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WSTĘP TŁUMACZA
Wǳięczność Apollina
Kiedy Sokratesa skazano, odpływała właśnie na wyspę Delos doroczna uroczysta proces a do Apollina, na statku, na którym niegdyś miał się Tezeusz na Kretę wyprawić, aby
zabić Minotaura. Zwycza religĳny nie pozwalał podczas nieobecności tego okrętu wykonywać wyroków śmierci. A że podróż tam i z powrotem trwała dni trzyǳieści, musiał
więc Sokrates miesiąc po skazaniu spęǳić w więzieniu. Dni ego były policzone, przyna mnie w przybliżeniu, bo statek mógł się o ǳień, dwa spóźnić, a na drugi ǳień po ego
przybyciu do Aten wyrok miał być wykonany. W nagrodę za wierną służbę dał Apollo
Sokratesowi trzyǳieści dni życia naǳwycza nych.
Trudno powieǳieć, co byłoby lepsze dla Sokratesa i tych, którzy go kochali: czy nie
znać terminu śmierci, tak ak go wszyscy nie znamy, czy też lepsze było to, że termin był
z góry znany i zbliżał się szybko i nieuchronnie.
Samobójstwo przez bierny opór
Przy aciele i zna omi odwieǳali Sokratesa w więzieniu i starali się namówić go do
ucieczki. Dozór nie był zbyt ścisły, a za pieniąǳe można było wszystko uzyskać. Prawda,
że w razie procesu o uprowaǳenie skazańca groziła konﬁskata ma ątku albo duża kara
pieniężna, ale Sokrates miał przy aciół barǳo zamożnych i wiernych. Od procesu i wyroku
można się było zresztą również pienięǳmi wywinąć. Potrzeba było tylko dobrych chęci
i energii ze strony przy aciół, a przede wszystkim było potrzeba, żeby się Sokrates sam
zgoǳił na pro ekt ucieczki. Tu ednak znalazła się trudność niepokonana.
Filozof oparł się wszelkim namowom i usiłowaniom przy aciół, oparł się na oczywistszym argumentom i na gorętszym prośbom; został i wypił podaną truciznę, dopełnia ąc
tym sposobem A asowego¹ samobó stwa, które był rozpoczął² w sali sądowe podczas
obrony.
Platon nie był przy śmierci mistrza, bo sam był wtedy złożony chorobą, ednak o tym,
co się w więzieniu ǳie e, wieǳiał, niewątpliwie, na dokładnie z relac i przy aciół. Opowiadano mu, dlaczego Sokrates wy ść nie chce, co i ak odpowiada na namowy. Platon
słowa starego przy aciela rozumiał; znał ich pobudki widoczne i ukryte.
Pisząc późnie dialog pod tytułem Kriton, dał w nim szkic psychologiczny nastro u
i pobudek, które Sokratesa w więzieniu zatrzymały, przedstawił rozmowę, która mogła się była odbyć mięǳy ﬁlozofem a ego rówieśnikiem i dawnym dobrym zna omym,
gdyby istotnie w edne edyne rozmowie był Kriton nagromaǳił wszystkie argumenty
za ucieczką, a Sokrates rozwinął wszystkie przeciw nie , gdyby się słowa i myśli dwóch
przy aciół były przypadkiem ułożyły w całość pięknie zamkniętą. Dialog ten est, co do
swe formy, artystycznym wytworem Platona; est równocześnie barǳo interesu ącym
i przedmiotowym studium psychologicznym. Pozna emy w nim, podobnie ak w obronie
przed sądem, Sokratesa żywego, człowieka z krwi i kości, a nie papierową schematyczną postać idealną. Chcąc ednak ten realizm Platoński ocenić, potrzeba Kritona czytać
i pomięǳy wierszami, i pamiętać to, co Sokrates mówił w Obronie.
Konsekwencja dyktowała ucieczkę
Przy aciele mieli prawo spoǳiewać się, że Sokrates da się namówić do ucieczki. Wieǳieli przecież, z aką pogardą osłoniętą uśmiechem politowania odnosił się ﬁlozof do Demosu³ ateńskiego. On sam na lepszy dał temu wyraz, kiedy w obronie traktował sęǳiów
¹Ajas, zw. Wielkim (mit. gr.) — syn Telamona, króla Salaminy, uczestnik wo ny tro ańskie , na ǳielnie szy
po Achillesie wo ownik acha ski. Rywalizował z Odyseuszem o zbro ę po poległym Achillesie. Kiedy zbro ę
przyznano Odyseuszowi, oszalał z gniewu i wyrżnął stado baranów, sąǳąc, że mordu e woǳów acha skich.
Oprzytomniawszy, ze wstydu popełnił samobó stwo. [przypis edytorski]
²był rozpoczął — przykład użycia czasu zaprzeszłego, wyraża ącego czynność wcześnie szą w stosunku do
inne przeszłe ; ǳiś: rozpoczął. [przypis edytorski]
³demos (gr.) — lud, ogół pełnoprawnych obywateli. [przypis edytorski]
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z góry, kiedy skargę i proces po mował ako zamach ze strony ciemnego, zgnuśniałego
tłumu przeciwko zesłańcowi⁴ bóstwa.
Żegna ąc się w sąǳie ze sprzy a ącymi mu sęǳiami, powieǳiał wyraźnie, że ich tylko
uważa za sęǳiów naprawdę, a innych, eżeli tak nazywa, to nadużywa wyrazu.
Zatem i wyroku nie uważał za akt sprawiedliwości — choćby mylny — tylko chyba
za udany zamach morderczy, przeciwko któremu mógł i powinien się był bronić, choćby dlatego, żeby Ateny uchronić od te zbrodni, którą, zdaniem ego, na nim samym
zamierzały popełnić.
Że Sokrates umiał opierać się dążeniom i wyrokom właǳy, kiedy mu się te dążenia
lub wyroki wydawały niesprawiedliwe, tego sam dowoǳił w obronie i powoływał się na
swe dawnie sze czyny za czasów oligarchii zarówno, ak i demokrac i.
Że wyrok, który go spotkał, uważał za niesprawiedliwy i lekkomyślny, brzydki i fatalny
krok ze strony Aten, o tym również szeroko mówił w obronie. Była więc uzasadniona
naǳie a, że potraﬁ się oprzeć i temu wyrokowi właǳy, który go na bliże dotykał, a nie
był wcale sprawiedliwszy niż skazanie owych ǳiesięciu woǳów lub Leona z Salaminy.
Ucieczka była wprawǳie krokiem nielegalnym, ale proponować sobie po wyroku
„winien” dożywotni wikt⁵ w ratuszu wtedy, kiedy prawo pozwalało tylko wybierać pomięǳy śmiercią, wygnaniem lub grzywną, to także nie był krok legalny, tylko drwiny
z sądu — inna rzecz, że gorzkie i mądrze uzasadnione. Jeśli można było drwić z sądu
przed niesprawiedliwym skazaniem, to tym barǳie należało zadrwić z niego teraz, kiedy
niesprawiedliwy wyrok zapadł i miał być za parę dni wykonany.
W celi więzienne można było zostawić akiś czerep⁶ z podpisem i uwagą, że więzień,
chcąc Ateny uchronić od hańby przed obliczem wieków, poszedł szukać dożywotniego
wiktu zasłużonych gǳie inǳie , skoro mu te czci odmówiono w mieście roǳinnym.
Można było otrzepać pył z nóg za murami niewǳięcznego miasta, które się na zesłańcu bóstwa nie poznało, i pó ść pracować na innym, wǳięcznie szym, choć mnie bliskim
polu, eżeli się stosunki ateńskie i prawa uważało za nieznośne i złe w porównaniu z innymi państwami w Hellaǳie, a tego zdania był Sokrates od dawna.
Dwa motywy zamiast jednego
Szereg argumentów za ucieczką przemawia ących podniósł Kriton wobec Sokratesa,
dotknął ego strun barǳo delikatnych i barǳo bolesnych, odwołał się do ego zastanowienia, ambic i, miłości o cowskie , a na to wszystko powieǳiał mu Sokrates: nie pó dę,
bo naprzód nie powinienem, a po drugie nie mogę.
Odpowieǳi więc dwie, a wystarczyłaby każda z osobna. Pierwsza: „nie powinienem,
nie goǳi mi się, nie pozwala mi na to poczucie karności obywatelskie ” — zosta e w pewne koliz i z tym, cośmy z ust Sokratesa słyszeli w obronie.
Ten sam człowiek, a ednak zupełnie innym tonem mówił dwaǳieścia siedem dni
temu; inny był ego stosunek do właǳy. W sąǳie z nie drwił bez litości; w więzieniu nie
mógłby przenieść⁷ po sobie zlekceważenia wyroku, który sam piętnował ako zbrodnię.
Cztery tygodnie więzienia nie zrobiły go pokornie szym i nie pogoǳiły go wcale
z demokrac ą ateńską. Przeciwnie; on się teraz w snach czu e ak eden z bohaterów troańskich, a o „szerokich kołach” mówi z równą pogardą ak na rozprawie. To est ten
sam człowiek, który przeprowaǳa konsekwentnie zamiar powzięty po wyroku „winien”.
