedm iotem wielu, często sprzecznych ze sobą interpre
tacji. Szczególnie w drugiej połowie XX wieku, w epoce powszechnej apoteozy
liberalnej dem okracji, zaczęto dostrzegać w poglądach Protagorasa (i innych so
fistów) pierw ociny teorii racjonalistycznej dem okracji, aczkolw iek wielu bada
czy jest całkow icie odm iennego zdania18. Przyjrzyjm y się zatem , co oznacza i ja 
kie przesłanie niesie ten tekst, odwołując się do ów czesnych realiów społecznych
i m entalności greckiej. Sam a form a m itologicznej opowieści i teza, że prawo po
chodzi od najwyższego boga, świadczą, że sofista odwołuje się do tradycyjnego,
starogreckiego światopoglądu. H om er wpoił Grekom przekonanie, że miejsce
człow ieka we wszechświecie, jego los i postępow anie jest całkow icie zdeterm i
nowane przez wolę bogów, która staje się najw yższym praw em regulującym
wszelkie sprawy ludzkie, takie jak stosunek do bogów, rodziców, przyjaciół,
w spółobywateli i wrogów oraz inne norm y postępow ania19. Znam ienne jest, że
problem atyka tragedii greckiej dotyczy zm agania się człow ieka z prawam i bo
skimi, których zrozum ienie jest koniecznym w arunkiem akceptacji zarówno
norm postępow ania, jak i w yroków przeznaczenia. W edług H ezjoda podstaw ą
boskiego porządku świata jest Dike - jednakow a dla wszystkich sprawiedliw ość,
której naruszenie musi spowodować zesłanie kary przez bogów. Również niektó
rzy z filozofów epoki przedsokratejskiej m ówili o nadrzędności prawa boskiego
wobec wszystkich praw ludzkich - przykładem są pitagorejczycy i Heraklit.
W szystko wskazuje na to, że do czasów sofistów w ten sposób funkcjonow ało
w potocznej świadom ości greckiej prawo natury. I do niego odwołuje się Prota
goras, uzasadniając swój pogląd, że od boga wszyscy ludzie otrzym ali poczucie
spraw iedliw ości i praw orządności - teza ta później wpłynęła poważnie na stoic
ką koncepcję prawa natury20.
Elem entem pochodzącej od bogów m ądrości politycznej, która przypadła
w udziale wszystkim , jest także poczucie wstydu, w ynikające z respektow ania
opinii innych ludzi. Takie ujęcie m ądrości i świadom ości politycznej niew ątpli
wie świadczy o antyelitarnej orientacji tego sofisty. Po opow iedzeniu mitu w ści
słym wyw odzie przedstaw ił on także praktyczny dow ód swojej tezy, twierdząc,
że na zgrom adzeniach politycznych słusznie dopuszcza się do głosu w szystkich
obywateli, ponieważ zakładam y, że każdy ma w sobie poczucie rozsądku i spra
wiedliwości. Istotne jest przy tym, że według Protagorasa rozsądek ten to pano-

18 Interpretacje te syntetycznie omawia R. Legutko w artykule, opublikowanym w internecie
przez Ośrodek Myśli Politycznej pt. Sofiści i demokracja, www.omp.org.pl/legutko6.htm.
19 Zob. J. Gajda, Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wrocław
1986, s. 7-17 et passim.
20 Zob. R. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1988, s. 79-81.
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wanie nad sobą. Jeżeli uznamy, że jest ono, podobnie jak uw zględnianie opinii
i stanowisk innych ludzi (Aidós), zasadniczym elem entem postępow ania poli
tycznego w dem okracji, to rzeczyw iście tę wypow iedź Protagorasa należy uznać
za uzasadnienie ustroju dem okratycznego21. Podkreślając, że um iejętności poli
tyczne są darem boskim dla wszystkich, sofista ten niewątpliwie dem onstrow ał
swą postaw ę egalitarną i w ystępował przeciw orientacji arystokratycznej, która
odm aw iała dem osow i predyspozycji do rządzenia państwem . Szczególnie istot
ny jest aspekt uzależnienia postępow ania człow ieka od stanow iska społeczności,
poniew aż widzim y tutaj zaczątki pojm ow ania opinii publicznej jako ważnego
czynnika kształtującego politykę, prawa i obyczaje (taki stosunek do rzeczyw i
stości społecznej w idoczny jest u późniejszych sofistów). W edług Protagorasa
ludzie tw orzą wspólnoty społeczne, kierując się swoimi potrzebam i, takim i jak
na przykład zapewnienie sobie bezpieczeństw a. Jest to utylitarystyczna koncep
cja państwa, której reprezentantem w drugiej połowie V wieku p.n.e. był także
D em okryt22, a później w epoce hellenistycznej Epikur i inni, na przykład założy
ciel trzeciej akadem ii, sceptyk K arneades23. Ponadto pow stanie państw a dokona
ło się w określonym m om encie rozw oju cyw ilizacyjnego człow ieka poprzez na
bycie um iejętności postępow ania wobec innych, co sprawiło, że niektórzy bada
cze doszukują się u Protagorasa początków teorii ew olucjonizm u społecznego24.
R zeczyw iście odtw arzając pow stanie cyw ilizacji i państwa, Protagoras rysuje
nam rozwój człow ieka jako pozytywny proces prow adzący do ukonstytuow ania
się społeczeństw a opartego na określonych zasadach w spółżycia, w yznaczonych
przez prawo. Teoria ta jest zaprzeczeniem popularnej wówczas poetyckiej opo
wieści Hezjoda, który przedstaw iając dzieje człow ieka w m icie o pięciu wiekach
ludzkości, upow szechnił koncepcję stopniowego upadku m oralnego ludzi, tow a
rzyszącego rozwojowi cyw ilizacji, ponieważ stworzył idealistyczny obraz epoki
pierw otnej, nazwanej przez niego Złotym W iekiem , kiedy to ludzie sami z sie
bie postępowali dobrze obywając się bez jakichkolw iek instytucji społecznych25.
W ydaje się, że opowieść Protagorasa o pozytyw nym rozwoju człow ieka po
przez kum ulację wiedzy i dośw iadczenia cyw ilizacyjnego jest początkiem tego
21 Na przykład D. Kagan uznaje W ielką mowę za „najsubtelniejszą i najbardzej rozbudowaną
teorię demokracji” w epoce klasycznej starożytności (The Great Dialogues, New York and Lon
don, 1965, s. 81). Zob. Legutko, op. cit. Wydaje się, że można się zgodzić, iż jest to zarys zawoalowanej teorii, jednak na miano najbardziej rozbudowanej zasługuje przede wszystkim słynna
mowa Peryklesa na cześć poległych żołnierzy u Tukidydesa (II, 36^17).
22 Zob. Gajda, s. 184 n; por. frag. Demokryta; Diels-Kranz 68, B 26.
23 Grocjusz (1583 - 1645), twórca nowożytnej szkoły prawa natury, polemizuje z Karneadesem, twierdząc, że to nie korzyści, ale wrodzone skłonności społeczne doprowadziły człowieka
do tworzenia praw, zob. S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2003, s. 194.
Jest kwestią interesującą, dlaczego do tej polemiki wybrał sceptyka, a nie na przykład Epikura, któ
ry jest przecież symbolem antycznej orientacji utylitarno-hedonistycznej.
24 Por. Legutko, op. cit., passim.
25 Hezjod, Prace i dnie, 109-201.
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sposobu m yślenia, który później odegrał w ielką rolę w kształtow aniu się idei li
beralnych, lewicow ych i dem okratycznych - ośw ieceniow a teoria postępu spo
łecznego wywodzi się z progresywnej orientacji antropologicznej tego sofisty26.
O rientacja ta je s t obecna w pism ach w ielu klasyków m yśli liberalnej
od XVII wieku - w ystarczy w ym ienić H obbesa i L ocke’a. Od tego czasu poglą
dy prawie w szystkich zw olenników tej orientacji ujm ują dzieje człow ieka jako
proces historyczny i dlatego opowieść Protagorasa, chociaż ma charakter religij
ny, m ożem y uznać za początek historyczno-racjonalnego podejścia do dziejów
cyw ilizacji. Nie m ożna jednak tej koncepcji sofisty uznać za antycypację jedynie
liberalno-lewicowej opcji św iatopoglądowej, poniew aż także doktryna konser
watystów, którą zapoczątkow ał w XVIII wieku Edm und Burkę, zaadaptow ała
ideę ew olucjonizm u społecznego jako argum ent potw ierdzający decydującą ran
gę kum ulacji tradycji politycznej, obyczajowej i społecznej27.
W dalszej części swojej wypowiedzi Protagoras podejm uje bardzo ważną
w warunkach dem okratycznych kwestię wychowania, dając do zrozum ienia, że
jest ono w istocie przygotow aniem do życia społecznego. W szyscy obywatele
powinni mieć w sobie cechę, nazw aną przez niego dzielnością obywatelską,
na którą składa się sprawiedliw ość i rozsądek, dzięki którym panujem y nad so
bą, oraz pobożność28. Z tego w ykładu wynika, że otrzym ane od boga poczucie
wstydu i prawa są naturalnym i predyspozycjam i, które m uszą być rozwijane
przez w łaściw e w ychowanie prow adzone przez rodziców, a później przez pań
stw o29. Celem jest nabycie wspom nianej wyżej dzielności obyw atelskiej, której,
co stwierdza jednoznacznie Protagoras, m ożna i trzeba się nauczyć, ponieważ
jest ona koniecznym w arunkiem istnienia państwa. Rodzice, wpajając dzieciom
dzielność, uczą tego, co sprawiedliw e i niespraw iedliw e, tego, co piękne i zboż
ne, oraz przestrzegają przed tym, co jest haniebne i bezbożne30. W powyższych
wywodach istotne są dwie tezy zgodne z dem okratycznym i realiam i: pierwsza,
że dzielność nie jest cechą wrodzoną u nielicznych i że m ożna ją nabyć poprzez
naukę, oraz druga, że po zakończeniu okresu szkolnego edukację obyw atelską
kontynuuje państwo, wdrażając człow ieka do praworządności i właściw ego po
stępow ania we w spólnocie społecznej - są to z pew nością wartości, które, jak

