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WSTĘP TŁUMACZA
Stróż prawa przeciw bezprawiu prawodawców
Ostatni triumf odniosły Ateny nad Spartą¹ na morzu koło wysp Arginuzów, niedaleko Lesbos, w r. . Nieszczęście chciało ednak, że zwycięskim dowódcom ﬂoty ateńskie
burza nie pozwoliła pozbierać i pochować trupów, akie na falach po bitwie zostały, dlatego ich po powrocie do Aten oskarżono i rzecz
przyszła pod obrady Zgromaǳenia Ludowego,
które się prawie co tygodnia w stolicy zbierało
i załatwiało wszystkie ważnie sze kwestie publiczne.
Sprawa była ważna. W grze były i religĳne uczucia ludu, i patriotyczne. Zwłoki zwycięskich obrońców o czyzny roznosiły mewy z Les¹Ostatni triumf odniosły Ateny nad Spartą… — w wo nie peloponeskie (–
 p.n.e.), wielkim konﬂikcie pomięǳy na większymi ówczesnymi potęgami
greckimi: Związkiem Morskim pod przewodnictwem Aten a Związkiem Peloponeskim pod przewodnictwem Sparty, zakończonym klęską i kapitulac ą Aten.
[przypis edytorski]
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bos; więc dusze ich nie mogły spoko nie odpłynąć do Wysp Szczęśliwych² i hańba spadała na
miasto.
Zgromaǳenie było barǳo burzliwe. Padł
wniosek, żeby wszystkich woǳów sąǳić za ednym zachodem i rozstrzygać sprawę en bloc³.
Wniosek nie był w zgoǳie z prawem, które
nakazywało rozsąǳać sprawę każdego z osobna, ale był popularny: tylko nie robić różnic
za wiele, ambic a patriotyczna wymagała oﬁar.
Sprzeciwiać się wnioskowi znaczyło narażać się
na zarzut zdrady stanu.
A ednak powstał na tym Zgromaǳeniu
przewodniczący mu owego dnia obywatel, człowiek ubogi, stary i ośmieszony publicznie, choć
niezmiernie szanowany przez na bliższych duchem i młoǳież, Sokrates, i nie dopuścił do
uchwalenia wniosku, mimo okrzyków tłumu
i głośnych zarzutów zdrady. Stanęło na tym, że
sprawę odroczono do drugiego dnia. Na drugi
²Wyspy Szczęśliwych a. Wyspy Szczęśliwe (mit. gr.) — wyspy na zachodnim
krańcu ziemi, gǳie w nagrodę za dobre życie przebywa ą po śmierci bohaterowie.
[przypis edytorski]
³en bloc (.) — w całości, ogółem, hurtem. [przypis edytorski]
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ǳień przewodniczącym wylosowano uż kogo
innego, uchwalono wniosek wczora szy i sześciu obecnych w Atenach woǳów ﬂoty ukarano śmiercią, a dobra ich skonﬁskowano.
Na to uż Sokrates poraǳić nie mógł. Był
uż tylko zwycza nym prytanem, tzn. urzęduącym przez  dni, wraz z  innymi obywatelami, członkiem Wielkie Rady.
Prytania
Pięciuset członków Wielkie Rady wybierano losem co roku, po pięćǳiesiątce w każde
z ǳiesięciu grup obywateli ateńskich⁴. Wylosowanym mógł być każdy, kto tylko skończył
 lat życia i miał pełne prawa obywatelskie.
Wedle losu też urzędowały poszczególne pięćǳiesiątki kole no przez  lub  dni każda.
Urzędu ący za każdym razem obywatele nazywali się prytanami. Sieǳieli cały ǳień w tzw.
⁴w każdej z ǳiesięciu grup obywateli ateńskich — w wyniku reform Kle stenesa
(/ p.n.e.) obywateli miasta-państwa ateńskiego poǳielono na  l; każda le obe mowała część miasta, część wybrzeża i część wnętrza kra u, grupu ąc
mieszkańców o odmiennych interesach. [przypis edytorski]
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okrągłym domu pod kopułką, gotowi do rozstrzygania wszystkich nagłych i pomnie szych
spraw państwowych. Większe musiały czekać
do Zgromaǳenia Ludowego, które się odbywało co na mnie  razy w roku. Spośród prytanów znowu losem wybierano co ǳień innego przewodniczącego, który przez edną dobę
miał pod opieką klucze od skarbca i archiwum
państwowego oraz wielką pieczęć miasta. Dłuże niż dobę prawo nie pozwalało zachowywać
te godności, a podobnie nie było wolno dwa
razy być przewodniczącym w ciągu edne i te
same kadenc i, czyli prytanii.
Tak troskliwie broniły się Ateny przeciw
wszelkim próbom skupienia i zatrzymania właǳy w ręku ednego człowieka lub akie kolwiek grupy ednostek, choćby nawet na lepszych i na zdolnie szych.
Ferment intelektualistyczny
Demokrac a ateńska musiała się pilnować
tym barǳie , że w mieście były grupki i kluby
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luǳi młodych, którzy z ironią i pogardą patrzyli na tych wylosowanych ra ców⁵, sęǳiów,
woǳów i o ców o czyzny, a sympatyzowali ze
Spartą, w które nie rząǳił „kto bądź”. Wieǳiano w Atenach, kto to tak krytycznie nastra a młodych luǳi, kto spęǳa ranki w salach
gimnastycznych na mędrkowaniu z młodymi,
którzy nie ﬁlozofować powinni, ale szanować
istnie ący ustró o czyzny i służyć mu bezkrytycznie. Sokrates nawet się nie krył z pochwałami dla ustro u państwowego Sparty, Teb, Megary, Krety — samych arystokratycznie urząǳonych państw. Żarliwi demokraci ateńscy mieli na niego oko uż od dawna. Blisko ćwierć
wieku minęło, kiedy go po raz pierwszy Arystofanes⁶ pokazał w swoich Chmurach, w r. ,
i napiętnował ako ﬁgurę komiczną, bezgranicznie zarozumiałą a gorszącą młoǳież, ako
szkodnika w o czyźnie.
Sokrates w zwierciadle komedii
⁵rajca (daw.) — członek rady mie skie . [przypis edytorski]
⁶Arystofanes (ok. – p.n.e.) — grecki komediopisarz, na wybitnie szy
z twórców komedii staroattyckie . [przypis edytorski]
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Pamiętali wszyscy, ak to w owych Chmurach ordynarny i z chytra głupawy szewc, Wykrętowic, któremu bóg dał z żony arystokratki
syna sportsmena i utrac usza, pragnie się pozbyć długów; wlazł w nie przez rozrzutność syna. Stara się namówić gagatka, żeby poszedł na
naukę do Pomysłowni Sokratesa, budy, w które mędrzec z gromadą obdartych i wygłodniałych uczniów bada przesubtelnym rozumem
ta emnice ziemi i nieba, słońca, księżyca, deszczu i piorunów. Uwieszony pod suﬁtem w koszu, gǳie powietrze rzadsze korzystnie wpływa na ego przedelikatny mózg, nie uzna e bogów o czystych, ego bogami chmury, tak mętne i nieuchwytne ak i ego gadanie.
Szewc odżałowałby na naukę, ale syn nie
chce o nie słyszeć; wówczas o ciec sam się do
Pomysłowni puszcza i odda e się ﬁlozofowi na
naukę, niby bydlę oﬁarne na rzeź. Za głupi ednak, więc go z Pomysłowni pęǳą, a syn dae się przecież do wstąpienia namówić i wraca taki „wykształcony”, że obiwszy roǳonego o ca w pierwsze z kolei sprzeczce, dowoǳi
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eszcze ze stanowiska ogólnego, że na słusznie
w świecie postąpił.
Zrozumiał szewc, że mu nowoczesny mędrzec syna popsuł; zbiera tedy⁷ sługi i podpala
Pomysłownię wraz z e mieszkańcami.
W te komedii popularne Sokrates otrzymał rysy karykaturalne, których nigdy nie miał
w rzeczywistości, ale na tym się nie umiał poznać pierwszy lepszy członek Wielkie Rady i Zgromaǳenia Ludowego; tym barǳie , że widywał Sokratesa częście na scenie w komediach
Ameipsiasa, Eupolisa, Kratinosa, które się nie
dochowały do naszych czasów.
Honoraria wychowawców
Sokrates nie miał przecież instytutu wychowawczego, ak e z reguły mieli uczeni współcześni, i nie pobierał żadnych taks⁸ za naukę.
Taksy brał taki np. Gorgiasz z Leontiniów, kiedy pomyślnie załatwiwszy w Atenach poselstwo od swego miasta roǳinnego (prosił o po⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸taksa — stawka, opłata za usługę. [przypis edytorski]
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moc przeciw Syrakuzom), przy ął szereg prywatnych lekc i wymowy po  min⁹ srebrem,
co przy ówczesnych niezmiernie niskich cenach
i wysokie stopie procentowe stanowiło gruby
ma ątek.
Brał piękne honoraria Hippiasz z Elidy, który się sam chwalił, że przy echawszy do Sycylii i zastawszy tam znacznie od siebie starszego
i sławnego Protagorasa, w krótkim czasie zarobił lekc ami  min, a z ednego edynego
miasteczka Inykos wywiózł więce ak  min.
Tanio uczył retor¹⁰ i autor poetyki wierszowane Euenos, który brał tylko  min za naukę.
O bezinteresowności Sokratesa ednak wieǳieli przede wszystkim na bliżsi; po mieście
różnie musiano o tym mówić, bo czy to eden
choǳi bez butów, a srebro trzyma w sienniku?
Nie rozumiano go na mieście
⁹mina — starożytna ednostka wagowa i pieniężna używana na Bliskim
Wschoǳie, potem także w Grec i, równa / talentu; używana w Atenach mina
attycka miała ok.  g. [przypis edytorski]
¹⁰retor — mówca; osoba wykształcona w zakresie logicznego i przekonywuącego formułowania przemów oraz wygłaszania ich. [przypis edytorski]
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Sokrates odwoǳił młodych luǳi od studiów przyrodniczych, dla których zachowywał
mimo to wielki szacunek, o ile e ktoś poważnie uprawiał, a zwracał umysły do kwestii psychologicznych, etycznych i społecznych; na tym
właśnie polega ego rola w ǳie ach ﬁlozoﬁi,
ale o tym nie wieǳiały szerokie koła; tym było
dość obo ętne to, co on mówi, choǳiło o to, że
„mędrkować” uczy po mieście, a to rzecz niebezpieczna.
Sokrates rozumował niezmiernie asno i po
prostu, ale z tego zdawali sobie sprawę tylko ci,
którzy go słuchali i rozumieli, a nie „szerokie
koła”.
Sokrates miał wysoko rozwinięte naturalne poczucie tego, co się goǳi i nie goǳi, np.
w stosunku do roǳiców, w przeciwstawieniu
do Eutyonów¹¹ różnego roǳa u, ale żeby o tym
wieǳieć, trzeba go było znać bezpośrednio, a nie
tylko ze słuchu, i nie wnosić o nauczycielu z po¹¹Eutyfron — kapłan ateński, tytułowy bohater dialogu Platona, w którym
rozmawia z Sokratesem o pobożności i e związku z etyką. [przypis edytorski]
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stępowania ego młodych przy aciół. Ci go niekiedy kompromitowali.
Najbliżsi go kompromitowali
Wszyscy eszcze pamiętali ów ranek przed
laty piętnastu, kiedy zauważono ku publicznemu zgorszeniu i zgrozie, ak fatalnie a humorystycznie ktoś, niestary widać, a bezbożny, poobtłukiwał w nocy wszystkie posągi Hermesa¹² wzdłuż ulic mie skich. Powszechny głos
opinii publiczne wskazywał wtedy Alkibiadesa¹³ ako sprawcę świętokraǳtwa. Ten niedo¹²Hermes (mit. gr.) — bóg podróżnych, kupców i złoǳiei, posłaniec bogów;
ako opiekunowi podróżnych stawiano mu przy drogach pomniki zwane hermami: słupy zwieńczone głową lub popiersiem Hermesa; fatalnie a humorystycznie
ktoś (…) poobtłukiwał w nocy wszystkie posągi Hermesa: na hermie umieszczano także wyobrażenie fallusa (męskiego członka); właśnie tę część poobtłukiwali
nieznani sprawcy. [przypis edytorski]
¹³Alkibiades (– p.n.e.) — wóǳ i polityk ateński, w młodości uczeń
Sokratesa; przysto ny, barǳo uzdolniony i ambitny, prowaǳił wystawny tryb
życia; zwolennik agresywne polityki zagraniczne , odegrał kluczową rolę w drugie połowie wo ny peloponeskie : w  nakłonił Ateńczyków do pod ęcia fatalne
w skutkach wyprawy na Sycylię; oskarżony o świętokraǳtwo, zbiegł z wysłanego
po niego statku i przeszedł na stronę Sparty, która ǳięki ego radom odniosła
znaczne sukcesy w walce przeciw Atenom; utracił przychylność króla spartańskiego i w  udał się do Pers i, gǳie został doradcą zarządcy prowinc i, przekonuąc go, żeby zaniechał dotychczasowego popierania Sparty i wsparł Ateńczyków;
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wiarek zdolny „do wszystkiego” urząǳał sobie przecież w domu na żart misteria eleuzyńskie¹⁴, a należał do na serdecznie szych przy aciół i czcicieli „ulicznego soﬁsty¹⁵” Sokratesa.
W ego towarzystwie widywano nieraz i straszne pamięci Kritiasa¹⁶, który przed paru laty,
ako na wybitnie szy spośród trzyǳiestu arystokratów¹⁷, próbował cios śmiertelny wymierzyć demokrac i ateńskie z pomocą znienawiǳone Sparty. Pamiętano dobrze, ak ten były
dobry zna omy Sokratesa na prawo i na lewo
uzyskał przebaczenie w o czyźnie i powrócił do Aten, gǳie powierzono mu dowóǳtwo nad ﬂotą, po czym ponownie popadł w niełaskę po zakończone klęską
bitwie pod Notion; po ostatecznym zwycięstwie Sparty uciekł do Pers i, gǳie
został zamordowany. [przypis edytorski]
¹⁴misteria eleuzyńskie — misteria religĳne odprawiane w staroż. Grec i,
w Eleusis, niedaleko Aten, związane z kultem bogini uroǳa u Demeter i e córki
Persefony. [przypis edytorski]
¹⁵soﬁsta — w staroż. Grec i: nauczyciel przygotowu ący obywateli do życia publicznego poprzez naukę retoryki, polityki, etyki i ﬁlozoﬁi; pot.: ﬁlozof uczący
fałszywe , ale skuteczne argumentac i bądź osoba stosu ąca ą. [przypis edytorski]
¹⁶Kritias z Aten (ok. – p.n.e.) — arystokrata i polityk ateński, znany też
z zainteresowań ﬁlozoﬁcznych (uczeń Sokratesa); zwolennik skra ne oligarchii,
ako eden z głównych tzw. trzyǳiestu tyranów zasłynął z bezwzględności i okrucieństwa; zginął w przegrane bitwie z wygnańcami walczącymi o przywrócenie
demokrac i. [przypis edytorski]
¹⁷trzyǳiestu arystokratów — tzw. trzyǳiestu tyranów, oligarchiczna komis a
narzucona przez Spartę Atenom po ich klęsce w wo nie peloponeskie w 
p.n.e.; wprowaǳiła rządy terroru, po  miesiącach została obalona przez odǳiały
złożone z prodemokratycznych wygnańców. [przypis edytorski]
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rozsyłał wyroki śmierci i konﬁskaty dóbr na
dobrych demokratów; wieǳiano, ilu luǳi padło za ego sprawą, ilu poszło z torbami w tych
okropnych ośmiu miesiącach przed czterema
laty, kiedy na Akropolis¹⁸ sieǳiał dowódca spartański z załogą, a co było na lepszego w mieście, musiało do Beoc i¹⁹ uciekać i tam gotować
po cichu odsiecz przeciwko Trzyǳiestce.
Odsiecz powiodła się na szczęście pod dowóǳtwem Trazybula²⁰; od strony portu wzięto miasto z powrotem i Kritias padł w walce.
Reszta osławione Trzyǳiestki ledwie z życiem
uszła pod skrzydła Sparty.
I znowu zaczęły się odbywać Zgromaǳenia Ludowe na Pnyksie²¹ i sądy przysięgłych
w rynku, a w okrągłym domu urzędowali zno¹⁸Akropolis (gr. rzecz. r.ż.) — Akropol, warownia na wysokim wzgórzu, w Atenach służąca również celom kultowym. [przypis edytorski]
¹⁹Beocja — staroż. kraina w środkowe Grec i, na zachód od Attyki, w które
leżą Ateny; e gł. miastem były Teby. [przypis edytorski]
²⁰Trazybul (ok. – p.n.e.) — ateński wóǳ i polityk demokratyczny;
w czasach rządów trzyǳiestu tyranów stał na czele wygnańców, którzy powrócili
do kra u i pokonali garnizon spartański oraz siły oligarchów, przywraca ąc demokrac ę; zginął podczas wo ny korynckie , usiłu ąc odnowić panowanie Aten na
morzu. [przypis edytorski]
²¹Pnyks — wzgórze w pobliżu Akropolu, mie sce zgromaǳeń ludowych w staroż. Atenach. [przypis edytorski]
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wu, ak dawnie , prytani. W mieście zaczęło
się załatwianie prywatnych porachunków i donosicielstwo polityczne, pod pozorem dbania
o dobro państwa.
Sokrates nie był skompromitowany bezpośrednio; wieǳiano, ak ǳielnie stawał przed
dwuǳiestu dwu laty ako hoplita²² w bitwie
pod Amﬁpolis, pod dowóǳtwem wo owniczego garbarza Kleona, przeciw wo skom spartańskim, a dwa lata przedtem przeciw Beotom,
koło świątyni Apollina pod Delion — poza
tym on się w ogóle do polityki nie mieszał,
i tę okoliczność umiały złe ęzyki przeciw niemu wyzyskać.
Pogrążał się sam z konieczności
Sokrates nie umiał „żyć z ludźmi”, szczególnie z ludźmi głupimi; zrażał ich sobie na
każdym kroku, a że mądrych było ak zawsze
niewielu, a ustró państwa na wskroś demo²²hoplita — ciężkozbro ny żołnierz piechoty w staroż. Grec i. [przypis edytorski]
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kratyczny, musiał się tedy grunt pod nogami
ﬁlozofa usuwać coraz barǳie .
Wieǳiał o tym, ak na niego patrzą, ale
postępowania nie zmienił. W dalszym ciągu,
ak za dawnych czasów, nawiązywał swo e klasyczne rozmowy z fachowcami, obliczone przeważnie na to, żeby z interlokutora²³ wydobyć
uznanie własne niewieǳy. Postępowanie barǳo miłe i pożyteczne, o ile choǳi o rozbuǳenie myśli w młodym, zdolnym człowieku,
ale nieznośne i niebezpieczne, o ile się ma do
czynienia z tępym, starym i szanowanym obywatelem, który ma wpływy.
To była ednak nieprzezwyciężona pas a Sokratesa. On sam, umysł niezmiernie asny, prosty i krytyczny, z łatwością zdawał sobie sprawę z ogromnych trudności, akie się nastręcza ą
każdemu, kto szuka trafnego uogólnienia w akie kolwiek ǳieǳinie faktów, kto uogólnienia
zdobyte usiłu e ściśle w słowa u ąć i pogoǳić
e mięǳy sobą.
²³interlokutor (z łac.) — rozmówca. [przypis edytorski]
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Stąd też głośno się przed wszystkimi do tego przyznawał, że w sprawach dotyczących ducha luǳkiego, w rzeczach dobra i zła on tyle
tylko wie, że „nic nie wie”. Z tego był sławny.
To powieǳenie obiegało ako zabawny paradoks. A musiało być znane uż od dawna i kapłanom Apollina²⁴ w Delfach i musiało się podobać, skoro na zapytanie narwanego nieco wielbiciela Sokratesa Cha refonta, czy istniałby ktoś
mądrze szy od mędrca, który wieǳiał, że nic
nie wie, ułożyli odpowiedź bóstwa, nie wiadomo, czy zupełnie poważnie zamierzoną:
Sofokles mądry est; mądrze szy Eurypides
A spośród wszystkich luǳi Sokrates na mądrze szy.
Ta pochwała delﬁcka stała się Sokratesowi
bodźcem do buǳenia samokrytyki w luǳiach,
pracy barǳo niewǳięczne .
²⁴Apollo (mit. gr.) — bóg słońca, sztuki, wróżbiarstwa i gwałtowne śmierci, przewodnik ǳiewięciu muz; do ego sławne wyroczni w Delfach zwracali się
o uǳielenie przepowiedni w ważnych dla siebie sprawach zarówno władcy i wysłannicy państw, ak i prywatne osoby. [przypis edytorski]
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Praca ta wydawała się mu ednak piękną
i dobrą, ǳiałaniem w imię światła i zdrowia
duchowego, a więc służbą Apollina.
Najbarǳiej religĳny człowiek w kolizji z religią
państwa
Taką przenośnią posługiwał się w myśleniu
i w mowie, ale nie wynikało, żeby wierzył we
wszystkie ludowe podania o Apollinie. Prawowiernym Grekiem nie był, antropomorﬁzmów
popularnych nie brał serio, ale był człowiekiem
głęboko religĳnym z natury, bo odczuwał nad
sobą moc wyższą, potężną i dobrą, które się
czuł pomocnikiem i narzęǳiem.
Wszystko edno, czy tę moc ktoś Apollinem nazywał, czy Zeusem-o cem, czy ą sobie
ako chór olimpĳski przedstawiał, czy też racze
ako edną edyną istotę.
Niczego bliższego o bogach nie wieǳiał
i wieǳiał, że wieǳieć nie mógł, więc się nie
bawił w dociekania religĳne, szukał tylko pogłębienia uczuć religĳnych.
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Boski głos ducha bożego czuł w sobie samym, za przestrogi ducha opiekuńczego uważał nieuzasadnione bliże chwilowe postanowienia woli, które się w skutkach okazywały nieraz
pożyteczne.
Mówił o tym często i wieǳiano w Atenach, że Sokrates ciągle się na akiegoś ducha powołu e, a nie wiadomo było bliże , co
to za duch miał być właściwie. Wszystko razem pachniało mocno niedowiarstwem, ak to
zwycza nie u ﬁlozofów, a mogło też uchoǳić
za oczywiste zgorszenie młoǳieży.
Oskarżenie
Toteż kiedy szło o pozbycie się Sokratesa
i przykładne ukaranie ego ǳiałalności, niedługo się musieli ego oskarżyciele namyślać, o co
by go zaczepić i ak oskarżenie sformułować.
Moralnym autorem skargi był Anytos, wzbogacony garbarz ateński, który miał dawne porachunki z ﬁlozofem i ego na bliższymi. Przed
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laty umizgał się do Alkibiadesa, ale go ten elegant wyśmiał.
Późnie robił Anytos karierę polityczną w Atenach i miał duże powoǳenie. W roku  przed
Chr. wysłały go nawet Ateny na czele ﬂoty,
z trzyǳiestu okrętów złożone , przeciw Spartanom, którzy się byli wyprawili²⁵ przeciwko Pylos²⁶. Nie udało mu się ednak opłynąć przylądka Malea, a więc wrócił do Aten, gǳie go zaraz
oskarżono o zdradę. Anytos umiał sobie raǳić
w gmachu sądowym lepie niż na pełnym morzu. Przekupił po prostu sęǳiów i przysięgli
uwolnili go od winy i kary.
Za rządów trzyǳiestu tyranów poszedł wraz
z innymi obywatelami na wygnanie, a z Trazybulem wrócił do Aten. Syna chował na garbarza, ale chłopak miał być barǳo zdolny i ciekawy, i za Sokratesem biegał, zamiast pilnować
²⁵którzy się byli wyprawili — przykład użycia czasu zaprzeszłego, wyraża ącego
czynność wcześnie szą w stosunku do inne przeszłe ; ǳiś: którzy się wyprawili.
[przypis edytorski]
²⁶Pylos — przylądek w płd.-zach. Grec i, naprzeciw wyspy Sfakteria, z fortem
broniącym we ścia do zatoki Pylos, z którego Ateńczycy dokonywali wypadów na
terytorium Peloponezu. [przypis edytorski]
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uchtów²⁷ i dębowe kory. Sokrates nie krył się
z tym przed Anytosem, że garbarnia nie est
całkiem idealną szkołą dla młodych umysłów
i serc, czym sobie ostatecznie zraził przemysłowca. Obrażony Anytos zapłacił mizernego
poetę Meletosa, autora akie ś zaginione tragedii pt. Oidipodeja, żeby się za ął sformułowaniem i wniesieniem skargi przeciw Sokratesowi. Sam podpisał ą wraz z retorem Lykonem.
Tekst zaprzysiężonego oskarżenia, który miał
być eszcze w drugim wieku po Chr. przechowywany w ateńskim archiwum państwowym
w świątyni Kybeli²⁸, zwane Metroon, brzmiał:
O to zaskarżył pod przysięgą Meletos, syn Meletosa z Pittos, Sokratesa, syna Sooniska z Alopeków: Zbrodnię popełnia Sokrates, bogów, których państwo
uzna e, nie uzna ąc, inne zaś nowe duchy
wprowaǳa ąc; zbrodnię też popełnia, psuąc młoǳież. Kara śmierci.
²⁷jucht — wyprawiona bydlęca skóra. [przypis edytorski]
²⁸Kybele (mit.) — bogini ygĳska, Wielka Matka, patronka płodności i uroǳa u, czczona także przez Greków i Rzymian. [przypis edytorski]
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Jak widać, oskarżyciel, zgodnie z prawem
ateńskim, przedłożył w skarǳe pro ekt kary.
Rozprawa
Jeżeli oskarżonego większością głosów uznano winnym, mógł oskarżony przy ąć albo karę
proponowaną, albo ze swe strony przedstawić
pro ekt inne , która by mu więce odpowiadała. W te sprawie wolno mu było, po nieudane
obronie i zapadłym werdykcie „winien”, przemawiać raz eszcze i odpowiedni wniosek uzasadnić. Po te drugie mowie sęǳiowie większością głosów rozstrzygali, czy miała być wykonana kara, którą proponował oskarżyciel, czy
ta, którą wolał oskarżony. Tak też i Sokrates
przemawiał w swe obronie po raz pierwszy przed
werdyktem w sprawie winy, po raz drugi po
werdykcie, poda ąc wniosek dotyczący kary, i króciutko po raz trzeci, żegna ąc się z sęǳiami po
wyroku śmierci.
Sąd przysięgłych, przed którym stawał Sokrates, nazywał się helia a, a składał się z pię Obrona Sokratesa