Postanowił wtedy doprowaǳić do śmierci z ręki Aten, i na kielich cykuty⁸ czeka teraz
wytrwale i uparcie. Uciekać nie chce, bo mu na to nie pozwala ambic a, ego główna
sprężyna duchowa. Ucieczka miałaby pozory upokarza ące, byłaby aktem obawy, a on
stale zapewniał, że się nikogo i niczego nie boi, oprócz hańby i zbrodni. Postępowaniem
własnym doprowaǳił do wyroku, teraz mu się trudno od niego uchylać.
⁴zesłaniec (daw.) — wysłannik, posłaniec. [przypis edytorski]
⁵wikt (daw.) — wyżywienie. [przypis edytorski]
⁶czerep — tu: gliniana skorupa; w staroż. Grec i ako materiału piśmienniczego do sporząǳania krótkich
notatek używano skorupek naczyń ceramicznych. [przypis edytorski]
⁷nie móc przenieść po sobie (daw.) — nie móc znieść, ścierpieć, wytrzymać. [przypis edytorski]
⁸cykuta — stosowana w starożytności śmiertelna trucizna uzyskiwana z roślin (szczwół plamisty a. szale
adowity), powodu ąca natychmiastową śmierć przez uduszenie. [przypis edytorski]
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Jeżeli w rozmowie z Kritonem Sokrates sta e na stanowisku bezwzględnego poszanowania powagi właǳy, to trzeba te argumenty ﬁlozofa brać cum grano salis⁹ i zważać
dobrze, ile się w nich kry e gorzkie ironii. Trzeba też posłuchać i tych, które mu z otwarte głębi duszy płyną w końcowych rozǳiałach dialogu. W nich dopiero widać, że dla
tego człowieka nie ma wy ścia. Za daleko zaszedł i za wiele włożył w zachowanie swo e
podniosłe pozyc i duchowe ; edynym dla niego wy ściem — śmierć, wzięta z uśmiechem
i pozorami równowagi ducha.

⁹cum grano salis (łac.) — dosł.: z ziarnkiem soli; z odrobiną rezerwy, sceptycznie, nie całkiem dosłownie.
[przypis edytorski]
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KRITON
 :


: Coś tak wcześnie przyszedł, Kritonie? A może to eszcze nie rano?
: Ależ i barǳo.
: Która mnie więce ?
: Świt wczesny.
: Szczególne, że cię raczył dozorca więzienia usłuchać.
: On mnie uż zna, Sokratesie, bo a tu często choǳę, a eszcze i coś tam dostał
ode mnie.
: A dopiero coś przyszedł, czy dawno?
: Dosyć dawno.
: No to czemużeś mnie zaraz nie zbuǳił, tylkoś tak cicho usiadł koło mnie?
: Nie, na Zeusa, Sokratesie. Toż a bym i sam dla siebie nie chciał takie bezsenności i eszcze w takim smutku. Ja cię też od chwili uż poǳiwiam; wiǳę, ak ty
smacznie śpisz; i umyślnie cię nie buǳiłem: niech ci bęǳie ak na przy emnie . Ja uż
często i przedtem myślałem sobie, akie ty masz szczęśliwe usposobienie w całym życiu,
a na więce w tym nieszczęściu teraz; ak ty to łatwo i łagodnie znosisz.
: No przecież, Kritonie, głupio by było oburzać się, kiedy człowiek w tym
wieku, że potrzeba uż skończyć.
: I inni, Sokratesie, w tym wieku popada ą w podobne nieszczęścia; ale ich
wiek zgoła nie chroni od tego, żeby się na taki los nie burzyli.
: To prawda; ale czemuś ty tak rano przyszedł?
: Nowinę, Sokratesie, przyniosłem przykrą; nie dla ciebie, ak uważam, tylko
dla mnie i dla twoich bliskich, i przykrą, i ciężką, a mnie ą chyba na cięże przenieść.
: Cóż to takiego? Pewnie okręt przyszedł z Delos¹⁰, a po ego przybyciu a
mam umrzeć?
: Jeszcze nie przyszedł, ale zda e mi się, że ǳisia przy ǳie. Tak mówią luǳie;
przyszli z Sunion¹¹ i tam go zostawili. Widać z tych wiadomości, że przy ǳie ǳisia , a ty
bęǳiesz musiał, Sokratesie, utro życie zakończyć.
II. : Ano, Kritonie, to szczęśliwe drogi. Jeżeli się tak bogom podoba, to
niech tak bęǳie. Ale a nie myślę, żeby on przyszedł ǳisia .
: Dlaczego tak myślisz?
: Ja ci powiem. Bo mam umrzeć na drugi ǳień po przy ściu okrętu.
: Tak mówią ci tu, zarządcy.
: Więc myślę, że on nie utro przy ǳie, ale po utrze. A wnoszę tak z pewnego snu, który miałem przed chwilą te nocy. Zda e się, że akoś w samą porę mnie nie
zbuǳiłeś.
: A cóż to był za sen?
: Wydawało mi się, ak by akaś kobieta do mnie przyszła piękna i postawna,
a białe miała suknie; zawołała mnie i powiada: „Dnia trzeciego przybęǳiesz do Ftyi, gǳie
plony obﬁte”¹².
: Szczególny ten sen, Sokratesie.
: Ale asny, ak mi się zda e, Kritonie.
III. : I barǳo — oczywiście. Ale przeǳiwny człowieku, Sokratesie. Jeszcze
i teraz posłucha mnie i ratu się. Bo mnie, eżeli ty umrzesz, spotka nie edno tylko
nieszczęście, ale naprzód: stracę takiego przy aciela, akiego nigdy drugiego nie zna dę,
a eszcze bęǳie się nie ednemu zdawało, kto mnie i ciebie dobrze nie zna, że mogąc cię

¹⁰Pewnie okręt przyszedł z Delos — Delos to mała wysepka na M. Ege skim, w starożytności uważana za
mie sce uroǳenia Apollina i ego bliźniacze siostry Artemidy, stanowiła eden z głównych ośrodków kultu tego
boga. Co roku z Aten na Delos wyruszał statek z uroczystą proces ą ǳiękczynną dla Apollina za opiekę nad
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więzień

wiadomość

sen

Przy aźń, Pieniąǳ,
Poświęcenie, Hańba

uratować, gdybym był chciał¹³ odżałować pienięǳy, nie pomyślałem o tym. A akaż może
być barǳie haniebna opinia od te : uchoǳić za takiego, co pieniąǳe więce ceni niż
przy aciół? Szerokie koła nie uwierzą, żeś ty sam nie chciał stąd wy ść, choć myśmy cię
nakłaniali.
: Ale cóż wam tak, poczciwy Kritonie, zależy na opinii szerokich kół? Na przyzwoitsi i na rozumnie si luǳie, o których się więce dbać powinno, pomyślą, że to
się właśnie tak stało, ak się stanie.
: A ednak wiǳisz chyba, Sokratesie, że trzeba dbać o opinię i u szerokich
kół. Wiǳisz, co się ǳie e; widać, że szerokie koła potraﬁą nie na mnie sze nieszczęścia
powodować, ale na większe po prostu, eżeli kogo przed nimi oczernią.
: Gdyby to tak, Kritonie, mogły szerokie koła powodować na większe zło,
żeby tak mogły i na większe dobro, dobrze by to było. Tymczasem one ani ednego, ani
drugiego nie potraﬁą. Ani mądrym człowieka nie zrobią, ani głupim; ot, robią to, co im
się traﬁ.
IV. : Tak, tak; niech tam bęǳie. Ale to, Sokratesie, powieǳ mi: prawda, tobie
choǳi o mnie i o innych przy aciół, żeby, eślibyś stąd uszedł, donosiciele nam nie robili
kłopotów za to, żeśmy cię stąd wykradli i żebyśmy nie musieli albo całym ma ątkiem
nałożyć, albo grubymi pienięǳmi; albo i eszcze się nam coś, oprócz tego, oberwie; więc
eżeli się boisz czegoś podobnego, to da temu pokó . Przecież żeby ciebie uratować, naszą
powinnością est pod ąć to niebezpieczeństwo i eszcze większe niż to, eżeliby potrzeba.
Więc posłucha mnie i koniecznie tak zrób.
: Ja i o tym myślę, Kritonie, i o wielu innych względach.
: Więc i o to się nie bó . Przecież to nawet niewielkie sumy, co tu niektórzy
gotowi wziąć, uratować cię i wyprowaǳić stąd. Przy tym, czy ty nie znasz tych donosicieli,
ak ich łatwo podpłacić, ak na nich potrzeba mało pienięǳy. A tobie wystarczą, myślę,
mo e pieniąǳe; bęǳie dość. Potem, eżeli się o mnie boisz i myślisz, że nie trzeba ruszać
moich, toż ci tu zna omi gotowi pieniąǳe złożyć. Jeden nawet uż przyniósł właśnie na
ten cel, ile potrzeba; Simiasz z Teb. A gotów est i Kebes, i innych wielu barǳo. Więc,
ak mówię, nie bó się o to i nie opuszcza rąk, zamiast się ratować, ani, akeś tam w sąǳie
mówił, tym się nie gryź, że gdybyś stąd wyszedł, to nie miałbyś co ze sobą począć. Bo
i wszęǳie inǳie , gǳie tylko przy ǳiesz, będą cię luǳie kochali. A gdybyś chciał pó ść
do Tesalii¹⁴, to a tam mam zna omych; oni cię będą barǳo szanowali i bęǳiesz u nich
bezpieczny i nikt ci nie bęǳie dokuczał w Tesalii.
