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Trzeba przyznać, że Historia wojny peloponeskiej Tukidydesa jest arcydziełem. To książka, której nigdy nie przeczytałem do końca, ale
bardzo ją cenię. Jest jednym z tych dzieł, które
obecnie należy czytać z uwagą.
H. MILLER, Książki mojego życia,
przeł. M. FEDYSZAK, Warszawa 2002, s. 172.
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ACCORDING TO THUCYDIDES

REFLECTIONS OF A SOCIOLOGIST OF LITERATURE
ON HISTORY OF THE PELOPONNESIAN WAR

SUMMARY

The presented work is an attempt to look at Thucydides’s History of the Peloponnesian War from a very special point of view — from the perspective of a sociologist of literature. Such a monograph can be imagined in several ways. In the
variant proposed here, it tries to be, on the one hand, a sociological (not military,
but indeed a sociological) reconstruction of a model of the internally and externally conflicted world of Greek polis, just as it is presented along with its problems by the Athenian historian, and on the other hand, a very personal study of
the reading of Thucydides’ work. The combination of both tasks compels the author to create an amalgam of an analysis, interpretation, quasi-guide to the History of the Peloponnesian War and essay (but in an academic, non-literary sense).
The author also intends this work to indicate the contexts in which Thucydides’s
work can be interpreted in a broader way since for the sociologist of literature it
is a bit different than from that of a historian, political scientist, political philosopher or specialist in the theory of international political relations.
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D’APRÈS THUCYDIDE

(CONSIDÉRATIONS D’UN SOCIOLOGUE DE LA LITTÉRATURE
SUR « LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE »)

RÉSUMÉ

Cet ouvrage est une tentative d’examiner « La Guerre du Péloponnèse » de
Thucydide d’un point de vue particulier, à savoir celui d’un sociologue de la littérature. Une telle monographie peut être conçue de nombreuses manières. Dans
la variante proposée ici, elle essaie d’être à la fois une reconstruction sociologique
(non militaire, mais justement — sociologique) du modèle du monde des polis
grecques en conflit interne et externe, tel quel le présente l’historien athénien et
en même temps, une étude très personnelle de l’œuvre de Thucydide. La combinaison ce ses deux défis a imposé la forme de l’ouvrage — nous obtenons un subtil mélange d’analyse, d’interprétation, d’un quasi-guide sur “La guerre du Péloponnèse» et d’un essai (toutefois au sens académique et non littéraire). L’auteur
souhaite également montrer par cet ouvrage les contextes qui conduiraient à une
interprétation plus riche du travail de Thucydide — pour un sociologue de la
littérature ceux-ci différent légèrement des contextes proposés par un historien,
un politologue, un philosophe de la politique ou encore par un spécialiste de la
théorie des relations politiques internationales.