26 O antycznych początkach idei postępu zob. L. Edelstein, The Idea o f Progress in Clasical
Antiąuity, Baltimore 1967.
27 Zob. np. co pisze Strauss na temat rozważań B urke’a dotyczących najlepszej konstytucji:
L. Strauss, Natural Right and History, Chicago 1959; tłum. T. Górski, Prawo naturalne w świetle
historii, W arszawa 1969, s. 284 n.
28 Platon, Protagoras, 324 d - 325 c.
29 Protagoras, 326 c - d : „A kiedy wyjdą ze szkół, wtedy znowu państwo ich zmusza do na
uki praw i do życia zgodnego z prawem, wedle ustalonego wzoru, aby nie postępował każdy, jak
mu się podoba [...] państwo z góry prawa nakreśla, które dzielni, dawni prawodawcy wymyślili
i tych się trzymać muszą rządzący i rządzeni” .
30 Op. cit., 325 c-d.
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m ożna sądzić na podstaw ie zachow anych przekazów myśli Protagorasa, dom i
nują w jego poglądach. O dwołując się do dzisiejszych pojęć, m ożna te poglądy
potraktow ać jako zalążki nauki i teorii przystosow ania społecznego, tak zwanej
„edukacji dla dem okracji” oraz w ychow ania obyw atelskiego, które są podstaw ą
wielu współczesnych kierunków pedagogicznych i psychologicznych.
Jednak współcześni politolodzy zw racają uwagę na zasadnicze sprzeczności
zawarte w nauce Protagorasa: jeżeli przyjąć pow ażnie tezę, którą zaw iera zasa
da homo-mensura, że indywidualny człow iek decyduje o istnieniu bądź nieist
nieniu każdego bytu, to taki skrajny indyw idualizm i subiektyw izm jest nie
do pogodzenia z zasadam i dem okratycznym i w ym agającym i dostosow ania się
do panujących reguł życia społecznego, m iędzy innymi poprzez uznanie w spól
nych wartości i zasad prawnych. Relatywizm teoriopoznaw czy i wynikający
z niego pragm atyczny indywidualizm , przeniesione w sferę działania polityczne
go m ogą być niebezpieczne i doprow adzić do pow stania bezwzględnej władzy,
lekceważącej wszelkie praw a i obyczaje - ju ż w starożytności filozofow ie zarzu
cali sofistom , że ich poglądy uspraw iedliw iać m ogą każdą tyranię (Platon
w Gorgiciszu, chcąc pokazać zgubne skutki relatyw izm u stworzył postać Kalli
klesa, który uspraw iedliw iał lekcew ażenie prawa). Ryszard Legutko twierdzi, że
nie m ożna widzieć w poglądach sofistów przychylnego przesłania dla liberalnej
dem okracji, poniew aż nie ma pew ności, że człow iek będący absolutną m iarą
w szystkiego wykaże w łaściw ą dyscyplinę i m oralną świadom ość, która po
w strzym a go od działań destrukcyjnych dla społeczeństw a31. Przedstaw iając tę
opinię warto jednak przypom nieć, że na przykład dwudziestow ieczny praw ico
wy totalitaryzm i autorytaryzm wyrósł z tradycji intelektualnej, która stanowiła
zawsze przeciw ieństw o relatywistycznej orientacji zapoczątkow anej przez sofi
stów zarów no w sferze filozofii m oralnej, jak i w teorii oraz praktyce politycz
nej. W ydaje się, że w tym wypadku stosunek do orientacji sofistycznej jest
przedm iotem sporu o charakterze światopoglądow ym , poniew aż dotyka także
zasadniczych problem ów zw iązanych z funkcjonow aniem nowoczesnej dem o
kracji. W spółczesną postacią tego sporu jest opozycja m iędzy dzisiejszym i kon
serwatystam i a zw olennikam i społeczeństw a perm isyw nego, która jest w idoczna
na wielu poziom ach życia społecznego, intelektualnego, a naw et naukowego.
Jakkolw iek nigdzie Protagoras nie mówi wyraźnie, że państwo powstało
w wyniku um owy m iędzy ludźm i, to jednak z jego wywodów wynika, że pojm o
wał je jako porozum ienie jednostek, którego celem jest obrona przed zagroże
niem ze strony innych ludzi, a zatem geneza wspólnoty państwowej jest utylitar
na32, a praw a m ają charakter um owny. Ten sposób rozum ow ania antycypuje
wszystkie późniejsze teorie traktujące wszelkie formy urządzeń społecznych
31 Legutko, op. cit.
32 O utylitarnym podłożu sądów dotyczących państwa zob. poglądy Protagorasa u Platona:
Protagoras, 327 b: por. Teajtet 172 b.

