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Streszczenie 

Stanowiącego obszerne studium o philia platońskiego Lizysa można potrakto-

wać jako miniaturę – już wprost podjętej w Uczcie i Fajdrosie – problematyki samego 

Erosa. W Lizysie Platon omawia i przywołuje idee, których analiza we wspomnianych 

erotycznych dialogach ulega poszerzeniu i pogłębieniu. Dlatego też ten inicjujący  

i otwierający platońską historię miłości dialog stanowi doskonały punkt wyjścia do 

rozważań o Erosie, zwłaszcza o jego syntetycznej, pośredniczącej i męskiej naturze. 
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Słowo wstępne 

Platon głównie w dwóch dialogach dał wyraz własnemu rozumieniu erotyki.  

W różnych dialogowych sceneriach, wprowadzony i podejmujący rozmaite 

zagadnienia w Uczcie czy w Fajdrosie Sokrates, staje się odkrywcą platońskiej 

koncepcji Erosa. Nie są to bynajmniej jedyne dialogi, w których Sokrates 

rozprawia o bożku miłości, wszak miłość erotyczna stanowi także przedmiot 

dyskusji podejmowanych w obrębie aporetycznego Lizysa. Co istotne sam Lizys 

zasadniczo poświęcony problematyce philia nie jest dialogiem wyłącznie  

o przyjaźni w dosłownym jej rozumieniu. Z uwagi na ogólny poziom rozważań 

analizowane w nim pojęcie przyjaźni obejmuje różne typy ludzkich relacji. U ich 

podstaw leżą emocje, które nie tylko dają się odnieść do philia, ale i do erosa
1
. Oznacza to, że kwestie takie jak Eros czy choćby sposób w jaki erastes winien 

traktować swojego eromenosa należy uznać za zasadnicze w tym dialogu.  

                                              
1
  Por. Ch. Rowe, The Lysis and the Symposium aporia and euporia?, [w:] Plato: Euthydemus, Lysis, 

Charmides Proceedings of the V Symposium Platonicum, red. T.M Robinson, L. Brisson, Sankt 

Augustin: Academia Verlag, 2000, s. 214; J. Sowa, Między erosem i arete. Przyjaźń w etyce Platona  
i Arystotelesa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 169. 

Język. Religia. Tożsamość 
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Warto zaznaczyć, że w porównaniu do Uczty i Fajdrosa platoński Lizys 

często pozostaje w ich cieniu. Z drugiej zaś strony omawia i przywołuje idee, 

których analiza we wspomnianych erotycznych dialogach ulega poszerzeniu  

i pogłębieniu
2
. Bezspornie Platon w Lizysie stawia pytania, które pozostają w nim 

bez odpowiedzi, ale do których powraca w kolejnych dyskusjach o miłości  

tj. w Uczcie i w Fajdrosie. Z tej perspektywy Lizys jako dialog inicjujący  

i otwierający platońską historię miłości stanowi doskonały punkt wyjścia do 

rozważań o Erosie, zwłaszcza o jego syntetycznej, pośredniczącej i męskiej naturze. 

Eros w ujęciu syntetycznym 

Po odrzuceniu przez Sokratesa oraz jego młodych rozmówców – Lizysa  

i Meneksenosa podobieństwa (213d-215c) oraz przeciwieństwa (215c-216b) jako 

możliwych zasad badanej philia w platońskim Lizysie, rozmówcy podejmują 

kolejną próbę mającą na celu odnalezienie właściwej przyczyny przyjaźni
3
. Tak 

więc Sokrates wraz z chłopcami wiążą jej istotę z tym, co w sobie nie jest ani 

dobre, ani złe (216c). „Z tego więc wynika, że to co nie jest ani dobre, ani złe, 

staje się przyjacielem dobrego – tylko to, i tylko tego”
4
. Według platońskiego 

Lizysa wyłącznie ten, który jest istotą pośrednią, czyli ten, który nie jest w pełni 

dobry, ale też i nie jest w pełni zły może być przyjacielem dobrego, przy czym 

staje się nim z powodu obecności pewnego zła (218b). Obecność w nim zła 

sprawia natomiast, że w sposób naturalny pragnie on dobra. Stąd też „ci, którzy 

już są mądrzy – czy są oni bogami, czy ludźmi – nie kochają już mądrości;  

a z drugiej strony nie kochają mądrości ci, którzy posiadają niewiedzę w tym 

stopniu, że są źli: bo nikt zły i głupi nie kocha mądrości. Pozostają więc ci, 

którzy mają to zło – niewiedzę, ale nie stali się jeszcze za jego sprawą 

nieświadomi ani głupi, lecz ciągle zdają sobie sprawę z tego, że nie wiedzą tego, 

czego nie wiedzą. Dlatego właśnie mądrość kochają ci, którzy nie są jeszcze ani 

dobrzy, ani źli”
5
. 