ciuset losem wybranych sęǳiów. Losowano ich
corocznie spośród wszystkich, co na mnie trzyǳiestoletnich, obywateli. Rozprawa odbywała
się w ednym z ǳiesięciu trybunałów w rynku. Każdy z sęǳiów miał ako oznakę swego
urzędu laskę z literą danego trybunału i brązową oǳnakę z głową Gorgony²⁹ ako herbem
państwa, numerem danego trybunału i nazwiskiem sęǳiego. Po skończonym posieǳeniu
otrzymywał każdy sęǳia, przy wy ściu z trybunału, taksę sądową w kwocie trzech oboli³⁰,
wypłacaną z kasy państwowe .
Apelac i od wyroku tego sądu nie było w sprawach wykroczeń przeciwko państwu, a o to
właśnie był oskarżony Sokrates.
Rozprawę poprzeǳało śleǳtwo wstępne,
które prowaǳił Archon Król³¹. Tekst skargi
²⁹Gorgona (mit. gr.) — potwór ze skrzydłami, ostrymi kłami i szponami oraz
wężami zamiast włosów, którego spo rzenie obracało luǳi w kamień; na tarczy bogini Ateny zna dowała się głowa Gorgony, oﬁarowana e przez Perseusza
w poǳiękowaniu za pomoc przy pokonaniu potwora. [przypis edytorski]
³⁰obol — drobna staroż. moneta grecka. [przypis edytorski]
³¹Archon Król (archon basileus) — eden z ǳiesięciu na wyższych urzędników
staroż. Aten, wybieranych na roczną kadenc ę i za mu ących się na ważnie szymi
sprawami państwa: kierował organizowaniem obrzędów religĳnych, za mował
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wisiał czas akiś na tabliczce przed gmachem
sądowym. W oznaczonym terminie awili się
oskarżyciel i oskarżony w sąǳie, ewentualnie
w towarzystwie świadków, i oba składali przysięgę. Pierwszy stwierǳał w ten sposób winę
oskarżonego, a ten znowu swo ą niewinność.
Oba składali teraz pewną taksę na koszta sądowe i przedkładali w danym razie pisemne dowody winy względnie niewinności. Wszystkie
należące do procesu dokumenty przechowywano pod pieczęcią aż do dnia rozprawy.
Na same rozprawie naprzód pisarz odczytywał tekst skargi i odpowiedź oskarżonego,
po czym z podniesione mównicy przemawiali
oskarżyciele i odpowiadał im stamtąd oskarżony.
Czas przemówień był ograniczony; mierzono go z pomocą klepsydry, czyli zegara wodnego. Strony mogły bądź to przemawiać osobiście, bądź też po kilku słowach nawiązania
odstępowały swó głos adwokatowi.
się oskarżeniami o bezbożność, przeprowaǳał wstępne śleǳtwo i przewodniczył
w procesie. [przypis edytorski]
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Przerywać mówcy mogli tylko sęǳiowie,
eżeli strona odbiegała od tematu albo też punkt
akiś przemówienia nie był któremu z sęǳiów
dość asny. Każdy mówca mógł stawiać przeciwnikowi pytania, a ten był prawnie obowiązany odpowiadać.
Zrazu zakazane, utarło się ednak z czasem
wprowaǳanie na salę roǳiców, krewnych, kobiet i ǳieci, których ęki, płacze i błagania miały miękczyć twarde serca sęǳiów. Oskarżony,
eśli był sprytny, umiał też i sam odpowiednio
grać na nerwach trybunału.
Bezpośrednio po obronie oskarżonego przystępowali sęǳiowie na wezwanie woźnego do
ta nego głosowania nad winą podsądnego. Głosowano za pomocą czarnych i białych lub pełnych i przeǳiurawionych kamyków, muszel,
bobów lub tabliczek, które wrzucano do urny
z brązu, podczas gdy znaczki nieważne wrzucano do urny drewniane . Głosy liczono na stole
kamiennym; rozstrzygała większość absolutna.
W razie równości głosów szala przechylała się
tym samym na korzyść oskarżonego.
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Jeżeli oskarżyciel nie miał po swo e stronie przyna mnie piąte części głosów, musiał
swą lekkomyślną skargę odpokutować grzywną tysiąca drachm³² i tracił na przyszłość prawo do wnoszenia skarg w sprawach podobnego
roǳa u.
Wykonanie i dopilnowanie kary było w procesach państwowych obowiązkiem tzw. edenastki, tzn. ǳiesięciu obywateli, wybranych po
ednym z każde grupy ateńskie , i pisarza, którzy mieli w swym ręku naǳór nad więzieniami. W ich mocy był podsądny od chwili wyroku w sprawie kary.
Autentyczność Obrony
Wprawǳie obrona Sokratesa była tematem licznych studiów i wypracowań retorycznych po śmierci ﬁlozofa i stąd by się nasuwać
mogło pode rzenie, czy i rzecz Platona nie est
własnym wymysłem autora, dalekim od auten³²drachma — starożytna grecka moneta, na ogół srebrna, równa / miny
i ǳieląca się na  oboli. [przypis edytorski]
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tycznych słów Sokratesa; ednak szereg okoliczności zda e się przemawiać za tym, że to
nie wolny pomysł, ale zbliżona do rzeczywistości pamięciowa reprodukc a obrony wypowieǳiane naprawdę — reprodukc a pisana ręką
artysty.
Naprzód bowiem Platon był na rozprawie
i słyszał obronę, którą Sokrates wypowieǳiał
osobiście. Zatem mógł ą powtórzyć względnie wiernie; pamięć miał doskonałą, a naśladować styl indywidualny umiał znakomicie. Sokrates w Obronie nie przemawia stylem literackim, tylko właściwym sobie gawęǳiarskim
ęzykiem coǳiennym. Rzecz cała pisana z wyraźnym realizmem, z chęcią dania żywego, konkretnego obrazu obrony, a nie z zamiarem przeprowaǳenia pewne tezy za każdą cenę. Po przeczytaniu te rzeczy rozumie czytelnik, dlaczego
Sokratesa skazano, i mnie się ǳiwi sęǳiom,
chociaż ich nie pochwala. Sokrates est w swe
Obronie żywym człowiekiem z krwi i kości, a nie
wzniosłą a papierową postacią idealną. Słyszy
się w nim grę uczuć: dumy, zawziętości, ironii,
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pogardy, osamotnienia, goryczy, beznaǳie nego buntu i rezygnac i. Są ślady obawy i walki
z nią w sobie samym pod ęte .
To wszystko nie są rysy postaci idealne i sztuczne , tylko żywe , prawǳiwe . Z pewnością rzecz
Platona nie est stenogramem, ale niewątpliwie
est wiernym odbiciem tego wrażenia, akie na
Platonie wywarła obrona ego mistrza. Nie est
to fotograﬁa, ale portret robiony ręką artysty
z dążeniem do realizmu.
Obrona Sokratesa nosi wszelkie znamiona
tragedii; Platon ich nie wymyślał, tylko e spostrzegł, odczuł i odtworzył.
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PRELUDIUM
„Nie znasz go bliże — to nic nie szkoǳi. Za to
my go dobrze znamy. W każdym razie wiesz,
że to nie est »nasz człowiek« i trzeba go raz
uprzątnąć. Zatem »trzaśniesz go«. My uż poniesiemy wszelkie koszta, podpiszemy skargę
i pomyślimy o reszcie. Ale rzecz musi być zrobiona gładko”.
Tak musiał mówić niedawno Anytos do Meletosa i rzecz została zrobiona tak gładko i sprawnie, że Sokrates ani się obe rzał, ak się znalazł
u Archonta Króla. Nie wierzył, żeby się sprawa
miała źle skończyć; zna omi na bliżsi żartowali
z oskarżyciela i nie robili nawet prób, żeby go
odpowiednią kwotą skłonić do odstąpienia od
skargi. Mówiło się, że do procesu albo w ogóle nie do ǳie, albo się Meletos na rozprawie
tak ośmieszy, że sęǳiowie będą się wstyǳili
głosować za nim i niefortunny tragik skompromitu e się w Atenach do reszty.
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Do procesu ednak doszło. Sokrates ǳiś
eszcze szedł spoko ny do sądu, nie przeczuwa ąc nic złego. „Jakoś to bęǳie — myślał —
a nie powinno być na gorze . Bo, ostatecznie,
skarga est niesprawiedliwa, tak że nawet i ci na
chybił traﬁł losowani sęǳiowie nie będą mieli
odwagi i czoła na śmierć skazywać starca, który
i tak nad grobem stoi, a żadne zbrodni w życiu
nie popełnił”.
Z za ęciem słuchał mów oskarżycieli, ale
i z rosnącym zdumieniem. Że też można go
w ten sposób malować. Toż on w ich mowach
wyglądał na potwornie czarny charakter, zdra cę, soﬁstę i retora „tym barǳie niebezpiecznego dla o czyzny i wiary, że się kry e pod płaszczykiem prostoty i fałszywe skromności. Wszystko w nim na to tylko obliczone, żeby adem
sceptycyzmu zakażać młode dusze, żeby dezorganizować społeczeństwo i zatruwać ducha
narodowego”.
„Potrzeba raz przeciąć ten ropie ący wrzód
intelektualizmu i myślicielstwa, oczyścić raz moralną atmosferę w znękane o czyźnie, urato Obrona Sokratesa



wać od zgorszenia to, co eszcze mamy na droższego: tę młoǳież naszą ukochaną, ten kwiat
i naǳie ę narodu”.
„Jedno tylko lekarstwo na to zło straszne,
bo zło moralne: wyrwać e z korzeniem, ukarać
przykładnie tego zdra cę, który od pół wieku
kopie grób własne o czyźnie i bogom roǳinnym, a kopie go w sercach młodego pokolenia”.
„Lepie , żeby eden winny poniósł nagłą śmierć
cielesną, niż żeby się moralnie a powoli truć
miały tysiące”.
„Upada w naszych czasach wszelki autorytet — młoǳież ǳisie sza nie szanu e ani bogów, ani luǳi, ani państwa, ani krwi, ani obycza ów przodków, a kto temu winien?…”
„Rzeczą sęǳiów patrzeć, by się o czyzna
nie staczała w przepaść bez dna i bez wy ścia”.
Tym podobne kwiaty i apostro³³ sypały
się na głowę Sokratesa w trzech różnych tonac ach i coraz to czarnie występowała ego
³³apostrofa — ﬁgura retoryczna polega ąca na bezpośrednim zwróceniu się do
ﬁkcy nego lub realnego adresata. [przypis edytorski]
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postać i ego ǳiałalność na tle asne , szczere , staroateńskie tradyc i o czyste , tak że się
Sokratesowi przypomniały pierwsze przedstawienia Chmur. On wtedy siebie po raz pierwszy wiǳiał w takim świetle i śmiał się z tego
widoku lat dwaǳieścia cztery, ǳiś oglądał się
znowu w tym oświetleniu, ale czyżby nie po
raz ostatni, bo w audytorium cisza ak w świątyni; tłum ulega łatwo sugestii, a ci trze gra ą
na na drażliwszych uczuciach tłumu tak sprytnie, że gdyby sam był ednym z tych baranów
sąǳących, gotów by i sam uwierzyć oskarżeniu i rzucić czarną gałkę do urny. On wie, że
musi uż od szeregu lat wyglądać szerokiemu
ogółowi tak, ak go malu ą teraz oskarżyciele, zaczyna po trochu przeczuwać, że go ǳiś
osaczono i przypiera ą go we trzech nad brzeg
przepaści. Zaczyna przeczuwać dobrze ułożoną intrygę; wiǳi uprzeǳenie audytorium. Ale
oto czas mówić; wsta e tedy i zaczyna.
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OBRONA SOKRATE
SA
Jakieście wy, obywatele, odebrali wrażenie od
moich oskarżycieli, tego nie wiem; bo i a sam
przy nich omal żem się nie zapomniał, tak przekonu ąco mówili. Chociaż znowu prawǳiwego, powiem po prostu, nic nie powieǳieli. A na więce mnie u nich edno zaǳiwiło z tych wielu kłamstw; ak to mówili, że wyście się powinni strzec, abym a was nie oszukał, bo doskonale umiem mówić. To, że się nie wstyǳili (toż
a zaraz czynem obalę ich twierǳenia, kiedy się
pokaże, że a ani trochę mówić nie umiem), to
mi się wydało u nich na większą bezczelnością.
Chyba że oni może tęgim mówcą nazywa ą
tego, co prawdę mówi. Bo eżeli tak mówią, to
a bym się zgoǳił, że tylko nie według nich,
estem mówcą.
Więc oni, ak a mówię, boda że i słowa
prawdy nie powieǳieli; wy dopiero ode mnie
usłyszycie całą prawdę.
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Tylko serio, na Zeusa, obywatele: nie takie mowy przystro one, ak te ich: zwrotami
i wyrazami, ani ozdobione, ale usłyszycie proste słowa, wyrazy takie, akie się nawiną.
Bo a wierzę, że to sprawiedliwe, co mówię, i niech się nikt z was czegoś innego nie
spoǳiewa.
Przecieżby nawet nie wypadało, obywatele, żebym a, w tym wieku, ak młoǳik mówki
układać przed was przychoǳił. Ale naprawdę
a barǳo was, obywatele, o to proszę i błagam:
eżeli usłyszycie, że a się bronię takimi samymi
słowami, akimi zwykle mówię i na rynku koło straganów, gǳie mnie nie eden z was słyszał,
i gǳie bądź inǳie , nie ǳiwcie się i nie róbcie
hałasów dlatego. Bo to tak est: teraz a pierwszy raz sto ę przed sądem, a lat mam siedemǳiesiąt; po prostu więc obcy mi est tute szy
ęzyk. Więc tak samo ak gdybym naprawdę był
z innych stron, to wybaczylibyście mi przecież,
gdybym tamtym ęzykiem i sposobem mówił,
w akim bym był wyrósł, otóż tak samo i teraz
o tę was proszę sprawiedliwość, tak się to przy Obrona Sokratesa



