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1. La Grècia clàssica: Esparta i Atenes 

La història de Grècia en els segles V i IV aC gira al voltant de dos polis que contrasten tant en la 
seva forma política com en la seva organització social: Esparta i Atenes 

Esparta 

Les institucions del mític legislador Licurg, que va viure entre els segles IX i VIII aC, van donar a 
la ciutat d'Esparta l'aspecte d'una caserna. El cos de ciutadans estava organitzat com una 
minoria dominant que subjugava i explotava a una població molt més nombrosa d'esclaus al 
servei de la comunitat, els ilotas. Esparta va ser una monarquia dual, amb dos reis que 
governaven alhora. Els reis, però, estaven supeditats als éforos (supervisors), cinc magistrats 
més o menys elegits per votació cada any. Hi havia també un Consell d'Ancians (Gerusia) i una 
Assemblea de tots els espartans, però aquesta no podia fer debats i expressava les seves 
decisions no amb vots, sinó amb crits. 

Atenes 

Les successives reformes de Soló —el 594—, 
Clístenes —el 508— i Efialtes —el 462— van 
fer avançar a Atenes la democràcia política, 
que seria portada als seus extrems lògics per 
Pèricles, en el període comprès entre el 461 
fins seva mort, en el 429. 

L'Assemblea atenesa, constituïda per tots els 
ciutadans adults homes —i de la qual, per 
tant, no formaven part les dones, els 
residents estrangers i els esclaus— era 
sobirana. A l'Assemblea corresponia el poder 
legislatiu i tenia, de diverses maneres, el 
control complet de l'administració i de la 
judicatura. 

L'Assemblea es reunia una vegada al mes. Els 
debats eren prèviament preparats per una 
comissió, que tractava també els assumptes 
urgents. Aquesta comissió rebia el nom de 
Consell (Boulé) del Cinc-cents: els seus 
membres eren elegits per sorteig. Els 

magistrats, escollits també per sorteig anual i sense que poguessin repetir en el càrrec, 
vetllaven per la posada en pràctica de les decisions del poble. D'entre les magistratures 
destaquen els deu arconts (governants) i els deu estrategói(generals o almiralls de les forces 
de mar o de terra): aquests últims es triaven per votació i la reelecció estava permesa. 

Pel que fa a la justícia, no hi havia jutges ni advocats professionals. L'home que es considerava 
perjudicat en els seus drets apel·lava directament als seus conciutadans. Els tribunals eren, en 
realitat, un secció de l'Assemblea, amb un nombre de membres que variava entre 101 i 1001. 
No hi havia jutge, només un president nominal, sense més atribucions. No hi havia tampoc 
defensors ni fiscals, cada part dirigia la seva pròpia causa, si bé el demandant o l'acusat podien 
recórrer a un "escriptor de discursos" perquè els fes el seu, però després ells mateixos havien 
d'aprendre-se’l i pronunciar-lo. 
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La concepció fonamental de la democràcia atenesa es resumeix en els principis de la isonomia 
—és a dir, la possibilitat que cada ciutadà té de participar en els diferents òrgans de l'Estat— i 
de la isegoria —la llibertat de paraula de què disposa cada un en l'Assemblea i, per tant, la 
possibilitat que cada un té de fer propostes i defensar-les. 

Les Guerres Mèdiques i la Lliga de Delos 

En el 499 les ciutats jòniques es van revoltar contra Darío, el rei dels perses —els grecs els 
confonien amb els medes, i d'aquí el nom de les guerres que entre els uns i els altres—. Alguns 
vaixells d'Atenes i d'altres polis continentals van recolzar la revolta, que finalment va fracassar. 
En el 490 Pèrsia va enviar una expedició de càstig contra les ciutats que s'havien aliat als jonis, 
sent derrotada en la batalla de Marató. El segon atac persa es va produir al 480. Per aquest 
temps els grecs havien arribat a una certa unitat d'acció que els va permetre rebutjar les forces 
invasores, primer a la batalla naval de Salamina i després en Platea. 

Amb l'objectiu d'alliberar a Jonia i enderrocar el poder marítim persa, Atenes va organitzar, en 
el 478, una confederació naval a la qual es van unir gran part de les polis de l'Egeu. El centre de 
comandament, i el tresor format per les aportacions de cada ciutat federada, es van instal·lar 
inicialment en la sagrada i central illa de Delos. Però l'anomenada Lliga de Delos aviat va tendir 
a transformar-se en un imperi. El tresor va ser traslladat a Atenes i en bona part invertit en el 
pla d'edificacions impulsat per Pèricles per restaurar els efectes dels saquejos de l'exèrcit persa 
durant la segona guerra mèdica. En aquests anys es va construir el famós Partenó de 
l'Acròpolis atenesa. 