Późniejszy dialog Sokratesa i jego interlokutorów pokazuje, że u podstaw 

przyjaźni leży potrzeba jednostki wynikająca z pragnienia posiadania pewnego 

                                              
2
  Należy podkreślić, że według CH.H. Kahna oraz A.W. Price’a Lizys stanowi pewnego rodzaju 

wprowadzenie lub przygotowanie do wyłożonej przez Platona w Uczcie koncepcji Erosa. Z drugiej 

strony, jak zauważają m.in. Ch. Rowe i T. Penner, takie ujmowanie platońskiego Lizysa może 

sugerować, że jest on mniej znaczącym dialogiem, stąd należy go potraktować jako miniaturę i szkic 

dla pełnego opisu Erosa z Uczty. Na ten temat zob.: Ch.H. Kahn, Plato and the Socratic Dialogue. 

The philosophical use of a literary form, Cambridge University Press 1996, s. 264-267; A.W. Price, 

Love and Friendship in Plato and Aristotle, “Clarendon Press”, Oxford 1989, s. 14; T. Penner,  

Ch. Rowe, Plato’s Lysis, „Cambridge University Press” 2005, s. 305. 
3
  Analogiczne tezy pojawiają się w platońskiej Uczcie. Porównaj mowy o Erosie Pauzaniasza  

(180c-185c) oraz Eryksimachosa (185e-188e). 
4
  Lizys (217a). Wszystkie cytaty z Lizysa podaję w przekładzie Joanny Sowy. 

5
  Lizys (218a-b). 
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dobra, którego odczuwa ona brak
6
. Ono też stanowi cel człowieka oraz właściwy 

przedmiot jego miłości. Sokrates z młodymi chłopcami dochodzi również do 

wniosku, że osiągnięcie i dotarcie do rzeczywistego dobra (istnieją też dobra 

pośrednie) jest tożsame z jego pełnym odkryciem. To zaś sugeruje, że człowiek 

nie zaspokoi swojego pożądania, dopóty nie dotrze do podstawy każdego z dóbr, 

mianowicie ostatecznego przedmiotu każdego miłowania (216c-222b). W Lizysie 

ten, komu przysługuje bycie pomiędzy dobrem i złem jako jedyny jest świadom 

braków i niewystarczalności swojej wiedzy. Owo bycie pośrednim powoduje 

dalej, że zmierza on do jej pozyskania i uzupełnienia (218a-b).  

W przeciwieństwie do Lizysa, który nie definiuje istoty ani źródła analizo-

wanej w nim philia, platońska Uczta dostarcza nam odpowiedzi na pytanie, 

której zabrakło w pierwszym z dialogów. To właśnie w niej odnajdujemy 

określenie przyczyny Erosa. Do pozytywnych wniosków Lizysa można zaliczyć 

zapewne stwierdzenie, że przyjaźń odnosi się do człowieka, który nie jest ani 

dobry, ani zły, ani w pełni mądry, ale też i niezupełnie wyzbyty wiedzy. Uczta 

nie tylko korzysta z idei obecnej w Lizysie, ale też ją pogłębia i dookreśla. 

Istotnie Platon za pomocą przypowieści mitycznej definiuje naturę Erosa  

w podobny sposób i tym samym odwołuje się do wprowadzonego w pierwszym 

dialogu erotycznego modelu filozofii.  

W Uczcie usytuowanie Erosa w jednoznacznie określonym obszarze 

pozwala szczegółowo wyjaśnić właściwą mu proweniencję oraz wskazać kon-

kretne jego znamiona. Genealogia Erosa daje więc podstawę do rozpatrywania 

jego syntetycznej natury w oparciu o powiązanie przeciwstawnych cech właści-

wych jego rodzicom. Z opowieści mantynejskiej kapłanki Diotymy dowiadujemy 

się przeto, że Eros to syn Dostatku i Biedy, który odziedziczył po nich obopólne 

cechy. Po matce „jest to wieczny biedak; daleko mu do delikatnych rysów  

i piękności”, po ojcu zaś „goni za tym, co piękne i co dobre, odważny, zuch, tęgi 

myśliwy, zawsze jakieś wymyśla sposoby, do rozumu dąży, dać sobie rady 

potrafi, a filozofuje całe życie, straszny czarodziej, truciciel czy sofista; ani to 

bóg, ani człowiek”
7
. Eros przede wszystkim znajduje się ‘pomiędzy’, stąd też nie 

jest ani w pełni dobry, ani całkowicie zły. Przysługuje mu też bycie między 

ignorancją i wiedzą oraz śmiertelnością i nieśmiertelnością. Co więcej, stale 

zmierza on do piękna i rzeczywistej wiedzy, której mu brakuje (203b-204a). 