na mnie mnie przedstawia, żebyście mi darowali sposób mówienia — on tam bęǳie może
gorszy, może lepszy — a na to tylko patrzyli i na to tylko zważali, czy a słusznie mówię,
czy nie; bo to est zaleta sęǳiego, a mówcy:
mówić prawdę.
II. Więc naprzód mo e prawo bronić się,
obywatele, przeciw pierwsze fałszywe skarǳe
na mnie i przeciw pierwszym oskarżycielom;
potem przeciwko drugie i drugim.
Bo na mnie wielu skarżyło przed wami od
dawna, i uż od lat całych, a prawdy nic nie
mówili; tych a się bo ę więce niż tych koło
Anytosa, chociaż i to luǳie straszni.
Ale tamci strasznie si. Obywatele, oni nieednego z was uż ako chłopaka brali do siebie,
wmawiali w was i skarżyli na mnie, że est taki eden Sokrates, człowiek mądry, i na gwiazdach się rozumie, i co pod ziemią, to on wszystko wybadał, i ze słabszego zdania robi mocnie sze. Obywatele, to oni, to ci, co o mnie takie
pogłoski porozsiewali, to są moi straszni oskarżyciele. Bo kto słyszy, ten myśli, że tacy bada Obrona Sokratesa



cze to nawet w bogów nie wierzą. A potem est
takich oskarżycieli wielu i uż długi czas skarżą, a prócz tego eszcze w takim wieku do was
mówią, w którymeście uwierzyć mogli³⁴ na łatwie , ǳiećmi będąc, a nie eden z was wreszcie młodym chłopcem; po prostu taka zaoczna
skarga, bez żadne obrony.
A ze wszystkiego na głupsze to, że nawet
nazwisk ich nie można znać ani ich wymienić.
Chyba że przypadkiem który est komediopisarzem³⁵.
Jedni z zazdrości potwarzy w uszy wam nakładli, druǳy uwierzyli i z przekonania zraża ą
do mnie innych, a ze wszystkimi nieporadna
goǳina³⁶. Bo ani ich tuta przed sąd nie można
pociągnąć, ani rozumnie przekonać żadnego,
tylko po prostu tak człowiek musi niby z cie³⁴w którymeście uwierzyć mogli (pot.) — w którym żeście uwierzyć mogli;
w którym mogliście uwierzyć. [przypis edytorski]
³⁵Chyba że przypadkiem który jest komediopisarzem — Arystofanes (ok. –ok.
 p.n.e.), na wybitnie szy z twórców komedii staroattyckie , w sztuce Chmury
( p.n.e.) skrytykował „nowomodne” wychowanie młoǳieży, reprezentowane
przez Sokratesa i ego uczniów, przedstawionych ako soﬁści. [przypis edytorski]
³⁶nieporadna goǳina (daw.) — kłopot, trudność; coś, z czym sobie trudno
poraǳić. [przypis edytorski]
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niami walczyć; broni się i zbĳa zarzuty, a nikt
nie odpowiada.
Więc chcie cie zważyć i wy, ak powiadam,
że a mam dwa roǳa e oskarżycieli: edni to ci,
co wygłosili skargę dopiero co, a druǳy dawnie , ci, o których mówię; i przyzna cie, że a
się przeciwko tamtym muszę naprzód obronić.
Przecież i wyście tamtych naprzód słuchali, ak
skarżą, i o wiele więce niż tych, co późnie .
No tak, więc trzeba się bronić, obywatele,
i trzeba próbować wy ąć wam z uszu potwarz,
która tam długi czas sieǳiała, a wy ąć w tak
krótkim czasie! No, a bym tam rad, żeby się
to tak stało, eśli to dobre dla was i dla mnie,
i eżeli się mo a obrona na cokolwiek przyda.
Ale myślę, że to trudna rzecz; a trochę wiem,
ak to est.
A ednak, niech tak rzeczy idą, ak bóg zechce; prawa potrzeba słuchać i bronić się.
III. Więc weźmy eszcze raz od początku,
cóż to za skarga, z które na mnie potwarz wyrosła, a Meletos e uwierzył i wniósł na mnie to
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oskarżenie tuta ? Tak est. Cóż tedy³⁷ mawiali potwarcy? Jakby więc prawǳiwie oskarżenie
trzeba ich zaprzysiężone słowa odczytać: „Sokrates popełnia zbrodnię i dopuszcza się występku, bada ąc rzeczy ukryte pod ziemią i w niebie, i ze słabszego zdania robiąc mocnie sze,
i drugich tego samego naucza ąc”.
To coś bęǳie w tym roǳa u. Boście przecież i sami coś takiego wiǳieli w komedii Arystofanesa, ak się tam taki Sokrates huśta, a mówi, że choǳi po powietrzu i mnóstwo innych
głupstw wygadu e, na których a się nic a nic,
ani w ogólności, ani w szczególności nie rozumiem. I nie mówię tego, żebym chciał uwłaczać tego roǳa u wieǳy, eżeli ktoś est mądry w takich rzeczach (żeby mnie tylko znowu o to Meletos do sądu nie pozwał), ale mnie
te kwestie, obywatele, nic a nic nie obchoǳą.
Na świadków biorę wielu z was samych i myślę, że eden drugiemu to wytłumaczy i powie: każdy z tych, którzy kiedykolwiek słyszeli,
ak rozmawiam! A takich wielu mięǳy wami.
³⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Więc powieǳcie eden drugiemu, czy kiedykolwiek słyszał który z was, żebym a w ogólności lub w szczegółach rozmawiał o takich
rzeczach? Wiǳicie więc, że tyle samo warte
i wszystko inne, co o mnie tłum opowiada.
IV. Więc ani na tym nic nie ma, ani eślibyście słyszeli od kogoś, że a biorę luǳi na
wychowanie i robię na tym pieniąǳe, to także
nieprawda.
Chociaż mnie się i to barǳo podoba, eżeliby ktoś umiał luǳi wychowywać, ak na
przykład Gorgiasz z Leontiniów³⁸ i Prodikos
z Keos³⁹, i Hippiasz z Elidy⁴⁰. Obywatele, każdy
z nich potraﬁ choǳić od miasta do miasta i namawiać młodych luǳi, którzy mogą za darmo
przestawać z kim tylko chcą ze swych współobywateli, żeby porzucili tamto towarzystwo,
³⁸Gorgiasz z Leontinoj (– p.n.e.) — grecki ﬁlozof, retor i teoretyk wymowy, eden z głównych soﬁstów, twórca mów popisowych; tytułowy bohater
ednego z dialogów Platona. [przypis edytorski]
³⁹Prodikos z Keos (V w. p.n.e.) — ﬁlozof grecki, eden z czołowych soﬁstów
pierwszego pokolenia; autor popularne przypowieści o Heraklesie na rozsta u
dróg (zob. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie II .–). [przypis edytorski]
⁴⁰Hippiasz z Elidy (V–IV w. p.n.e.) — grecki soﬁsta, poeta, polityk, posiadaący rozległą wieǳę z wielu ǳieǳin; tytułowy bohater dwóch dialogów Platona.
[przypis edytorski]
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a obcowali z nimi; za to im się płaci pienięǳmi, a oprócz tego wǳięcznością.
A tu est eszcze inny taki obywatel z Paros,
mędrzec; dowieǳiałem się niedawno, że przyechał, bom przypadkiem spotkał ednego obywatela, który zapłacił soﬁstom więce pienięǳy
niż wszyscy inni razem, Kalliasa syna Hipponika. Więc a go zapytałem — bo on ma dwóch
synów. „Kalliasie — powiadam — ak by ci się
tak byli twoi dwa synowie źrebakami albo cielętami poroǳili, to my byśmy umieli wyszukać
im kierownika i zgoǳić go, żeby z nich zrobił
piękne i dobre sztuki we właściwym im roǳau zalet. I to by był albo akiś człowiek od koni,
albo od roli. No teraz, skoro są ludźmi, to kogo im zamyślasz wziąć na kierownika? Kto się
tak rozumie na zaletach człowieka i obywatela?
Myślę przecież, żeś ty się nad tym zastanowił,
bo masz synów. Jest ktoś taki — mówię mu
— czy nie?”
„A no, pewnie” — powiada.
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„Któż taki — mówię — i skąd on, i po
czemu⁴¹ uczy?”
„Euenos⁴² — powiada — Sokratesie, ten
z Paros, po pięć min”.
A a sobie pomyślałem: szczęśliwy ten Euenos, eżeli on naprawdę posiada tę sztukę i tak
ładnie uczy! Ja bym się i sam chwalił, i wysoko
nosił, gdybym to umiał. Ale a tego nie umiem,
obywatele!
V. Więc może mi ktoś z was wpadnie w słowo i zapyta: „Sokratesie, a two a robota aka właściwie? Skądże się wzięły te potwarze na
ciebie? Już też z pewnością, gdybyś się nie był,
niby to, bawił w żadne naǳwycza ności, a żył
ak każdy inny, nie byliby cię luǳie tak osławili⁴³ ani obgadali, skoro two e za ęcia niczym
nie odbĳały od wszystkich innych luǳi. Więc
powieǳ nam co est, żebyśmy i my w twoe sprawie nie strzelili akiegoś głupstwa”. Kto
⁴¹po czemu (pot. przest.) — po ile, ile kosztu e. [przypis edytorski]
⁴²Euenos z Paros (V w. p.n.e.) — grecki ﬁlozof i poeta, współczesny Sokratesowi, kilkakrotnie wzmiankowany w dialogach Platona, cytowany przez Arystotelesa. [przypis edytorski]
⁴³osławiać (daw.) — zniesławiać, oczerniać. [przypis edytorski]
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tak mówi, ten mówi sprawiedliwie, ak uważam, i a wam spróbu ę wykazać, co tam est
takiego, co mi wyrobiło takie imię i taką potwarz.
A słucha cie.
Może się bęǳie komu z was zdawało, że
żartu ę; tymczasem bądźcie przekonani; całą wam
prawdę powiem. Bo a, obywatele, przez nic
innego tylko przez pewnego roǳa u mądrość
takie imię zyskałem. A cóż tam za mądrość
taka? Taka może est i cała luǳka mądrość!
Doprawdy, że tą i a, zda e się, estem mądry.
A ci, o których przed chwilą mówiłem, ci muszą pewnie być akąś większą mądrością, ponad
luǳką miarę mądrzy, albo — nie wiem sam,
co powieǳieć. Ja przyna mnie zgoła się na te
wyższe nie znam, a kto to na mnie mówi, ten
kłamie, i tylko na to wychoǳi, żeby oszczerstwo na mnie rzucił.
A tylko, obywatele, nie krzyczcie na mnie,
nawet gdyby się wam zdawało, że wielkich słów
używam. Bo nie będę swoich słów przytaczał
w tym, co powiem, ale się powołam na ko Obrona Sokratesa



goś innego, kto to powieǳiał. Przytoczę wam
świadka mo e mądrości, eżeli aka est i aka:
boga w Delfach⁴⁴.
Znacie pewnie Cha refonta. To mó zna omy bliski od ǳiecięcych lat i mnóstwo z was,
z ludu, dobrze go znało. On wtedy razem poszedł na to wygnanie i wrócił razem z wami.
I dobrze wiecie, aki był Cha refon; aki gorączka, do czego się tylko wziął. I tak raz nawet,
ak do Delfów przyszedł, odważył się o to pytać
wyroczni i, ak powiadam — nie róbcie hałasu, obywatele! — zapytał tedy wprost, czyby
istniał ktoś mądrze szy ode mnie. No i Pytia⁴⁵
odpowieǳiała, że nikt nie est mądrze szy. I to
wam ten tuta brat ego poświadczy, bo tamten
uż umarł.
VI. Zważcie tedy, dlaczego to mówię. Chcę
wam pokazać, skąd się wzięła potwarz. Bo a,
kiedym to usłyszał, zacząłem sobie w duchu my⁴⁴boga w Delfach — Apollina, boga słońca, sztuki i wróżbiarstwa, którego
na ważnie sze sanktuarium, połączone z wyrocznią, zna dowało się w Delfach.
[przypis edytorski]
⁴⁵Pytia — kapłanka świątyni Apollina w Delfach w starożytne Grec i, słynąca
z nie asnych przepowiedni, które wygłaszała wśród dymów i oparów wydobywaących się ze skalne pieczary. [przypis edytorski]
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śleć tak: Co też to bóg mówi? Cóż ma znaczyć ta zagadka? Bo a, doprawdy, ani się do
wielkie , ani do małe mądrości nie poczuwam.
Więc cóż on właściwie mówi, kiedy powiada,
że a na mądrze szy? Przecież chyba nie kłamie.
To mu się nie goǳi. I długi czas nie wieǳiałem, co to miało znaczyć, a potem powoli, powoli zacząłem tego dochoǳić tak mnie więce :
Poszedłem do kogoś z tych, którzy uchoǳą za mądrych, aby eśli gǳie, to tam przekonać wyrocznię, że się myli, i wykazać e , że
ten oto tu est mądrze szy ode mnie, a tyś powieǳiała, że a.
Więc, kiedy się tak w nim rozglądam —
nazwiska wymieniać nie mam potrzeby: to był
ktoś spośród polityków, który na mnie takie
akieś z bliska zrobił wrażenie, obywatele —
otóż, kiedym tak z nim rozmawiał, zaczęło mi
się zdawać, że ten obywatel wyda e się mądrym
wielu innym luǳiom, a na więce sobie samemu, a est? Nie! A potem próbowałem mu wykazać, że się tylko uważa za mądrego, a nie
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est nim naprawdę. No i stąd mnie nienawiǳił i on, i wielu z tych, co przy tym byli.
Wróciwszy do domu, zacząłem miarkować⁴⁶,
że od tego człowieka ednak estem mądrze szy. Bo z nas dwóch żaden, zda e się, nie wie
o tym, co piękne i dobre; ale emu się zda e, że
coś wie, choć nic nie wie, a a, ak nic nie wiem,
tak mi się nawet i nie zda e. Więc może o tę
właśnie odrobinę estem od niego mądrze szy,
że ak czego nie wiem, to i nie myślę, że wiem.
Stamtąd poszedłem do innego, który się
wydawał mądrze szy niż tamten, i znowu takie samo odniosłem wrażenie. Tu znowu mnie
ten ktoś znienawiǳił i wielu innych luǳi.
VII. Więc potem tom uż po kolei dale
choǳił, choć wieǳiałem, i barǳo mnie to martwiło i niepokoiło, że mnie zaczyna ą nienawiǳić, a ednak mi się koniecznym wydawało to,
co bóg powieǳiał, stawiać nade wszystko.
Trzeba było iść dale , do ść, co ma znaczyć
wyrocznia, iść do wszystkich, którzy wygląda⁴⁶miarkować (daw., gw.) — po mować, rozumieć. [przypis edytorski]
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li na to, że coś wieǳą. I dalipies⁴⁷, obywatele
— bo przed wami potrzeba prawdę mówić —
a, doprawdy, odniosłem takie akieś wrażenie:
ci, którzy mieli na lepszą opinię, wydali mi się
boda że na większymi nęǳarzami, kiedym tak
za wolą boską robił poszukiwania, a inni, lichsi
z pozoru, byli znacznie przyzwoitsi, naprawdę,
co do porządku w głowie.
Muszę wam ednak mo ą wędrówkę opisać; akiem a trudy pode mował, aby w końcu
przyznać słuszność wyroczni.
Otóż po rozmowach z politykami poszedłem do poetów, tych, co to tragedię piszą i dytyramby⁴⁸, i do innych, żeby się tam na mie scu
niezbicie przekonać, żem głupszy od nich.
Brałem tedy do ręki ich poematy, zdawało
się na barǳie opracowane i bywało, rozpytywałem ich o to, co chcą właściwie powieǳieć,
aby się przy te sposobności też i czegoś od nich
⁴⁷dalipies — charakterystyczny dla Sokratesa (por. także Fedon oraz Gorgiasz)
wykrzyknik o charakterze przysięgi lub zaklęcia dla potwierǳenia prawǳiwości
tego, co się mówi; wzorowany przez tłumacza na słowie dalibóg; w oryginale νὴ
τὸν κύνα, dosł.: na psa. [przypis edytorski]
⁴⁸dytyramb (lit.) — rozwinięta w kulturze greckie pieśń pochwalna, utrzymana w patetycznym tonie. [przypis edytorski]
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nauczyć. Wstyǳę się wam prawdę powieǳieć,
obywatele, a ednak powieǳieć potrzeba. Więc
krótko mówiąc: nieledwie wszyscy inni, z boku sto ący, umieli lepie niż sami poeci mówić
o ich własne robocie.
Więc i o poetach się przekonałem niedługo, że to, co oni robią, to nie z mądrości płynie, tylko z akie ś przyroǳone zdolności, z tego, że w nich bóg wstępu e, ak w wieszczków
i wróżbitów; ci także mówią wiele pięknych
rzeczy, tylko nic z tego nie wieǳą, co mówią.
Zda e mi się, że coś takiego ǳie e się i z poetami. A równocześnie zauważyłem, że oni przez
tę poez ę uważa ą się za na mądrze szych luǳi
i pod innymi względami, a wcale takimi nie są.
Więc i od nich odszedłem, uważa ąc, że tym
samym ich przewyższam, czym i polityków.
VIII. W końcu zwróciłem się do rzemieślników. Bo sam zdawałem sobie doskonale sprawę z tego, że nic nie wiem, a u tych wieǳiałem,
że zna dę wieǳę o różnych pięknych rzeczach.
I nie pomyliłem się. Ci wieǳieli rzeczy, których a nie wieǳiałem, i tym byli mądrze si
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ode mnie. Ale znowu, obywatele, wydało mi
się, że dobrzy rzemieślnicy popełnia ą ten sam
grzech, co i poeci. Dlatego że swo ą sztukę dobrze wykonywał, myślał każdy, że est barǳo
mądry we wszystkim innym, nawet w na większych rzeczach, i ta ich wada rzucała cień na ich
mądrość.
Tak żem się zaczął sam siebie pytać zamiast
wyroczni, co bym wolał: czy zostać tak, ak estem, i obe ść się bez ich mądrości, ale i bez te
ich głupoty, czy mieć edno i drugie, ak oni.
Odpowieǳiałem i sobie, i wyroczni, że mi się
lepie opłaci zostać tak, ak estem.
IX. Z tych tedy dochoǳeń i badań, obywatele, liczne się porobiły nieprzy aźnie, i to
straszne, i barǳo ciężkie, tak że stąd i potwarze poszły, i to imię stąd, że to mówią: mądry
est. Bo zawsze ci, co z boku sto ą, myślą, że a
sam estem mądry w tym, w czym mi się kogo
traﬁ położyć w dyskus i.
A to naprawdę podobno bóg est mądry
i w te wyroczni to chyba mówi, że luǳka mądrość mało co est warta albo nic. I zda e się, że
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mu nie o Sokratesa choǳi, a tylko użył mego
imienia, da ąc mnie na przykład, akby mówił,
że ten z was, luǳie, est na mądrze szy, który,
ak Sokrates, poznał, że nic nie est naprawdę
wart, tam gǳie choǳi o mądrość.
Ja eszcze i ǳiś choǳę i szukam tego, i myszku ę, ak bóg nakazu e, i mięǳy mieszczanami
naszymi, i mięǳy obcymi, eżeli mi się który
mądry wyda e, a ak mi się który mądry wydae, to zaraz bogu pomagam i dowoǳę takiemu,
że nie est mądry. I to mi tyle czasu zabiera,
że ani nie miałem kiedy w życiu obywatelskim
zrobić czegoś, o czym by warto było mówić,
ani koło własnych interesów choǳić; ostatnią
biedę klepię przez tę służbę bożą.
X. A oprócz tego choǳą za mną młoǳi
luǳie, którzy na więce ma ą wolnego czasu,
synowie co na bogatszych obywateli; nikt im
choǳić nie każe, ale oni lubią słuchać, ak się
to luǳi bada, a nieraz mnie naśladu ą na własną rękę i próbu ą takich badań na innych.
Pewnie — zna du ą mnóstwo takich, którym się zda e, że coś wieǳą, a wieǳą mało albo
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wcale nic. Więc stąd ci, których oni na spytki biorą, gniewa ą się na mnie, a nie na nich:
mówią, że to ostatni ła dak ten akiś Sokrates
i psu e młoǳież. A ak ich ktoś pyta, co on
robi takiego i czego on naucza, nie umie ą nic
powieǳieć, nie wieǳą; żeby zaś pokryć zakłopotanie, mówią to, co się na każdego miłośnika
wieǳy zaraz mówi: że ta emnice nieba odsłania i ziemi, a bogów nie szanu e, a z gorszego
zdania robi lepsze.
Bo prawdy żaden by chyba nie powieǳiał:
że się ich niewieǳę odsłania i udawanie mądrości. A że im widać na poważaniu zależy,
a zaciekli są i dużo ich est, a systematycznie
i przekonu ąco na mnie wygadu ą, więc macie
pełne uszy ich potwarzy, rzucanych na mnie
od dawna a za adle. Spośród nich też wyszli
na mnie Meletos, Anytos i Lykon. Meletos
się obraził za poetów, Anytos za rzemieślników
i polityków, a Lykon za mówców.
Tak, że akem na początku mówił, a bym
się sam ǳiwił, gdyby mi się w tak krótkim cza Obrona Sokratesa



