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Potem powiedziaKem: Przedstaw sobie obrazowo, jako nastT-
pujWcy stan rzeczy, naszW naturT ze wzglTdu na kulturT 
umysKowW [paideia] i jej brak. Zobacz! Oto ludzie sW niby 
w podziemnym pomieszczeniu na ksztaKt jaskini. Do groty 
prowadzi od góry wej`cie zwrócone ku `wiatKu, szerokie na 
caKW szeroko`a jaskini. W niej oni siedzW od dzieciTcych lat 
w kajdanach; przykute majW nogi i szyje tak, de trwajW na 
miejscu i patrzW tylko przed siebie; okowy nie pozwalajW im 
obracaa gKów […] Dziwny obraz opisujesz i kajdaniarzy 
osobliwych. Podobnych do nas – powiedziaKem1. 

I wKa`nie owa tajemnica niepokoiKa jud Platona, kiedy na-
rzekaK na niemoralno`a homeryckich bogów. Interpretato-
rzy, którzy nie pomijajW tej tajemnicy, od wieków KamiW 
sobie na niej zTby. Jest ona todsama z tajemnica prymityw-
nego sacrum, inaczej mówiWc, z dobroczynnym odwróce-
niem zKej wszechmocy przypisywanej kozKu ofiarnemu2. 

 
Istotne znaczenie dla rozumienia kultury w krTgu zachodnioeuropejskiej 

cywilizacji ma sKowo paideia, odniesione w epokowym dziele Wernera 
Jaegera do konstytuowania siT greckiego `wiata wokóK rzeczywisto`ci „apa-
ratury dycia”, nazwanej póiniej kulturW par excellence3. Konstytuowanie siT 
 

Ks. dr PIOTR PASTERCZYK – adiunkt Katedry Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie 
Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Droga MTczenników 
Majdanka 70/3, 20-325 Lublin; e-mail: pasterz@kul.lublin.pl 

1 P l a t o n. Politeia 514 a – 515 a. Wszystkie cytaty Platopskiej Politei na podstawie: P l a -
t o n. Pa4stwo. TK. W. Witwicki. W: Pa4stwo, Prawa. KTty: Wyd. Antyk 2001 s. 13-338. 

2 R. G i r a r d. Kozio: ofiarny. PrzeK. M. Goszczypska. ródi: Wyd. ródzkie 1991 s. 67. 
3 W. J a e g e r. Paideia. Formowanie cz:owieka greckiego. KTty: Wyd. Antyk 2001 s. 33. 
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`wiata Zachodu w kontek`cie paidei dokonuje siT szczególnie intensywnie 
w Platopskiej Politei, gdzie budowaniu paradygmatycznej spoKeczno`ci, od-
zwierciedlajWcej harmoniT ludzkiej duszy, stoi na przeszkodzie mechanizm 
mimetyczny, ksztaKtujWcy czKowieka wedKug zasad pierwotnego mitu. Teza 
stawiana w tym artykule sugeruje rozumienie paidei jako dynamiki kultury 
logosu, przezwyciTdajWcej odwieczny nurt kultury mitologicznej, symboli-
zowanej przez pojTcie mimesis. Takie przezwyciTdenie ma charakter ratunku 
przed pierwotnym zagrodeniem kaddej ludzkiej spoKeczno`ci, prowokowa-
nym nieustannie przez mimesis podWdliwo`ci mimetycznej (René Girard)4. 

Osadzone gKTboko w Platopskiej my`li pojTcie paidei odnosi siT do 
przedstawionego w obrazie jaskini z siódmej ksiTgi Politei procesu odwra-
cania ludzkiej duszy od cieni do prawdziwej rzeczywisto`ci5. W spoKecznym 
kontek`cie polis kultura qua paideia ma co` wspólnego z procesem formo-
wania siT wolno`ci i podmiotowo`ci czKowieka, prowadzWcym do odrzucenia 
pozoru obiegowych opinii, których narracjom poddani sW mieszkapcy 
kaddego polis. Formowanie, wychowanie i ksztaKcenie stradników polis stoi 
w opozycji do instynktownego na`ladowania i odtwarzania rzeczywisto`ci 
przez artystów i rzemie`lników. Mimo swojego ogromnego podziwu dla 
sztuki Platon nie utodsamia jednak mimesis z kulturotwórczW dynamikW. 
WrTcz przeciwnie, w instynktowny sposób opiera siT urokowi greckiego 
eposu, wyczuwajWc pKynWce z jego mitycznego charakteru zagrodenie dla 
ludzkiej samo`wiadomo`ci i wolno`ci. Krytyka Platona i bTdWce jej kon-
sekwencjW wypTdzenie poetów z polis zadziwia, gdyd na`ladowanie i po-
wtarzanie stanowi nieodKWczny element kaddego procesu wychowania i kul-

 

4 Platon nie udywaK sformuKowania „mimetyczna podWdliwo`a”, ale oba czKony tego skons-
truowanego przez Girarda pojTcia znajdujW siT w centrum uwagi jego dyskusji istoty kultury jako 
paidei. PodWdliwo`a oraz na`ladowanie to dwa fenomeny spoKeczne, do których Platon 
podchodziK z najwiTkszW nieufno`ciW przypisujWc im rolT zasad ksztaKtujWcych niesprawiedliwo`a 
oraz niewolT. ZasadW wolno`ci jest w Politei oczywi`cie logos pozwalajWcy na wyj`cie z jaskini, 
czyli przezwyciTdenie panowania tej czT`ci duszy, która jest wtopiona w obrazy mitycznej 
narracji. Podobna zasada dominuje w Girardowskiej teorii kultury twierdzWcej, de siKa ufundo-
wanych w reakcji na mimesis pierwotnych mechanizmów kulturowych ledy w ich nieu`wia-
domieniu przez czKonków podporzWdkowanej im kaddorazowej ludzkiej spoKeczno`ci. U`wiado-
mienie sobie dziaKania mechanizmu kozKa ofiarnego skutkuje wedKug Girarda automatycznym 
wyKWczeniem siT samego mechanizmu. Por. G i r a r d. Kozio: ofiarny s. 158. 298-300. DokKadnie 
do tego samego efektu dWdy Platon, roztaczajWc wizjT paidei. Rozja`nienie mroku Platopskiej 
jaskini, gdzie od lat dzieciTcych siedzW w kajdanach wiTiniowie mitu, jest dzieKem przebudzenia 
siT rozumu stradników, ksztaKtowanych od lat dzieciTcych po to, aby logos ich duszy panowaK 
niepodzielnie nad podWdliwo`ciW (epithymia). 

5 P l a t o n. Politeia 518 b-d. 



KULTURA JAKO ZAGRO;ENIE I RATUNEK 25 

turowej formacji6, co potwierdza w swoich analizach sam Jaeger7. DokKadna 
jednak analiza Platopskiego rozumienia paidei w Politei prowadzi do 
wniosku, de kultura, bTdWca efektem ksztaKcenia ludzkiej duszy i organizacji 
papstwa, rodzi siT w sensie `cisKym dopiero w chwili ostatecznego prze-
zwyciTdenia narracji poetycznej, regulujWcej w odwrotny do paidei sposób 
dycie polis8. Charakterystyczna dla Politei jest bowiem dwukrotna miad-
ddWca krytyka twórców mitów, wnikajWcych w indywidualnW i spoKecznW 
mentalno`a na zasadzie mnemotechnicznego powtarzania9. W Platopskiej 
wizji budowania papstwa jako demonstracji harmonii i dysharmonii indy-
widualnej ludzkiej duszy mimesis zostaje tym samym wrTcz napiTtnowana 
jako surogat kultury10, tzn. zostaje wpisana w schemat na`ladowczej roli, 
 

 6 Na przykKad rozumienie mimesis jako iródKa kultury literackiej. Por. E. A u e r b a c h. 
Mimesis. RzeczywistoEF przedstawiona w literaturze Zachodu. PrzeK. Z. ;abicki. T. 1. Warszawa: 
PIW 1968. 

