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Sokrates jako „coacher”.
Metoda Sokratejska odczytana w kluczu działań coachingowych

Socrates as a „coacher”.
The Socrates’ method interpreted in the light of coaching

The main purpose of the paper is an attempt of indicating such 
elements of Socrates’ method, which can be used nowadays coach-
ing. The purpose paper realization is possible thanks to analysis of 
Socrates’ method. The paper was divided into four main parts. In the 
first one the context of ancient philosophical coaching was presen- 
ted. In the second one Socrates’ life was presented. In the third one 
Socrates’ method was presented. In the last one the elements which 
can be used nowadays coaching were indicated. On the basis of the 
analysis it should be claimed that there are the elements of Socrates’ 
method which can be used nowadays coaching: mentor’s adjuvant 
role, activation of alumnus, eclectic component and care about one-
self goodness. The inappropriate element is the ironic component.

Keywords: Socrates, coaching, coacher, ethics, ancient philosophy.

Celem niniejszej pracy jest próba wskazania takich elementów 
metody Sokratejskiej, które mogą być wykorzystywane we współ-
czesnych działaniach coachingowych. Realizacja celu pracy jest 
możliwa dzięki analizie tzw. metody Sokratejskiej. Opracowanie 
zostało ustrukturyzowane w czterech głównych częściach. Najpierw 
zakreślono kontekst starożytnego coachingu filozoficznego. Potem 
przybliżono osobę Sokratesa. W dalszej kolejności skupiono się na 
analizie metody wykorzystywanej przez starożytnego filozofa. Wresz-
cie wyróżniono te komponenty metody Sokratejskiej, które mogą być 
wykorzystywane we współczesnym coachingu. Na podstawie prze-
prowadzonych analiz można wskazać na następujące komponenty: 
pomocnicza rola mentora, aktywizacja podopiecznych, składnik 
eklektyczny oraz troska o własne dobro. Za element niewłaściwy 
należy uznać składnik ironiczny.

Słowa kluczowe: Sokrates, coaching, coacher, etyka, filozofia staro-
żytna.
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W literaturze przedmiotu przeczytać można, że dzisiejsze ro-
zumienie coachingu wykształciło się dopiero w latach 70. XX wieku 
w związku z publikacją Tima Gallwey’a. Oczywiście sam termin znany 
był już dużo wcześniej. Przyjmuje się, że pochodzi on mniej więcej 
z XVI wieku i początkowo oznaczał zaprzęg pomagający przy trans-
porcie. Z czasem mianem coachingu zaczęto określać czynności wy-
konywane przez woźniców, a później tym terminem określano pracę 
nauczycieli (Barreau 2011: 1). Trzeba jednak mieć świadomość tego, 
że pewne elementy czynności rozumiane we współczesnych czasach 
jako coaching funkcjonowały już w starożytności. Chociaż oczywiście 
wtedy nie posługiwano się samym słowem, to jednak wydaje się, że 
początki działań coachingowych spokojnie można cofnąć do czasów 
starożytnych, kiedy działali pierwsi filozofowie będący swoistymi „co-
acherami”. Za jednego z ważniejszych należy uznać Sokratesa, którego 
specyficzny model filozofowania przetrwał do dzisiejszych czasów i już 
pobieżne przyjrzenie się mu pozwala dopatrzyć się w nim pewnych 
istotnych elementów współczesnego coachingu. Celem niniejszego 
opracowania będzie próba wskazania tych elementów tzw. metody 
Sokratejskiej, które mogłyby zostać wykorzystane we współczesnych 
działaniach coachingowych1. Realizacja celu pracy będzie możliwa 
dzięki analizie metody stosowanej przez Sokratesa podczas rozmowy 
z mieszkańcami starożytnej Grecji. Opracowanie zostanie podzielo-
ne na cztery części. Najpierw zostanie ogólnie zarysowany kontekst 

1 Względnie tych, które już są wykorzystywane we współczesnym coachingu.

starożytnego coachingu. Pozwoli to na szersze osadzenie stosowanej 
przez starożytnego filozofa metody. Następnie przybliżone zostaną 
najważniejsze informacje dotyczące samego Sokratesa. W części trze-
ciej będzie miała miejsce prezentacja metody Sokratejskiej. Wreszcie 
w ostatniej części opracowania nastąpi wskazanie tych elementów 
metody Sokratejskiej, które z powodzeniem mogą być wykorzysty-
wane we współczesnym coachingu.