Wreszcie sam piękny nie jest, ponieważ przedmiotem pragnienia nie może być 

to, co się posiada. Przedstawione w platońskiej Uczcie pożądanie oraz 

dochodzenie do prawdziwej wiedzy – z jednej strony – prowadzą do ujęcia Erosa 

jako  daimona; z drugiej zaś jako filozofa. „Bo mądrość to rzecz niezaprzeczenie 

                                              
6
  W Uczcie Arystofanes, wykładając istotę natury Erosa, wiąże ją z pewnym brakiem, wskutek czego Eros 

w jego ujęciu jest tęsknotą za tym, co bliskie i pokrewne (189c-193d). Por. także Lizys (221b-222d). 
7
  Uczta (203c-d). Wszystkie cytaty z Uczty podaję w przekładzie Władysława Witwickiego. 
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piękna, a Eros to miłość tego, co piękne; przeto musi Eros być miłośnikiem 

mądrości, filozofem, a filozofem będąc, pośrodku jest pomiędzy mądrością  

i głupotą. I temu też winno jego pochodzenie. Bo ojciec jego mądry jest i bogaty, 

a matka niemądra i biedna”
8
. Eros, czyli daimon-filozof ma za cel swoich działań 

także posiadanie dobra na zawsze (206a), a jego ostateczny telos stanowią 

jednocześnie nieśmiertelność i uczestnictwo w idealnym pięknie (206e-207b, 

210e-212a)
9
.  

Syntetyczna natura w Lizysie odniesiona do szeroko rozumianej philia  

(tj. obejmującej miłość erotyczną) w platońskiej Uczcie zyskuje nowe znaczenie. 

Inaczej mówiąc, o ile bycie pośrednim w Lizysie znamienne jest dla tego, który 

nie jest ani dobry, ani zły, o tyle w Uczcie owo bycie pośrednim wprost już 

przysługuje daimonowi i filozofowi. Pragnienie, by zdobyć wiedzę właściwe  

w pierwszym dialogu temu, który znajduje się ‘pomiędzy’ i przeto jest pośrednią 

istotą, w następnym przekształca się u znajdujących się w połowie drogi 

filozofów – w pragnienie odkrycia rzeczywistej wiedzy. Zarówno w Lizysie, jak  

i w Uczcie podkreśla się fakt, że pragnie się tego, czego się nie ma oraz że dobro 

jest tożsame z pięknem
10

. Te z kolei stanowią telos tych, którym właściwe jest 

bycie pośrodku, czyli według Uczty miłośnikom wiedzy, którzy usytuowani 

między mądrością i ignorancją nieustannie zmierzają do ich pozyskania. Z przed-

stawienia Erosa w kategorii daimona wynika zatem jego konkretne umiejscowie-

nie tj. także w obszarze tego, co jest nieśmiertelne. Naturalnie, skoro pragnie on 

wiecznego dobra, to ostatecznym przedmiotem jego działań jest nieśmiertelność
11

. 

Takie ujęcie Erosa prowadzi do przemiany jego własnego celu. Przedmiotem 

jego aktywności staje się prawdziwa, lecz daleka od ziemskiej rzeczywistość. 

Eros-filozof nieustający w swym trudzie, sam w sobie ciągle niezaspokojony ma 

łączyć obie strefy rzeczywistości: ludzką –śmiertelną oraz boską – nieśmiertelną, 

nadając tym samym jej jedność.  

Usytuowanie filozofa na pograniczu, między ziemską i pozaziemską 

przestrzenią pojawia się również w platońskim Fajdrosie. Dialog ten nie odrzuca 

zarysowanej  i zaakcentowanej w Lizysie oraz potwierdzonej przez Ucztę 

syntetycznej natury Erosa. Niemniej jednak zostaje ona wyrażona za pomocą 

odmiennej formy ekspresji. Warto podkreślić, że w Fajdrosie kwestia Erosa 

łączy się z problematyką duszy, przez co analiza jego natury nawiązuje do teorii 

reminiscencji jako swoistego punktu odniesienia. 

W platońskiej Uczcie Eros utożsamia się z pragnieniem nieśmiertelności, 

wskutek czego dążenie do niej leży w naturze człowieka. W oparciu o swoje 

                                              
8
  Uczta (204b). 

9
  Utożsamienie Miłości z pragnieniem dobra jest  też obecne w Lizysie. Por. Lizys (217e-218a). 

10
  Por. Lizys (216 c-d), Uczta (204 d-e, 206a-e). 

11
  Uczta (206e-207a). 
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ciało i duszę stopniowo wznosi się on ku temu, co absolutne tj. piękna nie-

zależnego od jednostkowych determinant, a będącego źródłem tego co wieczne. 