V. A eszcze, Sokratesie, mam to wrażenie, że nawet nic goǳiwego nie zamyślasz
zrobić, odda ąc się na śmierć, kiedy się możesz uratować. I tak się śpieszysz do tego, do
czego by się i wrogowie twoi mogli śpieszyć i pośpieszyli się też, żeby cię zgubić.
A oprócz tego, zda e mi się, że i chłopców własnych rzucasz na pastwę losu; mógłbyś
ich wychować, wyprowaǳić na luǳi, a ty ich rzucasz i zabierasz się; niech sobie robią,
co chcą, ciebie to nic nie obchoǳi. I co z nimi bęǳie? Oczywiście — ak to zwykle
z sierotami, kiedy same zostaną na świecie. Bo albo się nie powinno robić ǳieci, albo uż
razem z nimi biedę gryźć i chować, i kształcić. A ty, mam wrażenie, wybierasz sobie tak
co bądź. A to trzeba tak, ak by wybrał człowiek ǳielny, człowiek odważny, to wybierać,
kiedy ktoś tak mówi, że o ǳielność dbał przez całe życie.
Ja, doprawdy, a się i za ciebie, i za nas, za twoich przy aciół, wstyǳę; to wszystko,
co się z tobą stało, bęǳie tak wyglądało, że się przez akiś brak woli u nas takie rzeczy
porobiły i to wniesienie skargi do sądu; przecież weszła, choć mogła była nie wpłynąć,
i sam przebieg procesu, ak się odbył; i ten koniec teraz, ak na śmiech na to wszystko;
ateńskim herosem Tezeuszem, który popłynął na Kretę i zabił Minotaura, uwalnia ąc miasto od oﬁar z młoǳieży;
w czasie nieobecności statku nie wykonywano w Atenach egzekuc i (por. Platon, Fedon). [przypis edytorski]
¹¹Sunion — przylądek w Grec i, na dale wysunięty na płd.-wsch. punkt Attyki, odległy o ok.  km od
Aten. [przypis edytorski]
¹²Dnia trzeciego przybęǳiesz do Ftyi, gǳie plony obﬁte — por. Iliada IX : obrażony Achilles grozi, że
razem ze swymi wo ownikami porzuci walkę, odpłynie spod Troi i wróci do domu, do o czyste Ftyi w Tesalii.
[przypis edytorski]
¹³gdybym był chciał — przykład użycia czasu zaprzeszłego, wyraża ącego czynność wcześnie szą niż opisana
czasem przeszłym lub, ak w tym przypadku, niezrealizowaną możliwość. [przypis edytorski]
¹⁴Tesalia — kraina hist. w północne Grec i, nad M. Ege skim; w starożytności w większości e miast-państw
rząǳiła arystokrac a. [przypis edytorski]
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Tłum, Dobro, Zło
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Ucieczka, Przekupstwo

ǲiecko, Roǳina,
Obowiązek

Wstyd

przez akieś tchórzostwo, przez niemrawe postępowanie z rąk się nam wszystko wymknęło, powieǳą, bośmy cię wcale nie wyratowali ani ty samego siebie; a można było przecież
i dałoby się, gdybyśmy my byli choć coś trochę warci!
Więc to, Sokratesie, zważ, żeby oprócz nieszczęścia eszcze i wstydu nie było i dla
ciebie, i dla nas. Zastanów się przecież, a lepie ; uż i nie pora się zastanawiać, tylko się
zdecydować. Decyz a edna tylko. Te nocy przecież wszystko się to musi odbyć. Jeżeli
eszcze poczekamy, nic się nie da zrobić i uż nic niepodobna. Więc na każdy sposób,
Sokratesie, posłucha mnie i koniecznie, bezwarunkowo tak zrób, nie inacze .
VI. : Kochany Kritonie. Barǳo cenne two e chęci, gdyby tylko w nich była
pewna poprawność. A eśli nie, to im są gorętsze, tym przykrze sze. Więc trzeba się nam
zastanowić, czy to zrobić, czy nie. Ja uż taki estem; nie tylko teraz, ale zawsze taki, nie
umiem nikogo i niczego innego z moich słuchać, ak tylko argumentu, który mi się po
rozwaǳe wyda na lepszy. A tych argumentów, które przedtem przytaczałem, nie umiem
teraz wyrzucić za drzwi, kiedy mnie ǳisie szy los spotkał, ale coś mi się wyda ą zupełnie
takie same i te same szanu ę i czczę, co i przedtem. Jeżeli ǳisia nie zna ǳiemy lepszych
niż one, to bądź przekonany, że a ci nie ustąpię pod żadnym warunkiem, nawet gdyby
nas potęga szerokich kół eszcze więce niż teraz straszyła, niby małe ǳieci, i na stracha
nam nasyłała ka dany, skony¹⁵, konﬁskaty dóbr…
Więc ak by to na przyzwoicie można rozpatrzyć? Może naprzód weźmy ten argument, który ty mówisz; to o tych opiniach; czy się dobrze mówiło za każdym razem,
czy nie, że na edne opinie należy zważać, a na drugie nie. Czy też, zanim a miałem
umrzeć, to była prawda, a teraz pokazało się, że tak tylko, aby mówić, mówiło się inacze ,
a naprawdę to było ǳieciństwo¹⁶ i takie sobie gadanie. Ja chcę naprawdę, razem z tobą,
Kritonie, rozpatrzyć, czy mi się ten argument przedstawi w nieco innym świetle na tle
mo ego obecnego stanu, czy w tym samym: i albo mu damy pokó , albo też bęǳiemy go
słuchali.
Otóż mam wrażenie, że zawsze tak akoś mówili luǳie uważa ący, że ednak coś mówią, tak ak w te chwili a mówiłem, że z opinii, które luǳie żywią, trzeba edne cenić
wysoko, a drugich nie. Na bogów, Kritonie. Ty nie uważasz, że to dobrze powieǳiane?
Przecież ty, po luǳku rzeczy biorąc, nie masz umrzeć utro; ciebie nie może zbĳać z tropu
to obecne nieszczęście. Pomyślże!
Nie wyda e ci się słusznym to zdanie, że nie wszystkie opinie luǳkie należy szanować,
ale edne tak, a drugie nie? I nie wszystkich luǳi, tylko ednych tak, a drugich nie? Co
powiesz? To nie est słuszne zdanie?
: Słuszne.
: Więc, które coś warte, te szanować, a które nic, tych nie?
: Tak.
: A warte coś opinie luǳi myślących, a nic niewarte opinie ednostek bezmyślnych?
: No pewnie.
VII. Sokrates: A proszę cię; akże się znowu takie rzeczy mówiło: człowiek, który
ćwiczy ciało i za mu e się gimnastyką, czy zważa na pochwały i nagany każdego i na mniemania, czy też tylko na ednego edynego, który est właśnie lekarzem lub nauczycielem
gimnastyki?
: Na ednego tylko.
: Więc bać się trzeba nagany, a cenić sobie pochwały tylko tego ednego,
a nie szerokich kół?
: Tak, to asne.
: Więc on tak powinien postępować i ćwiczyć się, i eść, i pić, ak się to
wyda e ednemu, temu, co nad nim stoi i rozumie się na rzeczy racze , niż ak się wszystkim
innym wyda e?
: Tak est.

¹⁵skon (daw.) — zgon, śmierć. [przypis edytorski]
¹⁶ǳieciństwo (daw.) — ǳiś: ǳiecinada; postępowanie ǳiecinne, właściwe ǳieciom, a nie do rzałym luǳiom.
[przypis edytorski]
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: Dobrze. A gdyby nie słuchał tego ednego i nie szanował ego zdania, i nie
cenił ego pochwał, a cenił zdania szerokich kół, choćby i niezna ących się nic a nic na
rzeczy, czy mu się nic złego przez to nie stanie?
: Jakże nic?
: A akież to zło i czego się tyczy, i do czego się odnosi u tego, co nie słucha?
: Oczywiście, że dotyczy ego ciała; on przecież ciało marnu e.
: Dobrze mówisz, zatem i w innych sprawach, Kritonie, tak samo, żeby
nie przechoǳić wszystkiego po kolei, i tak samo tam, gǳie choǳi o sprawiedliwość
i niesprawiedliwość, i hańbę, i piękno, i dobro, i zło, rzeczy, o których teraz raǳimy
— czyśmy w tych rzeczach powinni iść za opinią szerokich kół i bać się e , czy też za
opinią ednego, eśli się ktoś na tych rzeczach rozumie, i takiego należy szanować i bać
się go więce niż wszystkich innych razem, bo eśli za nim nie pó ǳiemy, to popsu emy
i splamimy coś, co się przez sprawiedliwość lepsze sta e, a przez niesprawiedliwość ginie?
