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Z DZIEJ O W MYSLI POLITYCZNEJ I PRAWNEJ l. '1 TY!:r: f ', 

dr Piotr KIMLA 
Instytut auk Polirycznych i Stosu nków Międzynarodowych 
Uniwersytet Jagiell oński- (Kraków) 

U ŹRÓDEŁ REALIZMU POLITYCZNEGO. 
SOFISTA PIERWSZEJ GENERACJI 
- PROTAGORAS Z ABDERY 

f.1:~·n;Imu The aniele is an anempt to present Protagoras' s - th greare~t ofth older sophists 

- train ofthought. This enabb us to perc ive him (along with Thucycides) to be 

a precursor of political realism. Particular, relarivistic conservatism of Protagoras, 

reflecting in the defence of the reality of the polis shaped in a place and in a time, as 

well as some convergence of vicws bet\: cen him and Thomas Hobbes make tt po

ssible to rcvcal 1..he rcalistic staodpoim of the- aut.hor of A11tilogies. 

,iła jest dziwów, lecz nad ttiszystkie sięga 
Dziwy człowieka potęga. 
Bo on prze śmiało poza sine morze, 
Gdy to11 się wzdyma i ki;hi, 
l z roku na rok swym lemieszem orze 
Matkf ziemicę do głębi. 

Lot11y ród ptaków i stepu zwierzęta. 
I dzieci/a/i usidla on w pęta, 
Wrzystko rozumem zwycięży. 
Dzikiego zwierza z gór ściągnie na bfo11ie, 
Krną,brny /earle tura i grzywiaste konie 
Ujarzmił w swojej uprzęży. 

Wynalazł mowę i mys1i dal skn,ydla, 
I iycie ujął w porządku prawidła 

(Sofokles. A.11tygo11a, przeł. K. Morawski 
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1 

W myśli greckiej - rozumianejjako próba rozwiązania problemów wszechświata wy
łącznie mocą rozumu (a nie w oparciu o wyjaśnienia czysto magiczne czy teologicz
ne)1-P1aton jest pierwszym myślicielem, który w sposób całkowicie bezkompromi
sowy zakwestionował realność świata podpadającego pod zmysły. Filozofia Parme
nidesa -jedno z kluczowych „źródeł zasilania" stanowiska Platona -w obrębie której 
dochodzi do odróżnienia poznania rozumowego od zmysłowego (a więc do wy
kształcenia podstawowego dogmatu idealizmu), to wciąż jeszcze system monistycz
nego materializmu2• Pomimo głoszenia skrajnego realizmu pojęciowego, autor Praw 
uchodzi słusznie za jednego z najbaczniejszych obserwatorów „zmysłowego" świa
ta polityki, ojca filozofii politycznej. Dał, przykładowo, nieśmiertelną, krytyczną 
analizę ustroju demokratycznego, początek zaś historiozofii to opis degeneracji ustro
jów z ósmej księgi Państwa. Wyprowadzając wszakże swą politykę z etyki absoluty
stycznej, Platon utorował drogę normatywnym teoriom polityki (a nawet jest twórcą 
jednej z nich), kontestującym zastaną rzeczywistość i formułującym postulaty, jak 
być powinno. Jest, innymi słowy, twórcą polityki typu spekulatywnego, która dąży do 
zaprowadzenia ładu politycznego (racjonalnego i moralnego) opartego na uniwer
salnych i abstrakcyjnych zasadach, i która szczególnie pod wpływem doświadczeń 
dwudziestego wieku (choć, rzecz jasna, i wcześniej) spotkała się z silną krytyką3 • 

W sferze postulatywnej posunął się tak daleko, iż jego Państwo uchodzi za pierwszą 
w kulturze europejskiej utopię4 • Czyniąc to wszystko, słynny Ateńczyk starł się z myśli
cielami snującymi refleksję polityczną wyłącznie na podstawie zastanej - ziem
skiej, a nie idealnej - rzeczywistości, która z konieczności jest czymś zmiennym, 
czymś relatywnym. Myśliciele, których mam na myśli, to sofiści5 • W ten sposób 
zaistniał, ukształtował się i trwa do dziś fundamentalny w filozofii politycznej spór 
idealizmu (utopizmu) z realizmem. 

1 W.KC. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, przeł. A. Pawelec, Kraków 1996, 
s. 22. 

2 Jak wiadomo, rozpoznawalny rozumowo prawdziwy byt jest u Parmenidesa materialny i ma 
kształt kuli. 

3 Jednym z najwymowniejszych, XX-wiecznych krytyków polityki racjonalistycznej jest Michael 
Oakeshott, lecz nie jest w niej odosobniony. Ze strony realistów politycznych z krytyką taką 
wystąpił przykładowo Hans J. Morgenthau w pracy Scientific Man versus Power Politics, Chica
go 1946. 

4 By nie odbiegać od głównego zagadnienia, nie rozważam interpretacji Państwa Platona wysu
wanych m.in. przez straussistów (np. przez Thomasa L. Pangle'a), ukazujących ten dialog jako 
antyutopię, obrazującą całą niemożliwość świata, w którym kobieta i mężczyzna byliby całko
wicie zrównani. 