 7 J a e g e r. Paideia s. 91-137. 
 8 Homerycka narracja poetyczna miaKa charakter mnemotechniczny i stWd jej totalny wpKyw 

na kulturT pierwotnego greckiego polis (Erick A. Havelock). Dostrzega to doskonale w swojej 
Politei Platon. Z antropologiczno-kulturowego punktu widzenia, przyjTtego w tym artykule, 
jeszcze wadniejszy jednak aspekt ksztaKtowania siT kultury greckiej polegaK na mityczno`ci 
przekazu oralnego zawartego w poezji Homera i Hezjoda. Zastosowane w powydszym tek`cie 
rozumienie mitu wymaga dlatego odrTbnego komentarza. U Platona modna bowiem mówia 
o dwóch zupeKnie ródnych spojrzeniach na mit: po pierwsze, jest to sposób, w jaki postrzega on 
tworzWcych swoje (mityczne) opowie`ci greckich poetów, oraz – po drugie – sposób, w jaki 
posKuguje siT metaforycznymi obrazami i bajkami w swoich wKasnych dialogach. Platon po-
sKuguje siT mitem wielokrotnie, ilustrujWc nim swojW my`l filozoficznW, dotykajWcW czTsto 
problemów wymykajWcych siT my`li dyskursywnej. G. Reale analizuje to drugie rozumienie 
Platopskiego mitu, odnoszWc je do obecnych w pismach Platona renesansu orfickiej religijno`ci 
oraz tzw. mówienia obrazami (por. G. R e a l e. Historia filozofii staroIytnej. PrzeK. E.I. Zielipski. 
T. 2. Lublin: RW KUL 1996 s. 65-69). WedKug Reale Platon odwoKuje siT do faktycznej czWst-
kowo`ci percepcji rzeczywisto`ci posKugujWcej siT jedynie sKowem (logos) i uwada za konieczne 
w sytuacjach szczególnie delikatnych (np. los duszy po biologicznej `mierci) zastosowanie mowy 
obrazowej. To samo dotyczy takde mówienia o rzeczywisto`ci fizycznej, która bTdWc przed-
miotem percepcji zmysKowej, nie mode bya wiernie oddana za pomocW logosu. Rozumienie mitu 
w niniejszym artykule nie pokrywa siT ze znaczeniami nadanymi mu przez Reale, ale odnosi siT 
zasadniczo do Platopskiej polemiki z greckimi poetami, ksztaKtujWcymi obraz bogów. 

 9 S. H a l l i w e l l. The Republic’s Two Critiques of Poetry. W: Politeia. Red. O. Höffe. 
Berlin: Akademie Verlag 1997 s. 322-323, 325-329. 

10 NiezrozumiaKo`a ukrytej w Politei tezy o konieczno`ci wypTdzenia poetów z papstwa 
(z przestrzeni duszy) polega na do`a wWskim rozumieniu kultury jako kultury wydszej oraz na 
niejasno`ci intencji autora Politei, sugerujWcego w swojej interpretacji kultury i czKowieka 
zapewne inne nid czysto literackie pochodzenie mitów. WspóKczesnym autorytetem dla wTdszego 
rozumienia kultury jako mimesis jest niewWtpliwie Erich Auerbach, porównujWcy rzeczywisto`a 
do stylów jej odtwarzania w ródnorodnych kontekstach spoKecznych i historycznych, tak funda-
mentalnych jak np. homerycki epos czy biblijna narracja. Porównanie stylów tekstów literackich 
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którW uzurpowaKa sobie poezja Homera i Hezjoda w stosunku do zmysKowo 
postrzegalnej rzeczywisto`ci. ZwróciK na to uwagT jud Erick A. Havelock, 
sugerujWc, de mimesis greckiego eposu przypomina w oczach autora Politei 
permanentnW iluzjT i teatr cieni na `cianie jaskini, a nie dynamikT uwal-
niajWcW wiTiniów jaskini z ich wiTzów11. Platopskie oskardenie nie mode bya 
czym` przypadkowym i stanowi intuicjT istotnej dla genezy kultury rzeczy-
wisto`ci, na której opiera siT takde wspóKczesna ambiwalencja w ujTciu 
fenomenu mimesis z jednej strony, u Auerbacha, jako dyspozycji na`ladow-
czej, bTdWcej kluczem interpretacyjnym zjawiska kultury w sensie dzieKa 
literackiego, a z drugiej strony u Girarda jako iródKa na`ladowczej rywali-
zacji12. Dlatego, patrzWc na budowane przez Sokratesa sprawiedliwe polis, 
naledy odnie`a kulturT takde do samego pierwotnego procesu powstawania 
ludzkiej spoKeczno`ci, rekonstruowanego przez wspóKczesnW antropologiT 
kultury. Mimesis jest kluczem do zrozumienia kultury intelektualnej nie 
tylko w Platopskim sensie na`ladowania natury, ale przede wszystkim 
w sensie na`ladowania czKowieka przez czKowieka. Nie jest to jednak suge-
rowane przez Jaegera teoretyczne mimesis jako na`ladowanie powszechnie 
wadnego ideaKu ludzkiego gatunku13, ale mimesis praktyczna, objawiajWca 
czKowieka w najbardziej swoistych dla niego zachowaniach, prowadzWcych 
nie do budowania sprawiedliwego porzWdku, ale do jego niszczenia. Wy-
pTdzajWc poetów ze swojego polis, Platon opisuje rzeczywisto`a zderzenia 
siT z jakW` zKowrogW, generowanW przez mimesis rzeczywisto`ciW, wywoKu-
jWcW spontanicznW reakcjT obrony i dlatego jego krytyka mimesis jest 
najprawdopodobniej krytykW samego mechanizmu na`ladowczego, ukrytego 
za fasadW dzieKa sztuki.  

Na`ladowanie i wychowanie jako iródKa kultury w jej szerokim rozu-
mieniu dziedzictwa i tradycji oraz budzenia `wiadomo`ci i poddawaniu dycia 
pod wKadzT rozumu zostaKy wpisane w Platopskiej Politei w schemat biegu-

 

jest dla Auerbacha punktem wyj`cia analizy przedstawienia rzeczywisto`ci w kulturze europej-
skiej (por. A u e r b a c h. Mimesis s. 78).  

11 E.A. H a v e l o c k. Przedmowa do Platona. PrzeK. P. Majewski. Warszawa: Wyd. UW 2007 
s. 55. 

12 R. G i r a r d. Sacrum i przemoc. PrzeK. M.E. Plecipska, J. Plecipski. T. 1. Poznap: Brama 
1993 s. 199-217. 

13 Za rzymskim mTdem stanu Gelliusem sugeruje Jaeger, de paideia to przede wszystkim 
nowe ujTcie czKowieka w sensie „wKa`ciwego charakteru prawdziwego czKowieczepstwa”. Takie 
ujTcie wynika z fundamentalnej decyzji greckiej interpretacji ludzkiego bytu jako idei: „Ponad 
czKowiekiem jako czKonkiem gromady […] stoi czKowiek jako idea i tak widziaKa go zawsze 
grecka my`l wychowawcza, ale ted i grecka poezja, sztuka i nauka”. Por. J a e g e r. Paideia s. 38.  
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nowej opozycji. O ile mimesis mode bya okre`lona jako iródKo pierwotnej 
kultury, w sensie siKy generujWcej mity oraz niepodlegajWcych dyskusji 
rytualnych zachowap wewnWtrz (greckiego) spoKeczepstwa, o tyle paideia 
jako droga opuszczenia jaskini nie`wiadomych tradycji jest poczWtkiem kul-
tury w jakim` zupeKnie innym sensie, obnadajWcym zastanawiajWcW zKodono`a 
i wieloznaczno`a tego samego zjawiska14.  
 
 

1. PAIDEIA JAKO RATUNEK 
 
Faktyczne zagrodenie ludzkiej egzystencji jest przez Platona sytuowane 

nie tyle w kontek`cie zewnTtrznym polis, ale w jego kontek`cie wewnTtrz-
nym bWdi to w sensie spoKeczno`ci, bWdi to w sensie ludzkiej duszy. Okres 
dycia samego Platona, a w szczególno`ci rozpoczTcie dziaKania Platopskiej 
Akademii przypada na czas, w którym spoKeczno-polityczny rozkwit Aten 
jest jud tylko wspomnieniem. Bardzo wyczerpujWcy konflikt spartapsko-
-atepski jako kontekst Platopskiej Politei mógKby sugerowaa, de w wKa`nie 
w tej szczególnej formie przemocy, jakW jest konflikt polityczny i militarny, 
dostrzega Platon iródKo zagrodenia egzystencji czKowieka. Wojny pelopo-
neskie, które pozbawiKy Ateny znaczWcej pozycji w przestrzeni greckich 
poleis, oraz w dudej mierze przyczyniKy siT do zniszczenia kulturalnego 
krajobrazu Grecji, sW jednak tylko horyzontem Platopskiej refleksji na temat 
papstwa, sprawiedliwo`ci i prawa jako gwarancji ksztaKtowania na nowo 
zniszczonego `wiata. Aby odbudowaa zrujnowane kulturalnie i ekonomicz-
nie polis, Platon nie ucieka siT do dadnych faktycznych rozwiWzap spoKecz-
nych, ale wskazuje na ludzkW duszT jako iródKo i przyczynT wszelkiego 
upadku politycznego i obyczajowego. Powydsze rozumienie Politei jest 
problematyczne, o czym `wiadczy jej Popperowska interpretacja, przy-
pisujWca Platonowi ksztaKtowanie systematycznej socjologii historycystycz-
nej jako mitu spoKeczepstwa zamkniTtego15. Karl Popper sugeruje dosKow-
no`a platopskiej recepty spoKecznej i prawnej dla rozwiWzania problemu 

 

