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Dlaczego Ksenofont?

Sokrates jest jedną z najbardziej symbolicznych postaci w dziejach 
kultury europejskiej, która obrosła wręcz legendą, tracąc coraz 
więcej ze swej prawdziwej tożsamości, co wyjątkowo adekwatnie 
ujmuje Jaeger:

Sokrates jest jedną z tych niezapomnianych postaci w histo-
rii, które urosły do miary symbolu  Niewiele tylko rysów 
rzeczywistego człowieka i obywatela Aten, który urodził się 
około r  469 p n e , a w r  399 został skazany na śmierć i stra-
cony, utrwaliło się w pamięci ludzkości, a przecież uznała 
go ona za jednego ze swych najdoskonalszych przedstawi-
cieli na przestrzeni dziejów  O trwałości jego wspomnienia 
zadecydowało nie tyle jego życie i nauka (o ile w ogóle głosił 
jakąś naukę) – ile śmierć poniesiona za przekonania, które 
dlań stanowiły sens życia1 

Każda monografia poświęcona owej wybitnej postaci musi 
zmierzyć się z tzw  „problemem Sokratesa” czy też inaczej mówiąc – 

„kwestią sokratyczną”  Jest to jedno z najbardziej intrygujących 
i  wciąż żywo dyskutowanych zagadnień w  szerokich kołach 
naukowych  Jak słusznie zauważa Guthrie, jego istnienie jest wręcz 
nieuniknione, ponieważ sam Sokrates nie pozostawił po sobie żad-
nego pisma prezentującego jego myśl filozoficzną, a źródła, jakimi 
dysponujemy w tym zakresie – Arystofanes, Platon, Ksenofont 

 1 W  Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł  M  Plezia, 
H  Bednarek, Warszawa 2001, s  563 
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i Arystoteles – różnią się zasadniczo w swoim przekazie2  Usilne 
próby odtworzenia „historycznego” Sokratesa doprowadzały zazwy-
czaj do jednostronnego wyboru wyłącznie jednego źródła i całko-
witego lekceważenia pozostałych  Taka metoda zadziwić powinna 
każdego wnikliwego badacza, który pomimo bogactwa i ogromnej 
różnorodności materiału źródłowego miałby skupić się wyłącznie 
na jego cząstce  A „problem Sokratesa” był i niestety w większości 
przypadków jest nadal rozwiązywany w taki jednostronny spo-
sób  Wraz z publikacją A  Momigliano The Development of Greek 
Biography ów problem zaistniał w nieco odmiennej perspektywie  
Włoski uczony bowiem stwierdzając, iż sokratycy w swoich pismach 
skupiali się przede wszystkim na ukazaniu potencjalnego Sokratesa, 
a nie rzeczywistego, zasiał w wielu umysłach ziarno sceptycyzmu3  
Pojawiły się wówczas kolejne pytania: czy w ogóle jesteśmy w stanie 
odtworzyć postać historycznego Sokratesa, czy może lepiej przypi-
sać owym źródłom rolę przewodników w rekonstruowaniu myśli 
ich autorów lub też wspaniałych filozoficznych portretów Sokratesa, 
jakie zostały tam nakreślone? Wobec tak postawionego problemu 
najlepszą metodą poznania filozofii sokratejskiej wydaje się być 
komparatystyka, zestawienie wszystkich źródeł, które A  Diès opi-
sywał jako powożenie kwadrygą4  Nie powinno zatem lekceważyć 
się żadnego ze źródeł, lecz starać się wydobyć z każdego z nich jak 
najbardziej wnikliwy i dokładny portret Sokratesa, by następnie 
móc je ze sobą porównywać  Takie działanie przybliży nam samą 
filozofię sokratejską w jej ogromnej różnorodności oraz ukaże, jak 
doniosłą rolę w filozofii odegrał tzw  ruch sokratyczny5 

Częściową odpowiedzialność za brak jednolitego wizerunku 
Sokratesa ponoszą jego uczniowie  Ksenofont uwiedziony charyzmą 