sie udało wy ąć wam z uszu te liczne a zastarzałe
oszczerstwa.
Oto est, obywatele, cała prawda; nie ukryłem przed wami ani wielkich, ani małych okoliczności; nie pokrywałem niczego milczeniem.
Chociaż wiem, że to samo znowu nienawiść
przeciw mnie rozbuǳa. To właśnie świadczy,
że mówię prawdę, że taka est potwarz na mnie
i takie są e przyczyny. I czy teraz, czy późnie
kiedyś zechcecie się tym za ąć, zawsze to samo
zna ǳiecie.
XI. Więc na to, o co mnie pierwsi oskarżyciele moi oskarżyli, niech mi to przed wami za
obronę starczy. A Meletosowi zacnemu i pełnemu troski o los państwa, ak mówi, i tym
późnie szym, zaraz spróbu ę odpowieǳieć.
A że to uż są inni oskarżyciele, więc weźmy znowu ich skargę pod uwagę. Ona taka est
mnie więce : „Sokrates, powiada ą, zbrodnię
popełnia, albowiem psu e młoǳież, nie uznae bogów, których państwo uzna e, ale inne
duchy nowe”. Taka est skarga. Prze dźmy ą
punkt za punktem. Więc powiada, że estem
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zbrodniarzem, bo psu ę młoǳież. A a, obywatele, powiadam, że to Meletos est zbrodniarz,
bo sobie drwi z poważną miną, lekkomyślnie
luǳi do sądu ciągnie i uda e, że mu serio iǳie
o rzeczy, na których mu nigdy nie zależało. Że
to tak est, spróbu ę i wam wykazać.
XII. — Chodź no tu, Meletosie, powieǳ
no mi: — Nieprawdaż, tobie na więce zależy
na tym, żeby młoǳież była ak na lepsza?
— Tak est.
— No, to proszę cię teraz, powieǳ tym
obywatelom, kto to młoǳież naprawia? Jasna
rzecz, że ty wiesz; przecież tobie na tym zależy.
Bo tego, co psu e, znalazłeś, ak powiadasz, we
mnie, zaciągnąłeś mnie przed tych tu obywateli
i wnosisz oskarżenie. Więc i tego, co naprawia,
nazwĳ i donieś sądowi, kto to est. Wiǳisz,
Meletosie, że milczysz i nie masz co odpowieǳieć? A nie uważasz, że to wstyd i na lepsze
świadectwo tego, co przecież a mówię, że ci
nic na tym nie zależało? No, powieǳ, kochanie, któż ich naprawia?
— Prawa!
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— Ależ mó drogi, a się nie o to pytam,
tylko: co za człowiek, który przede wszystkim
i to zna: prawa.
— Ci oto, Sokratesie, sęǳiowie!
— Tak mówisz, Meletosie? Ci tuta umie ą
młodych luǳi wychowywać i naprawia ą ich?
— Oczywiście!
— Wszyscy, czy tylko edni z nich, a druǳy nie?
— Wszyscy.
— Dobrze mówisz, na Herę⁴⁹, i coś barǳo
dużo tych pożytecznych obywateli. No, ale akżeż to? A ci tu słuchacze naprawia ą, czy nie?
— I ci także.
— A cóż członkowie Wielkie Rady?
— I członkowie Rady.
— Ależ, Meletosie, a ci z Walnego Zgromaǳenia, ci nie psu ą młodych luǳi? Oni także naprawia ą ich wszyscy?
— Oni także.
⁴⁹Hera (mit. gr.) — bogini niebios i macierzyństwa, żona i siostra Zeusa,
władcy bogów olimpĳskich. [przypis edytorski]
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— No to chyba wszyscy Ateńczycy doskonalą młoǳież, tylko a nie; a tylko eden psu ę.
Tak mówisz?
— Barǳo stanowczo tak mówię.
— Ja estem, doprawdy, okropny nęǳnik
w twoich oczach. Ale odpowieǳ mi. Czy uważasz, że i z końmi rzecz się ma tak samo? Naprawia ą konie wszyscy luǳie, a tylko eden
akiś psu e? Czy też wprost przeciwnie: eden
ktoś potraﬁ e naprawiać albo barǳo nieliczni luǳie: u eżdżacze; a ci liczni, ak zaczną się
z końmi obchoǳić i używać ich, psu ą. Czy nie
tak się rzeczy ma ą, Meletosie, i z końmi, i z innymi wszystkimi istotami żywymi? Doprawdy, że tak; wszystko edno, czy się ty i Anytos
na to zgoǳicie, czy nie. To wystarczy, Meletosie; dowiodłeś, żeś się nigdy nie interesował
młoǳieżą; asno widać two e niedbalstwa; nie
dbasz zgoła o to, o co mnie do odpowieǳialności pociągasz?
XIII. A eszcze nam powieǳ, Meletosie,
czy lepie est mieszkać wśród obywateli ǳielnych, czy w społeczeństwie złych luǳi? Odpo Obrona Sokratesa



wiada , przy acielu! Ja cię przecież o nic trudnego nie pytam. Nieprawdaż, że źli luǳie zawsze coś złego robią tym, co z nimi na bliże
obcu ą, a dobrzy coś dobrego?
— No pewnie.
— A czy istnie e taki człowiek, który by
wolał od bliźnich doznawać czegoś złego racze
niż dobrego? Panie dobry, odpowiada ! Przecież prawo nakazu e odpowiadać. Czy istnie e
człowiek, który chce doznawać złego?
— Naturalnie, że nie.
— A proszę cię, ty mnie tuta przed sąd
ciągniesz za to, że psu ę młoǳież i wyrabiam
złych luǳi umyślnie, czy nieumyślnie?
— A pewnie, że umyślnie.
— Jak to Meletosie? O tyleś ode mnie, starego, mądrze szy, ty taki młoǳik, żeś zrozumiał, ako iż źli luǳie źle robią swemu na bliższemu otoczeniu, a dobrzy dobrze. A a bym
miał aż tak zgłupieć, żebym i tego nawet nie
po mował, że eśli kogoś w swym otoczeniu
złym człowiekiem zrobię, mogę potem sam czegoś doznać złego z ego strony, i takie straszne
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zło popełniam umyślnie, ak mówisz ty? W to
a ci nie uwierzę, Meletosie, a myślę, że i nikt
inny. Więc albo nie psu ę — albo psu ę nieumyślnie, a zatem ty w obu wypadkach kłamiesz. A eśli psu ę nieumyślnie, to za takie,
i to nieumyślne zbrodnie nie wolno luǳi tuta
do sądu ciągać, ale się samemu do tego wziąć;
nauczać i kierować. Jasna rzecz, że ak się nauczę, to przestanę to robić, co nieumyślnie popełniam. A tyś obcowania ze mną unikał i uczyć
mnie nie chciałeś, tylkoś mnie tu przed sądem
postawił, gǳie wolno stawiać luǳi, którym
kary potrzeba, a nie nauki.
XIV. Więc obywatele, to uż est asna rzecz,
com mówił, że się troskliwe serce Meletosa o te
rzeczy nigdy ani w ogólności, ani w szczególności nie troszczyło.
Mimo to powieǳ nam, Meletosie, ak ty
mówisz, że a psu ę młodych. Oczywiście, wedle skargi, którąś wniósł na piśmie, to uczę ich
nie wierzyć w bogów, w których państwo wierzy, tylko w inne duchy nowe. Czyż nie taka,
powiadasz, est treść mo e nauki gorszące ?
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— Otóż barǳo stanowczo to stwierǳam.
— Ależ na bogów, na tych samych, o których teraz mowa, Meletosie, powieǳże eszcze
aśnie i mnie, i tym obywatelom tuta . Bo a
nie mogę wyrozumieć, czy twoim zdaniem a
uczę wierzyć, że są acyś bogowie, i sam przecież w bogów wierzę, a nie estem kompletnym
ateistą i nie w tym mo a zbrodnia, chociaż nie
w tych, których państwo uzna e, ale w innych,
i o to mnie właśnie oskarżasz, że w innych; czy
też, twoim zdaniem, a w ogóle w bogów nie
wierzę i drugich tego nauczam?
— To mówię, że ty w ogóle w bogów nie
wierzysz.
— Przeǳiwny Meletosie! Na co ty takie
rzeczy mówisz? Więc ani Heliosa⁵⁰, ani Seleny⁵¹ za bogów nie uważam, tak ak inni luǳie?
— Na Zeusa, sęǳiowie, tak. Bo on mówi,
że słońce to kamień, a księżyc to ziemia.

⁵⁰Helios (mit. gr.) — bóg i personiﬁkac a słońca. [przypis edytorski]
⁵¹Selene (mit. gr.) — bogini i personiﬁkac a księżyca. [przypis edytorski]
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— Kochany Meletosie! Tobie się zda e, że
ty Anaksagorasa⁵² skarżysz? Za kogo ty masz
tych obywateli? Myślisz, że oni książek nie czyta ą, nie wieǳą, że to w pismach Anaksagorasa z Klaǳomenów pełno takich zdań. I tak
naprawdę i młoǳi luǳie ode mnie się dopiero uczą takich rzeczy, które można nieraz, eśli drogo, to za całą drachmę⁵³ w teatrze kupić
i śmiać się z Sokratesa, gdyby udawał, że to ego pomysły — inna rzecz, że i tak głupie.
Nie, na Zeusa, to a, twoim zdaniem, tak
ani w ednego boga nie wierzę.
— Nie, na Zeusa, ani troszeczkę!
— Tyś barǳo niewierny człowiek, Meletosie, i to nawet, mnie się zda e, ty samemu
sobie nie wierzysz. Bo mnie się tak wyda e,
obywatele, że on sobie pozwala i używa sobie
— a tę skargę napisał po prostu z buty akie ś,
⁵²Anaksagoras z Klaǳomen (ok.–ok.  p.n.e.) — ﬁlozof grecki, przedstawiciel ońskie ﬁlozoﬁi przyrody, nauczyciel i doradca Peryklesa; twierǳił m.in.,
że Słońce est wielką rozżarzoną bryłą, również Księżyc i gwiazdy uważał za bryły
unoszące się w przestrzeni, ako pierwszy podał poprawne wy aśnienie zaćmień
Słońca i Księżyca. [przypis edytorski]
⁵³drachma — starożytna grecka moneta, na ogół srebrna, równa / miny
i ǳieląca się na  oboli. [przypis edytorski]
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z rozpusty i młoǳieńczego humoru. Tak wygląda, akby zagadki układał i próbował: czy się
też pozna Sokrates, ten mądry, że a sobie ﬁgle stro ę i sprzeciwiam się sobie samemu, czy
też wywiodę w pole i ego, i innych słuchaczy?
Bo mnie się wyda e, że on sam sobie zaprzecza
w skarǳe; tak, akby mówił: popełnia zbrodnię Sokrates, w bogów nie wierząc, ale w bogów wierząc. A przecież to są ﬁgle.
XV. Doprawdy, rozpatrzcie ze mną, obywatele, ak on to, moim zdaniem, mówi: a ty
nam odpowiada Meletosie. A wy, a was uż
o to prosiłem na samym początku, pamięta cie nie podnosić na mnie hałasu, eżeli a tak
swoim starym zwycza em będę prowaǳił rozmowę.
— Meletosie, czy istnie e taki człowiek,
który wierzy w istnienie spraw luǳkich, a w istnienie luǳi nie wierzy? Obywatele, niech on
odpowiada, zamiast co chwila wrzaskami swoe niezadowolenie ob awiać! Czy est ktoś, kto
w istnienie koni nie wierzy, a tylko w roboty
końskie? Albo w istnienie ﬂecistów nie wierzy,
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a tylko pracę ﬂecistów uzna e? Nie ma takiego,
zacności mo a. Jeżeli ty nie chcesz odpowiadać,
to a ci to sam powiadam i wszystkim innym
tuta . Ale na drugie mi odpowieǳ: czy est taki, co wierzy w sprawy duchów, a w duchy same nie wierzy?
— Nie ma takiego.
— Ach akżeś łaskaw, żeś przecież raczył
odpowieǳieć, kiedy cię sęǳiowie zmusili. Nieprawdaż, ty mówisz, że a duchy uzna ę i nauczam o nich; inna rzecz: nowe czy stare. Zatem duchy uzna ę, wedle twoich słów; tyś to
nawet zaprzysiągł na piśmie w oskarżeniu. Zatem eśli a w sprawy duchów wierzę, to z konieczności muszę tym samym i w duchy wierzyć. Czyż nie tak? Naturalnie, że tak. Bo a
zakładam, że ty się zgaǳasz, skoro nie odpowiadasz. A duchy czyż nie uchoǳą u nas albo
za bogów, albo za potomstwo bogów?
— Naturalnie.
— No więc? Jeżeli zatem, ak powiadasz,
wierzę w duchy, a duchy są akimiś bogami, to
byłoby tak, ak a mówię, że ty zagadki układasz
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i ﬁgle stroisz, mówiąc raz, że a w bogów nie
wierzę, a potem znowu, że w bogów wierzę,
skoro wierzę w duchy.
A eśli znowu duchy to potomstwo bogów gǳieś tam z boku, z nimi czy z akichś
tam innych, ak to opowiada ą, to któryż człowiek mógłby wierzyć w istnienie ǳieci bożych,
a w bogów samych nie? Toż to by było podobne głupstwo, ak gdyby ktoś przy mował istnienie potomków koni i osłów, a mianowicie
muły, a w istnienie samych koni i osłów nie
wierzył. Ależ, Meletosie, to nie może być inacze , tylkoś ty tę skargę napisał tak na próbę dla
nas, albo też nie wieǳiałeś naprawdę, o aki by
mnie można właściwie występek oskarżyć. Ale
żebyś ty kogoś przekonał, co ma choć odrobinę
ole u w głowie, że eden i ten sam człowiek potraﬁ w ǳieła duchów i bogów wierzyć i znowu
ten sam nie wierzy ani w duchy, ani w bogów,
ani w bohaterów, to się w żaden sposób nie da
zrobić.
XVI. Zatem, obywatele, że a nie popełniam zbrodni, takie wedle skargi Meletosa, na
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to, zda e się, nie potrzeba długie obrony; wystarczy uż i to.
Ale to, com uż i przedtem mówił, że wielka przeciwko mnie nienawiść istnie e; i to z wielu stron, to bądźcie przekonani, że est święta
prawda. I to est to, co mnie zgubi; ani Meletos, ani Anytos, ale potwarz ze strony wielu
i zawiść. One uż i wielu innych, i ǳielnych
luǳi zgubiły, a myślę, że i gubić będą. Zgoła
nie ma obawy, żeby to na mnie stanęło.
Więc gotów może ktoś powieǳieć: dobrze,
a czy ty się nie wstyǳisz, Sokratesie, żeś się taką robotą bawił, za którąś ǳisia gotów umrzeć?
A a bym takiemu sprawiedliwe słowo odpowieǳiał, że ty nieładnie mówisz, człowiecze,
eżeli, twoim zdaniem, z góry widoki życia lub
śmierci obliczać powinien człowiek, z którego
est choćby aki taki pożytek, a nie na to tylko patrzeć, kiedy ǳiała, czy postępu e słusznie,
czy niesłusznie i czy robi tak ak człowiek ǳielny, czy ak lichy. Toż lichymi ﬁgurami byliby
wedle two ego zdania i półbogowie, którzy pa Obrona Sokratesa



