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Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

Platon i wino 

„Miłośnikiem wina” (philoinos) jest ten, kto zawsze jest gotów pić wino,  

„miłośnikiem picia” (philopotes) – kto zawsze jest gotów pić,  

a „pucharowcem” (kothonistes) – kto pije, aż do upicia się. 

(Atenajos, X, 432b) 

Streszczenie 

W Helladzie od niepamiętnych czasów odbywały się sympozja, które tak samo 

jak i picie wina sprzyjały wspominaniu czasów minionych i dyskusjom na tematy 

moralne. Nie dziwi więc, że oinos doceniło wielu autorów, a sam motyw wina odegrał 

znaczącą rolę w literaturze greckiej. Naturalnie, danemu ludziom przez Dionizosa 

darowi nie oparł się i Platon, który mówi o winie w kilku swoich dialogach. Platońskie 

rozważania o oinos obejmują zarówno wskazania natury etymologicznej, typologię 

sympozjonów tudzież działanie napoju na postawę oraz aktywność człowieka. Wiele też 

zawdzięczają tradycyjnym wyobrażeniom oraz helleńskim koncepcjom medycznym. 

które odgrywają niemałą rolę w dyskusji myśliciela na ten temat i nierzadko ujmują 

oinos jako φάρμακον. Czy boski dar Dionizosa zasługuje zatem na Platoński enkomion? 

Niniejsza rozprawa będzie próbą odpowiedzi na to pytanie.  

Słowa kluczowe: Platon, wino, pijaństwo, lek, trucizna, Dionizos 

Od niepamiętnych czasów w Helladzie odbywały się sympozja, podczas 

których spożywano wino. Sympozja tak samo, jak i picie wina nie tylko sprzy-

jały przywoływaniu minionych chwil, ale także dyskusjom na tematy moralne. 

Głównym celem urządzanych uczt było duchowe nauczanie oraz praktykowanie 

umiaru (sophrosyne). Zgodnie z Teofrastem już znamienici mężowie, którzy 

zasłynęli jako siedmiu mędrców, byli świadomi dobroczynnego wpływu wina  

i z przyjemnością oddawali się biesiadnym dysputom. Uczeń Arystotelesa  

w swojej księdze poświęconej piciu wina podaje, że łagodzi ono troski związane  
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z podeszłym wiekiem, wręcz jest lekiem na ‘przygnębienie starcze’
1
. Wiadomo, 

że obok wspomnianych mędrców wino doceniło wielu innych i że sam motyw 

wina odegrał znaczącą rolę w myśli greckiej. Można o tym wyczytać z ogrom-

nego dzieła Atenajosa Uczta mędrców, który w kontekście omawianej ‘winnej’ 

problematyki wspomina różnych helleńskich autorów, m.in. Homera, Safonę, 

Sofoklesa, Eurypidesa, Iona z Chios, Arystotelesa czy choćby wcześniej przy-

woływanego Teofrasta. Naturalnie, danemu ludziom przez Dionizosa darowi nie 

oparł się i Platon, co zresztą pokazują dość obszerne fragmenty Uczty mędrców, 

gdzie Atenajos powołuje się na tegoż myśliciela. 

Platon wypowiada się o winie w kilku swoich dialogach, a co najważniejsze 

jego dyskurs odnośnie powyższej materii prowadzony jest z kilku perspektyw. 

Platońskie rozważania o oinos obejmują zarówno wskazania natury etymo-

logicznej, typologię sympozjonów tudzież działanie napoju na postawę oraz 

aktywność człowieka
2
. Tak więc w Kratylosie myśliciel wyjaśnia pochodzenie 

wyrazu oinos, w Uczcie oraz Protagorasie przedstawia właściwe rodzaje sympo-

zjonów, a w Państwie, Prawach czy Timajosie omawia naturę wina i analizuje 

jego wpływ na jednostki ludzkie. Szerokie spektrum refleksji filozofa dotyczącej 

wina dobitnie potwierdza, że oinos w tej samej mierze stanowi nieodłączny 

element kultury greckiej, co istotnego kompana w życiu człowieka. Warto pod-

kreślić, że Platońskie wątki o winie wiele zawdzięczają tradycyjnym wyobraże-

niom, przy czym helleńskie koncepcje medyczne odgrywają tutaj niemałą rolę  

w dyskusji myśliciela na ten temat. Grecka teoria medyczna znajduje m.in. swój 

wyraz w I księdze Praw (638c-e), w której Platon uznaje, że wino może jawić się 

dla jednostki jako dobro, ale też i jako zło. W naturę oinos wpisana jest dwoistość, 