Coaching w wydaniu starożytnych filozofów

Podejmując się próby prezentacji starożytnej filozofii jako rodza-
ju coachingu, należy mieć świadomość stosowania pewnego rodzaju 
anachronizmu. Otóż coaching w dzisiejszym rozumieniu tego słowa 
z całą pewnością nie był znany w świecie starożytnym. Nie zmienia 
to jednak tego, że posługując się pewnymi współczesnymi defini-
cjami oraz zakresem konotacyjnym tego słowa, można pokusić się 
o próbę wskazania pewnych zachowań czy działań starożytnych filo-
zofów, które nosiły niektóre znamiona tego, co dzisiaj nazywane jest 
coachingiem. Chociaż zatem pojawia się tu anachronizm, to jednak 
jego zastosowanie przy uwzględnieniu powyższych uwag wydaje się 
usprawiedliwione. W filozofii starożytnej pojawienie się coachingu 
było związane przede wszystkim z wydobyciem na warsztat zagadnień 
filozoficznych problematyki etycznej. To etyka bowiem jest tą dzie-
dziną filozofii, która dąży do przemiany ludzkiego życia i wyznaczenia 
mu ściśle określonych sposobów zachowania. To właśnie w ramach 
tej dyscypliny filozofowie starają się wpłynąć na swoich wychowan-
ków i wyrobić w nich określony model życia. Na tej podstawie moż-
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na uznać, że coaching w wydaniu filozoficznym pojawił się dopiero 
w epoce Sokratesa (V wiek przed Chrystusem). To właśnie ten myśli-
ciel jako pierwszy w sposób wyraźny wydobył zagadnienia filozoficzne 
na światło dzienne i uczynił przedmiotem intelektualnych rozważań. 
Przed Sokratesem namysł filozoficzny skupiał się przede wszystkim na 
zagadnieniach związanych z filozofią przyrody, a później z retoryką, 
co praktycznie uniemożliwiało wykształcenie się modelu etycznego 
wpływania na uczniów2. Ten aspekt związany był nie tyle z aktywizacją 
życia duchowego rozmówcy, ile raczej z gromadzeniem i przekazywa-
niem wiedzy. Celem filozofów-etyków natomiast była zmiana myśle-
nia u odbiorcy, która ostatecznie miała skutkować poprawą życia. Był 
to zatem cel typowo praktyczny, nie teoretyczny. Po Sokratesie etyka 
stała się jednym z komponentów różnych systemów filozoficznych, 
przy czym zajmowała ona różną pozycję. W niektórych systemach 
wiodła prym i uważana była za główną dyscyplinę filozoficzną. Tak 
było choćby u sokratyków mniejszych (Arystypa, Antystenesa), przed-
stawicieli wielkich szkół helleńskich (Epikura, Zenona z Elei, Pirrona), 
ale również i u myślicieli chrześcijańskich (Justyn Męczennik, Klemens 
Aleksandryjski, Augustyn). W innych systemach natomiast była upra-
wiana, ale tylko jako jeden z komponentów zagadnień filozoficznych. 
Tak było np. u Arystotelesa, który ważniejszą funkcję przypisał filozofii 
teoretycznej. Do dość istotnych zmian doszło w dobie średniowiecza. 
Pod wpływem odkrycia pism Arystotelesa i uprawianej przez niego 
metody umocnił się scholastyczny model uprawiania filozofii, a pod 
wpływem myśli Tomasza doszło do wyraźnego oddzielenia filozofii od 
teologii. Ten podział miał bardzo znamienne skutki. Dotąd bowiem 
namysł etyczny był podejmowany w ramach zagadnień teologiczno-
-filozoficznych. Odtąd to w ramach teologii (a szczególnie w obrębie 
szeroko rozumianej duchowości) zaczęto podejmować problematykę 
etyczną, co spowodowało zaprzestanie zajmowania się przez filozofię 
coachingiem. Jedną z najbardziej podstawowych cech filozoficznego 
coachingu jest jej praktyczny cel nastawiony na chęć spowodowania 
zmiany myślenia u odbiorców i wskazania im określonego sposobu 
życia mającego zapewnić im szczęście. Owo szczęście było oczywiście 
różnie rozumiane przez poszczególnych filozofów, a co za tym idzie, 
proponowali oni różne drogi mające do niego prowadzić. Filozofowie 
traktowani byli jako mentorzy, którzy przez współpracę z wychowan-
kami mieli wpływać na kształtowanie ich osobowości oraz czuwać 
nad ich rozwojem. Z tego też powodu chętnie byli wybierani na na-
uczycieli znaczniejszych osobistości. Dla przykładu Arystoteles był 
wychowawcą Aleksandra Macedońskiego, a Seneka – Nerona. Na 
zakończenie warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden nurt szeroko rozu-
mianej filozofii starożytnej, który zasługuje na krótką charakterystykę 
ze względu na elementy typowo coachingowe. Chodzi mianowicie 
o filozofię żydowską reprezentowaną przede wszystkim przez Filona 
z Aleksandrii. Myśliciel ten osadził namysł filozoficzny w strukturach 
wyznawanej przez siebie wiary i objawienia biblijnego. Z tego też 
powodu tym, co wyraźnie odróżnia etykę Filona, jest silny teocen-
tryzm. Jej celem jest ukierunkowanie człowieka na Boga i zachęcenie 
go do takich działań, które nieustannie będą umacniać jego relacje ze 
Stwórcą. Wymagania etyczne zostały zatem podporządkowane Bogu, 
a sam Stwórca uznany za ich stróża. Wzór ten nosi wiele wspólnych 
cech z modelami chrześcijańskimi, gdzie również etyka została ukie-
runkowana na Boga.