5 Zdaję sobie sprawę z istnienia, ogólnie biorąc, trzech grup sofistów, czy trzech nurtów w sofisty
ce, a co za tym idzie świadom jestem pewnego braku precyzji terminu „sofiści" w zdaniu w tek
ście głównym. W niniejszych rozważaniach koncentrować się będę, jak na to wskazuje tytuł, na 
sofistach pierwszej generacji, a ściślej na myślicielu największego formatu spośród nich - Prota
gorasie z Abdery. 
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Idealistyczny nurt myślenia politycznego ufundowany na etyce absolutystycz
nej oraz nurt realistyczny, oparty na relatywizmie, tworzą dwie kluczowe tradycje 
w europejskim myśleniu o polityce. Obie są niezbędne, obie są uprawnione, obie 
w jakiejś mierze się równoważą. Każda z nich ma swoje silne i słabe strony. Nie 
mogąc zagłębiać się w to zagadnienie, jako Że odbiega od obranego tematu, powiem 
tylko, Że z jednej strony, absolutyzm jest podejściem trudniejszym z uwagi na bardzo 
wysoko zawieszony, a przez to niezwykle trudno osiągalny, ideał. Z drugiej strony 
jednakże, z ideału tego władni jesteśmy wyprowadzać wzorce postępowania i warto
ściowania, które pozwalają na stosunkowo łatwe rozstrzyganie poszczególnych kwestii 
politycznych. Pytanie oczywiście najbardziej rudymentarne brzmi: czy styl myślenia 
dający się zastosować w metafizyce, sprawdza się równie dobrze w polityce? Repre
zentanci myślenia realistycznego żywią co do tego bardzo poważne wątpliwości. Pa
weł Śpiewak, w części pracy W stronę wspólnego dobra poświęconej Friedrichowi Me
ineckemu, Carlowi Schmittowi i Hansowi J. Morgenthauowi, przypomina powiedze
nia lorda Actona: absolutne zasady są równie absurdalne Jak absurdalna jest absolutna 
władza oraz jes1i widzisz prawdę, szukaj prawdy ją równoważącej. Przywołuje też sło
wa Edmunda Burke'a, że w polityce nie ma miejsca na metafizykę, liczy się nie to, co 
prawdziwe, ale to, co służy interesom6• Realiści odwołują się zatem do relatywizmu, 
który każe reagować stosownie do danej sytuacji i który, przynajmniej na pierwszy 
rzut oka (z racji braku „wyśrubowanego" ideału), wydaje się łatwiejszy w zastoso
waniu. Jest jednak relatywizm zarazem czymś trudniejszym od absolutyzmu, jeśli 
się weźmie pod uwagę, Że nie może negować wartości i prowadzić do immoralizmu 
czy nihilizmu. Zmagania pomiędzy utopizmem a realizmem - powiada Morgenthau 
- nie sprowadzają się do rywalizacji między polityką zasad a polityką celów doraźnych, 
moralności a niemoralności, choć niektórzy orędownicy utopizmu chcieliby widzieć 
rzecz w ten sposób. Rywalizacja odbywa się raczej pomiędzy dwoma, odmiennymi 
typami moralności politycznej-jednym, który bierze za normę uniwersalne i abstrak
cyjnie wyprowadzone zasady moralne oraz drugim, rozważającym te zasady w zderze
niu z moralnymi wymogami konkretnego działania politycznego i szacującym ich re
latywną wartość w oparciu o roztropną ocenę konsekwencji politycznych, które mogą 
wywołac'l. Relatywizm musi na gruncie realizmu politycznego pozostać tym, czym 
jest dla Isaiaha Berlina, a więc pluralizmem wartości. Niebezpieczeństwo popadnię
cia w nihilizm nie jest oczywiście czymś tylko hipotetycznym, o czym świadczy przy
klad sofistów trzeciej generacji, takich chociażby jak Trazymach czy Kalikles (nawet 
jeśli to postać tylko literacka). Pogląd Trazymacha na sprawiedliwość unieśmiertel
nił Platon w Państwie: W ten sposób, Sokratesie - powiada sofista -krzywda i niespra
wiedliwość robiona, Jak się należy, jest oznaką większej mocy i jest czymś bardziej szla
checkim i pańskim niż sprawiedliwość. I Jak od początku mówiłem, sprawiedliwość to 
nic innego, Jak tylko interes mocniejszego, a sprawiedliwe jest to, co mu służy i leży 

6 Por. P. Śpiewak, W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998, s. 90. 
7 H.J. Morgenthau, The Problem of the National lnterest, [w:] tegoż, The Decline of Democratic 