La Guerra del Peloponès 

L'anomenada Guerra del Peloponès, que va enfrontar a Esparta i les polis aliades a l'imperi 
atenès, va durar en forma gairebé ininterrompuda des del 431 al 404, uns vint anys. La derrota 
d'Atenes la va decidir la pesta que va assolar la ciutat el 429 —va morir una quarta part de la 
població, incloent a Pèricles— i les fracassades expedicions navals a Sicília —en el 415 i el 
413—. 

En aquest context bèl·lic s'ha de situar la plenitud intel·lectual i artístic d'Atenes. L'inici de la 
historiografia en l'obra de Tucídides, les grans tragèdies de Sòfocles i Eurípides, la filosofia de 
Sòcrates i de Plató són productes d'aquest període. 

Durant el segle IV Grècia es va desplaçar cap a noves maneres de pensar i de viure. Esparta 
havia guanyat la guerra, però el seu domini va suscitar continus conflictes que només van 
quedar equilibrats amb la pau del 387, imposada com edicte del rei de Pèrsia. Mentrestant, pel 
nord, es preparava el final de l'època clàssica grega. 

2.  La sofística 

2.1. Mestres de Retòrica 

L'ambient cultural de l'Atenes on van viure els sofistes es caracteritzava per la coexistència de 
molt diverses concepcions i idees. La majoria de la població continuava arrelada en les 
tradicionals creences mitològiques. Al costat del conglomerat de creences heretades, pervivien 
algunes orientacions de les escoles presocràtiques —pitagorisme, eleatisme, atomisme—, la 
principal preocupació de les quals seguia sent la investigació cosmològica. 

Els sofistes van ser els primers exponents de l'educació superior a Europa. "Sofista" significa 
"professional de la saviesa" (Sophia). Anomenar a algú "savi" (sophós) era reconèixer el 
mestratge tècnic en el coneixement superior i més desitjable. Però en la omnipresent 
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atmosfera política de l’Atenes del segle V, el coneixement més valorat ja no era el saber 
cosmològic. Els ciutadans atenesos necessitaven, sobretot, dominar les tècniques del 
llenguatge requerides per pronunciar discursos persuasius en les assemblees o davant els 
tribunals. Els sofistes van ser mestres d'aquestes tècniques, a les que després es donaria el 
nom de retòrica. La retòrica és l'estudi i la sistematització dels procediments formals i de tot 

tipus que es fan servir en el discurs escrit o parlat 
quan aquest té com a principal finalitat convèncer 
o persuadir a determinat públic. 

Si un jove atenès s'hagués dirigit a sofistes com 
Gòrgies o Antifont com a aspirant amb bones 
qualitats i desitjós d'adquirir les qualitats que 
aquells ensenyaven, què hagués après? L'estudi 
dels fragments d'aquests autors que s'han 
conservat mostra que hagués après a donar forma 
al seu pensament per arribar a certes conclusions 
lògiques a partir d'algunes premisses evidents; a 
fer transicions clares d'un tema a un altre, a 
construir analogies, a distribuir un problema en 
diversos passos i tractar després cada un d'ells per 
separat. Per exemple, un acusat de cert crim 
podria argumentar que (a) no hagués pogut fer-
ho, i (b) si hagués pogut fer-ho, no hauria volgut 

fer-ho. Sota (a) podria distingir entre falta de mitjans i manca d'oportunitat; sota (b), entre 
diferents motius, cap dels quals s'ha donat de fet. 

El sofistes cobraven pels seus serveis —motiu pel qual van ser criticats per Plató o Aristòtil, que 
defensaven una concepció desinteressada del saber—. Treballaven al carrer —en el mercat, a 
l'àgora— i entre ells no hi havia cap vincle especial ni la defensa d'unes propostes comunes. De 
tota manera, encara que mantenien idees molt diverses, compartien algunes conviccions que 
ens permeten parlar d'ells col·lectivament: 

 Escepticisme. Els sofistes no creien en la possibilitat del coneixement segur, ben 
fonamentat i irrebatible. Un coneixement d'aquestes característiques depèn de dues 
coses: la possessió de facultats que ens permetin posar-nos en contacte amb la 
realitat, i l'existència d'una realitat estable que pugui ser coneguda. Com instruments 
del coneixement, els sentits havien estat tractats pels presocràtics amb gran severitat, 
i no havien estat substituïts per res. De la mateixa manera, la fe en la unitat i 
l'estabilitat de l'univers havia estat soscavada, sense que fins llavors hagués sorgit la 
idea que pot haver-hi una realitat permanent i cognoscible fora i més enllà del món 
físic. 