 2 W K C  Guthrie, Sokrates, przeł  K  Łapiński, S  Żuławski, Warszawa 2000, 
s  10–11 
 3 A  Momigliano, The Development of Greek Biography, Cambridge 1993, 
s  46 
 4 A  Diès, Autour de Platon, Paris 1927, s  157–159 
 5 P A  Vander Waerdt (red ), The Socratic Movement, Ithaca–London 1994, 
s  2–3 
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filozofa przedstawiał go w jak najbardziej korzystnym świetle, kreu-
jąc „jako wzór człowieka najlepszego i najszczęśliwszego”6  Platon 
natomiast przypisywał mu własne poglądy, które w niektórych 
jedynie przypadkach były rozwiniętymi tezami samego Sokratesa  
Wykreowany przez niego Sokrates, jak zauważa Wesoły, „to cały 
czas postać ironiczna, nagabująca, dociekliwa, fascynująca, ale 
i nieodgadniona w swej literackiej i filozoficznej kreacji”7  Tak 
enigmatyczny i barwny protagonista dodawał Platońskim dialo-
gom wyjątkowego artyzmu, który sprawił, iż przez dość długi czas 
zawarty w nich wizerunek Sokratesa był uznawany za najbardziej 
adekwatny i autentyczny  Platon urzekając swymi dziełami rzesze 
czytelników przez kolejne stulecia, przyczynił się do powolnego 
odchodzenia w niepamięć świadectw innych sokratyków, które 
ostatecznie bezpowrotnie zaginęły, zachowując się jedynie frag-
mentarycznie  Jego jedynym rywalem na tym polu był Ksenofont, 
z którego dziełami przeszłość obeszła się równie łagodnie co z dzie-
łami Platona, zachowując wszystkie jego pisma 

Przez kolejne stulecia aż do początku XIX wieku pisma sokra-
tyczne Ksenofonta cieszyły się dość dużym uznaniem i dla wielu 
badaczy stanowiły zasadnicze źródło poznania i odtwarzania myśli 
historycznego Sokratesa8  Wraz z artykułem Schleiermachera Über 
den Wert des Sokrates als Philosophen opublikowanym w roku 1818 
zapoczątkowana została krytyka owych pism, która z upływem 
czasu zyskiwała coraz większą grupę popleczników  Tendencja 
deprecjonowania wartości dzieł Ksenofonta nasiliła się szczególnie 
pod koniec XIX wieku, kiedy ukazało się angielskie tłumacze-

 6 Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, IV 8,11  Wszystkie cytaty z pism 
sokratycznych Ksenofonta w przekładzie autorki  W niniejszej pracy zamiennie 
z tytułem Wspomnienia o Sokratesie stosowany jest tytuł Memorabilia 
 7 M  Wesoły, Sedno życia i filozoficznego wyzwania Sokratesa, „Peitho  
Examina Antiqua”, 1(2)/2011, s  106 
 8 L A  Dorion, The Rise and Fall of the Socratic Problem, przeł  M  Bailar [w:] 
D R  Morrison (red ), The Cambridge Companion to Socrates, s  2  Bibliograficzne 
zestawienie zainteresowania pismami sokratycznymi Ksenofonta do początku 
XIX wieku zob  L A  Dorion, M  Bandini, Xénophon. Mémorables, t  I, Paris 2000, 
s  8–12 
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nie tekstu wybitnego niemieckiego badacza9 i, jak się wydaje, jest 
niestety wciąż żywa  Schleiermacher oparł swą krytykę na dwóch 
głównych filarach:

(1) Ksenofont nie był filozofem, lecz raczej żołnierzem i poli-
tykiem, a zatem nie może stanowić wiarygodnego źródła 
poznania filozofii sokratejskiej;

(2) Ksenofont tak gorliwie bronił swego mistrza przed posta-
wionymi mu zarzutami, że w jego przekazie Sokrates jawi się 
jako dość konserwatywna i stereotypowa osobowość, która 
nie mogła stanowić żadnej atrakcji, a tym bardziej nie była 
w stanie oczarować ani wzbudzić zainteresowania w grupie 
takich myślicieli jak Platon czy Euklides 