dli pod Tro ą, a mięǳy innymi i syn Tetydy⁵⁴,
który tak dalece garǳił niebezpieczeństwem,
byle hańby po sobie nie przenieść, że gdy chciał
zabić Hektora i matka, że to bogini, powiada
mu tak akoś, zda e mi się: synu, eśli pomścisz
śmierć przy aciela, Patrokla⁵⁵, i zabĳesz Hektora⁵⁶, to sam zginiesz! Zaraz cię bowiem, powiada, po śmierci Hektora skon⁵⁷ czeka⁵⁸ —
on to usłyszał, ale tak mało dbał o śmierć i niebezpieczeństwo, a znacznie więce się obawiał
żyć i być lichym człowiekiem, i przy aciela nie
pomścić, że i zaraz powiada, niech zginę, ak
tylko złoczyńcę ukarzę, bylem się tuta bezczynnie luǳiom na śmiech nie włóczył koło
okrętów garbatych i ziemi nie deptał daremnie. Myślisz, że on dbał o śmierć i o niebez⁵⁴syn Tetydy — Achilles, na ǳielnie szy z Greków walczących w wo nie troańskie , syn króla Peleusa i boginki morskie Tetydy. [przypis edytorski]
⁵⁵Patroklos a. Patrokles (mit. gr.) — wo ownik grecki, na lepszy przy aciel
Achillesa, zginął z ręki Hektora podczas ataku na Tro ę. [przypis edytorski]
⁵⁶Hektor (mit. gr.) — bohater Iliady, na ǳielnie szy wo ownik tro ański,
wcielenie cnót rycerskich. Zginął z rąk Achillesa, który pomścił w ten sposób
śmierć swo ego przy aciela Patroklosa. [przypis edytorski]
⁵⁷skon — ǳiś: zgon. [przypis edytorski]
⁵⁸synu, jeśli pomścisz śmierć przyjaciela, Patrokla… — por. Iliada XVIII –.
[przypis edytorski]
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pieczeństwo? Tak est, obywatele, naprawdę.
Gǳie człowiek raz stanie do szeregu, bo to
uważał za na lepsze, albo gǳie go zwierzchnik
postawi, tam trzeba, sąǳę, trwać mimo niebezpieczeństwa; zgoła nie biorąc w rachubę ani
śmierci, ani niczego innego oprócz hańby.
XVII. Więc a bym strasznie postąpił, obywatele, gdybym wtedy na rozkaz woǳów, których żeście wy obrali i postawili nade mną pod
Potida ą⁵⁹, pod Amﬁpolis⁶⁰ i pod Delion⁶¹, trwał
tam, gǳie mi oni kazali, tak samo ak i każdy
⁵⁹Potidaja — staroż. miasto greckie, założone ako kolonia Koryntu na wybrzeżu Płw. Chalkidyckiego; Potida a należała do ateńskiego Związku Morskiego, ednak wskutek postawionego e przez Ateny ultimatum zbuntowała się, co
stało się przyczyną zbro ne interwenc i. Wo ska ateńskie pokonały w bitwie połączone siły Koryntu i Potidai, po czym rozpoczęły oblężenie miasta. Oblężenie,
w trakcie którego doszło do wypowieǳenia wo ny Atenom przez Spartę, trwało
dwa lata (–/). [przypis edytorski]
⁶⁰bitwa pod Amﬁpolis ( p.n.e.) — stoczona pomięǳy wo skami Sparty a siłami ekspedyc i ateńskie , próbu ącymi oǳyskać miasto Amﬁpolis. Amﬁpolis,
założone w  p.n.e. ako strategiczna kolonia ateńska, kontrolu ąca ważny szlak
handlowy z płn. Grec i do Hellespontu, pozostawało niezależne, ale ako so usznik Aten podczas wo ny peloponeskie zostało za ęte przez Spartę (). Bitwa,
w które polegli woǳowie obu stron, zakończyła się klęską Ateńczyków. [przypis
edytorski]
⁶¹bitwa pod Delion ( p.n.e.) — stoczona podczas wo ny peloponeskie
pomięǳy Ateńczykami a Tebańczykami, którzy byli sprzymierzeńcami Sparty,
w pobliżu beockiego miasteczka Delion; zakończona klęską i dużymi stratami
Ateńczyków. [przypis edytorski]
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inny, i narażał się na śmierć, a kiedy mi rozkazywał bóg, ak a sąǳiłem i byłem przekonany, żem powinien życie poświęcić ukochaniu mądrości i badaniu siebie samego i drugich, gdybym miał ze strachu przed śmiercią,
czy wszystko edno przed czym, opuszczać szyk.
To by było straszne i wtedy by naprawdę
mnie słusznie mógł ktoś do sądu ciągnąć za to,
że w istnienie bogów nie wierzę i wyroczni nie
słucham i uważam się za mądrego, choć nie estem. Bo obawiać się śmierci, obywatele, to nic
innego nie est, ak tylko mieć się za mądrego,
choć się nim nie est. Bo to znaczy myśleć, że
się wie to, czego człowiek nie wie. Bo przecież
o śmierci żaden człowiek nie wie, czy czasem
nie est dla nas na większym ze wszystkich dobrem, a tak się e luǳie bo ą, akby dobrze
wieǳieli, że est na większym złem. A czyż to
nie est głupota, i to ta na paskudnie sza: myśleć, że się wie to, czego człowiek nie wie?
Ja się, obywatele, i na tym punkcie różnię od wielu innych luǳi i eżeli bym naprawdę powieǳiał, że estem pod akimś względem
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mądry, to właśnie pod tym, że nie ma ąc dostatecznego po ęcia o tym, co w Hadesie⁶², i zdaę też sobie z tego sprawę, że nie wiem. A że
krzywdy wyrząǳać i nie słuchać lepszego od
siebie — boga czy człowieka — est czymś złym
i hańbą, to wiem. Więc zamiast się chronić od
takiego zła, o którym wiem, że est złem, a
takich rzeczy, o których nie wiem, czy przypadkiem nie są właśnie dobre, ani się bać, ani
przed nimi uciekać nie myślę.
Toteż nawet eśli mnie teraz puścicie i nie
dacie wiary Anytosowi, który mówił, że albom
się tu w ogóle nie powinien był znaleźć, albo
skorom się uż tu znalazł, niepodobna mnie na
śmierć nie skazać, bo eśli, powiada, u dę kary,
to uż wasi synowie, postępu ąc wedle nauk Sokratesa, zepsu ą się do reszty i ze szczętem —
więc, gdybyście mi na to powieǳieli: Sokratesie, my teraz nie posłuchamy Anytosa, tylko
cię uwolnimy, pod tym ednakże warunkiem,
abyś się nigdy więce takimi poszukiwaniami
⁶²Hades (mit. gr.) — poǳiemna kraina zmarłych, rząǳona przez boga o tym
samym imieniu. [przypis edytorski]
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nie bawił ani nie ﬁlozofował dale , a eśliby cię
znowu na te robocie schwytano, to zginiesz —
eślibyście mnie, ak mówię, pod tymi warunkami puścić mieli, tobym wam powieǳiał, że
a was, obywatele, kocham całym sercem, ale
posłucham boga racze aniżeli was i póki mi
tchu starczy, póki sił, bezwarunkowo nie przestanę ﬁlozofować i was pobuǳać, i pokazywać
drogę każdemu, kogo tylko spotkam, mówiąc,
ak to zwykle, że ty, mężu zacny, obywatelem
będąc Aten, miasta tak wielkiego i tak sławnego z mądrości i siły, nie wstyǳisz się dbać
i troszczyć o pieniąǳe, abyś ich miał ak na więce , a o sławę, o cześć, o rozum i prawdę,
i o duszę, żeby była ak na lepsza, ty nie dbasz
i nie troszczysz się o to?
I eżeliby mi kto z was zaprzeczał i mówił,
że dba, a go nie puszczę i nie dam mu ode ść,
ale go będę pytał i badał, i przekonywał, i eśli
do dę do przekonania, że on nie ma ǳielności
naprawdę, a tylko tak mówi, to będę go poniewierał, że o na wyższe wartości na mnie dba,
a rzeczy lichsze wyże stawia. I tak będę robił
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młodym i starym, i kogo tylko spotkam, i swoim, i obcym, a tym barǳie swoim, boście mi
bliżsi krwią.
Tak rozkazu e bóg, dobrze sobie to pamięta cie, a mnie się zda e, że wy w ogóle nie macie
w państwie nic cennie szego niż ta mo a służba
boża. Bo przecież a nic innego nie robię, tylko choǳę i namawiam młodych spośród was
i starych, żeby się ani o ciało, ani o pieniąǳe
nie troszczył eden z drugim przede wszystkim,
ani tak barǳo, ak o duszę, aby była ak na lepsza: i mówię im, że nie z pienięǳy ǳielność
rośnie, ale z ǳielności pieniąǳe i wszelkie inne dobra luǳkie, i prywatne, i publiczne.
Więc eśli tak mówię i tym młoǳież psu ę,
to może być, że to są rzeczy szkodliwe; ale eśli
ktoś twierǳi, że a cokolwiek innego mówię,
a nie to właśnie — ten kłamie.
Wobec tego, Ateńczycy — czy wy posłuchacie Anytosa, czy nie, i czy mnie wypuścicie,
czy nie wypuścicie, a nie będę postępował inacze ; nawet gdybym miał nie eden, ale sto razy
umrzeć.
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XVIII. Nie podnoście wrzasków, Ateńczycy; wytrzyma cie, akem was prosił, żeby nie
krzyczeć na to, co powiem, ale słuchać. A myślę, że to wam się przyda, eżeli posłuchacie. Ja
wam eszcze coś niecoś powiem takiego, na co
pewnie bęǳiecie krzyczeli, ale nie róbcie tego,
nie!
Bądźcie przekonani, że eśli skażecie na śmierć
mnie, takiego człowieka, ak mówię, nie zaszkoǳicie więce mnie niż sobie samym.
Przecież mnie nie może w niczym zaszkoǳić ani Meletos, ani Anytos. Nawet by nie potraﬁli! Bo mnie się zda e, że gorszy człowiek
„nie ma prawa” zaszkoǳić lepszemu. Pewnie,
może go zabić, skazać na wygnanie, pozbawić
czci i praw. Tylko że te rzeczy on pewnie uważa,
i ktoś inny może, za wielkie nieszczęścia, a a
zgoła nie uważam; znacznie większe nieszczęście robić to, co on teraz robi: niesprawiedliwie
nastawać na życie człowieka.
Więc teraz, Ateńczycy, estem daleki od
tego, żebym miał przemawiać w obronie siebie samego, akby się komuś zdawać mogło, ale
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racze w obronie was, żebyście czasem nie obrazili boga za to, że was obdarował, eżeli na
mnie wyrok śmierci wydacie.
Bo eśli mnie skażecie, to niełatwo zna ǳiecie drugiego takiego, który by tak, śmiech
powieǳieć, ak bąk z ręki boga puszczony, siadał miastu na kark; ono niby koń wielki i rasowy, ale taki duży, że gnuśnie e i potrzebu e
akiegoś żądła, żeby go buǳiło.
I zda e mi się, że czymś takim dla miasta a
właśnie estem, od boga mu przydany; a, który was ciągle buǳę i nakłaniam, i zawsze besztam każdego z osobna po całych dniach, to tu,
to ówǳie przysiada ąc. Takiego drugiego niełatwo dostaniecie, obywatele; toteż, eżeli mnie
posłuchacie, to nie zechcecie się mnie pozbywać.
Ale może być, że wy się gniewacie ak ten,
któremu ktoś drzemkę przerywa; raǳi byście
mnie pacnąć i, ak Anytos raǳi, zabić mnie,
niewiele myśląc. Potem byście resztę życia mogli spać spoko nie, chyba że się bóg o was zatroszczy i kogoś innego wam znowu ześle.
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Że a estem właśnie taki i że mnie bóg dał
miastu, to może i stąd zmiarku ecie; przecież
to nie est zwycza na luǳka rzecz, że a o swoe sprawy zgoła nie dbam i spoko nie patrzę
na mó dom w zaniedbaniu, i to uż od tylu lat, a ciągle estem waszym dobrem za ęty.
Prywatnie do każdego przychoǳę niby o ciec
albo starszy brat, i każdego namawiam, żeby
dbał o ǳielność. Gdybym eszcze za to coś dostawał, brał akie honoraria za te roztrząsania
dusz, to miałbym akiś powód.
Ależ ǳisia wy wiǳicie sami, że oskarżyciele, którzy mnie tak bezwstydnie o wszystko
inne oskarżyli, do takie się przecież nie potraﬁli posunąć bezczelności, żeby świadka postawić na to, akobym a od kogo kiedykolwiek
albo wziął wynagroǳenie, albo go zażądał. Bo
a, zda e się, wystarcza ącego stawiam świadka
na to, że prawdę mówię: ubóstwo.
XIX. Ale może się to wyda nierozsądkiem,
że a tylko tak prywatnie luǳiom doraǳam
i choǳę tu i tam, i tyle mam do roboty, a pu Obrona Sokratesa



blicznie wystąpić nie mam odwagi: pó ść na
mównicę w tłum mięǳy was i rad uǳielać państwu.
To pochoǳi stąd, że akeście to nieraz ode
mnie słyszeli, mam akieś bóstwo, akiegoś ducha, o czym i Meletos na żart w swoim oskarżeniu pisze. To u mnie tak uż od chłopięcych
lat: głos akiś się oǳywa, a ilekroć się z awia,
zawsze mi coś odraǳa, cokolwiek bym przedsiębrał, a nie doraǳa mi nigdy. Otóż ono mi
nie pozwala za mować się polityką. A zda e mi
się, że to zakaz barǳo piękny. Bo wierzcie mi,
obywatele, gdybym się był kiedyś za ął polityką, dawno bym był zginął i na nic się nie przydał ani wam, ani sobie.
Nie gniewa cie się; a mówię prawdę. Nie
ma takiego człowieka, któremu by wasz lub akikolwiek inny tłum przepuścił, eżeli mu ktoś
szlachetnie czoło stawia i nie pozwala na krzywdy i bezprawia w państwie; człowiek, który naprawdę walczy w obronie słuszności, a chce się
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choć czas akiś ostać⁶³, musi koniecznie wieść
żywot prywatny, a nie publiczny.
XX. Wielkie wam świadectwa podam na
to: nie słowa, ale to, co wy cenicie: czyny. Posłucha cie, co mi się przytraﬁło, abyście wieǳieli, że a bym przed nikim nie ustąpił wbrew
słuszności i ze strachu przed śmiercią: nie ustąpiłbym, choćbym i zginąć miał. Opowiem wam
ciężkie i smutne historie, ale prawǳiwe.
Bo a, Ateńczycy, nigdy żadnego nie spełniałem urzędu w państwie, tylkom⁶⁴ raz należał
do Wielkie Rady. Właśnie wtedy prytania⁶⁵
wypadała na naszą grupę, Antiochidę, kiedyście wy uchwalili sąǳić sumarycznie ǳiesięciu
woǳów za to, że trupów po bitwie morskie
nie pogrzebali⁶⁶.
⁶³ostać się (daw.) — przetrwać. [przypis edytorski]
⁶⁴tylkom raz należał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika: tylko
raz należałem. [przypis edytorski]
⁶⁵prytania — kolegium prytanów, urzędników zarząǳa ących miastem, losowo wybieranych z Rady Pięciuset; także okres ich kadenc i (/ roku). [przypis
edytorski]
⁶⁶kiedyście wy uchwalili sąǳić sumarycznie ǳiesięciu woǳów za to, że trupów po
bitwie morskiej nie pogrzebali — po bitwie pod Arginuzami ( p.n.e.), na większe bitwie morskie wo ny peloponeskie , zakończone zwycięstwem Ateńczyków, dowódcom zarzucono w Atenach, że nie ratowali tonących; na burzliwym
Zgromaǳeniu Ludowym bezprawnie osąǳono ich zbiorowo, zamiast indywidu Obrona Sokratesa



Bezprawie, akeście późnie wszyscy przyznali.
Wtedy a eden spomięǳy prytanów postawiłem się wam, że niczego nie będę robił
wbrew prawu, i głosowałem przeciw uchwale,
chociaż retory⁶⁷ gotowe były mnie na mie scu
denunc ować i kazać zaraz odprowaǳić, a wyście to żądali i wrzeszczeli; uważałem ednak,
że powinienem racze przy prawie i słuszności
stać, bez względu na niebezpieczeństwo, aniżeli się was trzymać, kiedy bezprawia uchwalacie,
ze strachu przed więzieniem lub śmiercią.
Ale to było eszcze za czasów demokrac i
w mieście.
A kiedy przyszła oligarchia⁶⁸, to znowu tych
Trzyǳiestu⁶⁹ posłało po mnie, żebym razem
alnie, bez czasu na obronę, złożono z urzędu i skazano na śmierć (zob. Ksenofont,
ǲieje Hellady I ). [przypis edytorski]
⁶⁷retor — mówca; osoba wykształcona w zakresie logicznego i przekonywuącego formułowania przemów oraz wygłaszania ich. [przypis edytorski]
⁶⁸oligarchia — forma rządów polega ąca na sprawowaniu właǳy przez niewielką grupę luǳi, na częście wywoǳących się z arystokrac i lub warstwy bogatych;
także: grupa osób sprawu ąca rządy w państwie o takim ustro u. [przypis edytorski]
⁶⁹Trzyǳiestu — tzw. trzyǳiestu tyranów, oligarchiczna komis a narzucona
przez Spartę Atenom po ich klęsce w wo nie peloponeskie w  p.n.e.; wpro Obrona Sokratesa



z czterema innymi przyszedł do nich, do okrągłego domu⁷⁰, i kazali mi dostawić z Salaminy⁷¹ Leona Salamińczyka. Mieli go stracić. Oni
przecież mnóstwo takich poleceń wydawali różnym luǳiom, żeby mieć ak na więce współwinnych. Wtedy a nie słowem, ale czynem dowiodłem, że mi na śmierci zależy, przepraszam,
ale… ani tyle! a żeby niczego nieuczciwego, ani
bezbożnego nie zrobić, na tym mi tylko zależy
i koniec.
Mnie też tamten rząd nie przestraszył, chociaż taki był silny, żebym miał aż coś nieuczciwego popełnić; toteż kiedyśmy z okrągłego domu wyszli, tamci cztere puścili się zaraz do Salaminy i dostawili Leona, a a poszedłem prosto do domu. I pewnie bym był za to śmierć

waǳiła rządy terroru, po  miesiącach została obalona przez odǳiały złożone
z prodemokratycznych wygnańców. [przypis edytorski]
⁷⁰okrągły dom — tu: ateński prytane on, centrum administracy ne miasta,
gǳie urzędowali prytanowie i pode mowano delegac e z innych państw. [przypis
edytorski]
⁷¹Salamina — wyspa w Zat. Sarońskie , niedaleko Aten, oddalona o ok.  km
od wybrzeża Attyki; tę samą nazwę nosi główne miasto te wyspy. [przypis edytorski]
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poniósł, gdyby się ów rząd w krótki czas potem nie był rozwiązał⁷².
XXI. I na to zna ǳiecie wielu świadków.
Cóż wy myślicie, że a bym był tyle lat bezpiecznie przeżył, gdybym się był pracą publiczną bawił, a bawił tak, ak ǳielnemu człowiekowi przystało, pomagał luǳiom uczciwym i ak
być powinno, o to dbał nade wszystko? Ani
mowy, obywatele! Ani nikt inny na moim mie scu.
Ja przez całe życie, czy to na publicznym
stanowisku, eżelim tam coś zǳiałał, czy w prywatnym życiu, estem zawsze taki sam, nigdym
nikomu nie ustąpił wbrew słuszności, ani z innych, ani żadnemu z tych, których oszczercy
nazywa ą moimi uczniami.
Ja nie byłem nigdy niczyim nauczycielem.
Tylko eśli ktoś ma ochotę słuchać, ak a mówię i swo e robię, to czy to młody, czy stary,
żadnemu tego nigdy nie broniłem; i a nie roz⁷²gdyby się (…) nie był rozwiązał — przykład użycia czasu zaprzeszłego, wyraża ącego czynność wcześnie szą niż opisana czasem przeszłym lub, ak w tym
przypadku, niezrealizowaną możliwość. [przypis edytorski]
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mawiam za pieniąǳe, a bez pienięǳy nie, tylko zarówno bogatemu, ak i ubogiemu pozwalam, żeby mi pytania stawiał albo słuchał i odpowiadał, kiedy o czymś rozmawiam. A czy się
ktoś przez to robi lepszym, czy nie, a nie mam
prawa za to odpowiadać, bom ani nie przyrzekał nikogo nauczyć czegokolwiek, anim też nie
uczył. A eśli ktoś mówi, że się kiedyś u mnie
nauczył albo ode mnie słyszał prywatnie coś innego niż i wszyscy inni, bądźcie przekonani, że
kłamie.
XXII. Ale czemu nie eden ze mną przecież
tak chętnie długi czas przesta e? Słyszeliście,
obywatele. Ja wam całą prawdę powieǳiałem.
Bo się chętnie przysłuchu ą, ak się bada tych,
co myślą, że są mądrzy, a nie są. To wcale przyemna rzecz. A mnie to, ak powiadam, bóg
nakazał robić i przez wróżby, i sny, i na wszelkie sposoby, akimi zrząǳenie boskie zwykło
człowiekowi cokolwiek rozkazywać.
To est, obywatele, i prawda, i dowieść tego
łatwo.
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Bo eśli a młodych luǳi psu ę, a niektórych nawet uż popsułem, tożby koniecznie —
edni z nich postarzeli się przecież — poznali, żem im kiedyś za młodu coś złego doraǳał,
musieliby więc tu przy ść i skarżyć mnie za to;
a gdyby sami nie chcieli, to zawsze ktoś z bliskich, akiś o ciec czy brat, czy inny krewny takiego, pamiętałby mi to, gdyby ego na bliższy
był czego złego doznał ode mnie i ǳisia by się
mścił. A tymczasem wielu z nich est tu koło
mnie.
Wiǳę ich; naprzód ten oto: Kriton, mó
rówieśnik i sąsiad, o ciec tego tu Kritobulosa; potem Lizaniasz ze Sfettos, o ciec o tego,
A schinesa; dale Antyfon z Keﬁz i, o ten, o ciec Epigenesa. A ci inni to bracia tych, co ze
mną przestawali: Nikostratos, syn Teozotida,
brat Teodota, a Teodot sam umarł, więc on
tu swego brata nie zaprosił, i Paralos, ten syn
Demodoka, ego bratem był Teages; a ten tu
to Ade mantos, syn Aristona; a to ego brat,
Platon; tam A antodoros, tu brat ego Apollodoros. A eszcze wielu innych mogę wam wy Obrona Sokratesa