Przedstawiony w Fajdrosie nadniebiański świat jest tym, w którym owo idealne 

piękno egzystuje (249c). W nim też przebywała ludzka dusza i oglądała je zanim 

przez połączenie z ciałem spadła na ziemię. Otóż nieskazitelne piękno jako jedy-

ne jest w stanie zrodzić w człowieku emocje, pragnienie powrotu do boskiego 

świata oraz wskrzesić o nim pamięć. Uczuciem tym jest Miłość, ona bowiem 

uskrzydla duszę człowieka, umożliwia przekroczenie sfery, tego co zmysłowe 

(249c-d, 252a-b). Miłość w końcu ponownie pozwala odkryć właściwą i w swej 

istocie nieśmiertelną naturę ludzkiej psyche. Fajdros pokazuje, że pożądanie 

nieśmiertelności ma swoje źródło w duszy, że samo piękno jest w stanie obudzić 

w człowieku pragnienie nieśmiertelności oraz że Eros, wyzwalając duszę z jej 

przywiązania do zmysłowości (wskutek przypomnienia piękna), otwiera jej 

drogę powrotną do świata, z którego pochodzi. To tłumaczy specyficzną postawę 

filozofa i jego działanie. W platońskim Fajdrosie doszukuje się on w swojej 

psyche przejawów boskiej wiedzy i w ten sposób przekracza odległość jaka dzieli 

prawdę od fałszu czy nieśmiertelność od śmiertelności. Dusza – jedyne dlań 

osiągalne miejsce (w znaczeniu źródła rzeczywistej wiedzy) – determinuje 

kierunek jego edukacji oraz wyznacza sens jego miłosnej ścieżce.  

Więc towarzysze Zeusa szukają zawsze w duszach swych kochanków 

czegoś, co by Zeusa przypominało. Patrzą więc, czy ktoś ma w swej naturze 

pierwiastki filozoficzne i władcze, a jeśli takiego znajdą i pokochają, robią wtedy 

wszystko, żeby kochanek tych cech nabrał w całej pełni
12

.  

Miłośnicy mądrości zmierzają do uczestnictwa w nieśmiertelności poprzez 

poszukiwanie w samych sobie i w oblubieńcu boskich pierwiastków oraz 

naśladowanie oznak wielkiego Zeusa. Eros w tym przypadku jest środkiem, 

dzięki któremu to wyzwanie staje się zasadne i możliwe, ponieważ „przypisują  

to wpływowi osób ukochanych; za czym je  jeszcze więcej kochają. I chociaż 

sami z Zeusa czerpią, jak bachantki przelewają wszystko na dusze osób wybra-

nych, a teraz im coraz bliższych, i starają się o to, żeby możliwie najwierniej 

przypominały ich boga”
13

. W konsekwencji i w Fajdrosie jednym z atrybutów 

Erosa staje się właściwa dlań syntetyczna natura. Jej niezaprzeczalne istnienie 

daje się przede wszystkim zauważyć w dążeniu, pożądaniu oraz naśladowaniu 

tego, co jest boskie. W przypadku omawianego dialogu natura Erosa także 

stanowi połączenie elementów nieśmiertelności i śmiertelności. 

Syntetyczna natura Erosa zaakcentowana w Lizysie, a następnie rozwinięta 

w Uczcie i w Fajdrosie zyskuje każdorazowo nowe znaczenia. Bycie ‘pośrodku’ 

akcentowane w pierwszym z dialogów, w drugim przekształca się w bycie 

                                              
12

  Fajdros (252e). Wszystkie cytaty z Uczty podaję w przekładzie Władysława Witwickiego. 
13

  Fajdros (253a). Porównaj też Fajdros (253b-c). 
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demonem i filozofem, co służy również konkretyzacji właściwych dlań celów tj. 

charakteru wiedzy, do której nieustannie zmierza. Mądrość jaką pragnie posiąść 

znajduje się bowiem poza obszarem ludzkiego świata i jest mądrością istot 

boskich. Eros, którego znamiona w swej istocie są przeciwstawne (jest synem 

Dostatku i Biedy) nie jest jednak wyzbyty pewnej jedności, wszak nie odstępuje 

od piękna i łączy się z nim w każdym swoim działaniu. Jako istota, która 

unifikuje w sobie to, co dobre – złe, śmiertelne – nieśmiertelne, brzydkie – 

piękne Eros upodabnia się do filozofa, ni to człowieka, ni boga nieposiadającego 

boskiej mądrości, ale też i dalekiego od ludzkiej ignorancji. Stąd też ostatecznie 

filozofowi nie pozostaje nic innego jak zmierzać do boskiego naśladownictwa 

oraz szukać dla swojego działania inspiracji wewnątrz własnej psyche. 

Eros jako istota pośrednia 

Syntetyczny charakter Erosa niewątpliwie wiąże się z kolejną cechą jego natury, 

mianowicie z przypisanym mu przez Platona byciem istotą pośrednią
14

. Istotnie 

syntetyczna natura Erosa wyłożona w platońskim Lizysie, Uczcie oraz Fajdrosie 

daje podstawy do jego rozumienia w kategorii demona-filozofa, którego cel 

zostaje wyznaczony przez pragnienie dotarcia do rzeczywistej wiedzy. Owa boska 

mądrość jako cel wszelakiej aktywności Erosa stanowi również konieczny 

warunek do zaistnienia w nim jedności, ponieważ charakteryzuje się on naturą 

syntetyczną tylko wtedy, gdy jest w stanie unifikować to, co jest śmiertelne-

fałszywe z tym co jest nieśmiertelne-prawdziwe. Z drugiej strony przedstawienie 

Erosa w platońskim Lizysie, określonego jako ten, który znajduje się pomiędzy 

dobrem i złem oraz znamienne dlań w Uczcie bycie demonem usytuowanym 

między mądrością – głupotą, nieśmiertelnością – śmiertelnością odsyłają do 

kolejnego aspektu jego natury, czyli właśnie do przysługującego mu bycia 

pośrednią istotą. 

