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KSI}GA PIERWSZA
Sokrates. Chodziïem wczoraj na dóï, do Pireusu, z Glaukonem, synem Aristona, 327
ĝeby siÚ pomodliÊ do bogini, a równoczeĂnie chciaïem zobaczyÊ uroczystoĂÊ —
jak jÈ bÚdÈ urzÈdzali, bo jÈ teraz po raz pierwszy obchodzÈ.
WiÚc wydaïa mi siÚ ïadna i procesja miejscowa, ale niemniej przyzwoicie wyglÈdaïa i ta, którÈ Trakowie przysïali. Otóĝ pomodliliĂmy siÚ i napatrzyli, i wracali
do miasta. A tu nas zobaczyï z daleka Polemarch, syn Kefalosa, ĝe siÚ ku domowi B
mamy, wiÚc kazaï chïopakowi, ĝeby pobiegï i poprosiï nas, abyĂmy na niego poczekali. Otóĝ mnie z tyïu chïopak chwyta za pïaszcz i powiada: „Polemarch prosi
was, ĝebyĂcie zaczekali”. Ja siÚ obróciïem i zapytaïem, gdzie by on byï. „Oto on —
powiada — z tyïu nadchodzi, wiÚc poczekajcie”.
— No, wiÚc poczekajmy — mówi Glaukon.
I niedïugo potem nadszedï Polemarch i Adejmantos, brat Glaukona, i Nike- C
ratos, syn Nikiasza, i innych kilku — widocznie od procesji.
Otóĝ Polemarch powiada: — Sokratesie, zdaje mi siÚ, ĝe siÚ macie ku miastu;
niby chcecie wracaÊ.
— Nieěle siÚ domyĂlasz — powiedziaïem.
— A ty widzisz — powiada — ilu nas jest?
— Jakĝeby nie?
— No, to musicie — powiada — albo tych tutaj pokonaÊ, albo zostaniecie na
miejscu.
— Noo — mówiÚ — jeszcze jedna moĝliwoĂÊ zostaje; moĝe my was przekonamy, ĝe trzeba nas puĂciÊ do domu.
— A czyĝbyĂcie potrafili przekonaÊ takich, co nie sïuchajÈ?
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— ¿adnÈ miarÈ — mówi Glaukon.
— WiÚc, ĝe my nie bÚdziemy sïuchali, tego bÈděcie pewni.
328 I Adejmant mówi: — To wy naprawdÚ nie wiecie, ĝe pochodnie bÚdÈ wieczorem, i to z koni, na czeĂÊ bogini?
— Z koni? — powiadam. — To jednak nowa rzecz! Pochodnie bÚdÈ mieli
w rÚku i bÚdÈ je sobie z rÈk do rÈk podawali, ĂcigajÈc siÚ na koniach? Czy jak
mówisz?
— Tak jest — mówi Polemarch. — A do tego jeszcze urzÈdzÈ nocne naboĝeñstwo, które warto zobaczyÊ. Wstaniemy po kolacji i bÚdziemy oglÈdali tÚ uroczystoĂÊ; spotkamy tam wielu mïodych ludzi i bÚdÈ rozmowy.
B Zostañcie koniecznie; nie moĝecie zrobiÊ inaczej!1
WiÚc Glaukon powiada: — Zdaje siÚ, ĝe trzeba zostaÊ.
Ja mówiÚ: — Jeĝeli siÚ tak zdaje, to i trzeba tak zrobiÊ.
II WiÚc poszliĂmy do domu, do Polemarcha, i LizjaszaĂmy tam zastali, i Eutydema —
to bracia Polemarcha; no i Trazymacha z Chalkedonu, i Charmantidesa z Pajanii,
i Klejtofonta, syna Aristonima. A byï w domu i ojciec Polemarcha, Kefalos.
C Wydaï mi siÚ bardzo stary. Bo ja go teĝ i dïugi czas nie widziaïem. Siedziaï
z wieñcem na gïowie w fotelu, z jakÈĂ poduszkÈ pod gïowÈ. WïaĂnie zïoĝyï byï
ofiarÚ w podwórzu. WiÚc usiedliĂmy sobie koïo niego. Bo tam jakieĂ krzesïa
staïy naokoïo2.
Zaczyna dialog uroczy szkic z natury. Sokrates gawÚdzi w sposób bardzo naturalny i prosty, a pamiÚta znakomicie szczegóïy. Przytacza figlarne, peïne serdecznoĂci zaproszenie Polemarcha. Zapowiedzianych wyĂcigów z pochodniami nie zobaczymy wcale,
za to uczestnicy rozmowy bÚdÈ sobie myĂli o czïowieku sprawiedliwym i o sprawiedliwoĂci podawali z ust do ust w pierwszej czÚĂci dialogu; w drugiej Sokrates urzÈdzi nocne
naboĝeñstwo. I zgodnie z treĂciÈ ostatniego zdania tego rozdziaïu Platon bÚdzie czytelników zachÚcaï, ĝeby postÚpowanie dostosowali do tego, co im siÚ wyda sïuszne w rozwaĝaniach, choÊby zrazu byli chcieli inaczej.
2
Charmantides i Klejtofon to nieznani bliĝej uczniowie Trazymacha. Nie biorÈ
prawie udziaïu w dialogu. Na gadatliwe serdeczne przywitanie Kefalosa Sokrates
reaguje przyjaěnie. Jego prostota wydaje siÚ wedle dzisiejszych poczuÊ trochÚ twarda.
Nie przypominamy ludziom starym bliskiej Ămierci, raczej podtrzymujemy w nich zïudzenie, ĝe ĂmierÊ wcale siÚ do nich nie zbliĝa. Sokrates otwarcie wspomina wobec Kefalosa o „progu staroĂci” za 486 wierszem XXIV ksiÚgi Iliady:
1
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Kefalos, jak tylko mnie zobaczyï, zaraz mnie serdecznie pozdrowiï, ale powiada: —
Sokratesie, nieczÚsto siÚ i u nas pokazujesz, tutaj na dole, w Pireusie. A trzeba
byïo przecieĝ. Bo gdybym ja jeszcze miaï dosyÊ siï, aby bez trudnoĂci chodziÊ
do miasta, to by nie byïo trzeba, ĝebyĂ ty tutaj przychodziï; my byĂmy bywali D
u ciebie. A tak, to trzeba, ĝebyĂ ty czÚĂciej tutaj zachodziï. Musisz wiedzieÊ, ĝe
u mnie, im bardziej wiÚdnÈ inne przyjemnoĂci, cielesne, tym bardziej rosnÈ
poĝÈdania i rozkosze zwiÈzane z inteligentnÈ rozmowÈ. WiÚc koniecznie to
zrób i z tymi, z mïodymi bÈdě blisko, i tu do nas zachodě jak do przyjacióï, jak
do bardzo bliskich.
— No tak — powiadam — Kefalosie, ja bardzo lubiÚ rozmawiaÊ z luděmi mocno
starszymi. Mam wraĝenie, ĝe u nich siÚ trzeba dowiadywaÊ tak, jakby oni przed E
nami pewnÈ drogÚ przeszli, którÈ moĝe i nam przechodziÊ wypadnie, jaka teĝ
to ta droga jest: przykra i uciÈĝliwa, czy ïatwa i dobrze siÚ niÈ idzie. WiÚc tak i od
ciebie chÚtnie bym siÚ dowiadywaï, jak ci siÚ co przedstawia, skoro juĝ jesteĂ na
tym punkcie ĝycia, jak to poeci mówiÈ: „na staroĂci progu”, czy to jest ciÚĝki
okres, czy jak ty siÚ wypowiesz o tym, co u ciebie za scenÈ.
— O, na Zeusa — mówi — ja ci, Sokratesie, powiem, jak siÚ to mnie przynajm- III
niej przedstawia. Bo myĂmy siÚ tu nieraz schodzili, kilku takich mniej wiÚcej 329
rówieĂników, aby siÚ staïo zadoĂÊ staremu przysïowiu. WiÚc jak siÚ zejdziemy,
to najwiÚcej nas jest takich, co to narzekajÈ, tÚskniÈ za uciechami mïodoĂci
i przypominajÈ sobie, jak to tam byïo z dziewczÚtami i przy kieliszku, i przy stole,
i inne takie rzeczy koïo tego, i dopieroĝ teraz ěli; jakby wielkie rzeczy potracili
i jakby wtedy ĝyli dobrze, a teraz to w ogóle nie byïo ĝycie. Inni siÚ jeszcze i na to B
Wspomnij ojca wïasnego, do bogów podobny Achillu.
On juĝ tak, jak i ja, dochodzi progu staroĂci.
OczywiĂcie nie jest to próg, od którego siÚ staroĂÊ zaczyna, tylko próg, na którym
siÚ staroĂÊ koñczy. Syn Kefalosa, Lizjasz, moĝe mieÊ w chwili naszej rozmowy okoïo
piÚÊdziesiÈtki, bo urodziï siÚ w 458 r. prz. Chr. Dla Kefalosa jego synowie sÈ zawsze mïodzi. WÈtpliwe jest spostrzeĝenie staruszka, dotyczÈce wzmoĝenia siÚ jego dyspozycji intelektualnych w zwiÈzku z zanikiem poĝÈdañ i przyjemnoĂci „cielesnych”. Nie ma powodu
przypuszczaÊ, ĝe Kefalos udaje zgrzybiaïego fizycznie, jego wycofanie siÚ z dyskusji pod
pretekstem obowiÈzków rytualnych mówi o tym, ĝe rozkosze zwiÈzane z inteligentnÈ
rozmowÈ straciïy w jego oczach równie wiele uroku, jak i wszystkie inne. Zïudzenie
sprawnoĂci intelektualnej moĝna zachowaÊ znacznie dïuĝej niĝ zïudzenie sprawnoĂci
fizycznej, kryteria sÈ nie tak uchwytne, a mïodzi ludzie bywajÈ cierpliwi i uprzejmi,
wiÚc pozwalajÈ starym tkwiÊ w zïudzeniach.
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skarĝÈ, jak to w domu nieraz starymi pomiatajÈ — wiÚc potem chórem zaczynajÈ lamentowaÊ na swojÈ staroĂÊ, ile to im ona nieszczÚĂÊ przynosi. A mnie siÚ
wydaje, Sokratesie, ĝe oni winujÈ nie to, co winne. Bo gdyby tu leĝaïa wina,
to i ja bym tego samego doznawaï skutkiem staroĂci, i wszyscy inni, którzy do
tego wieku doszli. A tymczasem, ja przynajmniej, juĝ spotykaïem innych teĝ
takich, którzy nie tak siÚ mieli na staroĂÊ. Przecieĝ i u Sofoklesa raz byïem, u tego
C poety, jak go ktoĂ zapytaï: „A jak tam u ciebie, Sofoklesie, ze sïuĝbÈ u Afrodyty?
Potrafisz jeszcze obcowaÊ z kobietÈ?”. A ten powiada: „Nie mówĝe gïupstw,
czïowiecze: ja z najwiÚkszÈ przyjemnoĂciÈ od tych rzeczy uciekïem, jakbym siÚ
wyrwaï spod wïadzy jakiegoĂ pana — wĂciekïego i dzikiego”3.
Ja juĝ i wtedy miaïem wraĝenie, ĝe on to dobrze powiedziaï, a dziĂ teĝ nie jestem
innego zdania. Zawsze przecieĝ w staroĂci zaczyna siÚ mieÊ spokój z tymi rzeczami i robi siÚ czïowiek wolny; kiedy ĝÈdze przestajÈ szarpaÊ i opadajÈ, to robi
siÚ caïkiem tak, jak to u Sofoklesa: moĝna siÚ pozbyÊ panów bardzo wielu i to
D nieprzytomnych. WiÚc w tych rzeczach i jeĂli chodzi o stosunki w domu teĝ —
to jedna jest rzecz decydujÈca, ale to nie jest staroĂÊ, Sokratesie, tylko charakter
czïowieka. Jak siÚ czïowiek trafi porzÈdny i ïagodny, to i staroĂÊ mu tylko w miarÚ
dokucza. A jak nie, to i staroĂÊ, Sokratesie, takiemu nieznoĂna, i mïodoĂÊ.
IV Ja byïem zachwycony tym, co on powiedziaï, i chciaïem, ĝeby jeszcze mówiï,
wiÚc go zaczÈïem pobudzaÊ i powiedziaïem:
E — Kefalosie, mam wraĝenie, ĝe wielu by siÚ z tobÈ nie zgodziïo, kiedy tak mówisz,
tylko by uwaĝali, ĝe ty staroĂÊ ïatwo znosisz nie dziÚki swojemu charakterowi, ale
dlatego, ĝe masz duĝy majÈtek. PowiadajÈ, ĝe bogatemu zawsze lĝej pod niejednym wzglÚdem.
Stare przysïowie greckie, które Kefalos przypomina, mówi, ĝe „rówieĂnicy najlepiej siÚ bawiÈ; staruszek lubi staruszka”. Ci starsi panowie, z którymi siÚ Kefalos widuje, reprezentujÈ powszechne poglÈdy na szczÚĂcie i wartoĂci ĝycia. Oni uwaĝajÈ, ĝe szczÚĂcie to przede wszystkim jadïo, napój, kobieta, spokój w domu i szacunek ze strony
otoczenia. To szczÚĂcie koñczy siÚ z reguïy, kiedy nadejdzie staroĂÊ. Inaczej sÈdzi Kefalos.
Gonienie za tamtymi dobrami niszczy spokój czïowieka i oddaje go w niewolÚ Ălepych
namiÚtnoĂci. Dopiero staroĂÊ przynosi wyzwolenie i dopuszcza intelekt do gïosu.
O szczÚĂciu czïowieka decyduje nie wiek, tylko charakter. Czïowiek porzÈdny, opanowany jest szczÚĂliwy, czïowiek rozbity wewnÚtrznie, oddany w niewolÚ niskich ĝÈdz
jest nieszczÚĂliwy bez wzglÚdu na to czy jest mïody, czy stary. Te myĂli rozwinie Platon
w dialogu; w tej chwili podaje to Kefalos jako owoc swego wïasnego doĂwiadczenia
ĝyciowego. Cytowane zdanie Sofoklesa kaĝe siÚ domyĂlaÊ, ĝe poeta wiele kiedyĂ cierpiaï pod tyraniÈ Erosa, dlatego niemoc pïciowa wydaje mu siÚ tak urocza.
3
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— Masz racjÚ — powiada. — Nie zgadzajÈ siÚ. I mówiÈ coĂ tam, choÊ nie to,
co myĂlÈ, tylko tyle, ĝe Temistokles dobrze raz powiedziaï, kiedy mu jakiĂ ktoĂ
z Seryfu z przekÈsem mówiï, ĝe sïawÚ zawdziÚcza nie sobie samemu, tylko miastu, 330
ten powiada, ĝe ani on sam by sïawy nie byï zyskaï, gdyby byï Seryfijczykiem,
ani tamten, gdyby pochodziï z Aten. WiÚc kiedy mowa o ludziach niebogatych,
którzy ciÚĝko znoszÈ staroĂÊ, to wychodzi na to samo, co w tym powiedzeniu,
ĝe ani czïowiek przyzwoity w nÚdzy zbyt ïatwo nie bÚdzie mógï staroĂci znosiÊ, ani
teĝ nieprzyzwoity, jeĝeli siÚ tylko wzbogaci, nie bÚdzie jej miaï zaraz lekkiej4.
A ja powiadam: — Kefalosie, w porównaniu do tego, co masz, toĂ odziedziczyï coĂ wiÚcej, czyĂ siÚ dopiero dorobiï?
— A czegom siÚ dorobiï? — powiada — Sokratesie! Ja mam majÈtek taki poĂredni B
pomiÚdzy majÈtkiem dziadka i ojca. Bo mój dziadek — on siÚ tak nazywaï jak
i ja — odziedziczyï mniej wiÚcej taki sam majÈtek, jak ja mam, i pomnoĝyï go
wiele razy, a mój ojciec, Lizaniasz, zrobiï go jeszcze mniejszym, niĝ on dziĂ jest.
Ja jestem kontent, jeĝeli tym chïopcom zostawiÚ majÈtek nie mniejszy, tylko
o jakÈĂ tam odrobinÚ wiÚkszy, niĝ dostaïem.
— A wiesz, dlaczegom siÚ o to pytaï? — powiadam. — To dlatego, ĝeĂ mi nie
wyglÈdaï na bardzo przywiÈzanego do pieniÚdzy. Po wiÚkszej czÚĂci jest tak u ludzi, C
którzy siÚ ich sami nie dorabiali. A ci, co siÚ ich dorobili, kochajÈ pieniÈdze
dwa razy tak mocno jak inni. Jak poeci kochajÈ swoje utwory, jak ojcowie dzieci,
tak i ci, co siÚ dorobili, wielkÈ wagÚ przywiÈzujÈ do pieniÚdzy, bo to ich wïasna
robota, a jeĝeli chodzi o korzystanie z nich, to tak samo jak inni. Przykro z nimi
obcowaÊ, bo niczego nie chcÈ chwaliÊ, tylko pieniÈdze.
— PrawdÚ mówisz — powiada.
4
Czemu Kefalos ma takie piÚkne poglÈdy? „Bo to nie jest dorobkiewicz” — powiada
Platon. WidaÊ, z jakÈ pogardÈ patrzyï na ludzi oddanych robieniu pieniÚdzy i za jakÈ
przeszkodÚ na drodze rozwoju duchowego uwaĝaï chciwoĂÊ. ChoÊ sam nie gardziï
majÈtkiem i pewien dostatek uwaĝaï za potrzebny do szczÚĂcia. WiÚc najlepiej: dostatek
odziedziczony. WidaÊ, jak niewiele jednostek umiaï otaczaÊ szczerym szacunkiem i sympatiÈ, a szerokie koïa chciwych obywateli, pomnaĝajÈcych tylko majÈtek wïasny i przez
to publiczny, byïy mu nieznoĂne. Arystokrata, intelektualista. I osobliwy reformator
spoïeczny. Osobliwy, bo nie ceniï dóbr materialnych tak, jak je ceniÈ ci, którym próbowaï ĝycie spoïeczne urzÈdzaÊ. Reformatorzy na ogóï dbajÈ o to, ĝeby jak najwiÚcej ich
zwolenników byïo nakarmionych i napojonych, i pocieszonych, i ĝeby posiedli ziemiÚ.
Bo tego najwiÚcej ludzi pragnie i przed reformÈ. Platon gardzi tymi pragnieniami. Zobaczymy, co z tego wyniknie dla reform.
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V — Tak jest — mówiÚ. — A tylko mi jeszcze ten drobiazg powiedz. Jak myĂlisz,
D jakie najwiÚksze dobro wyniosïeĂ stÈd, ĝe posiadasz wielki majÈtek?5