 Convencionalisme. L'escepticisme dels sofistes va posar també en qüestió el fonament 
que fins llavors es donava a les lleis, que eren considerades d'origen diví. Es creia que 
els antics autors de constitucions, com Licurg, llegendari fundador d'Esparta, havien 
estat inspirats per Apol·lo, i era encara costum entre els legisladors anar al oracle de 
Delfos i obtenir, si no el consell del déu, al menys la seva sanció per les lleis en 
projecte. Aquest fonament religiós de les lleis estava sent soscavat des de diversos 
fronts. D'una banda, la filosofia natural dels presocràtics havia prescindit dels déus per 
explicar el món natural. Només restava traslladar el mateix esquema al món humà de 
la política. D'altra banda, les circumstàncies històriques —com ara el creixent contacte 
dels grecs amb països estrangers i el gran volum que va assolir l'activitat legislativa en 
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relació amb la fundació de noves colònies— feien difícil seguir mantenint les idees 
tradicionals. El tracte amb altres poblacions els va mostrar als sofistes les diferències 
fonamentals que poden existir entre les lleis i els costums de pobles que viuen en 
climes diferents. La fundació de noves colònies apuntava també al caràcter 
convencional i humà de la legislació. Era difícil creure que les constitucions vinguessin 
del cel, quan els propis amics d'un (o el que és pitjor, els seus enemics polítics) 
formaven part de les comissions encarregades de fer-les. Els sofistes van ser els 
primers a formular la teoria sobre l'origen de les lleis que nosaltres coneixem ara amb 
la denominació de "contracte social". D'acord amb aquesta teoria, els éssers humans, 
per a la seva protecció contra els animals selvàtics i per millorar la seva forma de vida, 
s'havien vist obligats en temps molt remots a reunir-se en comunitats. Fins llavors no 
havien tingut ni principis morals ni lleis. Però la vida comuna no era possible si prevalia 
la llei de la selva, i així, lenta i penosament, els humans van aprendre que eren 
necessàries les lleis i les convencions que regulen i ordenen el funcionament de la 
societat. 

 Relativisme. Les lleis i els codis morals no eren d'origen diví, sinó imperfectes i fets 
pels homes. D'aquesta premissa es podien treure conclusions pràctiques molt 
diferents. Alguns —per exemple, Protàgores— van dir que les lleis existien perquè 
eren necessàries. Per aquesta raó va ser un defensor del contracte social i va demanar 
la submissió a les regles socials acordades en l'assemblea democràtica. Altres sofistes 
més radicals —per exemple Trasímac— van rebutjar això i van sostenir que els més 
forts tenien per naturalesa dret a obrir-se camí. Es podien treure diverses conclusions, 
però el punt de partida era el mateix per a tots els sofistes. Tots es recolzaven en la 
negació de valors i principis absoluts, ja es basessin aquests o no en consideracions 
teològiques. Aquesta actitud es coneix com "relativisme". 

2.2. Protàgores d'Abdera 

Protàgores d'Abdera (490-421 a. C.) va formar part del grup de filòsofs i artistes reunits al 
voltant de Pèricles, que li encàrrec la redacció de la constitució de la colònia atenesa de Turios, 
fundada en el 444 aC. 

 Antilogia i relativisme. Se li atribueix a Protàgores l'haver ensenyat que, sobre 
qualsevol qüestió, sempre és possible construir dos discursos oposats —una 
antilogia—. Tots dos són correctes, encara que cap expressi la veritat absoluta sobre el 
tema tractat. Si s'ha de triar un d'ells, s'ha d'elegir el més útil. El relativisme ètic que 
pressuposa el mètode antilògic, el reconeixement que no hi ha regles morals 
absolutes, és l'afirmació inicial de l'obra de Protàgores titulada Sobre la veritat: 
"L'home és la mesura de totes les coses". Són els homes els qui decideixen el que és 
just i injust. No hi ha normes, ni en ètica ni en política, que es puguin establir d'una 
vegada per totes i que valguin per a totes les societats i per a tots les èpoques. 

 Convencionalisme. L'altra cara del relativisme és el convencionalisme. Les pautes de 
vida s'estableixen per convenció o acord dels membres d'una comunitat. La veritable 
saviesa consisteix a saber distingir, en cada cas, quines decisions són més beneficioses. 
La persuasió retòrica —saber convertir "l'argument més feble en el més fort"— s'ha de 
posar al servei d'aquestes decisions beneficioses, per fer veure als altres justament 
que ho són. 
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 Escepticisme. Per Protàgores, l'àmbit diví, garantia de la bondat de les normes de vida 
tradicionals, quedava exclòs de l'argumentació. Respecte a la qüestió religiosa, la seva 
va ser una posició agnòstica: " dels déus no podem saber res. Ni si són, ni si no són, ni 
quins són, perquè hi ha moltes coses que impedeixen saber-ho: no sols la foscor del 
problema, sinó també la brevetat de la vida". 