W konkluzji swojego wnioskowania Schleiermacher wyraź-
nie stwierdził, że Sokrates musiał być kimś więcej, niż zawarł to 
w swych pismach Ksenofont, a pełny obraz filozofa odnajdziemy 
dopiero w pismach innego filozofa – Platona10 

Artykuł niemieckiego badacza spotkał się z ogólną aprobatą 
i zapoczątkował ogromną falę krytyki pism Ksenofonta, co ozna-
czało jednocześnie afirmację Platońskiego wizerunku Sokratesa  
Argumenty Schleiermachera były powtarzane i rozbudowywane 
przez wielu wybitnych znawców starożytności, do grona których 
należą m in: K  Joel, H  Maier, J  Burnet, A E  Taylor11  W konse-
kwencji nurt ten doprowadził do całkowitego odrzucenia świadec-
twa Ksenofonta, co najlepiej obrazują słowa Burneta: „Zachowanie 
wizerunku Ksenofontowego Sokratesa jest czymś naprawdę nie-
możliwym, nawet gdyby był on godny zaufania”12 

 9 F D E  Schleiermacher, The Worth of Socrates as Philosopher [w:] W  Smith 
(red ), PLATON: The Apology of Socrates, the Crito and part of the Phaedo, London 
1879 
 10 Ibidem, s  10–11 
 11 K  Joel, Der echte und der Xenophontische Sokrates, t  I–III, Berlin 1893–
1901; A E  Taylor, Varia Socratica, Oxford 1911; H  Maier, Sokrates. Sein Werk und 
seine geschichtliche Stellung, Tübingen 1913; J  Burnet, Greek Philosophy: Thales 
to Plato, London 1914 
 12 J  Burnet, op  cit , s  150, przeł  D  Tymura 
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Tendencja deprecjonowania pism sokratycznych Ksenofonta 
utrzymuje się również w wielu współczesnych opracowaniach 
naukowych, a za jej największych popleczników należy uznać 
tak wybitnych badaczy jak: G  Vlastos, G X  Santas, C H  Kahn, 
W  Jaeger, T C  Brickhouse i N D  Smith13  W ich przekonaniu jedy-
nym wiarygodnym źródłem poznania myśli sokratejskiej są dialogi 
Platońskie, co wyraźnie ukazuje, jak silne jest wciąż stanowisko 
Schleiermachera, choć liczy już prawie dwieście lat 

Ten swoisty ostracyzm doprowadził do powszechnego utrwa-
lenia Platońskiego obrazu Sokratesa jako jedynego właściwego, 
a w konsekwencji także do braku dogłębnej analizy treści filozo-
ficznych zawartych w pismach Ksenofonta  W drugiej połowie XX 
wieku zaczął się stopniowo pojawiać bardziej pozytywny nurt, doce-
niający przynajmniej częściowo wartość jego pism14  Jedną z czo-
łowych postaci, która zapoczątkowała bardziej wnikliwe badania 
dzieł Ksenofonta, był L  Strauss  Jego wysiłki badawcze zaowoco-