którą doskonale oddają słowa wspominanego przez Atenajosa w I i II księdze 

Uczty mędrców ateńskiego lekarza z IV wieku p.n.e.
3
 Według Atenajosa, 

Mnesitheos (o którym tu mowa)  

powiedział, że bogowie dali 

śmiertelnikom pić wino: to dobro największe 

dla tych, co znają umiar, dla innych jest zgubą (Atenajos, II, 36a). 

Stan upojenia będący efektem picia wina podlega rozbieżnym opiniom – 

niektórzy chwalą jego spożycie, inni zaś – krytykują. Wynika to z faktu, że oinos 

to φάρμακον, z jednej strony może być lekiem, z drugiej – trucizną. Czy wobec 

                                                           
1
  Por. Teofrast, Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze, Warszawa 1963, s. 291; Theophrastus 

of Eresus. Sources for His Life, Writings, Thought and Influence, Vol. 2, red. i tłum. W. W. Fortenbaugh, 

P. M. Huby, R. W. Sharples, D. Gutas, Brill 1992, s. 391; Atenajos, Uczta mędrców, tłum. K. Bartol  

i J. Danielewicz, księga XI, 463c 
2
  Na temat typologii Platońskich sympozjonów zob.: G. Casertano, Il vino di Platone, [w:] Greek 

Philosophy in the New Millennium, red. L. Rossetti, Academia, Sankt Augustin 2004, s. 329-330. 
3
  Por. Atenajos, op. cit., I, 22e, I, 32d oraz II, 36a-b. 
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tego boski dar Dionizosa zasługuje na Platoński enkomion? Niniejsza rozprawa 

stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie.  

Pochodzenie wina 

Mówiąc o winie, nie sposób pominąć pochodzenia greckiego terminu oinos,  

o którym szeroko wypowiada się Atenajos, a nader żartobliwie i sam Platon  

w dialogu Kratylos. Zgodnie z podaniem autora Uczty mędrców, wino wzięło 

swoją nazwę od Ojneusa, przez co Grecy nazywali winne grona oinai
4
. Atenajos 

zauważa również, że Platon „wyjaśniając w Kratylosie pochodzenie słowa »wino« 

(oinos), podaje, że ma ono związek z wyrazem oionous, czyli ‘ten, któremu 

wydaje się, że posiada rozum’. Wino bowiem napełnia nasz umysł mrzonkami” 

(Atenajos, II, 35b). Dalej, w nawiązaniu już do Homera, dodaje, że jest dalece 

prawdopodobne, że nazwano je tak z uwagi na pożytek (onesis), który przynosi 

(Atenajos, II, 35c). 

Platon w Kratylosie nie korzysta ze wspomnianej przez autora Uczty 

mędrców tradycji homeryckiej. Jego zachowane w lekkim tonie rozważania o winie 

wprost odnoszą się do Dionizosa, a ściślej mówiąc, do imienia tego boga. Z roz-

mowy prowadzonej przez Sokratesa i Hermogenesa jasno wynika, że o imionach 

bóstw można wypowiadać się poważnie lub żartobliwie. Z uwagi zaś na fakt,  

że bogom nie jest obce poczucie humoru, to Dionizosa (Διόνυσος) – tego, który 

winem obdarza, można by żartobliwie nazwać (Διδοινύσος), wszak wino sprawia, 

że nieposiadającym rozumu zdaje się, że go mają. W tym też kontekście zro-

zumiałym staje się wniosek wieńczący dyskusję o bóstwie: Dionizos powinien być 

określany mianem oionous, tj. mającego się za rozumnego
5
. Atenajos zatem 

właściwie traktuje o Platońskiej etymologii tegoż terminu, ale bez uwzględnienia 

dowcipnego kontekstu, w którym został on osadzony. 