W Lizysie Platon istotą pośrednią określa tego, który nie jest ani dobry, ani 

zły i który za swój cel obiera wiedzę oraz dobro i piękno tożsame ze sobą (216c-

d, 217e-218a-b). Jej odmienną definicję odnajdujemy w Uczcie, gdzie jest ona 

nie tylko demonem, ale i filozofem, który ani nie jest mądry, ani też całkowicie 

wyzbyty wiedzy
15

. U podstaw działań Erosa, który jest pomiędzy, leży też chęć 

uczestnictwa w pięknie oraz pragnienie dotarcia do dobra samego w sobie,  

co pociąga za sobą nowe znaczenia. Okazuje się, że droga w kierunku dobra 

samego w sobie jest identyczna z tą, która prowadzi do prawdziwego świata  

                                              
14

  Na ten temat zob.: L. Robin, La teoria platonica dell’amore, Celuc, Milano 1973, s. 64-65, 150-151. 
15

  L. Robin zauważa, że analogiczne przedstawienie filozofa jest obecne w platońskim Fedonie,  

w którym filozofowi jest dane wznieść się do stanu właściwego bogom (82b-c). O ile bowiem miłośnik 

mądrości zbliża się do stanu boskiego, to musi być on istotą niższą od bóstw, ale i jednocześnie 

wyższą od innych ludzi, czyli niczym innym jak właśnie istotą pośrednią. Por. L. Robin, op. cit., s. 137. 
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i nieśmiertelności, stąd też „musi człowiek nieśmiertelności pragnąć, jeżeli 

przedmiotem miłości jest wieczne posiadanie dobra. Więc wynika to rzeczywi-

ście z naszych rozważań, że się Eros i do nieśmiertelności odnosi”
16

. W nawiąza-

niu do syntetycznej natury Erosa jego funkcję polegającą na byciu pośrednikiem 

można pojąć wskutek powiązania obszaru wyznaczonego przez prawdziwą 

mądrość i nieśmiertelność z obszarem wyznaczonym przez fałsz i to, co śmier-

telne. Z roli pełnionej przez Erosa wynika, że jego zadaniem staje się łączenie ze 

sobą obu sfer, to zaś wyjaśnia zawartą w jego naturze dynamikę oraz nadaje sens 

właściwemu dlań postępowaniu. Niniejszym owa widoczna w podejmowanych 

przez Erosa działaniach aktywność umożliwia mu podjęcie podróży, którą ma 

wieńczyć pozyskanie boskiej wiedzy. 

Fajdros w przeciwieństwie do Lizysa oraz Uczty nie ujmuje pośredniej 

natury Erosa. Mimo, że określona w Uczcie i Lizysie  natura Erosa nie zostaje  

w nim przedłożona, to jednak w odniesieniu do ludzkiej duszy określa ona jego 

swoistą aktywność. Po pierwsze Eros odnosi się wyłącznie do rzeczy dobrych 

(245b-c). Jest on jednocześnie największym z dóbr danych człowiekowi przez 

bóstwa. Jako ten, który zwraca duszę ku wspomnieniu o pozaziemskiej rzeczywi-

stości na mocy swojej aktywności stwarza miłośnikowi mądrości możliwość 

powrotu do rzeczywistości boskiej i prawdziwej. Co więcej powrót filozofów do 

niebiańskiego świata warunkowany jest pamięcią i zachowanemu o nim wspom-

nieniu (256c-d). Eros prócz tego, że pamięć i przypomnienie w nich wyzwala 

jawi się także jako przyczyna ich największego dobra i szczęścia. Jeśli: 

w nich tedy zwyciężą lepsze strony duszy, wiodące do porządnego życia  

i do filozofii, pędzą wtedy obaj żywot w szczęściu i w jedności, panują nad sobą 

przyzwoici. Umieli bowiem w swojej duszy ujarzmić to w czym się jej zło kryło, 

a wyzwolili to, w czym dzielność. Kiedy pomrą, skrzydła ich poniosą wysoko; 

palmę zwycięstwa wzięli w jednym z trzech naprawdę olimpijskich zawodów,  

a większego dobra nad to ani rozsądek ludzki, ani szał boski dać człowiekowi nie 

zdoła
17

. 

W świetle wcześniej przywołanych dialogów, tj. Lizysa oraz Uczty 

właściwa droga Erosa-daimona, któremu przysługuje bycie ani dobrym, ani złym 

rozwija się i konkretyzuje. Jego zadanie nieodwołalnie polega na ukierunko-

waniu swoich działań w stronę tego, co jest nieśmiertelne, prawdziwe i przeto 

rzeczywiste. Platoński Fajdros natomiast, ujmuje Erosa z perspektywy jego 

oddziaływania na stanowiącą źródło prawdy ludzką psyche. Z drugiej strony, 

dialog ten również definiuje znamienną Erosowi dynamikę w odniesieniu do jego 

telos oraz wskazuje na ostateczny cel podejmowanych przez niego działań. 

