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WSTĘP TŁUMACZA
Rozpoczyna się widowisko Platońskie po skończonym popisie Stezileosa, mistrza fech-
tunku w ciężkie zbroi. Stezileos przy echał — nie wiemy skąd — do Aten i tuta za-
czął ogłaszać swó kurs fechtunku ako znakomite uzupełnienie wykształcenia młoǳieży.
Czasy są wo enne. Jesteśmy mięǳy rokiem  a  przed Chr. Okres wo ny tzw. pelo-
poneskie ¹ mięǳy Atenami i Spartą. Więc kursy ma ą powoǳenie. Mówi się o nich na
rynku i w adłoda niach ateńskich.

Platon sam nie mógł tych czasów dobrze pamiętać. Nie miał wtedy nawet ǳiewięciu
lat, ale żywo e sobie późnie wyobrażał — ak to musiało być wtedy, kiedy Sokrates miał
dopiero koło pięćǳiesiątki i kiedy był eszcze taki człowiek w Atenach, który nie wieǳiał,
kto to est ten Sokrates właściwie, choć znał osobiście ego o ca.

Już i wtedy kochała Sokratesa inteligentnie sza młoǳież i szanowali go luǳie co na -
wybitnie si w państwie ateńskim — sławni woǳowie i politycy, ak Laches i Nikiasz.
Wieǳieli, za co go szanu ą, choć właśnie w tym czasie (w r. ) zaczął go Arystofanes²
brzydko i krzywǳąco wyśmiewać ze sceny (w Chmurach).

Na popisie fechtmistrza było dużo luǳi; patrzyli, poǳiwiali i słuchali, ak mistrz
zachwalał i zalecał swo ą sztukę dla młoǳieży. Pośród wiǳów pokazu e nam Platon cztery
osoby, a racze dwie, szczególnie dobrane, dwó ki osób. Dwa uż zgrzybiali starcy i dwa
podeszli wiekiem, ale eszcze pełni sił, generałowie — starsi od Sokratesa, ale znacznie
młodsi od tamtych dwóch obywateli.

Ci staruszkowie to Lizymach i Melez asz. Synowie wielkich luǳi: Lizymach est sy-
nem sławnego Arystydesa³, a Melez asz to syn Tukidydesa⁴, który swo ego czasu współ-
zawodniczył z Peryklesem⁵, aż go przy pomocy sądu skorupkowego⁶ z Aten wygnano.
Melez asz w młodych latach dobrze grywał w piłkę i tyle tylko dobrego i ciekawego
umiał o nim Platon powieǳieć w Menonie, Melez asz nie bęǳie zbyt często głosu zabie-
rał w rozmowie; zostanie e prawie że niemym uczestnikiem.

O Lizymachu czytamy również w Platońskim Menonie, że go o ciec, Arystydes,
kształcił, w czym tylko mógł i do czego tylko znalazł w Atenach nauczycieli, a mimo
tych starań nie udało się z Lizymacha zrobić nic ponad przeciętność. ǲiś Lizymach
przeważnie sieǳi w domu, nie wie, co się ǳie e na świecie, i nie interesu e się zbytnio
nawet tym, o czym u niego w domu ego synowie głośno rozmawia ą. Sam mówi roz-
wlekle i zapomina się uż czasami. Narzeka na dolegliwości wieku. I oto, w tych dniach
właśnie, ruszyła się w nim ambic a. Postanowił nagle, podobnie ak Melez asz, zacząć
się interesować swoim synem i chce go wyprowaǳić na luǳi. Nawet propagu e zainte-
resowania pedagogiczne pośród innych roǳiców. Oba z Melez aszem, naraǳiwszy się

¹wojna peloponeska (– p.n.e.) — wielka wo na pomięǳy na większymi ówczesnymi potęgami grecki-
mi: Związkiem Morskim pod przewodnictwem Aten a Związkiem Peloponeskim pod przewodnictwem Sparty
(Lacedemonu), toczona o hegemonię nad całą Grec ą; wywołała ogromne zniszczenia, zakończyła się klęską
i kapitulac ą Aten. [przypis edytorski]

²Arystofanes (ok. –ok.  p.n.e.) — grecki komediopisarz, na wybitnie szy z twórców komedii staroat-
tyckie ; w komedii Osy ( p.n.e.) przedstawił parodię procesu, w które Pies Kydatena ski (polityk Kleon)
oskarża Psa Labesa (ateńskiego dowódcę Lachesa), że w ta emnicy sam pożarł ser sycylĳski; w sztuce Chmury
( p.n.e.) skrytykował „nowomodne” wychowanie młoǳieży, reprezentowane przez Sokratesa i ego uczniów,
przedstawionych ako sofiści; Sokrates uǳiela w nie nauk zawieszony pod sufitem swo e „myślarni”, pod opie-
ką Chmur, opiekunek myślicieli i innych próżniaków. [przypis edytorski]