34

Cyprian Mielczarski

i państw ow ych jako efekt um owy między obywatelam i. Jednak analizując kon
cepcję w ychow ania przedstaw ioną przez sofistę w postaci ścisłego wywodu, któ
ry stanowi form ę realistycznego kom entarza do opowieści m itycznej, m ożem y
uznać, że przyw iązyw ał on wielką wagę do w ychowawczej roli państw a w za
kresie praw orządności, a tym sam ym potw ierdzał tezę, że państwo również
kształtuje dzielność człow ieka. Jest zatem ono w artością m oralną, która odgry
wa w ażną rolę w życiu jednostki. Jak widzim y, relatyw izm teoriopoznaw czy
Protagorasa nie pow strzym ał go od uznania, a naw et pochw ały etycznych funk
cji w spólnoty obyw atelskiej, które później podkreślali Platon i Arystoteles.
Państw a są jednak zróżnicow ane, m ają różne praw a i instytucje. To, co spra
wiedliwe w jednym państwie, m oże być niespraw iedliw e w drugim , ponadto
państw a zm ieniają swoje prawa. O wartości zasad praw nych decyduje ich uży
teczność lub szkodliwość. Nie istnieje zatem jedna, absolutnie pojm ow ana spra
wiedliw ość - jej charakter jest względny. D ow odem tego są różne poglądy
na sprawiedliw ość, które nie są oparte na elem entach naturalnych, ale na kryte
riach ogólnie przyjętych w danym środowisku. Tę orientację Protagorasa referu
je Sokrates w platońskim Teajtecie: „[...] w dziedzinie spraw iedliw ości i niespra
wiedliwości, zbożności i bezbożności, uparcie tw ierdzą niektórzy, że żadna
z tych rzeczy z natury swojej nie posiada jakiejś istoty, tylko to, co się pow szech
nie wydaje, i tak długo, jak się w ydaje”33.
W idzim y zatem, że Protagoras dostrzegał zróżnicow anie i zm ienność pojm o
w ania spraw iedliw ości i praw, wynikające z różnych przekonań społecznych
oraz warunków ustrojowych. Uw ażał jednak, że należy przestrzegać praw stano
wionych przez państwo, którego jest się obywatelem . M ądrość pojm ow ał jako
sprawność polityczną, czyli um iejętność przekonyw ania w spólnoty społecznej
do rzeczy dla niej pożytecznych. Państwo idzie w łaściw ą drogą za spraw ą m ędr
ca, który potrafi przekonać społeczność do tego, co dobre34. M yśl ta jest zgodna
z grecką tradycją przypisującą w ybitnym m ędrcom dar stanow ienia praw. Do tej
tradycji naw iązał Perykles, powierzając Protagorasow i stworzenie praw dla ko
lonii Thurioi w południowej Italii.
W jego poglądach w idać oczywisty prym at zbiorow ości nad jednostką, ale
również m ożliwość pozytyw nego oddziaływ ania jednostki na zbiorow ość. Tak
należy rozum ieć pojęcie dzielności, czyli cnoty politycznej (politike arete), któ
rej, jak sam otwarcie przyznaje, nauczał. W ydaje się, że nie propagow ał teorii
system u dem okratycznego jako określonej orientacji, poniew aż nie byłoby to
stosownym elem entem kształcenia uczestników gry politycznej w Atenach. N a
uka o względności praw stanow ionych była realistycznym uzasadnieniem
zm ienności praw w ów czesnym ustroju ateńskim . U Protagorasa sensualizm i za33 Platon, Teajtet, 172 a-b.
34 Op. cit. 167 b-c: „[...] mędrzec sprawia, że [...] zamiast tego, co jest dla państwa złe, przy
chodzi to, co jest dobre i dobre się wydaje” .
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kw estionow anie prawd ogólnych, jakkolw iek m ożna je uznać za zagrożenie dla
w szelkich urządzeń społecznych i obyczajów, nie w ykluczały m ożliwości zgod
nego m yślenia obywateli na tem at w spólnoty państwowej. Zadaniem polityka
jest budow anie tej zgody i w łaściw e kształtow anie opinii publicznej tak, aby
skłaniała się ona do tego, co dobre, czyli pożyteczne dla państwa. M ądry sternik
państw a powinien kierow ać w ten sposób opinią publiczną, aby większość opo
wiadała się za tym, co „spraw iedliw e” dla wspólnoty państwowej, uznając to
jednocześnie za praw dziw e35. M am y tutaj do czynienia z typowo relatyw istycz
nym pojęciem prawa i sprawiedliw ości, oddzielonym całkow icie od prawdy ontologicznej, której dom agał się od ustroju społecznego Platon. W edług Protago
rasa praw dą w dem okracji m oże być jedynie pow szechnie uznaw ana opinia, któ
ra ze swej istoty musi być zmienna. Na tym polega jego racjonalizm , którego ele
m entem jest także kult państw a i praw a stanow ionego - dostrzegał wyraźnie
zw iązek tego prawa z naturą człow ieka36.
Celem paidei jest przygotow anie do akceptacji zasad życia społecznego. Jed
nostka powinna podporządkować się państwu, rozumiejąc, że opiera się ono
na określonych zasadach, które są wspólne dla wszystkich. Człow iek musi zrezy
gnować na rzecz społeczności ze swych cech naturalnych, takich na przykład, jak
w zajem na agresja37. W ydaje się, że Protagoras dostrzegał konwencjonalizm pań
stwa i prawa, ale nie przeciwstaw iał go naturze. Niektórzy historycy filozofii pra
wa podkreślają, że na podstawie znanych źródeł nie m ożna u tego sofisty jedno
znacznie określić relacji między prawem, a naturą38. W ydaje się, że jest to zdanie
słuszne, ponieważ relatywizm wyklucza istnienie jakichkolw iek obiektywnych
praw rządzących naturą39. Trzeba jednak przyznać, że, zgodnie z wierzeniami
Greków, otrzym any od boga dar w postaci Poszanowania dla innych i Poczucia
prawa należy uznać za naturalną cechę człowieka. Posługując się tą interpretacją,
35 R. Tokarczyk, op. cit., s. 23.
36 Op. cit., s. 24.
37 Zob. Gajda, Sofiści, s. 102 nn.
38 Zob. R. Tokarczyk, Problem stosunku prawa natury do prawa stanowionego w doktrynie so
fistów w: Annales Universitatis Mariae Curiae-Sklodowska, vol. XXVII, 14, s. 226: por. H. Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Góttingen 1962, s. 12 n.
39 Jednak historycy doktryn prawnych toczą spór dotyczący kwestii, czy Protagoras był przed
stawicielem konwencjonalizmu prawnego, czy zwolennikiem prawa natury. Według Tokarczyka
(loc. cit.) za pierwszą tezą opowiadają się: A. Menzel w: Protagoras der Altester Theoretiker der
Demokratie, „Zeitschrift f. Politik”, 1910, III, 2, ss. 224-228, M. Salomon, Der B egriff des Naturrechts bei den Sophisten, „Zeitschrift d. Savignyst. f. Rechtsg.” 1911, 32, s. 124-139), E. Wolf,
Griechisches Rechtsdenken, Frankfurt a. Main 1950-1956, t. 2, ss. 18-55. W olf uważa że „mit Pro
tagorasa o utworzeniu pólis zawiera pojęcie natury w sensie pierwotnego stanu społecznego (sta
nu natury) i pojęcie prawa natury w sensie historycznego źródła porządku społecznego”. A zatem
W olf używa pojęcia „stanu natury” w takim ujęciu, jak czynili to przedstawiciele nowożytnej
„szkoły prawa natury”, to znaczy w odniesieniu do pierwotnego, przedspołecznego stanu człowie
ka.
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zgodną z ówczesną mentalnością, wypada przyjąć, że według Protagorasa w na
turze człow ieka trzeba szukać źródeł pochodzenia umowy państwowej, którą póź
niejsi pisarze polityczni nazwali um ową społeczną. Oceniając z perspektywy hi
storycznej poglądy sofisty, możemy uznać, że zainicjowały one rozwój greckiej
myśli społeczno- politycznej, ponieważ stanowiły początek nowego, racjonalne
go pojm owania kwestii ustrojowych. W spółcześni historycy sofistyki i teoretycy
idei politycznych dyskutują na tem at stosunku Protagorasa do dem okracji wska
zując na sprzeczności tkwiące w opozycji m iędzy indywidualistycznym sensualizmem i partykularyzm em a społecznym podporządkowaniem , które sofista pro
pagował, podkreślając, że proces wychowania oparty na oddziaływaniu rodziny,
obyczajów i państwa jest podstawą funkcjonow ania praworządnego społeczeń
stwa. Legutko twierdzi, że jego postawę m ożna odczytać jako konserwatywną
afirmację grupowego dziedzictwa lub jako radykalną pochwałę indywidualnej
partykularnej aktywności40. Niektórzy, ze względu na obecne w nauce Protagora
sa elem enty tradycyjnego dziedzictwa kulturowego Greków, przypisują mu po
glądy zachowawcze41, a inni raczej radykalne42. W ydaje się, że operowanie tego
typu przeciwstawnymi pojęciami w odniesieniu do nauczyciela dzielności obyw a
telskiej z epoki, w której rodziły się dopiero początki zracjonalizow anych postaw
politycznych, jest co najmniej nieprecyzyjne. M ożna jedynie przyjąć następującą
interpretację: zdawał on sobie sprawę, że zgodnie z zasadą homo-mensura każda
jednostka ma własne m niem ania i mogą być one odm ienne od m niem ań innych
jednostek - jest to naturalny indywidualizm , dla którego barierę w sferze społecz
nej stanowi wychowanie i dziedzictwo zbiorowego doświadczenia. Pod wpływem
tych czynników jednostka rozpoznaje i akceptuje to, co jest zgodne z duchem i in
teresem praworządnego państwa. Prawdziwa pozytywna indywidualność czło
wieka polega na umiejętności dostosowania swojej aktywności do wym agań spo
łecznych, a zatem w nauce sofisty jest obecny zarówno elem ent indywidualistycz
ny, jak i zasady norm społecznych - nie ma przeciwstaw ienia między indywidu
alną jednostką a kolektywnym społeczeństwem .
Do pierwszej generacji sofistów zaliczyć należy także Prodikosa z Keos, któ
ry przyjechał do Aten jako poseł i zrobił wielką karierę, ucząc m łodzież z najlep
szych rodzin. Jego dzieła nie zachowały się, znamy jedynie tytuły: O naturze,
Pory [Hórai - greckie boginie ładu we w szechświecie], O poprawnym m ówie
niu. Na podstawie fragm entów i św iadectw pośrednich dom yślam y się, że zaj
m ował się naturą człow ieka i w szechśw iata oraz problem atyką dotyczącą pań
stwa, prawa, religii i obyczajów. M usiał szczególnie interesow ać się kierow a
niem pólis, skoro m ówił, że sofista to w połow ie filozof, a w połowie polityk43.

40 R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990, s. 64 n.
41 Np. Dupreel, s. 28.
42 Np. Legutko, op. cit., s. 65.
43 Platon, Eutydem 305 c.
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Na podstaw ie zachow anych świadectw i streszczeń rekonstrukcji traktatu Po
ry dokonał Dupreel44. W swoim dziele Prodikos m iał przedstawić powstanie
państwa, praw a i religii. Twierdził, że na początku w stanie dzikim ludzie żyli
w rozproszeniu jak zw ierzęta, nie mając stałych siedzib. W yzwolili się ze stanu
dzikości dzięki rolnictwu, poniew aż skupiali się i zakładali osiedla, aby razem
uprawiać ziemię. W spólna praca zrodziła pierw sze więzi społeczne i państwowe.
W idać zatem u Prodikosa, podobnie jak u Protagorasa, ujętą historycznie pozy
tywną ew olucję człow ieka. C zynnikiem rozwoju społecznego i politycznego jest
praca, co zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ byłoby to pierw sze w dzie
jach myśli europejskiej ukazanie społecznej funkcji pracy, która, co należy przy
pom nieć, w epoce starożytnej nie cieszyła się znaczącym uznaniem . A utor praw 
dopodobnie pozostaw ał pod w pływem Hezjoda, dla którego praca jest zasadni
czą wartością etyczną.
Prodikos twierdził, że państwo tw orzą obywatele z warstwy średniej - mesoi
politai, którzy w drodze um owy ustanaw iają praw a chroniące wspólnotę
przed zagrożeniem ze strony warstwy bogaczy, chcących pow iększyć swój stan
posiadania, i ze strony obywateli najbiedniejszych, skłonnych zaw sze do prze
wrotów w nadziei uzyskania jakichkolw iek dóbr i wpływów. Teoria ta jest
z pew nością uzasadnieniem ów czesnych realiów politycznych, poniew aż rzeczy
wiście wtedy właśnie w dem okracji ateńskiej coraz w iększą rolę odgrywać za
czął stan średni. Poglądy sofisty w tej kwestii uznać należy za w łaściw ą antycy
pację pow szechnie znanej A rystotelesow skiej teorii optym alnego ustroju oparte
go na warstw ie średniej43.
Być m oże częścią traktatu Prodikosa jest jego w ersja mitu o Heraklesie
na rozstajnych drogach, przekazana przez Ksenofonta46. Kiedy m łody heros
usiadł, aby rozw ażyć jak ą drogą iść przez życie, pojaw iają się Kakia (N iepra
wość) i Arete (Dzielność). Pierw sza chce mu ofiarować gnuśne życie pełne
uciech i rozkoszy, druga twierdzi, że bogow ie nie użyczają ludziom „rzeczy
pięknych i dobrych” bez pracy i starań z ich strony. M iłość i pow ażanie ze stro
ny przyjaciół oraz w spółobywateli, a także uznanie w szystkich H ellenów w ym a
gają trudu, który przyniesie pożytek każdej z tych wspólnot. W edług Prodikosa
działanie na rzecz innych niesie ze sobą przychylność bogów i doskonałe szczę
ście, podobnie jak praca na rzecz sam ego siebie przynosi majątek. Niektórzy ba
dacze doszukują się w tym m icie tendencji utylitarnego stosunku do życia i rze
czyw istości47. Na pew no z tekstu wynika, że dużą w artością dla sofisty jest pra
ca na rzecz zbiorow ości - uw zględniając ówczesne stosunki ateńskie należy
uznać ten postulat w ychowawczy za zgodny z ideałam i dem okratycznym i, które

