
Jak Platon uczył humanistów europejskich
 poznawać prawdę.

 Słowo od Redaktora Naukowego

Od czasów Homera (VIII w. przed Chr.) poznawanie, dążenie do prawdy, raz po 
raz pojawia się w tekstach literackich jako stała tęsknota człowieka. Natchnio-
nym poetom, wróżbitom, uczestnikom wtajemniczonym w misteria przyznawa-
no prawo do poznawania prawdy i jej głoszenia1.

Powszechnie jednak przyjmuje się, że nauka zawdzięcza swój początek joń-
skim filozofom przyrody (VI w. przed Chr.), którzy postawili aktualne do dziś 
pytanie: skąd się bierze świat, jaka jest jego geneza? I próbowali dać na nie 
odpowiedzi uporządkowane, udowodnione racjonalną analizą obserwowanych 
praw przyrody, czyli opierające się nie na natchnieniu, na interpretacjach mi-
tycznych, ale na rozumnym, logicznym postępowaniu badawczym. Już nie tyl-
ko interesowały ich umiejętności, które zawsze mają charakter praktyczny, ale 
prawda sama w sobie2. 
Świadomość wielkości i znaczenia prawdy oraz dróg jej poznania rozbudził 

Parmenides (ok. 540–470), którego nie tyle zainteresował świat zewnętrzny, 
ile samo myślenie o świecie. Był autorem poematu filozoficznego O prawdzie 
i mniemaniu, z którego zachowanych mamy ponad 150 wierszy! Bogini spra-
wiedliwości Dike prowadzi go do poznania „oblicza Prawdy” (Alétheia). Poeta-
-filozof wprowadza pojęcie drogi (he hodós), którą należy do Niej iść. Uświa-
damia wszystkim w ten sposób, jak należy rozumieć pojęcie alétheia. Otóż 
z punktu widzenia etymologicznego wyraz ten składa się z dwóch dla nas istot-
nych jednostek semantycznych: z a (tak zwane alfa privativum), oznaczającego 

1    Bardziej szczegółowe omówienie całości problemu por. Kazimierz Korus, 2011, Due 
strade per conoscere la verità, „Classica Cracoviensia”, t. 14, s. 183–193.

2    Za pierwszego i przez to najbardziej znanego racjonalnego poszukiwacza prawdy ucho-
dzi Tales z Miletu (na pół legendarny, jeżeli żył, to na przełomie VII i VI w. lub nie-
co dokładniej ok. 625–545), który na postawione pytanie o początki świata jasno od-
powiedział, że wszystko jest z wody i z wody powstało. Potem inni filozofowie (np. 
Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit) wskazywali wprawdzie na odmienne początki 
wszechrzeczy (bytu), ale zawsze postępowali w dociekaniu prawdy racjonalnie, rozumo-
wo, dowodzeniem i analizą.
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‘nie’ – jak na przykład w języku polskim: polityczny i a-polityczny – oraz z pier-
wiastka leth, lath, który oznacza ‘zakrywać, zasłaniać’ (por. np. słynne zawoła-
nie Epikura: láthe biósas – „żyj w ukryciu”). Tłumacząc zatem ten wyraz do-
słownie, lecz opisowo, powiemy, że pojęcie alétheia oznacza ‘mówienie nie dla 
tego, co zakryte’, lub ‘odsłanianie tego, co zakryte’. Teraz już lepiej rozumiemy 
aforyzm Heraklita, który powiedział, że „natura lubi się ukrywać”3. Zadaniem 
miłośników mądrości – a tak przecież nazywano filozofów – jest więc odkry-
wanie tego, co w przyrodzie zakryte. Stąd u Parmenidesa pojawia się pojęcie 
drogi, na której możemy się znaleźć tylko wtedy, jeżeli będziemy posługiwać się 
rozumem (lógo, dativus od lógos), a nie mniemaniem (dóksa, dativus od dóksa) 
czy zmysłami. Sądzę, że możemy jeszcze dodać i takie uzupełnienie jego my-
śli: człowiek z drugim człowiekiem może się spotkać tylko na drodze prawdy, 
natomiast na drodze mniemania najczęściej jest osamotniony, choć przebywa 
wśród ludzi.

