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WSTĘP TŁUMACZA
Nowy zna omy spotyka Sokratesa. Już nie stary wyga retor, tylko młody człowiek, artysta,
recytator. Z kolonii ateńskie pochoǳi, z Efezu na wybrzeżu Az i Mnie sze , a wraca
z uroczystego obchodu na cześć boga zdrowia, podczas którego śpiewać musiał ustępy
z Iliady lub z innego utworu homeryckiego.

Stro ny, zadowolony z odniesionego triumfu, pewny powoǳenia na przyszłość. So-
kratesa, widać, zna i szanu e, chętnie go słucha, zwierza się przy sposobności, zapala się,
unosi, zachwyca, nie ma pretens i do zbyt wielkie mądrości i ambic ę ma tylko na dwóch
punktach: że na lepie recytu e Homera ze wszystkich śpiewaków i na lepie się na ego
twórczości zna ze wszystkich współczesnych.

Homera uważa za źródło wszelkie możliwe wieǳy, a ponieważ sąǳi, że się na Ho-
merze zna, więc uważa po cichu, że ta zna omość postawiła go barǳo wysoko intelektu-
alnie.

Nie odbiegł na tym punkcie od opinii szerokich kół współczesnych. Powszechnie
przecież wówczas opierano wykształcenie na studium ęzyka i literatury o czyste .

Sokrates uważał, że zapoznanie się z literaturą żadnego wykształcenia nie da e.
Zapas słów i zwrotów zasłyszanych, swada i zapał nie stanowią mądrości. Można żyć

barǳo blisko z ǳiełami poetów, a nie rozumieć się na niczym, a nawet na nich samych
ani trochę, można samemu tworzyć artystycznie i zgoła nie po mować, co się robi.

Twórczość artystyczna nie wyrasta z rozumu, tylko z natchnienia. Sokrates mówi
o tym w Obronie, mówi w Fajdrosie; tu ma sposobność pomówić na ten temat szerze .
Dowoǳi też Ionowi, że to, co recytator brał za swą wieǳę i co uważał za zna omość
Homera, niczym podobnym nie est; dobra deklamac a i prze mowanie drugich własnym
zapałem nie ma ą nic wspólnego z wieǳą.

Ion est drobiazgiem o wysokich wartościach artystycznych. Zwraca w nim szczegól-
nie uwagę wielka przenośnia w dłuższym monologu Sokratesa. Nosi tak wyraźne piętno
stylu Platońskiego, że pode rzewać autentyczności dialogu niepodobna, choć pode rze-
wało ą wielu. Ci, którzy dialog uważa ą za autentyczny, biorą go za utwór młoǳieńczy
Platona, pamiątkę okresu, w którym rzucił poez ę, spalił swo e młodociane dramaty,
a przylgnął do Sokratesa, aby się poświęcić pracy badawcze i pracy nad własnym udo-
skonaleniem. Trudno na to przysięgać, ale przyznać trzeba, że w tym oświetleniu Ion
nabiera wiele uroku. I eśli Ion est w dialogu tak naiwny, a taki kochany przy tym, to
mnie ǳiwi, kiedy się pomyśli, że to satyra, którą młody Platon pisze sam na siebie.
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: Jak się Ion ma! Skądżeś do nas przy echał? Pewnie z domu, z Efezu?
: Nic podobnego, Sokratesie: z Epidauru, ze świąt Asklepiosa¹.
: A, to turnie śpiewaczy urząǳa na cześć boga Epidauros?
: Naturalnie, i także innych ǳieci muz².
: No i cóż? Stawaliśmy do zapasów; akże się powiodło?
: Pierwszą nagrodę wzięliśmy, Sokratesie.
: To pięknie; no, teraz eszcze, żebyśmy i na Panatena ach³ zwyciężyli?
: Jakoś to bęǳie, ak Pan Bóg da.
: Doprawdy a nieraz, Ionie, zazdrościłem wam, śpiewakom, sztuki wasze .

Bo takiemu artyście zawsze się i ubrać ładne wypada, i wyglądać barǳo pięknie, a przy
tym mieć do czynienia z poetami, z wieloma rozmaitymi i dobrymi, a uż na więce z Ho-
merem, na lepszym i na barǳie boskim spośród poetów i wyuczać się ego myśli, nie
tylko słów — o — to est rzecz zazdrości godna. Przecież nie wy ǳie na śpiewaka taki, Poez a, Artysta
który by nie rozumiał słów poety. Przecież śpiewak musi być dla słuchaczów tłumaczem
myśli poety. A zrobić to dobrze, nie rozumie ąc, co mówi poeta — niepodobna. Więc
to wszystko est godne zazdrości.

II. : Prawdę mówisz, Sokratesie. Ja też miałem na więce pracy z tą częścią sztuki,
toteż zda e mi się, że na lepie z luǳi mówię o Homerze, tak że ani Metrodoros z Lamp-
saku⁴, ani Stesimbrotos z Tazos⁵, ani Glaukon⁶, ani nikt inny z akichkolwiek czasów nie
miał o Homerze tylu pięknych myśli do powieǳenia, ile a mam.

: Pięknie mówisz, Ionie! Oczywiście, nie bęǳiesz mi ich żałował i dowie-
ǳiesz, że tak est.

: Doprawdy; warto posłuchać, Sokratesie, ak a pysznie odda ę Homera; Home-
ryǳi⁷ powinni mnie złotym wieńcem nagroǳić. Myślę, żem tego wart.

: Tak, tak; a się eszcze postaram o akąś wolną chwilę, żeby cię posłuchać.
A teraz tyle mi tylko odpowieǳ. Czyś ty tylko w Homerze taki tęgi⁸, czy i w Hez oǳie⁹,
i w Archilochu¹⁰?

: Nic podobnego. Tylko w Homerze. Myślę, że to całkiem wystarczy.
: A bywa, że Homer i Hez od mówią o czymś edno i to samo?
: Zda e się; i to chyba nie o ednym.
: A z takich rzeczy, to pięknie byś wy aśnił to, co Homer mówi, czy to, co

Hez od?
: Jednakowo, Sokratesie — takie rzeczy, o których mówią edno i to samo…

¹Asklepios (mit. gr.) — heros i bóg sztuki lekarskie ; ednym z centrów ego kultu było miasto Epidauros
na Peloponezie, na słynnie sze w świecie antycznym mie sce uzdrowień. [przypis edytorski]

²Muzy (mit. gr.) — boginie opiekunki sztuk pięknych i nauki. [przypis edytorski]
³Panatenaje — na starsze i na ważnie sze święto w staroż. Atenach, upamiętnia ące naroǳiny bogini Ateny,

patronki miasta; częścią uroczystości były zawody sportowe oraz konkursy rapsodyczne (recytac e poematów
Homera) i muzyczne. [przypis edytorski]

⁴Metrodoros z Lampsakos (V w. p.n.e.) — grecki filozof, uczeń Anaksagorasa, autor alegorycznych inter-
pretac i ǳieł Homera. [przypis edytorski]

⁵Stesimbrotos z Tazos (V w. p.n.e) — rapsod i pisarz grecki, autor komentarzy do ǳieł Homera. [przypis
edytorski]

⁶Glaukon — być może komentator Homera wspomniany w Poetyce Arystotelesa. [przypis edytorski]
⁷Homeryǳi — ród śpiewaków z wyspy Chios, wywoǳących się rzekomo od Homera i wygłasza ących

publicznie ego utwory; późnie nazwa wszystkich śpiewaków wykonu ących poez e Homera i rozwĳa ących ich
wątki. [przypis edytorski]

⁸tęgi — mocny, ǳielny, dobry w swo e ǳieǳinie. [przypis edytorski]
⁹Hezjod (VIII–VII p.n.e.) — poeta grecki, twórca poematów epickich porównywany z Homerem; autor

m.in. ǳieł: Teogonia (o powstaniu bogów i początkach świata) oraz Prace i dnie (poemat dydaktyczny o rol-
nictwie). [przypis edytorski]

¹⁰Archiloch (ok. –ok.  p.n.e.) — wybitny grecki poeta liryczny; wpłynął swymi wierszami na klasyków,
m.in. Alka osa, Anakreonta, Kallimacha, Horacego. [przypis edytorski]
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: No cóż — a takie, o których nie mówią ednego i tego samego? Jak na
przykład o sztuce wieszczbiarskie mówi coś Homer i Hez od także.

: Owszem.
: Więc cóż; to, co ednakowo i co rozmaicie o sztuce wieszczbiarskie mówią

ci dwa poeci, otóż, czy ty byś to pięknie potrafił wy aśnić, czy też z wieszczków ktoś,
z tych lepszych?