MajÈtek, powiada Kefalos, najwiÚcej siÚ przydaje w staroĂci do tego, ĝeby móc naprawiÊ wyrzÈdzone krzywdy i regulowaÊ zobowiÈzania niedotrzymane, aby uniknÈÊ kary
wiecznej w Hadesie. A wiÚc pieniÈdze majÈ tylko wartoĂÊ poĂredniÈ. StanowiÈ Ărodek
do zachowania sprawiedliwoĂci. SprawiedliwoĂÊ zdaje siÚ mieÊ teĝ dla Kefalosa tylko
wartoĂÊ poĂredniÈ. Ona sïuĝy do unikniÚcia mitycznych mÈk poĂmiertnych.
Ale wiara w mity nie jest niezachwiana. Nawet sam Kefalos Ămiaï siÚ dotÈd z opowiadañ o Iksjonie, o Tantalu, o Danaidach albo o Syzyfie. Dopiero bliska ĂmierÊ przydaje nieco wiarygodnoĂci tym gadkom. Kefalos nie wie, czy jego niepokoje o ĝywot zagrobowy sÈ u niego objawem zniedoïÚĝnienia — tak zapewne myĂlÈ mïodzi intelektualiĂci
obok, czy objawem pewnego jasnowidzenia — tej myĂli wydaje siÚ bliĝszy sam. W kaĝdym
razie to poczucie, ĝe nie ma krzywdy ludzkiej na sumieniu, daje mu spokój wewnÚtrzny
i roznieca w nim niejakÈ nadziejÚ na szczÚĂcie po Ămierci.
W tym miejscu pada pierwszy przytyk pod adresem poetów. Kefalos chwali i cytuje
Pindara, a równoczeĂnie dziwi siÚ, ĝe zdanie wyjÚte z poety ma aĝ taki dobry sens.
Widocznie nawykï do tego, ĝe poeci piszÈ piÚknie, ale raczej od rzeczy. TÚ myĂl Platon
teĝ rozwinie szeroko.
Spotykamy tutaj u Kefalosa pojÚcie nam raczej obce. On mówi o winie nieĂwiadomej, o wyrzÈdzaniu krzywd mimo woli, które teĝ ma czyniÊ ujmÚ sprawiedliwoĂci czïowieka.
My dziĂ wiemy, ĝe do zbrodni potrzeba zïego zamiaru, i nie jest kïamcÈ ten, kto kogoĂ
mimo woli w bïÈd wprowadziï, ani krzywdzicielem ten, kto czyjeĂ prawo zïamaï mimo
woli. Dla nas i Edyp nie jest winien zbrodni ojcobójstwa ani kazirodztwa, bo nie chciaï
ani jednego, ani drugiego, i mógï byï sobie Ămiaïo z tego powodu oczu nie wybieraÊ.
Grecy byli nawykli do pojÚcia grzechu niezamierzonego, a nawet grzechu, który moĝna
dziedziczyÊ po rodzicach, jak nasz grzech pierworodny. Tak i Kefalos tutaj mówi o mimowolnym oszukiwaniu, zamiast o mimowolnym naraĝaniu kogoĂ na straty, za co siÚ
w Hadesie nie powinno ponosiÊ kary, gdyby tam panowaïa sprawiedliwoĂÊ bardziej
nowoczesna. ChÚÊ wynagrodzenia szkód wyrzÈdzonych, takĝe mimo woli, dobrze Ăwiadczy o postawie moralnej Kefalosa.
Kiedy sprawiedliwoĂÊ okazuje siÚ tak doniosïÈ wartoĂciÈ w ĝyciu, ĝe bez niej po
prostu strach ĝyÊ myĂlÈcemu, dobremu czïowiekowi, Sokrates musi koniecznie wiedzieÊ, co to jest sprawiedliwoĂÊ, jak jÈ okreĂliÊ, na czym ona wïaĂciwie polega, a czym
ona nie jest. Po co mu to? Aby jasno myĂleÊ i przy okazji nie mieÊ wÈtpliwoĂci, czy pewien
czyn jest, czy nie jest sprawiedliwy. Sokrates bierze naprzód pod uwagÚ okreĂlenie sprawiedliwoĂci, którym siÚ posïugiwaï Kefalos, nie wiedzÈc nawet o tym, ĝe to robi, i to
okreĂlenie okazuje siÚ za obszerne. Ono by tak brzmiaïo: „Sprawiedliwy jest ten i tylko
ten czïowiek, który zawsze mówi prawdÚ i zawsze oddaje cudzÈ rzecz jej wïaĂcicielowi”.
Sokrates zupeïnie sïusznie domaga siÚ w tym okreĂleniu usuniÚcia sïowa „zawsze” w obu
miejscach, ze wzglÚdu na ludzi obïÈkanych i nieodpowiedzialnych. Nie wszyscy, uwaĝa,
majÈ prawo do prawdy z naszych ust i nie wszyscy majÈ prawo do odebrania z powrotem
5
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— Takie — powiada — ĝe moĝe maïo kto mi uwierzy, kiedy bÚdÚ o nim mówiï.
Bo musisz wiedzieÊ, Sokratesie, ĝe jak czïowieka zaczynajÈ nachodziÊ myĂli
o Ămierci, wtedy siÚ w serce zaczyna wkradaÊ obawa i troska o rzeczy, o które siÚ
czïowiek przedtem nie troszczyï i nie obawiaï. Z jednej strony te bajki — jak
siÚ to mówi — o tym, co siÚ dzieje w Hadesie, ĝe ten, co tu ludziom krzywdÚ
robiï, musi tam pokutowaÊ; czïowiek siÚ dotÈd z tych rzeczy Ămiaï, a teraz one
mu duszÚ zawracajÈ, czy to aby nieprawda. I czïowiek sam, czy to dlatego, ĝe E
stary i zniedoïÚĝniaï, czy teĝ dlatego, ĝe jest juĝ bliĝszy tych rzeczy i jakoĂ lepiej
je widzi — doĂÊ ĝe go zaczynajÈ podejrzenia napeïniaÊ i obawy, wiÚc robi z sobÈ
porachunki i patrzy, czy kogoĂ w czymĂ nie ukrzywdziï. WiÚc kto w swoim ĝyciu
znajduje duĝo ludzkiej krzywdy, ten siÚ jak dziecko przeraĝony ze snu zrywa i strach
go zbiera, i taki ĝycie pÚdzi w zïych przeczuciach. A komu sumienie ĝadnej 331
krzywdy nie wyrzuca, przy tym zawsze bïoga nadzieja stoi i karmi jego staroĂÊ.
Jak to i Pindar powiada. On to ïadnie powiedziaï, Sokratesie, ĝe kto sprawiedliwie i zboĝnie ĝycie przeszedï:
z tym zawsze sïodka nadzieja mieszka
i jego stare serce karmi.
Ta, co rozchwianym myĂlom zawsze daje ster.
Dobrze mówi — aĝ dziwne, jak bardzo do rzeczy. Do tego, moim zdaniem, posiadanie majÈtku przydaje siÚ najwiÚcej — nie dla kaĝdego czïowieka, ale dla przyzwoitego. Bo moĝe tam czïowiek mimo woli kogoĂ kiedyĂ oszukaï albo okïamaï, B
albo winien jest bogu jakieĂ ofiary, albo czïowiekowi pieniÈdze i potem siÚ boi
stÈd odejĂÊ. Otóĝ posiadanie majÈtku w znacznej czÚĂci na to pomaga. Na wiele
innych rzeczy teĝ. Ale tak jedno z drugim zestawiajÈc, powiedziaïbym, Sokratesie, ĝe dla czïowieka myĂlÈcego bogactwo do tego celu najwiÚcej siÚ przydaje.
— Bardzo piÚknie mówisz, Kefalosie — powiedziaïem. — A co do tego wïa- C
Ănie: jeĝeli mowa o sprawiedliwoĂci, to czy powiemy, ĝe sprawiedliwoĂÊ to jest
tego, coĂmy od nich otrzymali, tylko niektórzy. Na prawdÚ z naszych ust i na zwrot wïasnoĂci trzeba dopiero w pewien sposób zasïugiwaÊ.
Polemarch nie sïucha wcale tych sïusznych uwag, a powoïuje siÚ na powagÚ Simonidesa z Keos (559 – 469 przed Chrystusem), poety sïawnego ze swych epigramów peïnych popularnej mÈdroĂci ĝyciowej. Kefalos przyznaï racjÚ Sokratesowi, a nie chciaïby jej
odmówiÊ i Polemarchowi, a ĝe rozstrzygniÚcie wymagaïoby wysiïku umysïowego, wycofuje siÚ uprzejmie z dyskusji, ĝeby wiÚcej do niej nie wróciÊ. Speïniï swoje zadanie. Pokazaïo siÚ dziÚki niemu, ĝe zagadnienie sprawiedliwoĂci jest doniosïe i warto siÚ nim
zajmowaÊ. Ustalenie granic tego pojÚcia jest juĝ rzeczÈ mïodych.
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tyle co: prawdomównoĂÊ — tak po prostu — i tyle co: oddawanie, jeĝeli ktoĂ
coĂ od kogoĂ weěmie, czy teĝ i to nawet raz bÚdzie dziaïaniem sprawiedliwym,
a innym razem niesprawiedliwym? Ja na przykïad coĂ takiego mam na myĂli:
przecieĝ kaĝdy przyzna, ĝe gdyby ktoĂ wziÈï od przyjaciela, od czïowieka przy
zdrowych zmysïach, broñ, a ten by potem oszalaï i zaĝÈdaï jej z powrotem, to nie
trzeba jej oddawaÊ, i nie byïby sprawiedliwy ten, który by jÈ oddaï; ani ten, który
by czïowiekowi zostajÈcemu w takim stanie chciaï mówiÊ wszystko zgodnie
z prawdÈ.
— Sïusznie mówisz — powiada.
D — A wiÚc to nie jest okreĂlenie sprawiedliwoĂci: mówiÊ prawdÚ i oddawaÊ, co
siÚ wziÚïo.
— Aleĝ owszem, Sokratesie — powiedziaï, podchwytujÈc, Polemarch — jeĝeli
wypada wierzyÊ trochÚ Simonidesowi.
— Istotnie — rzekï Kefalos — ale ja juĝ wam przekazujÚ losy i tok tej myĂli.
Bo muszÚ siÚ juĝ zajÈÊ sïuĝbÈ boĝÈ.
— Nieprawdaĝ — powiedziaïem — a po tobie dziedziczy Polemarch?
— Owszem, tak — powiedziaï, uĂmiechnÈwszy siÚ, i w tej chwili poszedï odprawiaÊ naboĝeñstwo.
VI E — WiÚc mów ty — powiedziaïem — skoroĂ odziedziczyï myĂl po ojcu, które
zdanie Simonidesa o sprawiedliwoĂci uwaĝasz za sïuszne6.
— To — powiedziaï — ĝe sprawiedliwie jest oddawaÊ kaĝdemu to, co mu siÚ
winno. Kiedy on to mówi, wydaje mi siÚ, ĝe mówi piÚknie.

Dyskusja podana w najbliĝszych rozdziaïach ma wykazaÊ i wykazuje naprawdÚ
wielkÈ mÚtnoĂÊ pojÚcia sprawiedliwoĂci. Chociaĝ kaĝdy siÚ tym wyrazem posïuguje,
nikt dobrze nie wie, kiedy go stosowaÊ, a kiedy nie, jakie sÈ jego granice, co to wïaĂciwie
jest i na czym polega ta zasadnicza zaleta czïowieka. A ĝe mïodzieĝ uczyïa siÚ w Helladzie, jak i u nas dzisiaj, na poezji ojczystej, wiÚc z natury rzeczy naprzód idzie pod skalpel
rozwaĝañ okreĂlenie Simonidesa: „SprawiedliwoĂÊ polega na oddawaniu zawsze i kaĝdemu
tego, co mu siÚ winno”, suum cuigue tribuere. To upada, z uwagi na ludzi anormalnych.
Wobec tego Polemarch zmienia pojÚcie dïugu, zawarte w wyrazie „winno”, na pojÚcie
powinnoĂci, objaĂnione jako obowiÈzek pomagania dobrym, a szkodzenia wrogom. Jedno
i drugie powinien robiÊ czïowiek sprawiedliwy.
6

Kup książkę

Poleć książkę

331 E

KSI}GA PIERWSZA

25

— No owszem — powiadam — Simonidesowi przecieĝ nie jest ïatwo nie wierzyÊ.
To mÈdry i boski mÈĝ. A co on wïaĂnie mówi, to moĝe ty, Polemarchu, rozumiesz, bo ja nie wiem. Jasna rzecz, ĝe nie to ma na myĂli, coĂmy przed chwilÈ
mówili, ĝe jak ktoĂ coĂ u nas zïoĝy, to trzeba zawsze oddawaÊ z powrotem, nawet
kiedy tego zaĝÈdajÈ nie przy zdrowych zmysïach. ¿e niby to zawsze pewien dïug 332
stanowi to, co u nas zostaïo zïoĝone. No nie?
— Tak.
— Zatem nie trzeba oddawaÊ ani odrobiny wtedy, kiedy by ktoĂ nieprzytomnie ĝÈdaï zwrotu?
— Prawda — powiedziaï.
— WiÚc coĂ innego czy teĝ coĂ takiego, zdaje siÚ, mówi Simonides, ĝe sprawiedliwie jest: oddawaÊ to, co siÚ winno?
— CoĂ innego jednak, na Zeusa — powiada. — On uwaĝa, ĝe przyjaciele przyjacioïom powinni wyĂwiadczaÊ coĂ dobrego, a ĝadnego zïa.
— Rozumiem — powiedziaïem. — ¿e niby nie oddaje tego, co powinien, ktoĂ, B
kto by drugiemu oddawaï pieniÈdze u niego zïoĝone, gdyby to oddanie ich i wziÚcie miaïo byÊ szkodliwe. A byliby przyjacióïmi — ten, co odbiera, i ten, co oddaje.
Czy nie tak mówi Simonides twoim zdaniem?
— Owszem, tak.
— WiÚc cóĝ? To tylko nieprzyjacioïom trzeba oddawaÊ, cokolwiek by siÚ im
byïo winno?
— W kaĝdym razie — powiada — to, co siÚ im naprawdÚ winno. A winno siÚ im,
moim zdaniem — wrogowi przecieĝ ze strony wroga — i to mu siÚ teĝ naleĝy:
winno siÚ im coĂ zïego.
— W takim razie — powiedziaïem — Simonides, widaÊ, w poetyckiej zagadce VII
ukryï to, czym byïaby sprawiedliwoĂÊ. Bo na myĂli miaï, jak widaÊ, to, ĝe spra- C
wiedliwoĂÊ polega na oddawaniu kaĝdemu tego, co mu siÚ naleĝy, a nazwaï to
tym, co siÚ komuĂ winno7.
RozmawiajÈcy zaczynajÈ teraz traktowaÊ sprawiedliwoĂÊ jako pewnÈ umiejÚtnoĂÊ,
jako sztukÚ pewnÈ, fach, wiedzÚ praktycznÈ. Czïowiek sprawiedliwy, jeĝeliby go traktowaÊ
jako specjalistÚ, który by coĂ potrafiï robiÊ, bo znaïby siÚ na pewnej robocie, okazuje
7
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— No, co myĂlisz? — powiada.
— Och, na Zeusa — powiedziaïem — a gdyby go tak ktoĂ zapytaï: „Simonidesie,
komu, czemu i co powinnego i naleĝnego oddajÈca sztuka nazywa siÚ sztukÈ
lekarskÈ?”. Co, myĂlisz, on by nam odpowiedziaï?
— Jasna rzecz — powiada — ĝe ta, co ciaïom oddaje lekarstwa i pokarmy,
i napoje.
— A komu i czemu oddajÈca to, co siÚ winno i co siÚ naleĝy, nazywa siÚ sztukÈ
kucharskÈ?
— Ta, co to potrawom przyprawy.
D — No, dobrze. Zatem sprawiedliwoĂciÈ bÚdzie siÚ nazywaïa sztuka, która komu
i czemu oddaje co?
— Jeĝeli — powiada — mamy jakoĂ iĂÊ za tym, Sokratesie, co siÚ przedtem
powiedziaïo, to bÚdzie ta sztuka, która przyjacioïom i wrogom oddaje poĝytki
i szkody.
— Zatem ty nazywasz sprawiedliwoĂciÈ to: przyjacioïom czyniÊ dobrze, a wrogom ěle?
— Tak mi siÚ zdaje.
— A któĝ najlepiej potrafi chorym przyjacioïom czyniÊ dobrze, a wrogom ěle,
jeĝeli chodzi o chorobÚ i o zdrowie?
— Lekarz.
E — A kto pïynÈcym, jeĝeli chodzi o niebezpieczeñstwa czyhajÈce na morzu?
— Sternik.
— A cóĝ czïowiek sprawiedliwy? W jakiej robocie i w jakim dziaïaniu on najlepiej potrafi przyjacioïom siÚ przydawaÊ, a wrogom szkodziÊ?

siÚ fachowcem bez fachu wïaĂciwie. Bo sprawiedliwoĂÊ nie wytwarza ĝadnych dóbr,
pomaga tylko zachowywaÊ w caïoĂci dobra powierzone komuĂ, a na razie nie uĝywane.
Byïaby to wiÚc umiejÚtnoĂÊ maïo powaĝna w stosunku do umiejÚtnoĂci produktywnych,
twórczych, choÊ miaïaby i ona swoje pole do dziaïania w dziedzinie spóïek pieniÚĝnych.
Sokratesa widocznie bawi ten czïowiek sprawiedliwy, potrzebny jako zawodowiec, i to
potrzebny do rzeczy niepotrzebnych.
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— W walce i spóïce wojennej. Tak siÚ mnie przynajmniej wydaje.
— No, dobrze. A jeĝeli ktoĂ nie choruje, kochany Polemarchu, to mu lekarz
niepotrzebny.
— Prawda.
— A jak kto nie pïynie, to mu nie trzeba sternika.
— Tak.
— A czy i tym, co nie wojujÈ, sprawiedliwy siÚ na nic nie przyda?
— To mi siÚ nie bardzo wydaje.
— WiÚc i podczas pokoju przydaje siÚ sprawiedliwoĂÊ?
333

— Przydaje siÚ.
— A rolnictwo teĝ? Czy nie?
— Tak.
— Aby zdobywaÊ plon?
— Tak.
— A szewstwo teĝ?
— Tak.
— Aby zdobywaÊ obuwie — myĂlÚ, ĝe pewnie tak powiesz.
— No tak.
— No cóĝ, proszÚ ciÚ, a sprawiedliwoĂÊ, gotóweĂ powiedzieÊ, ĝe jest do jakiego
uĝytku albo do osiÈgania czego podczas pokoju?
— Do interesów, Sokratesie.
— A interesami nazywasz spóïki czy coĂ innego?
— Spóïki, oczywiĂcie.