Zdaniem Platona poety-filozofa, twórcy między innymi pięknego i głęboko 
poruszającego po dziś dzień pokolenia Europejczyków dialogu Fedon, myśle-
nie filozoficzne i dochodzenie do prawdy jest nie tylko kwestią natchnienia, 
ale osobistej wizyty boga w duszy mędrca (69D): „wedle mojego zdania bóg 
nawiedza nie innych, tylko tych, którzy mądrość ukochali jak należy” (przekład 
ten i innych Dialogów Platona pióra Władysława Witwickiego). Poeta staje się 
tu równocześnie filozofem i ustala warunki takiej wizyty, bo nie wystarczy je-
dynie kochać mądrość. Miłość mądrości woła o czyste życie filozofa, pełne dy-
stansu wobec wszystkiego, co cielesne, ziemskie i ludzkie. Panowanie nad sobą 
(enkráteia) jest pierwszym stopniem przymuszenia ciała do wyzwolenia ducha 
i rozumu. Tylko wyzwolony rozum może poznać drogę do świata idei piękna, 
dobra, sprawiedliwości4. 

Wyższym stopniem pracy nad sobą jest sofrosýne, czyli mądre panowanie 
nad własnym ciałem i duszą, to znaczy świadome, pełne tęsknoty za światem 
doskonałym pozostawienie cielesności, żądzy władzy czy bogactwa daleko za 
sobą i otwarcie swej duszy na ponadrozumowe poznanie prawdy. Tu już zaczy-
nają się misteria, wtajemniczenie, którego efektem jest i poznanie, i szczęście5. 
Prawda o bogu osiągana jest ekstatycznie, jak w misteriach, i równa się prze-
żywaniu szczęścia tu, na tej ziemi. Platon rozumował tak: Człowiek jest istotą 
duchową. Bóstwo też. Duch niezależnie od tego, czy ma ciało, czy nie, może 

3    Fragm. 10 [123], wyd. Hermann Diels, 1906, Die Fragmente der Vorsokratiker, tłum. 
Władysław Heinrich, wyd. 2, Berlin, [w:] Władysław Heinrich, 1914, Filozofia grecka 
do Platona, Warszawa, s. 92.

4    Por. Herwig Görgemanns, 1994, Platon, Heidelberg, s. 87 i n.
5   O misteryjnym charakterze filozofowania Platona, który używał wręcz języka miste-

riów, mamy bogatą literaturę przedmiotu, tu zwróćmy uwagę na dwie prace: Édouard 
des Places, 1981, Platon et la langue des mystères, [w:] Études Platoniciennes, Leiden,
s. 83–98; Christoph Riedweg, Mysterienterminologie bei Plato, Philon und Klemens von 
Alexandrien, Berlin 1987.
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poznawać odpowiednio do swojej natury, czyli w sposób duchowy. Człowiek 
został wrzucony w cielesność. Dzięki swej silnej woli i intelektualnemu wysił-
kowi (he nóesis) uwalnia się od cielesności; tu filozof używa pojęcia kátharsis – 
oczyszczenia. Tylko w ten sposób oczyszczona dusza może unieść się w górę, ku 
Bogu, bo ma wyłącznie pragnienie poznania prawdy, piękna i dobra absolutne-
go, których przyczyną najdoskonalszą jest właśnie Bóg6. To przeżycie na ziemi 
jest chwilowe, ale niepozbawione szczęścia. Pełne przeżycie następuje po śmier-
ci człowieka („Kiedy pomrą, skrzydła ich poniosą wysoko”…; Fajdros 256B). 
Dlatego w Fedonie poeta jej pragnie, nie przeżywa żadnego przed nią lęku, żad-
nych obaw, co więcej – nazwie tak rozumianą przez siebie filozofię „zaprawia-
niem się lub ćwiczeniem się w śmierci” (meléte thanátou, 81A).

Ale jak o takim przeżyciu i takim poznaniu pisać? Filozofowi znów przy-
chodzi na pomoc Muza, która go uczy tworzyć mity, nowe, filozoficzne7. A to 
wszystko po to, aby wtajemniczyć czytelnika w niewyrażalne poznanie prawdy 
o świecie, duszy i Bogu. Za najpiękniejszy poetycki obraz uchodzi opowieść 
o miłości (mýthos), która prowadzi zakochanych do samego Boga, sprawcy do-
skonałego Piękna8. I tak kolejnym instrumentem poznania staje się „szał Ero-
sa”, czyli miłość rozwijająca się dzięki doświadczeniu piękna fizycznego, cie-
lesnego, które poprzez swoją prawdziwość uaktywnia w człowieku zakochanym 
„przypomnienie” (anámnesis) piękna, w jakim zanurzeni przebywaliśmy jesz-
cze przed otrzymaniem ciała, w świecie idei:

[kiedy zakochany zobaczy piękno ukochanego] błyskawicą mu wtedy przed oczyma staje 
wspomnienie piękności; myśl jego ulatuje do jej istoty i ogląda ją znowu: ona tam stoi 
obok władzy nad sobą, tam na świętych stopniach. Myśl jego przejrzała i lęk ją oblatuje 