44 Opieram się na streszczeniu J. Gajdy; zob. Sofiści, s. 135.
45 Arystoteles, Polityka, 1295 a - 1296 b.
46 Wspomnienia o Sokratesie, II, 1, 21-34 (Diels-Kranz, 84, B 2).
47 Zob. Reale, op. cit., t. 1, s. 276 n.
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wym agały od obyw ateli zaangażow ania w sprawy państwa. Ponadto w opow ie
ści pojaw ia się typow a dla całej literatury sokratyków anty hedonistyczna teza
dotycząca panow ania rozum u nad pragnieniam i cielesnymi.
W starożytności Prodikos był znany jako autor kontrow ersyjnych sądów
na tem at pochodzenia religii, tw ierdził m ianowicie, że ludzie na początku utoż
samiali bóstw a z w szystkim i siłami i rzeczam i naturalnym i, które przynosiły im
pożytek, na przykład: słońce, księżyc, rzeki i płody ziem i48. Z czasem za bogów
uznali tych, którzy wynaleźli różne um iejętności. W ynikałoby z tego, że podcho
dził do wierzeń religijnych w sposób racjonalny, poniew aż uznawał kult bogów
za ukształtowany historycznie tw ór ludzki. Sofista ten był zatem prekursorem
nowożytnej m etodologii religioznaw stw a, opartej na badaniach antropologicznohistorycznych.
Jeszcze za życia Protagorasa i Prodikosa pojaw ia się w sofistyce nowy nurt,
który reprezentują H ippiasz z Elidy i A ntyfont (ten ostatni był rów ieśnikiem Pro
tagorasa). Zagadnieniem , które szczególnie interesow ało tę generację, było w y
różnienie i przeciw staw ienie dwóch pojęć: natury (physis) i prawa (nómos).
Być może problem atyka dotycząca istoty praw a pojaw iła się w Atenach
w okresie poprzedzającym działalność pierwszej generacji sofistów, to znaczy
około połowy V wieku. Nauczał wtedy Archelaos, uczeń A naksagorasa i na
uczyciel Sokratesa, według Diogenesa Laertiosa „ostatni przedstawiciel filozofii
przyrody” . Nie znamy szczegółów jego doktryny, wiemy jedynie, że zajm ował
się zagadnieniam i etycznym i dotyczącym i prawa, piękna i sprawiedliw ości,
twierdząc, że to, co sprawiedliwe, i to, co niesprawiedliwe, istnieje nie „z natury
- physei” ale „z ustanow ienia - nómo” 49. Z tego wynika, że Sokrates za młodu
przebyw ał w środowisku, w którym żywe zainteresow anie budziła kw estia po
chodzenia prawa i sprawiedliw ości, co potw ierdzają dialogi Platona i Ksenofonta, w których ich nauczyciel często porusza problem atykę dotyczącą istoty spra
wiedliwości. W Platońskim Państwie zagadnienie to jest punktem w yjścia fun
dam entalnych rozw ażań etycznych i ontologicznych, które stają się podstaw ą za
łożeń społeczeństw a idealnego.
Jednak nie mało znany Archelaos, ale H ippiasz uchodzi za ojca antytezy na
tury i konwencji prawnej {nómos). Recepcję swoich teorii zaw dzięcza Platono
wi, który przedstaw ia go sarkastycznie i kpiąco w kilku dialogach jako przem ą
drzałego sofistę, chlubiącego się znajom ością wszystkich sztuk50. R ów nież Ksenofont określa go epitetem polym athes, co oznacza biegły w wielu dziedzinach
wiedzy51. W rzeczywistości H ippiasz był wyjątkow o w szechstronnie w ykształ
cony, zajm ow ał się etyką, muzyką, retoryką, gram atyką, filozofią przyrody, ma-

48 Zob. Cicero, O naturze bogów, I, 42; Sekstus Empiryk, Przeciw matematykom, IX, 18 i 52.
49 Diogenes Laertios, II, 16.
50 Szczególnie w Hippiaszu Większym i Mniejszym, a także w Protagorasie.
51 Wspomnienia o Sokratesie, IV, 4, 6.
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tem atyką i astronom ią, ponadto upraw iał studia historyczne o charakterze po
rów naw czym . Nie zachow ało się jego dzieło pod tytułem Synagogę (Zbiór) sta
nowiące kom pilację opowieści i w iadom ości encyklopedycznych obejm ujących
wszystkie dziedziny kultury greckiej. O bjaśniając poetów, podejm ow ał proble
matykę m oralną, traktując tym sam ym etykę jako elem ent studiów literackich.
Był zatem tw órcą metody dydaktycznej, która utrzym ała się w studiach klasycz
nych aż do XIX wieku M ożna uznać, że zapoczątkow ał on rozwój wychow ania
i edukacji opartej na wiedzy ogólnej, co m iało wówczas szczególne znaczenie
społeczne i polityczne, ponieważ było sprzeczne z dotychczasow ą tradycją w y
chow ania, którego celem była doskonałość cielesna i etyczna, stanow iąca pod
stawę kultury arystokratycznej. Kształcenie oparte na porów naw czym przysw a
janiu faktów i opinii pobudzało w naturalny sposób do relatyw istycznego ujęcia
rzeczywistości politycznej we w łasnym państw ie i w innych, co przyczyniało się
do łam ania partykularyzm u i barier zarówno m iędzy warstwam i, jak i w spólno
tami społecznym i. Zainicjow ane przez tego sofistę metody w ychow aw cze miały
w ym iar polityczny i były zgodne z duchem przem ian cyw ilizacyjnych, które na
stąpiły w Atenach. Jego działalność nauczycielska nie m iała nic wspólnego
z arystokratycznym i ideałami wychowawczym i i dlatego budziła niechęć PlatoW edług H ippiasza prawo natury jest źródłem wszystkich więzi społecznych,
takich jak pokrew ieństw o i w spółobyw atelstw o - wszyscy ludzie są w spółoby
watelam i z natury, a nie według prawa, poniew aż są sobie bliscy jak krewni,
a ponadto prawo tyranizuje ludzi i gwałt zadaje naturze52. W ynika z tego, że na
tura łączy ludzi, a nie dzieli. Stw ierdzenie, że prawo jest tyranem , należy uznać
za prow okacyjne w yzwanie wobec tradycji ateńskiej praw orządności, która
od epoki Solona była podstaw ą w ychow ania obywateli i norm ą kulturową, głę
boko zakorzenioną w um ysłach Greków. Tę norm ę w yrażają znane słowa Pindara: nómos basileus53, co oznacza, że prawo jest królem . W edług Greków epoki
klasycznej porządek państw ow y jest oparty na prawach, które panują nad oby
watelam i, tak jak niegdyś z woli bogów panow ali królowie - działo się tak
w epoce hom erow ej, która była epoką królów. W iek Peryklesa był epoką prawa.
Tym czasem H ippiasz przeciw staw ia wyraźnie naturalną wspólnotę w szystkich
ludzi z jednej strony i praw a stanowione z drugiej. Co więcej, to prawo represjo
nuje naturalną równość ludzi. Przypom nijm y, że wówczas we wszystkich gm i
nach greckich prawa i obowiązki obywateli były ściśle określone norm am i praw 