14 J. H e r d e r. MyEli o filozofii dziejów. PrzeK. J. GaKecki. T. 1. Warszawa: PWN 1962 s. 4. 
15 Mityczny charakter zawartego w Politei projektu historycystycznego odnosi Popper do idei 

papstwa doskonaKego, którego historyczne reprezentacje w Sparcie i na Krecie wydawaKy siT Pla-
tonowi jedynie nTdznymi kopiami (por. K. P o p p e r. Spo:ecze4stwo otwarte i jego wrogowie. 
PrzeK. T. Korczyc. T. 1. Warszawa: Krytyka 1987 s. 62, 77-78). Hermeneutyczny klucz Poppera jest 
caKkowicie nietrafny choaby z uwagi na ródnicT miedzy rozumieniem historii w ramach stoso-
wanego przez niego pojTcia historycyzmu i tego co przez historie rozumieli Grecy (np. Herodot).  
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zagrodenia ludzkiej egzystencji w wyniku peloponeskiej eksterminacji grec-
kiej cywilizacji16. Popper jednak popeKnia oczywisty bKWd interpretacyjny, ty-
powy dla uczonych traktujWcych teksty innych my`licieli wyKWcznie z punktu 
widzenia swoich intelektualnych interesów. Co prawda Sokrates w najwad-
niejszym Platopskim dialogu faktycznie buduje papstwo, ale jest ono jedynie 
papstwem metaforycznym, które w pierwszym rzTdzie ma pomóc w wyja`-
nieniu struktury duszy i wynikajWcej z niej sprawiedliwo`ci i niesprawied-
liwo`ci. Sokrates do Glaukona i Adejmantosa:  

 
A de my nie jeste`my mistrzami pierwszej klasy, wiTc, mam wradenie, powie-
dziaKem, de jake`my przeprowadzali rozwadanie tego tematu, jakby kto` ludziom 
niezbyt bystrego wzroku kazaK z daleka odczytywaa maKe litery, a potem by do-
piero kto` zauwadyK, de te same litery sW gdzie` indziej wypisane w wiTkszym 
formacie i na wiTkszym polu17.  
 
Trudno dostrzegalne litery symbolizujW w ujTciu Sokratesa ludzkW duszT 

i to, co nieuchwytne i niewidoczne w wyja`nianiu prawdziwej przyczyny 
sprawiedliwo`ci i niesprawiedliwo`ci. Zagrodenie dla ludzkiej egzystencji, 
a wiTc prawdziwa przyczyna niesprawiedliwo`ci ledy, wedKug Platona, 
w ludzkiej duszy, natomiast wszelkie zagrodenie zewnTtrzne o charakterze 
wojny lub zKego ustroju polis sW jedynie konsekwencjW braku sprawied-
liwo`ci czKowieka jako takiego. 
 

1.1. KONTEKST ZAGRO;ENIA: PSYCHE 

Aby odpowiedziea na pytanie, jakie zagrodenie ludzkiej egzystencji do-
strzega Platon, naledy prze`wietlia strukturT polis i wszystkie jej elementy 
odpowiadajWce wewnTtrznej, niewidocznej strukturze duszy. Do dyspozycji 
mamy trzy czT`ci polis: obywateli wytwarzajWcych dobra, stradników oraz 
wKadców, którzy odpowiadajW w zastosowanej przez Sokratesa metaforze 
trzem czT`ciom duszy: podWdliwo`ci, odwadze i rozumowi18. Ukryta w Politei 
 

16 WedKug Poppera Platon faktycznie miaK na my`li to, co mówiK, tzn. jego opis papstwa 
idealnego miaK od poczWtku charakter opisu historycznego lub prehistorycznego. Por. P o p p e r. 
Spo:ecze4stwo otwarte s. 62, 78. 

17 P l a t o n. Politeia 368 d. 
18 Jak zwraca na to uwagT Otfried Höffe, ukazana w Politei analogia miTdzy trzema czT`cia-

mi duszy a trzema warstwami spoKecznymi natrafia na trudno`ci interpretacyjne, kiedy doKW-
czymy do tego zestawienia takde trzy rodzaje spoKeczno`ci, o których mówi Politeia: spoKeczno`a 
papstwa zdrowego, bogatego oraz filozoficznego. Trudno`ci sW na tyle istotne, de niektórzy 
uczeni kwestionujW wrTcz sensowno`a takiego porównania (por. B. W i l i a m s. The Analogy of 
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antropologia wskazuje na niejednorodny charakter ludzkiej duszy. Psyche 
jest jedno`ciW, ale nie w sensie jednorodno`ci, ale jako jedno`a konstytucji 
trzech nie przedmiotowych elementów. NiezwykKy dowód na tT niejednorod-
no`a i jedno`a przekazuje Sokrates w czwartej ksiTdze Politei, gdzie na 
przykKadzie niejakiego Leontiosa udowadnia psychologicznW modliwo`a 
dwóch caKkowicie sprzecznych tendencji w duszy jednego czKowieka: 
„Gniew czasem walczy z dWdzami; widaa, de jedno jest czym` innym i dru-
gie”19. Ta antropologia jest dla Platona tak charakterystyczna, de dobrze 
widoczna jest ona takde w innych dialogach, takich jak Fajdros i Fileb. 
W kaddym z nich Platon wskazuje na zKodony charakter ludzkiej duszy, 
bTdWcej konstytucjW rozumu (logos), podWdliwo`ci (epithymia) oraz odwagi 
(thymos). Zagrodeniem zarówno dla duszy, jak i dla kaddego spoKecznego 
porzWdku jest epithymia – porównana w Faidrosie do niewychowanego 
i silnego konia, bTdWcego utrapieniem dla kierujWcego rydwanem woinicy:  

 
Konia ma jednego doskonaKego, z piTknej i dobrej rasy, a drugiego z caKkiem 
przeciwnej, rumaka zupeKnie tamtemu przeciwnego […] kop, który ma w sobie 
zKo, ciWgnie w dóK, ku ziemi ciWgnie, je`li go woinica dobrze nie wychowaK. Tu siT 
dusza najwiTcej trudzia i wytTdaa musi20. 

 
Plastycznemu wyobradeniu rydwanu, ulegajWcemu wypadkowi na skutek 

nieopanowania przez woinicT koni, towarzyszy w Politei przedstawienie 
ustrojów papstwowych, w których coraz wiTkszW przewagT uzyskuje epi-

thymia21. Tu zagrodenie nie jest widoczne tak jednoznacznie jak w przypad-
ku katastrofy rydwanu, natomiast jest ono ukazane w ewolucji form rzWdów 
polis, zmierzajWcych do coraz wiTkszego uzalednienia polis od jego najgor-
szego, tyrapskiego elementu. NajgorszW formW ustroju spoKecznego jest, wed-
Kug Platona, dyktatura, w której spoKeczno`a polis rzWdzona jest przez 
doszczTtnie zepsutego i pozbawionego skrupuKów czKowieka. Tym tyranem 
w polis jest osoba nieczuKa na wymagania rozumu i dobrych obyczajów oraz 
 

City and Soul in Platos’s Republic. W: Exegesis and Argument: Studies m Greek Philosophy pre-

sented to G. Vlastos. Red. E.N. Lee, A.P.D. Mourelatos, R.M. Rorty. Assen: Van Gorcum 1973 
s. 196-206). Höffe broni zastosowanej przez Sokratesa analogii, zestawiajWc w kompletny sposób 
wszystkie modliwe relacje miTdzy czT`ciami duszy i warstwami spoKecznymi w trzech rodzajach 
papstwa, i zwraca uwagT, de nie modna traktowaa dadnej z warstw spoKecznych w sposób 
wyizolowany, przypisujWc jej wyKWcznie jeden charakter duszy, np. podWdliwo`a. Por. O. H ö f f e. 
Zur Analogie von Individuum und Polis. W: Politeia (red. O. Höffe) s. 91-92. 

19 P l a t o n. Politeia 440 a. 
20 T e n d e. Fajdros 247 b. 
21 T e n d e. Politeia 543 a – 580 a. 
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pozbawiona cnoty. W ludzkiej duszy odpowiada jej pierwiastek podWdli-
wo`ci22. Zawarte w dziewiWtej ksiTdze Politei przedstawienie genezy dykta-
tury oraz genezy osobistej ewolucji czKowieka, który póiniej staje siT dyk-
tatorem, jest najbardziej sugestywnym ukazaniem zagrodenia ludzkiej egzy-
stencji, z jakim mamy do czynienia w caKej Platopskiej Politei. W tym przy-
padku nie widaa jud dadnego ratunku dla czKowieka poddanego swoim 
najgorszym dWdzom oraz bTdWcym jego odbiciem spoKeczepstwa tyrapskiego. 
Prawdopodobnie mit o jaskini z ksiTgi siódmej Politei pokazuje w caKo`cio-
wej wizji konsekwencje omawianego póiniej szczegóKowo zagrodenia czajW-
cego siT na dnie ludzkiej duszy: niewolnicza wegetacja na dnie jaskini 
w prze`wiadczeniu, de jest to wKa`ciwe miejsce ludzkiej egzystencji. 