2 Ów wpływ ograniczał się w zasadzie do intelektualnego przekonania od-
biorcy do słuszności stawianych twierdzeń.

Charakterystyka źródeł, biografia 
oraz znaczenie filozofia

Przed właściwym przedstawieniem sylwetki Sokratesa oraz zało-
żeń uprawianej przez niego metody należy pokrótce zaprezentować 
problem związany ze źródłami pozwalającymi na odtworzenie poglą-
dów oraz sposobu prowadzenia przez niego filozoficznego dyskursu. 
Przede wszystkim trzeba być świadomym tego, że Sokrates nie pozo-
stawił po sobie żadnego pisma (Bradatan 2015: 9)3, a jego nauka jest 
znana przede wszystkim z przekazów z jego uczniów: Platona oraz 
Ksenofonta4. Choć zachowane świadectwa różnią się między sobą, 
to jednak pozwalają na odtworzenie zasadniczych zrębów nauczania 
Sokratesa, a więc również i stosowanej przez filozofa metody5. Oczy-
wiście cały czas należy mieć na uwadze to, że nie są to świadectwa 
bezpośrednie, a pisma Platona zdradzają wyraźną tendencyjność 
przejawiającą się w próbie jak najlepszego przedstawienia swego mi-
strza, co nieco osłabia bezstronny i obiektywny charakter Platońskich 
dialogów. O samym życiu starożytnego myśliciela niewiele wiadomo. 
Urodził się około 470 roku przed Chrystusem jako syn rzeźbiarza i ka-
mieniarza Sofroniskosa oraz akuszerki Fainarete (Klosko 2012: 38). 
Jest to o tyle ważna informacja, że zawód uprawiany przez jego matkę 
stanie się ważnym punktem odniesienia w wypracowanej przez nie-
go metodzie. Ożenił się z Ksantypą, z którą miał trzech synów (Greer 
2009: 1)6. Większość życia spędził w rodzinnych Atenach, opuszczając 
je raczej sporadycznie w związku z prowadzonymi przez polis dzia-
łaniami militarnymi. Wiadomo, że trzykrotnie Sokrates miał walczyć 
jako hoplita pod Potidają, Delion i Amfipolis (Jakubczak 2014: 22). 
Znany był z dysput prowadzonych z przechodniami, w których wy-
kazywał sprzeczności w toku rozumowania swoich interlokutorów, 
co nie przysparzało mu specjalnej sympatii (Wojcieszek 2013: 278). 
Z tego też powodu obok pewnej grupy uczniów i zwolenników miał 
również zaciekłych wrogów. W wieku około 70 lat został oskarżony 
przez poetę Meletosa o ateizm oraz demoralizację młodzieży (Faflak, 
Haslam 2013: 11)7. W trakcie postępowania sądowego został uznany 
za winnego i skazany na karę śmierci przez wypicie cykuty, co miało 
miejsce około 399 roku (Shand 2014: 1). Sokrates pod kilkoma wzglę-
dami bardzo mocno zapisał się w historii myśli filozoficznej. Chociaż to 
o Platonie jeden ze współczesnych filozofów napisał, że cała historia 
filozofii to przypisy do Platona, to jednak należy pamiętać, że twórca 
świata idei był wychowankiem i uczniem właśnie Sokratesa (Figurski, 
Ciszewska 2018: 35). To właśnie Sokrates jest uważany za ojca etyki 
i pierwszego myśliciela, który w sposób systematyczny rozpoczął re-
fleksję nad bardzo ważnym działem filozofii, jakim jest etyka8. Wiele 