— Czy wiÚc czïowiek sprawiedliwy bÚdzie dobrym i poĝytecznym spólnikiem przy B
kïadzeniu warcab, czy teĝ dobry szachista?
— Szachista.
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— Ale jak chodzi o kïadzenie cegieï i kamieni, to sprawiedliwy wiÚcej siÚ przyda
i bÚdzie lepszym spólnikiem niĝ murarz?
— Na ĝaden sposób.
— WiÚc do jakiejĝe spóïki sprawiedliwy bÚdzie lepszym spólnikiem niĝ kitarzysta; tak jak kitarzysta to lepszy spólnik niĝ sprawiedliwy, kiedy chodzi o wtór
na kitarze?
— Do spóïki pieniÚĝnej; ja przynajmniej tak uwaĝam.
— Wiesz, Polemarchu, ĝe tak; ale moĝe oprócz tych wypadków, gdy chodzi
C o uĝywanie pieniÚdzy. Kiedy za pieniÈdze trzeba wspólnie kupiÊ konia albo sprzedaÊ, wtedy lepszy ten, uwaĝam, co siÚ zna na koniach. No przecieĝ?
— Wydaje siÚ.
— No tak — a jak okrÚt, to budowniczy okrÚtów albo sternik.
— Zdaje siÚ.
— WiÚc kiedy do czego trzeba srebra albo zïota wspólnie uĝyÊ, sprawiedliwy
wiÚcej siÚ przyda niĝ inni?
— Kiedy je trzeba u kogoĂ zïoĝyÊ i byÊ o nie pewnym, Sokratesie.
— WiÚc ty mówisz, ĝe wtedy, kiedy nic nie trzeba z nim robiÊ, tylko ĝeby leĝaïo?
— No tak.
D — WiÚc kiedy pieniÈdze niepotrzebne, wtedy do nich jest potrzebna sprawiedliwoĂÊ?
— Moĝe i tak.
— I sierpu, kiedy trzeba pilnowaÊ, sprawiedliwoĂÊ siÚ przyda — i spólnikom,
i kaĝdemu na wïasny rachunek — a jak go przyjdzie uĝywaÊ, to juĝ umiejÚtnoĂÊ
uprawy winnic?
— Widocznie.
— I tarczy, powiesz, i liry, kiedy trzeba strzec i nie uĝywaÊ ich do niczego, to sprawiedliwoĂÊ siÚ przyda, a jak uĝywaÊ, to juĝ sztuka walczenia w zbroi i muzyka?
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— Koniecznie.
— I tak w ogóle jest ze wszystkimi innymi rzeczami; jak tylko którejĂ potrzeba,
to sprawiedliwoĂÊ siÚ nie przydaje, a jak tej rzeczy nie potrzeba, to sprawiedliwoĂÊ potrzebna?
— Gotowo tak byÊ.
— Nieprawdaĝ wiÚc, przyjacielu, ĝe sprawiedliwoĂÊ to moĝe nie bÚdzie nic takiego
powaĝnego, jeĝeli to jest wïaĂnie coĂ potrzebnego do rzeczy niepotrzebnych.
Ale rozpatrzmy i takÈ rzecz. W walce na piÚĂci albo w jakiejkolwiek innej, czy ten, VIII
co najlepiej potrafi wymierzaÊ ciosy, nie potrafi zarazem najlepiej siÚ osïaniaÊ? E
— Owszem tak.
— A czy i ten, co potrafi siÚ ustrzec choroby, nie potrafi jej zarazem skrycie
zaszczepiaÊ?
— Tak mi siÚ wydaje.
— A wiÚc i obozu straĝnikiem dobrym bÚdzie ten sam, co potrafi dobrze plany 334
nieprzyjacióï wykradaÊ i wyszpiegowaÊ inne ich zabiegi.
— Tak jest.
— WiÚc od czego ktoĂ jest dobry stróĝ, od tego i zïodziej tÚgi.
— Zdaje siÚ.
— WiÚc jeĝeli sprawiedliwy pieniÚdzy pilnowaÊ potrafi, to i kraĂÊ je potrafi
najlepiej.
— Tak niby — powiada — tok myĂli wskazuje.
— Otóĝ pokazuje siÚ, ĝe sprawiedliwy to jest jakby pewien zïodziej. BodajĝeĂ
ty siÚ tego nauczyï z Homera. On przecieĝ kocha dziadka Odyseuszowego ze
strony matki, Autolykosa, i powiada, ĝe on wszystkich ludzi przewyĝszaï — tak B
umiaï kraĂÊ i przysiÚgaÊ. WiÚc zdaje siÚ, ĝe sprawiedliwoĂÊ i wedïug ciebie,
i wedïug Homera, i wedïug Simonidesa, to bÚdzie pewna sztuka zïodziejska,
oczywiĂcie ĝe skierowana na dobro przyjacióï, a na szkodÚ wrogów. Czy nie tak
mówiïeĂ?
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— Aleĝ na Zeusa, nie tak; ja juĝ nie wiem i sam, co mówiïem. To jedno tylko
jeszcze mi siÚ sïuszne wydaje, ĝe sprawiedliwoĂÊ przynosi korzyĂÊ przyjacioïom,
a szkodzi wrogom8.
C — A przyjaciele to — mówisz — ci, którzy siÚ kaĝdemu wydajÈ porzÈdnymi
luděmi, czy teĝ ci, którzy sÈ porzÈdnymi, choÊby siÚ takimi nie wydawali?
A z wrogami tak samo?
— To przecieĝ naturalne — powiada — ĝe kaĝdy siÚ przyjaěnie odnosi do tych,
których uwaĝa za porzÈdnych ludzi, a których ma za ïotrów, tych nienawidzi.
— A czy siÚ ludzie co do tego nie mylÈ i czy nie biorÈ za ludzi porzÈdnych
takich, którzy nimi nie sÈ, a nieraz i wprost na odwrót?
— MylÈ siÚ.
— A wiÚc dla takich ludzie dobrzy bywajÈ wrogami, a ludzie ěli sÈ ich przyjacióïmi.
— No tak.
D — A wiÚc dla nich wtedy czymĂ sprawiedliwym bÚdzie ludziom zïym pomagaÊ,
a ludziom dobrym szkodziÊ?
— Okazuje siÚ.
— Aleĝ dobrzy to sÈ ludzie sprawiedliwi; tacy, co to nikogo nie krzywdzÈ.
— Prawda.

Jeĝeliby sprawiedliwoĂÊ pojmowaÊ jako umiejÚtnoĂÊ pewnÈ i polegajÈcÈ na niej zdolnoĂÊ do dziaïania, to zgodnie z zaïoĝeniem, które Platon czÚsto powtarza, ĝe jedna i ta
sama umiejÚtnoĂÊ czyni czïowieka zdolnym do zachowañ siÚ wprost sobie przeciwnych,
wynikaïoby sïusznie, ĝe czïowiek sprawiedliwy umiaïby byÊ zdolny takĝe do czynów najgorszych. Kto nie chce przyjÈÊ tego ustÚpstwa, nie powinien uwaĝaÊ, ĝe sprawiedliwoĂÊ
jest pewnÈ umiejÚtnoĂciÈ, choÊby nawet obliczonÈ na dobro przyjacióï i na szkodÚ wrogów. Nie naleĝy wiÚc uwaĝaÊ sprawiedliwoĂci za ĝadnÈ umiejÚtnoĂÊ.
Polemarch obstaje juĝ tylko przy tym, ĝe sprawiedliwoĂÊ dobrze czyni przyjacioïom, a szkodzi wrogom. Tutaj trudnoĂÊ sprawia pojÚcie przyjaciela w zwiÈzku ze znanÈ
omylnoĂciÈ ludzkÈ. W razie pomyïki co do wartoĂci czïowieka, a te sÈ nieuniknione,
sprawiedliwym nazywaïby siÚ taki, który by szkody wyrzÈdzaï ludziom dobrym. Przed tym
siÚ Polemarch cofa. Jego „sprawiedliwy” ma zatem szkodziÊ zawsze tylko zïym i zawsze
ma pomagaÊ dobrym.
8
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— WiÚc, wedïug twojego zdania, takim, którzy ĝadnej nikomu nie wyrzÈdzajÈ
krzywdy, sprawiedliwie bÚdzie szkodziÊ.
— Nigdy w Ăwiecie — powiada — Sokratesie, to wyglÈda na myĂl niemoralnÈ.
— WiÚc tylko niesprawiedliwym — powiedziaïem — sprawiedliwie moĝna szkodziÊ, a sprawiedliwym trzeba pomagaÊ?
— To juĝ ïadniej wyglÈda niĝ tamto.
— Zatem niejednemu z tych, Polemarchu, którzy siÚ na ludziach pomylili,
wypadnie szkodziÊ wïasnym przyjacioïom, bo to ïotry, a nieprzyjacioïom poma- E
gaÊ, bo to ludzie dobrzy. W ten sposób powiemy coĂ wprost przeciwnego, niĝ
Simonides mówiï, wedïug nas.
— No tak — powiada — zupeïnie na to wychodzi. WiÚc zmieñmy tu coĂ. Bo
moĝeĂmy niesïusznie wziÚli przyjaciela i nieprzyjaciela.
— JakeĂmy wziÚli, Polemarchu?
— ¿e ten, co siÚ wydaje porzÈdny, to przyjaciel.
— No, a teraz — mówiÚ — jak to zmienimy?
— ¿e przyjacielem jest ten — powiada — który siÚ i wydaje, i jest porzÈdny. 335
A ten, który siÚ tylko wydaje porzÈdny, ale nie jest taki, ten siÚ teĝ wydaje przyjacielem, ale nim nie jest. A o nieprzyjacielu to samo zdanie.
— WiÚc wedïug tej myĂli zdaje siÚ, ĝe przyjacielem bÚdzie czïowiek dobry, a nieprzyjacielem — zïy.
— Tak.
— Zatem radzisz, ĝebyĂmy coĂ dodali do okreĂlenia tego, co sprawiedliwe, a nie
tak, jakeĂmy to zrazu mówili, ĝe sprawiedliwoĂÊ polega na pomaganiu przyjacielowi i szkodzeniu wrogowi. Teraz powiemy w dodatku jeszcze tak: ĝe sprawiedliwie jest dobrze czyniÊ przyjacielowi, dlatego ĝe dobry, a nieprzyjacielowi —
szkodziÊ, dlatego ĝe zïy?
— Tak jest — powiada — zdaje mi siÚ, ĝe to chyba bÚdzie dobrze powiedziane. B
— A czy to jest rzecz czïowieka sprawiedliwego — powiedziaïem — ĝeby szko- IX
dziï komukolwiek z ludzi?
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— O tak — powiada. — otrom i nieprzyjacioïom trzeba szkodziÊ9.
— A konie, którym siÚ szkodzi, robiÈ siÚ lepsze czy robiÈ siÚ gorsze?
— Gorsze.
— Czy pod wzglÚdem wartoĂci, którÈ siÚ odznaczajÈ psy, czy teĝ ze wzglÚdu na
wartoĂÊ charakterystycznÈ dla koni?

I to okreĂlenie nie moĝe siÚ ostaÊ. Sprawiedliwy nie moĝe byÊ zïy dla nikogo,
a szkodziÊ — znaczy byÊ zïym. Zatem i zïym ludziom sprawiedliwy nie moĝe wyrzÈdzaÊ
szkód. SprawiedliwoĂÊ jest pewnym dobrem, jest czÈstkÈ dobra, zatem nie moĝe wyrzÈdzaÊ nikomu zïa, a wiÚc i szkody, jeĝeli szkoda jest zïem.
Tu ïatwo moĝe kaĝdy zapytaÊ, jakĝe to bÚdzie ze sprawÈ kary. Przecieĝ sprawiedliwoĂÊ
powinna wymierzaÊ kary w pewnych wypadkach, a kara wydaje siÚ pewnym zïem,
pewnÈ szkodÈ dla tego, kto jÈ ponosi. Platon odpowiedziaïby tak jak w Gorgiaszu, ĝe
sprawiedliwa kara nie jest ĝadnym zïem naprawdÚ, tylko jest pewnym dobrem, bo leczy
duszÚ od zïa. I tutaj to powie — w ksiÚdze dziewiÈtej. Ten ustÚp przypomina ustÚpy
Nowego Testamentu, np. Mat. 5. 44., w których jest mowa o miïoĂci do nieprzyjacióï.
Tylko ĝe Platon nie zaleca aĝ miïoĂci do nich, ogranicza siÚ do niewyrzÈdzania im
szkód. OczywiĂcie, ĝe i on musiaïby odstÈpiÊ od swojej zasady, gdyby pomyĂlaï o nieuniknionej wojnie i o dziaïaniach wojennych, albo by siÚ wysilaï, ĝeby zabicie wroga
i spalenie jego domu i dobytku nazywaÊ nie szkodÈ ani zïem, tylko czymĂ dobrym,
jakimĂ Ărodkiem poprawczym. Nie obeszïoby siÚ i u niego bez wykrÚtów. I one przyjdÈ.
Bias z Prieny i Pittakos z Mytileny naleĝeli do siedmiu mÚdrców; to byïy powagi przekazane tradycjÈ. Periander byï dyktatorem w Koryncie, Perdikas, ojciec Archelaosa,
monarchÈ macedoñskim (umarï w 414 r. przed Chrystusem), a Ismenias Tebañczyk to
polityk, który siÚ nagle dorobiï wielkich pieniÚdzy, ale ěle skoñczyï, bo w 382 roku skazali go Spartanie na ĂmierÊ za to, ĝe braï od Persów pieniÈdze, aby Ateny podburzyÊ
przeciw Sparcie.
A zdawaïo siÚ tylko tym wszystkim bogaczom i mocarzom, ĝe wiele mogÈ, bo zdaniem
Platona nie ma ĝadnej mocy ten, kto nie moĝe postÚpowaÊ dobrze, byÊ dobrym, a wiÚc
robiÊ tego, czego w gïÚbi duszy chce — wbrew wïasnym zïym zachciankom (Gorg. 466).
Wynik dyskusji aĝ do tego miejsca jest taki: pojÚcie sprawiedliwoĂci, tak jak siÚ
nim posïugujÈ poeci, nauczyciele Hellady, jest mÚtne i prowadzi do twierdzeñ, których
przyjÈÊ nie moĝna. Zawiera rysy przykre (szkodzenie wrogom) i sprzeczne z cechÈ dobrÈ,
istotnÈ dla sprawiedliwoĂci. MyĂli poetów nie sÈ ĝadnÈ podstawÈ moralnÈ dla mïodzieĝy, bo
sÈ mÚtne i prowadzÈ do nonsensów, gdy je próbowaÊ przemyĂleÊ do koñca.
Ale sÈ jeszcze inne poglÈdy na sprawiedliwoĂÊ. Ich ěródïem nie jest tradycja; wychodzÈ
z krytycyzmu sofistów. U nich siÚ teĝ uczy mïodzieĝ. Uczy siÚ drwiÊ z tego, co wyniosïa
z domu. W tej chwili siÚ odezwie reprezentant intelektualizmu wspóïczesnego: Trazymach.
9
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— Ze wzglÚdu na tÚ dla koni.
— WiÚc i psy, którym ktoĂ szkodzi, stajÈ siÚ gorsze ze wzglÚdu na wartoĂÊ
charakterystycznÈ dla psów, a nie na tÚ, którÈ siÚ odznaczajÈ konie?
— Z koniecznoĂci.
— A ludziom, przyjacielu, jeĝeli ktoĂ szkodzi, to czy nie tak samo powiemy: ĝe C
stajÈ siÚ gorsi ze wzglÚdu na wartoĂÊ charakterystycznÈ dla ludzi?
— No tak.
— A czy sprawiedliwoĂÊ — to nie jest wïaĂnie wartoĂÊ charakterystyczna dla
ludzi?
— I to oczywiste.
— I ci ludzie, którym ktoĂ szkodzi, przyjacielu, muszÈ siÚ stawaÊ mniej
sprawiedliwi.
— Zdaje siÚ.
— A czyĝ z pomocÈ muzyki dobrzy muzycy mogÈ ludzi odmuzykalniaÊ?
— Niemoĝliwe.
— A tylko z pomocÈ sztuki jazdy na koniu dobrzy jeěděcy mogÈ oduczaÊ
jeĝdĝenia?
— Nie sposób.
— A tylko z pomocÈ sprawiedliwoĂci ludzie sprawiedliwi mogÈ drugich robiÊ niesprawiedliwymi? Albo w ogóle: prawoĂciÈ mogÈ ludzie prawi drugich deprawowaÊ? D
— To niemoĝliwe.
— Bo przecieĝ to nie jest rzeczÈ ciepïa — sÈdzÚ — chïodziÊ, tylko czegoĂ
wprost przeciwnego.
— Tak.
— Ani suchoĂÊ nie zwilĝa niczego, tylko jej przeciwieñstwo.
— No tak jest.
— Ani dobro zatem szkód nie wyrzÈdza, tylko jego przeciwieñstwo.
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— Widocznie.
— A przecieĝ sprawiedliwy — to dobry?
— Tak jest.
— Zatem, Polemarchu, nie jest rzeczÈ czïowieka sprawiedliwego szkodziÊ komukolwiek; ani przyjacielowi, ani nikomu innemu; to jest sprawa jego przeciwieñstwa: czïowieka niesprawiedliwego.
E — Zdaje mi siÚ — powiada — ĝe ze wszech miar prawdÚ mówisz, Sokratesie.
— Jeĝeli wiÚc ktoĂ mówi, ĝe sprawiedliwoĂÊ to jest oddawanie kaĝdemu tego,
co mu siÚ winno, a ma na myĂli to, ĝe czïowiek sprawiedliwy nieprzyjacioïom
winien wyrzÈdzaÊ szkody, a przyjacioïom wyĂwiadczaÊ przysïugi, to nie byï mÈdry
ten, co to powiedziaï. Bo nie powiedziaï prawdy. Pokazaïo siÚ nam, ĝe nigdy sprawiedliwoĂÊ nikomu szkody nie wyrzÈdza.
— Zgadzam siÚ — powiedziaï.
— WiÚc bÚdziemy walczyli wspólnie — dodaïem — ja i ty, czy tam ktoĂ powie,
ĝe to Simonides powiedziaï czy Bias, czy Pittakos, czy jakiĂ tam inny mÚdrzec
ĂwiÚtej pamiÚci.
— Ja jestem gotów — powiada — stawaÊ obok ciebie w tej walce.
336 — A wiesz ty — mówiÚ — na czyje mi to powiedzenie wyglÈda; to, ĝe sprawiedliwie jest przyjacioïom pomagaÊ, a nieprzyjacioïom szkodziÊ?
— Czyje? — powiada.
— Ja mam wraĝenie, ĝe to Periander powiedziaï albo Perdikkas, albo Kserkses,
albo Ismenias Tebañczyk, albo jakiĂ inny bogaty mÈĝ, któremu siÚ zdawaïo, ĝe
wiele moĝe.
— ¥wiÚta prawda to, co mówisz — powiada.
— No dobrze — mówiÚ. — Skoro siÚ pokazaïo, ĝe i tym nie jest sprawiedliwoĂÊ
i to, co sprawiedliwe, to jak inaczej potrafiïby to ktoĂ okreĂliÊ?
X Otóĝ Trazymach czÚsto juĝ, kiedyĂmy rozmawiali, chciaï nam przerywaÊ i rwaï
B siÚ do gïosu, ale mu przeszkadzali siedzÈcy obok i chcÈcy rzeczy dosïuchaÊ do
koñca. WiÚc kiedyĂmy zrobili pauzÚ i ja ostatnie sïowa powiedziaïem, juĝ nie
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mógï dalej wytrzymaÊ, tylko siÚ skupiï w sobie jak zwierz i rzuciï siÚ na nas,
jakby nas chciaï rozszarpaÊ10.
WiÚc na mnie i na Polemarcha padï strach jak na spïoszone ptaki, a on przy C
wszystkich na caïy gïos powiada: — Co to za brednie was siÚ tutaj trzymajÈ juĝ
od dawna, Sokratesie? I czemu to z was jeden po drugim udaje gïupiego i jeden
drugiemu ustÚpuje miejsca? Przecieĝ jeĝeli naprawdÚ chcesz wiedzieÊ, co
to jest sprawiedliwoĂÊ, to nie ograniczaj siÚ do samych zapytañ i nie popisuj
siÚ zbijaniem, kiedy ktoĂ zaczyna dawaÊ jakieĂ odpowiedzi; ty dobrze wiesz, D
ĝe ïatwiej jest pytaÊ, niĝ odpowiadaÊ, ale odpowiadaj i sam, i powiedz, jak okreĂlasz to, co sprawiedliwe! A tylko ĝebyĂ mi nie mówiï, ĝe to jest to, co potrzebne,
ani to, co poĝyteczne, ani to, co korzystne, ani to, co zyskowne, ani to, co leĝy
w czyimĂ interesie. Tylko jasno i dokïadnie powiedz, jak to okreĂlasz. Bo ja tego
nie zniosÚ, jeĝeli bÚdziesz mówiï takie bzdury.
Kiedym to usïyszaï, przeraziïem siÚ i patrzyïem na niego ze strachem. Mam wraĝenie, ĝe gdybym go nie byï zobaczyï prÚdzej niĝ on mnie, byïbym oniemiaï. E
Ale teraz, kiedy go coraz wiÚksza wĂciekïoĂÊ zaczÚïa ponosiÊ od mówienia, spojrzaïem na niego pierwszy, tak ĝem siÚ staï zdolny dawaÊ odpowiedzi, i powiedziaïem, drĝÈc z lekka: — Trazymachu, nie bÈdě na nas taki zïy! JeĝeliĂmy
gdzieĂ pobïÈdzili w roztrzÈsaniu myĂli, ja i ten tutaj, to bÈdě przekonany, ĝe
bïÈdzimy mimo woli. Przecieĝ gdybyĂmy zïotej monety szukali, to nigdy by ĝaden
z nas nie byï skïonny ustÚpowaÊ drugiemu z drogi w poszukiwaniu i samemu
sobie przeszkadzaÊ w znalezieniu; wiÚc kiedy my sprawiedliwoĂci szukamy, sprawy
cenniejszej niĝ wiele zïotych monet, to nie myĂl, ĝe tak po gïupiemu ustÚpuje
jeden z nas przed drugim, a nie jak najbardziej dbamy o to, ĝeby siÚ ona sama
Karykaturalnie opisany „mistrz sztuki besztania” rzuca siÚ na Sokratesa i Polemarcha, bo gniewa go i niecierpliwi metoda pytañ, zamiast wykïadu. A jeĝeli idzie o rzecz
samÈ, to nie chce zastÚpowaÊ jednego wyrazu drugim, tylko jakoĂ inaczej chciaïby objaĂniÊ
istotÚ sprawiedliwoĂci. Przy tym odrzuca z góry wszystkie cechy sprawiedliwoĂci, które
jej niewÈtpliwie przysïugujÈ w powszechnym rozumieniu, choÊ nie wystarczajÈ do jej
Ăcisïego okreĂlenia. WiÚc to jego ĝÈdanie moĝe byÊ sïuszne. ¿adna z tych cech, które
Trazymach wymienia, nie wystarczy do okreĂlenia sprawiedliwoĂci, ale kaĝda z nich bÚdzie
do jej okreĂlenia niezbÚdna.
Mówiono w Grecji o wilku, ĝe kto go zobaczy prÚdzej niĝ wilk jego, ten potrafi go zabiÊ
i ujĂÊ caïo. Kogo wilk pierwszy zobaczyï, ten przepadï. Trazymach dostaje wiÚc w tym
miejscu rysy drapieĝne domalowane z humorem. Sokrates dla kontrastu usprawiedliwia siÚ z minÈ baranka, który jednak umie czyniÊ aluzje do chciwoĂci sofisty, kiedy
wspomina o szukaniu zïotych monet. Ten baranek jest chytry i umie byÊ zjadliwy.
10
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moĝliwie najjaĂniej ukazaïa. BÈdě przekonany, przyjacielu. Tylko mam wraĝenie,
ĝe nie mamy siï. WiÚc moĝe o wiele bardziej wypada, ĝebyĂcie siÚ nad nami lito337 wali, wy, ludzie zdolni, niĝ ĝebyĂcie siÚ gniewali.
XI On to usïyszaï, rozeĂmiaï siÚ z gïoĂnym sykiem przez zÚby i powiedziaï: —
O, Heraklesie! Oto jest ta zwyczajna ironia Sokratesa! Ja to juĝ przedtem zapowiadaïem tym tutaj, ĝe ty z pewnoĂciÈ odpowiadaÊ nie zechcesz, bÚdziesz siÚ
bawiï ironiÈ i wszystko inne raczej bÚdziesz robiï, niĝbyĂ odpowiadaï, jeĝeli ciÚ ktoĂ
o coĂ zapyta11.
— Bo ty jesteĂ mÈdry, Trazymachu — powiedziaïem. — WiÚc tyĂ dobrze wiedziaï, ĝe gdybyĂ kogoĂ zapytaï, ile to jest dwanaĂcie, i zaraz przy pytaniu zapoB wiedziaï mu z góry: a tylko mi, czïowiecze, nie mów, ĝe dwanaĂcie to jest dwa
razy szeĂÊ, ani ĝe to trzy razy cztery, ani szeĂÊ razy dwa, ani cztery razy trzy, bo ja
nie bÚdÚ znosiï takich bzdur, jasnÈ, uwaĝam, byïoby dla ciebie rzeczÈ, ĝe nikt
by nie potrafiï odpowiedzieÊ komuĂ, kto siÚ tak pyta. A gdyby ci ten ktoĂ powiedziaï: Trazymachu, jak ty to myĂlisz? ¿ebym ja nie dawaï z tych zakazanych
odpowiedzi — ĝadnej? Czy nawet, mÚĝu osobliwy, i wtedy, jeĂli jeden z tych
wypadków zachodzi naprawdÚ? Tylko mam w odpowiedzi podaÊ coĂ innego
niĝ prawdÚ? Czy jak mówisz? Co byĂ mu odpowiedziaï na to?
C — Mniejsza o to — powiada. — I niby to ma byÊ podobne — to do tamtego!
— Nic nie przeszkadza — mówiÚ. — ZresztÈ, jeĂli to nawet i niepodobne, to
jednak ono siÚ tak przedstawia zapytanemu. Czy sÈdzisz, ĝe zapytany moĝe
bÚdzie odpowiadaï nie tak, jak mu siÚ rzecz przedstawia — wszystko jedno, czy
my mu to zakaĝemy, czy nie?
— A to nic innego, tylko ty chcesz tak zrobiÊ. Chcesz daÊ jednÈ z tych odpowiedzi, których ja zabroniïem?
— Ja bym siÚ nie zdziwiï — mówiÚ — gdyby mi siÚ po rozwaĝeniu rzecz tak
wydawaïa.