Czy nie tak?
: Tak mi się zda e, Sokratesie.
VIII. : No więc; otóż eśli to, co się przez higienę lepszym sta e, a przez
chorobliwe wpływy psu e, zniszczymy, słucha ąc czegoś innego, a nie opinii tych, którzy
się na rzeczy rozumie ą, to czy nam warto żyć, kiedy nam się to coś popsu e, a to niby
est ciało? Czy nie?
: Tak.
: Więc czy warto nam żyć z ciałem zepsutym i podłym?
: Nie.
: A z tym nam warto żyć zepsutym, co niesprawiedliwość plami i czemu
sprawiedliwość służy? Czyżbyśmy uważali, że mnie wart od ciała ten akiś nasz pierwiastek, którego się tyczy niesprawiedliwość i sprawiedliwość?
: Nigdy.
: Więc on więce wart?
: I znacznie.
: Więc, mó kochany, może nie tak barǳo się należy troszczyć o to, co
o nas powieǳą szerokie koła, ale co powie ten, który się rozumie na sprawiedliwości
i niesprawiedliwości: on eden i prawda sama. Więc naprzód niesłuszna two a teza, kiedy
twierǳisz, żeśmy się powinni troszczyć o opinię szerokich kół tam, gǳie choǳi o to, co
sprawiedliwe i piękne, i dobre, i na odwrót. Ale znowu, powie może ktoś, mogą nas te
szerokie koła życia pozbawić.
: Oczywiste i to; z pewnością powie, Sokratesie.
: Słusznie mówisz. Ale wiesz co? Ten argument, któryśmy przeszli, mnie
przyna mnie wyda e się eszcze ciągle taki sam ak dawnie . Więc zobacz znowu ten, czy
zosta emy przy tym, czy nie, że nie: żyć za każdą cenę potrzeba, ale dobrze żyć.
: A zosta emy.
: A że dobrze i pięknie, i sprawiedliwie to est edno i to samo, zosta emy
przy tym, czy nie?
: Zosta emy.
IX. : No więc na założenia się zgaǳamy; zobaczmyż, czy wynika z nich, żem
a powinien próbować ucieczki stąd, choć Ateny nie pozwala ą, czym nie powinien. Jeśli się
pokaże, żem powinien, to próbu my, eśli nie, da my pokó . A to, co ty mówisz, te uwagi
o wydatkach, o opinii, o wychowaniu ǳieci, to boda czy nie będą uwagi dobre dla tych,
którzy od ręki skazu ą człowieka na śmierć, a potem by go z martwych wskrzesić gotowi,
gdyby mogli; nie dla człowieka myślącego; nie — to dla tych szerokich kół. A my, skoro
tok rozumowania tędy prowaǳi, bezwarunkowo nie bierzemy czego innego pod uwagę,
ak tylko to, cośmy w te chwili mówili: czy słusznie postąpimy, da ąc pieniąǳe tym,
którzy mnie ma ą stąd wyprowaǳić, niby przez wǳięczność, i sami też — eden z nas
ułatwi ucieczkę, a drugi się pozwoli wyprowaǳić, czy też naprawdę popełnimy zbrodnię,
robiąc to wszystko. I eżeli się takie postępowanie okaże zbrodnią, to uż bezwarunkowo
nie bęǳiemy brali w rachubę tego, czy umrzeć wypadnie, eżeli zostaniemy na mie scu
i cicho bęǳiemy sieǳieli, czy nas cokolwiek bądź spotka, byle tylko nie zbrodnia.
: Mnie się wyda e, że ty dobrze mówisz, Sokratesie. Więc patrza , co robić.
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: Słucha , dobra duszo; rozważa my razem i eżeli gǳieś bęǳiesz miał coś
przeciw temu, co powiem, to mów, zaprzecz — a cię posłucham. A eżeli nie, to nie
powtarza w swo e poczciwości wciąż tego samego, że a powinienem stąd wy ść wbrew
woli Aten. Bo mnie ogromnie zależy na tym, żebym to zrobił, kiedy cię przekonam, a nie
wbrew tobie. Więc zobacz początek rozważań, czy ci wystarcza, i próbu odpowiadać na
pytania, ak możesz na lepie .
: No, spróbu ę.
X. : Żadnym sposobem nie powinno się, powiemy, popełniać zbrodni dobrowolnie, czy też w ednym sposobie można, a w innym nie? Czy też zbrodnia nigdy
nie est ani dobra, ani piękna, akeśmy się na to nieraz dawnie zgaǳali ( ak się to i przed
chwilą mówiło). Może się gǳieś w tych kilku dniach ostatnich ulotniły te zasady, któreśmy przedtem wspólnie uznawali; kto wie, Kritonie, my, luǳie w tym wieku, starcy,
rozprawialiśmy tak poważnie, a nie wieǳiał sam eden z drugim, żeśmy zupełnie ak małe
ǳieci; czy może racze rzeczy ma ą się zupełnie tak samo, akeśmy i my przedtem mówili,
wszystko edno, czy tak mówią szerokie koła, czy nie, i wszystko edno, czy nam wypadnie coś eszcze gorszego znieść niż to teraz, czy coś lże szego, zawsze zbrodnia est czymś
złym i hańbą dla tego, który ą popełnia, bez względu na wszystko inne? Zgoǳimy się
czy nie?
: Zgoǳimy się.
: Więc nigdy zbrodni popełniać nie wolno?
: Nie, oczywista¹⁷.
: Ani, eśli na kimś zbrodnię popełniono, zbrodnią odpłacać, ak sąǳą szerokie koła, skoro w ogóle nigdy zbrodni popełniać nie wolno?
: Zda e się, że nie.
: No cóż; a źle robić trzeba, Kritonie, czy nie?
: Nie trzeba przecież, Sokratesie!
: Czyżby? A złem płacić, kiedy się zła doznało, ak mówią szerokie koła, to
sprawiedliwie czy niesprawiedliwie?
: Nigdy.
: Więc może robić luǳiom źle to nic innego ak zbrodnia?
: Prawdę mówisz.
: Więc ani zbrodnią odpłacać nie trzeba, ani źle robić nikomu, nawet gdybyś
nie wiadomo czego od luǳi doświadczył, Kritonie, kiedy się na to zgaǳasz, uważa , żebyś
się nie zgoǳił wbrew osobistemu przekonaniu. Ja wiem, że ǳiś mało kto tak myśli i mało
kto bęǳie tego zdania. A eżeli eden tak myśli, a drugi nie, tacy dwa nigdy się nie
zgoǳą na wspólne zasady ǳiałania; koniecznie bęǳie eden drugim garǳił, wiǳąc, ak
się tamten decydu e. Więc zastanów się i ty barǳo uważnie, czy zgoda mięǳy nami, czy
mo e przekonanie poǳielasz i czy zaczniemy naszą naradę od tego, że nigdy nie goǳi się
ani zbrodni popełniać, ani zbrodnią odpłacać, ani eśli się zła doznało, złem za złe oddawać.
A może odstępu esz i nie goǳisz się na punkt wy ścia. Bo a mam to przekonanie uż
od dawna i teraz eszcze e wyzna ę, a ty, eśli może masz akie inne zdanie, to powieǳ,
poucz mnie. Jeżeli zosta esz przy dawnym, to posłucha , co dale .
: Zosta ę i zgaǳam się z tobą; więc mów.
: Mówię tedy¹⁸ dale , a racze pytam: czy eśli się z kimś umówisz na rzecz
słuszną, masz tego dotrzymać czy zrobić zawód?
: Dotrzymać.
XI. : Jeżeli tak, to przypatrz się: eżeli się stąd wyniesiemy, a nie przekonamy
państwa, zrobimy komuś źle, i to komu na mnie należy, czy też nie? I czy dotrzymamy
umowy, którąśmy zawarli na rzecz słuszną, czy nie?
: Nie umiem ci, Sokratesie, odpowieǳieć na to pytanie; nie rozumiem.
: Więc tak, popatrz, gdybyśmy tak mieli stąd uciekać, czy ak tam to zechcesz nazwać, a tu by prawa przyszły i państwo we własne osobie, stanęłyby nam nad
głową i zapytały: „Słucha , Sokratesie, co ty zamyślasz zrobić? Chyba nic innego, tylko

¹⁷oczywista — skrót wyrażenia: oczywista rzecz; oczywiście. [przypis edytorski]
¹⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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tym czynem, który pode mu esz, myślisz nas, prawa, zgubić i całe państwo, o ile w twoe mocy? Czy sąǳisz, że potraﬁ eszcze istnieć i nie wywrócić się do szczętu państwo,
w którym wydane wyroki mocy żadne nie ma ą, ale im luǳie prywatni właǳę ode mu ą
i ważność?”. Co powiemy, Kritonie, na te i tym podobne słowa? Bo przecież nie edno by
ktoś mógł powieǳieć, uż nie mówię retor¹⁹, w obronie tego prawa zagrożonego, które
nakazu e, żeby wyroki wydane miały moc. A może powiemy im, że zbrodnię popełniło
przecież na nas państwo i wyrok wydało niesprawiedliwy. To, czy co innego powiemy?