6    Por. Fedon, 69b–c: „Prawda to oczyszczenie pewne od wszystkich tego rodzaju rze-
czy, a rozsądne panowanie nad sobą i sprawiedliwość, i męstwo, i nawet sam rozum 
to też bodaj że nic innego, jak tylko pewne oczyszczenie”. Por. uwagę Waltera Bur-
kerta w: idem, 2001, Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz, tłum. Krzysztof Bielaw-
ski, s. 131, przyp. 13: „Arystoteles wyraźnie analizuje kolejne etapy w mowie Diotymy 
z Uczty Platona, gdzie najwyższy stopień filozofii uznaje za analogiczny do epoptei, 
czyli, jak pamiętamy, najwyższego wtajemniczenia”. Tu W. Burkert cytuje fragm. 15 
Aristot. = Synesius, Dion 10, p. 48a; Plutarch, Is. 382d–e; Klemens Aleksandryjski, Stro-
mateis 5, 71, 1. s. 41 i n. W pracy wciąż aktualna jest przytoczona literatura przedmiotu, 
s. 197–212. Por. wartościowe i przydatne do dalszych badań omówienie tej pracy przez 
Marka Winiarczyka w: idem, 1996, Misteria antyczne w ujęciu Waltera Burkerta, „Me-
ander”, nr 3–4, s. 119–136.

7    O roli mitu w twórczości Platona por. Izydora Dąmbska, 1972, Platońskie mity, [w:] Dwa 
studia o Platonie, Wrocław (Prace Komisji Filologii Klasycznej, nr 12), s. 28 i n.; por. też 
zwięzłe wprowadzenie w: H. Görgemanns, Platon, op. cit., rozdz. pt. Mythen, s. 68 i n., 
poprzedzony dobrą literaturą przedmiotu do lat 80. ubiegłego wieku. 

8    Doskonale te etapy panowania nad sobą, przejścia poprzez eufrosýne do mistycznego 
uniesienia, obrazuje wspaniała metafora duszy ludzkiej podzielonej na dwie części, któ-
rymi jak końmi kieruje woźnica. Sądzę, że warto ten fragment ze względu na jego poe-
tycką urodę gorąco polecić nawet tym Czytelnikom, którzy już się z nim kiedyś zetknęli 
(Fajdros 253C–254E).

Jak Platon uczył humanistów europejskich poznawać prawdę. Słowo od redaktora naukowego  9



święty (Fajdros 254B). […] Jeśli w nich tedy zwyciężą lepsze strony duszy, wiodące do 
porządnego życia i do filozofii, pędzą wtedy obaj żywot w szczęściu i w jedności, panu-
ją nad sobą – przyzwoici. Umieli w swojej duszy ujarzmić to, w czym się jej zło kryło, 
a wyzwolili to, w czym dzielność. Kiedy pomrą, skrzydła ich poniosą wysoko; […] więk-
szego dobra nad to ani rozsądek ludzki, ani szał boski dać człowiekowi nie zdoła (Fajdros 
256B).

Zaczynamy więc od zmysłowego piękna i dążymy do Piękna absolutnego.
W ekstazie poznajemy Boga, następuje osobowe z Nim zjednoczenie9.

W VII liście Platon tłumaczy się adresatom przesłania (341C), że dlatego nie 
wyłożył nigdzie swych najważniejszych poglądów w formie dialektycznych wy-
wodów, „[bo] nie są to rzeczy dające się ująć w słowa, tak jak wiadomości z za-
kresu innych nauk” (tłum. Maria Maykowska). Tu możemy jeszcze dodać, że 
za najpoważniejszy mit, który zatraca charakter fikcji literackiej, przestaje być 
alegoryczną baśnią, a staje się rodzajem orfickiego czy pitagorejskiego wtajem-
niczenia, uchodzi opowiadanie kosmologiczne w Timajosie10. 

Wniosek. Sposób myślenia Platona, który w swoim systemie ogarnął wszyst-
kie funkcjonujące do jego czasów sposoby dochodzenia do prawdy, można moim 
zdaniem sprowadzić do dwóch dróg jej poznania: rozumowej (lógo), zgodnej 
z tradycją zaczynającą się od filozofów przyrody i Parmenidesa, którą często 
nazywa się noetyczną, od greckiego rzeczownika nóos – rozum, oraz pozarozu-
mową (pozanoetyczną). Ta druga jest zdaniem Platona równie skuteczna, a na-
wet bardziej sięgająca samej istoty Prawdy, bo poprzez panowanie nad sobą 
(enkráteia), powściągliwość (sofrosýne) i otwartą na piękno, szlachetną miłość 
człowiek uzdatnia swe dyspozycje ducha i umysłu do przyjęcia wtajemniczenia 
i boskiego natchnienia. Dodajmy, że ów sposób myślenia przeszedł przez średni 
platonizm, neoplatonizm, doszedł do świętego Augustyna11 i poprzez kolejnego 
wielkiego filozofa – świętego Tomasza z Akwinu, stał się istotną częścią kształ-
cenia humanistów europejskich.