11
Poznaï siÚ na ironii Trazymach. Sokrates ironizuje dalej. BÚdzie musiaï uĝyÊ w okreĂleniu sprawiedliwoĂci którejĂ z cech „zakazanych”, albo nawet uĝyje ich wszystkich,
bo takie jest jego przekonanie. NastÚpujÈ przekomarzania siÚ Sokratesa z Trazymachem — widocznie przyjazne i nie pomyĂlane zbyt serio.
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— A co wtedy — powiada — jeĝeli ja wskaĝÚ innÈ odpowiedě, róĝnÈ od tych D
wszystkich, na temat sprawiedliwoĂci, i to lepszÈ od tych? Co bÚdzie z tobÈ,
jak sÈdzisz?
— Cóĝ innego — mówiÚ — jak nie to, co musi byÊ z tym, który nie wie. Wypada,
ĝeby siÚ nauczyï od tego, co wie. WiÚc ja myĂlÚ, ĝe wïaĂnie to bÚdzie i ze mnÈ;
i dobrze.
— Bo ty jesteĂ sympatyczny — powiada. — Ale oprócz tego, ĝe siÚ nauczysz,
zapïacisz jeszcze i gotówkÚ.
— Nieprawdaĝ — jak bÚdÚ kiedyĂ miaï — mówiÚ.
— Aleĝ masz juĝ pieniÈdze — zawoïaï Glaukon. — Jeĝeli chodzi o pieniÈdze, E
Trazymachu, to mów. My wszyscy zïoĝymy siÚ dla Sokratesa.
— A tak jest — powiada — to na to, ĝeby Sokrates zrobiï to, co zawsze, aby
sam nie dawaï odpowiedzi, a kiedy odpowiada ktoĂ inny, on mu sïowo odbierze
i bÚdzie zbijaï.
— Ale jakimĝe sposobem — powiedziaïem — duszo dobra, mógïby ktoĂ dawaÊ
odpowiedzi, jeĝeli, po pierwsze, sam nie wie ani nie twierdzi, ĝe wie, a potem,
chociaĝ i coĂ tam sobie myĂli o tych rzeczach, byïoby mu zakazane powiedzieÊ
cokolwiek z tego, co sobie myĂli, a broniïby mu nie byle kto? Doprawdy, ĝe wiÚ- 338
cej wypada, abyĂ ty mówiï. Ty przecieĝ mówisz, ĝe wiesz i ĝe potrafisz to powiedzieÊ. WiÚc nie rób inaczej, tylko zrób mi tÚ ïaskÚ i daj odpowiedě; nie ĝaïuj nauki
i temu tu Glaukonowi, i tym innym.
Kiedym to powiedziaï, wtedy Glaukon i inni zaczÚli go prosiÊ, aby nie robiï ina- XII
czej. WidaÊ byïo, ĝe Trazymach ma ochotÚ przemówiÊ, aby sobie zyskaÊ poklask;
uwaĝaï widaÊ, ĝe ma odpowiedě bardzo piÚknÈ. Udawaï tylko, ĝe siÚ upiera przy
tym, abym ja dawaï odpowiedzi. W koñcu zgodziï siÚ i mówi potem: — Oto jest B
ta mÈdroĂÊ Sokratesa, sam nie chce uczyÊ nikogo, a tylko chodzi po ludziach,
uczy siÚ od nich i nawet siÚ za to nie odwdziÚcza.
— ¿e ja siÚ od drugich uczÚ — rzekïem — toĂ prawdÚ powiedziaï, Trazymachu,
ale jak mówisz, ĝem niewdziÚczny, to nieprawda. Ja jestem wdziÚczny, na ile
mnie staÊ. A staÊ mnie tylko na pochwaïy. Bo ja pieniÚdzy nie mam. Ale jak
ja to chÚtnie robiÚ, jeĝeli mi siÚ wydaje, ĝe ktoĂ mówi do rzeczy, to zaraz siÚ
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C tutaj przekonasz, na miejscu, jak tylko dasz odpowiedě. Bo myĂlÚ, ĝe bÚdziesz
mówiï doskonale12.
— WiÚc sïuchaj — powiada. — Ja twierdzÚ, ĝe to, co sprawiedliwe, to nic innego,
jak tylko to, co leĝy w interesie mocniejszego. No, czemu nie chwalisz? Aha!
Bo nie chcesz!
— Dopiero, jak zrozumiem — powiedziaïem. — Bo teraz jeszcze nie wiem. A to
jak ty wïaĂciwie rozumiesz, Trazymachu? Przecieĝ to chyba nie coĂ w tym rodzaju:
D jeĝeli Pulidamas jest od nas mocniejszy — ten bokser — i w interesie jego ciaïa
leĝy to, ĝeby jadï woïowinÚ, to ta potrawa leĝy zarazem w interesie nas, sïabszych od niego, i jest sprawiedliwa?
— Bo ty jesteĂ obrzydliwiec, Sokratesie — powiada — i bierzesz myĂl z tej strony,
z której byĂ jÈ najgorzej mógï okaleczyÊ.
— Nigdy w Ăwiecie, mój drogi — mówiÚ — tylko jaĂniej powiedz, co myĂlisz.
— No, wiÚc ty nie wiesz — powiada — ĝe z pañstw jedne majÈ dyktatury,
w innych panuje demokracja, a w innych arystokracja?
— Jakĝeby nie?
— Nieprawdaĝ, a to ma moc w kaĝdym pañstwie: rzÈd?
— No, tak.
E — No, wiÚc kaĝdy rzÈd ustanawia prawa dla wïasnego interesu. Demokracja
ustanawia prawa demokratyczne, dyktatura — dyktatorskie, a inne rzÈdy tak
samo. A jak je ustanowiÈ, wtedy ogïaszajÈ rzÈdzonym, ĝe to jest sprawiedliwe dla
rzÈdzonych, co jest w interesie rzÈdzÈcych, a kto siÚ z tych przepisów wyïamuje,
339 tego karzÈ za to, ĝe niby prawo ïamie i jest niesprawiedliwy. WiÚc to jest, poczciwa
Trazymach podaje swoje wïasne ujÚcie sprawiedliwoĂci. W pierwszej chwili, oczywiĂcie, zbyt obszerne. Na to mu figlarnie Sokrates zwraca uwagÚ. I teraz Trazymach
okreĂla, o jakiego to mocniejszego mu chodzi w okreĂleniu. Jego myĂl tak wyglÈda mniej
wiÚcej. SprawiedliwoĂÊ jest wyrazem umownym, narzuconym w ĝyciu spoïecznym przez
tych, którzy w pañstwie rzÈdzÈ, bo majÈ siïÚ. Oni nazywajÈ i kaĝÈ nazywaÊ sprawiedliwoĂciÈ sïuchanie praw, które sami ustanowili dowolnie, kierujÈc siÚ wzglÚdami na wïasny interes. SprawiedliwoĂÊ to jest gotowoĂÊ do dziaïania w myĂl interesów mocniejszego, który ma rzÈd w rÚku i sam wyznacza, co leĝy w jego interesie. SprawiedliwoĂÊ jest
cechÈ wzglÚdnÈ i raz siÚ musi objawiaÊ w takim dziaïaniu, a raz we wprost przeciwnym.
Zaleĝnie od formy rzÈdów. Sprawa czysto umowna.
12
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duszo, to, co mam na myĂli; ĝe w kaĝdym pañstwie sprawiedliwoĂÊ polega na
jednym i tym samym: na interesie ustalonego rzÈdu. RzÈd przecieĝ ma siïÚ.
WiÚc kto dobrze rachuje, temu wychodzi, ĝe sprawiedliwoĂÊ wszÚdzie polega
na jednym i tym samym: na interesie mocniejszego.
— Teraz — powiedziaïem — rozumiem, co masz na myĂli. A czy to prawda, czy
nie, bÚdÚ próbowaï dojĂÊ. W twojej odpowiedzi, Trazymachu, jest teĝ mowa
o tym, co leĝy w czyimĂ interesie, ĝe to jest sprawiedliwoĂÊ, a mnieĂ zabraniaï,
ĝebym o tym nie wspominaï w odpowiedzi. A tymczasem tu dodane tylko to, ĝe B
„mocniejszego”.
— No, a to — powiada — to moĝe maïy dodatek?
— Jeszcze tego nie widaÊ, choÊby byï i wielki. Ale ĝe siÚ trzeba zastanowiÊ nad
tym, czy ty prawdÚ mówisz, to rzecz jasna. Bo i ja siÚ zgadzam, ĝe to, co sprawiedliwe, to leĝy w czyimĂ interesie, a ty dodajesz coĂ do tego i mówisz, ĝe to
w interesie mocniejszego. Ja nie wiem — wiÚc trzeba to rozpatrzyÊ.
— Rozpatruj — powiada.
— To siÚ stanie — rzekïem. — Powiedz mi zatem: czy — oczywiĂcie — takĝe XIII
sïuchania rzÈdzÈcych nie nazwiesz rzeczÈ sprawiedliwÈ?
— Owszem.
— A czy rzÈdzÈcy sÈ nieomylni w kaĝdym pañstwie, czy teĝ mogÈ siÚ w czymĂ C
czasem myliÊ?13
— W kaĝdym razie gdzieĂ — powiada — mogÈ siÚ i myliÊ.

Sokrates sïusznie zwraca uwagÚ na to, ĝe interes mocniejszego musi ktoĂ nieomylnie wyznaczaÊ, jeĝeli postÚpowanie zgodne z nim ma byÊ jednoznacznie okreĂlone.
Mocniejszy moĝe siÚ przecieĝ myliÊ co do wïasnego interesu. Tego, co mocniejszemu sïuĝy
i co mu szkodzi, nie moĝna wyznaczaÊ dowolnie. To jest sprawa rzeczowa, a nie umowna;
moĝliwe sÈ co do tego pomyïki. W razie pomyïki postÚpowanie korzystne dla mocniejszych moĝe byÊ wïaĂnie przez nich zakazane. WiÚc nie naleĝy mieszaÊ tych dwóch róĝnych
rzeczy: tego, co mocniejszy, rzÈdzÈcy nakazuje, i tego, co mocniejszemu, rzÈdzÈcemu
naprawdÚ sïuĝy. Klejtofon interpretuje swego mistrza w tym duchu, ĝe sprawiedliwoĂÊ
wymaga sïuchania rzÈdzÈcych i dziaïania w myĂl tego, jak oni sami swój interes rozumiejÈ — choÊby siÚ mieli myliÊ — a nie w myĂl wïasnej interpretacji ich interesów,
choÊby i najtrafniejszej.
13
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— Prawda wiÚc, ĝe kiedy siÚ biorÈ do ustanawiania praw, to jedne ustanawiajÈ
sïusznie, a niektóre niesïusznie. Mnie siÚ przynajmniej tak zdaje. A „sïusznie”,
czy to znaczy ustanawiaÊ prawa we wïasnym interesie, a „niesïusznie” — to wbrew
wïasnemu interesowi? Czy jak mówisz?
— Tak.
— A jak które prawo ustanowiÈ, to tego powinni sïuchaÊ rzÈdzeni i to jest to,
co sprawiedliwe?
— Jakĝeby nie?
D — Zatem wedïug twego zdania sprawiedliwie jest nie tylko dziaïaÊ w interesie
mocniejszego, ale i wprost przeciwnie: wbrew jego interesowi.
— Co mówisz — ty? — powiada.
— To wïaĂnie, co ty mówisz. Tak siÚ mnie przynajmniej wydaje. Ale przypatrzmy siÚ lepiej. Czyĝ nie zgodziliĂmy siÚ, ĝe kiedy rzÈdzÈcy nakazujÈ rzÈdzonym
coĂ robiÊ, to siÚ niekiedy mylÈ i chybiajÈ tego, co dla nich najlepsze, ale cokolwiek by nakazywali rzÈdzÈcy, to sprawiedliwoĂÊ nakazuje rzÈdzonym speïniaÊ?
Czy na to nie byïo zgody?
E — Zdaje mi siÚ, ĝe tak — powiada.
— No wiÚc uwaĝaj — mówiÚ — ĝeĂ siÚ zgodziï i na to: sprawiedliwoĂÊ wymaga,
ĝeby nieraz dziaïaÊ takĝe wbrew interesom rzÈdzÈcych i mocniejszych, a mianowicie wtedy, gdy rzÈdzÈcy mimo woli nakazujÈ coĂ, co jest przeciwne ich
interesowi; mówisz przecieĝ, ĝe od rzÈdzonych sprawiedliwoĂÊ wymaga, ĝeby
zawsze robili to, co tamci rozkaĝÈ. Czyĝ wtedy, Trazymachu najmÈdrzejszy, nie
wynika z koniecznoĂci to, ĝe sprawiedliwe bÚdzie dziaïanie wprost przeciwne
temu, o którym ty mówisz? Wynika przecieĝ dla sïabszych nakaz dziaïania wbrew
interesom mocniejszego.
340 — Aleĝ tak, na Zeusa, Sokratesie — wmieszaï siÚ Polemarch — to zupeïnie
jasna rzecz.
— Jeĝeli ty mu przyĂwiadczysz — wtrÈciï Klejtofon.
— Ale po cóĝ tutaj — mówi — potrzeba Ăwiadka? Przecieĝ sam Trazymach zgadza siÚ, ĝe rzÈdzÈcy niekiedy nakazujÈ coĂ, co im na zïe wychodzi, a rzÈdzeni po
sprawiedliwoĂci muszÈ to robiÊ.
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— Bo Trazymach zaïoĝyï, Polemarchu, ĝe sprawiedliwoĂÊ wymaga, aby robiÊ
to, co rzÈdzÈcy rozkazujÈ.
— I zaïoĝyï teĝ, Klejtofoncie, i to, ĝe sprawiedliwe jest to, co leĝy w interesie B
mocniejszego. I kiedy te dwa zaïoĝenia przyjÈï, zgodziï siÚ znowu na to, ĝe nieraz
mocniejsi rozkazujÈ wbrew wïasnym interesom, a sïabsi i rzÈdzeni to robiÈ. Na
gruncie tych ustaleñ interes mocniejszego nie bÚdzie wcale bliĝszy sprawiedliwoĂci niĝ dziaïanie wbrew jego interesom.
— Aleĝ on — odparï Klejtofon — przez interes mocniejszego rozumiaï to,
w czym mocniejszy sam upatruje swój interes. To powinien robiÊ sïabszy i on
to przyjÈï jako sprawiedliwe.
— Aleĝ nie tak — powiedziaï Polemarch — nie tak siÚ mówiïo.
— To nic nie szkodzi, Polemarchu — wtrÈciïem — jeĝeli Trazymach teraz C
tak mówi, to my to tak od niego przyjmijmy.
— Powiedz mi, Trazymachu, kiedyĂ okreĂlaï to, co sprawiedliwe, chciaïeĂ mówiÊ XIV
o tym, co leĝy w interesie mocniejszego wedïug jego wïasnego zdania; wszystko
jedno, czyby to naprawdÚ leĝaïo w jego interesie, czy nie? Czy tak mamy rozumieÊ
twoje stanowisko?14
— Wcale nie — powiada. — Cóĝ ty myĂlisz, ĝe ja mocniejszym nazywam kogoĂ,
kto bïÈdzi — wtedy, kiedy bïÈdzi?