Politics, Chicago 1962, s. 111. 
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w jego interesie8• Tylko z pozoru wypowiedź ta przypomina założenia funkcjonu
jące w realizmie politycznym. Nie dość bowiem nigdy podkreślania, iż siła militar
na, polityczna, ekonomiczna jest w nim czynnikiem dominującym, ale przede 
wszystkim w stosunkach z innymi państwami. Użycie, czy też groźba użycia, siły 
na zewnątrz, mająca zapewniać wspólnocie bezpieczeństwo, pozwala na realiza
cję w polityce wewnętrznej sprawiedliwości wypływającej rzeczywiście z prawa. 
Umożliwia funkcjonowanie w obrębie państwa cywilizowanych zasad politycz
nych. Pozwala wybitnemu polskiemu realiście politycznemu stwierdzić z dozą 
przekory i prowokacji, iż skuteczność nie usprawiedliwia żadnego polityka. Polityk 
może być skuteczny dzięki temu, że jest gorszy od innych, że łatwiej mu posłużyć się 
oszustwem, wiarołomstwem, że nadużywa przemocy, jest intrygantem, i tak dalej. [. . .] 
Nie zaliczam skuteczności do cnót politycznych9• Kiedy Trazymach ujmuje sprawie
dliwość jako „interes mocniejszego", ma na myśli stosunki wewnątrz polis, przecho
dząc tym samym na pozycję nihilistyczną i zrywa z realizmem politycznym w no
wożytnym rozumieniu. 

Osobną kwestią pozostaje, czy w sferze politycznej etyka realistów jest od po
czątku do końca etyką relatywistyczną. Jeśli raison d'etat jest obiektywna, jeśli -jak 
powiada Śpiewak, relacjonując myśl Meineckego-Raison d'etat stoi ponad ideolo
giami. Nie jest własnością jakie;kolwiekpartii politycznej. Dla każdego państwa ist
nieje jedno jedyne raison d'etat 10 ; jeśli, innymi słowy, naród czy państwo nie podle
gają relatywizacji, to czy nie wkraczamy w obszar suigenens etyki absolutystycznej 
z zewnętrznym i względnie trwałym punktem odniesienia? 11 Przystaje na to Mor
genthau, kiedy pisze, iż dopóki organizacja polityczna świata opiera się na naro
dach, interes narodowy stanowi rzeczywiście ostatnie słowo w polityce międzynaro
dowej12. Tym także, jak mi się wydaje, można tłumaczyć określenie przez Berlina 
postawy Machiavellego jako postawy absolutystycznej, opierającej się wszakże na 
katalogu cnót świata pogańskiego. Powiada Berlin: Machiavelli odrzuca moralność 
chrześcijańską, ale na rzecz innego systemu, innego wszechświata moralnego - świa

ta Peryklesa czy Scypiona, a nawet księcia Valentino, społeczeństwa nastawionego na 
cele równie absolutne, co cele wiary chrześcijańskiej, społeczeństwa, w którym lu
dzie walczą i gotowi są umrzeć za (publiczne) cele, realizowane dla nich samych 

8 Platon, Państwo, przeł. W Witwicki, ks. I, Kęty 1997, s. 35. 
9 Bronisław Łagowski o polityce, [w:] Rozmowy na nowy wiek, t. 2, Kraków 2002, s. 237. 
10 P. Śpiewak, W stronę ... , s. 68. 
11 Trwałość tego punktu odniesienia nie może, rzecz jasna, konkurować z absolutem w Platoń

skim rozumieniu . Zachodzą sytuacje, gdy racja stanu ulega gwałtownym przeobrażeniom. Tak 
było, przykładowo, w przypadku szybkich zmian sojuszy, jakich musiały dokonać Stany Zjed
noczone po zakończeniu II wojny światowej. Współcześnie można także podawać w wątpli
wość trwałość fenomenu państwa. Realiści nie upierają się bynajmniej, iż państwo, powstałe na 
przełomie średniowiecza i nowożytności, jest wieczne. Przejście wszakże do innej formy zorga
nizowania ludzi nie oznacza w ich przekonaniu uchylenia kategorii raison d'etat. Racja stanu 
będzie istnieć i będzie zespolona z owym nowym tworem organizującym ludzką zbiorowość . 

12 H. J. Morgenthau, The Problem of the National . . . , s. 93. 
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[podkr. - P.K.] 13• Co zatem z osławionym i rozpowszechnionym w potocznej świa
domości poglądem o Machiavellu relatywiście? Odpowiedź zdaje się być stosun
kowo prosta. Otóż etyka, której wartością absolutną jest państwo14 , może, a nawet 
musi odwoływać się do relatywizmu, do działań i postaw, jak wcześniej pisałem, 
stosownych do okoliczności, a wszystko po to, by zabezpieczyć dobro państwa, dobro 
obywateli. Realizm uprawiany z idealistycznych inspiracji nie jest w myśli poli
tycznej zjawiskiem nadzwyczajnym. 