 

1.2. NIEWOLA 

Cytowany jako motto artykuKu fragment i jego kontynuacja majW na celu 
ukazanie ruchu wyj`cia z jaskini na wolno`a prawdy `wiata i patrzenia 
oczyma logosu na prawdziwy byt23. Centralnym momentem opisu jaskini jest 
przedstawienie tego, co umodliwia wiTiniom wyj`cie na wolno`a:  

 
Nasza my`l obecna wskazuje zdolno`a tkwiWcW w duszy kaddego czKowieka i to 
narzTdzie, którym siT kaddy czKowiek uczy. Tak samo, jak oko nie mogKo siT 
z ciemno`ci obrócia ku `wiatKu inaczej, jak tylko wraz z caKym ciaKem, tak samo 
caKW duszW trzeba siT odwrócia od `wiata zjawisk, które powstajW i ginW, ad dusza 
potrafi to widzenie wytrzymaa […] Wiec tego wKa`nie dotyczyKaby umiejTtno`a 
pewna – nawracania siT; w jaki sposób najKatwiej i najskuteczniej zawrócia w innW 
stronT24. 

 
Jednocze`nie przez kontrast dostrzegamy przyczynT uwiTzienia czKowieka 

– jest niW przejTcie kontroli nad caKym porzWdkiem duszy przez podWdliwo`a. 
Epithymia staje siT prawdziwym zagrodeniem nie dlatego, de wykracza 
w osobistym i spoKecznym wymiarze przeciw dobrym obyczajom i moralno-
`ci. NajpowadniejszW konsekwencjW podWdliwo`ci jest zawTdenie pola `wia-
domo`ci czKowieka do tego, co mu siT aktualnie jawi: „Ludzie [w jaskini] nie 
co innego braliby za prawdT jak tylko cienie pewnych wytworów”25. <wiat 
w konstelacji duszy opanowanej przez epithymia przestaje bya przedmiotem 
 

22 Tamde 580 e – 581 a. 
23 Tamde 514 a-b. 
24 Tamde 518 c-d. 
25 Tamde 515 c. 
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dla logos, a staje siT jedynie przedmiotem tego, co Platon okre`la jako 
aisthesis – wradliwo`a zmysKowa. PodWdliwo`a jest pewnym wymiarem 
aisthesis, której konsekwencje wykraczajW ponad teoretyczne poznanie i pro-
wadzW do braku prawdy, który we wspóKczesnym jTzyku naledaKoby okre`lia 
jako pewnego rodzaju zKo. Nieprawda jest zKem, o ile zagrada ludzkiej egzy-
stencji. To zagrodenie jest okre`lone w Fajdrosie jako gwaKtowna utrata 
wKa`ciwej czKowiekowi (i bogom) przestrzeni, w której modna oglWdaa 
wprost to, co jest najwKa`ciwszym przedmiotem dla `wiadomego logosu – 
idee piTkna i dobra same w sobie26. Zagrodenie w sensie upadku czKowieka 
i jego inkarnacji w przestrzep aisthesis zmierza do epithymia, czyli do caKko-
witego zamkniTcia siT w tym, co jest postrzegalne zmysKowo i jednocze`nie 
zamykajWce oczy logosu. TW przestrzeniW jest wKa`nie opisywana przez 
Sokratesa jaskinia, w której wyrainie dostrzegamy wszystkie konsekwencje 
upadku i zagrodenia: niewolnictwo, `lepotT oraz nie wahajWcW siT przed 
zbrodniW gKupotT27. 

Zarysowany na poczWtku scenariusz wyj`cia z jaskini odpowiada temu, co 
w tytule tego artykuKu zostaKo okre`lone jako ratunek. Kultura qua paideia 
jest dla Platona jedynym prawdziwym ratunkiem dla czKowieka w jaskini, 
czyli dla kogo`, kto nie tylko ulegK egzystencjalnemu wypadkowi, ale takde 
znalazK siT w wiTzieniu, z którego nie modna aktualnie wyj`a. Obrócenie 
oczu duszy w kierunku `wiatKa jest modliwe dziTki realizacji Platopskiego 
programu wychowania, zmierzajWcego do caKkowitej zamiany naszego po-
strzegania rzeczywisto`ci, a w konsekwencji do unikniTcia czajWcego siT we 
wnTtrzu naszej duszy zagrodenia28. Kultura bTdzie miea w tym sensie cha-
rakter umiejTtno`ci panowania nad tym, co jest przyczynW naszego egzy-
stencjalnego upadku oraz umiejTtno`ci skierowania oczu duszy na wKa`ciwe 
dla logosu przedmioty. W jTzyku stosowanej w dialogu Fajdros metafory 
modna powiedziea, de wyj`cie z jaskini jest niczym innym jak odzyskaniem 
panowania logosu nad losem czKowieka w caKej jego zKodonej strukturze. 
Rydwan prowadzony przez logos dobiera sobie za wspóKpracownika szla-
chetny gniew (thymos) i mimo ogromnego bólu i niechTci caKej swojej 
podWdliwej istoty kieruje siT na powrót do przestrzeni, z której pochodzi.  

 
 
 

 

26 P l a t o n. Fajdros 247 c. 
27 T e n d e. Politeia 517 a. 
28 Tamde 518 d. 
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1.3. RATUNEK DUSZY 
 

Paideia jako ratunek zagrodonej ludzkiej egzystencji jest w pierwszym 
rzTdzie kluczem do stworzenia sprawiedliwego polis, czyli przestrzeni, 
w której czKowiek wyszedK jud z jaskini tyranii podWdliwo`ci. Ale w rzeczy-
wisto`ci Platona nie interesuje tylko porzWdek spoKeczny, gdyd – jak zostaKo 
to powiedziane wcze`niej – prawdziwW przyczynW zagrodenia ludzkiej egzy-
stencji nie jest niesprawne papstwo i modliwo`a eksterminacji jego obywa-
teli przez wrogów zewnTtrznych, ale mroczna czT`a ludzkiej duszy. W kon-
tra`cie do niesprawiedliwo`ci jako konsekwencji epithymia Platon pozwala 
czytelnikowi spojrzea takde na to, co jest owocem wewnTtrznej harmonii 
duszy. Sprawiedliwo`a jest w Politei fenomenem podstawowym, wyznacza-
jWcym sens indywidualnej egzystencji czKowieka, czy to przy kopcu jego 
dycia (argument Kefalosa), czy w peKni siK (argument Polemarchosa), czy ted 
w momencie wchodzenia w odpowiedzialno`a za dycie polis (argumenty 
Glaukona i Adejmantosa). Jak pokazuje pierwsza ksiTga Politei, sprawied-
liwo`a jako czynnik decydujWcy o peKni indywidualnego ludzkiego dycia jest 
jednak rzeczywisto`ciW trudnW do uchwycenia. Kaddy z wydej wspomnia-
nych uczestników dialogu nosi w sobie jej subiektywne rozumienie i jest 
gKTboko przekonany o swojej racji. Aby zrozumiea, czym jest sprawied-
liwo`a sama w sobie, naledy – wedKug Sokratesa – przeanalizowaa strukturT 
polis, która jest niczym innym jak widocznym odbiciem ukrytej struktury 
ludzkiej duszy. Dlatego w czwartej ksiTdze Sokrates mówi:  
 

ZdawaKo siT nam, de je`li spróbujemy obejrzea to w jakim` wiTkszym przedmiocie 
spo`ród tych, które majW sprawiedliwo`a, to Katwiej i w poszczególnej jednostce 
ludzkiej dojrzymy, jakie to jest […] WiTc to, co nam siT tam ukazaKo, odnie`my 
do poszczególnego czKowieka […] A papstwo wydawaKo siT sprawiedliwe, kiedy 
trzy rodzaje natur, jakie w nim sW, robiKy kadda swoje. A wydawaKo siT rozwadne 
znowu i mTdne, i mWdre dziTki jakim` innym stanom i podstawom tych samych 
trzech rodzajów. WiTc i poszczególnW jednostkT ludzkW, przyjacielu, tak samo 
bTdziemy oceniali; ona ma w swojej duszy ted te trzy postacie i dziTki takim 
samym stanom tych postaci bTdzie zasKugiwaKa na te same nazwy, co i papstwo29. 