: Ktoś z wieszczków.
: A gdybyś ty był wieszczkiem, to prawda, że gdybyś umiał wy aśniać po-

wieǳenia podobne, to potrafiłbyś też i odmienne powieǳenia wykładać?
: Oczywiście, że tak.
: Więc czemuż esteś tęgi tylko w Homerze, a w Hez oǳie nie, ani w innych

poetach? Czy Homer mówi o czymś innym niż wszyscy inni poeci? Czyż nie o wo nie
opowiada dużo i o tym, ak obcu ą ze sobą luǳie dobrzy i źli, i tacy, którzy nic nie umie ą,
i którzy coś umie ą, i o bogach, ak obcu ą edni z drugimi i z ludźmi, ak to mięǳy nimi
bywa i co się w niebie ǳie e, a co w Hadesie¹¹, i naroǳiny bogów i bohaterów. Czyż nie
to są rzeczy, które Homer wziął za przedmiot swo e poez i?

: Prawdę mówisz, Sokratesie.
III. : Więc cóż? Czy inni poeci nie o tym samym śpiewa ą?
: Tak, Sokratesie, ale nie tak samo śpiewa ą ak Homer.
: Jak to? Gorze ?
: I znacznie gorze .
: A Homer lepie ?
: O! Lepie ; na Zeusa!
: Nieprawdaż, Ionie, ukochana głowo, kiedy o liczbach mówi wielu luǳi,

a eden z nich na lepie — to przecież ktoś pozna tego, co na lepie mówi?
: Przyzna ę.
: A czy ten sam, który i źle mówiących, czy ktoś inny?
: Ten sam, przecież.
: Nieprawdaż, to est ten, który posiada sztukę arytmetyki?
: Tak.
: A cóż, kiedy wielu mówi o zdrowotnych pokarmach, akie też są, i eden

mówi na lepie , to czy wtedy ktoś inny pozna się na tym, który mówi na lepie , że on
na lepie mówi, a znowu ktoś inny na tym, co gorze , że gorze mówi, czy też zrobi to
eden i ten sam?

: Oczywista przecież, że eden i ten sam.
: Któż taki? Jak on się nazywa?
: Lekarz.
: Nieprawdaż; w nagłówku sobie napiszemy, że eden i ten sam pozna się

zawsze, kiedy wielu luǳi mówi o ednym i tym samym, kto mówi dobrze i kto źle. Albo,
eśli się nie pozna na tym, kto źle mówi, to oczywiście i na tym się nie pozna, kto dobrze;
ten sam przecież temat.

: Tak est.
: Nieprawdaż; ty powiadasz, że Homer i inni poeci, wśród których est i He-

z od, i Archiloch, mówią o ednym i tym samym, chociaż nie w ten sam sposób; i eden
mówi dobrze, a druǳy gorze .

: I prawdę mówię.
: Nieprawdaż; eżeli tego, co dobrze mówi, znasz, to powinien byś poznać

się i na tych, którzy gorze mówią, że mówią gorze ?
: Zda e się, że tak.
: Nieprawda, przy acielu; eżeli powiemy, że Ion est równie tęgi w Homerze,

ak w innych poetach, nie pobłąǳimy, bo on się i sam zgaǳa, że eden i ten sam człowiek
bęǳie w sam raz odpowiednim sęǳią wszystkich, którzy mówią o ednym i tym samym,
a poeci prawie wszyscy robią właśnie to samo.

¹¹Hades (mit. gr.) — poǳiemna kraina umarłych, rząǳona przez boga o tym samym imieniu. [przypis
edytorski]
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IV. : Więc cóż to może być za przyczyna, Sokratesie, że a, kiedy ktoś o innym
poecie rozmawia, to nawet nie uważam; nie mogę ani dwóch słów dorzucić, o których
warto by było mówić — więc po prostu zasypiam, a ak tylko ktoś wspomni Homera,
natychmiast się buǳę i uważam, i mam dużo do powieǳenia?

: To nietrudno zgadnąć, przy acielu. Każdy po mie, że umie ętnie i na pod-
stawie wieǳy mówić o Homerze nie potrafisz. Bo gdybyś umiał robić to umie ętnie, to
potrafiłbyś mówić i o wszystkich innych poetach; wszystko to przecież poetyka. Czy nie?

: Tak.
: Nieprawdaż; eśli ktoś weźmie i inną akąkolwiek sztukę ako całość, to

przecież istnie e ta sama metoda badania każde . A ak a to rozumiem, chcesz posłuchać,
Ionie?

: Ależ tak, na Zeusa, Sokratesie; chcę; barǳo chętnie słucham was — mędrców.
: Cieszyłbym się barǳo, gdyby to była prawda, Ionie. Ale mędrcy — to

racze wy: śpiewacy i aktorowie, i ci, których wy poematy śpiewacie. A a nic innego nie
mówię, tylko prawdę; ot, ak taki sobie człowiek, co nic nie umie. Przecież i to, o com
cię teraz pytał, zobacz, akie to marne i nieumie ętne, i dla każdego człowieka naturalne,
com mówił, że edno est badanie każde , eżeli ktoś weźmie sztukę ako całość. Weźmy
tak na rozum: malarska sztuka przecież, to est pewna całość?

: Tak.
: Nieprawdaż; i malarzy wielu est i było wielu dobrych i lichych?
: Oczywiście.
: A czyś ty wiǳiał uż kogo, który by mówiąc o Polygnocie¹², synu Agla-

ofonta, znakomicie umiał wykazywać, co on dobrze malu e, a co nie, a o innych malarzach
mówić nie potrafił? I kiedy ktoś rozbiera ǳieła innych malarzy — ten śpi i nie ma głosu,
i nie potrafi swoich trzech groszy dorzucić, a kiedy trzeba o Polygnocie, czy innym, akim
chcesz, malarzu ednym edynym, zdanie wypowieǳieć, on się buǳi i uważa i dobrze wie,
co ma powieǳieć?

: No — nie, na Zeusa; przecież nie.
: Cóż tedy? A o rzeźbiarstwie; użeś kiedyś wiǳiał takiego, co tęgi est w wy-

kłaǳie prac Dedala¹³, syna Metiona, czy Epe osa¹⁴, syna Panopeusa, czy Teodora z Sa-
mos¹⁵, czy innego akiego rzeźbiarza ednego edynego; powie, co dobrze zrobione, a co
nie; a kiedy mowa o ǳiełach innych rzeźbiarzy, on est w kłopocie i zasypia, bo nie ma
nic do powieǳenia?

: Nie, na Zeusa, i takiegom nie wiǳiał.
: A pewnie; a mnie się tak zda e, że i ze sztuką gry na flecie tak samo, i na

kitarze¹⁶, i ze śpiewem przy kitarze i bez kitary — nigdyś nie wiǳiał człowieka, który
doskonale tłumaczy i omawia Olimposa¹⁷ i Tamyrasa¹⁸, albo Orfeusza¹⁹, czy Femiosa²⁰,
śpiewaka z Itaki, a o Ionie z Efezu mówić by nie potrafił i nie umiałby od siebie dorzucić
słówka, powieǳieć, co też on dobrze śpiewa, a co nie.

¹²Polignot (gr. Polygnotos) z Tazos (V w. p.n.e.) — pierwszy klasyk malarstwa greckiego; wprowaǳił tetra-
chromię, t . technikę czterech barw (czarne , białe , czerwone , żółte ); malował wielkie kompozyc e o tematyce
mitologiczne , niekiedy historyczne ; zdobił budynki publiczne w Atenach ok.  p.n.e. [przypis edytorski]

¹³Dedal (mit. gr.) — zręczny rzemieślnik, wynalazca i architekt, o ciec Ikara; zapro ektował m.in. labirynt
dla Minotaura, wynalazł narzęǳia ciesielskie, rzeźbił figury wygląda ące ak żywe, sugestywnie przedstawia ące
ruch. [przypis edytorski]

¹⁴Epejos (mit. gr.) — zbudował drewnianego konia pod Tro ą (zob. Odyseja, VIII ). [przypis edytorski]
¹⁵Teodoros z Samos (VI w. p.n.e.) — wybitny rzeźbiarz i architekt grecki; przypisywano mu wynalezienie

odlewania z brązu oraz kątownicy i poziomnicy. [przypis edytorski]
¹⁶kitara — staroż. grecki instrument muzyczny, odmiana liry. [przypis edytorski]
¹⁷Olimpos (mit. gr.) — syn lub wychowanek Mars asza, eden z trzech mitycznych muzyków z Myz i i Frygii