3 Między innymi z tego też powodu Sokrates był przyrównywany niekiedy 
do Chrystusa.
4 Trzecim ważnym źródłem o Sokratesie są Chmury Arystofanesa. Jest to źró-
dło o tyle istotne, że jako jedyne z zachowanych powstało jeszcze za życia 
filozofa. Do źródeł sekundarnych można zaliczyć pisma Arystotelesa oraz 
sokratyków mniejszych. Por. (Lane 2009: 16-17).
5 Trzeba mieć świadomość tego, że różnica pomiędzy przywołanymi źródła-
mi jest niekiedy bardzo duża, co dodatkowo utrudnia próbę rekonstrukcji 
historycznego Sokratesa. W literaturze przedmiotu mówi się nawet niekie-
dy o tzw. kwestii sokratejskiej.
6 Niektórzy, powołując się na świadectwo Diogenesa Laertiosa, twierdzą, że 
Sokrates miał mieć jeszcze jedną żonę imieniem Myrto, niemniej ta infor-
macja uchodzi za niepewną. Zob. (Nagy 2006: 20).
7 Warto pamiętać, że w starożytności ateistą nie był ten, kto nie uznawał 
żadnych bogów, ale ten, kto nie uznawał bogów wyznawanych przez daną 
społeczność.
8 Por. jednak: (Środa 2010: 9).
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późniejszych szkół filozoficznych, które głównym przedmiotem swoje-
go namysłu uczynią problematykę etyczną (sokratycy mniejsi, epiku-
rejczycy, stoicy itd.), świadomie lub nie będą nawiązywać właśnie do 
pewnych intuicji Sokratesa. Starożytny filozof jako pierwszy podkreślił 
wiodącą rolę duszy w ludzkim życiu i to właśnie on zwrócił szczególną 
uwagę na znaczącą rolę tego komponentu w życiu rozumnej jednostki 
(Hägele 2014: 90)9. W pewnym kręgu osób Sokrates przeciwstawiany 
jest sofistom (Justyński, Justyńska 2013: 21). Zwraca się uwagę na to, 
że nauczanie tego filozofa jest opozycyjne wobec rozpowszechnionej 
w tamtych czasach myśli reprezentowanej przez takich myślicieli, jak 
np. Protagoras czy Gorgiasz postulujący rozwiązanie, które w dzisiej-
szych czasach można by nazwać relatywizmem moralnym, a więc 
brakiem istnienia obiektywnych i pewnych norm moralnych w ży-
ciu jednostki ludzkiej (Domaradzki 2011: 115; Olesiński 2009: 139). 
W tym kontekście Sokrates przedstawiany jest jako ten, kto odrzucał 
ten relatywistyczny pogląd, uznając istnienie norm niezależnych od 
opinii poszczególnych osób. Wreszcie starożytny filozof znany jest ze 
słynnej paremii „wiem, że nic nie wiem”, z którą kojarzony jest bardzo 
charakterystyczny sposób prowadzonego przez niego dyskursu filozo-
ficznego (Dimitrov 2005: 14; Ziemińska 2013: 64).