Platon w Kratylosie żartuje z Dionizosa. W swej istocie darczyńca oinos 

jawi się jako ten, który choć mniema, że jest rozumny, za takowego nie uchodzi 

w rzeczywistości. W innych skądinąd dialogach myśliciel do tematu wina pod-

chodzi poważnie, a pijący wino nie tylko utożsamiają się z wyzbytymi rozumu, 

ale i z tymi, którym każdy właśnie siły rozumowania może pozazdrościć. Dionizos 

za Platońskie dowcipy nie obraża się, ponieważ jego boski dar (gdy mowa o nim 

na serio) zarówno do szaleństwa i krytyki pociąga, jak i jest godny pochwały czy 

mądrości. O pożytku z wina Platon w Kratylosie nie wspomina. Mimo to nie 

wychodzi na przekór tradycji homeryckiej oraz powszechnym opiniom. To zaś 

oznacza, że na podobieństwo pozostałych helleńskich autorów filozof jest świa-

domy korzyści z tego trunku płynących.  

                                                           
4
  Ibidem, II, 35b. 

5
  Por. Platon, Kratylos, 406 b-c. 
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Wino jako zło 

W Platońskich Prawach, a przede wszystkim w Państwie nie brakuje krytycz-

nych uwag o winie. W IX księdze Państwa z rozmowy o ludzkich pragnieniach  

i przyjemnościach dowiadujemy się, że niektóre spośród nich są niedozwolone. 

Do nich Platon zalicza te, „które się podczas snu budzą, kiedy inna strona duszy 

śpi; ta, która myśli, jest łagodna i panuje nad tamtą, a ta część, zwierzęca i dzika 

albo jadłem, albo napojem napełniona staje dęba, odrzuca sen i stara się iść  

i robić, co jej się podoba do syta”
6
. Stan człowieka pod wpływam wina nie jest 

według Platona właściwym dlań położeniem, ponieważ oinos wzmaga w nim 

aktywność gorszej części duszy. Co więcej, w przypadku człowieka będącego pod 

wpływem wina zwierzęca strona natury niejednokrotnie determinuje to, co jest  

w nim rozumne. Platon zauważa, że w pijanym wyzwalają się pragnienia, które 

wiodą go do poszukiwania satysfakcji w realizacji wstydliwych czynów podczas 

snu. Dusza człowieka, pozostającego pod działaniem tego trunku, z łatwością 

oddaje się w marzeniach sennych nieprzyzwoitym i okrutnym występkom. Okazuje 

się również, że dusza pijanego niczym nie różni się od duszy tyrana i że pijany 

ma mentalność osób o skłonnościach dyktatorskich. Typ tyrana rodzi się bowiem 

wtedy, gdy z natury lub wskutek przyzwyczajeń człowiek staje się pijakiem bądź 

szaleńcem. Stąd dalsza Platońska konkluzja – niepożądane pragnienia mogą 

zawładnąć jednostką nie tylko w trakcie snu, ale i na jawie. Zależne jest to tylko 

od tego, czym się ona w swoim życiu kieruje albo czemu ulega. 

Dla Platona źródłem postępowania człowieka, tj. jego bodźcem, w tej 

samej mierze, może być rozum, co niczym nieskrępowane instynkty. Wiadomo 

jednak, że tylko rozumna aktywność, pozostawanie w zgodzie z lepszą częścią 

duszy gwarantuje godne, cnotliwe życie. Nie dziwi więc, że myśliciel w Państwie 

nie pochwala spożywania wina i że obnaża tragiczne konsekwencje czy to picia, 

czy to innych pasji, za sprawą których uśpieniu ulega rozum w człowieku.  

Nie dziwi też fakt, że Platon w trosce o dobro państwa zabrania korzystać z daru 

Dionizosa strażnikom i pozostałym jego obywatelom. Wino jest trucizną i przy-

czyną wszelakich nieszczęść. Picie wina to jedna z najgorszych ludzkich chorób, 

od których winien stronić każdy człowiek, zwłaszcza strażnik. Ten z konieczności 

musi czerpać stosowne wzorce do naśladownictwa, raczej więc „będzie naśladował 

człowieka dzielnego, który działa stanowczo i rozumnie, a mniej często i nie tak 

bardzo człowieka, którego albo jakaś choroba, albo jakaś miłość opętała, albo 

pijaństwo, albo inne jakieś nieszczęście”
7
. 

Modelem życiowym pijący być nie może, ponieważ z uwagi na znamio-

nującą go nieprzyzwoitość automatycznie staje się godny powszechnej pogardy. 