mienić. Meletos powinien był w swo e mowie przede wszystkim kogoś z nich podać na
świadka; eżeli wtedy zapomniał, niech go poda teraz; a poczekam; niech mówi, eśli ma co.
Tymczasem zna ǳiecie coś wręcz przeciwnego, obywatele; oni wszyscy gotowi poprzeć
mnie, którym tyle złego zrobił ich na bliższym,
ak powiada Meletos i Anytos. Jeszcze ci zepsuci mieliby powód, żeby mnie popierać; ale
ci nie zepsuci, starsi, ci krewni — cóż tych
skłania do tego, żeby mnie popierać, ak nie
słuszność i sprawiedliwość? To przekonanie, że
Meletos kłamie, a a mówię prawdę?
XXIII. Otóż tyle by było, obywatele!
Co a bym miał do powieǳenia na swo ą
obronę, to mnie więce to właśnie i inne rzeczy
tym podobne.
Ale może być, że się ktoś z was zżyma, przypomniawszy sobie siebie samego; on może i w mnie
poważnym procesie stawał, a prosił i błagał sęǳiów, i łzami się zalewał, a ǳieci swo e tu
przyprowaǳił, żeby ak na większą litość wywołać, a eszcze krewnych przywlókł i przy a Obrona Sokratesa



ciół; a, oczywiście, nie będę robił niczego podobnego, choć się narażam, mógłbym sąǳić,
na na większe niebezpieczeństwo. Więc może
nie eden, wiǳąc to, zatnie się na mnie, zgniewa go to i gotów w gniewie głos oddać.
Jeśli tu est ktoś taki — a nie przypuszczam, ale eżeli — to mógłbym mu, zda e się,
coś na to powieǳieć. Powieǳiałbym, że mam
ci może i a, o cze dobry, także akicheś tam
krewnych. Toż uż i ak Homer powiada: anim
z drzewa nie wyrósł, anim ze skały wyskoczył⁷³,
tylko z luǳi; toteż i dom akiś mam, i synów,
obywatele, trzech; eden uż pod wąsem, a dwa
to chłopaki, a mimo to żadnegom tu nie przyprowaǳił i nie będę was prosił o uwolnienie.
A czemu nic podobnego nie zrobię? To nie pycha, obywatele, ani lekceważenie was, i czy a
mam odwagę na śmierć, czy nie, to nie o to
choǳi — choǳi o to, czy to wypada i mnie,
i wam, i całemu miastu — mnie się zda e, że to
nieładnie, żebym a takie rzeczy robił, w tym
⁷³anim z drzewa nie wyrósł, anim ze skały wyskoczył — por. Homer, Odyseja
XIX  (Penelopa do występu ącego w przebraniu Odyseusza, pyta ąc go o pochoǳenie). [przypis edytorski]
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wieku i z tym imieniem, wszystko edno czy
słusznym, czy fałszywym.
Bo to niby est pewne, że Sokrates czymeś
się wyróżnia od wielu innych luǳi.
Przecież eżeliby się ktokolwiek z was w powszechne opinii wyróżniał mądrością czy odwagą, czy akąkolwiek inną ǳielnością, a tak
by się zachowywał, to byłby wielki wstyd. A a
uż nie ednego takiego i nieraz wiǳiałem, który za coś pomięǳy ludźmi uchoǳił, a w sąǳie
wyprawiał nie wiadomo co. Jakby myślał, że
strach co mu się stanie, eśli umrze; akby miał
nieśmiertelnym zostać, gdybyście go nie skazali. Mnie się zda e, że tacy tylko wstyd miastu
przynoszą; potem eszcze gǳieś ktoś z obcych
gotów myśleć, że na ǳielnie si luǳie w Atenach, których obywatele sami wyróżnia ą godnościami i zaszczytami, niczym się nie różnią
od kobiet.
Ateńczycy, czegoś podobnego ani my nie
powinniśmy robić, którzy za coś tam uchoǳimy, ani wyście na to pozwalać nie powinni; racze pokazać, że o wiele pręǳe skażecie takie Obrona Sokratesa



go, co te rozczula ące dramaty wyprawia i miasto ośmiesza, niż takiego, który się spoko nie
zachowu e.
XXIV. A nie mówiąc o tym, czy wypada; to
nawet mi się to, obywatele, nie wyda e uczciwym; prosić sęǳiego i uwalniać się prośbami
od odpowieǳialności, zamiast pouczać i przekonywać. Przecież nie na to tuta sieǳi sęǳia,
żeby w podarunku rozdawał z łaski sprawiedliwość, tylko żeby sąǳił. Przecież przysięgał nie
na to, że bęǳie folgował temu, który mu się
podoba, ale że bęǳie sąǳił według praw.
Nieprawdaż? Zatem ani myśmy was nie powinni przyzwycza ać do krzywoprzysięstwa, ani
wyście się sami nie powinni do tego przyzwycza ać. Nie goǳi się to przed bogiem ani nam,
ani wam.
Nie sądźcie tedy, obywatele, że a powinienem się wobec was zachowywać w sposób, który mi się ani pięknym nie wyda e, ani sprawiedliwym, ani zbożnym⁷⁴; tym barǳie że mnie,
dalibóg, o bezbożność ten tu Meletos oskarża.
⁷⁴zbożny (daw.) — pobożny, uczciwy, szlachetny. [przypis edytorski]
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Oczywiście, gdybym na was wpływał i prośbami gwałt zadawał wasze przysięǳe, wtedy
bym was uczył niewiary w bogów i po prostu, broniąc się, oskarżałbym siebie samego, że
bogów nie uzna ę. Ale daleko do tego. Ja ich
uzna ę, obywatele, ak żaden z moich oskarżycieli i pozostawiam bogu i wam sąd o mnie;
niech wypadnie tak, ak bęǳie na lepie dla
mnie i dla was.
*
XXV. Jeżeli się nie oburzam, obywatele, na
to, co się stało, żeście mnie skazali, na to się
składa barǳo wiele, a mięǳy innymi i to, że
mnie nie zaskoczył niespoǳiewanie ten fakt. Ja
się racze ǳiwię, że taka wypadła liczba głosów
po obu stronach.
Nie spoǳiewałem się tak małe większości
— myślałem o wielkie . A tu, ak wiǳę, gdyby
tylko trzyǳieści skorupek było padło w drugą
stronę, byłbym został uwolniony. Przeciw Meletosowi, to uważam, że i tak wygrałem, i nie
tylkom wygrał, ale to każdy zrozumie, że gdy Obrona Sokratesa



by się był do ego skargi nie przyłączył Anytos
i Lykon, byłby musiał zapłacić tysiąc drachm,
bo nie dostał piąte części głosów.
XXVI. Więc ten obywatel proponu e dla
mnie śmierć. No, dobrze. A a — akąż a mam
podać ze swe strony propozyc ę?
No, oczywiście, że należytą. Więc cóż? Jakaż mi się należy kara osobista czy grzywna,
żem, licho wie czemu, całe życie nie sieǳiał
cicho i nie dbał o to, o co się troszczy wielu: o pieniąǳe, o dom, o strategię⁷⁵, mowy na
zgromaǳeniach, urzędy, sprzysiężenia, obywatelskie spiski, bom się naprawdę za zbyt porządnego człowieka uważał na to, żeby tam pó ść,
a ostać się, i nie szedłem tam, gǳie bym się
ani wam, ani sobie na nic nie był przydał, tylkom ak zwykły człowiek do każdego z osobna
choǳił świadczyć mu na większe dobroǳie stwo, a przyna mnie tak uważam; tak szedłem
i próbowałem każdego z was namawiać, żeby ani o żadną ze spraw swoich nie dbał prę⁷⁵strategia — tu: urząd stratega, w staroż. Grec i wysokiego rangą dowódcy
wo skowego; w Atenach corocznie wybierano  strategów, po ednym z każde
ednostki administracy ne . [przypis edytorski]
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ǳe , zanim dbać zacznie o siebie samego, by
się stał ak na lepszym i na mądrze szym, ani
się o sprawy państwa troszczył, zanim o państwie samym nie pomyśli, i żeby się o wszystko inne podobnym porządkiem starał. Więc co
mi się należy za to? Takiemu człowiekowi? Coś
dobrego, obywatele, eżeli wniosek ma być naprawdę należyty. I to coś dobrego w tym roǳa u, żeby to odpowiadało mo e osobie.
A cóż odpowiada człowiekowi ubogiemu,
zasłużonemu, który musi mieć wolną głowę,
żeby was mógł nawracać? Nie ma nic odpowiednie szego, Ateńczycy, ak to, żeby takiemu
obywatelowi dawać honorowy wikt⁷⁶ w prytane onie⁷⁷: o wiele więce , niż eśli który z was
na koniu, parą albo czterema końmi odniesie
zwycięstwo w Olimpii⁷⁸. Bo ǳięki niemu zdae się wam, że esteście szczęśliwi, a ǳięki mnie
— esteście. I taki nie potrzebu e utrzymania,
⁷⁶wikt (daw.) — wyżywienie. [przypis edytorski]
⁷⁷honorowy wikt w prytanejonie — zasłużonych obywateli Aten honorowano,
przyzna ąc im posiłki na koszt państwa w prytane onie, oﬁc alnym budynku właǳ
mie skich, gǳie wspólnie adali posiłki prytanowie. [przypis edytorski]
⁷⁸parą albo czterema końmi odniesie zwycięstwo w Olimpii — na igrzyskach
olimpĳskich. [przypis edytorski]
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a a potrzebu ę. Jeżeli więc mam po sprawiedliwości proponować karę należytą, to proponu ę: honorowy wikt w prytane onie.
XXVII. Może się wam zda e, że i teraz mówię podobnie ak przedtem o owych ękach
i błaganiach, bom się zaciął w zarozumiałości.
To nie to, obywatele, racze coś innego; a estem przekonany, że dobrowolnie nikogo na
świecie nie skrzywǳiłem, ale was o tym nie
przekonam; bo myśmy za krótko ze sobą rozmawiali. Mimo to, a myślę, że gdyby u was istniało prawo, ak u innych ludów, żeby w sprawach gardłowych nie eden tylko ǳień sąǳić,
ale kilka, to prawdopodobnie dalibyście się przekonać. Tak teraz, niełatwo w czasie tak krótkim
takie wielkie oszczerstwo z siebie zmyć.
Otóż ma ąc głębokie przekonanie, że nie
krzywǳę nikogo, daleki też estem od tego,
żebym miał siebie samego krzywǳić i o sobie
samym powieǳieć, żem na coś złego zasłużył
i miałbym coś podobnego dla siebie proponować… czemu właściwie? Ze strachu? A przed
czym? Żebym nie poniósł tego, co dla mnie
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Meletos proponu e? Ależ a mówię, że nie wiem,
ani czy to est coś dobrego, ani czy to coś złego.
Mam więc zamiast tego wybierać rzeczy, o których dobrze wiem, że są złe, i co zaproponować? Więzienie? Alboż mi się chce żyć w więzieniu i ak niewolnik zależeć od ustawicznie
zmienia ące się właǳy, od tych edenastu⁷⁹?
Może grzywnę i więzienie, zanim kary nie spłacę? Ależ to to samo, co dopiero mówiłem. Ja
nie mam pienięǳy, nie mam skąd płacić.
Więc może proponować wygnanie? Wy byście mi to może uchwalili. Ale a bym musiał być strasznie do życia przywiązany, gdybym miał być aż tak głupim i nie mógł wymiarkować, że wy przecież, moi współobywatele, nie mogliście wytrzymać mo ego sposobu
życia i myślenia, ale wam to zaczęło zanadto
uż ciążyć i buǳić zawiść, tak że chcecie się tego wszystkiego pozbyć. A obcy, niby, zniosą
to tym łatwie ? Ani mowy, obywatele! I ładne bym a miał życie; tak pó ść na wygnanie,
⁷⁹jedenastu — edenastka urzędników ateńskich zarząǳa ących więzieniem
i naǳoru ących wykonanie wyroków śmierci, składa ąca się z ǳiesięciu obywateli, po ednym z każde grupy (le), oraz pisarza. [przypis edytorski]
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człowiekowi w tym wieku, włóczyć się z miasta
do miasta, czekać, aż go znowu skądeś wyrzucą. Jestem przekonany, że dokądkolwiek bym
przyszedł, młoǳież bęǳie słuchała moich rozmów, tak samo ak tuta . Gdybym ich pęǳił od
siebie, oni się sami postara ą o wygnanie mnie
z miasta, namówią starszych, a eśli ich nie będę pęǳił, to mnie wygna ą ich o cowie i bliscy,
ze względu na nich samych.
XXVIII. Więc pewnie ktoś powie: „A nic
nie gadać i cicho sieǳieć, ty nie potraﬁsz, Sokratesie, ak sobie od nas pó ǳiesz na wygnanie?”. Otóż to właśnie. O tym na trudnie przekonać nie ednego z was. Bo eżeli powiem, że
to est nieposłuszeństwo względem boga i a
dlatego nie mogę sieǳieć cicho, to mi nie uwierzycie; powiecie, że to drwiny. A eżeli powiem,
że to właśnie est też i na większe dobro dla
człowieka: każdego dnia tak rozprawiać o ǳielności i o innych rzeczach, o których słyszycie,
że i a sam rozmawiam, i własne, i cuǳe zdania
roztrząsam, a bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto, eśli to powiem, to tym mnie
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mi bęǳiecie wierzyli. Ale to tak est, ak mówię, obywatele: tylko przekonać kogoś o tym
nie est łatwo.
Poza tym nie zwykłem się uważać za człowieka, któremu by się coś złego należało.
Więc gdybym miał pieniąǳe, byłbym był
proponował grzywnę, którą by mi wypadło zapłacić. To by mi zupełnie nie szkoǳiło. Tymczasem tak — no, nie mam, chyba tyle, ile bym
potraﬁł zapłacić, na tyle może zechcecie mnie
skazać? Ja bym może mógł zapłacić wam… minę srebrem. Więc tyle proponu ę.
Tymczasem ten tuta Platon, obywatele, Kriton, Kritobulos i Apollodoros proszą mnie, żebym proponował trzyǳieści min; mówią, że
sami ręczą za spłatę. Więc proponu ę tyle. Porękę za srebro bęǳiecie mieli pewną.
*
XXIX. Dla tych paru, a barǳo uż niewielu lat, bęǳiecie obywatele, osławieni i kto tylko zechce, bęǳie mógł miasto hańbić, żeście
zabili Sokratesa, mędrca. Bo będą o mnie mó Obrona Sokratesa



wili, że estem mędrcem, akkolwiek nim nie
estem, ci, którzy zechcą wam uwłaczać. Gdybyście byli poczekali niedługo, czas akiś, byłoby wam to i tak samo z siebie przyszło. Wiǳicie przecież mó wiek, że to uż życia dużo
poza mną, a śmierć blisko. Nie mówię tego do
was wszystkich, ale do tych, którzy wotowali⁸⁰
dla mnie śmierć. A eszcze i to powiem, także tylko do nich: wy może myślicie, obywatele, że a przegrywam dlatego, bo za mało mam
argumentów takich, którymi bym was potraﬁł przekonać, gdybym sąǳił, że trzeba wszystko możliwe robić i mówić, byle wyroku uniknąć. Ani mowy. Przegrywam, bo za mało mam
nie argumentów, tylko bezwstydu i bezczelności, i zbyt mało mi się chce mówić wam takich
rzeczy, których wy byście słuchali na chętnie :
gdybym tu płakał i ęczał, i gdybym nie wiadomo co wyprawiał i mówił rzeczy poniże mo e
godności, ak a uważam, takie, akieście zwykli słyszeć od innych. Tymczasem a ani przedtem nie uważałem za stosowne robić niczego
⁸⁰wotować (daw.) — głosować. [przypis edytorski]
 Obrona Sokratesa



podłego z uwagi na niebezpieczeństwo, ani mi
teraz żal, żem się w ten sposób bronił; wolę
zginąć po takie obronie, niż tamtym sposobem żyć. Bo ani w sąǳie, ani w wo nie, ani
a, ani ktokolwiek inny nie powinien o tym
przemyśliwać, żeby śmierci u ść, wszystko edno ak. Przecież i w bitwach często na widocznie można śmierci uniknąć, eżeli ktoś porzuci
zbro ę albo się z prośbami zwróci do ściga ących. W każdym niebezpieczeństwie est wiele
różnych sposobów na to, żeby się śmierci wymigać, eżeli ktoś ma odwagę wszystko edno
co robić i mówić. Więc nie to est rzecz trudna, obywatele: uniknąć śmierci; znacznie trudnie — zbrodni. Bo zbrodnia biegnie pręǳe
niż śmierć. Tak też i teraz; a tam powoli choǳę, zwycza nie ak to starzec, toteż mnie to
powolnie sze zgoniło; a moi oskarżyciele to ﬁgury nie lada i ostre, więc ich to, co szybsze:
zbrodnia. I teraz a odchoǳę, w oczach waszych winien kary śmierci; oni w oczach prawdy winni zbrodni i krzywdy. I a się doczekam
kary, i oni. A to może właśnie i tak się było po Obrona Sokratesa