2 

Nie jest moim zamiarem streszczanie rozwoju sofistyki greckiej, jednego z bardziej 
złożonych zjawisk zarówno myslifilozoficzneijak i całokształtu kultury starożytnej15. 
Z braku kompetencji nie poważę się również na nowe odczytywanie skąpych zresztą 
fragmentów, jakie po sofistach pozostały. To, na czym mi zależy, sprowadza się do 
wskazania wątków w refleksji sofistów pierwszej generacji, ściślej Protagorasa z Ab
dery, które czynią z niego, w moim przekonaniu, prekursora tradycji myślenia, okre
ślanej powszechnie mianem realizmu politycznego. Świadom jestem jednocześnie, 
iż początków tej tradycji upatruje się raczej w historycznym dziele Tukidydesa Woj
na peloponeska. Być może na fakt, że to w namyśle ucznia sofistów - Tukidydesa, nie 
zaś u samych nauczycieli, umiejscawia się źródło realizmu politycznego wpłynęła 
zła sława sofistów, jaka przez bardzo długi czas (do połowy XIX w.) ich otaczała za 
sprawą dwóch wielkich: Platona i Arystotelesa. Oczywiście i w wieku XX nie braku
je badaczy, którzy spoglądają na sofistów w myśl platońsko-arystotelesowskiej trady
cji. Ich najznakomitszym przedstawicielem jest może Werner Jaeger, czemu dał wyraz 
w swej pracy Paideia. Nie zmienia to faktu, że od wspomnianej połowy XIX w., 
ściślej od dzieła George'a Grote'aA History ofGreece16, datuje się rewizja podejścia 
do sofistyki i próba obiektywniejszego opisu tego fenomenu 17• Dalsze pozycje pisane 
z tą intencją to książki Duprćela, Gigona oraz wyjątkowo godna wzmianki praca 
Untersteinera18• Na gruncie polskim szczególne zasługi w propagowaniu nowego 

u I. Berlin, Oryginalność Machiavellego, [w:] tegoż, Pod prąd. Eseje z historii idei, przeł. T. Bieroń, 
Poznań 2002, s. 126. 

14 Wyraża to słynne stwierdzenie Machiavella, iż Florencja jest mu droższa niźli zbawienie wła-
snej duszy. 

15 J. Gajda, Sofiści, Warszawa 1989, s. 7. 
16 Dzieło Grote'a ukazało się w latach sześćdziesiątych XIX w. 
17 Nie jest to, rzecz jasna, zadanie proste, zważywszy, iż poglądy sofistów w przeważającej mierze 

znamy z przekazów Platona. Warto może w tym miejscu zauważyć, że choć ogólny stosunek 
Platona do sofistyki jest negatywny, to jego stosunek do poszczególnych sofistów jest zróżnico
wany: niewątpliwie szanował on i cenił Protagorasa i Gorgiasza, mniej Prodikosa, nie darzył sza
cunkiem Hippiasza, gardził Eutydemem czy Dionisodorosem (J. Gajda, Sofiści, s. 48). 

18 Por. E. Duprc'!el, Les sophistes, Neuchatel 1948; O. Gigo n, Der Ursprung der griechischen Philoso
phie, Base! 1968; M. Untersteiner, The Sophists, London 1957. 
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odczytania myśli sofistów położyła Janina Gajda 19, choć także wielu innych polskich 
autorów poświęcało sofistyce uwagę. 

Przywoływany już przeze mnie Isaiah Berlin w wyśmienitym eseju Rewolucja 
romantyczna: kryzys w historii mysli współczesnej wskazuje na pierwszy punkt zwrotny 
w historii myśli politycznej Zachodu jako na czas między śmiercią Arystotelesa a po
wstaniem stoicyzmu. W okresie jednakże lat dwudziestu nie mogło dojść do tak 
gruntownej zmiany, jaką było odejście od ujmowania człowieka jako zrozumiałego 
wyłącznie w planie społeczno-politycznym i dojście do człowieka odizolowanego, 
którego cnota polega na jeszcze większej izolacji20• Stąd stwierdzenie Berlina, że nie 
wiemy, i zapewne nigdy wiedzieć nie będziemy, na ile systematyczna opozycja wobec 
poglądów reprezentowanych przez idee Platona i Arystotelesa istniała przez sto lat, 
jakie okres ów poprzedzały. Zbyt mało wiemy na temat mysli wczesnych cyników, scep
tyków i sofistów, którzy sprawy publiczne postrzegali jako niepodlegające bezstronnej 
dyskusji. Ws-zystko, albo prawie wszystko to, co wiemy o tych poprzednikach i antagoni
stach Platona i Arystotelesa, pochodzi z pism ich wrogów; to tak, jak gdyby wszystko to, 
co wiemy o poglądach Bertranda Russella, pochodziło z sowieckich podręczników albo 
jakby nasza wiedza o średniowieczu pochodziła z tekstów Russella 21 • Jest to istotna 
uwaga, powtarzana zresztą przez wielu autorów, ale uwyraźnienie jej za każdym 
razem wydaje mi się istotne. 