2.3. Gòrgies i la segona sofística 

Gòrgies de Leontini (480-380 a.C.) representa ja una segona etapa de la sofística. De les seves 
idees, destaca l'accent que va posar en poder del discurs persuasiu, capaç de donar la força de 
la veritat a allò que potser no és més que una opinió fosca i inestable. Entre els autors de la 
segona sofística es va obrir pas també la idea que, més enllà del valor convencional i relatiu de 
les normes ètiques pròpies d'una societat, hi ha una justícia natural, superior als sistemes de 
valors produïts pels homes. Per a alguns autors d'orientació aristocràtica, com Trasímac de 
Calcedó, la justícia natural és simplement el domini dels forts sobre els febles. D'acord amb 
aquest punt de vista, el veritable fonament del dret i la llei és la força: "El just no és més que la 
conveniència del més fort". 

3. Sòcrates 

3.1. Un abans i un després 

Sòcrates va viure en l'Atenes del segle V, entre el 
470 i el 399 aC. La seva vida coincideix, doncs, amb 
l'auge de l'imperi atenès i amb la seu posterior 
col·lapse després de la derrota davant Esparta. Va 
ser un ciutadà d'origen humil. El seu pare va ser 
escultor i la seva mare llevadora. Deia que la seva 
ocupació era com la dels seus pares: ajudava els 
homes a esculpir la veritat en la seva ànima: També 
deia que, de manera semblant a la seva mare, els 
ajudava a que donessin a llum les seves pròpies 
idees. 

Sòcrates és la figura millor coneguda de l'antiga 
filosofia grega. Començant per Plató, ha estat vist 

generació rere generació com el model de la vida 
filosòfica. Els pensadors de les més variades tendències 

n’han fet la seva figura tutelar: platònics, escèptics, estoics i molts altres. En la història de la 
filosofia hi ha, com ha escrit un historiador de la nostra època, un abans i un després de 
Sòcrates. 

3.2. Sòcrates i els sofistes 

Molts contemporanis de Sòcrates el van considerar un sofista. I no els faltaven raons per a 
això: 

 Sòcrates i els sofistes van donar un gir radical a la filosofia, van abandonar 
l'especulació cosmològica de l'etapa anterior i van orientar la investigació sobre la vida 
humana, sobre les qüestions ètiques i polítiques. 
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 Sòcrates i els sofistes van creure incondicionalment en la raó. La veien com allò més 
característic i essencial de la naturalesa humana. Van afirmar la possibilitat d'un món 
humà estable i racional i es van oposar, així, a la mentalitat tradicional, expressada en 
les tragèdies àtiques, el millor exponent de les qual va ser Sòfocles. 

 Va ser també Sòcrates, com els sofistes, una mena d'educador professional, encara 
que es va negar sempre a que se'l considerés un "mestre", en el sentit d'algú que té 
respostes autoritzades. Igual que els sofistes creia que l'educació superior consistia en 
entrenar-se en la producció de discursos (logoi) subtilment construïts. 

Però hi ha també notables diferències entre Sòcrates i els sofistes: 

 Sòcrates, a diferència dels sofistes, es sentia íntimament arrelat a Atenes. No donava 
lliçons per diners, cosa que considerava vergonyós. No és un estranger saberut que ve 
a donar receptes per triomfar en la política a canvi d'uns bons dracmes. 

 Sòcrates prescindeix del mètode antilògic i de les recargolades i decorades tirades 
retòriques. Prefereix el "discurs curt", el diàleg: el mètode de preguntes i respostes 
que assegura l'acord dels interlocutors sobre cada moment de la investigació que va 
avançant. 

 Sòcrates va predicar als atenesos la seva fe en l'existència de valors absoluts, 
descoberts —o més aviat, en vies de descobriment— gràcies a la investigació filosòfica. 
El sofista, des del relativisme i l'agnosticisme, només podia donar normes de conducta 
de validesa limitada, assentades en la seva utilitat pragmàtica. Sòcrates, en canvi, va 
ser un essencialiste. Afirmava amb passió determinades posicions que creia avalades 
tant per la raó com per la voluntat divina —aquest segon aspecte el vincula al 
tradicionalisme dels autors de tragèdies—. 

3.3. La llegenda i la mort de Sòcrates 

Tot el que sabem de la filosofia socràtica procedeix de la manera com la van recollir alguns dels 
seus deixebles. Plató i Xenofont, i també altres contemporanis seus, van escriure diàlegs 
socràtics. El "diàleg socràtic" va arribar a ser un gènere reconegut en l'època. Però només els 
de Plató i Xenofont han sobreviscut. Sòcrates és principal interlocutor en la gran majoria dels 
diàlegs de Plató. El problema que es planteja és saber on acaba el pensament del mestre i on 
comença el del deixeble. 