³Arystydes (ok. –ok.  p.n.e.) — ateński polityk i wóǳ, nazywany Sprawiedliwym; przeciwnik Temi-
stoklesa; uczestnik bitew pod Maratonem () i Salaminą (), dowoǳił odǳiałem ateńskim w bitwie pod
Plate ami (); odegrał ważną rolę podczas tworzenia Ateńskiego Związku Morskiego (Związku Delĳskiego).
[przypis edytorski]

⁴Tukidydes, syn Melezjasza (V w. p.n.e.) — ateński arystokrata o twardych zasadach moralnych, przywód-
ca opozyc i konserwatywne ; zaatakował program Peryklesa, zgodnie z którym fundusze Ateńskiego Związku
Morskiego, przeznaczone na stworzenie wspólne obrony przed atakiem Pers i, zostały użyte na wzniesienie
w Atenach monumentalnych budowli (m.in. Partenonu); poddany procedurze ostracyzmu, został wygnany
z Aten (ok. ). [przypis edytorski]

⁵Perykles (ok. – p.n.e.) — polityk i mówca ateński w okresie polityczne hegemonii Aten, ich roz-
kwitu gospodarczego i kulturalnego. [przypis edytorski]

⁶sąd skorupkowy — potoczna, mylna nazwa ostracyzmu, ta nego głosowania w staroż. Atenach, podczas
którego obywatele wyskrobywali na glinianych szczątkach naczyń (stąd nazwa) imiona osób zagraża ących ich
zdaniem demokrac i; osoby te skazywano na wygnanie z miasta na  lat, ednak w przeciwieństwie do wyroków
sądowych bez pozbawiania obywatelstwa ani ma ątku. [przypis edytorski]
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przy obieǳie, zaczęli od swoich synów wymagać posłuszeństwa, tylko nie barǳo wie-
ǳą, co właściwie ma ą młodym luǳiom nakazywać. Motywem tego nagłego przypływu
energii u obu starszych panów est wstyd. Żenu ą się po prostu wielkości swoich o ców.
Wstyd się im nagle zrobiło, że sami nie dorasta ą nieboszczykom do pięt, dlatego pragną
przyna mnie ze swoich synów zrobić, ak na pręǳe się da, godnych ǳieǳiców wiel-
kich nazwisk, akie noszą. W tym celu raǳą się mięǳy zna omymi, dokąd by chłopców
zapisać. Każdy raǳi co innego, niektórzy w ogóle nie chcą ich słuchać, inni czyta ą im
z miny i z tonu, co by też wypadało doraǳić — w końcu ktoś im poraǳił, żeby chłopców
oddali do Stezileosa na fechtunek w ciężkie zbroi. A że nie wiadomo, czy ten ktoś ra-
ǳił serio, czy żartował, więc starsi panowie są ostrożni. Uprosili więc dwóch zna omych
generałów, a zatem spec alistów od rzeczy wo skowych, Lachesa i Nikiasza, żeby z nimi
poszli na popis Stezileosa i potem im doraǳili, szczerze i otwarcie, ako fachowcy i ako
o cowie ma ący też synów dorasta ących, czy zapisywać tuta chłopców, czy nie.

Trzeba być obranym z poczucia komizmu, żeby nie do rzeć humoru Platona, kiedy
takie dwa typy i taką sytuac ę komponował. Nasz dialog ma na początku wyraźne zacięcie
komediowe. Ci dwa mizerni synowie bohaterów na naraǳie pedagogiczne z generałami
w buǳie szarlatana — to est motyw z Offenbacha⁷, z czasów, kiedy Piękną Helenę grano
eszcze w kostiumach greckich dla inteligenc i, a nie w cylindrach i czerkieskich żupanach
dla gawieǳi.

Tylko niech nikt nie sąǳi, że Platon nie mówi serio, gdy się uśmiecha. Tylko lu-
ǳie głupi przesta ą myśleć, gdy się śmie ą. Ci niech nie czyta ą Platona. My tymczasem
zapozna my się z dwoma wo skowymi.

Laches, syn Melanoposa, dowoǳił w roku  wraz z Charo adesem flotą z dwuǳie-
stu okrętów, którą Ateny wyprawiły przeciwko Syrakuzom, a na pomoc Leontyńczykom.
Podczas te wyprawy Charo ades zginął niedługo, więc Laches został sam na stanowisku
admirała. Zaatakował z powoǳeniem miasto Myla , pobił posiłki messańskie, które szły
na odsiecz, i zmusił Myla oraz sąsiednią Messanę do uznania właǳy Aten i dania za-
kładników. Lądował późnie kilka razy niedaleko na Półwyspie Apenińskim i zwyciężał
Lokry czyków. W końcu ednak siły ateńskie okazały się za słabe. Nie udała mu się bitwa
pod Inessą koło Etny, było źle pod Himerą i Wyspami Lipary skimi — dość, że cała
wprawa nie przyniosła Atenom spoǳiewanych owoców.