3 

Moses I. Finley nie wyklucza, iż w starożytności, obok Platona i Arystotelesa, do 
grona myślicieli systematycznych należałoby zaliczyć Protagorasa22 • Znane, choć 
kontrowersyjne jest świadectwo Diogenesa Laertiosa, mówiące iż Euforion i Pana
itios podają, że znaleziony przez nich początek „Państwa" [Platona] nasil slady wielo
krotnych zmian. Aristoksenos twierdzi, że prawie cale „Państwo"jest zawarte w „An
tylogiach" Protagorasa23• Dalej jeszcze pisze Diogenes Laertios: ,,Państwo"[ .. .], jak 
twierdzi Favorinus w drugiej księdze „Historii rozmaitych", znajduje się prawie cale 
w „Antylogiach" Protagorasa24. Gdyby przyjąć te świadectwa (wspominany niedosta
tek zachowanych pism sofisty nie pozwala na zyskanie pewności), wówczas pomysł 

19 Mam na myśli przede wszystkim dwie książki jej autorstwa: cytowanych już Sofistów oraz pracę 
Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wroclaw 1986. W pracach tych 
znajdzie czytelnik pokaźną liczbę dziel skupiających się na badaniu sofistyki w jej zróżnicowa
niu, w tym także listę autorów i prac w języku polskim. 

20 Por. I. Berlin, Rewolucja romantyczna: kryzys w histon'i mysli współczesnej, [w:] tegoż, Zmysł 
rzeczywistości, przeł. M. Filipczuk, Poznań 2002, s. 217. 

21 Tamże. 

22 Por. M.I. Finley, Polityka w świecie starożytnym, przeł. D. Kozińska, Kraków 2000, s. 149. 
23 Cyt. za: G. Reale, Histon·a filozofii starożytnej, przeł. E.I. Zieliński, t. I, Lublin 1999, s. 255 

(przypis). 
24 Tamże. 
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sprawowania władzy przez mędrców należałoby przypisać Protagorasowi, chociaż 
oczywiście - jak słusznie zauważa Giovanni Reale - państwo Protagorasa oddziela
łaby od państwa Platona przepaść:25 • Miarą wszystkich rzeczy jest człowiek, istnieją
cych, Że istnieją, nieistniejących, że nie istnieją26 - powiada Protagoras, czemu prze
ciwstawia się stanowisko Platona, w którym miarą wszystkich rzeczy jest Bóg. Prze
paść jest zatem wynikiem zasadniczej różnicy, jaka zarysowuje się pomiędzy Platonem 
i Arystotelesem z jednej, a Protagorasem (a także innymi sofistami) ze strony dru
giej. Różnica ta zasadza się na braku poszukiwania przez autora Wielkiego traktatu 
uzasadnienia metafizycznego dla swych koncepcji. Dla Protagorasa - pisze Janina 
Gajda - [ .. .] obyczaje, prawa, religia, normy etyczne i wynikająca z nich treść takich 
pojęć jak: sprawiedliwość, dobro, zło, kształtują się w różny sposób w poszczególnych 
państwach, podlegają zmianom w zależności od okoliczności Jako twory umowy (no
mos)27. Wszelkie dalsze zarzuty, jakie pod adresem sofistyki formułują Platon i Arysto
teles (niszczenie religii, demoralizację młodzieży, myślenie utylitarystyczne i w końcu 
relatywizm), są tylko konsekwencją braku odniesienia do metafizyki. Prowadzi nas to 
ponownie na grunt sporu idealizmu z realizmem, o którym pisałem na wstępie, oraz 
do źródeł realizmu politycznego, na których obecnie chcę się skoncentrować. 

Protagorasowa zasada homo-mensura wiedzie do indywidualistycznego relaty
wizmu. Wszystkie wyobrażenia i mniemania są prawdziwe na poziomie psycholo
gicznym; są prawdziwe, gdyż są przeżywane przez rzeczywistego człowieka. Refu
tacje tezy Protagorasa dokonywane na gruncie logiki przez Demokryta i Platona, 
którzy stosowali peritrope28, oraz Arystotelesa29 nie są przekonywające, ponieważ, 
jak trafnie pisze Adam Krokiewicz, w świadomości ludzkiej sprzeczne wyobrażenia 
i mniemania nie wykluczają się wzajemnie, lecz zachodzą obok siebie i wzajemnie się 
dopełniają (Heraklit). Dla każdego człowieka zasadniczą „rzeczywistością" jest jego 
indywidualna świadomość i to był, Jak się zdaje, istotny sens jego tezy, Że „człowiek.Jest 
miarą wszech rzeczy"30• Warta zbadania, szczególnie w kontekście przypisywanej 
Protagorasowi roli prekursora w stosunku do realistycznej szkoły myślenia politycz
nego, jest droga dojścia sofisty od wspomnianego, indywidualistycznego relatywi
zmu do określania go przez badaczy mianem „zagorzałego patrioty-państwowca"31 , 

,,zwolennika tradycji i obyczajów społecznych", człowieka o „usposobieniu konser
watywnym"32 czy wreszcie „gorącego zwolennika cywilizacji"33. Interesujące jest więc, 

25 Tamże. 

26 Protagoras, Prawda albo mowy obalające, przeł. L. Staff, [w:] J. Gajda, Sofiści, s. 229. 

27 J. Gajda, Sofiści, s. 104. 
28 Jeżeli wszystkie mniemania są prawdziwe, to także mniemanie, że nie wszystkie mniemania są 

prawdziwe jest prawdziwe, a więc nie wszystkie mniemania są prawdziwe. 
29 Wszystkie mniemania nie mogą być prawdziwe, gdyż wtedy prawdziwe byłyby także sądy sprzecz-

ne i „wszystko będzie jednem", czyli każda rzecz będzie każdą rzeczą. 
30 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000, s. 243 . 
31 Por. tamże, s. 244. 
32 Por. F. Copleston, Historia filozofii, przeł. H. Bednarek, t. I, Warszawa 1998, s. 108 i 109. 