52 w Platońskim Protagorasie przemawia w ten sposób do obywateli z różnych państw i z róż
nych warstw społecznych: „Obywatele, was tutaj obecnych uważam za krewnych, za swoich,
za współobywateli wszystkich razem, wedle natury, nie wedle prawa. Bo to, co podobne, to sobie
pokrewne z natury, a tylko prawo tyranizuje ludzi i w wielu wypadkach gwałt zadaje naturze” ,
(337c-338a, tłum. W. Witwicki).
53 Pindar, Antologia Lyrica Graeca, ed. E. Diehl, fragm. 152.
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no-obyczajow ym i w zależności od statusu m ajątkowego, ponadto polityczna
struktura pólis była zam knięta dla cudzoziem ców . M iędzy ludźmi z różnych
państw istniały bariery prawne i obyczajow e, na przykład wrogi stosunek
do wszystkich obywateli państw, z którym i prowadziło się wojnę uchodził
za rzecz w łaściw ą, a nawet zalecaną. H ippiasz natom iast podkreślał naturalne
braterstw o wszystkich ludzi - była to idea, która później stała się podstaw ą hu
m anistycznej istoty społecznych poglądów stoików. Jego tezy godziły w party
kularyzm społeczny i polityczny panujący w gm inach greckich - był on przeciw 
nikiem rzeczyw istości społecznej i politycznej opartej na nierów ności i barierach
m iędzy ludźm i, co czyni go twórcą i prekursorem idei egalitaryzm u i kosm opo
lityzmu, która w czasach nowożytnych ukształtow ała form ację liberalną, a póź
niej lewicową. H ippiasz dostrzegał u w szystkich istot żyw ych troskę o przedłu
żenie swego gatunku - tę cechę uważał także za istotę natury człow ieka zgodnej
z ogólnym i prawam i natury54. Teza ta w yprzedza rozw iniętą również przez sto
ików teorię prawa sam ozachow ania, które stanowi racjonalną podstaw ę działań
życiow ych człowieka.
Nie wiadom o dokładnie, jak a jest naukow a geneza przedstawionej wyżej
opozycji m iędzy physis, a nómos: czy sofista wydedukow ał tę tezę z natury czło
wieka, czy z porównawczej wiedzy ogólnej, czy z analizy stosunków panujących
we w szechśw iecie? Istotne jest, że opozycja ta miała podtekst społeczny i poli
tyczny, ponieważ podw ażała utrwalony w Grecji autorytet prawa państwowego,
które sankcjonow ało nierów ności między ludźm i, w tym najbardzej drastyczną
ich postać, jak ą był stan niewolnictwa. Hippiasz sądził, że z natury nie ma żad
nych różnic między ludźmi i tak były postrzegane w starożytności jego poglądy
oraz innych sofistów. Referuje je m iędzy innym i A rystoteles w P olityce: „Inni
natom iast uważają, że władza pana nad niewolnikam i jest przeciw na naturze, bo
tylko na zasadzie praw a ustanow ionego jeden jest niewolnikiem , a inny wolnym,
z natury zaś nie ma m iędzy nimi żadnej różnicy. Dlatego [taki stan rzeczyj nie
jest też sprawiedliw y, bo na gwałcie oparty [bici - siła, przem oc; C M ]”55.
U K senofonta we Wspomnieniach o Sokratesie Hippiasz, dyskutując z Sokra
tesem , potwierdza, że obok stanow ionych praw państw ow ych istnieją niepisane
prawa stw orzone przez bogów, które „na całym świecie jednakow o są uznaw a
ne za praw a” , dlatego u wszystkich ludów „najw yższym z uznanych pow szech
nie praw jest nakaz oddaw ania religijnej czci bogom ”56 - w idzim y tutaj począt
ki pojm ow ania praw a natury jako praw a religijnego. Ponadto rozm ów cy w ym ie
niają: cześć wobec rodziców, dobrodziejstw o wobec dobroczyńców oraz spra
wiedliw ość wobec krew nych, niewolników, przyjaciół, współobyw ateli i cudzo-

54 E. Wolf, Das Problem der Naturrechtslehre, Karslruhe 1959, s. 88; por. Gajda, Sofiści,
s. 151.
55 1253 b, tłum. L. Piotrowicz w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, W arszawa 2001, s. 29.
56 Wspomnienia o Sokratesie, IV, 4, 19, tłum. L. Joachimowicz.
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ziem ców. W ynika z tego, że praw a niepisane obejm ują całą sferę relacji społecz
nych m iędzy jednostkam i oraz przestrzeganie kultu bogów. Fakt, że są uznaw a
ne przez wszystkich ludzi oznacza, że praw a te są pochodzenia boskiego. Sokra
tes i H ippiasz zgadzają się, że w łaśnie poszanow anie i przestrzeganie praw a jest
w ocenie bogów i ludzi spraw iedliw ością - człow iek bezw zględnie posłuszny
praw om zasługuje na zaszczytne wyróżnienie. Z dyskusji wynika, że m ają
na m yśli przestrzeganie zarówno naturalnych praw boskich, jak i praw państw o
wych, chociaż te ostatnie w edług H ippiasza są stanowione, a przez to zmienne.
Obaj protagoniści tego dialogu pojm ują praw orządność jako obow iązek posłu
szeństw a wobec norm narzuconych przez państw o lub pow szechnie panującą
opinię (takie pojm ow anie praw a panow ało w tradycji europejskiej do XVII w ie
ku). Praw dopodobnie z powodu swoich poglądów konserw atyw nych i arystokra
tycznych K senofont pom ija zagadnienie naturalnej równości m iędzy ludźmi,
chociaż m usiał wiedzeć, że H ippiasz głosił takie poglądy, i nie były one odosob
nione w śród sofistów. Ich poglądy dowodzą, że w dem okratycznych Atenach
po raz pierw szy pojawiły się idee egalitaryzm u i kosm opolityzm u, które były,
jak na owe czasy, w yjątkowo anty konserw atyw ne i progresywne.
Antyfont, starszy praw dopodobnie od Hippiasza, był rów nież przeciw nikiem
podziałów stanowych i zw olennikiem równego traktow ania w szystkich ludzi,
zarówno Greków, jak i barbarzyńców , chociaż nie lubił dem okracji i sprzyjał
stronnictw u arystokratycznem u57. Jego poglądy społeczne były sprzeczne
z orientacją polityczną, z którą był zw iązany - radykalizm A ntyfonta, podobnie
jak i H ippiasza, burzył całkow icie głęboko zakodow any w m entalności greckiej
porządek m oralny i społeczny, oparty na nierów nościach społecznych: „Ludzi
zrodzonych z godnych ojców czcim y i szanujem y, nie czcim y natom iast i nie
szanujem y tych, którzy nie pochodzą ze znam ienitych domów. A w tym właśnie
postępujem y wobec siebie jak barbarzyńcy, poniew aż z natury urodziliśm y się
wszyscy pod każdym względem jednakow i, zarówno barbarzyńcy, jak i Grecy.
M ożna to zaobserw ow ać na podstaw ie tego wszystkiego, co z natury w szystkim
ludziom jest niezbędne do życia: wszyscy bow iem zdobyw ają to jednakow o
i nikt z nas nie jest tutaj w yjątkiem , Grek, ani barbarzyńca; wszyscy oddychamy
ustami i nosem , wszyscy jem y przy pom ocy rąk...”58. Antyfont daje do zrozu
mienia, że wszyscy ludzie m ają te sam e odczucia i potrzeby zm ysłowe, co było
by argum entem za tym, że w szyscy są równi, poniew aż m ają tę sam ą naturę
- według niego cechy psychofizyczne człow ieka są jednakow e u w szystkich i to
powinno obligować do jednakow ego traktow ania wszystkich ludzi. Słow a te
w owych czasach m usiały m ieć charakter rewolucyjny, poniew aż odnosiły się

57 Należał do prospartańskich heterii, które były tajnymi stowarzyszeniami arystokratów, za
angażowanych czynnie w zwalczanie demoracji.. Jednak pozytywne świadectwo jego mądrości
i nieangażowaniaa się w bieżącą politykę wystawia Tukidydes, zob. VIII, 68.
58 Diels-Kranz, 87, B 44, tłum. J. Gajda.
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nie tylko do Hellenów, ale i do barbarzyńców . Ateński sofista był rzecznikiem
idei powszechnej równości wszystkich ludzi i przeciw nikiem w szelkich nierów 
ności społecznych, prawnych, a także plem iennych. Jak wskazuje wiele dow o
dów, przynajm niej w Atenach pojaw ia się wówczas przekonanie, że praw a natu
ralne nakazują równe traktow anie wszystkich - odnosiło się to jednak jedynie
do obywateli ateńskich. Perykles u Tukidydesa mówi, że Ateńczycy szanują pra
wa w życiu publicznym , zw łaszcza „te niepisane, które bronią pokrzyw dzonych
i których przekroczenie przynosi pow szechną hańbę” 59. Podobne idee pojaw ia
ją się w twórczości Eurypidesa, który był uczniem sofistów 60. A zatem , jak w i
dzim y, pojęcie natury zrodziło pod koniec V wieku p.n.e. ideę egalitaryzm u, któ
ra w yw arła wielki wpływ na myśl ośw ieceniow ą i na w szystkie now ożytne ide
ologie liberalno-dem okratyczne. Poglądy A ntyfonta stanow ią początek kształto
w ania się ogólnego pojęcia ludzkości, które łączy wszystkich ludzi na ziemi
przeciw działając atom izacji społecznej, kulturowej i narodowej naszego gatun
ku. Idea ta jako nadrzędna wartość w wielu późniejszych teoriach prawnonaturalnych odegrała w ielką rolę w kształtow aniu cyw ilizacji europejskiej, m iędzy
innymi dzięki szerokim wpływom nauki stoików, którzy przejęli tę ideę i w ar
tość od sofistów.
Jednak przytoczone wyżej poglądy zasadniczo nie obaliły utrwalonych po
działów społecznych i uprzedzeń Hellenów wobec barbarzyńców , które dostrze
gam y wyraźnie jeszcze w epoce Aleksandra W ielkiego, chociaż w pierwszej po
łowie IV wieku działają sofiści, którzy upow szechniają pojęcie równości spo
łecznej. Na przykład Likofron twierdził: „Świetność szlachetnego pochodzenia
nie jest zgoła niczym oczyw istym , jego dostojność polega na pustych sło
w ach”61. Zaś A lkidam as z Elei uważał: „Bóg w szystkich ludzi uczynił wolnymi,
natura nikogo nie uczyniła niew olnikiem ”62. Szczególnie ważne jest, że w zda
niu tym w idzim y wyraźne utożsam ienie prawa natury i woli boga, co stało się
później podstaw ą rozum ow ania niektórych przedstaw icieli nowożytnej szkoły
prawa natury. Radykalne i antykonserw atyw ne poglądy Likofrona i Alkidam asa
z pew nością były rozw inięciem tez obecnych w nauczaniu pierw szych sofistów
z V wieku.
W racając do Antyfonta, należy podkreślić, że w sposób bardzo zdecydowany
oddzielał praw o natury od praw a stanowionego: „Prawa stanowione bowiem są
wprow adzane przez ludzi, prawa natury zaś - konieczne. Prawa stanowione są
w ynikiem um owy, nie w yw odzą się z natury, praw a natury zaś z natury się w y
wodzą, nie będąc wynikiem umowy. Jeśli ktoś zatem przekraczając praw a stano
wione pozostanie nie zauważony, uniknie hańby i kary, zauw ażony zaś - nie