Platon dobitnie wypowiada się na ten temat w V księdze Państwa, gdzie miłośnik 

                                                           
6
  Por. Platon, Państwo, 571c. 

7
  Por. ibidem, III, 396d. 
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wina zostaje przedstawiony jako człowiek, który upija się nieprzerwanie i prócz 

picia nie ma wyższych celów
8
. Miłośnik oinos żyje na podobieństwo tyrana, 

czyli pod wpływem zmysłów, jego intelekt zaś znajduje się w stanie uśpienia.  

To wyjaśnia, dlaczego strażnicy Platońskiego państwa powinni się wystrzegać 

wina i na co dzień od jego picia powstrzymywać. Nie przystoi im ono tak samo, 

jak ‘miękkość’ oraz ‘lenistwo’
9
. Ponadto słusznie zauważa filozof, że „każdemu 

innemu raczej ujdzie niż strażnikowi, żeby się upił i nie wiedział, co się z nim 

dzieje”
10

, bo trudno byłoby sobie nawet wyobrazić, że dobry strażnik mógłby 

potrzebować drugiego strażnika. 

Stan pijanego jest naganny i niestosowny dla każdego człowieka z tej 

racji, że upodabnia się nie tylko do stanu jednostki o tyranicznych predyspozy-

cjach, ale i dziecka. W I księdze Praw Platon podaje, że picie wina sprzyja inten-

syfikowaniu się w człowieku wszelakiego typu emocji, zarówno tych dobrych 

jak miłość, czy złych jak złość i odczuwanie cierpienia. Z drugiej strony słusznie 

podkreśla, że pod wpływem wina zatraceniu i osłabieniu ulega ludzka zdolność 

sądzenia, rozumowania, pamiętania tudzież odbierania wrażeń
11

. Dusza pozostają-

cego pod wpływem boskiego trunku nie różni się przeto od duszy niedojrzałego 

dziecka. Pozostaje on w swoim życiu na usługach instynktów. Poniższy fragment 

I księgi Praw dobitnie to potwierdza: 

Gość z Aten: Nieprawdaż? Człowiek wraca wtedy do tego samego stanu 

duszy, jak wtedy, gdy był małym dzieckiem? 

Kleinias: No tak. 

Gość z Aten: Więc wtedy człowiek zgoła nie panuje nad sobą. 

Kleinias: Zgoła nie. 

Gość z Aten: A czy nie twierdzimy, że to najpodlejszy typ, ktoś taki? 

Kleinias: Stanowczo tak. 

Gość z Aten: Zatem zdaje się, że nie tylko starzec robi się dwa razy 

dzieckiem, ale pijak też
12

. 

W świetle przywołanego ustępu zarówno starcy, jak i pijący postępują 

niczym dzieci. Wino wpływa na człowieka podobnie jak złość, pożądania, chci-

wość, a przede wszystkim pozbawia go rozumu. Moc jego działania jest tak 

wielka, że nawet mężnego potrafi przeobrazić w najbardziej tchórzliwą jedno-

stkę. Należy jednak pamiętać, że człowiek jest jedynie ‘marionetką boskiej 

roboty’, złożoną z przeciwstawnych strun, które są źródłem wzajemnie sprzecz-

nych ludzkich działań
13

. Owe struny wyjaśniają także różnicę między właściwą 

                                                           
8  

Por. ibidem, V, 475a. 
9
  Por. ibidem, III, 398e. 

10
  Por. ibidem, III, 403e. 

11
  Por. Platon, Prawa, 645d-e. 

12
  Por. ibidem, 645e-646a. 

13
  Por. ibidem, 644e-645b. 
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człowiekowi cnotą lub wadą, dlatego też powinien on ulegać tylko jednemu typowi 

bodźców, mianowicie temu, u podstaw którego leży rozum. Wspieranie rozumu – 

jedynej złotej z kierujących jednostką strun, z drugiej zaś strony, opieranie się  

i przeciwstawianie wszystkim pozostałym – gwarantuje jej cnotę oraz panowanie 

nad sobą. Działanie człowieka niepoparte rozumem, a więc aktywność dziecka, 

tyrana i pijaka, nie sprzyjają sophrosyne, stąd wyzwalające złe niepohamowane 

emocje, instynkty – wino – spotyka się w Państwie i Prawach z zasłużoną 

Platońską krytyką. Oinos, wychodząc na przekór rozumowi i osłabiając jego 

moc, może być dla człowieka tylko trucizną. 