Metoda sokratejska

Jedną z najbardziej podstawowych cech stosowanej przez So-
kratesa metody był jej dialogiczny charakter (Dillon 2016: 19-20). 
Wbrew pozorom cecha ta ma bardzo duże znaczenie. Przede wszyst-
kim w zamkniętym i ściśle wyznaczonym monologu prezentującym 
z góry określoną argumentację odbiorca pozostawałby całkowicie 
bierny, a jego rola ograniczałaby się w zasadzie tylko do recepcji pre-
zentowanych poglądów. Nie na tym tymczasem filozofowi zależało. 
Sokrates dążył raczej do aktywizacji swojego rozmówcy i starał się 
dać mu możliwość współtworzenia prowadzonej argumentacji oraz 
samodzielnego dochodzenia do prawdy (Schiller 2013: 54). Przy takim 
postawieniu sprawy filozof nie tyle był wyrocznią i mistrzem, co raczej 
przewodnikiem ukierunkowującym interlokutora i ukazującym mu 
nowe ścieżki interpretacyjne, problemy oraz sposoby ich rozwiąza-
nia. Czasami w literaturze przedmiotu mówi się o trzech celach, które 
grecki myśliciel chciał osiągnąć przez stosowaną metodę. Pierwszym 
z nich było wzbudzenie u rozmówcy szczerego pragnienia zabiegania 
o dobro własnej duszy. Drugim – zachęcenie go do zdobycia cnoty. 
Trzecim natomiast – doprowadzenie do prawdy (Reale 2000: 370). 
Kolejnym ważnym atrybutem metody sokratejskiej był jej ironiczny 
charakter. Przez ironię powszechnie rozumie się taką figurę retorycz-
ną, w której dochodzi do zamierzonej przez twórcę niezgodności po-
między dwoma poziomami wypowiedzi: dosłownym oraz ukrytym. 
Dosłownym poziomem wypowiedzi jest ten wyrażony na zewnątrz 
przez podmiot, ukrytym natomiast ten, który zostaje niewyrażony, 
a pozostaje w sferze myśli podmiotu. W przypadku metody sokra-
tejskiej tak rozumiana ironia jest bardzo dobrze widoczna. Filozof 
bowiem w punkcie wyjścia prowadzonej dyskusji przyjmował stano-
wisko nieuka, osoby pozbawionej wiedzy i szukającej jej u swojego 
rozmówcy (Moeller, Moeller 2002: 15)10. Na zewnątrz zatem Sokrates 
9 Jedną z przesłanek ukazujących wielkość tego filozofa jest to, że jego osoba 
stanowi cenzurę dla nowej epoki filozoficznej – namysł filozoficzny uprawia-
ny przed nim nazywany jest filozofią przedsokratejską.
10 Właśnie z tym kontekstem należy wiązać przywołaną już paremię „wiem, 
że nic nie wiem”.

