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Temat 3.: „Być jak Sokrates – walczyć o prawa obywatelskie”. Rozważając współczesne

sytuacje nadużyć w respektowaniu wolności obywatelskiej i praw człowieka, porównaj

je z faktami z  życia Sokratesa.  Odwołaj  się do innego tekstu kultury oraz własnych

doświadczeń.

Tekst  pomocniczy  1:  Platon,  Obrona Sokratesa,  [w:]  tegoż,  Dialogi,  tłum.  W. Witwicki,
Gdańsk 2000, s. 118.

To pochodzi stąd, że jakeście to nieraz ode mnie słyszeli, mam jakieś bóstwo, jakiegoś
ducha, o czym i Meletos na żart w swoim oskarżeniu pisze. To u mnie tak już od chłopięcych
lat:  głos  jakiś  się  odzywa,  a  ilekroć  się  zjawia,  zawsze  mi  coś  odradza,  cokolwiek  bym
przedsiębrał,  a nie doradza mi nigdy.  Otóż ono mi nie pozwala zajmować się polityką.  A
zdaje mi się, że to zakaz bardzo piękny. Bo wierzcie mi, obywatele, gdybym się był kiedyś
zajął polityką, dawno bym był zginął i na nic się nie przydał ani wam, ani sobie. 

Nie gniewajcie się; ja mówię prawdę. Nie ma takiego człowieka, któremu by wasz lub
jakikolwiek inny tłum przepuścił, jeżeli mu ktoś szlachetnie czoło stawia i nie pozwala na
krzywdy i bezprawia w państwie; człowiek, który naprawdę walczy w obronie słuszności,  
a chce się choć czas jakiś ostać, musi koniecznie wieść żywot prywatny, a nie publiczny. 

Wielkie  wam świadectwa  podam na  to:  nie  słowa,  ale  to,  co  wy  cenicie:  czyny.
Posłuchajcie,  co  mi  się  przytrafiło,  abyście  wiedzieli,  że  ja  bym przed  nikim nie  ustąpił
wbrew  słuszności  i  ze  strachu  przed  śmiercią:  nie  ustąpiłbym,  choćbym  i  zginąć  miał.
Opowiem wam ciężkie i smutne historie, ale prawdziwe. 

Bo  ja,  Ateńczycy,  nigdy  żadnego  nie  spełniałem  urzędu  w  państwie,  tylkom  raz
należał  do Wielkiej  Rady.  Właśnie  wtedy prytania  wypadała  na naszą  grupę,  Antiochidę,
kiedyście  wy uchwalili  sądzić sumarycznie dziesięciu wodzów za to, że trupów po bitwie
morskiej nie pogrzebali. 

Bezprawie, jakeście później wszyscy przyznali. Wtedy ja jeden spomiędzy prytanów
postawiłem się wam, że niczego nie będę robił wbrew prawu, i głosowałem przeciw uchwale,
chociaż  retory  gotowe były  mnie  na  miejscu  denuncjować  i  kazać  zaraz  odprowadzić,  a
wyście  tego  żądali  i  wrzeszczeli;  uważałem jednak,  że  powinienem raczej  przy  prawie  i
słuszności stać, bez względu na niebezpieczeństwo, aniżeli się was trzymać, kiedy bezprawia
uchwalacie,  
ze strachu przed więzieniem lub śmiercią. 

Ale to było jeszcze za czasów demokracji w mieście. A kiedy przyszła oligarchia, to
znowu tych Trzydziestu posłało po mnie, żebym razem z czterema innymi przyszedł do nich,
do okrągłego domu, i kazali mi dostawić z Salaminy Leona Salamińczyka. Mieli go stracić.
Oni przecież mnóstwo takich poleceń wydawali różnym ludziom, żeby mieć jak najwięcej
współwinnych.  Wtedy  ja  nie  słowem,  ale  czynem  dowiodłem,  że  mi  na  śmierci  zależy,
przepraszam, ale... ani tyle! a żeby niczego nieuczciwego ani bezbożnego nie zrobić, na tym
mi tylko zależy i koniec. 

Mnie  też  tamten  rząd  nie  przestraszył,  chociaż  taki  był  silny,  żebym  miał  aż  coś
nieuczciwego popełnić;  toteż kiedyśmy z okrągłego domu wyszli,  tamci czterej  puścili  się



zaraz do Salaminy i dostawili Leona, a ja poszedłem prosto do domu. I pewnie bym był za to
śmierć poniósł, gdyby się ów rząd w krótki czas potem nie był rozwiązał. I na to znajdziecie
wielu świadków. 

Cóż wy myślicie, że ja bym był tyle lat bezpiecznie przeżył, gdybym się był pracą
publiczną  bawił,  a  bawił  tak,  jak  dzielnemu  człowiekowi  przystało,  pomagał  ludziom
uczciwym i jak być powinno, o to dbał nade wszystko? Ani mowy, obywatele! Ani nikt inny
na moim miejscu. 

Ja przez całe życie, czy to na publicznym stanowisku, jeżelim tam coś zdziałał, czy 
w prywatnym życiu, jestem zawsze taki sam, nigdym nikomu nie ustąpił wbrew słuszności
ani  
z innych, ani żadnemu z tych, których oszczercy nazywają moimi uczniami.

Tekst pomocniczy 2: Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, 
s. 85–86.

Sokrates uważał, że przemawia przezeń boski głos, i że to „sumienie” mówi mu, co jest dobre
i właściwe.  Powiadał,  że  ten,  kto  wie,  co  jest  dobre,  będzie  także  czynił  dobro.  Był
przekonany,  że  prawdziwa  wiedza  prowadzi  do  właściwego  działania  i tylko  ten,  kto
postępuje dobrze, jest „prawdziwym człowiekiem”. Postępujemy źle, bo nie zdajemy sobie
z tego sprawy.  Dlatego tak ważne jest wzbogacanie naszej wiedzy.  Sokrates zajmował się
znalezieniem  jasnych  i powszechnych  definicji  tego,  co  dobre,  a co  złe.  [...]  Uważał,  że
zdolność rozróżniania między dobrem a złem tkwi w rozumie, a nie w społeczeństwie.
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