(w Az i Mnie sze ): mistrzów gry na aulosie, wiązanych z wynalezieniem tego instrumentu oraz muzyczne skali
ygĳskie ; to samo imię nosił muzyk z Frygii z VII w. p.n.e., który wg autorów staroż. wprowaǳił ten roǳa
muzyki do Grec i, gǳie wcześnie używano instrumentów strunowych oraz bębenków, kołatek itp. [przypis
edytorski]

¹⁸Tamyras a.Tamyris (mit. gr.) — tracki śpiewak, który przechwalał się, że wygrałby konkurs nawet z samymi
Muzami; rozgniewane Muzy odebrały mu wzrok oraz umie ętności śpiewania i grania; zob. Iliada II  i nast.
[przypis edytorski]

¹⁹Orfeusz (mit. gr.) — niezrównany tracki śpiewak i poeta, swoim śpiewem uspoka ał ǳikie bestie i poruszał
nawet drzewa i skały. [przypis edytorski]

²⁰Femios — śpiewak w domu Odysa i Penelopy na Itace (Odyseja I , I –, XXII ). [przypis
edytorski]
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: Ja ci na to nie potrafię odpowieǳieć, Sokratesie, tylko z tego sobie sam przed
sobą zda ę sprawę, że o Homerze to a na pięknie ze wszystkich mówię i mam co, i wszy-
scy inni powiada ą, że a o nim pięknie mówię, a o innych to nie. Więc zobacz to, co to
est takiego?

V. : Ja wiǳę, Ionie, i zaczynam ci wy aśniać, co to est, według mego zda-
nia. To est to, że ty nie posiadasz sztuki, która by ci pozwalała dobrze i pięknie mówić
o Homerze, ak przed chwilą powieǳiałem; tylko w tobie mieszka akaś boska siła, która
cię porusza tak, ak w tym kamieniu, który Eurypides²¹ magnetytem nazwał, a szerokie
koła zwą go herakle skim²². Otóż ten kamień nie tylko, że sam przyciąga pierścionki żela-
zne, ale eszcze taką siłę w nie wprowaǳa, że mogą znowu to samo robić, co ten kamień:
inne pierścionki przyciągać tak, że nieraz, bywa, długi łańcuch na nim zwisa z żelazek
i pierścieni posczepianych, edne z drugimi. A wszystkich tych kawałków siła zawisła²³
od owego kamienia. Tak i muza sprawia, że bóg w kogoś wstępu e; przez nią naprzód,
a za pośrednictwem tych, w których bóg naprzód wstąpił, tworzy się i zwisa od nich dłu-
gi łańcuch innych entuz astów. Bo wszyscy poeci, którzy dobre wiersze piszą, nie przez Poeta, Poez a
umie ętność to robią, nie przez sztukę: tylko bóg w nich wstępu e i oni w zachwyceniu
wszystkie te piękne poematy mówią, a pieśniarze dobrzy tak samo. Jak korybanci²⁴ nie
przy zdrowych zmysłach tańczą, tak i pieśniarze nie przy zdrowych zmysłach piękne pie-
śni owe składa ą, tylko kiedy eden z drugim wpadnie w harmonię i w rytm, w roǳa
szału, w zachwycenie — to uż, ak owe bachantki²⁵, miód i mleko z rzek czerpią w za-
chwycie, a przy zdrowych zmysłach nie; tak i pieśniarzy dusza sama to robi, co ich usta
mówią. Przecież mówią nam poeci, że z miodopłynnych źródeł i po akicheś ogrodach
muz i dolinach zbiera ą pieśni i przynoszą e nam, ak pszczoły; i oni też tak lata ą. I praw-
dę mówią. Bo to lekka rzecz taki poeta i skrzydlata, i święta. A nie pręǳe potrafi coś Poeta
zrobić, zanim bóg w niego nie we ǳie, zanim zmysłów nie straci i nie pozbęǳie się rozu-
mu. Jak długo ma ten ma ątek, nie potrafi żaden człowiek być poetą ni wieszczem. Zatem
to nie est twórczość na umie ętności oparta, kiedy mówią wiele pięknych rzeczy o tym
czy owym, ak na przykład ty o Homerze, tylko z boże łaski to edno każdy ładnie robić
potrafi, do czego muza go popchnie; eden dytyramby²⁶ pisze, drugi pochwały, tamten
chóry mimiczne, ten heksametry, a ów amby²⁷. Poza tym nic niewart każdy z nich. Im
tego przecież nie dyktu e sztuka, tylko siła bóstwa, bo przecież gdyby o edne rzeczy
umieli mówić umie ętnie, umieliby też o wszystkich innych.

A dlatego im bóg rozum odbiera i używa ich do swe posługi i wieszczów, i wróżbitów
boskich, abyśmy, słucha ąc, wieǳieli, że to nie oni sami mówią te bezcenne rzeczy; nie
ci, których rozum odszedł, tylko bóg sam mówi i przez nich się do nas oǳywa.

A na większym świadectwem tego słowa Tynnichos z Chalkidyki; nigdy żadnego po-
ematu nie napisał, o którym by warto wspomnieć, tylko ten eden pean²⁸, który wszyscy
śpiewa ą, boda że na pięknie szy ze wszystkich pieśni; tak po prostu, ak sam powia-
da: muzy ten hymn wynalazły. Tuta nam, uważam, na lepie bóg wskazu e, żebyśmy nie
wątpili, ako iż nie luǳkie są owe piękne poematy i nie od luǳi pochoǳą, ale boskie

²¹Eurypides (ok. – p.n.e.) — dramaturg grecki, autor tragedii, uznawany za reformatora gatunku.
[przypis edytorski]

²²kamieniu, który Eurypides magnetytem nazwał, a szerokie koła zwą go heraklejskim — w dramacie Eurypi-
desa Ojneus, z którego zachowały się tylko cytaty agmenty, w tym zawiera ący porównanie do magnētis líthos
(kamienia magnezy skiego), który „przyciąga i odpycha”; określenie pochoǳi od nazwy starożytnego greckiego
miasta Magnez a (ob. Manisa) w Lidii, hist. krainie w zach. Az i Mnie sze ; w pobliżu leżało miasto Hera-
klea, gǳie zna dowały się złoża magnetytu, rudy żelaza o naturalnych własnościach magnetycznych. [przypis
edytorski]

²³zawisnąć od czegoś (daw.) — zależeć od czegoś. [przypis edytorski]
²⁴korybanci — kapłani Kybele, ygĳskie bogini płodności, którzy w czasie e świąt wykonywali rytualne

tańce przy muzyce bębnów i fletów. [przypis edytorski]
²⁵bachantki — kobiety z orszaku boga wina i płodności Dionizosa (Bakchosa), tańczące w nieokiełznane

religĳne ekstazie. [przypis edytorski]
²⁶dytyramb (lit.) — rozwinięta w kulturze greckie pieśń pochwalna, utrzymana w patetycznym tonie. [przy-

pis edytorski]
²⁷heksametry, jamby — heksametr: kanoniczna miara wierszowa antycznych eposów, którą napisano Iliadę

i Odyseję; jamb: w metryce iloczasowe stopa złożona z dwóch sylab: krótkie i długie ; wersy złożone z ambów
przeważały w utworach o charakterze złośliwym, używane także w partiach dialogowych tragedii i komedii.
[przypis edytorski]

²⁸pean — w staroż. Grec i: hymn, pieśń pochwalna na cześć boga, zwykle Apollina. [przypis edytorski]
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są i od bogów. A poeci nie są niczym więce , tylko tłumaczami bogów w zachwyceniu;
każdego akiś bóg w zachwyt wprawia. To właśnie chciał pokazać bóg, kiedy przez usta
na lichszego poety na pięknie szą pieśń wyśpiewał. Czyż nie myślisz, że prawdę mówię,
Ionie?

: Tak, na Zeusa — a — tak. Jakoś mnie słowami tak za serce chwytasz, Sokratesie,
i mam wyrażenie, że to z boże łaski tak nam dobrzy poeci słowa bogów tłumaczą.