wyrażał brak zrozumienia jakiegoś problemu i właśnie w taki sposób 
odbierał go jego rozmówca. Faktycznie jednak taka zewnętrzna posta-
wa pozostawała w zdecydowanej sprzeczności z faktycznym stanem 
wiedzy filozofa. Ten bowiem nie tylko bardzo dobrze był zaznajomio-
ny z postawionym swemu interlokutorowi problemem, ale równo-
cześnie miał już przemyślany cały schemat argumentacyjny i znał 
kontrargumenty, które w każdej chwili mógł rozmówcy wytoczyć. Na 
zewnątrz wyrażana niewiedza była zatem jedynie przykrywką i ro-
dzajem „pułapki” zastawianej na osoby roszczące sobie pretensje do 
posiadania odpowiedzi na różne życiowe problemy. W ten sposób 
Sokrates niejako odwracał role: z eksperta stawał się ignorantem, 
jego rozmówca natomiast z ignoratna stawał się ekspertem (Perelman 
1979: 20). Oczywiście ironia była możliwa do osiągnięcia w przypad-
ku, gdy rozmówca przyjął grę zaproponowaną przez filozofa i postawił 
się w sytuacji eksperta, inczej bowiem element ironiczny na dalszym 
etapie stosowanej metody nie byłby możliwy do osiągnięcia. Warto 
podkreślić, że taki punkt wyjścia stwarzał jednocześnie dobrą okazję 
do nawiązania kontaktu z interlokutorem, ponieważ ten czując się 
kimś znaczącym, bardziej ochoczo zgadzał się na przyjęcie reguł gry 
sokratejskiej. Z drugiej strony taki punkt wyjścia wydaje się być rodza-
jem polemiki z przedstawicielami sofizmu, którzy uważając się za eks-
pertów, przypisywali sobie znajomość (relatywnej) prawdy. Element 
ironiczy nie był najważniejszym komponentem metody sokratejskiej. 
Nie zmienia to jednak tego, że był to składnik bardzo istotny, ponie-
waż to właśnie on umożliwiał filozofowi przejście do kolejnego etapu 
opracowanego przez siebie ekskursu. Ten drugi komponent nazywany 
jest elementem elenktycznym. Z etymologicznego punktu widzenia 
termin ten ma związek z greckim wyrazem elegktikos oznaczającym 
badanie, zadawanie krzyżowych pytań, a także zbijanie (argumen-
tów)11. Zestawienie tych desygnatów ze sposobem postępowania 
Sokratesa pokazuje zasadność zastosowanej nomenklatury. Po rozpo-
częciu proponowanej przez filozofa gry i zaangażowaniu się odbiorcy 
starożytny myśliciel zaczynał odkrywać prawdę, a więc odwracać role, 
w których umieścił siebie i swojego interlokutora. Sokrates zmierzał 
zatem do odsłonięcia ironii, którą zastosował na początku rozmowy, 
a której jego rozmówca nie był świadomy. Filozof dokonywał tego 
przez szereg różnych pytań dotykających problemów postawionych 
w początkowej fazie rozmowy (Matthews 2005: 170). Interlokutor 
czuł się zobligowany do udzielania stosownych wyjaśnień filozofowi, 
ponieważ to właśnie on postawił się w sytuacji eksperta (Pirocacos 
2015: 79-80). Sokrates tymczasem wychodził z założenia, że skoro 
jego rozmówca posługuje się jakimiś terminami, to jest świadomy 
ich znaczenia (Oppy 2014: 53). Co więcej, filozof zakładał również, 
że jego interlokutor jest osobą racjonalną, a zatem przyjmie wszelkie 
konsekwencje wyprowadzane z przyjętych na początku rozmowy za-
łożeń. Sokrates natomiast w sposób sprytny ukazywał możliwość wy-
prowadzenia z owych aksjomatów teorematów absurdalnych, a więc 
takich, które w sposób oczywisty jawiły się jako nieprawdziwe. W ten 
sposób rozmówca filozofa stawiany był przed następującym dyle-
matem: mógł albo uznać prawdziwość tych absurdalnych twierdzeń 
wyprowadzonych z przyjętych przesłanek, albo je odrzucić, co jednak 
konsekwentnie zmuszało go do odrzucenia samych aksjomatów, które 

