
Épreuve orale de spécialité. Études classiques 
 
 

Aspects et enjeux de la poésie chez Platon 
 
En vous appuyant sur les trois textes ci-dessous (présentés en grec avec la traduction 
française en regard), expliquez ce que pense Platon de la poésie et des poètes. En cas de 
besoin, vous pouvez citer d'autres passages du philosophe. 
 
Votre exposé oral durera 20 minutes. Pendant les 10 minutes restantes, les 
examinateurs vous poseront des questions complémentaires sur le sujet. 

 
 
Texte 1. Socrate explique la nature de l'inspiration poétique chez le rhapsode (Ion, 
533d-533e) 
 
Ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη μὲν οὐκ ὂν παρὰ σοὶ 
περὶ Ὁμήρου εὖ λέγειν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, 
θεία δὲ δύναμις ἥ σε κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ 
λίθῳ ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν 
ὠνόμασεν, οἱ δὲ πολλοὶ Ἡρακλείαν. Καὶ 
γὰρ αὕτη ἡ λίθος οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς 
δακτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ 
δύναμιν ἐντίθησι τοῖς δακτυλίοις ὥστ' αὖ 
δύνασθαι ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν ὅπερ ἡ 
λίθος, ἄλλους [533e] ἄγειν δακτυλίους, 
ὥστ' ἐνίοτε ὁρμαθὸς μακρὸς πάνυ 
σιδηρίων καὶ δακτυλίων ἐξ ἀλλήλων 
ἤρτηται· πᾶσι δὲ τούτοις ἐξ ἐκείνης τῆς 
λίθου ἡ δύναμις ἀνήρτηται. Οὕτω δὲ καὶ ἡ 
Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν 
ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων 
ὁρμαθὸς ἐξαρτᾶται. Πάντες γὰρ οἵ τε τῶν 
ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ' 
ἔνθεοι ὄντες καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα 
τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ 
μελοποιοὶ οἱ ἀγαθοὶ ὡσαύτως,. 
 
Texte 2. Platon chasse Homère de la cité idéale (La République, III, 398a-b) 
 
[398a] ῎Ανδρα δή, ὡς ἔοικε, δυνάμενον ὑπὸ 
σοφίας παντοδαπὸν γίγνεσθαι καὶ 
μιμεῖσθαι πάντα χρήματα, εἰ ἡμῖν ἀφίκοιτο 
εἰς τὴν πόλιν αὐτός τε καὶ τὰ ποιήματα 
βουλόμενος ἐπιδείξασθαι, προσκυνοῖμεν 
ἂν αὐτὸν ὡς ἱερὸν καὶ θαυμαστὸν καὶ 
ἡδύν, εἴποιμεν δ’ ἂν ὅτι οὐκ ἔστιν τοιοῦτος 
ἀνὴρ ἐν τῇ πόλει παρ’ ἡμῖν οὔτε θέμις 
ἐγγενέσθαι, ἀποπέμποιμέν τε εἰς ἄλλην 



πόλιν μύρον κατὰ τῆς κεφαλῆς 
καταχέαντες καὶ ἐρίῳ στέψαντες, αὐτοὶ δ’ 
ἂν τῷ αὐστηροτέρῳ καὶ ἀηδεστέρῳ 
ποιητῇ [398b] χρῴμεθα καὶ μυθολόγῳ 
ὠφελίας ἕνεκα, ὃς ἡμῖν τὴν τοῦ ἐπιεικοῦς 
λέξιν μιμοῖτο καὶ τὰ λεγόμενα λέγοι ἐν 
ἐκείνοις τοῖς τύποις οἷς κατ’ ἀρχὰς 
ἐνομοθετησάμεθα, ὅτε τοὺς στρατιώτας 
ἐπεχειροῦμεν παιδεύειν. 
 
Texte 3. Portrait de Socrate par Alcibiade (Le banquet, 215a-d) 
 
Σωκράτη δ᾽ ἐγὼ ἐπαινεῖν, ὦ ἄνδρες, οὕτως 
ἐπιχειρήσω, δι᾽ εἰκόνων. Οὗτος μὲν οὖν 
ἴσως οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιότερα, ἔσται δ᾽ ἡ 
εἰκὼν τοῦ ἀληθοῦς ἕνεκα, οὐ τοῦ γελοίου. 
Φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τοῖς 
σιληνοῖς τούτοις τοῖς [215b] ἐν τοῖς 
ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας 
ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ 
αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε διοιχθέντες 
φαίνονται ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες 
θεῶν. Καὶ φημὶ αὖ ἐοικέναι αὐτὸν τῷ 
σατύρῳ τῷ Μαρσύᾳ. [...] Ἀλλ᾽ οὐκ 
αὐλητής; πολύ γε θαυμασιώτερος ἐκείνου. 
[215c] ὁ μέν γε δι᾽ ὀργάνων ἐκήλει τοὺς 
ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει, 
καὶ ἔτι νυνὶ ὃς ἂν τὰ ἐκείνου αὐλῇ [...] τὰ 
οὖν ἐκείνου ἐάντε ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ 
ἐάντε φαύλη αὐλητρίς, μόνα κατέχεσθαι 
ποιεῖ καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν θεῶν τε καὶ 
τελετῶν δεομένους διὰ τὸ θεῖα εἶναι. Σὺ δ᾽ 
ἐκείνου τοσοῦτον μόνον διαφέρεις, ὅτι 
ἄνευ ὀργάνων ψιλοῖς λόγοις ταὐτὸν 
[215d] τοῦτο ποιεῖς. Ἡμεῖς γοῦν ὅταν μέν 
του ἄλλου ἀκούωμεν λέγοντος καὶ πάνυ 
ἀγαθοῦ ῥήτορος ἄλλους λόγους, οὐδὲν 
μέλει ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδενί· ἐπειδὰν δὲ 
σοῦ τις ἀκούῃ ἢ τῶν σῶν λόγων ἄλλου 
λέγοντος, κἂν πάνυ φαῦλος ᾖ ὁ λέγων, 
ἐάντε γυνὴ ἀκούῃ ἐάντε ἀνὴρ ἐάντε 
μειράκιον, ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν καὶ 
κατεχόμεθα. 
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