59 Tukidydes, II, 38.
60 Zob. np. pochwałę równości w Fenicjankach, w. 535 nn; por. łon, w. 854 nn.
61 Diels-Kranz, 83, B 4, tłum. J. Gajda.
62 Zob. C. Muller, Oratores Attici, Paris, 1888, t. 2, s. 154, tłum. J. Gajda.
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uniknie. N aruszenie natom iast ponad miarę w spólnych wszystkim praw natury
jest złem, i to nie m niejszym , dlatego iż pozostaje niezauważone, i nie większym
przez to, iż w idzą je wszyscy ludzie. Zło bowiem w ynika z prawdy, nie z m nie
m ania”63. Z pow yższego fragm entu wynika, że praw a natury są praw dą i dlate
go są konieczne - ich łam anie jest złem o wiele większym niż łam anie praw sta
nowionych, które są tylko um ow ą czyli m niem aniem ludzi. Ponadto, podobnie
jak Hippiasz, sofista uważał, że „w iele rzeczy, które praw o uznaje za spraw iedli
we, pozostaje w sprzeczności z naturą64. Problem atyka, którą porusza Antyfont,
jest odzw ierciedleniem sporów światopoglądow ych, które nurtowały ówczesne
społeczeństw o ateńskie. Na pew no intelektualna opozycja między physis i nómos
była świadectwem realnych problem ów zw iązanych z funkcjonow aniem dem o
kratycznej wspólnoty państwowej. Dlatego w społeczeństw ie ateńskim przeciw 
stawienie to było postrzegane jako ważne i interesujące zagadnienie o walorach
praw no-oby czaj owych i politycznych. Znalazło ono swoje odbicie w ówczesnej
literaturze teatralnej, która była przeznaczona dla wszystkich obywateli i dlatego
problem atyka tragedii bardzo często dotyczyła aktualnych kwestii ogólnospo
łecznych i politycznych. N ajlepszym przykładem jest Antygona Sofoklesa, gdzie
realnym podłożem konfliktu tragicznego jest opozycja między stanowionym pra
wem państwowym reprezentow anym przez króla Teb Kreona, a prawem natural
nym, którego racje uosabia Antygona.
W poglądach Antyfonta w idać także elem enty konserw atyw ne. W swoim
dziele Politikós [sc. lógos - mowa, traktat], które się nie zachowało, idealizuje
dawne czasy przeciw staw iając je zepsutym stosunkom społecznym w Atenach
- przyczyną dem oralizacji jest odejście od starych dobrych zasad w ychow ania
m łodzieży, przykładem jest zagrażający państwu A lkibiades65. Podobna idealizacja daw nego ustroju i obyczajów oraz absolutyzow anie znaczenia w ychow a
nia pojaw ia się także u Platona, gdzie staje się podstaw ą w niosków prow adzą
cych do konstrukcji teorii państw a doskonałego, a później będzie stałym elem en
tem konserwatywnej topiki światopoglądow ej, zarówno w czasach antycznych,
jak i we w szystkich epokach nowożytnych aż do XX I wieku. N ależy zauważyć,
że w łaśnie A ntyfont chronologicznie byłby pierw szym przedstaw icielem antycz
nej myśli politycznej, który ukazuje postępujący upadek obyczajów - stał się
w ten sposób prekursorem m otywu intelektualnego, który odegrał wielką rolę
w kulturze europejskiej, poniew aż pojaw iał się nie tylko w myśli m oralistycznej
i politycznej, lecz także w literaturze pięknej.
Antyfont, chociaż zdawał sobie sprawę ze zm ienności i w zględności, a przez
to niepewnej wartości praw stanow ionych, uważał: „Spraw iedliw ość polega

63 Diels-Kranz, 87, B 44, tłum. J. Gajda.
64 Ibidem.
65 Zob. Gajda, Prawo natury..., s. 231; por. Diels - Kranz, 87, B 72 - 77.
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na tym, by nie przekraczać praw państwa, którego jest się obyw atelem ”66. W tym
w zględzie jego stanowisko jest zgodne z pow szechnym przekonaniem Greków,
że przestrzeganie praw a państw ow ego jest cnotą67. Podobne poglądy głosili inni
sofiści, na przykład Protagoras, a także Sokrates. Jednak stosunek do państwa
i uzasadnienie posłuszeństw a wobec praw nabierają w tej epoce innego w ym ia
ru, poniew aż pojaw iła się świadom ość, że należy ich przestrzegać nie dlatego, że
pochodzą od bogów, ale dlatego, że są one w ynikiem um owy między obyw ate
lami. U Ksenofonta, kiedy Sokrates zadaje pytanie, czym są właściw ie praw a oj
czyste, H ippiasz odpowiada: „Jest nimi to w szystko [...] co ogół obywateli
w spólnie uchw ala i podaje w form ie rozporządzenia na piśm ie do wiadom ości,
co czynić trzeba, a czego należy unikać”68. Odpow iedź ta jest teoretycznym uza
sadnieniem praktyki dem okratycznej. W edług św iadectw a A rystotelesa sofista
Likofron m iał twierdzić, że prawo jest um ow ą oraz rękojm ią wzajemnej spraw ie
dliwości, bez m ożliwości urabiania dobrych i spraw iedliw ych obyw ateli69.
W świetle tej opinii państw o jest tworem utylitarnym i nie kształtuje określonych
wartości m oralnych, czego dom agał się Platon, a także, chociaż w inny sposób
i w innej skali, Arystoteles. W ydaje się, że rów nież A ntyfont nie traktow ał pań
stwa jako wartości samej w sobie, uważał, że należy przestrzegać praw państw o
wych, ponieważ takie są zasady w spółżycia m iędzy ludźmi, które w ym agają do
stosow ania się do opinii wspólnoty.
Praw dopodobnie treść jego niezachow anego traktatu O zgodzie propagow a
ła wśród A teńczyków ducha praw orządności i jedności obyw atelskiej, co było
szczególnie aktualne w epoce wojny peloponeskiej, kiedy konflikty w ew nętrz
ne doprow adziły do bezw zględnej polaryzacji postaw politycznych. W ydaje się
rów nież, że autor pojm ow ał praw a jako pożyteczne konw encje ludzkie. Z za
chow anych fragm entów wynika, że szczególne znaczenie przyw iązyw ał A nty
font do w ychow ania m łodzieży70, które pow inno zapobiegać anarchii, poniew aż
nie ma od niej „nic gorszego dla ludzi” . W ydaje się jednak, że ma na myśli tra
dycyjne starogreckie w ychow anie, a nie nowy typ kształcenia sofistycznego
prow adzący do akceptacji podporządkow ania się opinii większości obywateli.
Z tekstu wynika, że przez w ychow anie pojm uje posłuszeństw o i w ypełnianie
rozkazów 71.
66 Diels-Kranz, 87, B 44, tłum. J. Gajda.
67 U Platona tak pojmuje tę kwestię Sokrates w dyskusji z amoralnym Kaliklesem, który uwa
ża, że posłuszeństwo wobec prawa jest sprzeczne z naturą człowieka (Gorgiasz 483 c -d - 492 c).
68 Wspomnienia o Sokratesie, IV, 13.
69 Polityka, III, 1280 b.
70 Diels-Kranz, 87, B 60: „Sądzę, że najważniejsze ze wszystkich spraw ludzkich jest wycho
wanie”, tłum. J. Gajda.
71 Ibidem, 87, B 61: „Nie ma nic gorszego dla ludzi niż anarchia. Dawniej ludzie wiedząc o tym
od początku przyzwyczajali dzieci do posłuszeństwa i wypełniania rozkazów, by w wieku dojrza
łym, popadając w zmienne koleje losu, nie pogrążać się w zamęcie”, tłum. jw.
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Interesującym rysem poglądów Antyfonta jest swoisty pesym izm egzysten
cjalny, konform izm i pragm atyzm etyczny. Sądził on, że życie człow ieka jest
niepowtarzalne, krótkie i pełne trudu72. Dla wszystkich ważne jest to, co przyno
si pożytek i radość, dlatego ludzie powinni w łaściw ie wykorzystać życie73 - w i
dać tutaj antycypację niektórych idei epikurejskich. Analizując zachowane frag
m enty pism tego sofisty, m ożna dojść do wniosku, że praw dziw ą naturą człow ie
ka jest dążenie do korzyści (teza ta stała się później u M achiavellego podstaw ą
teorii praktyki politycznej). Nie oznacza to jednak, że człow iek kierując się w ła
sną korzyścią może krzyw dzić innych74.
Ten typ postawy wobec ludzi m ożem y uznać za przykład racjonalnie w yli
czonej etyki pragm atycznej, która była szczególnie użyteczna w warunkach de
m okratycznych. Podobnie jak Hippiasz, Antyfont daw ał do zrozum ienia, że pod
stawowym prawem natury u człow ieka jest zabieganie o przedłużenie i jakość
życia, a zatem każdy powinien unikać tego, co przeciwne życiu, czyli przykrości
i przeszkód, które uniem ożliw iają korzystanie z rzeczy pożytecznych i przyjem 
nych. W idzim y tutaj w yraźną ew olucję - prawo do sam ozachow ania przeradza
się tutaj w egoistyczną ideę hedonistyczną. Dlatego niektórzy badacze prawa na
turalnego twierdzą, że sofista ten głosi egoistyczną rów ność wszystkich ludzi,
której istota jest aspołeczna, poniew aż „aprobata egoizm u w imię realizacji pra
wa natury podw aża rację bytu społeczeństw a opartego na prawie stanow io
nym ”75. Należy jednak przypom nieć, że według najnow szych liberalnych dok
tryn socjologiczno-pedagogicznych naturalny egoizm m oże być pozytyw nym
elem entem stym ulującym kreatyw ność, am bicję i sprawność życiow ą76.
Antyfont zdawał sobie sprawę, że sfera praw a polega na określonej zgodzie
czyli um owie i nie m a nic w spólnego ze sferą natury, zaleca jednak konformistyczną postawę wobec praw stanowionych: „N ajkorzystniejszy dla siebie stosu
nek do spraw iedliw ości ma taki człowiek, który wobec świadków przestrzega
praw stanowionych, bez świadków zaś - praw natury”77.
N auka A ntyfonta m a wyraźne ograniczenia etyczne, uważa, że wolnością jest
tylko to, „co jako pożyteczne wywodzi się z natury”78. Niestety nie wiem y do
kładnie, co rozum iał przez naturę: czy miał na myśli tylko naturę człow ieka, czy
naturę w szechśw iata? Praw dopodobnie tak jak inni sofiści, nie zdobył się na po
zytywne określenie i wyróżnienie istoty natury ludzkiej - dokonał tego dopiero