Trazymach sam idzie dalej w konwencjonalizmie. RzÈdzÈcy nie myli siÚ, zdaniem
Trazymacha, nigdy, kiedy, jako rzÈdzÈcy, wyznacza to, co leĝy w jego interesie. NieomylnoĂÊ co do wïasnego interesu naleĝy do istoty rzÈdzÈcego tak, jak np. w nowszych czasach nieomylnoĂÊ w rzeczach wiary i obyczajów jest zwiÈzana z urzÚdem papieskim, jak
zresztÈ nieomylny jest w sprawach spornych kaĝdy przewodniczÈcy sÈdu rozjemczego,
któremu ustawa pozwala rozstrzygaÊ pewne spory bezapelacyjnie. Stanowisko Trazymacha wisi jednak tutaj w powietrzu. Moĝna nieomylnie okreĂlaÊ przedmiot czyjejĂ wiary
i kierunek czyjegoĂ postÚpowania, moĝna i spory rozstrzygaÊ bezapelacyjnie, ale nie moĝna, bÚdÈc czïowiekiem, nie myliÊ siÚ nigdy, wyznaczajÈc swój interes i szkodÚ. ChoÊby
siÚ miaïo rzÈdy w rÚku. Juĝ niejeden rzÈd wychowaï sobie z pomocÈ wïasnych ustaw rewolucjÚ, która go sprzÈtnÚïa. Mylnie oceniaï wïasny interes. A gdybyĂmy chcieli z Trazymachem twierdziÊ, ĝe wtedy, gdy siÚ myliï, nie byï juĝ rzÈdem wïaĂciwie, nie wiedzielibyĂmy nigdy dobrze, kto wïaĂciwie jeszcze jest u wïadzy, a kto juĝ nie jest.
W kaĝdym razie Trazymach zaczÈï mówiÊ o istocie rzÈdzenia i wydawaïo mu siÚ, ĝe
rzÈdzÈcy, jako taki, wyznacza swój interes, dba o niego i nakazuje go pilnowaÊ poddanym. Wtedy oni siÚ nazywajÈ sprawiedliwi.
14
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D Ja przynajmniej sÈdziïem — mówiÚ — ĝe to byïa twoja myĂl, kiedyĂ siÚ zgodziï, ĝe rzÈdzÈcy nie sÈ nieomylni, tylko siÚ w czymĂ niekiedy mylÈ.
— To sÈ twoje finty w dyskusjach, Sokratesie — mówi on na to — bo czy ty nazywasz lekarzem kogoĂ, kto siÚ myli co do chorych, ze wzglÚdu na to wïaĂnie,
w czym siÚ pomyliï? Albo rachmistrzem tego, który by siÚ w rachunkach myliï;
E wtedy wïaĂnie, kiedy by siÚ myliï i ze wzglÚdu na ten bïÈd? Ja mam wraĝenie,
ĝe my tak potocznie mówimy, ĝe lekarz siÚ pomyliï i rachmistrz siÚ pomyliï,
i gramatyk. A ja uwaĝam, ĝe kaĝdy z nich, o ile jest tym, czym my go nazywamy,
nie myli siÚ nigdy. Tak, ĝe biorÈc rzeczy ĂciĂle, bo przecieĝ i ty bawisz siÚ w ĂcisïoĂÊ, ĝaden mistrz nie myli siÚ nigdy. Czïowiek, który siÚ myli, myli siÚ dopiero
wtedy, kiedy go wiedza opuszcza, i w tym on juĝ nie jest mistrzem. Tak, ĝe mistrz
albo czïowiek mÈdry, albo czïowiek rzÈdzÈcy nie myli siÚ ĝaden wtedy, kiedy jest
rzÈdzÈcym, chociaĝ kaĝdy moĝe tak powiedzieÊ, ĝe lekarz siÚ pomyliï i rzÈdzÈcy
341 siÚ pomyliï. WiÚc uwaĝaj, ĝe tak i ja tobie teraz odpowiadaïem. A najĂciĂlejsze
ujÚcie jest wïaĂnie to, ĝe rzÈdzÈcy, o ile jest rzÈdzÈcym, nie myli siÚ. A skoro siÚ
nie myli, to on stanowi o tym, co jest w jego interesie, i to powinien rzÈdzony
robiÊ; tak, ĝe — jak od poczÈtku mówiïem — sprawiedliwym nazywam: robiÊ
to, co leĝy w interesie mocniejszego.
XV — No, dobrze, Trazymachu — powiedziaïem — ty masz wraĝenie, ĝe ja sobie
pozwalam na finty w dyskusji?
— Owszem, tak — powiada.
— Bo myĂlisz, ĝe ja w zïym zamiarze i nielojalnie zapytaïem ciÚ tak, jakem ciÚ
zapytaï?
B — Ja to przecieĝ doskonale wiem — powiada. — I to ci siÚ na nic nie przyda;
bo ani nie potrafisz przede mnÈ ukryÊ swych nielojalnoĂci, ani teĝ dopuszczaÊ
siÚ ich jawnie i mnie gwaïtem poïoĝyÊ w dyskusji15.
— Ja bym nawet nie próbowaï — powiedziaïem. — Pokój z tobÈ! Ale ĝeby tu
znowu coĂ takiego miÚdzy nami nie zaszïo, to rozgranicz, jak wïaĂciwie — tak
czy inaczej — uĝywasz sïowa „rzÈdzÈcy” i „mocniejszy”. Bierzesz te wyrazy w znaczeniu potocznym czy teĝ w tym znaczeniu Ăcisïym, któreĂ w tej chwili podaï,
Sokrates zwraca sïusznie uwagÚ, ĝe dbanie o swój interes nie leĝy w istocie rzÈdzenia. Kto rzÈdzi naprawdÚ, ten dba o interesy rzÈdzonych, a wiÚc sïabszych. Zaczem
sprawiedliwy, jeĂli sïucha rzÈdzÈcych naprawdÚ, dba o interes rzÈdzonych, sïabszych.
15
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mówiÈc, ĝe sïabszy powinien po sprawiedliwoĂci pilnowaÊ interesów mocniejszego, bo on jest lepszy.
— Ja — powiada — mówiÚ o tym, który jest w najĂciĂlejszym tego sïowa znaczeniu rzÈdzÈcym. Teraz bÈdě nielojalny i rób finty, jeĝeli potrafisz. Nie mam pod C
twoim adresem ĝadnych zastrzeĝeñ. Tylko ĝe nie potrafisz — w ĝaden sposób.
— Ty moĝe myĂlisz, ĝem oszalaï i gotówem strzyc lwa i dawaÊ finty Trazymachowi?
— No, teraz przecieĝ próbowaïeĂ, aleĂ siÚ nie popisaï i w tym.
— No, doĂÊ tego — powiedziaïem. — Ale powiedz mi takÈ rzecz: ten lekarz w znaczeniu Ăcisïym, o którym mówiïeĂ przed chwilÈ, czy to jest ktoĂ, kto robi pieniÈdze,
czy teĝ ktoĂ, kto dba o chorych? A mów o takim, który jest istotnie lekarzem.
— Ten, co dba o chorych — powiada.
— A cóĝ sternik? Taki sternik co siÚ nazywa — jest komendantem pïynÈcych
czy pïynÈcym?
— Komendantem pïynÈcych.
— Uwaĝam, ĝe wcale nie trzeba braÊ pod uwagÚ, ĝe i on pïynie w okrÚcie, i nie D
trzeba go nazywaÊ pïynÈcym. On siÚ nazywa sternikiem nie ze wzglÚdu na to,
ĝe pïynie, tylko ze wzglÚdu na umiejÚtnoĂÊ pewnÈ i rzÈd nad pïynÈcymi.
— Prawda — mówi.
— Nieprawdaĝ, istnieje teĝ coĂ, co leĝy w interesie kaĝdego z nich.
— Tak jest.
— I umiejÚtnoĂÊ — powiedziaïem — chyba nie na to jest, ĝeby szukaïa i wydobywaïa to, co leĝy w interesie kaĝdego z nich?
— Na to ona jest — mówi.
— A czy i dla kaĝdej umiejÚtnoĂci istnieje coĂ, co by leĝaïo w jej interesie —
coĂ innego niĝ to tylko, ĝeby byïa jak najdoskonalsza?
— Co znaczy to pytanie?

E

— To tak — powiedziaïem — jak gdybyĂ mnie zapytaï, czy ciaïu wystarcza to,
ĝe ono jest ciaïem, czy teĝ mu czegoĂ jeszcze potrzeba, to ja bym powiedziaï, ĝe
potrzeba — ze wszech miar. I dlatego teĝ istnieje umiejÚtnoĂÊ lekarska dziĂ
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wynaleziona, dlatego ĝe ciaïo jest biedne, liche i nie wystarcza mu byÊ ciaïem.
WiÚc ĝeby dla niego zdobywaÊ to, co leĝy w jego interesie, do tego zostaïa rozbudowana umiejÚtnoĂÊ. Czy masz wraĝenie — dodaïem — ĝe mówiÈc tak, mówiÚ
sïusznie czy nie?
— Sïusznie — odpowiedziaï.
342 — WiÚc cóĝ, sama umiejÚtnoĂÊ lekarska czy jest teĝ licha, albo jakaĂ umiejÚtnoĂÊ czy moĝe potrzebowaÊ jakiejĂ dzielnoĂci, tak jak oczy widzenia, a uszy
sïyszenia, wobec czego one potrzebujÈ jeszcze pewnej umiejÚtnoĂci, która bada
i przysparza im tego, co leĝy w ich interesie. Czy w istocie kaĝdej umiejÚtnoĂci teĝ
tkwi pewna lichota i kaĝda umiejÚtnoĂÊ potrzebuje innej umiejÚtnoĂci, która
by dbaïa o to, co jest w interesie tamtej, a sama by potrzebowaïa znowu innej
B takiej umiejÚtnoĂci i to tak w nieskoñczonoĂÊ? Czy teĝ kaĝda sama bÚdzie dbaïa
o to, co jest w jej interesie? A moĝe nie potrzebuje ani siebie samej, ani innej,
ĝeby dbaÊ o to, co leĝy w jej interesie i co ma pomagaÊ na jej nÚdzÚ? Bo ani
nÚdza ĝadna, ani bïÈd ĝaden w umiejÚtnoĂci nie mieszka, ani wypada nawet,
ĝeby umiejÚtnoĂÊ miaïa szukaÊ tego, co leĝy w interesie kogokolwiek innego, a nie
tylko w interesie jej przedmiotu. Ona sama jest nienaruszalna i czysta, niepokalana, bo jest sïuszna, jak dïugo kaĝda jest ĂciĂle i w caïoĂci tym, czym jest.
Weě to tak ĂciĂle jak przedtem. Jest tak czy jest inaczej?
— Tak siÚ wydaje — powiada.
— Przecieĝ sztuka lekarska nie szuka tego, co poĝyteczne dla sztuki lekarskiej,
tylko tego, co dla ciaïa.
— Tak — powiada.
C — Ani umiejÚtnoĂÊ jazdy konnej nie szuka tego, co korzystne dla umiejÚtnoĂci
jazdy konnej, tylko tego, co dla koni. Ani ĝadna inna umiejÚtnoĂÊ tego, co
dla niej samej — tego nawet nie potrzebuje — tylko dla tego, co stanowi jej
przedmiot.
— Zdaje siÚ, ĝe tak — powiada.
— A przecieĝ, Trazymachu, rzÈdzÈ umiejÚtnoĂci teĝ i majÈ moc, panujÈ nad
tym, czego dotyczÈ.
Zgodziï siÚ w tym miejscu, ale z wielkÈ trudnoĂciÈ.
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— Zatem ĝadna wiedza nie dba o interes mocniejszego ani go nie zaleca —
kaĝda dba o interes sïabszego, który zostaje pod jej panowaniem.
D
Zgodziï siÚ i na to w koñcu, choÊ próbowaï to zwalczaÊ.
A kiedy siÚ zgodziï, wtedy ja mówiÚ: — Zatem nic innego, tylko ani lekarz ĝaden,
o ile jest lekarzem, nie szuka tego, co leĝy w jego wïasnym interesie, i nie to
zaleca, tylko to, co jest w interesie chorego. Bo juĝ jest zgoda na to, ĝe lekarz
w Ăcisïym znaczeniu to jest ktoĂ rzÈdzÈcy ciaïami, a nie ktoĂ, kto robi pieniÈdze.
Czy teĝ nie ma zgody?
Przyznaï.
— Nieprawdaĝ, i na to, ĝe sternik, wziÚty w Ăcisïym znaczeniu, ma w rÚku
rzÈd nad pïynÈcymi, a nie jest pïynÈcym.
— Zgoda.
— WiÚc taki sternik i wïadca nie bÚdzie patrzaï i zalecaï interesu sternika, E
tylko bÚdzie dbaï o interes pïynÈcego i poddanego.
Zgodziï siÚ z trudnoĂciÈ.
— Zatem — powiedziaïem — Trazymachu, podobnie i ĝaden inny czïowiek
w ĝadnym rzÈdzie, o ile jest naprawdÚ rzÈdzÈcym, nie patrzy wïasnego interesu
ani go nie zaleca, tylko dba o interes poddanego i tego, dla którego pracuje;
zawsze majÈc na oku to, co leĝy w interesie poddanych i co im przystoi —
z myĂlÈ o tym on mówi wszystko, co mówi, i robi to wszystko, co robi16.
Gdy Platon pisaï o tych „rzÈdzÈcych naprawdÚ”, musiaïo mu przyjĂÊ na myĂl
smutno uĂmiechniÚte pytanie, gdzie teĝ wïaĂciwie sÈ ci „rzÈdzÈcy naprawdÚ”, ci, co to rzÈdzÈc, nie patrzÈ interesu wïasnego, a dbajÈ tylko o dobro rzÈdzonych. Nie widziaï
ich w Atenach i nie mógï ich widzieÊ w Sparcie; byïo o nich na pewno równie trudno jak o lekarzy, którzy by byli tylko lekarzami naprawdÚ, a nie tymi, co siÚ dorabiajÈ
majÈtku leczeniem. WiÚc kiedy pomyĂlaï o rzÈdzÈcych konkretnych, przyszïo mu na
myĂl: „pastuchy”. A gdy o rzÈdzonych — pomyĂlaï sobie: „bydïo”. Juĝ w Teajtecie tak
pisaï. I wydaïo mu siÚ, ĝe jego myĂli o rzÈdzÈcym, który by caïÈ duszÈ dbaï o dobro rzÈdzonych, a nie o siebie, musiaïyby siÚ wydaÊ dziecinne czïowiekowi stojÈcemu z boku, który
by stosunki istniejÈce znaï równie dobrze, jak je znaï Platon sam. Takiemu Trazymachowi
na przykïad. WiÚc grube drwiny wïoĝyï w tej chwili w usta „mistrzowi sztuki besztania”,
drwiny z wïasnych marzeñ o wïadcy idealnym, którego, wiedziaï dobrze, nie ma na Ăwiecie, i kazaï mu sypnÈÊ kazanie siarczyste, peïne ognia i barw realnych, obserwowanych
trzeěwo, przytomnie rzuconych na papier bez ceremonii, bez ogródek i bez osïonek. Oto
16

