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ZAŁĄCZNIKI
Karty pracy do wykorzystania

Instrukcja dla grupy 1

Jesteście grupą 1. Przeczytajcie i przeanalizujcie w swojej grupie tekst 1 – „Czy bezpiecz-
nie jest być filozofem?”. Następnie zdecydujcie, na które pytania możecie odpowiedzieć 
na podstawie tekstu. Przygotujcie swoje odpowiedzi. Gdy będziecie gotowi, wybierzcie 
przedstawiciela grupy, który – jako Posłaniec – przejdzie z Waszymi odpowiedziami do 
grupy 2. Posłaniec nie zabiera ze sobą Instrukcji ani Tekstu. Może wziąć jedynie notatki, 
przygotowane przez Was! Posłaniec dzieli się swoją wiedzą oraz przyjmuje informacje od 
członków grupy i idzie dalej – do grupy 3, gdzie też podzieli się swoją wiedzą oraz przyj-
mie informacje od członków grupy. Gdy Posłaniec wróci do Was – wysłuchajcie, co ma do 
powiedzenia oraz sprawdźcie, czy macie odpowiedzi na wszystkie pytania.
1. Kim był Sokrates? 
2. Jakie cechy wyróżniają Sokratesa i jego sposób nauczania?
3. Czym był daimónion? Jakie były jego funkcje? 
4. Kiedy Sokrates doświadczył kontaktu z daimónionem po raz pierwszy? 
5. Dlaczego Sokrates słuchał daimóniona?
6. Podaj przykłady oddziaływania daimóniona na decyzje podejmowane przez Sokratesa.

TEKST 1 – Czy bezpiecznie jest być filozofem?

Sokrates, urodzony w Atenach w 469 roku przed naszą erą, był filozofem greckim, zalicza-
nym do najwybitniejszych myślicieli starożytnych. Sokrates uczył bezpłatnie wszędzie tam, 
gdzie znajdował chętnych do nauki, a właściwie rozmowy. Swoje poglądy szerzył w toku 
dyskusji – zachęcając do zakwestionowania własnych sądów i poddania ich w wątpliwość. 
Wywoływało to nieraz u rozmówców Sokratesa silne emocje. Kiedy Sokrates z pasją rozpra-
wiał o filozofii, niektórzy czuli wściekłość, że podważa się ich poglądy – rzucali się na niego, 
bili go po twarzy, szarpali za włosy. Najczęściej jednak był przedmiotem drwin i pogardy. 
Wszystko to znosił cierpliwie i ze spokojem. Nie zareagował nawet na kopniaka, którym 
go raz uraczono. A kiedy jeden ze świadków sceny dziwił się jego spokojowi, miał odpo-
wiedzieć: „A gdyby kopnął mnie osioł, czy pozwałbym go przed sąd?” (Diogenes Laertios, 
Żywoty i poglądy słynnych filozofów, II.5.21, tłum. I. Krońska). 
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Instrukcja dla grupy 2

Jesteście grupą 2. Przeczytajcie i przeanalizujcie w swojej grupie tekst 2 – Prywatna wyrocz-
nia Sokratesa. Następnie zdecydujcie, na które pytania możecie odpowiedzieć na podstawie 
tekstu. Przygotujcie swoje odpowiedzi. Gdy będziecie gotowi wybierzcie przedstawiciela 
grupy, który – jako Posłaniec – przejdzie z Waszymi odpowiedziami do grupy 3. Posłaniec 
nie zabiera ze sobą Instrukcji ani Tekstu. Może wziąć jedynie notatki, przygotowane 
przez Was! Posłaniec dzieli się swoją wiedzą oraz przyjmuje informacje od członków grupy 
i idzie dalej –  do grupy 1, gdzie też podzieli się swoją wiedzą oraz przyjmie informacje od 
członków grupy. Gdy Posłaniec wróci do Was – wysłuchajcie, co ma do powiedzenia oraz 
sprawdźcie, czy macie odpowiedzi na wszystkie pytania.

7. Kim był Sokrates? 
8. Jakie cechy wyróżniają Sokratesa i jego sposób nauczania?
9. Czym był daimónion? Jakie były jego funkcje? 

10. Kiedy Sokrates doświadczył kontaktu z daimónionem po raz pierwszy? 
11. Dlaczego Sokrates słuchał daimóniona?
12.  Podaj przykłady oddziaływania daimóniona na decyzje podejmowane przez So-

kratesa.