 13 G  Vlastos (red ), The Philosophy of Socrates. A Collection of Critical Essays, 
New York 1971; G X  Santas, Socrates: Philosophy in Plato’s Early Dialogues, Lon-
don 1979; C H  Kahn, Did Plato write Socratic Dialogues?, „Classical Quarterly”, 
31/1981; W  Jaeger, op  cit ; T C  Brickhouse, N D  Smith, The Philosophy of Socrates, 
Boulder 2000  Powszechne, współczesne stanowisko badawcze najlepiej chyba 
oddają słowa Vlastosa: „We may fall back on the general grounds on which Plato’s 
testimony has the greater credibility: he had come to know Socrates intimately 
over a period of years before his master’s death and then had spent many years 
deepening and clarifying that knowledge by writing philosophy as a Socratic  
Xenophon’s acquaintance with Socrates is of unknown duration and probably 
no better than casual  And in Plato we have a witness who could be counted on 
to understand the philosopher in Socrates as only a philosopher could, while the 
best we could expect from Xenophon is that we could learn about Socrates from 
a gifted litterateur  Suppose we had two accounts of Bertrand Russell’s philosophy, 
one from G E  Moore, the other from H G  Wells  Would we hesitate for a moment 
between the two?” (G  Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher, Ithaca 1991, 
s  298)  Próba rehabilitacji pism sokratycznych Ksenofonta jako źródła historycz-
nego została podjęta przez autorkę pracy w artykule Wiarygodność Ksenofonta 
jako źródła poznania myśli Sokratesa [w:] A  Pacewicz, A  Olejarczyk, J  Jaskóła 
(red ), Philosophiae itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej, 
Wrocław 2009 
 14 Zob  A  Momigliano, op  cit ; J K  Anderson, Xenophon, London 1974 
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wały wydaniem dość dokładnych opracowań Memorabiliów, Uczty, 
Apologii oraz Ekonomika15  Nie przedstawiają one jednak dokład-
nej analizy filozofii sokratejskiej w ujęciu Ksenofonta, skupiając 
się głównie na ogólnej prezentacji treści pism  Ogromną zasługą 
Straussa jest niewątpliwie zapoczątkowanie badań nad logoi Sokrati-
koi (λόγοι Σωκρατικοί) Ksenofonta, co zaowocowało wzrastającym 
zainteresowaniem i przynajmniej częściową zmianą stosunku histo-
ryków filozofii do ich zawartości  W ostatnich dziesięcioleciach 
można zaobserwować zwiększającą się liczbę publikacji poświę-
conych pismom sokratycznym Ksenofonta  Na szczególną uwagę 
zasługują prace V  Gray16, L A  Doriona17, D R  Morrisona18 oraz 
pozycja wydana pod redakcją P A  Vander Waerdt, w której znala-
zły się cztery artykuły poświęcone pismom Ksenofonta autorstwa 

 15 L  Strauss, Xenophon’s Socratic Discourse: An Interpretation of the Oeco-
nomicus, Ithaca 1970, L  Strauss, Xenophon’s Socrates, Ithaca 1972 
 16 Twórczość Ksenofonta stanowi dominującą dziedzinę badań naukowych 
prowadzonych przez V  Gray  Jej wieloletnie badania zaowocowały literackim 
opracowaniem Memorabiliów: V  Gray, The Framing of Socrates. The Literary 
Interpretation of Xenophon’s Memorabilia, Stuttgard 1998  Wskazana praca ukazuje 
Memorabilia jako wyjątkowe dzieło, które „jako kompozycja nie ma oczywistego 
poprzednika w greckiej literaturze” (V  Gray, op  cit , s  1, przeł  D  Tymura)  
Autorka przedstawia dzieło Ksenofonta jako efektowne połączenie retoryki i sen-
tencji typowych dla mędrców, wokół których narosła tzw  „wisdom literature” 
(V  Gray, op  cit , s  176–7) 
 17 L A  Dorion, Xenophon’s Socrates [w:] S  Ahbel-Rappe, R  Kamtekar 
(red ), A Companion to Socrates, Oxford 2009; L A  Dorion, The Rise… Dorion 
zakładając literacki charakter Sokratikoi logoi, który zezwala autorom na pewną 
swobodę dotyczącą nie tylko tła poszczególnych dialogów, ale i poruszanych 
w nich zagadnień filozoficznych, stwierdza, iż próba rekonstrukcji poglądów 
historycznego Sokratesa na ich podstawie rysuje się jako przedsięwzięcie z góry 
skazane na porażkę  Jeśli zatem kwestia sokratyczna jest wciąż nierozstrzygniętym 
problemem i takim pozostanie ze względu na specyfikę dialogów sokratycznych, to 
jedną z konsekwencji, jakie pociąga za sobą to założenie, jest stwierdzenie, iż „nie 
istnieje już żadna przeszkoda, by zrehabilitować pisma sokratyczne Ksenofonta”  
Wszystkie bowiem oskarżenia, jakie wysuwano przeciwko ich wartości, „dyskre-
dytowały świadectwo Ksenofonta w kontekście rozwiązania kwestii sokratycznej”  
(L A  Dorion, Xenophon’s…, s  93) 
 18 D R  Morrison (red ), op  cit.
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T  Pangle’a, D  O’ Connora, D  Morrissona oraz A  Stevensa19  Warto 
również nadmienić, że od roku 2003 odbywają się konferencje 
naukowe „Socratica” poświęcone badaniom tekstów sokratyków, 
w tym również Ksenofonta, któremu poświęcone zostało w całości 
pierwsze spotkanie20  W języku polskim dysponujemy monografią 
Ksenofonta, której autorem jest K  Głombiowski21  Nie posiadamy 
natomiast żadnej dokładnej analizy filozofii sokratejskiej i postawy 
samego Sokratesa, jaką zawarł Ksenofont w swych pismach22 