Kup książkę

Poleć książkę

46

PASTWO

343 A

343 XVI KiedyĂmy juĝ doszli do tego punktu w dyskusji i wszystkim byïo jasne, ĝe siÚ okreĂlenie tego, co sprawiedliwe, odwróciïo i stanÚïo na gïowie, Trazymach, zamiast
dawaÊ odpowiedzi, mówi do mnie: — Powiedz, Sokratesie, a niañkÚ ty masz?
— A to co? — mówiÚ. — Czy nie lepiej dawaÊ odpowiedzi, zamiast pytaÊ
o takie rzeczy?
— Bo widzÚ — powiada — ĝeĂ siÚ zasmarkaï, a ona na to nie uwaĝa i nosa ci nie
uciera, choÊ powinna, kiedy ty jej tu nawet owiec nie rozpoznajesz ani pasterza.
— Bo niby co wïaĂciwie? — powiedziaïem.
B — Bo tobie siÚ zdaje, ĝe pasterze owiec i krów majÈ na oku dobro owiec i krów
i tuczÈ je, i chodzÈ koïo nich, majÈc na oku coĂ innego niĝ dobro swoich panów
i wïasne, i tak samo ci, co rzÈdzÈ w pañstwach, którzy naprawdÚ rzÈdzÈ, myĂlisz,
ĝe jakoĂ inaczej siÚ odnoszÈ do rzÈdzonych niĝ jak do owiec i o czymĂ innym
myĂlÈ nocÈ i dniem, jak nie o tym, skÈd by wyciÈgnÈÊ jak najwiÚkszÈ korzyĂÊ
C dla siebie. I tak daleki jesteĂ od tego, co sprawiedliwe, i od sprawiedliwoĂci, i od
tego, co niesprawiedliwe, i od niesprawiedliwoĂci; ty nie wiesz, ĝe sprawiedliwoĂÊ
i to, co sprawiedliwe, to jest w istocie swojej dobro cudze: dla mocniejszego i rzÈdzÈcego — interes, a dla rzÈdzonego i poddanego — szkoda. Niesprawiedlijak jest dzisiaj, w obecnym ustroju ateñskim. SprawiedliwoĂÊ uchodzi niby to za zaletÚ,
a kto siÚ niÈ odznacza, ten traci na kaĝdym kroku — tylko zïodzieje i oszuĂci wychodzÈ
na wierzch.
Po krzywdzie ludzkiej dochodzi siÚ do majÈtku i po krzywdzie ludzkiej do wïadzy
dyktatorskiej — niezaleĝnej. I do uznania powszechnego. Zbrodnia jest objawem siïy
i w ĝyciu prywatnym, i w publicznym, a sprawiedliwoĂÊ jest kagañcem, który silniejsi,
zwyciÚzcy zbrodniarze nakïadajÈ ludziom sïabszym — z myĂlÈ o swoim wïasnym interesie. Tak jest, choÊ tak nie powinno byÊ. Tak wyglÈda dzisiaj sprawa sprawiedliwoĂci. To
przecieĝ nie sÈ myĂli autentycznego Trazymacha. To sÈ wïasne, gorzkie spostrzeĝenia samego
Platona, wïoĝone Trazymachowi w usta. Platon wïaĂnie dlatego próbuje reformowaÊ spoïeczeñstwo i budowaÊ je na nowo, bo wie i widzi, co siÚ dzieje dzisiaj w rzeczywistoĂci.
Wie, jakim pustym liczmanem jest dziĂ sprawiedliwoĂÊ, kiedy o powodzeniu rozstrzyga
tylko siïa i bezwzglÚdnoĂÊ. O powodzeniu i o szacunku ludzkim. Trazymach mówi
rzeczy zbyt dobrze znane we wszystkich czasach i wielu krajach i zbyt prawdziwe jak na
to, ĝeby tylko Platon sam tego nie wiedziaï i myĂlaï inaczej. Trazymach jest tubÈ Platona. Mówi rzeczy, które Platona bolÈ i brzydzÈ, ale sÈ oparte na jego wïasnych spostrzeĝeniach. WïaĂnie dlatego, ĝe tak jest dziĂ, wypada na nowo od gruntu przemyĂleÊ
zagadnienie sprawiedliwoĂci i pojÈÊ jÈ inaczej, i od fundamentów przebudowaÊ ustrój
spoïeczny, aby w nim nie decydowaïa bezwzglÚdna walka o byt i nie wynosiïa na czoïo
zbrodniarzy.
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woĂÊ: wprost przeciwnie. Ona panuje nad naiwnymi naprawdÚ „poczciwcami”
i nad sprawiedliwymi. RzÈdzeni robiÈ to, co leĝy w interesie rzÈdzÈcego, bo on
jest mocniejszy; sïuchajÈc go, przyczyniajÈ siÚ do jego szczÚĂcia, a do wïasnego D
ani odrobiny. Trzeba przecieĝ zobaczyÊ, arcynaiwny Sokratesie, ĝe czïowiek sprawiedliwy wszÚdzie ma mniej niĝ niesprawiedliwy. Najpierw w interesach, w spóïkach. Gdziekolwiek siÚ taki jeden z drugim zwiÈĝe, to przy rozwiÈzaniu spóïki
nigdy nie znajdziesz, ĝeby sprawiedliwy miaï z niej wiÚcej niĝ niesprawiedliwy.
A nastÚpnie w stosunku do pañstwa, kiedy chodzi o podatki, to z jednakich
dochodów sprawiedliwy wpïaca wiÚcej, a niesprawiedliwy mniej. A jak moĝna
coĂ dostaÊ, to ten nie dostaje nic, a tamten zyskuje grubo. A znowu jak jakiĂ
publiczny urzÈd speïnia jeden i drugi, to dla sprawiedliwego jest kara — jeĝeli juĝ E
nie inna, to ta, ĝe jego wïasne gospodarstwo schodzi przy tym na psy, bo on nie
ma czasu dbaÊ o nie, a z publicznego grosza takiemu nic nie przyjdzie, bo on jest
sprawiedliwy, a oprócz tego jeszcze zaczynajÈ go nienawidziÊ krewni i znajomi,
kiedy im nie chce oddawaÊ ĝadnych przysïug wbrew sprawiedliwoĂci. A u niesprawiedliwego wprost przeciwnie. Ja mówiÚ o tym, o którym przed chwilÈ mówiïem, o takim, co grubo potrafi pamiÚtaÊ o sobie. Ty na takiego patrz, jeĝeli chcesz 344
oceniÊ, o ile lepiej czïowiek wychodzi w swoich prywatnych sprawach na niesprawiedliwoĂci niĝ na sprawiedliwoĂci.
A najïatwiej siÚ o tym przekonasz, jeĝeli weěmiesz pod rozwagÚ niesprawiedliwoĂÊ najdoskonalszÈ; ta czyni najszczÚĂliwszym czïowieka, który siÚ dopuĂciï
niesprawiedliwoĂci, a skrzywdzonych i tych, którzy siÚ krzywd dopuszczaÊ nie chcÈ,
skazuje na nÚdzÚ ostatniÈ. To jest dyktatura. Ona nie po maïym kawaïku cudze
dobro i po cichu, i gwaïtem zagrabia; i ĂwiÚcone, i niepoĂwiÚcone, prywatne
czy publiczne — wszystko razem.
Gdy siÚ ktoĂ jawnie dopuszcza kaĝdej z tych zbrodni z osobna, spotyka go kara B
i obelgi na niego spadajÈ — najgorsze. O takich, co siÚ dopuszczajÈ poszczególnych zbrodni tego rodzaju, mówi siÚ przecieĝ, ĝe to ĂwiÚtokradcy i porywacze
ludzi, i wïamywacze, i rabusie, i zïodzieje. A jeĝeli ktoĂ nie tylko pieniÈdze obywateli weěmie, ale jeszcze ich samych podbije i w niewolników zamieni, wtedy,
zamiast tych hañbiÈcych przydomków, spadajÈ na niego gratulacje i wyrazy
uwielbienia. Nie tylko ze strony obywateli, ale i z innych stron, gdzie tylko siÚ C
dowiedzÈ, ĝe ten czïowiek miary zbrodni dopeïniï. Bo przecieĝ ci, co obelgi
miotajÈ na niesprawiedliwoĂÊ, robiÈ to nie z obawy przed wyrzÈdzeniem krzywd,
tylko z obawy przed ich doznawaniem. W ten sposób, Sokratesie, krzywda
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i niesprawiedliwoĂÊ robiona, jak siÚ naleĝy, jest oznakÈ wiÚkszej mocy i jest czymĂ
bardziej szlacheckim i pañskim niĝ sprawiedliwoĂÊ. I jak od poczÈtku mówiïem,
sprawiedliwoĂÊ to nic innego, jak tylko interes mocniejszego, a sprawiedliwe
jest to, co mu sïuĝy i leĝy w jego interesie.
XVII Trazymach, powiedziawszy to, zamierzaï odejĂÊ, jakby nam ïaěniÚ sprawiï i dobrze
D nas po uszach zlaï tÈ obfitÈ mowÈ. Ale mu nie pozwalali odejĂÊ obecni i zmuszali go, ĝeby wytrwaï na miejscu i odpowiadaï w dyskusji za tÚ mowÚ, którÈ
wypowiedziaï. Ja go sam teĝ bardzo prosiïem i powiedziaïem: — Bójĝe siÚ boga,
Trazymachu, takÈĂ tu mowÚ rzuciï pomiÚdzy nas i zamierzasz odejĂÊ, zanim nas
nie nauczysz naleĝycie albo nie nauczysz siÚ sam, czy tak siÚ rzecz ma, czy inaczej. Cóĝ ty myĂlisz, ĝeĂ siÚ wziÈï do okreĂlania jakiegoĂ drobiazgu, a nie do zasady
E caïego ĝycia, której by siÚ kaĝdy mógï trzymaÊ i przez to z najwiÚkszym poĝytkiem
ĝycie spÚdziÊ?
— Bo ja niby uwaĝam — powiedziaï Trazymach — ĝe to jest inaczej?
— WiÚc widaÊ, ĝe doprawdy nic ci na nas nie zaleĝy i nie troszczysz siÚ o to, czy
bÚdziemy ĝyli lepiej, czy gorzej, nie znajÈc tego, o czym ty mówisz, ĝe to wiesz.
WiÚc bÈdě dla nas dobry i staraj siÚ nam teĝ to pokazaÊ! To nie bÚdzie zïa lokata
345 twoich kapitaïów, jeĝeli nam dobrodziejstwo wyĂwiadczysz — nas przecieĝ
tylu jest.
Ja ci mówiÚ od siebie, ĝe nie jestem przekonany i nie sÈdzÚ, ĝeby czïowiek na
krzywdzie ludzkiej wychodziï lepiej niĝ na sprawiedliwoĂci; nawet gdyby ktoĂ
niesprawiedliwoĂci puszczaï cugle i nie przeszkadzaï jej robiÊ, co by chciaïa.
No, mój drogi, powiedzmy, ĝe jest ktoĂ niesprawiedliwy i niech ma moc wyrzÈdzania krzywd po cichu albo gwaïtem. To jednak mnie wcale nie przekonywa,
ĝe to bÚdzie rzecz bardziej korzystna, niĝ byÊ sprawiedliwym. Moĝe byÊ, ĝe tak
B samo czuje teĝ i ktoĂ inny spoĂród nas — nie tylko ja jeden. WiÚc przekonaj nas,
panie ĂwiÚty, jak siÚ naleĝy, ĝe nie mamy racji, kiedy sprawiedliwoĂÊ cenimy
wyĝej niĝ krzywdÚ17.

Sokrates zapewnia, ĝe wierzy w poĝytek pïynÈcy ze sprawiedliwoĂci. Ale to nie
jest poĝytek materialny. On sÈdzi przecieĝ, ĝe ubóstwo i ĂmierÊ nie jest wïaĂciwie ĝadnym nieszczÚĂciem dla czïowieka dobrego. Mówiï w Obronie, pod koniec, ĝe dla czïowieka dobrego nie ma w ogóle nieszczÚĂcia — ani za ĝycia, ani po Ămierci. Ktokolwiek
uniknÈï krzywdy ludzkiej, ten juĝ tym samym wygraï, skorzystaï, wyszedï lepiej niĝ
zbrodniarz, który uniknÈï kary. Znamy to i z Gorgiasza. Na razie Sokrates wraca do myĂli
17
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— Ja mam ciebie przekonaÊ? — powiada. — Jeĝeli ciÚ nie przekonywa to,
com przed chwilÈ powiedziaï, to co ja ci mam jeszcze zrobiÊ? Mam wziÈÊ tÚ myĂl
i wïoĝyÊ ci jÈ do duszy?
— Na Zeusa — powiedziaïem — tylko to nie! Ale przede wszystkim, cokolwiek
byĂ powiedziaï, to trwaj przy tym, albo gdybyĂ coĂ zmieniaï, to zmieniaj jawnie
i nie nabieraj nas! A teraz — widzisz, Trazymachu, wróÊmy jeszcze do tego, co C
przedtem: ĝe gdyĂ prawdziwego lekarza okreĂlaï, to póěniej nie uwaĝaïeĂ za
potrzebne równie ĂciĂle braÊ i pilnowaÊ tego prawdziwego pasterza, tylko uwaĝasz, ĝe on pasie owce jako pasterz i nie ma przy tym na oku dobra owiec, tylko
jakby jakiĂ gospodarz, który ma goĂci przyjmowaÊ i ucztÚ wyprawiaÊ, albo znowu
na zysk — jakby zbijacz pieniÚdzy, a nie pasterz. A umiejÚtnoĂci pasterskiej D
przecieĝ na niczym innym nie zaleĝy, jak tylko na tym, co jej podlega, aby mu
przysparzaïa tego, co najlepsze. To, co dla niej samej potrzebne, ĝeby byïo jak
najlepsze, ona juĝ ma, jak dïugo nic jej nie brakuje do tego, ĝeby byÊ umiejÚtnoĂciÈ pasterskÈ. WiÚc ja tak sobie myĂlaïem, ĝe teraz musimy siÚ zgodziÊ na
to, ĝe kaĝdy rzÈd, o ile jest rzÈdem, patrzy za tym, co najlepsze dla nikogo innego,
jak tylko dla tego, kto temu rzÈdowi podlega i jest przedmiotem jego starañ.
Tak jest w rzÈdzie publicznym i prywatnym. A jak ty myĂlisz, czy ludzie rzÈdzÈcy E
w pañstwach, ale ci naprawdÚ rzÈdzÈcy, chÚtnie rzÈdy sprawujÈ?
— Na Zeusa — powiada — ja nie tylko myĂlÚ, ja to dobrze wiem.
— No cóĝ? — mówiÚ — Trazymachu, kiedy idzie o róĝne urzÚdy, czy nie uwa- XVIII
ĝasz, ĝe nikt nie chce ich sprawowaÊ dobrowolnie, tylko ĝÈdajÈ pensji? Dlatego,
ĝe nie oni bÚdÈ mieli poĝytek z rzÈdzenia, tylko rzÈdzeni. A znowu tyle tylko mi
powiedz: czy nie powiemy, ĝe kaĝda umiejÚtnoĂÊ róĝni siÚ od innej tym, ĝe innÈ 346

o rzÈdzie idealnym, kiedy mówi, ĝe ci „naprawdÚ rzÈdzÈcy” nie dbajÈ o nic wiÚcej, jak tylko
o dobro poddanych. To ci z innego Ăwiata.
I tu gra sïów i nieporozumienie miÚdzy Sokratesem a Trazymachem. Kiedy Sokrates
mówi o „rzÈdzÈcych naprawdÚ”, ma na myĂli takich rzÈdzÈcych, jacy byÊ powinni, choÊby
ich nie byïo w Ăwiecie konkretnym. Trazymach myĂli wtedy o rzÈdzÈcych konkretnych,
ĝywych, spotykanych na mieĂcie. StÈd na sugestywne pytanie o to, czy „rzÈdzÈcy naprawdÚ”
chÚtnie rzÈdy sprawujÈ, Trazymach, majÈc na oku stosunki konkretne, faktyczne, odpowiada bez wahania, ĝe oni to robiÈ bardzo chÚtnie i to jest rzecz doskonale wiadoma.
¿e z dobrych rzÈdów majÈ i rzÈdzeni pewien poĝytek, to rzecz niesporna, ale dowodziÊ
tego na tej podstawie, ĝe urzÚdy publiczne sÈ pïatne, to droga bardzo okólna, a dowód
nie bardzo oczywisty.
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posiada moc? Tylko, panie ĂwiÚty, nie odpowiadaj wbrew przekonaniu, abyĂmy
trochÚ poszli naprzód18.
— WiÚc tym siÚ róĝniÈ.
— Nieprawdaĝ, i kaĝda nam przynosi jakiĂ swoisty poĝytek, a nie wszystkie jeden
i ten sam. Na przykïad umiejÚtnoĂÊ lekarska — zdrowie, sternicza — bezpieczeñstwo w podróĝy okrÚtem, i inne tak samo?
— Tak jest.
— Nieprawdaĝ, i umiejÚtnoĂÊ zarobkowania — zarobek? Bo taka jest jej moc.
B Czy teĝ ty mówisz, ĝe umiejÚtnoĂÊ lekarska i sternicza to jedna i ta sama? Czy
teĝ, jeĂlibyĂ chciaï ĂciĂle rozgraniczaÊ, jak to zaczÈïeĂ robiÊ, to juĝ nie tak —
juĝ nawet gdyby ktoĂ, bÚdÈc sternikiem, przyszedï do zdrowia dlatego, ĝe mu
sïuĝy podróĝ po morzu — to mimo to nie nazwiesz sternictwa raczej sztukÈ
lekarskÈ?
— No nie, przecieĝ — powiada.
— Ani, myĂlÚ sobie, nie nazwiesz tak umiejÚtnoĂci zarobkowania, jeĂliby ktoĂ
byï zdrów, zarobkujÈc.
— No nie, przecieĝ.
— No cóĝ? A sztukÚ lekarskÈ nazwiesz sztukÈ zarobkowania, gdyby ktoĂ zarobkowaï, leczÈc?
C — Nie — powiada.
— Nieprawdaĝ, zgodziliĂmy siÚ, ĝe kaĝda umiejÚtnoĂÊ przynosi swoisty poĝytek.
— Niech bÚdzie — powiada.

Sokrates gotów przyznaÊ, ĝe konkretni czïonkowie rzÈdów robiÈ na rzÈdzeniu interesy, ale powiada, ĝe oni to robiÈ jako spekulanci, a nie jako rzÈdzÈcy. ¥ciĂle biorÈc, mówi,
rzÈdzenie jest pracÈ dla dobra rzÈdzonych, a nie dla wïasnej kieszeni. Innymi sïowy,
gdyby rzÈdzÈcy byli tacy, jak byÊ powinni, gdyby caïkowicie odpowiadali swojej nazwie,
a wiÚc gdyby byli idealni, to myĂleliby o dobru rzÈdzonych, a nie o wïasnym poĝytku.
I takich naleĝaïoby opïacaÊ, aby nie ginÚli z gïodu i z poĂwiÚcenia siÚ caïkowitego
pracy publicznej.
18
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— WiÚc jeĝeli jakikolwiek poĝytek wspólnie wszyscy mistrzowie wynoszÈ, to,
jasna rzecz, stÈd pochodzi, ĝe wszyscy pospoïu coĂ jedno i to samo stosujÈ, i stÈd
pïynie im ten poĝytek?
— Zdaje siÚ — powiada.
— WiÚc powiemy, na przykïad, ĝe jeĂli mistrzowie zarobkujÈcy majÈ z tego
zarobku poĝytek, to pochodzi stÈd, ĝe posïugujÈ siÚ w dodatku umiejÚtnoĂciÈ
zarobkowania.
Zgodziï siÚ z trudem.
— Zatem ten poĝytek pïynie dla kaĝdego nie z jego wïasnej umiejÚtnoĂci — ten D
zarobek, który on chowa — tylko, jeĂli to braÊ ĂciĂle, umiejÚtnoĂÊ lekarska wyrabia zdrowie, a umiejÚtnoĂÊ zarobkowania — honoraria. I umiejÚtnoĂÊ architekta
stawia dom, a umiejÚtnoĂÊ zarobkowania, która za niÈ idzie, przynosi zapïatÚ za
dom, i tak wszystkie inne umiejÚtnoĂci — kaĝda robi swojÈ robotÚ i sïuĝy temu,
co jej podlega, a jeĂli siÚ do niej nie doïÈczy zapïata, to czy moĝe mistrz mieÊ
jakiĂ poĝytek ze swojej umiejÚtnoĂci?
— Nie wydaje siÚ — powiada.
— WiÚc i nie ma poĝytku, kiedy pracuje za darmo?
— Ja przynajmniej tak myĂlÚ.

E

— Prawda, Trazymachu, to juĝ jasne, ĝe ĝadna umiejÚtnoĂÊ ani ĝaden rzÈd nie
dba o swój wïasny poĝytek, ale, jakeĂmy od dawna mówili, o poĝytek rzÈdzonego
dba i zarzÈdzenia wydaje, jego majÈc interes na oku, chociaĝ on jest sïabszy, a nie
interes mocniejszego. Dlatego wïaĂnie ja przed chwilÈ, kochany Trazymachu,
mówiïem, ĝe nikt nie chce z wïasnej ochoty rzÈdziÊ i zajmowaÊ siÚ cudzymi 347
kïopotami, i radziÊ na nie, tylko ĝÈda za to zapïaty, bo kto chce przyzwoicie
uprawiaÊ tÚ umiejÚtnoĂÊ, ten nie o swoje dobro dba ani go nie zaleca, kiedy
wedïug wskazañ umiejÚtnoĂci zarzÈdzenia wydaje, tylko dba o dobro rzÈdzonego.
I dlatego zdaje siÚ, ĝe powinni pobieraÊ zapïatÚ ci, co majÈ ochotÚ rzÈdziÊ: albo
pieniÈdze powinni dostawaÊ, albo czeĂÊ, albo karÚ ponosiÊ, gdyby nie rzÈdzili.
— Jak ty to myĂlisz, Sokratesie? — odezwaï siÚ Glaukon. — Bo te dwa rodzaje XIX
zapïaty rozumiem, ale o jakiej ty karze mówisz i jakeĂ ty jÈ miÚdzy zapïatami
wymieniï, tego nie pojÈïem.
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B — WiÚc nie pojmujesz tej zapïaty — odrzekïem — którÈ biorÈ najlepsi i dla
której rzÈdzÈ najprzyzwoitsi ludzie, jeĂli tylko chcÈ rzÈdziÊ. Czy nie wiesz, ĝe byÊ
chciwym zaszczytów i pieniÚdzy to uchodzi za obelgÚ i jest niÈ?
— Ja wiem — powiada.
— Dlatego teĝ — mówiÚ — ani dla pieniÚdzy nie chcÈ rzÈdziÊ ludzie dobrzy,
ani dla zaszczytu. Bo ani biorÈc jawnie zapïatÚ za rzÈdy, nie chcÈ siÚ nazywaÊ
najmitami, ani ciÈgnÈc po cichu zyski z rzÈdu — zïodziejami. A dla zaszczytu
C teĝ nie. Bo nie sÈ gïodni zaszczytów19.
Musi wiÚc nad nimi zawisnÈÊ koniecznoĂÊ i kara, jeĂli majÈ nabraÊ ochoty do
rzÈdzenia. I bodajĝe stÈd poszïo to, ĝe za hañbÚ uchodzi samemu siÚ garnÈÊ do
rzÈdu, a nie czekaÊ, aĝ przyjdzie koniecznoĂÊ.
A najwiÚkszÈ karÈ: dostaÊ siÚ pod rzÈdy czïowieka gorszego, jeĂliby ktoĂ nie
chciaï rzÈdziÊ sam. Mam wraĝenie, ĝe z obawy przed tÈ karÈ rzÈdzÈ ludzie przyzwoici, kiedykolwiek rzÈdzÈ. Wtedy idÈ do rzÈdów nie jak do jakiegoĂ dobra
i nie dlatego, ĝeby tam mieli opïywaÊ, tylko jak do czegoĂ, co robiÊ muszÈ, bo
D nie majÈ komu lepszemu lub równemu zdaÊ tego ciÚĝaru. I bodajĝe, gdyby istniaïo
pañstwo ludzi dobrych, to by w nim walczono o to, ĝeby móc nie rzÈdziÊ — tak
jak teraz siÚ walczy o rzÈdy. Tam by siÚ pokazaïo, ĝe istotnie, kto rzÈdzi prawdziwie, ten nie ma tego w naturze, ĝeby wïasnego interesu patrzaï, tylko pilnuje
interesów poddanego. Dlatego kaĝdy czïowiek myĂlÈcy woli raczej, ĝeby ktoĂ inny
E dbaï o jego poĝytek, niĝ ĝeby sam miaï kïopot, dbajÈc o drugiego. Zatem ja siÚ
w ĝaden sposób nie zgodzÚ z Trazymachem, ĝe to, co sprawiedliwe, to jest interes mocniejszego.
Ale to sobie jeszcze i póěniej rozpatrzymy. O wiele waĝniejsze mi siÚ wydaje to,
co w tej chwili mówi Trazymach, ĝe ĝycie niesprawiedliwego jest lepsze niĝ spra-