: To, na Zeusa, Sokratesie.
XII. : A cóż, eśliby prawa powieǳiały: „Sokratesie, a czy i na takie postępowanie stanęła zgoda mięǳy nami a tobą, czy też na to, że trzeba trwać przy wyrokach,
które państwo wyda?”. A gdybyśmy się ǳiwili, że one tak mówią, gotowe by powieǳieć,
że: „Ty się nie ǳiw, Sokratesie, tylko odpowiada ; to przecież twó zwycza pytania i odpowieǳi. A zatem co masz przeciwko nam i przeciw państwu, że nas chcesz teraz wniwecz
obrócić? Czyż nie pierwe myśmy ciebie zroǳiły i nie przez nas po ął two ą matkę o ciec
twó i spłoǳił ciebie? Więc powieǳ tym z nas, tym prawom, które małżeństw dotyczą,
masz do nich akiś żal, że nie są dobre?”. Nie mam żalu, powieǳiałbym. „Więc może do
tych, które dotyczą wyżywienia i wychowania ǳieci? Przecież i tyś odebrał wychowanie.
Więc niedobrze nakazywały te z nas, które na to są ustanowione, kiedy polecały o cu
twemu, żeby cię w muzyce, w literaturze i gimnastyce kształcił?”
Dobrze — odpowieǳiałbym. „Pięknie; a skoroś się uroǳił i wychował, i wykształcił,
to czyż potraﬁłbyś powieǳieć: po pierwsze, żeś nie był naszym synem i niewolnikiem —
ty sam i twoi przodkowie?
A eżeli tak, to co myślisz, że równe prawa two e i nasze? I cokolwiek my byśmy tobie
próbowały zrobić, to myślisz, że ci się goǳi nam robić na odwet to samo? Czy też wobec
o ca nie miałeś równych praw, ani wobec pana, eżeliś go miał, tak żeby im zaraz oddawać,
czegokolwiek byś od nich doświadczył, i nie wolno ci było zaraz odpowiadać, kiedyś złe
słowa usłyszał, ani bić na odwet, kiedy ciebie bito, ani innych wielu podobnych rzeczy
robić. A wobec o czyzny i wobec praw to ma ci być wolno, tak że kiedy my ciebie chcemy
zgubić, bo to uważamy za słuszne, to ty bęǳiesz próbował na odwet, o ile w twe mocy,
gubić nas: prawa i o czyznę? I ty bęǳiesz, robiąc to, mówił, że postępu esz sprawiedliwie?
Ty, który naprawdę dbasz o ǳielność. Czy też taki z ciebie mędrzec, a nie do rzałeś, że
od matki i od o ca, i od innych przodków wszystkich cennie sza est o czyzna i większe
czci godna, i świętsza, i we większym zachowaniu²⁰ est u bogów i u luǳi myślących,
i czcić ą potrzeba, i ustępować e , i czołem bić przed o czyzną, kiedy się gniewa nawet,
racze niż przed o cem, i albo ą przekonywać, albo robić, co ci każe, i znosić, eżeli coś
znosić poleci, a cicho sieǳieć, choćby cię bito i więziono, i wieǳiono na wo nę, na rany
i na śmierć; masz to robić, bo tego wymaga sprawiedliwość, i nie wolno ci się usuwać ani
ustępować z pola, ani rzucać szyków, ale i w wo nie, i w sąǳie, i wszęǳie inǳie robić
masz, co ci każe państwo i o czyzna, albo ą przekonywać, co est właściwie sprawiedliwe:
ale gwałtu zadawać się nie goǳi ani matce, ani o cu, ani tym mnie o czyźnie”. Cóż my
na to powiemy, Kritonie? Prawdę mówią prawa czy nie?
: Zda e mi się, że tak.
XIII. : „Przypatrz się więc, Sokratesie — powieǳiałyby z pewnością prawa
— czy my to słusznie mówimy, że niesprawiedliwie chcesz w tym wypadku z nami postąpić? Myśmy ciebie zroǳiły, wychowały, wykształciły, obsypały wszelkimi dobrami, akimiśmy tylko mogły, i ciebie, i wszystkich innych obywateli, a ednak ogłaszamy wszem
wobec i pozwalamy każdemu Ateńczykowi, który tylko zechce i uzyska prawa obywatelskie, przy rzy się stosunkom w państwie i nam, prawom, a my mu się nie spodobamy, to
wolno mu zabrać manatki i iść, dokąd zechce. Żadne z nas, żadne prawo mu nie stoi na
przeszkoǳie i nie zabrania; może sobie przecież każdy z was pó ść do kolonii, eżeli mu
się my nie podobamy i państwo, a eśliby się chciał gǳieś inǳie przenieść i tam pó ść,
niech sobie iǳie, gǳie chce, i zabierze ze sobą, co tylko ma. Ale eśli który z was sieǳi
na mie scu i wiǳi, ak my tu sąǳimy sprawy i ak my w ogóle państwem rząǳimy, taki
uż, uważamy, czynem zawarł z nami umowę, że bęǳie spełniał wszystkie nasze rozkazy;
¹⁹retor — mówca; osoba wykształcona w zakresie logicznego i przekonywu ącego formułowania przemów
oraz wygłaszania ich. [przypis edytorski]
²⁰zachowanie (daw.) — poważanie, szacunek. [przypis edytorski]
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więc kto nie słucha, ten potró ną, powiadamy, zbrodnię popełnia, bo nam, roǳicom
własnym, nie est powolny²¹, i wychowawcom, i umówiwszy się z nami o posłuszeństwo,
ani nas nie słucha, ani nas nie przekonywa, eżeli coś niedobrze robimy. A przecież my
mu przedkładamy rzecz, a nie narzucamy nigdy rozkazów w sposób ordynarny; zawsze
zostawiamy edno z dwo ga: albo nas przekona , albo rób; a on nie robi ani ednego, ani
drugiego.
XIV. Otóż mówimy, Sokratesie, że te zarzuty będą ciążyły i na tobie, eżeli zrobisz
to, co zamyślasz. I nie bęǳiesz ty na mnie winien w Atenach, ale ty przede wszystkim”.
A gdybym a powieǳiał: dlaczego właściwie? to z pewnością słusznie by się mnie uczepiły i powieǳiały, że pośród wszystkich Ateńczyków a właśnie przede wszystkim taką
z nimi zawarłem umowę. Powieǳiałyby: „Sokratesie, my mamy wielkie świadectwa na
to, że i myśmy ci się podobały, i państwo. Bobyś przecież nie był, więce niż każdy inny
Ateńczyk, w mieście przebywał, gdyby ci się nie było więce niż innym podobało.
Przecież nawet na uroczystość nigdyś z miasta nie choǳił, chyba raz na Istmus²²,
ani nigǳie inǳie , chyba gǳieś na wo nę; nigdyś żadne podróży nie odbywał, ak inni
luǳie, i nie brała cię chętka poznania innych państw i innych praw, tylko myśmy ci
wystarczały i nasze państwo. Tak barǳo byłeś za nami i goǳiłeś się być pod naszymi
rządami obywatelem; zresztą i ǳieci tuta miałeś, ako iż ci się to państwo podobało.
Przecież eszcze podczas procesu mogłeś był sobie zaproponować wygnanie, gdybyś był
chciał; mogłeś to samo, co teraz myślisz zrobić wbrew woli państwa, uczynić wtedy za ego
wolą. A tyś się wtedy stawiał, że się niby to nie bęǳiesz oburzał, gdyby ci przyszło umrzeć,
i wolałeś, akeś mówił, racze śmierć niż wygnanie. A teraz ani tamtych słów nie szanu esz,
ani na nas, na prawa nie zważasz, chcesz nas wniwecz obrócić, postępu esz ak na lichszy
niewolnik, uciekać chcesz wbrew umowom, wbrew kontraktom, którymiś się zobowiązał
być obywatelem. Więc naprzód nam na to właśnie odpowieǳ, czy to prawda, co mówimy,
żeś ty się zgoǳił być obywatelem wedle nas, a zgoǳiłeś się czynem, nie słowem, czy też
to nieprawda?” Co my powiemy na to, Kritonie? Cóż, chyba się zgoǳimy!
: Koniecznie, Sokratesie.
: „Cóż więc — powieǳiałyby — ty łamiesz umowy i zobowiązania zawarte
z nami, a nie zawierałeś ich pod przymusem ani cię nikt w błąd nie wprowaǳał, aniś
się nie musiał decydować w krótkim czasie, tylko przez siedemǳiesiąt lat, w których
mogłeś się zabrać, eżeliśmy ci się nie podobały i umowy ci się nie wydawały słuszne.
A tyś ani Sparty nie wybrał, ani Krety, o których zawsze mówisz, że tam są dobre prawa,
ani żadnego innego z miast helleńskich ani barbarzyńskich; eszcze mnie się z miasta
ruszałeś niż kulawi, ślepi i inne kaleki; tak szczególnie ci się państwo ateńskie podobało;
i my, prawa tute sze, oczywiście. Bo komuż by się podobało państwo bez praw? I ty
teraz nie myślisz dotrzymać umowy? Przecież, eśli nas posłuchasz, Sokratesie, i ty się nie
bęǳiesz ośmieszał tym opuszczeniem miasta.