VI. : Nieprawdaż; wy znowu, śpiewacy, poetów nam tłumaczycie?
: I to prawda, co mówisz.
: Więc esteście tłumaczami tłumaczów?
: Ze wszech miar.
: Czeka no, a to mi też powieǳ, Ionie, a nie kry , o cokolwiek bym cię

zapytał. Kiedy tak dobrze wiersze mówisz i na więce strachem prze mu esz wiǳów albo
o Odyseuszu²⁹ śpiewasz, ak na próg domu wskaku e, z awia się nagle przed zalotnikami
i strzały wysypu e pod nogi, albo o Achillesie, ak goǳi na Hektora³⁰, albo coś z tych
łzawych rzeczy o losach Andromachy lub Hekaby, czy Priama³¹ — czy ty wtedy esteś
przytomny, czy też wychoǳisz z siebie i gǳieś tam przy tym, ma wrażenie two a dusza,
że est, o czym śpiewasz właśnie; bóg w nie sieǳi, a rzecz się ǳie e na Itace, czy w Troi,
czy gǳie tam inǳie poemat się rozgrywa?

: Wiesz — akeś ty mi asne świadectwo powieǳiał, Sokratesie; nie skry ę; wszyst-
ko ci powiem: kiedy mówię coś smutnego, to mi się oczy łzami napełnia ą; a ak coś
strasznego, okropnego, to mi włosy dębem na głowie sta ą ze strachu, a serce skacze tak
mocno!

: Więc cóż powiemy, Ionie? Jestże wtedy przytomny ten człowiek, który
oǳiany w szatki pstre, z wieńcem złocistym na skroni, płacze podczas ofiar i obrzędów,
chociaż nic nie zgubił, wszystko to ma na sobie, albo się boi, sto ąc pośród więce niż
ǳiesięciu tysięcy luǳi życzliwych, i nikt go nie obǳiera ani mu krzywdy nie robi?

: No — nie, na Zeusa; nie barǳo, Sokratesie, żeby tak prawdę powieǳieć.
: A wiesz przecież, że i u nie ednego z wiǳów wywołu ecie zupełnie to samo?
: I barǳo dobrze wiem. Przecież zawsze patrzę na nich z góry, z estrady, ak płaczą

i straszne spo rzenia ciska ą, i drżą do słów poematu. Ja też muszę dobrze na nich uważać,
bo eżeli im łzy z oczu wycisnę, sam się będę śmiał: dostanę pieniąǳe, a ak śmiech, to
będę płakał, bo mi pieniąǳe przepadną.

VII. : Wiesz ty, że ten wiǳ to ostatni z pierścionków, o których ci mówiłem, Sztuka
że pod wpływem kamienia herakle skiego eden od drugiego siłę bierze. Pośrednie ogniwo
to ty, śpiewak i aktor, a pierwsze: sam poeta. A bóg przez nich wszystkich wlecze dusze
luǳkie, dokąd zechce; zaczepił siłę ednych o drugich. I ak od owego kamienia, tak
od tych luǳi zwisa długi łańcuch chórzystów i nauczycieli, i młodszych nauczycieli; ci
przyczepia ą się z boku do tych pierścionków, które muza prosto trzyma. I eden poeta
u te muzy wisi, a drugi u inne . A nazywamy to u niego zachwytem. I to bliskie; bo
go coś chwyta i trzyma naprawdę. A poeta znowu także eden na drugim wisi i boga
z niego w siebie bierze; edni z Orfeusza, druǳy z Muza osa³². A wielu z Homera czerpie
natchnienie i ego się też trzyma ą. Jednym z nich esteś ty, Ionie, i czerpiesz natchnienie
z Homera; toteż eśli ktoś śpiewa innego poetę, śpisz i nie masz nic do powieǳenia,
a niech tylko zabrzmi pieśń aka tego poety, natychmiast się buǳisz i dusza ci tańczyć
zaczyna. O, wtedy ty wiele masz do powieǳenia.

²⁹Odyseusz (mit. gr.) — słynny ze sprytu król Itaki, bohater Odysei Homera, która opisu e ego ǳiesięcio-
letnią podróż powrotną spod Troi, zakończoną dotarciem na o czystą wyspę i zabiciem zalotników żony; jak
na próg domu wskakuje, zjawia się nagle przed zalotnikami i strzały wysypuje pod nogi: Odyseja XXII  i nast.
[przypis edytorski]

³⁰Achilles, Hektor (mit. gr.) — bohaterowie Iliady: Achilles, na ǳielnie szy z Greków walczących w wo nie
tro ańskie , w zemście za śmierć swego przy aciela Patroklosa zabił Hektora, na ǳielnie szego obrońcę Troi (zob.
Iliada XXII  i nast.). [przypis edytorski]

³¹Andromacha, Hekabe, Priam (mit. gr.) — postacie z Iliady, członkowie tro ańskie roǳiny królewskie :
Priam: król Troi, mąż Hekabe, o ciec Hektora; Hekabe: żona Priama, matka Hektora; Andromacha: żona Hek-
tora; coś z tych łzawych rzeczy o losach Andromachy lub Hekaby, czy Priama: Iliada VI –, XXII –;
XII –, XXIV –; XXII –, XXIV –. [przypis edytorski]

³²Muzajos (mit. gr.) — legendarny śpiewak i wieszcz grecki z Attyki, któremu przypisywano wyrocznie
i mistyczne pieśni religĳne; uważany za syna lub ucznia Orfeusza. [przypis edytorski]
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Bo ty nie ǳięki umie ętne sztuce, ǳięki wieǳy mówisz o Homerze to, co mówisz,
tylko z boże łaski i w zachwycie; ak korybanci tylko edną słyszą pieśń doskonale, pieśń
boga, z którego czerpią natchnienie, i do te pieśni nie brak im ani gestów, ani wyrazów;
o inne pieśni nie dba ą. Tak i ty, Ionie; niech tylko wspomni ktoś Homera, esteś pan
i u siebie, a gdy kogo innego — toś biedak. A pochoǳi to stąd, akeś mnie przedtem
pytał, czemu cię na tyle stać o Homerze, a o innych nie, że ty nie ǳięki sztuce, ale ǳięki
łasce boże esteś tęgim wielbicielem Homera.

VIII. : Dobrze mówisz, Sokratesie. A ednak ǳiwiłbym się, gdybyś aż tak dobrze
mówił, żeby mnie przekonać, że a w zachwyceniu i w szale nie ako wielbię Homera. Myślę
nawet, że nie miałbyś tego wrażenia, gdybyś słyszał, ak a mówię o Homerze.

: Ja chcę słyszeć, doprawdy; ale nie pręǳe , zanim nie odpowiesz mi na to:
z tych rzeczy, o których Homer mówi, o czym ty dobrze umiesz mówić? Bo przecież
chyba nie o wszystkich?

: Ależ bądź przekonany, Sokratesie; nie ma takie rzeczy, o które by nie!
: Przecież chyba nie i o tych rzeczach, na których się właśnie nie znasz,

a Homer o nich mówi.
: A cóż to znowu bęǳie, o czym Homer mówi, a a się na tym nie znam?
: Przecież i o sztukach Homer nieraz wiele mówi. Na przykład o powożeniu

końmi. Jeżeli sobie przypomnę wiersze, to ci powiem.
: Ależ a powiem; a przecież pamiętam.
: Powieǳże mi, co mówi Nestor³³ synowi Antilochowi, kiedy mu raǳi

uważać na zakręcie podczas wyścigów na cześć Patroklosa.
:

Przechyl się trochę, powiada, na wozie wspaniale rzeźbionym
W lewą stronę, a konia pamięta zacinać prawego
Batem i krzycz po imieniu, a le ce mu podda rękoma.
Metę gdy bęǳiesz miał blisko, lewego ściągnĳ ku sobie.
Nie myśl, że piasta zadraśnie brzeg koła gładko toczony.
Byleś tylko na kamień czasem nie trafił po droǳe.³⁴

: Wystarczy. W tych wierszach, Ionie, czy Homer ma słuszność, czy nie, kto
potrafi to lepie poznać: lekarz czy woźnica?

: Woźnica, przecież.
: Czy dlatego, że posiada odnośną sztukę, czy dla czegoś innego?
: No nie; tylko dlatego, że sztukę.
: Nieprawdaż? Każde sztuce pozwolił bóg rozumieć się na akie ś robocie.

Bo przecież co pozna emy z pomocą sztuki sternika, tego nie poznamy z pomocą sztuki
lekarskie .

: No, nie — przecież.
: Nieprawdaż? I podobnie ze wszystkimi innymi sztukami. Co pozna emy

z pomocą edne , tego nie poznamy z pomocą drugie . Ale na to mi przedtem odpowieǳ:
Ty uzna esz, że edna sztuka est inna, a druga znowu inna.

: Tak.
: Więc tak, ak a: na te podstawie, że edna est wieǳą o innych rzeczach,

a druga znowu o innych — dlatego też edną sztukę nazywamy tak, a drugą inacze . Otóż
ty tak samo?