Wino jako dobro 

Mimo obecności w Platońskich Państwie i Prawach fragmentów, w których myśli-

ciel obnaża swoją krytyczną postawę wobec wina oraz pijaństwa, w dialogach 

tych nie brakuje także wypowiedzi, które ujmują oinos zgoła inaczej. Już w II księ-

dze Państwa w kontekście rozmowy o organizacji pierwszego i najprostszego  

z miast Platon podaje, że jego mieszkańcy będą zajmowali się wytwarzaniem 

wina
14

. Ponadto będą oni czynić z niego użytek, „wieńce mając na głowach  

i śpiewając na chwałę bożą”
15

. W księdze III natomiast, uznając wyższość dawnej 

szkoły medycznej nad jemu współczesną, pochwala czasy Asklepiosa oraz 

wykorzystanie wina do celów leczniczych
16

. Wino może i stanowić doskonałą 

nagrodę dla osób, które przeżyły życie w dzielności oraz cnocie. Platon mówi  

o tym w nawiązaniu do Muzajosa i właściwego dlań sposobu przedstawiania 

sprawiedliwych, albowiem „najpiękniejsza zapłata za dzielność – to pijaństwo na 

wieki wieków”
17

. Okazuje się, że boski dar Dionizosa nie jest wcale taki zły  

i że niekiedy spożywanie wina jest wręcz wskazane. Umila ono człowiekowi 

czas oraz ma dobroczynny na niego wpływ. 

Jeszcze więcej pozytywnych odniesień do oinos odnajdujemy w Platoń-

skich Prawach. W I księdze Megillos pochwala spartańskie prawa tyczące się 

rozkoszy, ponieważ „nasze prawo wygnało z całego kraju te sposobności, przy 

których ludzie najbardziej się oddają największym przyjemnościom oraz szelmo-

stwom i głupocie wszelkiego rodzaju i ani na wsi, ani w miastach, które pod-

legają Sparcie, nie zobaczysz pijatyk zbiorowych ani tego, co się z nimi łączy  

i wszelkie rozkosze w ruch puszcza, ile możności, i nie ma takiego Spartanina, 

który by spotkawszy człowieka włóczącego się po pijanemu nie wymierzył mu 

zaraz kary największej, i nie pomogłyby takiemu jako wymówka nawet święta 

Dionizosa”
18

. Można by sądzić, że przywołana wypowiedź Megillosa stanowi 

                                                           
14

  Por. Platon, Państwo, 372a. 
15

  Por. ibidem, 372b. 
16

  Por. ibidem, 405d-406a. 
17

  Por. ibidem, 363c-d. 
18

  Por. Platon, Prawa, 637a-b. 
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przyczynek do podjęcia w Prawach dalszej krytyki wina. Tak się jednak nie dzieje. 

Przeciwnie, uwagi Spartanina otwierają Platoński enkomion wina oraz stanowią 

zachętę dla Gościa z Aten do przedłożenia zasad regulujących sympozjalne 

rytuały. Co istotne, dobrze prowadzone zebrania przy winie zostają utożsamione 

z elementem kultury, a przede wszystkim ludzkiego wychowania. 

Dowiadujemy się, że picie wina jawi się jedną z najważniejszych kwestii 

w edukacji człowieka. U jej podstaw zaś leży właściwe działanie i umiar. Pod-

czas gdy Platon w Państwie potępia pijaństwo i wszelkie inne irracjonalne stany 

jednostki, w Prawach wskazuje na pożytek wynikający z wpływu wina, albowiem 

te, przyczyniając się do wzmożenia wychodzących na przekór rozumowi działań, 

stają się jednocześnie czynnikiem, który może człowieka poprowadzić do cnoty. 

Wino tutaj rozumiane jest jako ćwiczenie w panowaniu nad sobą, nad swoimi 

instynktami, pożądaniami oraz emocjami, czyli jako najlepszy z możliwych dla 

człowieka testów. Jest jednym z „najużyteczniejszych narzędzi do poznania natur 

i charakterów dusz ludzkich”
19

. 