Aspiracją Erosa nie jest tylko połączenie sfery śmiertelnej z nieśmiertelną, dzięki 

                                              
16

  Por. Uczta (207a). 
17

  Por. Fajdros (256d-e).  
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czemu doświadczenie prawdziwego poznania w obrębie świata ludzkiego staje 

się bardziej możliwe i rzeczywiste. Do jego obowiązków jednocześnie należy 

odsłonięcie przed filozofem dóbr związanych z przyszłym życiem w odmiennym 

tamtemu przeciwstawnym świecie, czyli w przestrzeni hyperuranion. W Fajdrosie 

Eros pobudza duszę filozofa, by podjął starania o wyzwolenie jej z tego, co jawi 

się dlań niekorzystne. Inaczej mówiąc, Miłość jest niezbędna dla jego psyche w 

momencie dążenia do dobra oraz stanu boskiej doskonałości. Tak więc platoński 

Fajdros wyjaśnia dlaczego człowiek ma dążyć do nieśmiertelności, o której 

mowa jest w Uczcie. Obnaża przyczynę pożądania człowieka pragnącego jej 

dostąpić, czyli duszę. Otóż to właśnie w niej wskutek wcześniejszego aktywnego 

udziału w życiu istot boskich znajdują się zarodki tego, co jest nieśmiertelne. 

W Fajdrosie Eros decyduje o szczęściu i dobru człowieka. Ujęcie Erosa  

w kategorii ich gwaranta towarzyszy także jego przedstawieniu w platońskiej 

Uczcie (205d). Różnica między Ucztą a Fajdrosem polega na tym, że pierwszy  

z dialogów odsłania szczęście w oparciu o to, co umożliwia człowiekowi sen  

o nieśmiertelności (212a), podczas gdy w drugim z nich, ów sen staje się możli-

wy (w przestrzeni hyperuranion) w tym sensie, że uskrzydlona dusza uosabia 

wszystko, co jest boskie i nieśmiertelne (245c-246a, 246d-e). To zaś oznacza,  

że istotę pośredniczącej natury Erosa wyraża bliski mu dynamizm oraz działania 

wskutek których osiąga on jedność. 

Kilka uwag o męskiej naturze Erosa 

Punktem wyjścia do rozważań obecnych w Lizysie jest zauroczenie Hippotalesa 

względem tytułowego bohatera (204b-c). Brak doświadczenia w sprawach 

miłosnych oraz doznane niepowodzenie sprawia, że prosi on Sokratesa o radę. 

Ten z kolei jako znawca miłosnej materii pokazuje młodzieńcowi w jaki sposób 

należy uwodzić oblubieńca, aby działanie to było skuteczne, a nie kończyło się 

niepowodzeniem. Sokrates staje się więc nauczycielem oraz przewodnikiem 

Hippotalesa w kwestii miłości, a on sam przyjmuje rolę Sokratesowego ucznia 

(206c). Młody wiek chłopca można uznać za przyczynę dokonanej zmiany 

problematyki w obrębie platońskiego dialogu. Istotnie tematyka związana  

z Erosem szybko zostaje wyparta na rzecz dyskusji wokół innych zjawisk, które 

mieszczą się w greckiej philia i rozmowy na temat jej źródeł. Niemniej jednak 

sprowadzenie kierunku rozważań w Lizysie nie wyklucza homoerotycznego 

charakteru przedstawionych w nim stosunków interpersonalnych. Ponadto otwarta 

struktura tego dialogu determinuje, że pozytywne rozpatrywanie celu przyjaźni, 

która nie tylko zmierza ku pięknu i dobru oraz zawartej w niej wartości 

edukacyjnej (umożliwia pozyskanie wiedzy), mimo wszystko nie odsłaniają jej 

pełnego znaczenia. Tak więc przedstawiona w Lizysie refleksja o Erosie jako 

jednym z wielu zjawisk, które obejmuje sama philia, w tym przypadku można 
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potraktować za mającą zapoznawczy i szkicowy charakter. Istotnie problematyka 

Erosa zostaje potraktowana bardziej szczegółowo w Uczcie i Fajdrosie, czyli  

w dialogach, które nie tylko kontynuują argumentację z Lizysa, ale poprzez 

nadanie jej bardziej ostatecznej i zamkniętej formy wzbogacają ją także  

w odniesieniu do relacji między ludźmi. 

W analogii do Lizysa platońska Uczta kontynuuje podwójne rozumienie 

działania Erosa. Już w pierwszym z dialogów akcentuje się dwojaki wymiar 

znamiennej dlań aktywności, czyli cielesnej i duchowej. W Lizysie przeto „jeżeli 

ktoś kogoś pożąda czy kocha, to wcale by nie pożądał, ani nie kochał, ani nie 

żywił przyjaznych uczuć, jeśli nie byłby jakoś pokrewny ukochanemu – albo co 

do duszy, albo co do jakiejś właściwości duszy, albo z charakteru, albo  

z wyglądu”
18

. Aktywność Erosa zarówno w obszarze fizyczności, jak i duchowo-

ści w Uczcie zostaje wyrażona za pomocą opozycji, czyli poprzez przeciw-

stawienie, tego, co jest materialne i tego, co jest rozumowe. Właściwe platońskiej 

Uczcie pozytywne przedstawienie relacji homoerotycznej pojawia się w świetle 

charakterystyki pederastii obecnej w mowie Pauzaniasza. Pederastia bez wątpie-

nia stanowi tutaj jawne przeciwieństwo dla związków opartych na prostytucji,  

a niegodziwcem zostaje uznany ten, który ciało bardziej miłuje od duszy (183d-e). 