 
Umiarkowanie, mTstwo i mWdro`a jako trzy cechy trzech ródnych 

elementów papstwa stanowiW takde trzy cnoty trzech ródnych elementów 
ludzkiej psyche. Pierwotna gKTbia nowego rozumienia kultury przez Platona 

 

29 Tamde 434 e – 435 c. 
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objawia siT w sprawiedliwo`ci jako nie bTdWcej dzieKem przypadku, ale 
owocem dKugotrwaKego wysiKku i zmagania harmonii „robienia swego” przez 
kaddW czT`a duszy. Kultura qua paideia zarówno w indywidualnej przestrze-
ni ludzkiej egzystencji, jak i w jej spoKecznym odbiciu jest efektem spraw-
no`ci tych czT`ci psyche/polis, które sW podmiotem kardynalnych cnót. 
W szczególno`ci dotyczy to tego elementu duszy, który ma wspieraa logos 
w zmaganiu z epithymia. Odwaga stradników polis, okre`lana przez Platona 
jako thymos (tchnienie)30, jest zawsze potencjalnie przyjazna dla logos, który 
spaja dwie przeciwne sobie dynamiki dycia (thymos – epithymia) i w ten 
sposób decyduje o losach caKej ludzkiej egzystencji w jej spoKecznym i indy-
widualnym wymiarze. Aby thymos i odpowiadajWcy mu w papstwie stan 
stradników, broniWcych miasta przed zagrodeniem zewnTtrznym i wewnTtrz-
nym, mogKy wypeKnia swojW rolT uratowania papstwa (duszy), potrzebna jest 
paideia jako proces i efekt dKugofalowego starania, polegajWcego z jednej 
strony na usuwaniu skKonno`ci zKych, z drugiej za` na sadzeniu i pie-
lTgnowaniu tego, co przez Sokratesa zostaKo uznane za skKonno`a dobrW 
i fundament sprawiedliwo`ci. 

 
 

2. MIMETYCZNE {RÓDrO ZAGRO;ENIA 
 

Przedstawiona wydej paideia jako ratunek przed zagrodeniem wynika-
jWcym z epithymia jest pojTciem wpisujWcym siT w sens przedstawionego 
w Politei zagrodenia niesprawiedliwo`ci. Paideia jest procesem ksztaKtujW-
cym ludzki logos tak, aby uczynia go zdolnym do samodzielnego rzWdzenia 
pozostaKymi elementami duszy. Platon jednak zwraca uwagT nie tylko na 
napiTcie miTdzy wradeniem zmysKowym a rozumem, które jest iródKem nie-
ustannego dramatu wyborów, mogWcych prowadzia do zagrodenia dycia 
wspólnoty polis. Platopskiej argumentacji towarzyszy wWtek wskazujWcy na 
mimesis jako iródKo niepokoju i zagrodenia polis. MówiWc o mimesis, Sokra-
tes w Politei ma na my`li wszystko to, co jest przedmiotem twórczo`ci 
 

30 Klasycznym odniesieniem do sKowa thymos jest gniew Achillesa, opisywany przez pierw-
sze wersety Iliady Homera (por. Iliada 1, 1-2). Achilles gniewa siT na Agamemnona z uwagi na 
wyrzWdzonW mu przez dowódcT greckiego wojska niesprawiedliwo`a. Tego wKa`nie rodzaju thy-

mos referuje Platon w Politei i nadaje mu do`a jednoznacznW pozytywnW tre`a uczucia zwiW-
zanego ze sprawiedliwo`ciW. Wydaje siT jednak, de tak jednorodnego i specyficznego znaczenia 
nie ma jeszcze thymos homeryckiego Achillesa – jest on wyrainie przemieszany z epithymia 
mTdczyzny, któremu wKa`nie odebrano kobietT. Gniew Achillesa jest dlatego `lepy i powoduje 
spustoszenie w greckim obozie wojennym. 
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poetów, rzeibiarzy i malarzy, którzy nie kreujW niczego nowego, ale jedynie 
powielajW jud istniejWcW rzeczywisto`a. To powielenie jest w sprawiedliwym 
polis kontraproduktywne, gdyd jego konsekwencjW jest skierowanie uwagi 
obywateli na sferT, gdzie rzeczywisto`a nie jest dostTpna wprost, ale jedynie 
poprzez jej niewyraine odbicie31.  

InterpretujWc mimesis jako przedstawienie rzeczywisto`ci, takde Erich 
Auerbach zakKada w pewnym sensie mimetyczny charakter genezy kultury. 
Nic dziwnego, gdyd niemiecki uczony odwoKuje siT do kultury w sensie 
estetycznym jako efektu odwzorowania rzeczywisto`ci. AbstrahujWc od 
faktycznej ródnicy miTdzy rozumieniem roli poezji w greckim polis oraz 
w `wiecie wspóKczesnym, bezdyskusyjna wydaje siT rola na`ladowania 
w ksztaKtowaniu wielu form kultury, czego mimowolnym `wiadkiem jest 
wKa`nie Auerbach. Dlaczego jednak Platon w tak radykalny sposób wyklucza 
poetów ze swojego polis jako par excellence przeciwników kultury? Anali-
zujWc teoriT Perry’ego (kompozycja i przekazywanie tekstów w kulturach 
niepi`miennych), odpowiedi na to pytanie próbuje daa Alfred Gawropski, 
sugerujWc w swojej dyskusji z Havelockiem, de konflikt miTdzy Platonem 
a greckimi poetami ma swojW genezT w roli, jakW przypisywaK jTzykowi 
zarówno Sokrates, jak i sam Platon: „Platon znalazK siT w samym centrum 
ostrego konfliktu miTdzy kulturW przekazu ustnego a kulturW przekazu pisa-
nego”32. Autor Politei odwraca siT od wzniosKej mowy poetów w celu sfor-
muKowania nowego paradygmatu jTzyka, którego znakiem jest zapisana 
i zmagazynowana w ksiWdkach nauka. Nie wskazuje na to co prawda Pla-
topska krytyka pisma znana z dialogu Faidros, ale sygnalizuje to w pewnym 
sensie tzw. Platopska dialektyka oraz ewolucja znaczenia pisma, która miaKa 
miejsce w twórczo`ci najwiTkszego ucznia Platona – Arystotelesa. Ma racjT 
Gawropski, kiedy konstatuje, de rodzWca siT u Sokratesa i Platona filozofia 
w sensie polemicznej i krytycznej postawy wobec my`li i rzeczywisto`ci 
`ciera siT z psychicznW ulegKo`ciW i bierno`ciW, koniecznymi do mnemo-
technicznego nauczenia siT poetyckiego tekstu na pamiTa33. W opartej na 
mnemotechnice greckiej poezji zawiera siT jednak jeszcze jeden istotny 
 

31 Tak rozumiana artystyczna dziaKalno`a poetów budzi zdumienie u wspóKczesnego czytel-
nika. Havelock daje wyraz temu zdumieniu i retorycznie pyta, czy aby na pewno dobrze rozu-
miemy rolT poezji w greckiej kulturze. Dla Havelocka jest oczywiste, de Homerycki epos nie 
sKudyK w pierwszym rzTdzie dostarczaniu przedya estetycznych, ale peKniK przede wszystkim rolT 
czego` na wzór wspóKczesnej encyklopedii. Por. H a v e l o c k. Przedmowa do Platona s. 58-60. 

32 A. G a w r o p s k i. Dlaczego Platon wykluczy: poetów ze swojego Pa4stwa. U Xróde: 

wspó:czesnych bada4 nad jYzykiem. Biblioteka „WiTzi” 50. Kraków: Znak 1984 s. 58. 
33 Tamde s. 60. 
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problem: Platopska krytyka poetyckiej mimesis dotyka w trzeciej ksiTdze 
Politei tego, co jest jej konsekwencjW w umysKach sKuchaczy, a mianowicie 
szkodliwego sentymentu duszy, bTdWcego odpowiedziW na mowT wzniosKW. 
Havelock nie przypisuje tej funkcji mimesis wiTkszej roli w procesie wy-
pTdzania poetów z papstwa, protestujWc przy tej okazji przeciw „prostackiej 
psychologii tKumu Platona”34. Dla Gawropskiego efekt emocjonalny mimesis 
w duszy widza jest natomiast patologiW systemowW, sprzeciwiajWcW siT opar-
tej na obiektywnych zaKodeniach koncepcji wychowawczej proponowanej 
przez Platona35. Wydaje siT jednak, de ani Havelock, ani Gawropski nie do-
strzegajW wadno`ci zwiWzanego z mimesis kontekstu Platopskiej krytyki, któ-
rym jest cenzura niewKa`ciwego ukazywania bogów w poezji Homera i Hez-
joda. Przyczyna cenzury jest oczywista w Politei: uformowanie nowego 
czKowieka domaga siT przeKamania okrutnego i niemoralnego obrazu bogów 
w duszy ludzkiej, powodujWcego dominacjT strachu i resentymentu nad od-
wagW, bTdWcW kluczowym wsparciem rozumu przeciw epithymia.  