TEKST 2 – Prywatna wyrocznia Sokratesa

U podstaw działalności Sokratesa tkwi świadomość, iż w ciszy i w głębi naszego życia 
umysłowego odzywa się prawo naturalne, które daje nam wskazówki (daimónion). So-
krates jest przekonany, że daimónion jest głosem, przemawiającym w ciszy, w naszym 
wewnętrznym świecie (S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 71). W 399 r. p.n.e. Sokrates został oskarżony 
o „niewyznawanie bogów, których uznaje państwo i wprowadzanie kultu nowych bóstw” 
oraz o „psucie młodzieży”. Wyrokiem sądu skazany został na śmierć. Uznając, że prawu 
należy być posłusznym, a także podążając za swoim wewnętrznym głosem, w dniu wy-
konania wyroku ze spokojem wypił podaną mu truciznę. Motyw daimóniona pojawia się 
w pierwszych zdaniach Obrony Sokratesa, przed sądem. Sokrates nie przygotował mowy 
obrończej do sądu, ponieważ tak podpowiedział mu jego ostrzegawczy głos wewnętrzny. 

Instrukcja dla grupy 3

Jesteście grupą 3. Przeczytajcie i przeanalizujcie w swojej grupie tekst 3 – Towarzysz od 
dziecięcych lat. Następnie zdecydujcie, na które pytania możecie odpowiedzieć na podstawie 
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tekstu. Przygotujcie swoje odpowiedzi. Gdy będziecie gotowi wybierzcie przedstawiciela 
grupy, który – jako Posłaniec – przejdzie z Waszymi odpowiedziami do grupy 1. Posłaniec 
nie zabiera ze sobą Instrukcji ani Tekstu. Może wziąć jedynie notatki, przygotowane 
przez Was! Posłaniec dzieli się swoją wiedzą oraz przyjmuje informacje od członków grupy 
i idzie dalej – do grupy 2, gdzie też podzieli się swoją wiedzą oraz przyjmie informacje od 
członków grupy. Gdy Posłaniec wróci do Was – wysłuchajcie, co ma do powiedzenia oraz 
sprawdźcie, czy macie odpowiedzi na wszystkie pytania.
1. Kim był Sokrates? 
2. Jakie cechy wyróżniają Sokratesa i jego sposób nauczania?
3. Czym był daimónion? Jakie były jego funkcje? 
4. Kiedy Sokrates doświadczył kontaktu z daimónionem po raz pierwszy? 
5. Dlaczego Sokrates słuchał daimóniona?
6. Podaj przykłady oddziaływania daimóniona na decyzje podejmowane przez Sokratesa.

TEKST 3 – Towarzysz od dziecięcych lat…

Wiadomo ze słów samego Sokratesa, że był on z daimónionem zaznajomiony od dzieciń-
stwa: „(…) jakeście to nieraz ode mnie słyszeli, mam jakieś bóstwo, jakiegoś ducha (…). To 
u mnie tak już od chłopięcych lat: głos jakiś się odzywa, a ilekroć się zjawia, zawsze mi coś 
odradza, cokolwiek bym przedsiębrał, a nie doradza mi nigdy” (Platon, Obrona Sokratesa, 
31 D). Według Platona daimónion odzywał się więc do Sokratesa tylko wtedy, gdy mu coś 
odradzał. Daimónion ostrzega przed spełnianiem czynów pozbawionych dzielności i słusz-
ności. Pojawia się w sposób nieoczekiwany, nie jest czymś, co można wywołać. Daimónion 
jest pozazmysłowym impulsem, którego się nie słyszy, nie widzi, nie dotyka, i z którym 
się nie dyskutuje. Po prostu się go doświadcza. Jest trochę jak błyskawica – pojawia się 
nagle, mocno i zmienia coś w nas. Daimónion w ogromnym stopniu wpłynął na ukształ-
towanie się drogi życiowej młodego Sokratesa i jego filozofii – odradzał mu na przykład 
zajmowanie się polityką.

NOTATKA DO WKLEJENIA DO ZESZYTU

δαιμονιον – daimónion– ostrzegawczy głos wewnętrzny 
•	 Jego działanie polegało na odradzaniu złych rzeczy.
•	 Nigdy nie sugerował niczego.
•	 Powstrzymywał przed określonym działaniem, które nie było pożyteczne i słuszne.