Stąd też: 

do męskiego pierwiastka zwracają się ci, których taki Eros owionie,  

bo oni kochają to, co z natury ma więcej siły, więcej rozumu. I pośród 

samych pederastów można odróżnić tych, którymi taki nieskażony Eros 

włada, bo ci nie kochają dzieci, tylko chłopców, którzy już zaczynają 

myśleć, a to bywa zwykle mniej więcej w okresie dojrzewania. Przecież 

kto wtedy zacznie kochać, ten, zdaje mi się, gotów będzie pójść z drugim 

przez całe życie, a nie – wyzyskać młodzieńczą lekkomyślność, wyśmiać, 

rzucić i gonić za innymi
19

.  

W przeciwieństwie do związków opartych na pederastii, przyczyny i cele 

samej prostytucji należy wiązać z czysto fizycznym wymiarem Erosa, co 

tłumaczy jednoznacznie negatywny osąd relacji, kształtujących się w jej obrębie 

oraz bezpośrednio odnoszących się do niej. Z uwagi na fakt, że istotnym 

wyznacznikiem związków pederastycznych jest znamienne dla człowieka 

pożądanie intelektualne są one bardziej wartościowe. Ich telos bowiem nie 

odnosi się do fizycznego wymiaru życia jednostki, lecz duchowego. Podkreślić 

należy, że oba sposoby ludzkiego życia różnią się od siebie nie tylko pod 

względem celów, jakie im towarzyszą, ale i fundamentów, na których się 

opierają. Wychowawczy proces wyraźnie wpisany i zawarty w relacji erastesa 
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  Lizys (222a). 
19

  Uczta (181c-d). 



MAGDALENA JAWORSKA-WOŁOSZYN  

60 

oraz eromenosa jest naturalnie warunkowany obecnością miłości między nimi, 

przy czym są jej pozbawione związki znamienne prostytucji. To oznacza, że 

zarysowana już w platońskim Lizysie droga ku mądrości i wiedzy może się 

urzeczywistnić tylko w związku ustanowionym na mocy miłości. W Uczcie 

zatem nie tylko stojące u podstaw więzi homoerotycznych wychowanie, ale  

i wiedza, do której się zmierza decydują o ich wartości. Wpisana w relację 

między erastesem i eromenosem potrzeba edukacji i pozyskania mądrości 

niewątpliwie przysparzają jej pozytywnych celów. Tak więc, choć w Lizysie 

obecne jest analogiczne przedstawienie, to dopiero w Uczcie, zasygnalizowana  

w pierwszym z dialogów, idea zyskuje właściwe przedstawienie. Wiedza, która 

staje się udziałem eromenosa wskutek obcowania ze starszym erastesem, stano-

wi tutaj gwarant dobrego życia pojętego w ogóle tj. w obszarze indywidualnym  

i społecznym. Uczta w porównaniu z Lizysem wskazuje również na właściwy 

charakter układów i związków międzyludzkich poprzez przypisanie jednostkom 

wprost określonych funkcji. Miłośnik jawi się tutaj jako źródło wiedzy,  

a oblubieniec jako ten, który ją otrzymuje. Niniejszy podział ról, odniesiony do 

młodzieńczej fascynacji Hippotalesa z Lizysa wyjaśnia, dlaczego nie zyskał on 

przychylności tytułowego bohatera. W stosunku do niego nie jawi się on jako 

rzecznik prawdziwej miłości, o której jest mowa w Uczcie, ponieważ brakuje mu 

wiedzy. Sokrates wykazuje młodzieńcowi, że lepszą metodą w uwodzeniu od 

nierozumnego chwalenia jest zawstydzanie. W Lizysie to karcący Sokrates 

zdobywa philia Lizysa, a nie zakochany w nim młodzieniec, którego enkomia na 

cześć wybranka nie mają wychowawczej siły. Nie dziwi więc, że Hippotales 

wskutek braku wiedzy ostatecznie okazuje się być głupcem skazanym na 

niepowodzenie. 