Z drugiej strony, oinos może być lekarstwem, ale tylko w stosownych 

sytuacjach oraz wyznaczonym czasie. Oto Platoński wniosek: zebraniom powinna 

przewodniczyć trzeźwa osoba, a osoby poniżej 18 roku życia nie powinny go 

spożywać. Platon młodym chłopcom zabrania kosztować boskiego trunku. Mają 

oni ognistą naturę, wiadomo zaś, że „nie trzeba dolewać ognia do ognia ani  

w ciele, ani w duszy, zanim się ktoś do ciężkiej pracy nie zabierze”
20

. Z zaleceń 

filozofa wynika, że kosztować niewielkich ilości wina można do momentu 

osiągnięcia 30 lat, z tym wyjątkiem, że młodzi ludzie bezwzględnie powinni się 

powstrzymywać od pijaństwa i jego nadmiaru. Tym, którzy osiągnęli 40 lat, przy 

okazji wspólnych posiłków i pod dobrym przewodnictwem będzie dane już 

wzywać i zapraszać Dionizosa do udziału w sympozjum – ‘tajemnym obrzędzie 

starców’. Dopiero potem, tj. w starszym wieku, dar Dionizosa staje się praw-

dziwym lekiem dla człowieka. Oinos jest pociechą na starość, ta z kolei „jest 

ponura, a wino jest lekarstwem, które nas odmładza i smutki w zapomnieniu topi, 

i łagodniejszy nastrój duszy sprowadza w miejsce twardego, jakby kto żelazo  

do ognia wkładał”
21

. 

Najwięcej korzyści z wina czerpią starsze osoby. Ich natura nie jest tak 

ognista jak młodych, przez co wymaga łagodzącego działania oinos i pochodzą-

cego zeń ciepła. Pozostająca w zgodzie z przekonaniami siedmiu mędrców kon-

kluzja, że wino stanowi remedium na podeszły wiek prowadzi do innych równie 

ważnych. Bez wątpienia przewodnicy Dionizosa pod wpływem wina ulegają 

odmłodzeniu, zmiękczeniu i wesołości, czyli pod wpływem tegoż trunku 

wyzwalają się w nich cechy bliskie naturze młodych. W ich też przypadku wino 
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  Por. ibidem, 666a. 
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  Por. ibidem, 666b-c. 
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jawi się jako zachęta do śpiewu, którego się wstydzą, albowiem przychodzący 

wraz z wiekiem wstyd wobec różnych działań zostaje przezwyciężony przez 

dobroczynny i szalony wpływ dionizyjskiego daru. Starszych oinos odmładza, 

młodym –  pod ich nadzorem i kontrolą daje szansę dobrego przygotowania  

do życia. W rzeczywistości liczący sobie ponad 60 lat wodzowie Dionizosa mają 

wpajać umiłowanie stosownych obyczajów. Kierować od siebie młodszymi, eduko-

wać do przyjemności i wina, a nie je krytykować
22

. Platon cel ludzi mądrych  

i wykształconych sprawujących pieczę nad pozostałymi upatruje w nauce, w jaki 

sposób trzeba radzić sobie z przyjemnościami i bólem, by prowadzić dobre  

i szczęśliwe życie. Picie wina nie bez powodu zostaje ujęte przez filozofa jako 

ćwiczenie mądrości tudzież panowania nad sobą. Tylko dzięki dojrzałym męż-

czyznom i trzeźwym dionizyjskim przewodnikom walka o cnotę może zakończyć 

się sukcesem państwa i jego obywateli. „A kto by nie potrafił być im posłusznym 

i tym wodzom Dionizosa, którzy mają ponad sześćdziesiąt lat, ten równą, a nawet  

i większą okryje się hańbą jak ten, który by nie słuchał wodzów Aresa”
23

. Pijań-

stwo nie służy więc człowiekowi, o ile nie jest praktykowane dla panowania nad 

sobą, lecz dla zabawy. Wino to lek, ale jak mawia Platon, są sytuacje i chwile 

kiedy nie należy go wcale kosztować
24

. 

Dla myśliciela oinos jest prawdziwym dobrem, ale tylko wtedy, gdy 

zachodzi w człowieku właściwa proporcja między jego pragnieniami i kluczową 

dla niego struną, tj. rozumem. Moralne życie jednostki osadza się na stosownej 

mieszaninie. Tak jak dobre życie w Platońskim Filebie to życie, w którym panuje 

korzystne połączenie pomiędzy rozkoszą a rozumem, tak i w stosownie urządzo-

nym państwie w Prawach „musi być mieszanina, jak w dużym naczyniu, gdzie 

się wino miesza; jak tam nalejesz zbyt mocnego wina, to się pieni, a jak je drugi 

trzeźwy bóg poskromi, to piękna się wspólnota wytwarza i robi się napój dobry  

i w sam raz”
25

. 