Ludzie piastujÈcy dziĂ urzÚdy publiczne robiÈ to dla pieniÚdzy, dla zaszczytów,
dla brudnych zysków, to sÈ ludzie ěli, ambitni, próĝni, zïodzieje. Ludzie dobrzy, myĂlÈcy,
jacy byÊ powinni, braliby siÚ do rzÈdów z poczucia obowiÈzku i z obawy, ĝeby siÚ nie dostaÊ
pod rzÈdy ludzi gorszych. Tak powinno by byÊ, chociaĝ dziĂ tak nie jest. Sokrates ma
teraz ochotÚ dowieĂÊ, ĝe ĝycie sprawiedliwe opïaca siÚ lepiej niĝ niesprawiedliwe, ĝe
jest godniejsze wyboru, lepsze, bardziej poĝyteczne. Kto uznaje dobra moralne, jak spokój
sumienia, tego nie trzeba o tym dïugo przekonywaÊ; kto ich nie ceni, tego trudno bÚdzie
przekonaÊ. RozstrzygniÚcie zaleĝy od postawy moralnej, od tego, czyby siÚ kto wstydziï
egoizmu i zbrodni, czyby siÚ nie wstydziï.
19

Kup książkę

Poleć książkę

347 E

KSI}GA PIERWSZA

53

wiedliwego. WiÚc ty, Glaukonie — powiedziaïem — które ĝycie wybierasz i które
z tych dwóch stanowisk wydaje ci siÚ bliĝsze prawdy?
— Ja mam wraĝenie — powiada — ĝe ĝycie sprawiedliwego lepiej siÚ opïaca.
— A sïyszaïeĂ — powiedziaïem — ile dóbr wyliczyï przed chwilÈ Trazymach, 348
przebiegajÈc ĝywot niesprawiedliwego?
— Sïyszaïem — mówi — ale nie jestem przekonany.
— A moĝe chcesz, ĝebyĂmy go przekonali, ĝe nie mówi prawdy, jeĝeli to jakoĂ
potrafimy wykombinowaÊ?
— Jakĝebym nie chciaï? — powiada.
— WiÚc gdybyĂmy — mówiÚ — tak dla porównania powiedzieli swojÈ mowÚ
pod jego adresem, ile to znowu dóbr za sobÈ pociÈga byÊ sprawiedliwym, i znowu
on swojÈ, a my innÈ, to trzeba bÚdzie te dobra liczyÊ i mierzyÊ, ile ich kaĝdy
w swoich mowach poda, i potem nam bÚdzie potrzeba jakichĂ sÚdziów, aby nas B
rozsÈdzili. A jeĝeli tak jak dotÈd bÚdziemy rzecz we wzajemnym porozumieniu
rozpatrywali, to sami bÚdziemy równoczeĂnie sÚdziami i mówcami.
— Tak jest — powiada.
— WiÚc który sposób — mówiÚ — podoba ci siÚ wiÚcej?
— Ten drugi — powiada.
— WiÚc proszÚ ciÚ, Trazymachu — zaczÈïem — odpowiadaj nam od poczÈtku. XX
Ty mówisz, ĝe doskonaïa niesprawiedliwoĂÊ przynosi wiÚkszy poĝytek niĝ sprawiedliwoĂÊ, która by byïa doskonaïa?
— Tak jest — mówi — i twierdzÚ tak, i powiedziaïem dlaczego20.

Pokazuje siÚ, ĝe Trazymach nie obawia siÚ wygórowanej ambicji na punkcie zasad
moralnych i nie ma zasadniczej odrazy do krzywdy ludzkiej. Ceni tylko rozum i siïÚ, a nie
bawi siÚ w skrupuïy moralne. W sprawiedliwoĂci widzi tylko objaw niemocy ĝyciowej,
a w niesprawiedliwoĂci uwieñczonej powodzeniem nie widzi ĝadnej ujmy, wady, skazy,
hañby. Dlatego nie bÚdzie moĝna go przekonaÊ, bo zabraknie wspólnego gruntu —
postawy moralnej.
Mimo to Sokrates próbuje jakoĂ porównaÊ dwa typy ludzkie o róĝnym poziomie moralnym. Czïowiek lepszy ma siÚ tym róĝniÊ od gorszego, ĝe nie zazdroĂci ludziom dobrym,
a tylko zïych pragnie przewyĝszaÊ dobrociÈ. Zïy zazdroĂci i zïym, i dobrym.
20
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C — No, proszÚ ciÚ, a coĂ takiego o nich jak rozumiesz? Jedno z nich dwóch nazywasz chyba dzielnoĂciÈ, a to drugie — wadÈ?
— Jakĝeby nie?
— Nieprawdaĝ: sprawiedliwoĂÊ dzielnoĂciÈ, a niesprawiedliwoĂÊ wadÈ?
— CoĂ podobnego, rozkoszy moja, ja przecieĝ i mówiÚ, ĝe niesprawiedliwoĂÊ
siÚ opïaca, a sprawiedliwoĂÊ nie.
— WiÚc jak to?
— CoĂ wprost przeciwnego — powiada.
— WiÚc sprawiedliwoĂÊ wadÈ?
D — Nie, ale bardzo szlachetnÈ naiwnoĂciÈ.
— A niesprawiedliwoĂÊ czy nazywasz objawem zïego charakteru?
— Nie, to tylko zaradnoĂÊ — powiada.
— A czy i rozumni sÈ, Trazymachu, twoim zdaniem, i dobrzy ludzie niesprawiedliwi?
— Tak; ci, których staÊ na doskonaïÈ — powiada — niesprawiedliwoĂÊ, ci,
co potrafiÈ caïe pañstwa i narody ludzkie braÊ pod swojÈ moc. A ty moĝe myĂlisz,
ĝe ja mówiÚ o tych, co potrafiÈ mieszki obrzynaÊ. Poĝytek — powiada — przynoszÈ i takie rzeczy, jeĝeli siÚ to tylko nie wyda. Ale o tym mówiÊ nie warto,
tylko o tym, o czym w tej chwili mówiïem.
E — To, rzeczywiĂcie — mówiÚ — doskonale rozumiem, o czym chcesz mówiÊ.
Tylko to mnie zdziwiïo, ĝe ty niesprawiedliwoĂÊ kïadziesz po stronie dzielnoĂci
i mÈdroĂci, a sprawiedliwoĂÊ po stronie przeciwnej.
— O, ja stanowczo tak te rzeczy kïadÚ.
— To juĝ — mówiÚ — jest nieco twarde stanowisko, przyjacielu, i nie jest ïatwo
mieÊ tu coĂ do powiedzenia. Bo gdybyĂ byï zaïoĝyï, ĝe niesprawiedliwoĂÊ przynosi poĝytek, ale byïbyĂ siÚ zgodziï, podobnie jak wielu innych, ĝe to jest wada
i rzecz haniebna, to mielibyĂmy na to coĂ do powiedzenia, mówiÈc zgodnie
z przyjÚtymi poglÈdami. Tymczasem teraz ty oczywiĂcie bÚdziesz mówiï, ĝe ona
jest czymĂ piÚknym i mocnym, i wszystkie inne okreĂlenia bÚdziesz jej dodawaï,
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które my kïadziemy przy sprawiedliwoĂci. Przecieĝ oĂmieliïeĂ siÚ wïÈczyÊ jÈ nawet 349
do dzielnoĂci i do mÈdroĂci.
— Najprawdziwsza — powiada — twoja przepowiednia.
— A jednak — mówiÚ — nie trzeba siÚ wzdrygaÊ przed przeĂledzeniem i tego
stanowiska z uwagÈ, jak dïugo przypuszczam, ĝe mówisz to, co myĂlisz. Ja mam
wraĝenie, Trazymachu, ĝe ty teraz nie kpisz sobie po prostu, tylko mówisz to,
co ci siÚ wydaje o prawdzie.
— A co ci na tym zaleĝy — powiada — czy mnie siÚ tak wydaje, czy nie; czemu
nie zbijasz samego stanowiska?
— No, nic — mówiÚ. — Ale na to mi jeszcze w dodatku spróbuj odpowie- B
dzieÊ. Czy masz wraĝenie, ĝe sprawiedliwy chce mieÊ czegoĂ wiÚcej niĝ inny
sprawiedliwy?
— Nigdy w Ăwiecie — powiada. — Nie byïby wtedy taki grzeczny, jak jest, i taki
poczciwy.
— No cóĝ — a moĝe czynów sprawiedliwych?
— Ani nawet sprawiedliwych — powiada.
— A czy on nie uwaĝa za sïuszne mieÊ pierwszeñstwo przed niesprawiedliwym
i czy uwaĝaïby to za sprawiedliwe, czy teĝ nie uwaĝaïby tego za sprawiedliwe?
— Uwaĝaïby — powiada — i uwaĝa, ale nie potrafi.
— Ja siÚ nie o to pytam — mówiÚ — tylko o to, czy sprawiedliwy nie uwaĝa za C
sïuszne i czy nie chce mieÊ wiÚcej niĝ sprawiedliwy, a tylko chce przewyĝszaÊ
niesprawiedliwego?
— No tak siÚ rzecz ma — powiada.
— A cóĝ czïowiek niesprawiedliwy? Czy on uwaĝa za sïuszne mieÊ pierwszeñstwo i posiadaÊ wiÚcej, niĝ posiada czïowiek sprawiedliwy — nawet i czynów sprawiedliwych?
— Jakĝeby nie? — powiada. — On przecieĝ uwaĝa, ĝe powinien mieÊ wszystkiego
wiÚcej.
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— Nieprawdaĝ — nawet i niesprawiedliwemu czïowiekowi i nawet niesprawiedliwych czynów bÚdzie zazdroĂciï niesprawiedliwy, i bÚdzie szedï w zawody, ĝeby
wszystkiego jak najwiÚcej sam zagarnÈï?
— Jest tak.
XXI D — Zatem tak ustalmy — powiedziaïem. — Sprawiedliwy nie chce mieÊ wiÚcej
niĝ podobny do niego, tylko chce przewyĝszaÊ niepodobnego, a niesprawiedliwy
zazdroĂci i jednemu, i drugiemu.
— DoskonaleĂ to powiedziaï — mówi21.
— A czyĝ jest — wtrÈciïem — mÈdrym i dobrym czïowiek niesprawiedliwy,
a sprawiedliwy — ani tym, ani tamtym?
— I to — mówi — dobrze.
— Nieprawdaĝ — dodaïem — i podobny jest do mÈdrego i dobrego czïowieka
niesprawiedliwy, a sprawiedliwy nie jest do niego podobny?
— Jakĝe nie ma byÊ i podobny — odparï — skoro taki jest? Musi jeden byÊ
podobny do takich, a drugi niepodobny.
— PiÚknie. WiÚc taki jest jeden i drugi z nich, do jakich ludzi jest podobny.
— Ale co z tego? — powiada.
E — No nic, Trazymachu; a znawcÈ muzyki ty nazywasz kogoĂ, a drugiego niemuzykalnym?
— Owszem.
— Którego z nich mÈdrym, a którego gïupim?
— ZnawcÚ przecieĝ mÈdrym, a niemuzykalnego gïupim.
— Nieprawdaĝ — i w czym który z nich jest mÈdry, w tym i dobry, a w czym
gïupi, w tym zïy?

Na tym ma polegaÊ podobieñstwo czïowieka sprawiedliwego do znawców, do
mistrzów wszelkiego rodzaju, a wiÚc do ludzi mÈdrych i dobrych, ĝe i on, i oni majÈ byÊ
wolni od zazdroĂci w stosunku do równych sobie, a niesprawiedliwy jest zachïanny,
zawistny i zazdroĂci caïemu Ăwiatu. Tego nie robi nikt mÈdry. Zaczem sprawiedliwy jest
mÈdry i dobry, a niesprawiedliwy gïupi i zïy.
21
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— Tak.
— A jak tam z lekarzem? Nie tak samo?
— Tak samo.
— A czy ci siÚ wydaje, mój drogi, ĝe ten muzyk, kiedy stroi lirÚ, to przy napinaniu i opuszczaniu strun chce mieÊ wiÚcej niĝ czïowiek muzykalny albo uwaĝa,
ĝe powinien mieÊ wiÚcej?
— Nie wydaje mi siÚ.
— No cóĝ? A czy wiÚcej niĝ niemuzykalny?
— Koniecznie — powiada.
— A cóĝ lekarz? W jedzeniu i piciu chciaïby przewyĝszyÊ lekarza — czy to 350
czïowieka, czy choÊby robotÚ lub zadanie lekarza?
— No nie, przecieĝ.
— A tylko nielekarza?
— Tak.
— A rozejrzyj siÚ po caïej dziedzinie wiedzy i niewiedzy, czy ci siÚ wydaje, ĝe którykolwiek uczony pragnÈïby zagarnÈÊ wiÚcej niĝ inny uczony, czyby to o pracÚ
szïo, czy o sïowa, a nie: mieÊ tyle samo co drugi, do niego podobny w tej samej
pracy?
— No moĝe byÊ — powiada — moĝe to i musi tak byÊ.
— A cóĝ gïupi. Czy on by nie chciaï mieÊ wiÚcej niĝ uczony i wiÚcej niĝ nie- B
uczony?
— Moĝe byÊ.
— A uczony to mÈdry?
— PrzyznajÚ.
— A mÈdry to dobry?
— PrzyznajÚ.
— Zatem dobry i mÈdry czïowiek nie bÚdzie chciaï posiadaÊ wiÚcej niĝ ktoĂ
do niego podobny, lecz tylko wiÚcej niĝ niepodobny i niĝ ktoĂ jemu przeciwny.
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— WyglÈda na to — mówi.
— A zïy i gïupi ïakomie patrzy i na podobnego, i na przeciwnego.
— WidaÊ.
— A wiÚc prawda, Trazymachu — powiedziaïem — ĝe niesprawiedliwy patrzy
ïakomie na niepodobnego i na podobnego? Czy nie tak mówiïeĂ?
— Mówiïem — powiada.
C — A sprawiedliwy nie bÚdzie chciaï mieÊ wiÚcej niĝ jemu podobny, tylko wiÚcej
niĝ niepodobny?
— Tak.
— Zatem — mówiÚ — sprawiedliwy podobny jest do mÈdrego i dobrego, a niesprawiedliwy do zïego i gïupiego.
— Gotowo byÊ tak.
— A czyĂmy siÚ nie zgodzili, ĝe do kogo by jeden i drugi byï podobny, taki teĝ
bÚdzie i sam?
— Zgadzamy siÚ przecieĝ.
— Zatem sprawiedliwy objawia siÚ nam jako dobry i mÈdry, a niesprawiedliwy
jako gïupi i zïy?
XXII Otóĝ Trazymach zgadzaï siÚ na to wszystko nie tak, jak ja to teraz ïatwo mówiÚ,
D tylko siÚ ociÈgaï i opieraï, i pociï siÚ niesïychanie — bo teĝ i upaï byï na dworze.
Wtedy teĝ zobaczyïem — a przedtem nigdy — Trazymacha w rumieñcach22.
WiÚc kiedyĂmy siÚ pogodzili co do tego, ĝe sprawiedliwoĂÊ to jest dzielnoĂÊ
i mÈdroĂÊ, a niesprawiedliwoĂÊ to wada i gïupota, wtedy powiedziaïem: — No,

Nie moĝna siÚ dziwiÊ Trazymachowi, ĝe siÚ ociÈgaï i pociï nad tym dowodzeniem. WidaÊ tylko, ĝe Platonowi dowód nie szedï ïatwo. WidaÊ na nim krople potu.
Musiaï je Platon sam dostrzegaÊ, skoro jego Trazymach tak siÚ tutaj ociÈga, a Sokratesowi nikt z obecnych nie pomaga i nie przyĂwiadcza, ĝeby byï przekonany. W szczególnoĂci trudno dojĂÊ, gdzie Platon znalazï tych uczonych wolnych od zachïannoĂci, zazdroĂci,
zawiĂci, wspóïzawodnictwa. Trazymach mówi teraz jak czïowiek, który siÚ juĝ nudzi i ma
doĂÊ, ale dobywa resztek cierpliwoĂci, a nawet przyjaěni dla Sokratesa. Widocznie
Platon czuï tutaj, ĝe nawet ĝyczliwie usposobiony czytelnik nie musi byÊ tym ustÚpem
przekonany. Sïusznie.
22
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dobrze, niech nam to tak leĝy. Ale mówiliĂmy teĝ, ĝe niesprawiedliwoĂÊ to coĂ
mocnego. Czy nie pamiÚtasz, Trazymachu?
— PamiÚtam — powiada. — Ale mnie siÚ nie podoba juĝ i to, co ty teraz
mówisz, i miaïbym niejedno o tym do powiedzenia. Gdybym zaczÈï mówiÊ, dobrze
wiem, co byĂ na to powiedziaï: ĝe to jest przemówienie wiecowe. WiÚc albo E
pozwól mi powiedzieÊ, ile chcÚ, albo, jeĂli chcesz pytaÊ, to pytaj. A ja ci tak
jak babkom, które bajki opowiadajÈ, bÚdÚ mówiï: no, tak, i bÚdÚ kiwaï gïowÈ
w dóï i do góry.
— Nigdy — mówiÚ — wbrew swojemu mniemaniu!
— ¿eby siÚ tobie podobaÊ — odparï — bo przecieĝ nie dajesz mówiÊ. A zresztÈ
czego sobie wiÚcej ĝyczysz?
— Niczego, na Zeusa — powiedziaïem. — WiÚc jeĝeli to bÚdziesz robiï, to rób.
A ja bÚdÚ pytaï.
— WiÚc pytaj.
— WiÚc pytam o to, o co i przed chwilÈ, abyĂmy po kolei przepatrzyli twojÈ 351
mowÚ — jaka to wïaĂciwie jest ta sprawiedliwoĂÊ w stosunku do niesprawiedliwoĂci. Bo mówiïo siÚ gdzieĂ tam, ĝe czymĂ potÚĝniejszym i mocniejszym ma
byÊ niesprawiedliwoĂÊ w porównaniu do sprawiedliwoĂci. A teraz — powiedziaïem — skoro sprawiedliwoĂÊ jest mÈdroĂciÈ i dzielnoĂciÈ, ïatwiej, sÈdzÚ, pokaĝe
siÚ, ĝe jest czymĂ mocniejszym od niesprawiedliwoĂci, skoro niesprawiedliwoĂÊ
to gïupota. Na to juĝ nikt nie moĝe zamykaÊ oczu. Ale ja nie chcÚ, Trazymachu,
braÊ tego tak po prostu, tylko chciaïbym to jakoĂ rozpatrzyÊ. MógïbyĂ przyjÈÊ, B
ĝe jakieĂ pañstwo jest niesprawiedliwe i usiïuje inne pañstwa niesprawiedliwie
ujarzmiÊ, i jedne wïaĂnie ujarzmiïo, a wiele z nich juĝ od dawna trzyma w swoim
jarzmie?
— Jakĝeby nie? — powiada. — I to teĝ najlepsze pañstwo najlepiej zrobi — takie,
co jest najdoskonalej niesprawiedliwe.
— Ja rozumiem — powiadam — ĝe to byïa twoja myĂl, ale ja w zwiÈzku z niÈ biorÚ
pod uwagÚ to: czy pañstwo, które siÚ staïo potÚĝniejsze od drugiego, potrafi mieÊ
tÚ przewagÚ bez sprawiedliwoĂci, czy teĝ bÚdzie mu do tego koniecznie potrzeba
sprawiedliwoĂci?
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— Jeĝeli siÚ — powiada — rzeczy tak majÈ, jak tyĂ to przed chwilÈ mówiï, ĝe
C sprawiedliwoĂÊ to mÈdroĂÊ, to bÚdzie potrzeba sprawiedliwoĂci, a jeĝeli tak, jak
ja mówiïem, to bÚdzie mu potrzeba niesprawiedliwoĂci.
— Bardzo siÚ cieszÚ — powiedziaïem — Trazymachu, ĝe nie tylko kiwasz gïowÈ
w dóï i do góry, ale i odpowiadasz bardzo piÚknie.
— To dla twojej przyjemnoĂci — powiada.
XXIII — PiÚknie z twojej strony. Ale tak — tÚ mi jeszcze zrób przyjemnoĂÊ i powiedz,
jak myĂlisz: pañstwo albo obóz, albo bandyci, albo zïodzieje czy inna jakaĂ
zbieranina, która by wspólnie na coĂ wychodziïa niesprawiedliwie, potrafiïaby
coĂ zdziaïaÊ, gdyby siÚ ci ludzie krzywdzili nawzajem?
D — No, nie przecieĝ — powiedziaï23.
— A cóĝ, gdyby siÚ nie krzywdzili? Czy nie wtedy raczej?
— Tak jest.
— Bo rozïamy jakieĂ, Trazymachu, i nienawiĂÊ, i walki wewnÚtrzne niesprawiedliwoĂÊ wywoïuje, a sprawiedliwoĂÊ rodzi zgodÚ i przyjaěñ. Czy nie?