11 Krzyżowe pytania (krzyżowy ogień pytań) jest to seria następujących po 
sobie pytań zadawanych w krótkim odstępie czasu po to, żeby rozmówca 
nie miał czasu na głębsze zastanawianie się nad odpowiedzią. Taka metoda 
przymusza do udzielania szczerych odpowiedzi.
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dejmowanie różnego rodzaju działań oraz pojawienie się przekonania 
o kontrolowaniu własnego życia i realizowaniu zamierzonych celów. 
Z powyższym komponentem ściśle wiąże się aktywizacja wychowan-
ka, a więc traktowanie go nie jako biernego słuchacza wykładów czy 
pasywnego odbiorcę przekazywanych treści, ale jako pełnoprawnego 
uczestnika procesu coachingowego. Coaching z samej swej natury nie 
jest nauką, ale raczej pomocą przy jej realizacji, stąd aktywizacja pod-
opiecznego wydaje się wręcz nieodzownym komponentem samego 
procesu. Bardzo dobrze rozumiał to już ponad dwa tysiące lat temu 
Sokrates. Niebagatelny jest również eklektyczny element metody 
Sokratejskiej, a więc wspólna weryfikacja przyjmowanej tezy przez 
zadawanie odpowiednich pytań. Odpowiednie osadzenie takiego spo-
sobu postępowania (przyjęcie jako aksjomat zasady niesprzeczności, 
uznanie konieczności racjonalnego myślenia) może bowiem pomóc 
z jednej strony w stworzeniu przysłowiowej burzy mózgów, a więc 
zebrania potencjalnych rozwiązań jakiegoś problemu, by następnie 
wskazać te, które rozwiążą dany problem w sposób optymalny. Ta-
kie postępowanie z jednej strony pozwala na rzetelne przyjrzenie 
się różnym możliwym rozwiązaniom, z drugiej zaś strony zwiększa 
prawdopodobieństwo wyboru najlepszego z nich. Jak zauważono, 
jednym z celów metody Sokratejskiej było wzbudzenie w odbiorcy 
chęci troszczenia się o własne dobro. Ten komponent również można 
z powodzeniem przenieść na współczesne działania coachingowe. 
Celem coachingu bowiem jest w dalszej perspektywie dobro wy-
chowanków rozumiane jako własny samorozwój oraz rozwiązywanie 
bieżących problemów, co ostatecznie przekłada się na szeroko rozu-
miane zatroskanie o samego siebie. Z drugiej strony warto również 
przyjrzeć się tym elementom metody Sokratejskiej, które nie wydają 
się szczególnie pomocne we współczesnym coachingu, albo takim, 
które w ogólnym rozrachunku mogłyby przynieść więcej szkody niż 
pożytku. Do tej grupy zapewne należy zaliczyć element ironiczny, któ-
ry, jak to zostało pokazane na poprzednim etapie analiz, już u współ-
czesnych Sokratesowi wzbudzał wiele emocji i potęgował nienawiść 
do filozofa. Wychowankowie coachera stosującego ten element me-
tody Sokratejskiej mogliby poczuć się urażeni z kilku powodów. Po 
pierwsze, ich mentor nie byłby z nimi szczery, co prowadziłoby do 
osłabienia zaufania względem takiej osoby. Po drugie, coacher postę-
pujący w ten sposób, obrażałby swoich podopiecznych i wystawiałby 
ich na publiczne pośmiewisko, co również nie przysparzałoby sympatii 
względem niego.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba wskazaniach tych kompo-
nentów metody Sokratejskiej, które mogą być wykorzystywane we 
współczesnym coachingu. Realizacja celu opracowania była możliwa 
dzięki analizie stosowanej przez Sokratesa metody. Praca została 
ustrukturyzowana w czterech częściach. Najpierw zarysowano kon-
tekst starożytnego coachingu filozoficznego. Następnie przybliżono 
osobę samego filozofa. Potem zaprezentowano metodę Sokratejską. 
Wreszcie ostatnim etapem analiz było wskazanie tych komponentów 
metody Sokratejskiej, które mogą być wykorzystywane we współ-
czesnych działaniach coachingowych. W świetle przeprowadzonych 
zestawień można wskazać następujące komponenty metody So-
kratejskiej możliwe do wykorzystania we współczesnym coachingu. 
Pierwszym z nich jest pomocnicza rola mentora ograniczająca się do 