Oinos jest boskim trunkiem. Nie może być wyłącznie czystą trucizną czy 

to dla państwa, czy to samego człowieka. Picie wina polega jednak na zrozumie-

niu, że ma ono służyć ludzkiej dzielności. U podstaw cnoty z kolei leży psychiczna 

mieszanina – analogiczna do tej opartej na stosownych proporcjach wina i wody, 

którą podczas zebrań sympozjalnych spożywa się na chwałę Dionizosa. 

Platoński enkomion wina 

W zasadzie całą drugą księgę Praw poświęconą m.in. edukacyjnym walorom 

wina można uznać za Platońską obronę spożywania tego boskiego trunku. To tłu-

maczy, dlaczego nie należy odrzucać oinos jako pozbawionego jakiejkolwiek 
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  Por. ibidem, 671d-e. 
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  Por. ibidem, 673e-674c. 
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  Por. Platon, Fileb, 61c-d oraz Prawa, 773c-d. 
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wartości daru danego ludziom przez Dionizosa, zwłaszcza że „choć to jest naj-

większe dobro, jakim nas Bóg obdarzył, człowiek nie waha się mówić o nim 

publicznie, bo ludzie to biorą od złej strony i nie rozumieją, co się do nich 

mówi”
26

. Ogół przyjmuje, że Dionizos podarował ludziom wino, by szaleństwo 

w nich wzbudzić w odwecie za to, że wcześniej sama Hera odebrała mu rozum. 

Platon odżegnuje się od tradycyjnych opinii na ten temat, a nawet uznaje,  

że mówienie w ten sposób o bogach przystoi tylko tym, którzy sądzą, że jest to 

bezpieczne. Wbrew powszechnym wiążącym z szaleństwem i zemstą wino 

sądom, oinos wykazuje właściwości lecznicze. Co więcej „zostało nam dane na 

to, żeby dusza wyrabiała wstyd, a ciało zyskiwało zdrowie i siłę”
27

. 

Z Platońskiego Timajosa dowiadujemy się, że istnieje wiele mieszanek two-

rzonych przez rozmaite postaci wody, przy czym te z nich, które ulegają filtracji 

przez rośliny noszą nazwę soków. I choć wiele z nich nie ma wcale nazw, to cztery 

zawierające w sobie pierwiastek ognia posiadają je. Prócz miodu, oliwy, soku zwa-

nego oposem, Platon zalicza do ich grona także wino, czyli ten z soków, który 

jednocześnie „duszę i ciało rozgrzewa”
28

. Moc wina, która w Timajosie polega na 

przydawaniu człowiekowi ciepła, w Prawach zyskuje nowe znaczenie. Oinos 

bowiem wprowadza do duszy respekt, a do ludzkiego ciała ważne dla jednostki 

zdrowie i siłę. W Państwie Platon potępia pijaństwo, które wraz z innymi pasjami 

bliskimi człowiekowi wywierają na niego destrukcyjny wpływ (co zresztą szcze-

gółowo wyjaśnia w księdze IX w oparciu o działania tyrana), w Prawach zaś 

podaje, że dusza pijaka niczym nie różni się od psyche dziecka. W ostatecznym 

jednak  ujęciu wino spotyka się raczej z pochwałą helleńskiego myśliciela, 

aniżeli z krytyką. W tym samym stopniu leczy ludzkie ciało, jak i duszę, potrafi 

być osłodą na podeszły wiek, a dla młodej jednostki znakomitą szkołą.  

Wino czasem osłabia rozum, ale wskutek praktyki panowania nad sobą 

(sophrosyne) jednocześnie umożliwia człowiekowi ćwiczenie się w cnocie.  