33 Por. J. Gajda, Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskief, Wrocław 1986, s. 197. 
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w jaki sposób epistemologiczna zasada Protagorasa homo-mensura przekształca się 
w zasadę civitas-mensura. Otóż obokpoznania indywidualnego istnieje poznanie wspól
ne, przekazywane przez ludzi za pomocąjęzyka34. To poznanie na wyższym, społecz
nym poziomie znajduje wyraz w akceptacji rzeczywistości. Dlaczego tak się dzieje? 
Tok rozumowania Protagorasa wydaje się następujący: z faktu, iż prawda absolutna 
nie istnieje - i w sprawach państwa, jes1i chodzi o to, co piękne i szpetne, sprawiedliwe 
i niesprawiedliwe, zbożne i bezbożne, Jakje każde państwo wedle swego mniemania 
dla siebie prawem ustali, to takim już te rzeczy są naprawdę dla każdego ustroju i w tych 
sprawach wcale nie jest mądrzejszy jeden człowiek prywatny od drugiego, ani jedno 
państwo mądrzejsze niż inne. f es1i zaś chodzi o ustalenie tego, co pożytekprzynosi pań
stwu albo mu pożytku nie przynosi[. . .], to różni się mniemanie jednego państwa od 
mniemania drugiego [. . .}35 - bynajmniej nie wynika, iż trzeba negować tę rzeczywi
stość, która istnieje. Wręcz przeciwnie, ponieważ wiadomo, że żadna droga obrana 
przez jakiekolwiek państwo nie jest prawdziwsza, wszystko, co trzeba zrobić, to za
akceptować tradycję, wierzenia i autorytety istniejącej wspólnoty. 

Akceptacja i obrona rzeczywistości wytworzonej przez wspólnotę państwową 
to pierwszy, zasadniczy punkt zbieżności pomiędzy Protagorasem a późniejszą szkołą 
realizmu politycznego, jaki pragnę uwyraźnić. Dobrze rzecz obrazuje słynny frag
ment wypowiedzi Protagorasa O bogach: O bogach nie mogę stwierdzić ani że istnie
ją, ani że nie istnieją, ani Jaka jest ich istota i Jak się przejawiają; wiele bowiem okolicz
ności stoi na przeszkodzie ich poznaniu, a między innymi ich niewidzialność i krótkość 
życia ludzkiego36• Konstatacja ta nie prowadzi bynajmniej Protagorasa do propago
wania ateizmu, lecz przeciwnie do podniesienia konieczności trwania przy religii 
uznawanej przez państwo. Frederick Copleston, opisując poglądy sofisty na religię, 
stawia pytanie trafnie oddające jego postawę: f es1i nie możemy być pewni absolutnej 
prawdy, dlaczego mielibyśmy wyrzucać za burtę religię odziedziczoną po naszych oj
cach ?37. Takie stanowisko wydaje mi się zbieżne z tym, co w kwestii religii prezentu
ją realiści, tacy przykładowo, jak Machiavelli czy Thomas Hobbes. Popierają miano
wicie religię nie tyle z tego powodu, iż są przekonani o jej prawdziwości, ale ze 
względu na pożytek przynoszący państwu. 

Powyższa konstatacja odkrywa przed nami utylitarystyczne, pragmatyczne pod
łoże myślenia Protagorasa i ustanawia kolejną styczność z myśleniem realistycznym. 
Kluczowe dla państwa jest nie tyle dążenie do prawdy, ile dążenie do pożytku pu
blicznego. Pisałem powyżej, iż, wedle Protagorasa, żadna droga obrana przez jakie
kolwiek państwo nie może być prawdziwsza od innej. Nie znaczy to wcale, że jedna 
nie może być szkodliwsza od drugiej, Że każda przynosi tyle samo pożytku wspólno
cie. Zadaniem sofisty jest wychowywanie obywateli w taki sposób, by obierali drogę 
lepszą. Kryterium owej „lepszości" nie jest, rzecz oczywista, prawda ontyczna, lecz 

34 J. Gajda, Sofiści, s. 104. 
35 Platon, Teajtet 172a, przeł. W Witwicki, Kęty 1999, s. 374 
36 Protagoras, O bogach, przeł. L. Staff, [w:] J. Gajda, Sofiści, s. 229. 
37 F. Copleston, Historia.filozofii ... , s. 109. 



This content downloaded from 
�������������149.156.88.60 on Fri, 02 Apr 2021 10:56:29 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms

250 Piotr Kimla POLITEJA V2004 

prawda płynąca z doświadczenia, prawda empiryczna. Analizując filozofię politycz
ną Michaela Oakeshotta38, zamknąłem ją w skrótowej formule „konserwatyzmu bez 
absolutu". Również w przypadku Protagorasa formuła ta wydaje mi się adekwatna. 