Celem niniejszej pracy jest zapełnienie owej luki oraz próba 
zainteresowania wizerunkiem Sokratesa w  ujęciu Ksenofonta, 
gdyż wbrew przeważającej opinii historyków filozofii nie jest on 
wyidealizowany23  Dokładna, wnikliwa analiza pism historyka 
ukazuje Sokratesa jako filozofa i praktyka skupiającego całą swą 
energię i działanie na kształtowaniu osobowości młodych Ateńczy-
ków  Głównym celem życiowym filozofa jest przebywanie wśród 
Ateńczyków i prowokowanie ich do krytycznego myślenia oraz 
moralnej odnowy  A taki wyjątkowo aktywny Sokrates, szerzący 

 19 T L  Pangle, Socrates in the Context of Xenophon’s Political Writings; 
D K  O’Connor, The Erotic Self – Sufficiency of Socrates: A Reading of Xenophon’s 
Memorabilia; D R  Morrison, Xenophon’s Socrates as Teacher; J A  Stevens, Friend-
ship and Profit in Xenophon’s Oeconomicus [w:] P A  Vander Waerdt (red ), The 
Socratic Movement, Ithaca–London 1994 
 20 Pełna informacja odnośnie organizowanych konferencji „Socratica” 
dostępna na stronie internetowej: www socratica eu 
 21 K  Głombiowski, Ksenofont. Żołnierz i pisarz, Wrocław 1993 
 22 Częściową, dość pobieżną analizę wizerunku Sokratesa w pismach Kse-
nofonta zaprezentował Ryszard Legutko: R  Legutko, Sokrates. Filozofia męża 
sprawiedliwego, Poznań 2013 
 23 O idealizacji pisze m in  Jaeger: „Celem tej Obrony, jak zresztą i całych 
Wspomnień, jest, jak wiadomo, przeprowadzenie dowodu, że Sokrates był w naj-
wyższym stopniu patriotycznym, pobożnym i lojalnym obywatelem państwa 
ateńskiego, który bogom składał ofiary, zasięgał porady u wróżbitów, spieszył 
z czynną pomocą swoim przyjaciołom, a w życiu publicznym zawsze wypełniał 
przypadające nań obowiązki  Na to można jedynie powiedzieć, że gdyby Sokra-
tes był w rzeczy samej taką chodzącą poczciwością, jak usiłuje go przedstawić 
Ksenofont, to w żaden sposób nie wzbudziłby podejrzeń swoich współobywateli, 
a tym bardziej nie zostałby skazany na śmierć jako zagrażający porządkowi pań-
stwowemu” (W  Jaeger, op  cit , s  571) 
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w gronie swych młodych słuchaczy własne treści filozoficzno-reli-
gijne, często rozbieżne z tradycyjnymi poglądami i przekonaniami, 
mógł stanowić i prawdopodobnie w opinii większości Ateńczyków 
stanowił realne zagrożenie dla i tak już pogrążonej w kryzysie polis 