XV. Więc popatrz tak; łamiąc to i uchybia ąc temu w czymkolwiek, co ty dobrego
zrobisz i sobie samemu, i swoim na bliższym? Bo że się twoi bliscy także naraża ą na
wygnanie z państwa i utratę praw obywatelskich albo konﬁskatę dóbr, to oczywista. A ty
sam, eśli pó ǳiesz do któregoś z na bliższych miast, do Teb czy do Megary, tu i tam
są dobre prawa i porządek, to naprzód przy ǳiesz tam ako wróg ich ustro u społecznego i kto tylko się tam troszczy o swo e państwo, bęǳie na ciebie patrzał spode łba
ako na tego, co prawa wniwecz obraca, i utwierǳisz tylko opinię swoich sęǳiów; będą
luǳie myśleć, że oni słuszny wyrok wydali. Przecież kto prawa wywraca, musi mocno
wyglądać na gorszyciela luǳi młodych i niewiele myślących. Więc może bęǳiesz unikał
państw praworządnych i luǳi co na porządnie szych? Ale tak robić, to czyż ci nie wstyd
bęǳie żyć? Albo zaczniesz się zbliżać do nich i na bezczelnie nawiązywać rozmowy —
akie rozmowy, Sokratesie? Może takie, ak tu, że ǳielność i sprawiedliwość to na wyższe
wartości człowieka, i życie według praw, i same prawa?
I nie uważasz, że wtedy w nieprzyzwoitym świetle stanie cała postać i postępowanie Sokratesa? Spoǳiewać się tego trzeba. Więc może zabierzesz się stamtąd, a pó ǳiesz
²¹powolny (daw.) — posłuszny, podporządkowu ący się czy e ś woli. [przypis edytorski]
²²Istmus — Przesmyk Koryncki, wąski pas lądu łączący półwysep Peloponez z główną częścią Grec i; postawiony na nim słup wyznaczał granicę mięǳy strefami wpływów Sparty i Aten. Odległość od Aten do Koryntu,
na płd. końcu przesmyku, wynosi ok.  km. [przypis edytorski]
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do Tesalii, do tych zna omych Kritona. Tam na większy nieporządek i rozpusta; tam by
cię może chętnie słuchali, akeś to śmiesznie uciekł z więzienia, w akimś przebraniu,
w kożuchu czy w czym tam, ak się zwykle luǳie przebiera ą do ucieczki, i odmieniłeś
swó wygląd do niepoznania. A że ty, starzec, kiedy ci uż wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mało co czasu do życia zostało, miałeś odwagę i chęć żyć tak z żebractwa, po
hulta sku, prawa na większe złamawszy, tego ci nikt nie powie?
Może i nikt, eżeli nikogo nie obrazisz. Ale eśli nie, to usłyszysz, Sokratesie, nie edno
poniże swo e godności. Więc bęǳiesz się nisko kłaniał całemu światu, bęǳiesz żył ak
niewolnik i co bęǳiesz robił? Chyba wesoło żyć w Tesalii, ak byś tam na uczty po echał
do te Tesalii, a gǳież owe rozprawy, te o sprawiedliwości i o inne ǳielności, gǳie?
Ale ty chcesz pewnie żyć dla ǳieci, żeby e wychować, wykształcić. Jak to? Do Tesalii
ich zawieziesz i tam ich bęǳiesz chował i kształcił na obcych we własne o czyźnie; niech
ci eszcze i to ma ą do zawǳięczenia. Czy też to nie; na mie scu niech się chowa ą, ale ak
ty bęǳiesz żył, to lepie się wychowa ą i wykształcą, chociaż ciebie przy nich nie bęǳie.
Przecież bliscy twoi będą o nich dbali. Czy też może, eśli do Tesalii po eǳiesz, to będą
dbali, a eśli do Hadesu²³, to nie będą? Przecież eśli są coś warci, ci, co się za twoich
na bliższych poda ą, to można na nich i tak liczyć.
XVI. Więc tak, Sokratesie, posłucha nas; myśmy cię wychowały i nie ceń ponad nas
ǳieci ani życia, ani niczego innego nie przenoś²⁴ nad sprawiedliwość, abyś i ak do Hadesu
przy ǳiesz, mógł to wszystko powieǳieć tamte szym władcom na swo ą obronę. Bo ani
się tobie tuta taki czyn nie wyda e lepszy, ani sprawiedliwszy, ani barǳie zbożny²⁵, ani
nikomu z twoich bliskich, ani też tam, kiedy przy ǳiesz, lepie ci z nim bęǳie.
Teraz odchoǳisz pokrzywǳony, eśli ode ǳiesz, ale krzywda cię nie od nas, nie od
praw spotyka, tylko od luǳi; a eżeli wy ǳiesz stąd, tak haniebnie krzywdą za krzywdę
zapłaciwszy i złe za złe oddawszy, eśli umowy swo e i zobowiązania wobec nas złamiesz
i źle zrobisz tym, którym na mnie należało, bo sobie samemu i przy aciołom, i o czyźnie,
i nam, to my się bęǳiemy na ciebie gniewały za życia, a tam nasi bracia, tamte prawa
w Hadesie, nie pode mą cię łaskawie; dowieǳą się, żeś ty nas próbował wniwecz obrócić,
o ile było w two e mocy. Więc niechże cię Kriton czasem nie nakłoni, żebyś zrobił to,
co on mówi racze , niźli my”.
XVII. Przy acielu drogi, Kritonie. Bądź przekonany, że mi te rzeczy ciągle w uszach
ǳwonią, tak ak korybantom²⁶ ﬂety w uszach gra ą, i tak się we mnie mocno głos tych
słów rozlega, że nie potraﬁę słuchać innych. Bądź przekonany, tak się mi przyna mnie
teraz zda e, że eśli powiesz coś przeciw temu, bęǳiesz mówił daremnie. Jednakże eśli
uważasz, że coś wskórasz, to mów.
: Nie, Sokratesie; nie mam co mówić.
: Więc da pokó ; zróbmy tak, skoro tak bóg prowaǳi.

²³Hades (mit. gr.) — poǳiemna kraina zmarłych. [przypis edytorski]
²⁴przenosić (daw.) — barǳie cenić. [przypis edytorski]
²⁵zbożny (daw.) — pobożny, uczciwy, szlachetny. [przypis edytorski]
²⁶korybant — kapłan Kybele, ygĳskie bogini płodności, także e kreteńskie odpowiedniczki Rei; w czasie
e świąt korybanci wykonywali rytualne tańce przy hałaśliwe muzyce bębnów i ﬂetów. [przypis edytorski]
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OBJAŚNIENIA TŁUMACZA
Jest gǳieś trzecia rano. W celi więzienne płonie kaganek. W mroku leży spoko nie Sokrates, wyciągnięty na tym samym tapczanie, na którym skonać miał za trzy dni, i ma
przy emne sny.
Sielankowe pozory rzeczy strasznych
Bez szelestu wsunął się Kriton, a nie chcąc buǳić przy aciela, usiadł u nóg tapczanu
i czeka. Po chwili dopiero nawiązu e się rozmowa. Uśmiechnięta rezygnac a Sokratesa,
kiedy o swo e starości mówi. Czas mu uż i tak, więc nie ma czego żałować. W obronie z gorzkim wyrzutem zwracał sęǳiom uwagę na swó wiek: gdybyście byli poczekali
trochę, byłbym wam i tak umarł.
Kiedy Kriton zwraca uwagę, że sam wiek późny nie zapewnia eszcze równowagi ducha
w nieszczęściu, Sokrates przyzna e mu słuszność i szybko zwraca rozmowę na inny temat.
On także był człowiekiem i równowagę ducha pokazywał drugim; co się w nim samym
ǳiało, to należało tylko do niego samego.
Kriton wierzy w spokó Sokratesa; widać patrzy płytko. Wstępem zaczyna tak smutnym, że się Sokrates w te chwili musiał domyślić, z aką przyszedł wiadomością.
II. W te chwili też uzbra a się ﬁlozof żartem „szczęśliwe drogi” i opowiada sen, który
miał przed chwilą.
Sen psychologicznie zrozumiały. Piękna i biała kobieta zwraca się do niego z cytatem
z Iliady.
W epopei homeryckie mówi te słowa o sobie samym Achilles do Agamemnona,
kiedy się z nim gniewa na śmierć i grozi mu od azdem w roǳinne strony. Achillesem
est tedy w śnie tym sam Sokrates, Agamemnonem chyba Demos ateński; uroǳa ne
skiby Ftyi to Wyspy Szczęśliwych²⁷, o których Sokrates tak pięknie marzył w Obronie,
a piękna i postawna niewiasta mogła być odpowiednikiem te ﬁz ologicznie zrozumiałe
błogości, którą sen-pocieszyciel dawał nad ranem skołatane duszy ﬁlozofa po ciężkich
goǳinach dnia.