Kolejne podobieństwo pomiędzy stanowiskiem Protagorasa a nowożytnym re
alizmem politycznym wiąże się z zapatrywaniami na genezę stosunków społecz
nych. Dla uwypuklenia kwestii dokonam zestawienia Protagorasowych refleksji na 
ten temat z poglądami realisty Thomasa Hobbesa. Wedle autora Prawdy albo mów 
obalających najgorszym z możliwych stanów, w jakim człowiek może się znaleźć, 
jest stan przedcywilizacyjny, stan natury. W stanie tym ludzie wyrządzają sobie nie
ustannie krzywdę. Dla Protagorasa - pisze Janina Gajda - nawet przysłowiowi zło
dzieje, Eurybatos i Frynondas, są lepsi niż człowiek żyjący w stanie natury39• Nie ina
czej, jak wiadomo, sprawa przedstawia się u Hobbesa. W pełnym mizerii, zanarchi
zowanym stanie natury, w którym trwa be/lum omnium contra omnes nie masz miejsca 
na pracowitość, albowiem niepewny jest owoc pracy; i co za tym idzie nie masz miejsca 
na obrabianie ziemi ani na żeglowanie, nie ma bowiem żadnego pożytku z dóbr, które 
mogą być przywiezione morzem; nie ma wygodnego budownictwa; nie ma narzędzi 
do poruszania i przesuwania rzeczy, co wymaga wiele siły; nie ma wiedzy o powierzch
ni ziemi ani obliczania czasu, ani sztuki, ani umiejętności, ani sztuki słowa, ani spo
łeczności. A co najgorsze, jest bezustanny strach i niebezpieczeństwo gwałtownej śmier
ci. I życie człowieka jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie40• Zdaniem 
Protagorasa, powstanie państwa jest wynikiem uświadomienia sobie przez ludzi 
własnych potrzeb (potrzeby te doprowadziły także do wykształcenia się języka) oraz 
wyobrażenia sobie sytuacji, w jakiej mogłyby być zaspokajane. Podobnie rzecz tłu
maczy się w nowożytności. Hobbes, oprócz wyznaczenia rozumowi funkcji służeb
nej wobec instynktu zachowawczego, oczekuje od niego wskazówki co do pierwsze
go i podstawowego prawa natury, które mówi, że każdy człowiek winien dążyć do 
pokoju, Jak dalece tylko ma nadzieję go osiągnąc'4 1 • U Protagorasa państwo powstaje 
w wyniku umowy społecznej, której kluczowym elementem jest wyrzeczenie się przez 
ludzi stosowania przemocy. Identycznie jest u Hobbesa. Umowa społeczna w ujęciu 
Protagorasa musi mieć pewne gwarancje: ten, kto nie będzie jej przestrzegał, winien 
być ukarany, bo jej przestrzeganie leży w interesie wszystkich obywateli. [ ... ] Państwo 
Jako instytucja przyjmuje funkcje egzekutora przestrzegania warunków umowy42 • W tym 
kontekście nasuwa się cytat z dzieła Hobbesa, w którym mędrzec z Malmesbury 
stwierdza, że państwo jest jedną osobą, której działań i aktów każdy czlonekJakiejś 
dużej wielości stal się mocodawcą, przez ugody, Jakie ci ludzie zawarli między sobą 
w tym celu, by ta osoba mogla użyć siły ich wszystkich i ich środków, Jak to będzie 

38 Por. P. Kimla, Symbol wyboru - własność w filozofii politycznej Michaela Oakeshotta, artykuł 
ukaże się w najbliższym numerze „Czasopisma Prawno-Historycznego". 

39 J. Gajda, Prawo natury i umowa ... , s. 197. 
40 T. Hobbes, Lewiatan, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 110. 
41 Tamże, s. 114. 
42 J. Gajda, Prawo natury i umowa ... , s. 197. 
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uważała za korzystne dla ich pokoju i wspólnej obrony43 • Innymi słowy, zarówno Pro
tagoras, jak i Hobbes zgodziliby się, iż ludzi łamiących umowę społeczną i narusza
jących sprawiedliwość możliwą do wprowadzenia, kiedy umowa obowiązuje, nale
ży bezwzględnie karać. 

Powiedziałem, iż sprawiedliwość jest niejako wynikiem umowy społecznej 
i w ten sposób poruszyłem kolejną kwestię, którą zestawiani myśliciele ujmują bliź
niaczo. Sprawiedliwość, jak wskazuje na to źródłosłów samej nazwy, wywodzi się 
z prawa. Prawo to jednakże, w myśleniu realistycznym, nie jest odzwierciedleniem 
uniwersalnej, ponadczasowej, transcendentnej, absolutnej sprawiedliwości, ale kształ
tuje się różnie u różnych ludów. W stanie natury, rzecz oczywista, nie ma mowy 
o istnieniu jakiegokolwiek prawa. Dlatego Hobbes stwierdza, iż w stanie przedpań
stwowym człowiek nie może wyrządzić drugiemu niesprawiedliwości . Może i wy
rządza mu krzywdę lub szkodę. Paralela, jaką w tej kwestii buduję pomiędzy Hob
besem a Protagorasem, opiera się na fakcie, że również dla greckiego sofisty prawo, 
a co za tym idzie, sprawiedliwość jest wynikiem umowy, a zatem nie możemy o nich 
mówić przed zaistnieniem stanu państwowego. 