Dla starszych jest niczym lekarstwo na oziębłość ich dusz czyniące ich mniej 

zawstydzonymi, a więc zachętą do śpiewu. Odbudowuje w nich ognistość właściwą 

młodym naturom, czasowo nadaje im cechy dzieci, przez co wzbudza Pragnienie 

dalszej walki, która jest nieodzowna w dochodzeniu do cnoty. Dla młodych oinos 

jest wyzwaniem, by zachować dusze w trzeźwości i czerpać wiedzę od doświad-

czonych przewodników Dionizosa. Z drugiej strony, doskonałym ćwiczeniem 

sophrosyne i umiaru. Nie ma też lepszej sposobności nad zabawę, by poznać 

prawdziwą naturę człowieka. Dla każdego oinos jest filtrem nieroztropności, 

albowiem tego „który pije wino, napój naprzód robi pogodniejszym i łaskaw-

szym, niż był przedtem; im więcej go człowiek kosztuje, tym więcej go dobre 

nadzieje napełniać zaczynają i zdaje mu się, że mu siły przybywa. W końcu taki 
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  Por. Ibidem, 672d. 
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  Por. Platon, Timajos, 60a. 
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przestaje się zupełnie krępować w słowach jakby filozofem był, i taki jest 

niezależny w sobie i tak się niczego nie boi, że wygada bez wahania wszystko 

możliwe, a tak samo i zrobi”
29

. Z winem łączy się przeto potrzeba człowieka 

edukowania się przez całe życie. 

Wino wyzwala również w jednostce to, co ukryte, obnaża prawdziwy stan 

jej duszy. W winie prawda leży, o czym choćby świadczy postawa Alkibiadesa  

z Platońskiej Uczty
30

, który to pod wpływem wina przedstawia Sokratesa  

i zachowywaną przezeń wobec boskiego trunku postawę. Z relacji Alkibiadesa 

wynika, że trudno o osoby pokroju Sokratesa, ponieważ ten jako jedyny potrafi 

dobrze pić i jeść. Co więcej zawsze innych przy kielichu pokonuje, przy tym nikt 

nie widział go jeszcze pijanym
31

. Choć pije tyle, ile od niego oczekują, Sokrates 

nigdy nie pozostaje pod wzmożonym działaniem wina
32

. Naturalnie ukazany przez 

Alkibiadesa filozof wolny jest od ograniczeń zwykłych ludzi. Nie każdy może 

spożywać wino na miarę Sokratesa, pozostając samym sobą i nie popadając  

w skrajne stany euforii. Sokrates po spożyciu oinos ani nie odczuwa potrzeby 

snu, ani też nie traci panowania nad sobą, wręcz przeciwnie, do końca zachowuje 

świadomość i pozostaje niepokonany przez dar Dionizosa. Nie sposób stawać  

w szranki z myślicielem, warto jednak sprawić, by wino pite na chwałę Dionizosa 

odsłaniało nam podobną prawdę o nas samych, tj. prawdę o ludziach, którzy 

podług swoich możliwości postępują w zgodzie z rozumem. Za słuszną należy 

mieć opinię Platona, że spożywanie wina jest ćwiczeniem nad sobą, sprawdzia-

nem dla mądrości, a dla roztropnych – źródłem szczęśliwości. Na podobieństwo 

filozofa doceńmy dobroczynny wpływ boskiego daru pamiętając, że wino uczy 

naszą duszę wstydu i przydaje zdrowie ciału. 

Zatem i ciebie pozdrawiam, Dionizie strojny w winorośl. 

Kiedy zaś czas stosowny nadejdzie, wesołość nam ześlij, 

Radość ta niechaj z każdym następnym rokiem powraca. 

(Homer, hymn XXVI, Hymn do Dionizosa) 
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Plato and wine 

Abstract 

Since time immemorial symposiums were held in the Hellenic Republic that, just 

like drinking wine, fostered memories of past times and discussions on moral topics. 

Therefore, it is not a surprise that oinos was appreciated by many authors and the 

motive of wine itself played a significant role in the Greek literature. Naturally, Plato 

also could not refuse the gift given to the people by Dionysus and talked about wine  

in several of his dialogues. Plato's considerations of oinos cover indications of etymo-

logical nature, typology of symposiums, as well as the effect the drink has on the attitude 

and activeness of a human being. They also owe a lot to traditional images and Hellenic 

medical concepts that play an important role in the thinker's discussion on the subject 

and commonly present oinos as φάρμακον. Does the Dionysus' heavenly gift deserve 

the Plato's encomium? This study will make an attempt to answer this question.  

Keywords: Plato, wine, drunkenness, medicine, poison, Dionysus 