En les pàgines de Plató, i en menor grau en les de Xenofont, Sòcrates se'ns presenta com un 
pensador d'extraordinària personalitat. La seva mort i les circumstàncies que la van precedir—
narrades per Plató en els diàlegs titulats Apologia, Critó i Fedó— va ser una gran gesta de 
virtut. Sòcrates va morir per deixar testimoni de la fermesa dels valors en què creia. Va ser 
acusat davant d'un tribunal atenès d'impietat i corrupció de la joventut. Es va negar, davant el 
veredicte que el condemnava, a pidolar que la sentència no fos de mort i després va rebutjar 
escapar de la presó, —els seus seguidors havien organitzat la fugida—. Va filosofar amb els 
seus amics fins a l'últim moment; fins que, amb serenitat, va beure la cicuta amb què va ser 
executat. 

El principal motiu dels càrrecs que se li van imputar a Sòcrates va ser polític. Encara que no fos 
ric ni pertanyés a l'aristocràcia, Sòcrates tenia amics, admiradors i deixebles entre les famílies 
nobles d'Atenes. L'enfrontament entre els demòcrates i els defensors del règim aristocràtic es 
va agreujar notablement a finals del segle V. En el 404, quan Atenes va sofrir la derrota final a 
la Guerra del Peloponès, la democràcia va ser abolida i el poder va passar a un grup conegut 
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com els "Trenta Tirans". En menys d'un any van ser violentament expulsats i es va restaurar la 
democràcia, però en aquest breu termini els “Trenta” havien assassinat o enviat a l'exili a 
centenars de ciutadans. Sòcrates tenia destacats amics, i, per tant, també destacats enemics, 
en ambdós bàndols. El seu judici, condemna i mort va ocórrer el 399 aC. 

3.4. El diàleg socràtic: refutació i autoconeixement 

El diàleg socràtic avança en dues etapes.  

 Primer, mitjançant la refutació, Sòcrates desarmava als seus interlocutors, mostrant-
los que les seves creences respecte a cert tema de tipus moral eren contradictòries.  

 Seguia després la recomanació de conèixer-se a si mateix, d'examinar la pròpia 
conducta i la dels altres per tractar d'aclarir el tema examinat. 

Suposem moltes coses en la nostra vida pràctica, sense adonar-nos, encara que res hauria de 
importar-nos més que la veritat d’això que suposem. Només d’aquesta manera tindríem una 
guia justa i segura per a les nostres accions. Aquestes pressuposicions es mostren si comencem 
a formular preguntes del tipus: "Com hauríem de viure?", "De quines coses val la pena ocupar-
se?", "Què és la saviesa, què és la virtut?". Els interlocutors de Sòcrates es veien enfrontats a la 
seva pròpia incapacitat per a respondre a aquestes preguntes i altres semblants. Arribaven, 
així, al mateix punt on es situava Sòcrates, el qual, des del principi de la conversa, havia 
reconegut la seva ignorància. Davant de la mestria de què s'enorgullien els sofistes, Sòcrates 
insistia que, si a ell se li podia considerar savi, això era només perquè, respecte de les 
qüestions fonamentals, ell, a diferència dels altres, sabia que no sabia res. 

L’exhortació a examinar la pròpia vida i a conèixer-se a si mateix condueix a un procés de 
recerca que, en Sòcrates, mai arriba a finalitzar, encara que ell no renunciés mai a la fe en la 
possibilitat de trobar la definició dels valors més importants —la justícia, la virtut, la pietat, 
etc.—. 

3.5. La cura de l'ànima 

Sòcrates va introduir una nova interpretació de la conducta justa. La tradició grega rebutjava la 
injustícia quelcom vergonyós. Sòcrates no va qüestionar això. Però va fer un pas més enllà al 
subratllar que obrar injustament no només és vergonyós, sinó extremadament perjudicial per 
a qui actua d’aquesta manera. És pitjor fer el mal que patir-lo, deia. 

La tesi socràtica que l'injust s'infringeix a si mateix un dany terrible implica la idea de l'ànima 
com allò més valuós de l’ésser humà. 

Sòcrates va entendre d'una manera nova la virtut. La virtut és coneixement de la veritat i 
possessió de la correcta definició dels valors morals. Qui arribi a definir correctament els valors 
sabrà triar correctament, i en això consisteix la moralitat. "Ningú obra malament a posta". 
Aquest punt de vista es va conèixer després com "intel·lectualisme moral". 