winno stać; a też myślę, że to właśnie w sam
raz tak, ak est.
XXX. A teraz pragnąłbym wam coś przepowieǳieć, wy, którzyście mnie skazali. Jestem
przecież u tego kresu, przy którym luǳie na więce wieszczyć zwykli: kiedy ma ą umrzeć.
Przepowiadam wam więc, obywatele, którzyście mnie zabili, że przy ǳie na was kara zaraz po mo e śmierci, znacznie cięższa, na Zeusa, niż ta, którą mnie zabĳacie. Bo wyście to
ǳiś popełnili, myśląc, że się pozbęǳiecie ciągłego rachunku sumienia w życiu; tymczasem
wypadnie wam coś całkiem przeciwnego. Powiadam wam. Więce się zna ǳie takich, którzy was oskarżać będą; ci, których a teraz byłem natchnieniem, a wyście tego nie wiǳieli.
Będą tym przykrze si, im są młodsi: toteż was
będą znacznie więce oburzali.
Jeżeli sąǳicie, że zabĳa ąc luǳi, powstrzymacie kogoś od tego, żeby was nie ganił i nie
ła ał, że nie ży ecie ak się należy, to nie wiǳicie
rzeczy ak należy. Bo pozbywać się tego w taki
sposób, ak wy, to ani podobna, ani to pięknie;
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na łatwie i na pięknie nie gnębić drugich, ale
samemu nad sobą pracować, żeby być możliwie
ak na lepszym. Tyle słów wieszczby na pożegnanie z tymi, którzy mnie skazali.
XXXI. Z tymi zaś, którzy głosowali za mną,
chętnie bym porozmawiał o tym, co się tu stało, podczas gdy właǳa eszcze za ęta i nie odchoǳę tam, dokąd poszedłszy, umrzeć mi potrzeba. Więc poczeka cie ze mną tę chwilę. Możemy sobie eszcze trochę pogadać, póki wolno. Bo a wam chcę, ak przy aciołom, wytłumaczyć tę ǳisie szą mo ą przygodę, co ona znaczy. Bo mnie się, sęǳiowie — przecież was, eżeli sęǳiami nazywam, to nie nadużywam wyrazu — mnie się przydarzyła rzecz ǳiwna.
Ten mó zwycza ny, wieszczy głos (głos ducha) zawsze przedtem, i to barǳo często się
u mnie oǳywał, a sprzeciwiał mi się w drobnostkach nawet, ilekroć miałem coś zrobić nie
ak należy. No, a teraz mi się przydarzyło, wiǳicie przecież sami, to tuta , co nie eden uważa może, i naprawdę uważa za ostateczne nieszczęście. A tymczasem mnie, ani kiedym rano
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z domu wychoǳił, nie sprzeciwiał się ten znak
boga, ani kiedym tu na górę szedł do sądu,
ani podczas mowy nigǳie, kiedym cokolwiek
miał powieǳieć. A przecież w innych mowach,
to nieraz mi bywało, przerwie w środku słowa. Tymczasem teraz nigǳie w te całe historii ani w postępowaniu moim, ani w mowie nic
mi oporu nie stawia. A cóż to, myślę, bęǳie
za przyczyna? Ja wam powiem: zda e się, że ta
przygoda est właśnie czymś dobrym dla mnie;
niepodobna, żebyśmy słuszność mieli my, którzy przypuszczamy, że śmierć est czymś złym.
Mam na to wielkie świadectwo. Bo nie może
być, żeby mi się nie sprzeciwiał mó zwycza ny
znak, gdybym nie był miał zrobić czegoś dobrego.
XXXII. A zastanówmy się i nad tym, ak
wielka est naǳie a, że to coś dobrego. Otóż
ednym z dwóch est śmierć. Bo albo tam nieako nic nie ma i człowiek po śmierci nawet
wrażeń żadnych nie odbiera od niczego, albo
est to, ak mówią, przeobrażenie akieś i przeprowaǳka duszy stąd na inne mie sce. Jeśli to
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brak wrażeń, eśli to coś ak sen, kiedy ktoś,
śpiąc, nawet wiǳiadeł sennych nie ogląda żadnych, toż przeǳiwnym zyskiem byłaby śmierć.
Bo zda e mi się, że gdyby ktoś miał wybrać
w myśli taką noc, w które tak twardo zasnął,
że nawet mu się nic nie śniło, i inne noce i dni
własnego życia miał z nią zestawić i zastanowiwszy się, powieǳieć, ile też dni i nocy przeżył lepie i przy emnie od tamte , to myślę, że
nie akiś prywatny człowiek, ale nawet Wielki
Król⁸¹ znalazłby, że na palcach policzyć by e
można w porównaniu do tamtych innych dni
i nocy.
Więc eżeli śmierć est czymś w tym roǳa u, to a ą mam za czysty zysk. Toż wtedy
cały czas nie wyda e się ani odrobinę dłuższy
niż edna noc.
Jeżeli zaś śmierć to niby przesiedlenie się
duszy stąd na inne mie sce i eżeli to prawda,
co mówią, że tam są wszyscy umarli, to akież
może być większe dobro ponad nią, sęǳiowie!
⁸¹Wielki Król — tytuł królów perskich. [przypis edytorski]
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Przecież eżeli ktoś do Hadesu przybęǳie,
pożegnawszy się na zawsze z tymi rzekomymi sęǳiami, i zna ǳie tam sęǳiów prawǳiwych, ak to i mówią, że tam sądy odprawia
Minos i Radamantys, i A akos⁸², i Triptolemos⁸³, i innych półbogów, którzy za życia swego byli sprawiedliwi — to czyż to nie miła przeprowaǳka? Albo tak spotkać Orfeusza⁸⁴ i Muza osa⁸⁵, i Hez oda⁸⁶, i Homera⁸⁷, ileż by nie eden z was dał za to? Toż a chcę częście umierać, eżeli to wszystko prawda.
⁸²Minos, Radamantys, Ajakos (mit. gr.) — trze królowie zaszczyceni w nagrodę
za sprawiedliwe rządy godnością sęǳiów zmarłych w Hadesie. [przypis edytorski]
⁸³Triptolemos (mit. gr.) — heros attycki, syn króla Eleusis, obdarowany przez
boginię Demeter umie ętnością uprawy roli, rozpowszechniał ą wśród luǳi; eden z pierwszych wta emniczonych w misteria eleuzy skie; niekiedy uważano go
za ednego z sęǳiów w Hadesie, zwykle w mie sce Minosa. [przypis edytorski]
⁸⁴Orfeusz (mit. gr.) — niezrównany poeta i pieśniarz, ego muzyka miała wzruszać nawet zwierzęta i uspoka ać wzburzone morze. [przypis edytorski]
⁸⁵Muzajos (mit. gr.) — legendarny śpiewak i wieszcz grecki z Attyki, któremu
przypisywano wyrocznie i mistyczne pieśni religĳne; uważany za syna lub ucznia
Orfeusza. [przypis edytorski]
⁸⁶Hezjod (VIII–VII p.n.e.) — poeta grecki, twórca poematów epickich porównywany z Homerem; autor m.in. ǳieł: Teogonia (o powstaniu bogów i początkach świata) oraz Prace i dnie (poemat dydaktyczny o rolnictwie). [przypis
edytorski]
⁸⁷Homer — legendarny autor Iliady oraz Odysei, grecki wędrowny pieśniarz
i recytator. [przypis edytorski]
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Przecież i a przeǳiwne miałbym tam rozmowy, ilekroć bym spotkał Palamedesa⁸⁸ i A asa⁸⁹, syna Telamona, i eśli ktoś inny ze starożytnych padł z niesprawiedliwego wyroku,
to porównywać swo e losy i ich cierpienia byłoby, myślę, wcale przy emnie. A na większa
przy emność byłaby ich tam badać i dochoǳić ustawicznie tak, ak tych tuta , który też
z nich est naprawdę mądry, a który się tylko za mądrego uważa, a nie est nim naprawdę. Ileż by człowiek dał za to, sęǳiowie, żeby
tak wybadać tego, który wielkie wo sko pod
⁸⁸Palamedes (mit. gr.) — heros, syn Naupliosa, króla Eubei; odkrył podstęp
Odyseusza broniącego się przed uǳiałem w wyprawie na Tro ę i uda ącego obłąkanego; w zemście za to Odyseusz podrzucił w ego namiocie sfałszowany list
Priama, a następnie oskarżył o zdradę; Palamedesa uznano za winnego, zginął
ukamienowany przez Odyseusza i Diomedesa; wg inne wers i zabili go podczas połowu ryb; miał być wynalazcą liter, miar i wag, umie ętności obliczania,
astronomii, praw pisanych itd.; choć nie występu e w eposach Homera, był tytułowym bohaterem zaginionych tragedii Sofoklesa, Eurypidesa i A schylosa.
[przypis edytorski]
⁸⁹Ajas, 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]
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Tro ę przyprowaǳił⁹⁰, albo Odyseusza⁹¹, albo
Syzyfa⁹², albo innych bez liku wymieni ktoś
mężczyzn i kobiet, z którymi tam rozmawiać
i obcować, i wypytywać ich nieopisanym byłoby szczęściem?
Przyna mnie za takie rzeczy tam na śmierć
nie skazu ą. To pewne.
Więc oni tam są w ogóle szczęśliwsi od nas
tuta , a oprócz tego są eszcze nieśmiertelni, eżeli prawdą est to, co luǳie mówią.
XXXIII. Więc i wy, sęǳiowie, powinniście z pogodą i naǳie ą myśleć o śmierci, a tylko tę edną prawdę mieć na oku, że do człowieka dobrego nie ma przystępu żadne zło ani za
⁹⁰tego, który wielkie wojsko pod Troję przyprowaǳił — woǳem naczelnym wyprawy Acha ów na Tro ę był Agamemnon, król Myken, brat Menelaosa. [przypis
edytorski]
⁹¹Odyseusz (mit. gr.) — bohater Iliady i Odysei Homera, słynny ze sprytu
król Itaki, w czasie wo ny tro ańskie i długie podróży powrotne wielokrotnie
podstępem ratował się z opres i, był też pomysłodawcą konia tro ańskiego, ǳięki
któremu Grecy zwyciężyli Tro ańczyków. [przypis edytorski]
⁹²Syzyf (mit. gr.) — przebiegły założyciel i król Koryntu, który zdraǳił sekret
Zeusa, a następnie podstępnie uwięził posłanego po niego Tanatosa (Śmierć), za
co został skazany na pośmiertne męczarnie w Tartarze, na mrocznie sze części
poǳiemne krainy zmarłych: wtaczanie na górę kamienia, który zawsze stacza się
na dół tuż przed osiągnięciem szczytu. [przypis edytorski]
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życia, ani po śmierci, a bogowie nie spuszcza ą
z oka ego sprawy.
I mo a sprawa także nie poszła sama takim torem; dla mnie to rzecz asna, że umrzeć
uż i pożegnać się z kłopotami życia lepie dla
mnie. Dlatego też mnie nigǳie znak mó nie
kierował w inną stronę i a się na tych, którzy
mnie skazali, i na oskarżycieli moich nie barǳo gniewam. Jakkolwiek oni nie w te myśli
głosowali przeciwko mnie i skarżyli, tylko myśleli, że mi zaszkoǳą. To im też należy zganić.
O edno tylko ich proszę: synów moich, kiedy dorosną, karzcie, obywatele, dręcząc ich tak
samo, ak a was dręczyłem, eśli zobaczycie, że
o pieniąǳe czy o cokolwiek innego więce dbaą niż o ǳielność, i eśliby mieli pozory akie ś
wartości, nie będąc niczym naprawdę, poniewiera cie ich tak samo, ak a was, że nie dba ą
o to, co trzeba, i myślą, że czymś są, chociaż
nic nie są warci. Jeżeli to zrobicie, spotka mnie
sprawiedliwość z wasze strony; i mnie, i moich
synów.
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Ale oto uż i czas ode ść; mnie na śmierć,
wam do życia. Kto z nas iǳie do tego, co lepsze,
tego nie wie asno nikt — chyba tylko Bóg.
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OBJAŚNIENIA TŁUMA
CZA
Prawda a walka interesów
Sokrates wie, ak barǳo ego sposób bycia
i mówienia odbĳa od ustalonych form; czue, że mu ego swobodę i prostotę wezmą za
lekceważenie sądu. Z góry za to przeprasza, ale
równocześnie zaznacza, że sęǳia ma obowiązek szanować indywidualną formę, a on ma prawo być sobą, nawet i teraz. Jest w ego słowach
racze upomnienie niż prośba.
Z mie sca stawia sprawę na niewłaściwe
platformie. Patrzy na to, czy oskarżyciele mówili prawdę, i na to tylko każe zważać sęǳiom.
Ależ zupełnie nie szło o prawdę, tylko o utrącenie kogoś z ramienia stronnictwa demokratycznego. Meletos był odkomenderowany do
tego, żeby przeprowaǳić czyn polityczny, a nie
badanie naukowe.
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Że kłamał, to każdy polityk ateński mógł
wieǳieć z góry, ale nie szło o to, czy kłamie —
wolno było i Sokratesowi kłamać, eżeli chciał
żyć. To było naturalne w Atenach, że każdy
kłamał, ak umiał i ak potrzebował; szło tylko o to, czy kłamał w interesie demokrac i, czy
oligarchii. I nie tylko w Atenach.
W te atmosferze moralne ǳiwnym blaskiem świecą pierwsze słowa Sokratesa. Z edne strony wygląda ą na naiwność człowieka apolitycznego, z drugie przypomina ą scenę śleǳtwa o  lat późnie szą, mięǳy Jezusem a Piłatem. I tam był proces polityczny i skarga o bezbożność ako pozór, a oskarżony na śleǳtwie
stał na stanowisku prawdy. Oba też na te placówce padli. Piłat nie był ani pierwszym, ani
ostatnim z tych, którzy z uśmiechem politowania i niechęci patrzą na obrońców prawdy
w walce interesów.
Hektorowa próba walki ostatniej
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II. Sokrates wiǳi, że skarga ǳisie sza może znaleźć posłuch tylko na tle ustalone opinii
u emne , aką sobie w szerokich kołach wyrobił
od lat kilkuǳiesięciu. Powszechnie uchoǳił za
ulicznego soﬁstę i bezbożnika. Naprzód więc,
zanim się oskarżeniem ǳisie szym za mie, chce
sprostować owe ustalone opinie. Czu e, że to
przedsięwzięcie daremne. Z nim trzeba było
żyć z bliska i być zdolnym, młodym człowiekiem, żeby go poznać i pokochać, a nie zostać wylosowanym na sęǳiego i przy ść słuchać go bez przygotowania, po raz pierwszy
w życiu, a pod wrażeniem bezimiennych opinii
i wymownych słów oskarżycieli. Stąd rezygnac a Sokratesa przy końcu rozǳiału i coś akby
skok w głębię z zamkniętymi oczyma.
III. Nie traci ednak humoru. Sam formułu e swą złą sławę stylem skargi sądowe , akby poddawał Meletosowi, że i o to mógł go
również dobrze oskarżyć: o heretyckie spekulac e przyrodnicze i osławione metody logiczne współczesnych soﬁstów. Do tego dałby się
również doskonale dołączyć azes o gorszeniu
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młoǳieży. Jeśliby wolał, to mógłby mu z równym powoǳeniem zarzucić lekceważenie dla
poważnych badań przyrodniczych, bo przecież
to tak było obo ętne w gruncie rzeczy, ak brzmieć
miała skarga. Treść e est fałszywa. On się ﬁzyką w ogóle nie interesował.
Drwiny z tłumu i jego wychowawców
IV. Za uczenie kogokolwiek rzeczy zdrożnych odpowiadać nie może, bo żadnych lekc i nie uǳielał i nikogo nie obowiązywał się
uczyć. Teraz mówi płynnie i swobodnie. Ironizu e tych, którzy się obowiązu ą wyuczać młoǳież ǳielności, a nie dorośli do tego zadania,
i tych, którzy w naiwności swe biorą autoreklamę instytutów wychowawczych za dobrą
monetę. Przecież, żeby się ktoś stał naprawdę ǳielnym człowiekiem, musi naprzód sam
przynieść odpowiednie zdolności na świat, a potem spotkać człowieka naprawdę mądrego, który by wieǳiał, co to est ǳielność i wychowanie. To rzecz barǳo trudna i rzadka.
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Czyż zatem możliwe est wychowanie poważne ako przemysł i źródło zarobku⁈ Owe
liczne prywatne instytuty wychowawcze, które
za stosunkowo niewielkie pieniąǳe obowiązuą się z poważną miną wyprowaǳać nieprzebraną młoǳież na ǳielnych obywateli, to są
zarobkowe przedsiębiorstwa sprytnych ednostek, które wywiesza ąc azes obywatelski, spekulu ą na naiwności i ambic i szerokich kół.
Nie tylko w Atenach.
Znowu nieporozumienie mięǳy Sokratesem a sęǳiami. Bo nie na to się ǳieci do szkół
posyłało, żeby zaraz były naprawdę ǳielnymi
ludźmi, tylko żeby edno z drugim „wyszło na
człowieka” i dało sobie radę w życiu. O powoǳenie szło, nie o prawdę i doskonałość prawǳiwą. A z tego punktu wiǳenia możliwy est
„przemysł wychowawczy” i handel. Sokrates ednak tego przemysłu nie uprawiał zgoła.
Bóg mu kazał ścigać wszelką płytkość
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V. „Już tam coś na tym być musi, co o nim
gada ą. Bo czemu takich rzeczy nie mówią o mnie
albo o tobie?” — odezwał się z cicha sęǳia
rzeźnik do sklepikarza. Może ich dosłyszał Sokrates, bo oto pode mu e tę myśl z osobliwym
uśmiechem na twarzy. Teraz mówi tak ak do
ǳieci, a chce im to tylko powieǳieć: „Nienawiǳicie mnie, bo choć estem głupi, sam to
wiem na lepie , bo wyście eszcze głupsi ode
mnie, a prócz tego, zarozumiali. Nie drażniłbym was, gdybym był do was podobny”. Temat
nieco trudny do powieǳenia; szczególnie eśli to ma powieǳieć oskarżony sęǳiom. Na
szczęście, przypomina mu się Cha refon i odpowiedź, którą przyniósł od Apollina z Delf.
Dobrze. Świadkiem przeciw Meletosowi niech
bęǳie Apollo, choćby miały być o to krzyki
w audytorium. A będą też pomruki z chwilą,
kiedy tłum odczu e treść i kierunek słów.
VI. Sokrates poda e swą pogardę dla tłumu
po kropli. Naprzód się przekonał o głupocie
i zarozumiałości ednego polityka, a potem in Obrona Sokratesa



nego. Ależ w demokratycznych Atenach chyba
każdy był politykiem.
VII. Ogranicza ednak swó sąd u emny tylko do na znacznie szych ednostek w mieście.
Ci mu się przedstawiali na gorze , ale ci też mieli wpływ na większy i potraﬁli mu się odwǳięczyć za ego studia obycza owe.
Studia te przedstawia Sokrates ako służbę
bożą, ak gdyby e odbywał na rozkaz Apollina;
ednakże wyrocznia nie kazała mu wcale zaczepiać luǳi. Przeciwnie, stwierǳiła, że est na mądrze szy ze wszystkich; on sam, nie chcąc
temu wierzyć i nie rozumie ąc te oceny, próbował boga przekonać, że się ego Pytia pomyliła. To podwó ne oświetlenie sprawy nasuwa przypuszczenie, że dla Sokratesa słowa wyroczni stanowiły wprawǳie edną więce pobudkę do znanych studiów nad charakterami
i do słownych walk z powagami mie skimi, ale
dosłownie te służby boże on sam nie bierze.
Racze posługu e się tym zwrotem ako przenośnią i robi to świadomie z łagodnym uśmie Obrona Sokratesa