Podstawowym zadaniem, jakie stawia sobie autorka pracy, jest 
rekonstrukcja poglądów filozoficznych Sokratesa bazująca na 
wszystkich pismach sokratycznych Ksenofonta: Apologii, Memo-
rabiliach, Uczcie i Ekonomiku  W realizacji tego zadania dominu-
jącą rolę odgrywają Memorabilia, ponieważ stanowią najbogatszy 
materiał źródłowy  

porządek rozważań

Praca składa się z dwóch głównych części: historycznej i mery-
torycznej  Część historyczną stanowią dwa pierwsze rozdziały, 
które prezentują sylwetkę Sokratesa na tle ówczesnych wydarzeń 
polityczno-społecznych oraz zagadnienie procesu sądowego, jaki 
wytoczono filozofowi w 399 roku przed Chrystusem  Z racji zniko-
mej ilości faktów historycznych z życia filozofa, jaką zawarł w swych 
pismach Ksenofont, w tej części pracy uwzględnione zostały także 
dzieła Platona, Plutarcha, Tukidydesa i Diogenesa Laertiosa 

Rozdział pierwszy stanowi swoiste novum, ponieważ zawiera 
próbę przedstawienia okresu dzieciństwa i młodości Sokratesa na 
bazie określonych wydarzeń historycznych  Życie filozofa odtwa-
rzane jest na podstawie kilku faktów zawartych w dialogach Pla-
tona lub pismach Ksenofonta24  Wykorzystując dostępne źródła 

 24 Dialogi Platońskie zawierają wzmianki na temat udziału Sokratesa 
w wojnie peloponeskiej: Uczta, Charmides oraz Apologia odnotowują udział 
filozofa w oblężeniu Potidai (432–430/29 r ), Laches, Uczta i Apologia informują 
o jego dokonaniach podczas bitwy pod Delion (424 r ), a jedyną aluzję na temat 
uczestnictwa Sokratesa w bitwie pod Amfipolis (422 r ) zawiera tekst Apologii. 
Kolejnym wydarzeniem historycznym odnotowanym przez Platona (Apologia) 
i Ksenofonta (Historia grecka) jest sprawowanie przez filozofa funkcji prytana 
w procesie arginuskim (406 r )  Po zakończeniu wojny peloponeskiej w życiorysie 
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historyczne, możemy jednak odtworzyć pewne istotne wydarze-
nia, jakie wpłynęły na kształtowanie się poglądów politycznych 
Sokratesa, oraz wskazać osoby, które stanowiły dla filozofa wzór 
godny do naśladowania  W rozdziale poruszone zostały również 
kwestie dotyczące rodziny filozofa, jego aktywny udział w wojnie 
peloponeskiej oraz stosunek do ówczesnej sytuacji politycznej Aten 

Rozdział drugi prezentuje zagadnienie procesu Sokratesa, który 
odbył się w roku 399 przed Chrystusem  Sam proces stanowił 
doniosłe wydarzenie w życiu filozofa i w znaczącym stopniu przy-
czynił się do rozsławienia jego imienia oraz nowatorskiej myśli 
filozoficznej25  Rozbieżność poglądów naukowych dotyczących 
charakteru procesu czyni to zagadnienie jeszcze bardziej intere-
sującym  Jednostronność postrzegania go jako procesu wyłącz-
nie politycznego lub religijnego wydaje się całkowicie niesłuszna 
i nieuzasadniona  W ówczesnych warunkach greckich nie można 
bowiem, jak słusznie zauważają Nilsson i Colaiaco, oddzielić religii 
od polityki, gdyż te sfery życia i działalności Hellenów były ze sobą 
wyjątkowo ściśle powiązane, tworząc swoistą jedność26  W pracy 
została przyjęta taka kolejność odczytywania zarzutów sformuło-
wanych przeciwko Sokratesowi, która umożliwia połączenie sfery 
religijnej z polityczną i rzuca trochę więcej światła na sam proces 
filozofa, umożliwiając jego właściwe zrozumienie  Zastanawiające 
jest bowiem, że większość składu sędziowskiego, który tworzyło 
500 lub 501 członków, uznała Sokratesa winnym zarzucanych mu 
czynów  W ich przekonaniu zatem, a więc pośrednio i w opinii 