: Tak.
: Przecież gdyby to była akaś wieǳa o ednych i tych samych rzeczach, to

po cóż byśmy mieli edną tak nazywać, a drugą inacze , skoroby się od edne i drugie
można tego samego dowieǳieć. Tak ak a teraz pozna ę, że tych palców est pięć, i ty
tak samo ak a; to samo pozna esz. A gdybym cię zapytał, czy my tu z pomocą te same
sztuki pozna emy edno i to samo: z pomocą arytmetyki, a i ty, czy też z pomocą inne
sztuki, to byś pewnie powieǳiał, że z pomocą te same .

³³Nestor (mit. gr.) — król Pylos, na starszy uczestnik wo ny tro ańskie , bohater Iliady i Odysei. [przypis
edytorski]

³⁴Przechyl się trochę, powiada, na wozie wspaniale rzeźbionym… — Iliada XXIII  i nast. [przypis edytorski]
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: Tak.
: Więc to, o co cię przed chwilą miałem zapytać, teraz mi powieǳ: czy

o wszystkich sztukach tak myślisz; że z pomocą te same sztuki musi się poznawać to
samo, a z pomocą drugie nie to samo, ale skoro to est inna sztuka — to i pozna e coś
innego.

: Tak mi się zda e, Sokratesie.
IX. : Nieprawdaż; ktokolwiek nie posiada dane sztuki, ten nie potrafi ak

należy rozeznawać tego, co się o te sztuce mówi albo co się w nie robi.
: Prawdę mówisz.
: A tak, w tych wierszach, któreś przytoczył, to, czy słusznie mówi Homer,

czy niesłusznie, ty łatwie poznasz, czy woźnica?
: Woźnica.
: Bo ty esteś przecież śpiewak, a nie woźnica?
: Tak.
: A sztuka śpiewaka to inna niż sztuka woźnicy?
: Tak.
: Jeżeli więc inna, to est też wieǳą o innych rzeczach?
: Tak.
: No cóż; a ak Homer powie, że zranionemu Machaonowi Hekameda, słu-

żąca Nestora, da e pić miksturę na posiłek; i powiada tak akoś:

Wino pramnĳskie — powiada — weź; na to sera koziego
Utrzy na tarku brązowym, a napó przypraw cebulą!³⁵

Czy słusznie to Homer mówi, czy nie — to lekarska sztuka rozpozna ak należy czy
sztuka śpiewacka?

: Lekarska.
: A cóż, kiedy Homer powie:

Ona, do kuli z ołowiu podobna, zapadła w głębiny,
Która na róg bawołu nabita, co w polu nocował,
Spada, żarłocznym rybom śmierć niosąc w morza otchłanie.³⁶

To znowu ocenić, powiemy, bęǳie rzeczą sztuki rybackie czy też sztuki śpiewackie ,
co też Homer mówi i czy dobrze mówi, czy nie?

: Oczywiście, Sokratesie, że rybackie .
: Przypatrzże się; gdybyś ty zadawał pytania i zapytał mnie tak: Sokratesie,

eżeli ty dla każde sztuki wyszuku esz coś w Homerze, co e wypada rozstrzygać, to proszę
cię, zna dźże i coś dla wieszczka i dla sztuki wieszczbiarskie — coś, co by wieszczkowi
wypadało rozeznać, czy to dobrze napisane, czy źle — to popatrz, ak a ci łatwo i ak
prawǳiwie odpowiem. Bo w wielu mie scach i w Odysei mówi Homer, ak na przykład
to, co powiada Teoklymenos³⁷, wieszczek z rodu Melampodidów, do zalotników:

Bó cie się boga; ak straszny wasz los; wszak okropna i czarna
Noc głowy wasze obwĳa i twarze, i członki skulone,
Jęk się straszny rozlega i łza wasze skrapla policzki.
Mary się cisną w przedsionku, upiorów pełna świetlica,
Lecą w przepaście Erebu i w ciemność. Słońce na niebie
Zgasło na zawsze i mroki ziemię zaległy grobowe.³⁸

A często i w Iliaǳie, na przykład podczas walki o mur. Mówi się przecież i tam:
³⁵Wino pramnĳskie, powiada, weź; na to sera koziego… — Iliada XI –. [przypis edytorski]
³⁶Ona, do kuli z ołowiu podobna, zapadła w głębiny… — Iliada XXIV –. [przypis edytorski]
³⁷Teoklymenos (mit. gr.) — wieszczek z Odysei, potomek Melamposa, legendarnego wróżbity i uzdrowiciela.

[przypis edytorski]
³⁸Bójcie się boga; jak straszny wasz los; wszak okropna i czarna Noc głowy wasze obwĳa i twarze… — Odyseja

XX –. [przypis edytorski]
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Ptak się nad nimi ukazał, gdy chcieli się wedrzeć na mury:
Orzeł, mieszkaniec obłoków, od lewe na wo sko napierał;
Węża sploty czerwone szponami ściskał ostrymi.
Straszny gad eszcze drgał; eszcze żył i zaciekłym ostatkiem
Sił broniąc życia ostatków, w pierś orła ukąsił pod szy ę,
Wstecz się wygiąwszy w powietrzu. Ptak męką zd ęty straszliwą
Puścił gada na ziemię. Ten spadł mięǳy wo sko zdumione.
Orła krzyk rozdarł powietrze; ptak wichrem poleciał w przestwory.³⁹

Otóż takie i tym podobne rzeczy, powiem, że wieszczek powinien i rozpatrywać,
i oceniać.

: Prawda i to, co mówisz, Sokratesie.
X. : I to, co ty mówisz, Ionie, to także prawda. Ale teraz ty mnie znowu tak,

ak a tobie wybrałem mie sca zOdysei i z Iliady: edne odpowiednie dla wieszczka, drugie
dla lekarza, inne dla rybaka, tak i ty mnie wybierz; przecież i lepie się znasz na Homerze
ode mnie; co by też tam było dla śpiewaka, Ionie, i dla sztuki śpiewackie , co by się też
śpiewakowi goǳiło rozpatrywać i rozsąǳać racze niż wszystkim innym luǳiom?

: Ja mówię, Sokratesie, że wszystko w ogóle.
: Ależ ty przecież nie mówisz, że wszystko w ogóle. Doprawdy. Chyba że

masz taką krótką pamięć. Przecieżby nawet nie wypadało, żeby taki mąż, śpiewak — miał
krótką pamięć.

: A cóż a zapominam?
: Zapominasz, coś powieǳiał: że sztuka śpiewaków est inna od sztuki woź-

niców.
: Przypominam sobie.
: Nieprawdaż, i zgoǳiłeś się, że będąc inną, bęǳie też inne rzeczy rozezna-

wała.
: Tak.
: Zatem nie bęǳie rozeznawała wszystkiego w ogóle, wedle twego słowa,

ani śpiewak tego nie zrobi.
: Oprócz może czegoś w tym roǳa u, Sokratesie.
: Ależ „coś w tym roǳa u” mówisz, a to bęǳie mnie więce to, co pozostanie

poza przedmiotami innych sztuk. Więc na czym to się śpiewak rozumiał, skoro nie na
wszystkim?

: Ja myślę, że na tym, co wypada powieǳieć mężczyźnie, a co przystoi mówić
kobiecie, co niewolnikowi, co wolnemu, co poddanemu, a co panu.

: Co przystoi mówić panu, powiadasz, takiemu którego okręt burza pęǳi
po morzu — więc to bęǳie lepie śpiewak wieǳiał czy sternik?

: No nie. Takie rzeczy to sternik przecież.
: A co powinien powieǳieć pan niewolnika chorego, to śpiewak lepie pozna

i do ǳie, czy lekarz?
: Ani to nie est rzecz śpiewaka.
: Ale, co przystoi niewolnikowi, powiadasz?
: Tak.
: Na przykład niewolnikowi, któremu się bydło gzić zaczyna, a on e ma

uspokoić? Otóż taki co ma powieǳieć, to śpiewak lepie rozezna czy hodowca wołów?
: No — nie to przecież.
: Ale to, co wypada mówić kobiecie, która przęǳie: o przeróbce wełny?
: Nie.
: Ale może to rozezna, co wypada mówić woǳowi, kiedy przemawia do

żołnierzy?
: Tak. Na takich rzeczach zna się śpiewak.
XI. : Jak to: sztuka śpiewaków to strategika?
: Już a bym tam wieǳiał, co wóǳ powinien mówić.