3.6 Sòcrates als diàlegs de Plató 

Vegeu l’antologia de textos. 
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4. El socràtics menors 

De tots els filòsofs que van ser 
deixebles de Sòcrates, Plató va 
ser, sens dubte, el més important. 
Però no va ser pas l'únic. Els 
anomenats "socràtics menors" van 
rebre personalment, igual que 
Plató, els ensenyaments de 
Sòcrates. La seva importància 
filosòfica rau, sobretot, en la 
influència que van exercir sobre 
les escoles morals del període 
hel·lenístic. 

A part de la platònica, les tres 
escoles que sorgeixen de 
l'ensenyament socràtic van ser la 
megàrica, la cínica i la cirenaica. 
Les tres tenen en comú posar en el centre de la investigació filosòfica els temes ètics i el seu 
desinterès per les qüestions físiques i cosmològiques. 

 L'escola megàrica. El seu fundador va ser Euclides de Mègara. Els megàrics van 
desenvolupar un dels aspectes més característics del socratisme: la dialèctica, l'art de 
buscar la veritat per mitjà del diàleg. L'escola megàrica va influir en l'escepticisme del 
període hel·lenístic. 

 L'escola cínica. El nom d'aquesta escola, d'acord amb la seva arrel grega, significa 
aproximadament "els que volen ser gossos". Per aquest motiu se'ls conegui també 
com "la secta del gos". Els dos cínics més destacats van ser Antístenes i Diògenes. Sota 
la influència socràtica, els cínics veien en la filosofia el camí segur per arribar a la 
felicitat. Per a ells la felicitat erra el mateix que l'autonomia o la llibertat individual: un 
estat d'autosuficiència que només està a l'abast dels savis. Per arribar-hi consideraven 
que era necessari reduir al mínim les pròpies necessitats i abandonar la vida civilitzada 
(la dona, els fills, la casa, les propietats, els esclaus). Els cínics pensaven —i en aquest 
punt s'allunyaven de Sòcrates— que es pot i s'ha de prescindir de les lleis civils. Cal 
rebutjar-les per la seva artificialitat i perquè allunyen l'ésser humà del seu estat 
natural. Més que un sistema filosòfic, el cinisme va ser un moviment provocador, que 
va fer ús de la ironia per ridiculitzar la societat de l'època. En els segles IV i III aC el 
cinisme va influir en l'escola estoica. 

 Escola cirenaica. Va ser fundada per Aristip. Segons els cirenaics —membres de 
l'aristocràcia i ciutadans integrats de la polis—, la veritable felicitat a la qual pot 
accedir l'ésser humà no és res més que el plaer. L'equació és senzilla: el bé és el plaer, 
el mal, el dolor. La saviesa i la virtut han d'estar al servei del plaer. L'ésser humà no ha 
de tenir més ocupació que cercar-lo, encara que s'hagi d'evitar caure en l'esclavitud 
dels desitjos. Els cirenaics solen ser considerats els precursors de l'epicureisme.  
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Antologia de textos 

Text 1 

Sócrates siempre estaba en público. Muy de mañana iba a los paseos y gimnasios, y cuando la 
plaza estaba llena, allí se le veía, y el resto del día siempre estaba donde pudiera encontrarse 
con más gente. Por lo general hablaba, y los que querían podían escucharle. Nadie vio nunca ni 
oyó a Sócrates hacer o decir nada impío o ilícito. Tampoco hablaba, como la mayoría de los 
demás oradores, sobre la naturaleza del universo, examinando en qué consiste lo que los 
sofistas llaman cosmos y por qué leyes necesarias se rige cada uno de los fenómenos celestes, 
sino que presentaba como necios a quienes se preocupaban de tales cuestiones. En primer 
lugar investigaba si tales individuos, por creer conocer suficientemente las cosas humanas, se 
dedicaban a preocuparse de lo referente a aquellas otras, o si, dejando de lado los problemas 
humanos e investigando lo divino, creían hacer lo que es conveniente. Se sorprendía de que no 
vieran con claridad que los hombres no pueden solucionar tales enigmas, ya que incluso 
quienes más orgullosos están de su discurso sobre estos temas no tienen entre sí las mismas 
opiniones [...]. Unos creen que el ser es uno solo, otros que es infinito en número, unos 
piensan que todo se mueve, otros que nada se mueve nunca, unos que todo nace y perece, 
otros que nada nace ni va a perecer. También examinaba sobre estos temas si, de la misma 
manera que los que han estudiado la naturaleza humana creen que podrán aplicar lo que de 
ella han aprendido en beneficio de sí mismos o de cualquier otro que lo desee, así también los 
que investigan las cosas divinas esperan, una vez que sepan por qué leyes necesarias se 
produce cada cosa, poder aplicar, cuando lo deseen, vientos, aguas, estaciones y cualquier otra 
cosa de éstas que necesiten. O bien si no esperan nada de ello y les basta saber simplemente 
cómo se produce cada uno de estos fenómenos. Esto es lo que decía de los que se entrometen 
en tales cuestiones. En cambio, él siempre conversaba sobre temas humanos, examinando qué 
es piadoso, qué es impío, qué es bello, qué es justo, qué es injusto, qué es la sensatez, qué 
cosa es locura, qué es valor, qué es cobardía, qué es hombre de Estado, qué es gobierno de 
hombres y qué un gobernante, y sobre cosas de este tipo, considerando hombres de bien a 
quienes las conocían, mientras que a los ignorantes creía que con razón se le debía llamar 
esclavos.” 