Sokratesa pojawiają się jeszcze dwa wydarzenia związane z panowaniem Trzydzie-
stu Tyranów: sprawa doprowadzenia przed ich oblicze Leona z Salaminy (Apo-
logia Platońska) oraz zakaz prowadzenia przez filozofa dyskusji dialektycznych 
(Wspomnienia o Sokratesie)  Wymienione powyżej wydarzenia stanowią główny 
rys historyczny Sokratesa, jaki umieścili w swych monografiach m in : I  Krońska, 
A  Krokiewicz i W K C  Guthrie 
 25 P  Graczyk, Rewolucja sokratejska [w:] M  Kowalska (red ), Filozof w polis, 
Białystok 2004, s  101; W  Jaeger, op  cit , s  563 
 26 M P  Nilsson, A History of Greek Religion, przeł  F J  Fielden, New York 
2010, s  232, 242; J A  Colaiaco, Socrates against Athens. Philosophy on Trial, New 
York–London 2001, s  121 
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ateńskiego demosu, filozof realizując swą działalność na ulicach 
Aten, zagrażał ogólnie pojętemu dobru polis 

Część merytoryczną pracy stanowi pięć kolejnych rozdziałów 
poświęconych myśli religijnej, antropologicznej i etycznej Sokratesa 
oraz jego działalności wychowawczej i dialektyce  Rozdział trzeci 
opisuje nowatorskie zagadnienia religijne filozofa, jego koncepcję 
Boga jako Rozumu i Opatrzności oraz formy praktycznej poboż-
ności, które różnią się zasadniczo od ich tradycyjnych odpowied-
ników  W szeroko pojętej religijności Sokratesa, której Ksenofont 
poświęca szczególną uwagę, dostrzegamy wiele innowacyjnych 
aspektów, jakie musiały wzbudzać w Ateńczykach zarówno pewną 
niechęć do osoby filozofa, jak i obawę przed ich zgubnym wpływem 
na młode umysły  Tematyka religijna stanowiła znaczącą część 
rozważań Sokratesa, jednak – co zostanie ukazane w pracy – wpi-
suje się ona w pewną linię rozwojową zapoczątkowaną już przez 
pierwszych filozofów przyrody  Rozważania poświęcone owym 
zagadnieniom poprzedzone zostały ogólnym zarysem pobożności 
greckiej w jej tradycyjnym ujęciu oraz krytyką takiego ujęcia, jaką 
można dostrzec w twórczości Pindara czy Eurypidesa 

Rozdział czwarty prezentuje treści antropologiczne w filozoficz-
nej myśli Sokratesa  Ta część pracy i następujące po niej rozdziały 
mogą służyć jako dowód podważający tezę, iż Ksenofont nie był 
w stanie w pełni zrozumieć głębi filozofii sokratejskiej, a w związku 
z tym także odpowiednio przedstawić jej najważniejszych zagad-
nień  W rozdziale omówione zostało zagadnienie duszy i ciała oraz 
ich wzajemne relacje  Podniesiono również kwestię celu, do jakiego 
powinien dążyć każdy człowiek, ze szczególnym uwzględnieniem 
jednego z najważniejszych pojęć w myśli Sokratesa – enkratei 

Rozdział piąty zawiera rozważania poświęcone etyce Sokratesa, 
która ściśle łączy się z jego myślą antropologiczną  Na samym 
wstępie omówione zostało zagadnienie cnoty utożsamianej z wie-
dzą oraz powiązane z tą tezą stanowisko intelektualizmu etycz-
nego  Ksenofont eksponuje praktyczny aspekt arete, co pozwala 
wysunąć wniosek, iż podstawą etyki Sokratesa była jedność cnoty 
i działania  Kolejnym zagadnieniem etycznym, któremu historyk 
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poświęca w swych pismach najwięcej miejsca i uwagi, jest poży-
tek  W jego ujęciu zostaje on utożsamiony z dobrem i pięknem 
oraz ściśle powiązany z wiedzą i doskonaleniem duszy  W dalszej 
kolejności omówiona została przyjaźń i miłość, dwa kluczowe 
zagadnienia odgrywające istotną rolę w  ludzkim dążeniu do 
cnoty  Rozważania poświęcone etyce Sokratesa zamyka opis jed-
nej z form cnoty, najbardziej charakterystycznej dla tego wielkiego 
filozofa – sprawiedliwości 