PomocW w interpretacji znaczenia Platopskiej krytyki mitycznego obrazu 
bogów jest Girardowska interpretacja kultury, w `wietle której gKówne moty-
wy mimetycznej literatury (w szczególno`ci klasycznego dramatu greckiego) 
sW echem zapisanej w mitach przemocy kolektywnej, stojWcej – wedKug 
Girarda – u podKoda kaddej, a wiTc takde greckiej, religii36. Mit nie jest dla 
Girarda jedynie opowiadaniem, bajkW, bTdWcW owocem homeryckiej wy-
obraini, ale wrTcz historycznym zapisem kolektywnej przemocy, której 
przyczynW jest nic innego jak wKa`nie pewna forma mimesis. W teorii 
Girarda przemoc jest bowiem generowana przez na`ladowczW tendencjT 
ukrytW w jaini kaddego czKowieka, która rodzi zjawisko morderczej rywa-
lizacji, prowadzWce w spoKeczno`ciach etnologicznych do ich wewnTtrznego 
wyniszczenia. Teoria mimetycznej przemocy Girarda tKumaczy w interesujW-
cy sposób gKTbokW nieufno`a skoncentrowanego na rozumie autora Politei do 
opowie`ci Homera i Hezjoda, poniewad ich motywem przewodnim jest 
wKa`nie mityczna przemoc jako iródKo spoKecznego porzWdku37. Dlatego Pla-
ton decyduje siT w imiT logosu na opuszczenie naturalno-religijnego etosu 

 

34 H a v e l o c k. Przedmowa do Platona s. 58. 
35 G a w r o p s k i. Dlaczego Platon wykluczy: poetów s. 61. 
36 G i r a r d. Kozio: ofiarny s. 77.  
37 Dotyczy to przede wszystkim najwadniejszego dzieKa Hezjoda – Teogonii, gdzie zostaKo 

precyzyjnie opisane niesKychane okruciepstwo i bezwzglTdno`a przemocy w walce miTdzy bo-
gami. Wynikiem tej gigantomachii jest nowy porzWdek kosmiczny, w którego centrum stajW 
bogowie olimpijscy, a którego jakim` odbiciem jest spoKeczny porzWdek greckiej polis.  
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i ufundowanie po raz pierwszy w dziejach kultury Zachodu tego, co póiniej 
wejdzie do krwioobiegu my`li jako logos o bogu (theologia).  

 
WiTc nie ma powodu, dla którego bóg mógKby kKamaa? Ze wszech miar powiada. 
Zatem bóg jest caKkowicie prosty i prawdziwy w czynie i w sKowie, i ani siT sam 
nie odmienia, ani drugich w bKWd nie wprowadza, ani w wytworach wyobraini, ani 
w sKowach, ani w zsyKaniu znaków, ani we `nie, ani na jawie […] Bogowie nie sW 
ani czarownikami i nie przemieniajW siT sami, ani ted nas nie nabierajW ani 
sKowem, ani czynem38.  

 
W budowanym przez Sokratesa papstwie nie ma miejsca nie tylko na 

opartW na mimesis formT dramatycznW39 czy ted muzyczne harmonie, wzbu-
dzajWce w duszy sKuchaczy daKo`a i strach40, ale takde nie ma w nim miejsca 
na pochodzWce z mitów obrazy bogów. I dlatego jest oczywiste, de Platon 
obawia siT nie tylko poezji epickiej jako bKTdnej propozycji cywilizacyjnej 
(Gawropski), ale takde jej konsekwencji, jakim mode bya obKTdny stan duszy 
ludzkiej, ogarniTtej przez strach, daKo`a, niepewno`a i dWdzT. NiewWtpliwie 
negatywne konsekwencje mimesis dotyczW obywateli papstwa, a szczególnie 
jego stradników, którzy z definicji swojego miejsca w polis zamiast prze-
zwyciTdaa epithymia, ponownie jej by siT poddawali. 

ZwiWzek mimesis z mitycznym obrazem bogów oraz z greckW religiW eleu-
zypskich i orfickich misteriów roz`wietla Girardowska teoria kultury, dla któ-
rej rywalizacyjne zagrodenie spoKeczno`ci od wewnWtrz jest jednocze`nie iród-
Kem konstytuowania siT religii. KonsekwencjT nieopanowanego podWdania 
(epithymia), jakW jest niesprawiedliwo`a w duszy i w papstwie, sprowadza po-
jTciowo`a Girarda do mimetycznej przemocy tzw. kryzysu ofiarniczego oraz 
do kolektywnej przemocy ten kryzys kopczWcej. W ten sposób dokonuje siT 
fundacja struktury nowej religii, bTdWcej w swoim naturalnym ksztaKcie zapi-
sem dramatu kolektywnego linczu, zbawiajWcego spoKeczno`a od zagKady prze-
mocy niekontrolowanej41. Platon jest `wiadkiem nowej polis i nowego czKowie-
ka, które rodzW siT z do`wiadczenia u`wiadamiania sobie swojego miejsca 
w kosmosie, a nie poddawania siT narzuconym przez siKT mimesis skryptom 
postTpowania na zasadzie rytuaKu oraz tabu. Platopska `wiadomo`a niekompa-
tybilno`ci przemocy i bóstwa otwiera po raz pierwszy w kulturze Zachodu 
drogT emancypacji czKowieka w sensie jego opartej na rozumie wolno`ci. 
 

38 P l a t o n. Politeia 383 a. 
39 Tamde 394 a-d. 
40 Tamde 398 d-e. 
41 G i r a r d. Sacrum i przemoc t. 1 s. 129. 
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2.1. MIMESIS JAKO OPOZYCJA PAIDEI 
 

Wytwory ludzkiej mimesis odwzorowane sW w siódmej ksiTdze Politei 
jako przedmioty, których odbicie na `cianie jaskini obserwujW uwiTzieni 
w niej wiTiniowie:  

 
Z góry i z daleka pada na nich `wiatKo ognia, który siT pali za ich plecami, a po-
miTdzy ogniem i ludimi przykutymi biegnie górW `ciedka wzdKud której widzisz 
murek zbudowany równolegle do niej, podobnie jak u kuglarzy przed publicz-
no`ciW stoi przepierzenie, nad którym oni pokazujW swoje sztuczki. WiTc zobacz 
jak wzdKud tego murku ludzie noszW ródnorodne wytwory, które sterczW ponad 
murek; i posWgi i inne zwierzTta z kamienia i z drzewa, i wykonane rozmaicie 
i oczywi`cie jedni z tych, co je noszW, wydajW gKosy, a drudzy milczW”.42  

 
W jaskini wszystkie przedmioty obnoszone wzdKud muru sW postrzegane 

przez wiTiniów jedynie jako odwzorowane na `cianie cienie. Podobnie jest 
z wytworami malarzy i innych odtwórców prawdziwej rzeczywisto`ci, któ-
rych motorem dziaKania jest na`ladowanie postrzeganego przez aisthesis 
`wiata. Platon zamieszcza szerokW analizT mimesis na poczWtku ostatniej 
ksiTgi swojej Politei, czyli bezpo`rednio po dogKTbnej analizie ostatecznych 
skutków epithymia, jakim jest ustrój tyrapski w polis oraz nieKad w duszy 
czKowieka targanego najbardziej brutalnym rzWdzami. Ten kontekst jest zna-
mienny, gdyd wKa`nie przyczynW paralidu duszy mieszkajWcej w jaskini i pa-
trzWcej tylko na cienie rzeczywisto`ci jest jej niezdolno`a do uruchomienia 
rozumu (logos) jako nadrzTdnej siKy kierujWcej caKym ludzkim dyciem i zda-
nie siT na aisthesis, którW w pewnym sensie modna postawia na jednej linii 
z prowadzWcW do zagrodenia i katastrofy epithymia. WKa`nie do tego stanu 
paralidu modna porównaa to, co jest efektem mimesis, a wiTc pozostawienie 
losów duszy w rTkach tej jej czT`ci, która zamiast zwracaa siT do prawdzi-
wej rzeczywisto`ci, zwraca siT tylko do jej odbicia: „WiTc sztuka na`ladu-
jWca (mimesis) jest daleka od prawdy i zdaje siT dlatego odrabia wszystko, de 
w kaddym wypadku maKo prawdy dotyka, a jedeli jud to widziadKa tylko”43.  

Jakie zagrodenie widzi Platon w tradycyjnej roli poetów i malarzy, na-
`ladujWcych zrTcznie rzeczywisto`a, w kontek`cie centralnego zagrodenia 
duszy i polis, jakim jest epithymia? Wydaje siT, de tkwiWca w mimesis 
ucieczka od prawdy, jaka zagrada przede wszystkim temu, co zostaKo 

 

42 P l a t o n. Politeia 515 a. 
43 Tamde 598 c. 
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nazwane ratunkiem przed katastrofW i najwiTkszym zagrodeniem. Mimesis 
jest opozycjW paidei, gdyd jej bezpo`rednim skutkiem jest pozostawanie 
wiTiniów w jaskini, czyli pozostawianie duszy na pastwT jej najmniej szla-
chetnej czT`ci, wradliwej jedynie na kopie prawdziwej rzeczywisto`ci. Jedeli 
zadaniem paidei jest egzystencjalne zawrócenie duszy z jaskini do prawdzi-
wego `wiata44, to konsekwencjW mimesis jest pozostanie w jaskini na zawsze, 
tym bardziej de mimesis uwodzi i manipuluje, co ujawnia struktura obrazu 
jaskini. WewnTtrzna logika tego mitu wskazuje jednoznacznie na to, de skut-
kiem obnoszenia wytworów mimetycznego rzemiosKa wewnWtrz jaskini jest 
przedstawiona przez Sokratesa sytuacja uwiTzienia. Ludzie znajdujWcy siT 
w jaskini sW przykuci do tego miejsca wyKWcznie przez swojW uwagT. Wydaje 
siT, de narracja cieni, bTdWca konsekwencjW mimesis, jest najbardziej prze-
konywujWcW manipulacjW, biorWcW w niewolT caKW egzystencjT czKowieka, tak 
jak to sugeruje komentarz Sokratesa: 
 