Platoński Fajdros wnosi nowe elementy do dyskursu o męskim aspekcie 

natury Erosa. W przeciwieństwie do Uczty niweluje dysonans między miłością 

do jednostki a miłością do idei, obecny w dyskursie kapłanki Diotymy. Niemniej 

jednak potwierdza i ujmuje przedstawiony w Uczcie m.in. w mowie Pauzaniasza 

dwojaki charakter Erosa w perspektywie psychologicznej. Rozumienie Erosa 

wynikające z przeciwstawienia tego, co jest cielesne i tego, co jest duchowe zależy 

tutaj od sposobu definiowania ludzkiej psyche. Eros jako ten, który ma wpływ  

i kieruje duszą może łączyć swoje działania ze sferą boskiej wiedzy oraz sferą 

prawdopodobieństwa. W dialogu tym nie tylko rysuje się istotna różnica między 

boskim a ludzkim światem, ale i uwydatnia rzeczywisty sens aktywności samego 

Erosa, która zgodnie z Fajdrosem ma prowadzić do porzucenia ziemskiej sfery 

oraz wszystkich znamiennych dla niego wartości. Ten, który miłuje zatem „zapo-

mina o matce i braciach, i o znajomych najbliższych; nie dba o to, że się majątek 
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zaniedbany rozlatuje, nie zważa na opinię i za nic ma wszelkie normy przy-

zwoitości, których poszanowaniem niegdyś tak się chlubił: gardzi wszystkim”
20

. 

Na podobieństwo Lizysa oraz Uczty również w Fajdrosie wskazuje 

podstawa relacji między miłośnikiem i oblubieńcem, mówiąca o konieczności 

wychowywania tego drugiego, a tym samym potrzeba wiedzy. Proces eduka-

cyjny w Fajdrosie utożsamia się z możliwie jak największym przybliżeniem 

eromenosa przez erastesa do ideału, czyli do bóstwa (253a). To zaś oznacza,  

że dzięki prowadzącemu miłośnikowi oblubieniec ma zmierzać w kierunku 

prawdziwej mądrości, by ostatecznie móc naprawić i wznieść ku górze skrzydła 

swojej duszy. Droga filozofa i jego wychowanka jest ścieżką, która wiedzie  

do odkrycia prawdy oraz boskiego ideału. Dzięki Erosowi przypominają sobie 

świat, z którego pochodzą, i do którego razem chcą powrócić. On też sprawia, że 

wszystkie działania miłośnika mają na uwadze dobro oblubieńca, przez co nadają 

jego związkowi z drugim, miłym mu człowiekiem wyjątkowość.  

Zakończenie 

Przedstawienia Erosa w Lizysie, Uczcie i Fajdrosie choć się różnią, to jednak 

dają spójną wykładnię omawianej w nich przez Platona miłości. Dzięki wpro-

wadzaniu nowych perspektyw koncepcja Erosa ulega stopniowemu poszerzeniu 

oraz uzupełnieniu. W tym kontekście platońskiego Lizysa, który przede wszyst-

kim stanowi obszerne studium poświęcone tematyce philia, można potraktować 

jako miniaturę do wprost już podjętej w pozostałych dialogach problematyki 

samego Erosa. Niewątpliwie wyznacznikiem natury platońskiego Erosa (któremu 

przysługuje bycie między mądrością – głupotą, nieśmiertelnością – śmiertelnością) 

są trzy właściwe jej aspekty, mianowicie syntetyczność, pośredniość oraz 

odniesiona wyłącznie do mężczyzn homoerotyczność. Pośredni i syntetyczny 

charakter Erosa – demona – filozofa znajduje swoje wyjaśnienie w przy-

pisywanej mu funkcji polegającej na byciu pośrednikiem między przeciwnymi 

sferami rzeczywistości – ziemską i ponadziemską. Dzięki tym jego cechom staje 

się możliwe połączenie obu sfer rzeczywistości oraz doprecyzowanie jego 

ostatecznych celów w postaci dotarcia do dobra i uczestniczenia w  wiecznym 

pięknie. Natura właściwa Erosowi w efekcie determinuje oraz tłumaczy aktyw-

ność filozofów mających za swój cel odbycie podróży, którą ma wieńczyć 

poznanie prawdy. Owa swoista forma działań filozofów pozostaje w ścisłym 

związku z trzecią i już ostatnią właściwością Erosa  (z jego męskim obliczem), 

wyznaczającą nie tylko swoiste miejsce, ale i podkreślającą doniosłą rolę filozofa 

w edukacji i życiu społecznym. Jest on bowiem tym, który ma wpływ na duszę 
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  Por. Fajdros (252a). 
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innych i tym, który nimi kieruje. Platońskie ujęcie Erosa wiedzie do jego 

rozumienia jako filozofa, którego działania nastawione są na dotarcie do ideału 

oraz zdobycie rzeczywistej mądrości. To zaś sprawia, że wszelka filozoficzna 

aktywność utożsamia się z nieustannym poszukiwaniem nieśmiertelności w jej 

lustrzanym, ziemskim i śmiertelnym odbiciu. 
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The development of Plato’s view of eros (in selected dialogues)  

Abstract 

Plato's Lysis, a comprehensive study of philia, can be treated as a prelude to the 

issue of eros, discussed directly in the Symposium and the Phaedrus. The ideas first 

introduced by Plato in the Lysis, are developed and elaborated on in the two dialogues 

on love. Being the first part of the Platonic story of love, the dialogue is an excellent 

starting point for considerations of eros, especially its synthetic, intermediary and 

masculine nature. 
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