***

Przedstawione P.T. Czytelnikowi prace młodych pracowników nauki skrzą po-
mysłami, umiejętnością dostrzegania i rozwiązywania kwestii, a nawet proble-
mów badawczych. Wspólnym mianownikiem ich wszystkich jest konsekwentne 
wskazywanie antycznych źródeł jako swoistego klucza ułatwiającego otwarcie 

9   Podobną drogę wskazywał zafascynowany Platonem jego duchowy uczeń Plotyn, żyjący 
w III w. po Chr., por. Kazimierz Korus, 2008, Narcyz i Plotyn: od piękna ku Pięknu, [w:] 
Oblicze Narcyza: obecność autora w dziele, red. Maria Cieśla-Korytowska, Iwona Pu-
chalska, Magdalena Siwiec, Kraków, s. 9–21. 

10    Por. I. Dąmbska, Dwa studia o Platonie, op. cit., s. 33; H. Görgemanns, Platon, op. cit., 
s. 68

11    Por. popularnonaukowe opracowanie Krzysztofa Pawłowskiego 2007, Misteria i filozo-
fia. Misteryjne oblicze filozofii greckiej, Lublin.

10   Kazimierz Korus
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i rozumienie współczesnej poezji i prozy literackiej. Oczywistą jest rzeczą, że 
nie mogłyby pełnić swojej kulturotwórczej roli, gdyby talent ich autorów nie 
został wsparty doświadczeniem i wiedzą P.T. Promotorów, samodzielnych pra-
cowników naukowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i jednego z Uniwersytetu Warszawskiego, którym tu – w kolejności alfabetycz-
nej wymienionym – pragnę z podziwem dla ich bezinteresownego wskazywania 
młodszym Koleżankom i Kolegom drogi do Prawdy serdecznie podziękować:
dr Krzysztof Bielawski; prof. dr. hab. Dariusz Brodka; dr hab. Jerzy Brzozow-
ski, prof. UJ; prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec; dr hab. Dorota Gil, prof. UJ; 
dr hab. Celina Juda, prof. UJ; dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW; prof. dr hab. Ma-
ria Kłańska; dr hab. Maria Maślanka-Soro, prof. UJ; dr hab. Zygmunt Mazur; 
prof. dr. hab. Grzegorz Przebinda; dr hab. Wacław Rapak, prof. UJ; dr hab. Lidia 
Sudyka, prof. UJ; prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski; dr hab. Anna Maria Wasyl; 
dr hab. Grażyna Zając.

Słowa wdzięczności kieruję do Pani Prodziekan Wydziału Filologicznego 
prof. dr hab. Zofii Berdychowskiej, która z niezmienną życzliwością otacza na-
sze wysiłki, nie zapominając o wsparciu finansowym.

Wydatną pomocą w redagowaniu wszystkich prac swoich Kolegów i Kole-
żanek służyły Panie Doktorantki Wydziału Filologicznego: Sylwia Filipowska, 
Anna Kowalcze-Pawlik, Katarzyna Maniowska, Justyna Migdał i Lidia Szcze-
panik, pod przewodnictwem Pani Anny Magdaleny Wołek. Za ten trud bardzo 
dziękuję. Dziękuję z serca również Pani dr Anastazji Oleśkiewicz, która naj-
pierw zechciała bezinteresownie przyjść na nasze zajęcia, poświęcić czas na 
wprowadzenie młodych adeptów nauki do trudnej sztuki redagowania artyku-
łów naukowych, a potem z nimi korespondując, zredagowała od strony styli-
stycznej i językowej wszystkie artykuły. 

Ostateczny kształt naszej książce nadała Pani Redaktor Jadwiga Makowiec, 
a Pani Dorota Heliasz, zastępca dyrektora ds. produkcji Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, czuwała z właściwą sobie pogodną pracowitością nad ca-
łym cyklem wydawniczym. Za tę skuteczną pracę i pomoc, trwającą nota bene 
już pięć lat, bardzo dziękuję.

Kazimierz Korus
Kraków–Tenczynek, 6 lipca 2012 r.
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