NiesprawiedliwoĂÊ, gdy siÚ zjawia w grupie ludzkiej, rodzi poczucie krzywdy i prowadzi
do rozïamów, a przez to obniĝa sprawnoĂÊ grupy w dziaïaniu, jej moc. To jasne i proste.
Natomiast nie widaÊ wcale, ĝeby niesprawiedliwoĂÊ cechujÈca jakÈĂ poszczególnÈ
jednostkÚ miaïa w niej zaszczepiaÊ rozterkÚ wewnÚtrznÈ i obniĝaÊ jej sprawnoĂÊ w dziaïaniu. Nie kaĝdy niegodziwiec jest Hamletem. To pewne. W tym miejscu Sokrates nie
opisuje tego, co spostrzegï w ĝyciu, tylko wnioskuje tak jakoĂ, jakby niesprawiedliwoĂÊ
byïa zawsze jednym i tym samym zïym zwierzÚciem albo chorobÈ, która te same skutki
wywoïuje w grupach ludzkich i w jednostkach. Zawsze mu siÚ zdawaïo, ĝe gdzie tylko
jest jeden i ten sam wyraz, tam siÚ za nim kryje jedna i ta sama istota. A bywajÈ wyrazy
dwuznaczne. Tak i tu. Inna sprawa, jeĝeli w grupie ludzkiej krzywdzi jeden drugiego —
wtedy siÚ grupa ïatwo rozpada, a inna rzecz, gdy jeden czïowiek chÚtnie krzywdzi drugich. Wtedy nie ma ĝadnego powodu, ĝeby siÚ i on sam rozpadaï przez to, ĝe kogoĂ
drugiego krzywdzi. Platon widocznie juĝ w tej chwili rozumie po cichu przez sprawiedliwoĂÊ jednostki ludzkiej pewien ïad wewnÚtrzny pod rozkazami rozumu, choÊ na razie
jeszcze tego nie powiedziaï, i stÈd mowa o tej osobliwej rozterce i o niemocy czïowieka niesprawiedliwego. Nie dziwimy siÚ, ĝe Trazymach, który nic o tym nie moĝe wiedzieÊ,
z pobïaĝliwym humorem przyjmuje wnioski, które go zupeïnie nie przekonujÈ. I Sokrates
nie bierze mu tego za zïe. Znaczy to, ĝe i Platon sam nie uwaĝa, ĝeby juĝ teraz byï
przekonujÈcy i jasny dla czytelnika. WiÚc pisaï w tym miejscu raczej dla siebie samego.
Nie tylko w tym.
23
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— Niech bÚdzie — powiada — abym siÚ z tobÈ nie róĝniï.
— To piÚknie z twojej strony, duszo dobra. A to znowu mi powiedz. Jeĝeli to
zrobi niesprawiedliwoĂÊ, ĝe nienawiĂÊ zasiewa, gdzie siÚ tylko wkradnie, to jeĂli
siÚ zagnieědzi miÚdzy wolnymi i miÚdzy niewolnymi, czy nie wywoïa wĂród nich
nienawiĂci wzajemnej i nie doprowadzi do tego, ĝe siÚ rozpadnÈ na dwa wrogie
E
obozy i nie potrafiÈ wspóïdziaïaÊ ze sobÈ?
— Tak jest.
— A cóĝ, jeĂli niesprawiedliwoĂÊ rozdzieli dwóch ludzi. Czy nie rozejdÈ siÚ
i nie zacznÈ siÚ nienawidziÊ, i nie bÚdÈ wrogami dla siebie nawzajem i dla ludzi
sprawiedliwych?
— BÚdÈ — mówi.
— A jeĂli, mÚĝu osobliwy, niesprawiedliwoĂÊ zamieszka w jednym czïowieku,
to chyba nic nie straci ze swojej siïy, tylko jÈ niemniej zachowa.
— Niemniej, niech zachowa — powiedziaï.
— Nieprawdaĝ, ona zdaje siÚ mieÊ jakÈĂ takÈ siïÚ, ĝe w kogo tylko wstÈpi —
czy to w pañstwo jakieĂ, czy w ród, czy w obóz, czy w cokolwiek bÈdě innego —
to naprzód robi to niezdolnym do czynu z powodu rozïamów i braku jednoĂci 352
wewnÚtrznej, a potem czyni to wrogiem i sobie samemu, i wszystkiemu, co mu
przeciwne, i temu, co sprawiedliwe. Czy nie tak?
— Tak.
— Zatem i w jednym czïowieku, uwaĝam, kiedy siedzi, wszystko bÚdzie robiïa, co
leĝy w jej naturze: najpierw go niezdolnym do dziaïania zrobi, bo w nim rozterkÚ
wewnÚtrznÈ wywoïa — on siÚ zacznie sam z sobÈ sprzeczaÊ — a potem zacznie
byÊ wrogiem i sobie samemu, i wszystkim sprawiedliwym. Czy nie tak?
— Tak.
— A sprawiedliwi, przyjacielu, sÈ takĝe i bogowie.
— Niech bÚdÈ — powiada.

B

— Zatem i bogom wrogi siÚ stanie niesprawiedliwy, a sprawiedliwy przyjacielem.
— Ciesz siÚ swojÈ mowÈ — powiada — i bÈdě dobrej myĂli. Ja przynajmniej nie
bÚdÚ ci siÚ sprzeciwiaï, aby mnie bogowie nie znienawidzili.
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— WiÚc proszÚ ciÚ — powiedziaïem — juĝ mi i resztÚ tej kolacji podaj, odpowiadajÈc tak jak teraz. Bo ĝe ludzie sprawiedliwi okazujÈ siÚ i mÈdrzejsi, i lepsi, i zdolC niejsi do dziaïania, a niesprawiedliwi nic razem zdziaïaÊ nie potrafiÈ, to sïuszne;
ale kiedyĂmy mówili, ĝe ludzie niesprawiedliwi coĂ tam czasem energicznie razem
przeprowadzajÈ, to niecaïkowita prawda. Bo nie powstrzymaïby rÚki jeden od
drugiego, gdyby caïkowicie i ze szczÚtem byli niesprawiedliwi. WiÚc widocznie
tkwiïa w nich jeszcze jakaĂ sprawiedliwoĂÊ i ta sprawiïa, ĝe nie ukrzywdziï jeden
drugiego tak samo, jak tych, na których siÚ wybrali, i sprawiïa to, ĝe zdziaïali
to, co zdziaïali, a tylko na niesprawiedliwÈ robotÚ wyszli, dlatego ĝe w nich nieD sprawiedliwoĂÊ do poïowy tkwiïa i robiïa z nich póïniegodziwców; niegodziwcy
zupeïni i niesprawiedliwi doskonale sÈ teĝ doskonale niezdolni do dziaïania. WiÚc
to, ĝe siÚ tak ma — to rozumiem, ale nie tak, jakeĂ ty z poczÈtku twierdziï.
A czy sprawiedliwi takĝe lepiej ĝyjÈ od niesprawiedliwych i czy sÈ szczÚĂliwsi,
coĂmy nastÚpnie postanowili rozpatrzyÊ, to rozpatrujmy. RobiÈ takie wraĝenie
i teraz, jak mi siÚ wydaje, na podstawie tego, coĂmy powiedzieli. Mimo to przypatrzmy siÚ im jeszcze lepiej. Bo przecieĝ chodzi nie o byle co, ale o to, jak wïaĂciwie ĝyÊ naleĝy.
— Rozpatruj — powiada.
— RozpatrujÚ — odrzekïem. — Powiedz mi, wydaje ci siÚ coĂ robotÈ konia?
— Owszem.
E — A czy nie to uwaĝaïbyĂ za robotÚ konia i czegokolwiek innego, czym ktoĂ
dziaïa wyïÈcznie albo najlepiej?
— Nie rozumiem — powiada.
— To tak: czy moĝesz widzieÊ czymĂ innym niĝ oczami?
— No nie, przecieĝ.
— No cóĝ, a sïyszeÊ potrafisz czymĂ innym niĝ uszami?
— W ĝaden sposób.
— Nieprawdaĝ, ĝe sïusznie moglibyĂmy to nazwaÊ robotÈ oczu i uszu?
— No, tak.
353 — No cóĝ — a mieczem potrafisz obcinaÊ gaïÈzki winne i scyzorykiem, i wielu
innymi narzÚdziami?
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— Jakĝeby nie.
— Ale niczym innym tak piÚknie, jak sierpem winniczym, który jest do tego
celu zrobiony.
— Prawda.
— WiÚc nazwiemy to jego robotÈ?
— A nazwijmy.
— Otóĝ teraz, uwaĝam, lepiej moĝesz zrozumieÊ, o co mi szïo przed chwilÈ, XXIV
kiedym siÚ pytaï, czy nie to bÚdzie robotÈ kaĝdego, co on albo wyïÈcznie, albo
najlepiej ze wszystkich wykonywa24.
— Owszem — powiada — rozumiem i to mi siÚ wydaje robotÈ kaĝdego.

Na zakoñczenie stara siÚ Sokrates dowieĂÊ, ĝe czïowiek niesprawiedliwy musi
byÊ nieszczÚĂliwy, a szczÚĂciem cieszyÊ siÚ moĝe tylko czïowiek sprawiedliwy. Dlaczego?
Dlatego, ĝe sprawiedliwoĂÊ jest swoistÈ zaletÈ duszy, bez której dusza ěle dziaïa, a ěle
dziaïajÈc, musi byÊ nieszczÚĂliwa i nÚdzna. Dobrze wiedzieÊ, ĝe po grecku „dobrze dziaïam”
znaczyïo tyle, co „jestem szczÚĂliwy”, a „ěle dziaïaÊ” znaczyïo „byÊ nieszczÚĂliwym”. Taki
byï zwyczaj jÚzykowy.
Sokrates zapomina jednak, ĝe Trazymach w rozdz. XX wcale nie uwaĝaï sprawiedliwoĂci za zaletÚ duszy, tylko za „bardzo szlachetnÈ naiwnoĂÊ”. WiÚc to „zgodzimy siÚ” nie
jest protokolarnie Ăcisïe, tylko przemycone. Caïy dowód sprowadza siÚ wïaĂciwie do
tego, ĝe kto uwaĝa sprawiedliwoĂÊ za zaletÚ, a niesprawiedliwoĂÊ za wadÚ, ten bÚdzie
chwaliï i szanowaï ludzi sprawiedliwych, a bÚdzie gardziï niesprawiedliwymi. Z pewnoĂciÈ. Ten dowód przekona tylko przekonanych, nie nawróci nikogo. Trazymach teĝ
pobïaĝliwym figlem w tonie przyjacielskim zamyka dyskusjÚ. Wszystko, co mówiï Sokrates, tylko on sam chyba potrafi strawiÊ w ĂwiÚto trackiej bogini. I Sokrates sïusznie
mu przyznaje, ĝe „jego kolacja nie byïa dobra” — czyli ĝe Platonowi samemu nie smakowaïy wywody Sokratesa po mowie Trazymacha. Dlatego niby to powiada, ĝe nie
zdefiniowaï sprawiedliwoĂci, a duĝo o niej mówiï, nie wiedzÈc jeszcze, o czym mówi wïaĂciwie. Sokrates jest w tym miejscu piÚknym wzorem samokrytycyzmu. Sokrates platoñski.
To, coĂmy przeczytali, to nie jest polemika Platona z sofistami; to jest jego rozmowa
z samym sobÈ. To naprzód stwierdzenie zamÚtu, jaki panuje w pojÚciach o sprawiedliwoĂci pochodzÈcych od poetów — oni sprawiedliwoĂÊ chwalÈ. Potem rozwiniÚcie poglÈdów pesymistycznych, które wiejÈ od intelektualistów wspóïczesnych — ci sprawiedliwoĂÊ
ganiÈ; a w koñcu usiïowania, ĝeby siÚ jakoĂ samemu dogrzebaÊ pochwaïy sprawiedliwoĂci, opierajÈc siÚ na tym nieodpartym poczuciu, ĝe jednak sprawiedliwoĂÊ to jest coĂ
dobrego i piÚknego, to jest pewna zaleta czïowieka, która siÚ musi opïacaÊ moralnie.
Usiïowania jeszcze bardzo niejasne. WstÚpne.
24
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B — No, dobrze — mówiÚ. — A czy nie myĂlisz, ĝe i dzielnoĂÊ swojÈ posiada
wszystko, co ma jakÈĂ robotÚ sobie przyporzÈdkowanÈ? WróÊmy znowu do tego
samego. Oczy, powiemy, majÈ swojÈ robotÚ?
— MajÈ.
— A czy istnieje takĝe dzielnoĂÊ oczu?
— Jest i dzielnoĂÊ.
— A cóĝ ze wszystkim innym? Nie tak samo?
— Tak samo.
C — Trzymajĝe. Czy mogïyby oczy swojÈ robotÚ piÚknie wykonywaÊ, gdyby nie
miaïy dzielnoĂci sobie wïaĂciwej, ale zamiast dzielnoĂci wadÚ?
— Jakĝeby tam? — powiada. — Ty z pewnoĂciÈ mówisz o Ălepocie zamiast
widzenia.
— Jaka — mówiÚ — jest ich dzielnoĂÊ, ja siÚ tam o to jeszcze nie pytam, tylko
czy dziÚki swoistej dzielnoĂci dobrze robiÈ to, co majÈ do roboty, a skutkiem
wady — ěle.
— To jest prawda — powiedziaï — to, co mówisz.
— Nieprawdaĝ, i uszy pozbawione swoistej dzielnoĂci bÚdÈ ěle swÈ robotÚ
speïniaïy?
— Tak jest.
— Odniesiemy wiÚc i do wszystkiego innego tÚ samÈ reguïÚ.
— Mnie siÚ tak wydaje.
D — WiÚc proszÚ ciÚ. Potem i to weě pod uwagÚ. Czy jest jakaĂ robota duszy,
której byĂ ĝadnym innym przedmiotem dokonaÊ nie potrafiï — jak na przykïad
coĂ takiego: dbaÊ o coĂ i panowaÊ, i stanowiÊ o czymĂ, i wszystkie inne rzeczy
tego rodzaju — czy moĝna to przypisaÊ sprawiedliwie czemuĂ innemu, a nie
duszy, i powiedzieÊ, ĝe to jego swoista robota?
— Niczemu innemu.
— A cóĝ ĝycie? Powiemy, ĝe to duszy robota?
— Tak jest — powiada.
Kup książkę

Poleć książkę

353 D

KSI}GA PIERWSZA

65

— Nieprawdaĝ, i przyznamy, ĝe istnieje jakaĂ dzielnoĂÊ duszy?
E

— Przyznamy.
— Czy wiÚc kiedykolwiek, Trazymachu, dusza swoje roboty bÚdzie dobrze sprawowaïa, jeĝeli jej zabraknie jej swoistej dzielnoĂci, czy teĝ to niemoĝliwe?
— Niemoĝliwe.
— Musi zatem wadliwa dusza ěle rzÈdziÊ i dbaÊ, a dobrej siÚ to wszystko dobrze
wiedzie.
— No, musi.
— A czyĂmy siÚ nie zgodzili, ĝe dzielnoĂÊ duszy to sprawiedliwoĂÊ, a wadÈ jej
niesprawiedliwoĂÊ?
— ZgodziliĂmy siÚ.
— Zatem sprawiedliwa dusza i czïowiek sprawiedliwy bÚdzie ĝyï dobrze, a ěle
bÚdzie ĝyï niesprawiedliwy.
— Pokazuje siÚ — powiada — wedïug twojego toku myĂli.

354

— A przecieĝ kto dobrze ĝyje, bïogosïawiony jest i szczÚĂliwy, a kto nie, ten
przeciwnie.
— Jakĝeby nie.
— Zatem sprawiedliwy jest szczÚĂliwy, a niesprawiedliwy to nÚdznik.
— Niech bÚdÈ — powiada.
— A byÊ nÚdznikiem to niepoĝytecznie, tylko byÊ szczÚĂliwym.
— Jakĝeby nie?
— Zatem nigdy, Trazymachu bïogosïawiony, nie jest bardziej poĝyteczna niesprawiedliwoĂÊ od sprawiedliwoĂci.
— Zjedz to, Sokratesie, na kolacjÚ. Mamy Bendideje.
— To przecieĝ ty — powiedziaïem — to tyĂ mi traktament urzÈdziï, kiedyĂ zaczÈï
byÊ ïagodny i przestaïeĂ siÚ gniewaÊ. Moja kolacja nie byïa dobra, ale to przeze B
mnie samego, nie przez ciebie. Bo tak jak ludzie ïakomi zawsze coĂ chwytajÈ
i kosztujÈ z tego, co siÚ koïo nich obnosi, zanimby siÚ w sam raz poprzedniÈ
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potrawÈ uraczyli, tak, mam wraĝenie, i ja, zanim znalazïem to, czegoĂmy najpierw szukali, a mianowicie, czym jest to, co sprawiedliwe, juĝ to porzuciïem,
a wziÈïem siÚ do roztrzÈsania tego, czy to jest wada i gïupota, czy teĝ mÈdroĂÊ
i dzielnoĂÊ, a kiedy mi znowu potem wpadïa ta myĂl, ĝe niesprawiedliwoĂÊ
C przynosi wiÚkszy poĝytek niĝ sprawiedliwoĂÊ, nie mogïem siÚ powstrzymaÊ, ĝeby
tamtej myĂli nie rzuciÊ, a nie zabraÊ siÚ do tej. I teraz mi tyle wyszïo z rozmowy,
ĝe nic nie wiem. Bo jak dïugo nie wiem, czym jest to, co sprawiedliwe, to trudno
mi wiedzieÊ, czy to jest wïaĂnie jakaĂ dzielnoĂÊ, czy moĝe i nie, i czy ten, co siÚ
niÈ odznacza, nie jest szczÚĂliwy, czy teĝ jest szczÚĂliwy.
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