³⁹Ptak się nad nimi ukazał, gdy chcieli się wedrzeć na mury… — Iliada XII –. [przypis edytorski]
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: Więc może ty i woǳem esteś, Ionie? A ednak gdybyś był u eżdżaczem,
a równocześnie kitarzystą, rozpoznawałbyś konie dobrze i źle u eżdżone. Gdybym cię
ednak zapytał, z pomocą które sztuki, Ionie, rozpozna esz konie dobrze u eżdżone: czy
robisz to ako u eżdżacz, czy ako kitarzysta? Co byś mi odpowieǳiał?

: Że ako u eżdżacz.
: Prawda; a rozpozna ąc tych, co dobrze gra ą na kitarze, zgoǳiłbyś się

z pewnością, że robisz to z pomocą te sztuki, która cię kitarzystą czyni, a nie z pomocą
te , przez którą esteś u eżdżaczem?

: Tak.
: A kiedy znowu sprawy wo skowe rozpozna esz, to rozpozna esz e z pomocą

te , która cię woǳem czyni, czy te , przez którą esteś śpiewakiem?
: Mnie się zda e, że tu nie ma żadne różnicy.
: Jak to, mówisz, żadne różnicy? Mówisz, że to edna sztuka: śpiewactwo

i strategika, czy też dwie sztuki?
: Mnie się zda e, że edna.
: I kto tylko est dobrym śpiewakiem, ten est uż i dobrym woǳem?
: Barǳo dobrym, Sokratesie.
: Aha; i kto est dobrym woǳem, ten est uż i dobrym śpiewakiem?
: Nie — to mi się znowu nie wyda e.
: A to ci się ednak wyda e, że kto est dobrym śpiewakiem, ten est też

i dobrym woǳem?
: Tak est.
: Nieprawdaż, ty esteś na lepszym śpiewakiem mięǳy Hellenami?
: Bez żadnego porównania, Sokratesie.
: Ionie! A czyż i woǳem esteś na lepszym spośród Hellenów?
: Żebyś wieǳiał, Sokratesie; i tego też nauczyłem się z Homera!
XII. : Nie — cóż znowu! Na bogów, Ionie! W obu kierunkach esteś na -

znakomitszym spośród Hellenów: i woǳem, i śpiewakiem, a włóczysz się po Hellaǳie
i śpiewasz pieśni, zamiast dowoǳić wo skiem. Cóż, ty myślisz, że Hellada takiego śpie-
waka ze złotym wieńcem na głowie barǳo potrzebu e, a wóǳ się e na nic nie przyda?

: Sokratesie, nasze państwo zosta e pod rządami waszego i pod dowóǳtwem, toteż
zupełnie nie potrzebu e woǳa; a wasze znowu państwo i spartańskie nie wybrałoby mnie
woǳem. Wy uważacie, że wystarczacie sobie sami.

: Ionie — esteś niezrównany. A nie znasz ty Apollodora z Kyzikos?
: Cóż to za eden?
: Ateńczycy często obierali go woǳem, choć to człowiek obcy. I Fanostenesa

z Andros, i Herakle desa z Klaǳomenów. To wszystko przecież luǳie obcy, a ednak
wykazali, że warto o nich mówić; więc ich nasze państwo i na strategie⁴⁰ wprowaǳa,
i na inne urzędy. A Iona z Efezu miałoby nie wybrać i nie poczcić go, eżeli się pokaże,
że warto o nim gadać? Cóż, czyż wy z Efezu nie esteście Ateńczykami z dawnych lat?⁴¹
A Efez nie est przecież mnie szy od żadnego innego miasta! Tymczasem ty, Ionie, eżeli
prawdę mówisz, że potrafisz Homera wielbić z pomocą sztuki i wieǳy — to popełniasz
zbrodnię, boś mi przyrzekł to wykazać, a robisz mi zawód i nie ma mowy o tym, żebyś
mi to wykazał. I nie chcesz mi powieǳieć, co to est takiego, w czym ty esteś tęgi,
choć a cię od dawna o to błagam. Tylko tak, po prostu, ak Proteusz⁴², wykręcasz się
na wszystkie strony, wywĳasz mi się tędy i owędy, ażeś mi w końcu uciekł i z awiasz się
w postaci woǳa, byle tylko nie pokazać, żeś tęgi w mądrości dotyczące Homera. Więc
eżeli posiadasz sztukę, ak mówiłem przed chwilą, i przyrzekłszy mi wywód o Homerze,
teraz mnie w błąd wprowaǳasz i robisz zawód, toś zbrodniarz. A eżeli nie posiadasz
sztuki, tylko z łaski boże i z Homera czerpiąc natchnienie, mówisz wiele pięknych rzeczy

⁴⁰strategia — tu: urząd stratega, w staroż. Grec i wysokiego rangą dowódcy wo skowego; w Atenach od 
p.n.e. corocznie wybierano  strategów, po ednym z każde ednostki administracy ne . [przypis edytorski]

⁴¹czyż wy z Efezu nie jesteście Ateńczykami z dawnych lat? — wg tradyc i przywódcą kolonistów ońskich w Az i
Mnie sze i założycielem miasta Efez był Androklos, syn Kodrosa, ostatniego króla Aten. [przypis edytorski]

⁴²Proteusz a. Proteus (mit. gr.) — bóstwo morskie, syn Pose dona i Tetydy, pasterz fok; potrafił przepowiadać
przyszłość i przybierać różne postaci, by wymknąć się każdemu, kto chciał uzyskać od niego przepowiednię;
odpowiadał edynie temu, kto go skutecznie pochwycił i nie puszczał. [przypis edytorski]
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o tym poecie, choć nic nie wiesz — eśli est tak, ak a o tobie powieǳiałem — to esteś
zupełnie niewinny. Wybiera więc, co wolisz, za co cię mamy uważać: człowiek zbrodniarz
czy mąż boski?

: To est wielka różnica, Sokratesie; znacznie pięknie uchoǳić za boskiego.
: Więc też to pięknie sze należy ci się od nas, Ionie: boski esteś i wolny od

umie ętności wielbiciel Homera.
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OBJAŚNIENIA TŁUMACZA
Sługa Apollina i jego ślepy syn

Już w pierwszych słowach czuć pewną pobłażliwą serdeczność w tonie starego filo-
zofa, którego spotkał młody, wykwintnie ubrany artysta. Nawet to nabieranie łagodne,
które zaczyna, nie kry e śladów goryczy, tonów żalu i pogardy, ak było w stosunku do
Hippiasza. Racze przy acielska zaczepka i wyciąganie młodego człowieka na plac, na za-
pasy.

No pokaż, czy rozumiesz Homera — mówi nie ako Sokrates. A w ego ustach znaczy
to: pokaż, czy się znasz na tych przedmiotach, o których Homer śpiewa.

II. Ion nie odpowiada na to wyzwanie, tylko na inne nieco, które właściwie nie padło.
Twierǳi, że umie pięknie mówić o Homerze i pragnie go zadeklamować. Złoty wieniec
mu się należy od recytatorów albo od rodu Homera. Filozof rezygnu e z proponowanego
popisu, natomiast szerze wy aśnia swo e stanowisko.

Znać się na poez i to, ego zdaniem, znać się na przedmiotach, które poeta opie-
wa. A że na każdym przedmiocie zna się odpowiedni fachowiec, zatem fachowiec od
pewnego ǳiału znać się powinien na wszelkie poez i i na każdym poecie. Poeci mówią
przecież wszyscy o ednym i tym samym, więc kto się zna na ednym, znać się powinien
na wszystkich.

Czyta ąc to, można się wahać, czy Sokrates serio mówi, czy żartu e; my bowiem zgoła
nie tak po mu emy znawstwo w zakresie wieǳy o sztuce. Ciaśnie . Zna omość przed-
miotu ǳieła sztuki est tylko ednym z warunków znawstwa. Zawsze ednak warunkiem
niewystarcza ącym, a niekiedy może nawet trudnym do pomyślenia.

Jeśli przedmiotem ǳieła nazwiemy to, co autor w ǳiele przedstawia, te przedmio-
ty, których wyobrażenia autor z pomocą ǳieła w świadomości wiǳa wywołać zamierza,
to zgoǳimy się z Sokratesem, że nie bęǳie żadnym znawcą Praksytelesa⁴³ lub Michała
Anioła⁴⁴, ani żadnego innego plastyka ktoś, kto się na budowie ciała luǳkiego nie zna
gruntownie.

Ale nie wystarczy być meteorologiem, żeby się poznać i być znawcą ustępu o chmurach
z Pana Tadeusza. Z drugie strony znowu, trudno się znać na niebie i piekle, i czyśćcu,
a przecież są luǳie, którzy się zna ą na Boskiej Komedii⁴⁵. Co prawda, to i ci nie obe dą
się bez pewnych wiadomości teologicznych; ale one same literackiego znawstwa ich nie
stanowią.