Jenofonte, Recuerdos de Sócrates. 

Text 2 

Esta es la enorme perplejidad que con respecto a Sócrates se apodera siempre de nosotros, y 
que una y otra vez nos estimula a conocer el sentido y el propósito de esa aparición, la más 
ambigua de la Antigüedad. ¿Quién es éste que se permite atreverse a negar, él solo, el ser 
griego, ese ser que, como Homero, Píndaro y Esquilo, como Fidias, como Pericles, como Pitia y 
Dioniso, como el abismo más profundo y la cumbre más elevada está seguro de nuestra 
estupefacta adoración? [...] Una clave para entender el ser de Sócrates ofrécenosla aquel 
milagroso fenómeno llamado "demón de Sócrates". En situaciones especiales, en las que 
vacilaba su enorme entendimiento, éste encontraba un firme sostén gracias a una voz divina 
que en tales momentos se dejaba oír. Cuando viene, esa voz siempre disuade. En esta 
naturaleza del todo anormal la sabiduría instintiva se muestra únicamente para enfrentarse 
acá y allá al conocer consciente, poniendo obstáculos. Mientras que en todos los hombres 
productivos el instinto es precisamente la fuerza creadora y afirmativa, y la conciencia adopta 
una actitud crítica y disuasiva: en Sócrates el instinto se convierte en un crítico, la consciencia 
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en un creador —¡una verdadera monstruosidad per defectum!— Y ciertamente aquí 
advertimos un monstruoso defectus de toda disposición mística, hasta el punto de que a 
Sócrates habría que llamarle el no-místico específico, en el cual, por una superfetación, la 
naturaleza lógica tuvo un desarrollo tan excesivo como en el místico lo tiene aquella sabiduría 
instintiva. 

F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. 

Text 3 

I si a mi després d'això em diguéssiu: “Sòcrates, nosaltres no volem creure Ànitos, sinó que 
t’absolem, però amb la condició que no passaràs el temps en aquesta mena de proves ni 
cercaràs la veritat; i si ets agafat fent alguna d'aquestes coses, moriràs”, si vosaltres, com dic, 
em poséssiu aquesta condició, jo us diria: “Jo, atenesos, us tinc respecte i us estimo, però vull 
creure més aviat el déu que vosaltres, i mentre respiraré i mentre em serà possible estigueu 
segurs que no deixaré de filosofar i de fer-vos recomanacions i d'ensenyar-vos i de parlar a 
aquell que m'escauré a trobar d'entre vosaltres, dient-li, com tinc per costum: “Oh tu, bon 
amic, que ets atenès, ciutadà de la ciutat més gran i més anomenada per la saviesa i per la 
força, ¿no t'avergonyeixes d'ocupar-te de la fortuna per veure com se't farà el més grossa 
possible, i de la glòria i de l'honor, i en canvi, del seny i de la veritat i de l'ànima, de veure com 
esdevindran millors, no te n'ocupes ni hi penses?” I si algun de vosaltres m'ho nega i diu que se 
n'ocupa, no el deixaré pas anar de seguida i me n'aniré, sinó que li faré preguntes i l'examinaré 
i l'investigaré, i si em sembla que no està en possessió de la virtut, però diu que la posseeix, li 
faré retrets que atribueixi tan poc valor a les coses que en tenen molt i s'estimi tant les coses 
que en tenen poc. Així ho faré amb joves i amb vells, amb aquell que trobaré, estranger o de la 
ciutat, més, però, amb els de la ciutat, perquè em sou més pròxims per la sang. Car sapigueu 
bé que m'ho mana el déu; i jo penso que no hi ha per a la Ciutat cap bé més gran que aquest 
servei meu al déu. Car jo no faig res més que anar d'una banda a l'altra persuadint-vos, joves o 
vells, de no ocupar-vos ni del cos ni dels diners abans ni amb tant de zel com de l'ànima, per 
fer-la tornar el millor possible, dient-vos que la virtut no ve de les riqueses, sinó que les 
riqueses i tots els altres béns dels homes en l'ordre particular i en la vida pública vénen de la 
virtut. Si dient això, doncs, corrompo la joventut, la meva activitat deu ésser perjudicial; però si 
algú afirma que dic altres coses que aquestes, no diu res de bo. En fi, jo diria, atenesos, 
cregueu Ànitos o no el cregueu, m'absolgueu o no m'absolgueu, jo no puc obrar altrament per 
moltes vegades que em condemneu a mort. 