12 Ibidem, 87, B 50-51, tłum. jw.
73 Ibidem, 87, B 53.
74 Ibidem, 87, B 61.
75 Tokarczyk, Klasycy..., s. 35.
76 Por. np. H. A. Giroux, Theories o f Reproduction and Resistance in New Sociology o f Education: A Critical Analysis, „Harward Education Review”, 1983, 53, 3.
77 Diels-Kranz, 87, B 61, tłum. jw.
78 Ibidem.
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Sokrates, twierdząc, że istotą człow ieka jest jego dusza, którą pojm ow ał jako intelekualną i m oralną osobow ość79. Nasz sofista uzasadniając równość m iędzy
ludźm i potrafił pow ołać się na wspólne wszystkim cechy naturalne, a zatem je 
go orientacja teoriopoznaw cza m usiała mieć charakter antropologiczny. Jego
koncepcja człow ieka oparta była jednak na założeniach m oralnych, ponieważ
odczuw ał w yraźną niechęć do nam iętności: „Kto zaś chce folgować swym prze
lotnym nam iętnościom , dąży do rzeczy złych, zam iast dobrych”80. Gdzie indziej
mówi: „Rozum jest przew odnikiem ciała dla wszystkich ludzi, tak ze względu
na zdrowie i chorobę, jak i z wszelkich innych pow odów ”81. Pojawia się tutaj
oczywisty racjonalizm , który stanowi podstawę postępow ania człowieka. W ol
ność nie polega na tym, że człow iek m oże robić to, co chce, bez żadnych ogra
niczeń - pogląd ten jest w swej zasadzie zgodny ze współczesnym i dem okra
tycznym i koncepcjam i wolności. Sofista mówi, że czynienie tego, co pożytecz
ne, jest z natury właściw e, pobłażanie nam iętnościom jest nieracjonalne, ponie
waż prowadzi do zła. W idać zatem u A ntyfonta z jednej strony absolutyzowanie
rozum u, a z drugiej wpływ starych zasad w ychow ania greckiego, opartych
na przekonaniu, że w łaściw ą cechą człow ieka powinno być panow anie nad sobą.
Te same zasady są obecne w filozofii Sokratesa i Platona, jednak w wypadku na
szego sofisty, punktem w yjścia jego rozw ażań etycznych, politycznych i praw 
nych są względy utylitarne i pragm atyczne, a nie wynikające z jakiejkolw iek
obiektywnej teorii wartości. R óżnica ta jest istotą fundam entalnego sporu świa
topoglądow ego m iędzy Platonem i sofistami.
W wywodach Antyfonta dostrzegam y niewątpliwie realistyczny stosunek
do natury człow ieka. Pojaw iają się u niego początki problem atyki, którą podej
m ą później nowożytni pisarze polityczni od M achiavellego aż po ostatnich
przedstaw icieli szkoły prawa natury. M am y tu na myśli przede wszystkim takie
zagadnienia jak: cechy naturalne człow ieka i pochodzenie prawa, rola rozum u
i praw a naturalnego w życiu jednostki, utylitaryzm etyczny oraz zasada funkcjo
now ania um owy społecznej. Antyfont był, podobnie jak Hippiasz, zdecydow a
nym zw olennikiem wyższości praw a natury nad prawem stanowionym . Jednak
jego pragm atyzm polegał na zalecaniu posłuszeństw a zarówno wobec praw a sta
nowionego, jak i naturalnego, ponieważ w niczym nie uszczupla ono naturalnej
wolności człow ieka, powinno zaś być, jako idea pow szechnego braterstw a i rów 
ności, zaporą dla w szelkich waśni i wojen między ludźmi.
Protagoras, H ippiasz i A ntyfont byli twórcam i teorii um owności prawa pań
stwowego, którą określam y konw encjonalizm em prawnym - prawa stanowione
przyw ykliśm y nazywać prawem pozytywnym . W yróżnienie prawa naturalnego
i stanow ionego oznaczało początek dyskusji na tem at tak zw anego dualizm u
79 Zob. Reale, t. 1, s. 315-317.
80 Diels-Kranz, 87, B 58, tłum. J. Gajda.
81 Ibidem, 87, B 2.
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prawnego, co w istocie przyczyniło się do pow stania filozofii prawa, która jest
ważnym elem entem wielu w spółczesnych doktryn politycznych i postaw św iato
poglądowych.
Jak to przedstaw iliśm y, sofiści m imo całego swego relatyw izm u i antydogm atyzm u nie usiłowali obalić podstawowej wartości, jak ą dla Greków była
w spólnota państw ow a - przeciw nie, byli jej konsekw entnym i w yznawcam i.
Uważali jednak, że praw a tworzą ludzie przy pom ocy rozumu, kierując się
względam i utylitarnym i. W ten sposób dokonali pierwszej w dziejach kultury
śródziem nom orskiej desakralizacji prawa, stając się twórcam i politycznego ra
cjonalizm u. Ich relatyw izm był uzasadnieniem zm ienności i zróżnicow ania form
praw noustrojow ych w wiekach VI i V p. n. e., które były epoką ew olucji poli
tycznej w gm inach greckich. Epokę tę nazw ano ośw ieceniem greckim, ponieważ
zaszły wówczas przem iany, które wyzwoliły myśl i m entalność grecką z dotych
czasowej tradycji82. Zakw estionow anie przez sofistów prawdy obiektywnej było
im pulsem dla dalszego bujnego rozw oju filozofii, chociaż najwięksi filozofow ie,
tacy jak Platon i A rystoteles nie uznawali ich za filozofów , odrzucając zdecydo
wanie przypisyw ane im poglądy teoriopoznaw cze83, co przyczyniło się do nega
tywnej recepcji sofistyki w następnych epokach. Jeszcze Hegel, chociaż dostrze
gał cyw ilizacyjną rolę tej form acji, uważał sofistów jedynie za twórców kultury
czyli „rezonującego m yślenia”84. Tym czasem obecnie uważa się powszechnie,
że oni pierwsi jeszcze przed Sokratesem dokonali zw rotu antropologicznego
w dziejach myśli filozoficznej, poniew aż zaczęli traktować m ądrość jako wiedzę
dotyczącą działania i postępow ania człow ieka. Politykę natom iast traktowali ja 
ko sferę, w której jednostka pow inna realizow ać swoje pozytyw ne ambicje.
Ideę poczucia praw a i obowiązku stanow iącą podstaw ę europejskiej pedago
giki społecznej zawdzięczam y sofistom , podobnie jak ideę w ychow ania oparte
go na wiedzy - w ychow aw cza i etyczna działalność Sokratesa jest kontynuacją
i filozoficznym rozw inięciem ich dorobku intelektualnego. Istnieje jednak m ię
dzy nim a sofistam i zasadnicza różnica w opcji antropologicznej - Sokrates
zgodnie z duchem swojej epoki poszukiw ał ideału człow ieka, natom iast sofiści
badali go takim, jakim jest, próbując zrozum ieć, jakie są jego cechy naturalne,
czym się kieruje w życiu i w jaki sposób tworzy państwo.
N ajw iększą zasługą sofistów było niew ątpliw ie utrwalenie przekonania, że
państwo i prawo m ają charakter um owny, co stanowiło usankcjonow anie rozw o
ju dem okracji jako ustroju opartego na porozum ieniu ludzi. Polityczne uzgodnie
nia między obywatelam i zaczęto odtąd pojm ować jako podstaw ę funkcjonow a
nia państwa. Sofiści są zatem faktycznym i twórcam i idei um owy społecznej. T a