chem, tak ak się ǳieciom o świętym Mikoła u
opowiada.
Sokrates czuł silny popęd do takiego, a nie
innego sposobu życia i ǳiałania. Szanował go
i nazywał głosem bożym. Boga czu ąc we własne piersi, nie potrzebował go aż z Delf.
Doskonałe, nieprzedawnione uwagi o artystach i twórczości artystyczne .
Ci przecież, pisząc i zestawia ąc słowa i zwroty, przetwarza ą nieraz zupełnie nieodpowieǳialnie energię, aką w słowach i zwrotach nagromaǳiły pokolenia minione, które tworzyły ęzyk. Rzucić słowo o czyzna, lub wolność,
śmierć, lub wo na, to ak potrącić fortepian po
ǳiadach oǳieǳiczony, w którym niezliczone
struny brzmią przypadkowym akordem. Prócz
tego niepodobna żądać od każdego, kto dobrze pisze, żeby umiał dokonać analizy swego utworu; podobnie ak się nie żąda od człowieka, który się dobrze poci, żeby umiał przeprowaǳać analizę potu. Sokrates ma zupełną
słuszność, poez a nie est wyłącznie wytworem
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rozumu ani czynność poety czynnością w całe
pełni świadomą i odpowieǳialną.
VIII. U rzemieślników dopiero znalazł ﬁlozof wieǳę rzeczową w sprawach zawodowych,
a zarozumiałość i brak samokrytyki na wszelkich innych polach. Rzeczowe wieǳy wymagał od każdego, a polor⁹³ literacki i retoryczny
uważał za okrasę wykształcenia; nigdy za ego
treść. Przeciwnie soﬁści.
IX. Sokratesa zawodem pobuǳanie myśli
krytyczne w poszczególnych ednostkach. Uprawia go z poświęceniem wszelkich korzyści osobistych.
X. Bezwiednie też odǳiaływa⁹⁴ na młoǳież,
zna du e mnie lub więce szczęśliwych współpracowników. Praca ich wszystkich buǳi ednak tylko niechęć publiczną i psu e opinię ﬁlozofa. Mięǳy sokratykami i resztą Ateńczyków
zachoǳi zupełne nieporozumienie. Rzecz asna, że nieporozumienia tego nie potraﬁły też
usunąć dotychczasowe słowa Sokratesa.
⁹³polor — daw.: połysk; wyraﬁnowanie; kultura towarzyska. [przypis edytorski]
⁹⁴odǳiaływa — ǳiś racze : odǳiału e. [przypis edytorski]
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Intermezzo z Meletosem i jego wartość obronna
XI. Program odpowieǳi Meletosowi. Sokrates nie bierze serio tego przeciwnika, chce
go ośmieszyć, pokazać sęǳiom, że się młody
człowiek zupełnie nie orientu e w przedmiocie swe skargi. Sokrates chce sobie zażartować
z ambitnego młoǳika. Nawiąże z nim dialog
humorystyczny. Bęǳie igrał ego nazwiskiem,
które by na polskie tłumaczyć wypadało: Dbaliński, Troska albo Zależnicki, skąd kalambury z ego troską o wychowanie i tym podobne
rzeczy nie do oddania w ęzyku polskim, eżeli
się znane nazwisko Meletos zostawi nieprzetłumaczone w brzmieniu greckim.
XII. Meletos liczy się do przesady z opinią
i schlebia z przyzwycza enia tłumowi: nie śmie
ryzykować twierǳenia, akoby ktoś w Atenach
nie umiał wychowywać młoǳieży, z wy ątkiem
ednego Sokratesa. To ma być edyny gorszyciel. Sokrates natomiast ryzyku e analogię z hodowli koni, skąd wynika, że tłum nieprzebra Obrona Sokratesa



ny nie może dodatnio wpływać na młoǳież.
Nie wynika stąd ednak zupełnie, żeby i Sokrates nie psuł młoǳieży. Filozof musiałby dla
ścisłości dowieść dopiero teraz, że sam nie est
ednym z tych wielu, którzy psu ą, a est tym
„u eżdżaczem”, który się zna na wychowaniu.
Ale nie robi tego wcale. Nie chce dowoǳić
w te chwili swe niewinności, tylko zapęǳić
Meletosa w kozi róg.
XIII. Ten ustęp swe obrony opiera Sokrates na założeniu, że żaden przezorny człowiek
nie może umyślnie psuć na bliższego otoczenia, bo wie, że to by zagrażało emu samemu.
Założenie niesłuszne, bo nie każdy popsuty szkoǳi swemu gorszycielowi. To edno. A drugie,
to wieloznaczność wyrazu „gorszyć”, który różni różnie wezmą. Jasne musiało być każdemu,
że gdyby Sokrates np. uczył młodych Ateńczyków sympatyzować ze Spartą, a unikać rynku
ateńskiego, to emu samemu nie zagrażałoby to
żadną krzywdą ze strony tych młodych luǳi,
niewątpliwie popsutych w po ęciu dobrego demokraty. Ten punkt zatem słaby; mocnie szy
 Obrona Sokratesa



drugi: nieumyślnego „psucia” nie powinno się
zwalczać z pomocą sądu, tylko z pomocą argumentów. Chociaż i na mimowolną, a szkodliwą
ǳiałalność argumenty nie zawsze są dostatecznym lekarstwem.
XIV. Kompromitu e się Meletos, podsuwa ąc Sokratesowi teorie kosmologiczne Anaksagorasa. Dowieǳieć się o nich mogli młoǳi
luǳie z przedstawień tragedii Eurypidesa w teatrze. Zarzut bezwzględnego ateizmu ma być
sprzeczny w sobie. Ale też tego zarzutu nie było w skarǳe. Sokrates powinien by właściwie
wykazać, że uzna e państwowe bóstwa ateńskie, bo o to go oskarżono, że tych określonych bóstw nie uzna e, on natomiast doprowaǳa Meletosa do rozszerzenia zarzutu i tylko ten rozszerzony zarzut odpiera w następnym
rozǳiale.
XV. Ktokolwiek wierzy w ǳieci bogów, wierzy tym samym i w bogów. Ja wierzę w duchy,
które są ǳiećmi bogów, zatem wierzę w bogów samych. Mnie sza o to, w akich. Tak dowoǳi Sokrates. Tym samym nie odpiera skar Obrona Sokratesa



gi. Nie może e odeprzeć. Jego wiara nie była
wiarą państwową.
Widmo śmierci nie przestrasza go, tylko podnieca
XVI. Mnie sza w końcu o Meletosa, powiada Sokrates, ak gdyby czuł, że nie odpowieǳiał dostatecznie na ego zarzut. Równocześnie wraca do swoich pierwszych uwag; nie
Meletos go zgubi, ale ogólna niechęć tłumu.
Przeczucie wyroku śmierci po niewystarcza ące obronie wypowiada się w szeregu zdań. Przeczucie śmierci niezaszczytne , bo nie w polu,
ale w więzieniu, z ręki kata. Tak przyna mnie
ocenia te rzeczy tłum. Bunt się w nim buǳi
i duma w nim wsta e. Śmierć ego bęǳie zaszczytna, Achillesowa, bo poniesiona w służbie
wyższych właǳ.
XVII. Śmierć mu mnie straszna ak zaniedbanie tego posłannictwa, które mu każe
bezwarunkowo odwracać luǳi od bezmyślne Obrona Sokratesa



go życia praktycznego, a skierowywać do pracy
moralne nad sobą.
XVIII. Akcenty zaciętości buǳą oburzenie
audytorium. On tym silnie uderza w tony dumy i wyższości ponad otoczenie. Z humorem
i zuchwale porównywa Ateny do konia zaspanego. Ale trafnie.
XIX. Duch opiekuńczy odraǳał mu polityczne ǳiałalności oraz instynkt samozachowawczy opozyc onisty w stosunku do bezwzględne , potężne demokrac i konserwatywne . Chciał
żyć i chciał ǳiałać dale ak dotąd.
XX. Do polityki się mieszać nie mógł, chcąc
pozostać sobą i nie zginąć, bo polityka byłaby
wymagała od niego oﬁary z przekonań, czego
on poświęcać nie umiał, nawet kiedy szło o życie. Tym barǳie więc musieli go nieprzy aciele
chcieć usunąć.
XXI. Wbrew przekonaniu nie ustępował
i nie schlebiał nikomu, a na mnie uczniom,
których właściwie nie miał, bo niczyim wychowawcą odpowieǳialnym nie był.
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Psuć ednak młoǳież mógł w po ęciu swych
nieprzy aciół, bo na to nie potrzeba zupełnie
być płatnym nauczycielem i odpowieǳialnym.
XXII. Za niewinnością ego przemawia sympatia szeregu starszych i nieuprzeǳonych obywateli, którzy go zna ą bliże .
„Na tych więc należałoby mieć baczne oko”
— tak myśleli równocześnie niechętni spośród
sęǳiów.
XXIII. Przedrwiwa tych, którzy łzami traﬁa ą do sumienia sądu; sam się czegoś podobnego wstyǳi. Wyczerpał argumenty i czu e, że
nie do wszystkich traﬁł. Śmierć w oczach stae się uż wyraźnie sza niż w rozǳiale drugim.
Więc tym barǳie podnosi głowę: nie upokorzę się przed wami.
XXIV. Raz eszcze żąda obiektywności, pozbycia się uprzeǳeń i zaparcia się sympatii i antypatii osobistych od tłumu, w którym tak mało miał sympatii, a eszcze mnie zrozumienia.
Apel beznaǳie ny.
Winien
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Z niepoko em oczekiwali teraz przy aciele Sokratesa wyniku głosowania. Po obliczeniu głosów znaleziono  gałek czarnych i 
białych. Uznany zatem został za winnego większością sześćǳiesięciu głosów. Gdyby trzyǳiestu sęǳiów było głosowało przeciwnie, byłby
był uzyskał  za i  przeciw i tym samym
wyszedłby wolny do domu. W te chwili ednak sta e wobec faktu skazania. Meletos może
triumfować. W oczach przy aciół zgroza.
XXV. Sokrates sili się na spokó . On to potraﬁ. Spoǳiewał się eszcze gorszego wyniku
głosowania. Tak; po mowach oskarżycieli, ale
nie przed rozprawą. A po wygłoszeniu obrony nikt chyba nie mógł na pewno twierǳić,
ak wyrok wypadnie. Przecież Meletos pogrążył się w dialogu prowaǳonym na sali. Do zupełnie złych przeczuć nie miał powodu i Sokrates. Żartu e teraz, mówiąc, że Meletos nie
uzyskał piąte części głosów. Oczywiście, że poǳieliwszy tych , które Sokratesa skazały,
przez trzy, odpowiednio do trzech oskarżycieli, nie uzyskamy setki, ale ǳielenie opiera się
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na żartobliwe ﬁkc i Sokratesa, że za każdym
z trzech oskarżycieli stoi trzecia część niechętnych mu sęǳiów, którzy by byli głosowali przeciwnie, gdyby ich nie był pociągnął dany oskarżyciel. Za tym pozornym spoko em i żartami
ﬁlozofa kry e się coś zupełnie innego.
Zabĳa się sam własnym mieczem ironii i konsekwencji
XXVI. Straszna gorycz. Sokrates streszcza
swą ǳiałalność intelektualistyczną i przeciwstawia ą poziomemu życiu materialnemu Aten.
Drażni sęǳiów zawziętością i dumą. Czu e, że
wyższym będąc od otoczenia, pada ednak z ręki ciemnego tłumu, który go nie rozumie i nie
uzna e. W sposób niesłychany prowoku e trybunał, kiedy teraz, zamiast korzystać z dobroǳie stwa ustawy i prosić sęǳiów o wygnanie lub o karę pieniężną, on, znaczną większością uznany winnym zbrodni przeciw państwu,
proponu e dla siebie za karę wikt w świętym
gmachu miasta, gǳie tlił się wieczny ogień He Obrona Sokratesa



stii⁹⁵ i adali na koszt państwa mężowie na barǳie zasłużeni, wraz z posłami obcych państw
i zwycięzcami na igrzyskach olimpĳskich.
XXVII. Zda e sobie sprawę z tego, ak zuchwale brzmią ego słowa, ale nie spuszcza z tonu. Stwierǳa krótko swą niewinność, a niesprawiedliwy wyrok tłumaczy tym, że za mało
go sęǳiowie zna ą i procedura karna est mało
warta. Sam nie uzna e teraz dla siebie innego
wy ścia, ak tylko śmierć. Żadna inna kara mu
nie odpowiada i żadne nie czu e się godnym.
„Ten człowiek się sam zabĳa” — szepnął ktoś
z przy aciół drugiemu.
XXVIII. Sokrates stwierǳa bezbrzeżne nieporozumienie mięǳy tłumem ateńskim a sobą. To mu est oczywiste, że o porozumieniu
mowy nie ma i koniec nastąpić musi. Na żart,
a może na prośby przy aciół, proponu e w końcu grzywnę w kwocie edne miny, i dopiero
pod naciskiem na bliższych wnosi  min, ale
⁹⁵Hestia (mit. gr.) — bogini ogniska domowego, opiekunka młodych małżeństw, ǳieci i sierot, siostra Zeusa i Hery. [przypis edytorski]
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i tę propozyc ę opatru e ironiczną uwagą o wypłacalności przy aciół.
*
Katastrofa
W drugim głosowaniu osiemǳiesięciu sęǳiów przeszło na stronę Meletosa; a zatem obecnie padło za karą śmierci głosów aż , a zaledwie  przeciw nie . Dumnymi słowy swe
drugie mowy dowiódł Sokrates na lepie , że
nie uznawał bóstwa, które uznawało państwo:
bóstwa Demosu⁹⁶, a wprowaǳał inne duchy
nowe, bo takie obrony niesłychane , ak ego
ǳisie sza, nie pamiętano w Atenach. Tak nie
traktował dotąd nikt heliastów⁹⁷.
Sęǳiowie przed sądem skazanego
XXIX. Spoko na wzgarda dla drapieżnego
i głupiego pospólstwa. Gorycz i gniewem zdła⁹⁶demos (gr.) — lud, ogół pełnoprawnych obywateli. [przypis edytorski]
⁹⁷heliaści — członkowie sądu ludowego w Atenach. [przypis edytorski]
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wione łzy. Sokrates wie, że trzeba być bez serca, żeby na śmierć skazywać ubogiego starca
i ǳielnego człowieka, który miał na lepsze pobudki swego nieznośnego trybu życia. Ale on
się brzyǳi litością. Raz eszcze tylko stwierǳa
swą niewinność, a tym samym wyższość ponad
ciemne ﬁgury oskarżycieli.
XXX. Przepowiada, że duch ego nie umrze,
ale wstanie po ego śmierci w uczniach i następcach, których stworzył za życia (nie: „powstrzymywał”, ak ogólnie tłumaczą użyty tuta wyraz κατείχον). Wie zatem, że miał uczniów,
choć nie był niczyim płatnym wychowawcą.
Piętnu e brutalność walki, prowaǳone z pomocą machiny państwowe , przeciw ob awom
i dążnościom ducha luǳkiego.
XXXI. Jeszcze Archon Król i dwa sekretarze kończą i podpisu ą protokół rozprawy;
za chwilę ma ą skazańca oddać edenastu zarządcom więzienia, którzy go każą odprowaǳić do przeznaczone celi. Sęǳiowie uż się
rozchoǳą, odda ą laski, odbiera ą taksy sądowe; Sokrates korzysta z chwili ostatnie , że Obrona Sokratesa



by się uśmiechem pożegnać z garstką życzliwych mu obywateli, których eszcze wiǳi na
ławach. Ostatnie spo rzenie wzgardy w stronę
tych, którzy przeciw niemu głosowali. Nazywać ich sęǳiami to nadużywać wyrazu.
Moment ważny, bo w Kritonie Sokrates znowu uważa się za prawnie skazanego. Więc albo uda e tam, albo się unosi tuta , albo edno
i drugie. Teraz wyrok traktu e ak dokonany
zamach morderczy, a nie mylny akt sprawiedliwości.
Z tego, że nie odczuwał swoich zwycza nych odruchów wstecznych wnosi półżartem
smutnym, że śmierć to dobra rzecz. Ależ ego wyrok zaskoczył. On płynął z prądem, zamknąwszy oczy i opuściwszy wiosła, aż do katarakty⁹⁸. Nic ǳiwnego, że milczał duch opiekuńczy.
Łabęǳi śpiew

⁹⁸katarakta — próg rzeczny. [przypis edytorski]
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XXXII. Życie tak est ciężkie, że eśli go za
grobem nie ma w ogóle, to niewielka strata,
a eśli tam est życie takie, akie orﬁcy⁹⁹ opisu ą, to warto umrzeć. To szczęście pośmiertne
bierze ednak Sokrates barǳo ostrożnie i z uśmiechem. Zgoła nie est go pewny. Półżartem o nim
mówi.
Na myśl mu przychoǳą postacie z podań
tro ańskich, które los spotkał podobny. Palamedes to mądry syn Naupliosa, króla Eubei,
który zdemaskował Odyseusza, kiedy ten, nie
chcąc się wybrać pod Tro ę, udawał obłąkanego. Przez zemstę podrzucił mu Odyseusz na
spółkę z Agamemnonem i Diomedesem do namiotu złoto i podrobiony list, niby od Priama
pochoǳący, a równocześnie oskarżył go o zdradę przed Grekami, którzy oskarżeniu uwierzyli
i ukamienowali niewinnego bohatera.
⁹⁹orﬁcy — wyznawcy orﬁzmu, staroż. nurtu religĳnego o charakterze mistycznym, wywoǳącego swo e początki od mitycznego poety Orfeusza; w odróżnieniu
od tradycy ne religii greckie orﬁzm charakteryzował się wiarą w istnienie uwięzione w ciele boskie i nieśmiertelne duszy luǳkie , która wciela się po śmierci
w inne ciała (wędrówka dusz). [przypis edytorski]
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Olbrzymi A as, syn Telamona, walczył pod
Tro ą równie ǳielnie ak Achilles, a kiedy po
śmierci Achillesa cudną zbro ę poległego niesprawiedliwy sąd przyznał nie emu, lecz Odyseuszowi, A as z rozpaczy popadł w obłąkanie i zaczął mordować trzody baranów greckich, sąǳąc, że przeciwników swoich zwalcza.
Oprzytomniał w końcu, a wiǳąc, co zrobił,
przebił się sam ze wstydu własnym mieczem.
W obu tych nazwiskach ukryta ironia. Rolę Odyseusza gra ą w procesie Sokratesa oskarżyciele. Podobnie ak Palamedes demasku e lenistwo Odyseusza, uda ącego obłąkanie, tak Sokrates, wygląda ący nie ednemu na obłąkanego, zawodowo demasku e głupotę i lenistwo
domorosłych Odyseuszów. Jednego i drugiego
tłum uśmierca niesprawiedliwie.
Barany A asa, czy to nie będą sęǳiowie,
których Sokrates drażni i sam w końcu śmierć
własną powodu e? Nieraz się musiała Platonowi postać Sokratesa zlewać niby we śnie w edno z bohaterami o czystych mitów.
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XXXIII. Pociesza się Sokrates poczuciem
niewinności i uczciwie spęǳonego życia, wiarą w akiś porządek moralny we wszechświecie.
Skoro dobrym luǳiom nie est dobrze na ziemi, to chyba dobrze im musi być za grobem.
Jak smutno musi być ﬁlozofowi przy całe ego
pogoǳie na twarzy! ǲieci mu na myśl przychoǳą. Na starszy Lamprokles i malcy Sooniskos i Meneksenos, którym bóg zdolności
nie dał, a za to duże podobieństwo do matki Ksantypy. Sierotami ich zostawi teraz; byle tylko nie ludźmi takimi, ak ci liczni chciwi, drapieżni, ciemni a zarozumiali obywatele,
którymi on garǳić musiał — aż do śmierci.

 Obrona Sokratesa



Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/platonobrona-sokratesa
Tekst opracowany na podstawie: Platon, Dialogi t., ANTYK, Kęty .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Herm with bust of Socrates. Marble, Roman copy om
a Greek original of the late Hellenistic era., Marie-Lan Nguyen, Domena publiczna
ISBN ----
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku
publicznego ǳiała ące na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki
Two emu wsparciu bęǳiemy e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska,
KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
darowiznę
Obrona Sokratesa

Przekaż
na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