Achilles przyszedł Sokratesowi na myśl i w obronie przed sądem, ako ten, który wolał
śmierć niż upokorzenie. To samo czu e w sobie Sokrates i stąd te słowa z Iliady i sen.
Oba przy aciele nie na to zwraca ą uwagę, tylko na termin trzydniowy, wyraźnie we
śnie podany. Fty ę oba ednako po mu ą — o resztę im nie iǳie.
Jedyna wartość czy więcej
III. Kriton zaczyna rozmowę od szczerego, prostego słowa: „Zostań na świecie, bo
mi ciebie szkoda” i doda e argument drugi, który go zaraz różni z Sokratesem: luǳie
pomyślą, żem dla ciebie żałował pienięǳy. Sąd opinii nie obchoǳi Sokratesa, zdanie
tłumu nie est kryterium prawdy ani dobra. Sokrates stoi ponad mocą tłumu, bo nie
przywiązu e wartości do dóbr, które tłum dać może, i nie uważa za złe nieszczęść, które
go mogą spotkać z ręki tłumu. Jedynym dobrem est dla niego mądrość, a edynym złem
głupota. Obie wartości niezależne od sądów i wyroków pospólstwa.
Sokrates starał się stać na tym poziomie wysokim i odosobnionym, a ednak i on,
widać to z Obrony, chciał żyć i było mu przykro, kiedy się ego sprawa chwiać zaczęła.
Zatem cenił życie i był przywiązany do ǳieci i przy aciół, i cenił swą przewagę duchową
nad otoczeniem, uznawał więc, oprócz mądrości i głupoty, także inne wartości dodatnie i u emne, choć starał się wypracować w sobie zupełną obo ętność na tych innych
punktach.
Praca nad sobą powoǳiła mu się do pewnego stopnia; żeby mu się była udała w zupełności, na to musiałby przestać być człowiekiem.
Argumenty za ucieczką
²⁷Wyspy Szczęśliwych (mit. gr.) — wyspy na zachodnim krańcu ziemi, gǳie w nagrodę za dobre życie przebywa ą po śmierci bohaterowie. [przypis edytorski]
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IV. Kriton nie chce się wdawać w dyskus ę nad tym stanowiskiem nadluǳkim, a sięga
do prostych luǳkich względów, które by mogły stanowić skrupuł dla Sokratesa: ﬁlozof
ma dobre serce, nie chciałby narażać przy aciół. Jeśli to nie est wzgląd edyny, to inne
nie wchoǳą w grę poważnie, bo straż przekupić łatwo, pieniąǳe są i est wolna droga do
Tesalii, gǳie i byt materialny, i powaga ﬁlozofa nie byłyby w żadnym sposobie narażone.
V. Pozostanie w więzieniu est taktyką samobó czą, bezwzględnością wobec ǳieci
własnych, niemęskim poddaniem się losowi na droǳe na mnie szego wysiłku, haniebnym
ob awem braku woli i energii ze strony otoczenia; czas nagli, ǳiałać trzeba natychmiast.
VI. Kriton, namawia ąc Sokratesa, opierał się na swo e stare zna omości z ﬁlozofem i odwoływał się widocznie do ego konsekwenc i, ak gdyby mówił: wiem przecież
doskonale, że ci na przy aciołach zależy, wiem, że niemożliwości nie bęǳiesz próbował,
wiem, że chcesz żyć i być szanowanym, że kochasz ǳieci, że nie lubisz choǳić drogą
na mnie szego wysiłku, że potraﬁsz zwalczać przeszkody. Bądź więc konsekwentny i okaż
się takim w te chwili. Zostań tym samym, którym byłeś. Tymczasem Sokrates oświadcza, że mu właśnie o nic innego nie iǳie, ak tylko o konsekwenc ę, o pozostanie sobą
aż do końca. Zdaniem Kritona miała konsekwenc a wyprowaǳić ﬁlozofa z celi; zdaniem
Sokratesa właśnie konsekwenc a kopała mu grób na po utrze.
Sokrates odszukuje samego siebie
Obala tedy naprzód argumenty Kritona oparte na względach opinii publiczne , ustala ąc na nowo swo ą starą, piękną zasadę, że zważać należy edynie tylko na opinię nielicznych luǳi myślących, a nie dbać o opinię szerokich kół.
VII. Ten szlachetny arystokratyzm oceny należy zachować przede wszystkim w zakresie dobra i piękna.
VIII. Ślepe uleganie opinii publiczne deprawu e duszę, więc się go należy wystrzegać
nawet z narażeniem życia. Życie nie est na wyższą wartością, tylko dobre życie.
Kriton przy mu e te zasady i mógł to zrobić spoko nie, z nich przecież na proście
w ego oczach wynikało, że Sokrates powinien wy ść z więzienia. Powinien, bo choć
szerokie koła nazwać by mogły taki krok nielegalnym, to ednak mędrzec sam i ego
przy aciel, także nie kto bądź, tylko człowiek myślący, a więc taki, na którego opinię
wyłącznie zważać należy, uważałby to wy ście za czynną walkę z niesprawiedliwością Aten,
a więc za czyn dobry. I byłaby ta ucieczka pod ęta nie w interesie życia akiego bądź, tylko
w interesie życia dobrego, wzorowego.
IX. Sokrates przyrzeka kierować się zimną, nieubłaganą konsekwenc ą. Zobaczymy,
czy zrobi tak naprawdę. Jeżeli się ucieczka okaże zbrodnią, zostanie i umrze w więzieniu;
eśli nie, to wy ǳie.
Zbrodnia i zawód
X. Ustala ą teraz oba dwie zasady, które ma ą decydować o ich postępowaniu. Pierwsza ta, że zbrodni nigdy popełniać nie wolno, choćby szło o odwet na nieprzy acielu.
Druga, że zobowiązań należy dotrzymywać.
XI. Ucieczka z więzienia byłaby zbrodnią i złamaniem zobowiązania. Zbrodnią wobec
państwa, bo lekceważenie wyroków zagraża zdrowiu i bytowi Aten.
Kriton zapomina, że lekceważenie trybunału również zagraża zdrowiu państwa, a Sokrates sąd lekceważył. A pogarda dla szerokich mas i podkopywanie powagi tradycy nego
ustro u społecznego także zagrażało bytowi demokratycznego państwa, a ednak Sokrates
tłumem garǳił awnie i podkopywał powagę ego właǳy. Czyżby sobie sam nie zdawał
sprawy z tego, ak niebezpiecznym był opozyc onistą? Czy też racze Kritona olśnić usiłue barwnym obrazem praw sto ących nad głową i poruszyć uczucia społeczne przy aciela;
niech się on sam wzdrygnie przed nielegalnością pro ektu.
XII. Sokrates w toku rozǳiału unosi się. Czuć, że coś lub kogoś gwałtownie zwalcza,
choć mu Kriton teraz nie oponu e zgoła. Albo więc gniew eszcze o pierwsze słowa przyacielskie namowy, o to, że mu perswaz ami ciągłymi psu ą porządek duchowy, próbu ąc
ściągnąć na ziemię z wysokiego a beznaǳie nego stanowiska, albo racze walka z czymś,
co się w nim samym ego własnym słowom opiera i kłaǳie pod nim gorzkie znaki za Kriton



pytania. Głośno i prędko mówi Sokrates hymn na cześć karności obywatelskie , akby
nie chciał słyszeć szeptów ironii, która w nim tli mimo wszystko, a odezwie się głośno
w rozǳiale następnym.
Sokrates mówi barǳo pięknie i podniośle. Prawa dotyczące życia roǳinnego są niby
ego roǳicami i panami, którym wiele zawǳięcza; wobec tego powinien słuchać wszystkich praw. Zarząǳeniom państwa poddawać się bezwzględnie, bo państwo est ak matka
lub o ciec.
Struny ukryte
Gdyby się Sokrates nie unosił w te chwili, mógłby mu Kriton był przypomnieć, że
może zbyt różowo przedstawia swó stosunek do praw ateńskich. Nie miał wprawǳie żalu
do prawa małżeńskiego, ale miał na przykład wielki żal do prawa, które nakazywało sprawy
gardłowe załatwiać w ednym dniu, ak o tym wyraźnie mówi w Obronie. Temu prawu
przecież przypisu e fatalny wyrok, który go spotkał. Ma niewątpliwie żal do tego prawa,
które nakazywało losować sęǳiów na chybił traﬁł, zamiast ich szukać mięǳy ludźmi
mądrymi i przygotowanymi do trudnego i odpowieǳialnego zawodu. O tym przecież
często mówił mięǳy ludźmi. Ma żal do całego ustro u demokratycznego, w którym rząǳą
owe „szerokie koła”. On nimi garǳi przecież i nigdy ich nie czcił.
Jeżeli teraz prawa ateńskie przedstawia ako istoty bliskie mu, a świecące w aureoli
półboskie , to czyni to po części wbrew sobie samemu i dlatego mówi z takim głośnym
zapałem. Sam siebie zagłusza, a hipnotyzu e Kritona.