Realistyczna w wydaniu Protagorasa jest koncepcja wychowania do obywatel
stwa, do zdobycia mądrości politycznej. Kluczową rolę w procesie wychowawczym, 
w osiąganiu cnoty-dzielności, arete44 , odgrywa państwo, jako że zmusza - jak wcze
śniej zaznaczyłem - poszczególne osoby do podporządkowania się regułom życia 
społecznego i do powściągania agresji, dominującej w stanie natury. Janina Gajda 
podkreśla nowatorskie podejście sofisty do stosowania kar. Spotykamy się tutaj- po
wiada - z odmienną zupełnie od funkcjonującej dotychczas zarówno na gruncie świa
topoglądu religijno-mitologicznego, jak i na gruncie filozofii archaiczne;; koncepcją 
kary, która przestaje być zemstą, a staje się środkiem wychowawczym; z przyczynowego 
zmienia swój charakter na celowy45. Przypomnę, iż w systemie Hobbesa kluczową, 
socjalizacyjną funkcję spełniają władza polityczna oraz instytucje państwowe, które 
muszą być na tyle silne, by poskromić agresywną i egoistyczną naturę czlowieka46• 

Na koniec pragnę jeszcze zwrócić uwagę na pluralizm wartości akceptowany 
w myśleniu realistycznym, dążącym do ich zrównoważenia i złagodzenia potencjal
nych konfliktów między nimi, choć rezultat tych dążeń jest zawsze czymś tymczaso
wym i niepewnym. Za ojca tej postawy można chyba uznać Protagorasa, który w za-

43 T. Hobbes,Lewiatan, s. 151-152. 
44 G. Reale zwraca uwagę, iż termin arete u Protagorasa musimy rozumieć nie tak, Jak w chrześci

jaństwie rozumie się cnotę, ale w jego znaczeniu pierwotnym, Jako biegłość (jest to to samo znacze
nie, w jakim jeszcze Machiavelli będzie mówił o cnocie księcia) - Historia filozofii . .. , s. 251. 

45 J. Gajda, Prawo natury i umowa ... , s. 198. 
46 W ciekawej interpretacji systemu Hobbesa stwierdza się, iż dokona! on laicyzacji pojęć teolo

gicznych występujących w kalwinizmie, ujmowanym jako skrajny augustynizm. U sw. Augu
styna, jak wiadomo, grzech pierworodny jest neutralizowany przez laskę Bożą. U Hobbesa złu 
natury ludzkiej musi się przeciwstawiać silna władza państwowa, bo tylko taka będzie w stanie 
cywilizować ludzi. Uwagę tę zawdzięczam dr. Pawiowi Kłoczowskiemu, który wypowiedział ją 
na jednym z wykładów z historii filozofii. 
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chowanym fragmencie Sztuki erystyki uczył, że o każdej rzeczy istnieją dwa przeciw
stawne sobie zdania47• Kiedy cytowany już lord Acton każe dla jednej prawdy szukać 
prawdy ją równoważącej, naśladuje tylko postawę przyjętą przez Protagorasa ponad 
dwa tysiące lat temu. Postawa ta chroni wspólnotę przed ekstremalnymi działaniami 
ze strony wyznawców idei absolutnych w sferze polityki, a więc w sferze praxis, która 
znosi takie działania jak najgorzej. Poszukiwacze „prawdy" w polityce - przekonuje 
Michael Oakeshott - są groźni, gdyż brak im odporności na przekonanie, Że osiągnęli 
swój ce/48 • 

Zagłębiając się w myślenie Protagorasa nie odnosimy wrażenia, iż zrodziło się 
ono w piątym wieku przed Chrystusem. Wydaje się, że to raczej ktoś nam współcze
sny; ktoś, kto w swoim namyśle uwikłany jest w te same, co my trudności i wystawio
ny na te same niebezpieczeństwa . Protagorasowi udało się je w pewnym stopniu 
przezwyciężyć dzięki bacznej obserwacji i wyciąganiu nauk płynących z doświad
czenia. Zasłużył na miano jednego z ważniejszych myślicieli greckich. Pomimo kry
tyki Platona, był jednym z najbardziej podziwianych ludzi epoki. W Memfis, w świą
tyni Sarapisa stał jego pomnik obok pomników innych filozofów, w tym oczywiście 
Platona. Śmiem twierdzić, że w dużej mierze pomogło mu odważne, realistyczne 
spojrzenie na rzeczywistość, przekładające się na akceptację tego, co jest. 

47 Protagoras, Sztuka erystyki, przeł. J. Gajda, [w:] J. Gajda, Sofiści, s. 229. 
48 M. Oakeshott, The Customer Is Never Wrong, [w:) tegoż, Religion, Politics and the Morał Life, 

Londyn 1993, s. 116. 
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