Przez znawcę w ǳieǳinie sztuki rozumiemy tego, który potrafi opisać ǳieło sztuki,
porównać e z innymi, dokonać ego rozbioru, wytłumaczyć e psychologicznie, soc o-
logicznie i ǳie owo, rozpoznać e świadomie w zestawieniu z falsyfikatem i uzasadnić
swe rozpoznanie. Do tego celu potrzebna est teoria danego ǳiału, system po ęć i zasad,
którymi każdy znawca amator i tak operu e, eśli tylko est znawcą, choćby i amatorem,
acz operu e może mnie lub więce nieświadomie.

Te po ęcia nie były obce Platonowi. Sam stworzył program retoryki w Fajdrosie, uczeń
ego na większy⁴⁶ zostawił obok retoryki poetykę. Tak też po mu e Sokrates znawstwo
uż w rozǳiale IV naszego dialogu. Na razie ednak podobało mu się mówić tak, akby
znawstwo sztuki ograniczał do same zna omości przedmiotu ǳieła.

III. Ion, który się podał za znawcę edynie tylko Homera, musi się teraz tłumaczyć,
dlatego znawstwo ego ma tak ciasne granice; z Sokratesowego bowiem po mowania

⁴³Praksyteles (IV w. p.n.e.) — wybitny rzeźbiarz grecki z Aten, autor rzeźb bogów greckich, uwydatnia ących
piękno luǳkiego ciała. [przypis edytorski]

⁴⁴Michał Anioł, właśc. Michelangelo Buonarotti (–) — wybitny malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt
włoskiego renesansu. [przypis edytorski]

⁴⁵Boska Komedia — średniowieczny poemat włoskiego poety Dantego Alighieri, opisu ący podróż w za-
światy: poprzez kole ne kręgi piekła, czyśćca i nieba. [przypis edytorski]

⁴⁶uczeń jego [Platona] największy — Arystoteles (– p.n.e.), filozof i przyrodoznawca, za mu ący się
również teorią państwa i prawa, ekonomiką i logiką formalną; na wszechstronnie szy z uczonych staroż., oso-
bisty nauczyciel Aleksandra Wielkiego; ego dorobek i system filozoficzny wywarły wielki wpływ na rozwó
nauki i filozofii europe skie , zwłaszcza w średniowieczu. [przypis edytorski]
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rzeczy wynikałoby, że powinien być znawcą wszystkich ǳieł i autorów, którzy ten sam
przedmiot traktu ą.

Iona odpowiedź pierwsza nie est tak zła. Homer nie tak samo pisze ak inni i stąd
ograniczenie ego usprawiedliwione, ak uważa. Ion zda e się w te chwili słusznie zwra-
cać uwagę na to, że znawcę więce obchoǳi w ǳiele to „ ak” niż to „o czym” i „co”.
Tylko odpowiedź ego est nie asna, bo wieloznaczna. To „nie tak samo” może oznaczać
i właściwości gatunkowe epiki, i indywidualne cechy techniki epickie Homera, i wartość
estetyczną wyższą lub niższą od innych autorów.

To ostatnie chwyta Sokrates. Ion, zapomina ąc, o co choǳi właściwie, pode mu e to
słowo i musi wysłuchać wywodu oczywistego, że znawstwo nie może się ograniczać do
utworów pewnego tylko stopnia wartości estetyczne .

Jednak nie na wszystko można się w tym wywoǳie zgoǳić. Zgoǳilibyśmy się, gdy-
byśmy wartość słownych czy plastycznych wytworów człowieka mierzyli tylko ich sto-
sunkiem do przedmiotu i dobrymi nazywali te, które wiernie odtwarza ą przedmioty,
a złymi te, które to robią mylnie. My ednak wiemy, a wie to i Platon równie dobrze,
że zadaniem wytworów artystycznych nie est informowanie odbiorców o tym, akie są
przedmioty. Do tego celu służy nauka. Wytwory sztuki ma ą przecież bawić oko i ucho
swą budową, stosunkiem części do całości, odpowiednim doborem środków do założone-
go celu, pewnymi znamionami formalnymi, którycheśmy⁴⁷ dotknęli z lekka w Hippiaszu
większym.

Zwrot „dobrze ktoś mówi” dotyczyć może zarówno prawdy czyichś słów, ich zgodno-
ści z rzeczywistością, a może też dotyczyć ich układu, ich strony formalne , estetyczne .
Może ktoś mówić barǳo dobrze pod względem rzeczowym, ale barǳo źle pod wzglę-
dem formalnym. Jeśli np. na słusznie sze w świecie wywody poda e rozwlekle, ąka ąc się,
stęka ąc, mrucząc, i tak e ułoży zawile, że się słuchacz lub czytelnik spoci i eszcze w nich
głowy i ogona nie zna ǳie, zamiast żeby ednym rzutem oka u ąć mógł całość i części.

Stąd kiedy wielu luǳi mówi o ednym i tym samym, niekoniecznie eden i ten sam
pozna się na tym, kto mówi dobrze, a kto źle. Niekoniecznie, bo dobrze i źle są wyraza-
mi dwuznacznymi; zatem eden się poznać może na wysokie wartości oratorskie edne
mowy, a drugi na wysokie wartości rzeczowe drugie mowy. Niekoniecznie eden i ten
sam człowiek bęǳie w sam raz odpowiednim sęǳią wszystkich, którzy mówią o ed-
nym i tym samym. Wystarczy zresztą, żeby o oczach kobiety eden napisał sonet, a drugi
traktat chirurgiczny. Dobry okulista miałby edno i drugie oceniać?

Dotyka Platon te kwestii w Fajdrosie i skłania się od razu do spartańskiego stanowi-
ska, że edyną sztuką mówcy, edyną ego zaletą estetyczną est mówić prawdę — w końcu
ednak przechoǳi na to, że mówić prawdę est tylko ednym warunkiem wartości mowy,
ale nie edynym. Są i inne, których Sokrates zda e się w te chwili znowu nie dostrzegać.

Sztuka cząstką wieǳy

IV. Właściwą Ionowi niezdolność do wypowiadania sądów trafnych i ciekawych o wszyst-
kich innych poetach poza Homerem tłumaczy Sokrates brakiem potrzebne wieǳy, któ-
ry zarazem podkopu e wartość sądów recytatora i o samym Homerze. Wieǳa, o którą
Sokratesowi iǳie w te chwili, to uż nie tylko wieǳa o przedmiotach sztuki, ale o same
sztuce; w tym wypadku, ponieważ mowa o epice i o liryce: poetyka. Teoria poez i. Z toku
słów Sokratesa widać, że miał na myśli obok poetyki i teorię sztuk plastycznych, która
by pozwoliła umie ętnie mówić o Polygnocie, sławnym twórcy patriotycznych obrazów
na ścianach malowanego portyku w Atenach, o mitycznym Dedalu, który miał pierw-
szy rozǳielić nogi swym posągom, aby im pozory ruchu nadać, o Epe osie, który miał
drewnianego konia pod Tro ą zbudować i o Teodorze z Samos, który wynalazł odlewa-
nie z brązu (około  r. przed Chr.). Teoria muzyki znowu byłaby podstawą znawstwa
w swoim zakresie i pozwoliłaby mówić rozumnie o mitycznych, czcigodnych postaciach
ak Orfeusz czy Olimpos i o sympatycznym zna omym Sokratesa. Dobry teoretyk nie
może być znawcą ednego tylko autora; bęǳie miał warunki do uzasadnione oceny ana-

⁴⁷którycheśmy dotknęli — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : których dotknęliśmy. [przy-
pis edytorski]
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lizy każdego, bo każdego rozpatru e z ogólnych, dobrze określonych stanowisk. Tuta
trzeba się z Sokratesem zgoǳić bez zastrzeżeń.

V. Dlaczego Ion pięknie mówi o Homerze, to próbu e Sokrates tłumaczyć nie aką-
kolwiek umie ętnością śpiewaka, te mu odmawia filozof. Tylko transem, który Sokrates
przenośnie w te chwili opisu e.

Zmieniły się od czasów Platona znaczenia niektórych słów. W ego ustach „sztuka”
odpowiada racze nasze umie ętności. Stąd niekiedy dwoma wyrazami tłumaczyć trzeba
było grecką techne, aby wydobyć przeciwstawienie mięǳy twórcą, który się intelektem
kieru e w robocie, a tym, który sam nie wie, co i dlaczego robi, ale się ego rzeczy podoba ą
mimo to i ogół e mianem ǳieł sztuki pochwala. Ustęp ten wpada mie scami w rytmy,
sypie porównaniami, stopniu e, przeskaku e z patosu w żart, z podniosłego tonu w gawędę
starego organisty. Tego nie podrobił byle kto. Ustęp typowo Platoński.