On się obecnie przedstawia ako wǳięczne ǳiecko i niewolnik praw ateńskich, podczas gdy z obrony ego wiemy, że czuł się mistrzem i z łaski boże kontrolerem Aten
racze niż niewolnikiem prawa i ustro u ateńskiego. W sąǳie przecież stał także wobec
prawowite właǳy, przed obliczem prawa, ale nie przemawiał do sądu ak wǳięczny syn
do o ca lub matki. Kiedy wiǳiał, że sęǳiów przekonać nie potraﬁ, gromił ich i przepowiadał pomstę ǳie ową; to zupełnie inna pozyc a duchowa, niż ą ma w te chwili.
Inna rzecz, że on Ateny kochał i przyzwyczaił się do nich od ǳieciństwa, zżył się
z miastem i z ludźmi; tuta miał wszystko, co mu było bliskie i drogie; mógł w nich
umierać z niesprawiedliwego wyroku — nie umiał żyć poza nimi, ako wy ęty spod prawa
o czystego. Sercem lgnął do miasta; głową nie umiał się z nim pogoǳić. Stąd mu tak źle
było w te chwili.
XIII. Skorom siedemǳiesiąt lat w Atenach przesieǳiał — mówi Sokrates — i nie
po echał do kolonii czy gǳieś inǳie w obce strony, to mogłem się był spoǳiewać, co
mnie spotkać może, i ǳisia się nie mogę kompromitować ucieczką z więzienia. Jeślim
stosunki ateńskie uważał za nieznośne, mogłem był wy echać; nie zrobiłem tego, muszę
ponosić konsekwenc ę.
Ale on naprawdę ganił stosunki w Atenach, a nie wy echał, bo mu było żal za miastem.
Proces był dla niego, mimo wszystko, niespoǳianką. Wpadł tedy w pułapkę, z które
wy ścia broni mu teraz ambic a.
Ten wyraz może wywołać nieporozumienie i protest w duszy czytelnika. Bo przez
ambic ę rozumie się często gonienie za zaszczytami, szukanie ob awów czci ze strony
otoczenia — coś barǳo pokrewnego próżności. Otóż w tych mie scu est wyraz „ambic a” wzięty w znaczeniu szerszym. Oznacza potrzebę niezależności, równości, wyższości
w stosunku nie tylko do drugich luǳi, ale przede wszystkim do czynników zna dywanych
we własnym wnętrzu, a nawet w stosunku do czynników nieosobowych, o ile e człowiek personiﬁku e. Mowa potoczna używa na oznaczenie tych roǳa ów ambic i zwrotów
takich, ak poczucie godności własne , szlachetna duma itp.
XIV. Personiﬁkowane prawa urąga ą Sokratesowi. Wbrew ego lepsze wieǳy wmawia ą weń, że mu się podobały, a na świadectwo biorą ego przywiązanie do mie sca roǳinnego. To przecież gorzka ironia, którą Sokrates sam siebie smaga. Jemu się prawa
ateńskie zgoła nie podobały; zawsze wyże stawiał spartańskie lub kreteńskie, tylko był
do Aten złych i głupich przywiązany więce niż do mądre Sparty lub Krety. Jego uparte
sieǳenie w mieście nadawało mu tylko pozory pogoǳonego ze stosunkami i prawami
obywatela. Pozory w oczach tych, którzy go bliże nie znali. Czyżby się Sokrates liczył
z pozorami, i to z fałszywymi⁈ On, który tak deptał opinię publiczną w rozǳiale XI
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i gǳie tylko miał po temu sposobność? Czyżby aż tak dalece był tylko człowiekiem ak
inni?
A jednak jest tylko człowiekiem
XV. Tak est ednak. Zosta e w więzieniu, bo się nie chce ośmieszać publicznie.
A przecież nie śmiałby się z niego Kriton, tylko chyba owe wzgarǳone szerokie koła.
Zostanie w więzieniu, bo nie chce narażać przy aciół na utratę tych dóbr doczesnych,
które dla człowieka mądrego nie stanowią żadne wartości; przecież konﬁskata, wygnanie czy utrata praw obywatelskich, to nie są, ego zdaniem, żadne wartości, to są dobra
„szerokich kół”. Mógłby więc śmiało narażać przy aciół na ich utratę, gdyby chciał, i mógł
być naprawdę nieubłaganie konsekwentnym, ak to zamierzał zrazu. Ale w te chwili on
nie mówi z głowy, tylko z serca i po prostu tak, ak na głębie czu e.
Nie wy ǳie z więzienia, bo mięǳy ludźmi obcymi wyglądałby pode rzanie. Kriton
nie powieǳiał na to, że spode łba patrzyłyby na Sokratesa po ucieczce tylko szerokie
koła niezna ących rzeczy, a luǳie mądrzy, zna ący sprawę, na których opinii na więce
i edynie zależeć ﬁlozofowi powinno, myśleliby, że się wszystko tak odbyło, ak by się odbyło naprawdę. Nie byłoby po luǳku wypominać Sokratesowi ego ulubione nadluǳkie
stanowisko teraz, kiedy w nim gra ą struny tak barǳo luǳkie.
Nie wy ǳie z więzienia, bo nie miałby czoła głosić kultu dla prawa, będąc zbiegiem
z więzienia. Wyglądałby dwuznacznie. To prawda. Ale też mógł nie głosić kultu niesprawiedliwych wyroków i lichych praw. Nie byłby sobie może zdobył chwały te , którą
posiadł, ale i nie straciłby zbyt wiele, ak niewiele stracił Protagoras²⁸, kiedy w podobnym położeniu uciekł z Aten do Sycylii. Musiał ednak Protagoras być mnie czuły od
Sokratesa na to, co o nim mówią i ak na niego patrzą, na głos opinii szerokich kół.
Nie miał skrupułów na temat ucieczki z miasta, w którym mu śmierć groziła, Paweł z Tarsu; Piotrowi anioł rozkuwał ka dany; nie wstyǳił się Luter brody zapuszczać,
kiedy się na Wartburgu „zataił” przed prześladowcami; żadnemu korona z głowy nie spadła. Każdy z nich uciekał przed niepotrzebną śmiercią, dokąd mógł, a ginął, kiedy nie
mógł uciekać. Inacze postąpił Sokrates; on z więzienia nie wy ǳie. Nie wy ǳie, boby
go spotkać mogły upokorzenia na wygnaniu. Nie wy ǳie, bo nie umiałby choǳić bez
apollinowego wieńca na głowie ani pochylić głowy do ucieczki. To są pobudki szczere
i proste. Ambic a go zatrzymywała w więzieniu, ambic a wobec siebie samego i wobec
opinii publiczne . Żal za ǳiećmi ustępował na plan drugi; zostawiał synów pod opieką
przy aciół.
XVI. W duszy Sokratesa gra ą tak silnie pobudki przemawia ące przeciw ucieczce,
że nie zna du e niczego, co by przemawiało za nią. Z pewnym zadowoleniem stwierǳa,
że nie wiǳi żadnych motywów etycznych ani religĳnych za ucieczką. Nie wiǳi ich, bo
ich skonstruować nie umiał, party na silnie szą stroną duszy do śmierci, która go miała
uwieńczyć na zawsze.
I za grobem porządek społeczny
Konstruował natomiast motywy etyczne i religĳne przeciw wy ściu. Konstruu e i w te
chwili ten motyw ostatni, w którym się prawa z Hadesu poda ą za braci praw ateńskich.
A przecież w obronie mówił, że na tamtym świecie lepie , bo tam sprawiedliwie sąǳą i nie
skazu ą na śmierć ﬁlozofów, tak ak się to robi w Atenach. Więc muszą tam być chyba
akieś inne, lepsze prawa i stosunki, a nie solidarne roǳeństwo praw i stosunków tute szych. On ednak wytrwale za mu e to stanowisko dialogu, że wszelkiego prawa i rozkazu
właǳy słuchać należy, wszystko edno, co się sąǳi o ego wartości. Stanowisko urocze,
choć niesłuszne w całe rozciągłości; Kriton nie zna du e przeciw niemu argumentów,
ale stanowisko to da się w naturze Sokratesa po ąć tylko na tle tych pobudek szczerych
i prostych, z których się ﬁlozof spowiadał w rozǳiale poprzednim.
²⁸Protagoras z Abdery (ok. –ok.  p.n.e.) — ﬁlozof grecki, zaliczany do soﬁstów; tytułowy bohater ednego z dialogów Platona, w którym rozmawia z Sokratesem o cnocie. W traktacie O bogach głosił agnostycyzm
(nie można wieǳieć, czy bogowie istnie ą ani aką ma ą naturę), za co wytoczono mu proces o bezbożność.
[przypis edytorski]
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Dusza zmęczona a twarda
XVII. Sokrates postępu e pod nieodpartym przymusem psychicznym. Sam wątpi, żeby do niego przystęp znalazły akiekolwiek perswaz e i prośby. Mówi, ak gdyby prosił,
żeby mu dać spokó i pozwolić umrzeć tak, ak pragnął. Tym też zamyka usta przy acielowi, Kriton rezygnu e z namowy. Tak, ak chciał Sokrates, tak go prowaǳił bóg. Nic
ǳiwnego — ten bóg mieszkał w ego własne piersi.
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