na początku rozmowy przyjął. Oczywiście żadne z tych rozwiązań nie 
było dla rozmówcy dobre. W pierwszym przypadku bowiem Sokrates 
miał prawo do podważenia racjonalności interlokutora, w drugim zaś 
ten musiał się przyznać do niewiedzy, co brutalnie obalało jego prze-
konania utwierdzone na początku rozmowy. W każdym razie w obu 
sytuacjach rozmówca Sokratesa był przez niego publicznie upoka-
rzany. Właśnie tym należy tłumaczyć to, dlaczego metoda sokratej-
ska była tak znienawidzona przez część ateńskiego społeczeństwa 
(Foreman 2014: 61). Interlokutor tracił zaufanie z jednej strony do 
prawdziwości uznawanych przez siebie twierdzeń, z drugiej zaś strony 
tracił fundament, na którym mógłby oprzeć uznawane poglądy. Jeżeli 
metodę sokratejską podzieli się na dwa główne etapy, to można uznać 
element elenktyczny za negatywną część tej metody. Jeżeli rozmówca 
filozofa nie wykazywał chęci do dalszej współpracy, rozmowa kończyła 
się właśnie teraz, a więc w sytuacji gniewnego nastawienia do Sokra-
tesa oraz w przekonaniu o własnej niewiedzy. Wiadomo jednak, że 
w pewnych przypadkach filozof odwoływał się do drugiego, pozytyw-
nego elementu uprawianej przez siebie metody, mianowicie do tzw. 
elementu majeutycznego. Z etymologicznego punktu widzenia wyraz 
ten nawiązuje do greckiego terminu maieutikos oznaczającego osobę 
zajmującą się położnictwem12. Również i w tym przypadku słowo to 
dobrze oddaje istotę tego, co Sokrates na tym etapie chciał osiągnąć. 
Warto przypomnieć, że matka filozofa trudniła się sztuką położniczą, 
a zatem skojarzenie jednego z elementów metody z położnictwem nie 
było przypadkowe i wolno zakładać, że zostało przez starożytnego my-
śliciela dobrze przemyślane (Grzybowski, Jaworska, Kazimierczak-Ku-
charska 2016: 56). Zasadniczym założeniem uprawniającym przepro-
wadzenie elementu majeutycznego było przekonanie, że przy pomo-
cy dobrze wykształconego mistrza uczeń jest w stanie samodzielnie 
zdobyć wiedzę o świecie, a zatem dojść do prawdy (Babbage 2014: 
99). Punktem odniesienia jest tu właśnie obraz rodzącej kobiety, która 
przy pomocy akuszerki jest w stanie sama urodzić dziecko (Dimitrov 
2005: 14-15). Sokrates przez zadawanie odpowiednich pytań pomagał 
swemu rozmówcy nie tyle w zdobyciu wiedzy ze źródła zewnętrznego, 
ile raczej w jej wydobyciu z wnętrza interlokutora. Filozof opierał się 
zatem na przekoniu, że jego rozmówca posiada odpowiednią wiedzę 
na określony temat, ale wiedza ta jest przez podmiot nieuświadomio-
na (Dimitrov, Hodge 2002: 15). Rola Sokratesa więc polegała jedynie 
na takim kierowaniu dyskusji, żeby rozmówca przeniósł tę wiedzę ze 
stanu nieświadomości w stan świadomości.

Spuścizna duchowa Sokratesa możliwa do 
wykorzystania we współczesnym coachingu

Za bardzo ważny element metody Sokratejskiej, który z powo-
dzeniem może, a nawet powinien, być wykorzystywany we współ-
czesnych działaniach coachingowych, należy uznać założenie, że do 
rozwiązania pojawiających się trudności wychowanek jest w stanie 
dojść sam. Mentor pełni jedynie rolę pomocniczą, nakierowuje oraz 
uświadamia podopiecznemu pewne fakty, o których ten zapewne 
wie, ale z różnych powodów może nie być ich do końca świadomy. 
Takie postępowanie pomaga wychowankowi zwiększyć pewność sie-
bie oraz pomaga mu w budowaniu przekonania o własnej wartości. 
Zwiększona pewność siebie z kolei przełoży się na odważniejsze po-

12 Wyrażenie maieutikos technē oznacza po prostu położnictwo (dosł. „sztu-
ka położnicza”).
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nakierowywania i uświadamiania, a nie rozwiązywania problemów 
za wychowanka. Drugim jest aktywizacja podopiecznych. Trzecim – 
składnik eklektyczny, czwartym zaś – troska o własne dobro. Kompo-
nentem niewłaściwym we współczesnych działaniach coachingowych 
wydaje się jedynie element ironiczny, który może powodować brak 
zaufania do osoby coachera.
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