Sokrates nie drwi z poetów. Tylko tak, ak on zawsze, uśmiecha się; nawet wtedy,
kiedy czci. Wstyǳi się porywów. Jeśli ironizu e, to i samego siebie.

W głosie Sokratesa brzmi miłość dla sztuki i cześć, a równocześnie akby pobłażliwy
uśmiech ironii, eśli nie politowania, w kierunku poetów. Rozǳiał ten trudno traktować
ako układ twierǳeń o sztuce, bo to est na wyraźnie ustęp poetycki, a nie wywód.
Formułowanie przenośni ako tezy otwiera zbyt szerokie pole dowolnościom. Prócz tego,
Platon tu nie wyna du e niczego, tylko powtarza w piękne formie popularną uż w Grec i
teorię natchnienia „z góry”. Trafną w nie ednak podał obserwac ę psychologiczną: utwór
poetycki roǳi się zazwycza nie od tytułu i nie od treści począwszy, tylko wychoǳi
z harmonii pewne i z rytmu, do którego się słowa akoś same dobiera ą. Potwierǳił to
Schiller⁴⁸ u siebie i wielu innych za nim.

Odpowiedniki peanu Tynnichosa z Chalkidyki można by i w polskie literaturze zna-
leźć.

Ion ulega sugestii, uǳiela mu się nastró Sokratesa. Za chwilę wpadnie w ego rytm,
odsłoni się, bęǳie szczery aż do uśmiechu z samego siebie. I ładnie mu z tym.

Z psychologii obcowania ze sztuką

VI. Barǳo trafne uwagi psychologiczne na temat żywe wyobraźni artystów, która
zaciera granice mięǳy rzeczywistością a fikc ą i stanowi tło osobliwego kłamstwa przed
drugimi, a nawet akby przed sobą samym. Pod wpływem artysty i odbiorca ulega do-
browolnemu złuǳeniu. Ale i on właściwie okłamu e siebie samego, podobnie ak artysta
ego. Gǳieś brzegiem pola świadomości i eden, i drugi zachowu ą ednak orientac ę
normalną, nie zatraca ą samokontroli i samokrytyki, rzekomo uśpione , ak to askrawo
wydobywa Ion w ostatnich słowach rozǳiału.

To są uwagi niezmiernie cenne dla każdego, kogo interesu e kwestia szczerości i bez-
pośredniości artysty i odbiorcy ǳieła sztuki, niezmiernie doniosłe, eżeli się zważy rolę
pierwiastka artystycznego w życiu społecznym, religĳnym, sugerowaniu mas wymową,
odezwą, literaturą pisaną, teatrem. Ion nabiera chwilami znaczenia wielkiego symbolu.

VII. Zakończenie dużego obrazu z magnesem i korybantami. To byli czciciele Dio-
nizosa; szalonymi, hałaśliwymi tańcami, aż do zapamiętania się, cześć oddawali bóstwu,
które w nich wstępowało. Stąd nazwa entuz astów, czyli tych, którzy boga ma ą w sobie.

VIII. I Platon, i Ion musieli zauważyć, że w Sokratesa w te chwili „bóg akiś wstąpił”
i oto staruszek mówił barǳo pięknie, ale inacze , niż zwykł rozmawiać po trzeźwemu. Ion
nie może się przyznać, żeby aż boga czuł w sobie, kiedy deklamu e — po co takie wielkie
słowa i czynniki nadprzyroǳone — młody człowiek rad by coś zadeklamować i zamiast
oklasku dostać uśmiech od Sokratesa w nagrodę. Filozof znowu chce młoǳieńcowi po-
kazać, że deklamac a i prze ęcie się akimś poetą a umie ętna zna omość ego sztuki, to
rzeczy zgoła różne. Ion ulega te słabostce, którą Sokrates stwierǳa u fachowców w swe
Obronie; zda e mu się, że się na wszystkim dobrze rozumie dlatego, że est w ednym
fachu tęgi.

Sokrates spróbu e mu dowieść, że rzekoma sztuka recytatorska czy śpiewacza, nie est
żadną sztuką (w znaczeniu Platona), bo nie est żadną wieǳą. Zatem nie rzuca światła

⁴⁸Schiller, Friedrich (–) — czołowy niemiecki poeta, dramatopisarz, teoretyk sztuki. [przypis edy-
torski]
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na żadną ǳieǳinę faktów i kwestii i nie robi człowieka znawcą w żadnym zakresie. Na
razie ustala ą oba tezę, że istnie ą różne sztuki, czyli ǳiały wieǳy o wykonywaniu różnych
rzeczy. Każda z nich nosi osobną nazwę i każda ma swó , sobie właściwy, zakres czynności.

IX. Rozpoczyna się barǳo zabawne poszukiwanie przedmiotu właściwego rzekome
sztuce Iona. Zasada mu przyświeca taka: ktokolwiek nie posiada dane sztuki, ten nie
potrafi oceniać ani zdań dotyczących czegoś z e zakresu, ani czynności i ǳieł, które do
nie należą. Posiadać daną sztukę znaczy zaś w ustach Sokratesa wcale nie: być wykonaw-
cą ǳieł z pewnego zakresu, tylko znać teorię wykonywania ǳieł i teorię samych ǳieł,
i skutkiem tego być zdolnym do ich wykonywania.

W Homerze zna du emy na każdym kroku zdania dotyczące czegoś z zakresu różnych
sztuk, na każdym kroku Homer da e opisy czynności i ǳieł należących do zakresu różnych
umie ętności.

Sokrates ob awia znakomitą pamięć, które by mu Ion mógł pozazdrościć, i przytacza
szereg mie sc, których wartość mogliby tylko zawodowcy ocenić. Tak mówi Sokrates.
My byśmy powieǳieli: nie wartość, tylko obiektywność, a do nie nie da się sprowaǳić
wartości ǳieła sztuki w naszym rozumieniu.

Poszukiwanie przedmiotu

X. Ion, zapytany o ustęp z Homera, który by zawierał rzeczy z zakresu sztuki recyta-
torskie , mógł był przytoczyć np. występ Demodoka na dworze u Feaków i to, co o tym
śpiewaku mówi Homer. Nie zrobił tego, bo nie barǳo szedł za myślą Sokratesa. Filozof
przypomina mu, że wedle zasad, które ustalili, muszą się teraz oglądnąć za przedmiotem
właściwym wyłącznie tylko sztuce śpiewaka i tego przedmiotu poszukać w Homerze.

Ion, nie rozróżnia ąc poetyki od teorii deklamac i i nie wieǳąc dobrze, co by być
mogło przedmiotem edne i drugie , myśli, że wszystko w Homerze obe mu e ego spe-
c alność. W końcu zdobywa się na odpowiedź nie tak złą, akby się wydawało, tylko ą
formułu e nie dość asno. Choǳi mu o to, że znawca poez i powinien umieć ocenić traf-
ność charakterystyki zawarte w sposobie mówienia osób, które się oǳywa ą w innym
utworze literackim. Tak przyna mnie można ego odpowiedź zrozumieć. Nie chce e tak
rozumieć Sokrates. Jakby nie wieǳiał, że Ion ma formę na myśli, wytyka mu w szeregu
zabawnych pytań brak przygotowania zawodowego do oceny treści słów luǳkich. Tego
przygotowania nie da mu sztuka recytatorska.

XI. Ion nie nadąża za Sokratesem, da e natomiast popis naiwności. Ten rozǳiał ma
zakró mocno satyryczny. Może aluz e do obieranych strategów ateńskich, może wytyka-
nie naiwności dyletantów, którym się zda e, że natchnieniem zastąpią wieǳę zawodową,
może uśmiech ironii w stronę przesadnych wielbicieli literatury o czyste , chcących na
nie oprzeć wychowanie i zastąpić nią wieǳę rzeczową, może wszystko to razem.

XII. Śmiech Sokratesa na tle naiwne miny Iona. Filozof traktu e artystę ak małe
ǳiecko: z pieszczotliwą pobłażliwością. Streszcza w końcu to, czego chciał dowieść i za-
myka dialog tezą. W tezie te nie ma pogardy, mimo e formy figlarne . Przeciwnie, dla
sztuki: cześć; dla artystów: wyrazy pobłażania wyrozumiałego.

 Ion 
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