Dziwny obraz opisujesz i kajdaniarzy osobliwych. Podobnych do nas – powiedzia-
Kem. Bo przede wszystkim, czy my`lisz, de tacy ludzie mogliby z siebie samych 
i z siebie nawzajem widziea cokolwiek innego oprócz cieni, które ogiep rzuca na 
przeciwlegKW `cianT jaskini?45 

 
2.2. MIMESIS JAKO NIEOPANOWANE PO;�DANIE 

Girard definiuje w swojej antropologicznej refleksji mimesis jako mime-
tyczne podWdanie i przedstawia jW jako iródKo najwiTkszego zagrodenia jed-
nostki i wspólnoty ludzkiej. Precyzyjne okre`lenie mimesis jako podWdliwej 
rywalizacji w ramach na`ladowania heroicznych wzorców spoKecznych roz-
`wietla przeczucie Platona o spoKecznej szkodliwo`ci i podyteczno`ci wszel-
kiego na`ladowania. Sama Platopska intuicja dotyczWca poetów i artystów 
nie pokazuje jednak z caKW konsekwencjW sposobu, w jaki nieokieKznana mi-

mesis mode bya iródKem zagrodenia ludzkiej spoKeczno`ci ad do jej wynisz-
czenia. Dlatego wKa`nie wygnanie poetów z papstwa mode stanowia, z uwagi 
na zagadkowW rolT estetycznie pojTtej mimesis, niezrozumiaKe wymaganie 
paidei. Dopiero dokKadna analiza, wiWdWca ze sobW mimesis i epithymia, 
pokazuje, de Platopska intuicja nie ma estetycznego charakteru, ale opisy-
wane przez niW zagrodenie otwiera toksycznW przestrzep polis jako jaskini. 
Girard, sytuujWc mimesis na linii KWczWcej poetyckie na`ladowanie oraz 
 

44 Tamde 518 d.  
45 Tamde 515 a. 
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podWdliwo`a, wyja`nia, dlaczego na`ladowanie jest w polis tak niebezpiecz-
nym przeciwnikiem paidei i jednocze`nie przyczynW najwiTkszego zagro-
denia dla losu indywidualnej duszy i caKej spoKeczno`ci polis46.  

AntropologicznW interpretacjT mimesis w kontek`cie epithymia wspiera 
Girardowska krytyka potocznego rozumienia podWdliwo`ci jako stosunku 
miTdzy podmiotem i przedmiotem podWdania: 
 

My`limy tak: najpierw istnieje obiekt, nastTpnie ludzie niezalednie od siebie 
dWdW do tego obiektu, wreszcie pojawia siT przemoc – przypadkowy skutek 
owych dWdep47. 

 
ZdroworozsWdkowe mniemanie, de podWdanie nie jest niczym innym jak ro-
dzWcW siT wewnWtrz nas ciemnW siKW, która sprzeciwia siT rozumowi, stanowi 
oczywisto`a opartW na Platopskim rozumieniu czKowieka. Po gruntownej 
analizie zjawiska mimetyzmu rywalizacyjnego, stanowiWcego staKy skrypt 
postTpowania we wszystkich kulturach, Girard jednak tT oczywisto`a pod-
wada. To nie wyrastajWca z duszy mityczna epithymia, ale raczej wspóKgra-
jWcy z duszW jako caKo`ciW fakt spoKeczny jest gKównym sprawcW podWdania 
mimetycznego. To wKa`nie w ramach spoKeczno`ci otwiera siT przestrzep 
rywalizacji miTdzy poszczególnymi jej uczestnikami, prowadzWcej najczT`-
ciej do brutalnego finaKu caKkowitego wyniszczenia jednej ze stron konfliktu. 
Girard zwraca uwagT na ten istotny aspekt, twierdzWc, de „rywalizacja nie 
jest owocem przypadkowej zbiedno`ci dwóch podWdap tego samego przed-
miotu.” To wKa`nie „podmiot podWda przedmiotu poniewad podWda go 
rywal”48. Jak Katwo siT domy`lia, takiego podWdania nie modna zaspokoia. 
Dostrzega to oczywi`cie takde Platon, opisujWc ustrój tyrapski w polis oraz 
w duszy pojedynczego czKowieka jako niczym niezaspokojone Kaknienie:  

 
Kto jest istotnie dyktatorem, ten jest istotnie niewolnikiem, to jest najwiTksza 
niewola i ponidanie siT, i schlebianie typom najgorszym. Taki czKowiek zgoKa nie 
zaspokaja swoich podWdap, tylko cierpi niezliczone niedostatki i okazuje siT 
w `wietle prawdy biedakiem, jedeli kto` umie zobaczya caKW duszT – to czKowiek, 

 

46 W odródnieniu od Platona wskazuje Girard na funkcjT mimesis, którW sam okre`la jako 
„aquisitive mimesis”. Nie ma ona nic wspólnego ani z na`ladowaniem jako procesem uczenia siT, 
ani z na`ladowaniem jako efektem poetycznego techne. „Aquisitive mimesis” to co`, co jest kon-
sekwencjW `lepego podWdania, dWdWcego do zdobycia przedmiotu lub dobra pozostajWcego w 
wyKWcznej dyspozycji osoby modelowej w danym spoKeczepstwie. Por. R. G i r a r d. Things 

hidden since the Foundation of the World. Stanford: Stanford University Press 1987 s. 8. 
47 T e n d e. Sacrum i przemoc t. 1 s. 200. 
48 Tamde 202. 
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którego strach dKawi caKe dycie i wciWd go chwyta skurcz i ustawiczna mTka, jedeli 
jego stan jest podobny do stanu papstwa, którym on wKada”49.  

 
Wniosek, który ostatecznie wyciWga Girard, KWczy obie intuicje Platona – 

rozumienie epithymia jako pierwiastka w duszy odpowiedzialnego za nie-
zaspokojonW i gwaKtownW podWdliwo`a, oraz mimesis jako na`ladownictwa 
niosWcego z sobW utratT prawdy i wprowadzajWcego ludzkie dycie w mrocznW 
przestrzep zaledno`ci od pragniep i dziaKap wszystkich uczestników polis 
jako przykutych do siebie i do wnTtrza jaskini niewolników. ZasKugW Girarda 
jest dostrzedenie w jasny sposób widocznej tylko w Platopskich metaforach 
zaledno`ci miTdzy tendencjW do na`ladowania oraz przemocW i rywalizacjW 
pociWgajWcW za sobW najwiTksze zKo w indywidualnym oraz spoKecznym wy-
miarze: „PodWdanie ma naturT mimetycznW, kopiuje podWdanie wzorcowe: 
wybiera ten sam obiekt, co wzorzec”50. ZKo, bTdWce pochodnW mimesis, 
bierze siT wedKug Girarda stWd, de podWdania mimetyczne, kierujWce siT na 
jeden, wzorcowy przedmiot, od samego poczWtku majW charakter rywali-
zacyjny i sW zarzewiem konfliktu51. Naledy dodaa, de zwykle jest to konflikt 
krwawy, który dokKadnie tak jak Platopska epithymia ma niezaspokojony 
charakter i zmierza do caKkowitej zagKady i wyniszczenia. Ta destruktywna 
tendencja nie jest dowolnW reakcjW na taki lub inny ukKad relacji spoKecz-
nych, ale jest konsekwencjW najgKTbszych inklinacji konstytuujWcych ludzkW 
egzystencjT52. 