Rozdział szósty jest ściśle związany z praktycznym aspektem 
działalności Sokratesa i ukazuje filozofa jako wychowawcę młodych 
Ateńczyków  Zaprezentowane rozważania przedstawiają całość 
procesu wychowawczego, który można jednoznacznie uznać za 
dzieło samego Sokratesa, ukazując poszczególne jego etapy oraz 
tematykę kształcenia  Doniosłą rolę i znaczenie filozofa w historii 
wychowania podnosił już Jaeger, który pomimo raczej niechętnego 
stosunku do Ksenofonta uczynił Memorabilia jedną z podstaw 
swych dociekań na temat sokratejskiej paidei, „aby zorientować 
się na pierwszy rzut oka w całej jej rozmaitości”27 

Rozdział siódmy prezentuje rozważania poświęcone dialektyce 
sokratejskiej  Na podstawie przykładowych dyskusji z Eutydemem, 
Lamproklesem i Glaukonem ukazane zostały wszystkie jej elementy: 
elenktyczny, protreptyczny i maieutyczny  Każda z powyższych 
metod ukazuje artyzm Sokratesa w posługiwaniu się odpowiednimi 
pytaniami oraz typowe dla filozofa analogie, egzemplifikacje i stałe 
odniesienia do powszechnie przyjętych opinii  Dalszy tok rozważań 
podejmuje zagadnienie indukcji sokratejskiej oraz jej efektu końco-
wego, czyli formułowania ogólnych pojęć z zakresu etyki  W ujęciu 
Ksenofonta dialektyka sokratejska uzyskuje szczególny charakter 
etyczny i wychowawczy, starając się wyrobić w gronie słuchaczy 
Sokratesa nawyk teoretycznych rozważań warunkujących podej-
mowanie określonych działań  W metodzie, podobnie jak i w całej 
myśli filozoficznej Sokratesa, można dostrzec nierozerwalną więź 
łączącą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem 

 27 W  Jaeger, op  cit , s  599, 622 
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Metoda

Realizacja celu wymagała zastosowania metody historycznej wyko-
rzystującej: wybór, interpretację, scalanie, porządkowanie, powiąza-
nie i korektę faktów28; stąd komparatystyczny i krytyczny charakter 
pracy  Zastosowana w pracy metoda jest więc zgodna z pierwszą 
z dwóch zaproponowanych przez Doriona:

(1) analiza pewnych zagadnień charakterystycznych dla Sokra-
tesa w ujęciu Ksenofonta;

(2) analiza porównawcza zagadnień filozofii sokratejskiej zawar-
tych w pismach Platona i Ksenofonta29 

Analizy kwestii etycznych korzystają z opisu eksplikacyjnego, 
a form dialektyki – z symbolizacji zgodnej z ogólnymi zasadami 
standaryzacji argumentu 

Powyższe metody pozwoliły na ukazanie zasadniczo jednolitego 
i spójnego obrazu filozofa  Nawiązania do dialogów Platońskich 
zostały ograniczone do niezbędnego minimum, co umożliwiło 
zachowanie jednolitości obrazu Sokratesa bez wywoływania wielu 
wątpliwości, jakie powstają przy próbie zestawienia dzieł obu twór-
ców starożytności, Platona i Ksenofonta 

 28 W  Tatarkiewicz, O pisaniu historii filozofii [w:] „Droga do filozofii” i inne 
rozprawy filozoficzne, Warszawa 1971, s  64–68 
 29 L A  Dorion, Xenophon’s…, s  94–5 