Plató, Apologia de Sòcrates, 29c-30c. 

Text 4 

“—I bé, amic meu, ¿no has sentit dir que sóc fill de Fenàrete, llevadora molt valerosa i 
enèrgica? 

—Sí que ho he sentit dir. 

—I que jo exerceixo el mateix art, ¿també ho has sentit? 

—No, mai. 

—Doncs, sàpigues que és així; però, no em delatis davant els altres. En efecte, company, 
ignoren que posseeixo aquest art, i com que ells no ho saben, no és això el que diuen de mi, 
sinó que diuen que sóc un home estrany que poso el dubte en l'ànima dels homes. ¿Que 
també ho has sentit, això? 



Unitat 3. Sòcrates i la sofística. 

 

 

Pàgina 34 

 

—Sí, això sí. 

—¿Vols que te'n digui la causa? 

—Certament. 

—Reflexiona sobre tot el que fa a l'ofici de llevadora, i et serà més fàcil d'entendre el que vull 
dir. Tu saps que cap dona no fa de llevadora d'altres mentre pot concebre i parir; només en fan 
aquelles que ja no poden tenir fills. 

—Certament. 

—Es diu que la causa d'això és Àrtemis perquè, quan era verge, va presenciar un part. En 
efecte, la dessa ha permès a les dones estèrils de fer de llevadores, perquè la natura humana 
és massa feble per a poder exercitar un art del qual no tingui experiència; en canvi, va assignar 
aquest ofici a les dones que, per edat, no són ja paridores, tot honorant la semblança que 
tenen amb ella. 

—És natural. 

[...] 

—El meu art maièutic, en efecte, s'assembla en quasi tot al de les llevadores, però es 
diferencia en això: que s'exerceix en els homes, però no en les dones, i que afecta les ànimes 
gràvides, però no els cossos. I el més important en el meu art és la capacitat de discernir 
completament si l'ànima del jove engendra fantasmes i mentides o bé allò que és fecund i 
vertader. Perquè també tinc en comú amb les llevadores això: que sóc estèril en saviesa, i els 
retrets que em fan molts des de fa temps, que, d'una banda, interrogo els altres, però, de 
l'altra, no responc res a cap qüestió perquè no tinc res savi per dir, són retrets vertaders. I la 
causa d'això és la següent: el déu em força a exercir de llevadora, però em va negar el donar a 
llum. Jo, doncs, no sóc de cap manera un savi ni he fet cap descoberta que provingui de la 
meva ànima; d'aquells, però, que són deixebles meus, alguns, al principi, semblen certament 
ben ignorants, però tots els qui freqüenten la meva companyia —aquells precisament a qui el 
déu ho permet— progressen molt, segons opinen ells mateixos i també els altres. És evident 
que això no ho aprenen mai de mi, sinó que ells descobreixen i engendren, d'ells mateixos, 
moltes i belles coses.” 

Plató, Teetet, 149a-150d. 

Text 5 

—Jo estic ben convençut que cap home intel·ligent no creu que ningú falti expressament ni faci 
expressament coses lletges i dolentes, ans els intel·ligents saben prou bé que tots els qui fan 
coses lletges i dolentes ho fan sense adonar-se'n. 

[...] 

—Ningú que sàpiga o es pensi saber que una cosa és millor que la que fa, i que a més és 
possible, després no farà la que fa, podent fer una cosa millor; i deixar-se vèncer a si mateix no 
és res més que ignorància, mentre que vèncer-se a si mateix és saviesa. 

Tots hi estigueren d'acord. 

—I bé, què, ¿no anomeneu ignorància tenir una opinió equivocada i falsa de les coses molt 
importants? 

També en això tots estigueren d'acord. 
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—¿No és cert, vaig continuar, que ningú no tendeix de bon grat al mal ni a allò que li sembla 
ésser un mal, ni està en la natura de l'home, pel que es veu, d'anar cap a allò que es pensa que 
és un mal amb preferència a allò que és un bé; i que quan es veu forçat a triar un mal entre 
dos, ningú no triarà el més gran, podent decidir-se pel més petit?” 

Plató, Protàgores, 345d-e; 358c-d. 
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