  

2.3. MIMESIS A KULTURA 

Wydaje siT, de w antropologii Girarda sama mimesis nie ma nic wspól-
nego z kulturW, wprost przeciwnie – jako instynktowna, drzemiWca w kaddym 
czKowieku siKa krwawej rywalizacji jest ona czynnikiem destabilizujWcym 
wszelki Kad spoKeczny. Girard jednak siTga w swojej my`li do statu nascendi 
ludzkiej spoKeczno`ci, nie posiadajWcej jeszcze wyrainie ukonstytuowanego 
Kadu, a jednocze`nie skazanej na niebezpieczepstwo mimetycznego podWda-
nia. Obserwacja fenomenu mimetycznej przemocy prowadzi do wniosku, de 
rozwijajWca siT spirala rywalizacji prowadziKaby w kaddej lokalnej ludzkiej 
wspólnocie do zagrodenia caKkowitego wyniszczenia. Dlatego odpowiedziW 

 

49 P l a t o n. Politeia 579 e. 
50 G i r a r d. Sacrum i przemoc t. 1 s. 203. 
51 Tamde. 
52 Tamde, 204. 
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na mimetyczne podWdanie jest obecny w kaddej kulturze system zakazów 
i rytuaKów, które majW na celu niedopuszczenie do aktu mimetycznej prze-
mocy53. Plemienne tabu nie jest niczym innym jak zakazem chroniWcym 
szczególnie wradliwW na rywalizacjT sferT, takW jak sfera seksualna, pody-
wienie lub ubiór. Ale nawet najbardziej surowe zakazy mogW nie wystarczya 
do stKumienia mimetycznej przemocy. Dlatego w kaddej spoKeczno`ci poja-
wia siT, wedKug Girarda, takde mechanizm (mechanizm kozKa ofiarnego), 
którego celem jest dopuszczenie do przemocy kontrolowanej po to, aby za 
wszelkW cenT uniknWa przemocy niekontrolowanej, kiedy spoKeczepstwo 
znajduje siT w sytuacji kryzysu. Kultura jest dla Girarda zbiorem procedur, 
bTdWcych produktem mechanizmu kontrolowanej przemocy i rodzWcej siT 
z niego rytualnej i ofiarniczej religijno`ci. Dlatego ostatecznie takde mimesis 
nie tyle jako tendencja do estetycznego na`ladowania rzeczywisto`ci, ale 
jako zagrodenie ludzkiej egzystencji par excellence jest niezbTdnym elemen-
tem w procesie genezy ludzkiej kultury. Je`li nie byKoby zagrodenia oraz 
zwiWzanego z nim kryzysu aktualnego porzWdku, nie byKoby takde potrzeby 
rytuaKu, religii oraz instytucji. Taki wniosek dotyczy jednak wyKWcznie 
genezy kultury w spoKeczno`ciach etnologicznych, a nie jej dalszego roz-
woju w oderwaniu od `wiadomo`ci swoich korzeni. Platopska analiza polis 
i psyche jest szczególnym miejscem KWczWcym spoKeczno`a przedhistorycznW 
ze spoKeczno`ciW nowoczesnW. Kultura Zachodu, w której dzisiaj dyjemy, jest 
bowiem echem Platopskiej paidei, której intencjW byKo wyrugowanie z prze-
strzeni polis panowania pierwotnego porzWdku o charakterze mitycznym. 
DecydujWc siT na budowanie logosu o bogu, paideia uwalnia czKowieka 
Zachodu od niewoli zamkniTtego krTgu przemocy, który dziTki silnej roli 
polis i jego instytucji nie generuje jud przymusu krwawej zemsty, pozosta-
wiajWc realizacjT sprawiedliwo`ci nowoczesnym instytucjom54. 

 
 

 

53 G i r a r d. Things hidden s. 19-23. 
54 Dla Girarda decydujWcW rolW w uksztaKtowaniu siT nowej rzeczywisto`ci kultury Zachodu 

miaKo takde chrze`cijapstwo oraz wynikajWce z biblijnego objawienia zdemaskowanie „rzeczy 
ukrytych od zaKodenia `wiata” (por. G i r a r d. Things hidden s. 141-179). TW najbardziej ukrytW 
rzeczW, którW modna porównaa do platopskiej jaskini, jest stosowany powszechnie w nie`wia-
domy sposób mechanizm kozKa ofiarnego. 
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3. PAIDEIA JAKO ZAGRO;ENIE? 
 

W jakim` sensie to jednoczesne wycinanie niewKa`ciwych i zaszczepianie 
poprawnych postaw stradnikom papstwa w procesie paidei odpowiada zin-
terpretowanej wspóKcze`nie przez Freuda ambiwalencji stosunku miTdzy 
kulturW a naturW. W swoich pismach spoKecznych bowiem Freud zdefiniowaK 
kulturT w odniesieniu do jej funkcji tKumienia spontaniczno`ci libido55. TKu-
miWc i niszczWc naturalnW tkankT naszego ego, kultura chroni czKowieka 
przed niesprzyjajWcW mu naturW, ale jednocze`nie poprzez zakazy i nakazy 
pozbawia go najprostszej drogi do szczT`cia, jakie wedKug Freuda ledy 
w spontanicznym realizowaniu popTdów56. DokKadnie w odwrotny sposób 
odnosi siT Platopski Sokrates do psyche/polis jako caKo`ci ludzkiego dycia, 
aby zado`auczynia wymaganiu sprawiedliwo`ci. Sokratejska sprawiedliwo`a 
zakKada logos jako element kierujWcy caKym dyciem i dlatego nie jest ona 
modliwa przy nieskrTpowanym udziale tej czT`ci psyche, która wcze`niej 
zostaKa okre`lona jako epithymia (por. libido u Freuda). Paideia zatem 
stradników w papstwie musi polegaa na zupeKnym wyeliminowaniu czynnika 
popTdowego, gdyd wKa`nie „rozkosz pKciowa najbardziej rozum odbiera, nie 
mniej nid to robi smutek”57. Stradnicy mogW kochaa i zblidaa siT do innych 
ludzi, ale tylko do pewnej linii granicznej, zaznaczanej przez popTd pKciowy. 
Przekroczenie granicy epithymia „`ciWgnie na siebie naganT za brak kultury 
i dobrego smaku”58.  

Dla Freuda taka represywna funkcja paidei z pewno`ciW byKaby znakiem 
zagrodenia. Z punktu widzenia Girardowskiej antropologii dostrzegamy jed-
nak, de to, co zakryte w logice „represywnej” roli paidei oraz w Platopskiej 
nieufno`ci do mimesis, w istocie chroni nas przed prawdziwym zagrodeniem 
destrukcji jednostki i spoKeczepstwa. Sprawiedliwa spoKeczno`a budowana 
przez Sokratesa, a nawet kadda ludzka psyche rzWdzi siT podobnymi pra-
wami, co spoKeczno`a etnologiczna opisywana przez antropologów kultury. 
Dlatego modemy jej przypisaa podobne funkcje odzwierciedlajWce automa-
tycznW ochronT przed zagrodeniem oraz konsekwentnym szukaniem ratunku. 
Platopska paideia nie jest zagrodeniem dla ludzkiej natury w sensie kastracji 
jej integralnej peKni, gdyd zgodnie z analizW Girarda wKa`nie nasza natura 
 

55 Z. F r e u d. Kultura jako Xród:o cierpie4. PrzeK. J. Prokopiuk. W: Pisma spo:eczne. T. 4. 
Warszawa: KiW 1992 s. 191. 

56 Tamde s. 173-181.  
57 P l a t o n. Politeia 402 e. 
58 Tamde 403 c. 
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zawiera w sobie dynamikT, której konsekwencjW nie jest domniemane przez 
Freuda szczT`cie nieskrepowanej realizacji swoich popTdów, ale wprost 
przeciwnie – rozkrTcanie nie kopczWcej siT spirali przemocy ad do ostatecz-
nego zniszczenia. To wKa`nie zakaz mimesis oraz konsekwentna paideia sW 
na swój sposób ratunkiem tak kaddej poszczególnej psyche, jak i caKej polis. 
To, co intuicyjnie zobaczyK i przedstawiK Platon w swojej Politei, byKo reali-
zowane od tysiTcy lat przez kaddW spoKeczno`a etnologicznW w formie po-
skramiajWcych przemoc rytuaKów, religijnych rytów oraz mozolnie ksztaKtu-
jWcych moralno`a zakazów i nakazów. Freud nie miaK takiego wglWdu w ro-
zumienie kultury, gdyd sam pisaK z perspektywy zachodniego spoKeczepstwa, 
które poradziKo sobie z wszechobecnym zagrodeniem niekontrolowanej prze-
mocy dziTki zastosowaniu sprawnie dziaKajWcego aparatu papstwowego bez-
pieczepstwa. Dlatego jego tezy odnoszWce siT do genezy kultury jako 
konsekwencji zaKodycielskiego mordu sW caKkowicie pozbawione realno`ci 
historycznej, a z punktu widzenia Girarda takde antropologicznej59. 
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CULTURE AS THREAT AND RESCUE 

AN ANALYSIS OF CULTURE IN THE LIGHT OF THE PHENOMENON 
OF IMITATION (MIMESIS) AND EDUCATION (PAIDEIA) 

S u m m a r y   

  The article discuss the problem of culture in light of two key terms of Platonic understanding 
of human being and society – paideia and mimesis. The culture is a kind of paideia defended in 
Plato’s State against the mythological order of mimesis. The genuine elucidation of difficult role 
of mimesis in the Platonic understanding of intellectual culture opens the Girardian interpretation 
of culture. The Girard’s theory reveals the role of mimesis as the highest factor of destruction 
inside the ethnological and modern society. The mimesis as the mimetic desire allows new inter-
pretation of the exciting question: Why Plato dismissed poets from his State? Plato did it because 
such poets as Homer and Hesiod introduced the vision of god, man and society based on the 
mythological power of mimesis. The new order of Platonic intellectual culture is based on the 
power of human logos. 

Summarised and translated by Rev. Piotr Pasterczyk  
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