82 Tak ukazuje tę epokę m.in. G. Saitta, L ’illuminismo della sofistica greca, Milano 1938.
83 Zob. Arystoteles, M etafizyka, 1004 b.
84 Pozytywną ocenę dorobku sofistów przedstawił Hegel w swoich Wykładach z historii filo 
zofii (I wyd. Berlin 1833), tłum. Ś. F. Nowicki, W arszawa 1994; zob. s. 514; por. s. 495-537.
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kie pojm ow anie rzeczywistości politycznej jest zapow iedzią podstawowej demokratyczno-liberalnej tendencji, którą dzisiaj określam y zasadą konsensusu spo
łecznego. Ten elem ent sofistycznej myśli pedagogiczno-społecznej z pew nością
należy traktować jako pierw szą w sferze teorii, antyczną antycypację now ożyt
nej form acji dem okratycznej.
R ealistyczna w now ożytnym znaczeniu tego słowa etyka społeczna, której
początki stworzyli sofiści, stała się stopniowo rzeczyw istą podstaw ą nowożytnej
myśli polityczno-społecznej od czasów G rocjusza i jego następców - teoretyków
szkoły praw a natury, którzy zaczęli pojm ow ać państwo podobnie jak sofiści, ja 
ko um owę społeczną. Pojęcie to zrobiło szczególną karierę w epoce O św iecenia
dzięki R ousseau i do tej pory pośrednio kształtuje europejską myśl dem okratycz
ną. Pow ażną zasługą sofistów było stworzenie podstaw filozofii praw a poprzez
rożróżnienie prawa stanow ionego i prawa natury. Są zatem twórcam i konwencjonalizm u praw nego i liberalno-lew icow ych teorii praw no-naturalnych (egalita
ryzm, kosm opolityzm ). Jako pierwsi podjęli problem atykę zw iązaną z funcjonowaniem sfery publicznej, twierdząc, że dobrem publicznym jest to, co pożytecz
ne dla państw a - są więc rzeczyw istym i kreatoram i utylitaryzm u społecznego
i politycznego, który jest także składnikiem wszystkich w spółczesnych ideologii
pragm atycznych. Form acji sofistycznej zaw dzięczam y także początki idei ewolucjonizm u społecznego i cyw ilizacyjnego, stanowiącego nadal podstaw ę ujęcia
rzeczyw istości w większości nauk społecznych i hum anistycznych (m imo w i
docznej ostatnio niechęci do pojęcia postępu).
W spółczesna kultura, nauka i filozofia są przeniknięte duchem pluralizm u
i relatywizm u, dlatego obecnie postrzega się sofistów jako patronów postindustrialnej cyw ilizacji ponow oczesnej, opartej rzekom o (?) na indyferentyzm ie
doktrynalnym . Postm oderniści naw iązując do ukazanej przez Platona opozycji
m iędzy filozofią i dem okracją, typowej dla całej naszej „now oczesnej” kultury,
twierdzą, że sofiści, reprezentujący w tym sporze antydoktrynalną dem okrację,
odnieśli w naszej epoce zdecydow ane zw ycięstwo, poniew aż wyczerpały się
w szystkie „projekty filozoficzne” , zarówno te klasyczne, jak i „now oczesne” ,
czyli ośw ieceniow e85. R zeczyw iście sofiści ateńscy reprezentow ali typ otwartej
i krytycznej kultury dem okratycznej, której istotą jest zróżnicow anie i w zględ
ność w szystkich wartości. Dalecy byli jednak od totalnej „dekonstrukcji” pojęciow o-aksjologicznej - na przykład dla większości z nich wartością nadrzędną
było państw o, a dla niektórych równość i braterstw o wszystkich ludzi. Każdy
z nich m iał inne poglądy, chociaż większość ich tez sprowadzała się do przeko
nania, że człow iek jest kreatorem sam ego siebie poprzez pracę nad sobą i naby
cie um iejętności przekonywania. Sofiści zatem usiłowali stworzyć harm onijną
syntezę indywidualizm u i pozytyw nego konform izm u, który obecnie nazywam y

85 Legutko, Sofiści..., op. cit., publ. intern., przyp. 9; por. Rorty, D er Yorrand...., passim.
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przystosow aniem społecznym . Taka pedagogika uczyniła ich prekursoram i naj
now szych tendencji w spółczesnego wychow ania, zm ierzających do ukształtow a
nia w człow ieku przede w szystkim skuteczności życiowej - społecznej i zaw o
dow ej86. Na pew no stworzyli także idee, które stały się podstaw ą nauk społecz
nych, badających najbardziej istotne cechy społeczeństw a dem okratycznego
- teorii kom unikacji i psychologii społecznej, które zajm ują się zasadam i oddzia
ływ ania na innych. Uczyli przystosow ania społecznego, m ożna ich zatem na
zwać twórcam i takiego wychowania, które w naszej epoce nazywam y „obyw a
telskim ” , a także „edukacją „krytyczną” i” edukacją dla dem okracji” 87. W ydaje
się zatem, że nie będzie nadużyciem światopoglądow ym , jeśli uznam y obecną
rzeczyw istość społeczną za potw ierdzenie aktualności przedstaw ionego powyżej
pozytyw nego dorobku form acji sofistycznej. W istocie zasadniczym elem entem
paidei było przygotow anie do życia w w arunkach dem okratycznych, co jest tak
że celem szeroko pojętej współczesnej edukacji.
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Social and Political Thought of Sophists
Protagoras, Prodicus, Hippias, and Antiphon
Summary

By emphasising the role of the social factor in the human life, the sophists created the
foundations of European sociopolitical thought which arose from the spirit of criticism,
pervading the Athenian democratic culture in the second half of the 5th century B.C. They
gave rise to the first anthropological breakthrough in the history of our civilisation by
treating philosophy, education and upbringing as preparation for life in a free civil
society. They also had their share in depriving the laws of their sacral status sińce they
treated the State and the law as results of a social contract dictated by utilitarian reasons.
Therefore they should be regarded as the inventors of legal-political conventionalism and
utilitarianism which have formed the basis for today’s democracy. Protagoras was the
author of the notion of social evolution. That notion was later to become the foundation
of leftist, liberał and conservative sociopolitical attitudes. According to Protagoras,

86 Zob. Giroux, op. cit. Autor jest reprezentantem radykalnej opcji - twierdzi, że celem eduka
cji jest nie tylko sprawowanie kontroli nad własnym życiem, lecz także tworzenie i zdobywanie
władzy. A zatem zadaniem szkoły nie jest przekazywanie wiedzy, lecz tworzenie podmiotów po
litycznych. Por. A. Szpociński, Wyłanianie się nowego ładu edukacyjnego we współczesnej Pol
sce, „Kultura W spółczesna”, 3 (37), 2003, s. 5-17, zob. s. 14-15.
87 W tym kierunku poszła reforma szkolnictwa we Francji (1995) kładąc nacisk na edukację
„obywatelską” i „krytyczną” . Zob. Szpociński, loc. cit.; Por. V. A. Kelly, Education and Democra
cy. Principłe and Practice, London 1995.
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education is preparation for life in the society, and thus he might be called a patron of the
modern „education for democracy”. Prodicus put forward the ideał of an individual
sacrificing his interests for the sake of the community and showed the social function of
work. He also regarded religion as a human invention, acąuiring its shape in the course
of hi story. Hippias and Antiphon created the notion of the law of naturę and the idea of
social egalitarianism, sińce they claimed that all human beings are naturally equal.
Moreover, they formulated and contrasted the two notions: naturę (physis) and legał
convention (nómos). Later this opposition became a fundamental ąuestion of the
European philosophy of law and politics.
The sophists of the classical period, though they propagated relativism and
epistem ological sensualism , were far from preaching antisocial and immoral
individualism. Their teachings were based on antihedonistic ethical restraint. They all
recognised primacy of the community over an individual which was the most important
foundation of the Greek political culture in that period. They were also forerunners of
those tendencies in the modern pedagogy that aim at endowing the pupil or student first
of all with social and professional efficiency.