Laches późnie przez dłuższy czas nie pełnił obowiązków woǳa. Być może odsunął go
swym wpływem Kleon. Czytamy ednak w Uczcie, że brał czynny uǳiał w nieszczęsne
dla Aten bitwie pod Delion⁸, gǳie pośród ostatnich schoǳił razem z Sokratesem z pola
walki. Walczył tam ako hoplita, tzn. żołnierz ciężkie piechoty.

Głosował późnie w roku  za zawieszeniem broni, a w  wraz z Nikiaszem za
poko em ze Spartą. Zginął niedługo potem na polu bitwy ze Spartanami — pod Man-
tine ą⁹ — w roku , gǳie wraz z Nikostratosem dowoǳił odǳiałem ateńskim. Platon
miał wtedy ǳiewięć lat.

Te dane historyczne zgaǳa ą się dobrze z rysami, które Platon nada e Lachesowi
w naszym dialogu. Spotkamy go tu ako człowieka z temperamentem gorącym, ale trzeź-
wego, rozsądnego, wesołego. W ego usta włoży Platon uroczystą pochwałę Sokratesa,
aby kto nie myślał, że o Sokratesie mówili dobrze za życia tylko blaǳi, wymokli intelek-
tualiści z „pomysłowni” Arystofanesa.

Lachesowi towarzyszy ego bliski zna omy, Nikiasz, syn Nikerata. Postać dobrze zna-
na z historii wo ny peloponeskie . Smutna postać. Człowiek spoko ny, cichy, skromny,
wykształcony, dobrego serca, nielubiący wo en, odgrywał rolę naczelnego woǳa, pokąd
się to barǳo źle nie skończyło. Atenom zmarnował armię i flotę — sam stracił życie
i sławę.

⁷Offenbach, Jacques (–) — kompozytor ancuski, spec alizu ący się w operetkach; autor m.in. ope-
retki Piękna Helena (), parodiu ące historię ucieczki Heleny z Parysem, która stała się przyczyną wo ny
tro ańskie . [przypis edytorski]

⁸bitwa pod Delion ( p.n.e.) — stoczona podczas wo ny peloponeskie , pomięǳy Ateńczykami a Tebań-
czykami, którzy byli sprzymierzeńcami Sparty, w pobliżu beockiego miasteczka Delion; zakończona klęską
i dużymi stratami Ateńczyków. [przypis edytorski]

⁹bitwa pod Mantineją ( p.n.e.) — edna z na większych bitew wo ny peloponeskie , stoczona w pobli-
żu miasta Mantine a w środkowe części Peloponezu mięǳy połączonymi armiami Argos, Aten i Mantinei
a wo skami Sparty i e so uszników; zakończona zwycięstwem Sparty. [przypis edytorski]
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Rozpoczął swą karierę polityczną eszcze za czasów Peryklesa, ako przedstawiciel par-
tii arystokratyczne . Barǳo bogaty z rodu, powiększył eszcze swó ma ątek rozlicznymi
interesami, ale nie żałował pienięǳy ani na wsparcia dla ubogich obywateli, ani na pre-
zenty dla swoich przeciwników, których sobie tym umiał z ednywać. Wiele też wydawał
na świadczenia publiczne.

Ponieważ znano go ako człowieka, który się ani przekupić nie da, ani się bezprawia
nie dopuści, więc wybierano go na stanowiska publiczne, chociaż o to nie barǳo zabiegał,
i tak akoś zostawał i woǳem naczelnym.

Już w roku , kiedy Laches z dwuǳiestoma okrętami płynął pod Syrakuzy, Ni-
kiasz usilnie przemawiał za poko em ze Spartą ako rzecznik posiadaczy gruntów attyc-
kich, którzy musieli wtedy bezczynnie sieǳieć w murach ateńskich i słuchać, ak tam na
wsi Spartanie wycina ą ich drzewa oliwne, z korzeniami wyrywa ą winne szczepy i palą
wszystko, co tylko można spalić. Zwalczał go wtedy garbarz Kleon¹⁰, rzecznik rzemieśl-
ników ateńskich, którzy na wo nie robili na razie barǳo dobre interesy. Sprawa poko u
uległa odwłoce.

Zamiast tego wyprawili Ateńczycy pod Syrakuzy w roku  nowych czterǳieści
okrętów z wo skiem i na czele te floty postawili obu przeciwników naraz: Nikiasza z Kle-
onem. Po droǳe na Zachód, żeby zrobić na złość Sparcie, obsaǳiła ta flota punkt na
messeńskim wybrzeżu Peloponezu, zwany Pylos, licząc na to, że będą tam pod opiekę za-
łogi ateńskie Spartanom uciekali heloci¹¹ i że się stamtąd uda kiedyś rozniecić powstanie
messeńskie przeciwko Sparcie.

Tymczasem Spartanie odcięli Pylos wo skiem od strony lądu, a od strony morza wy-
saǳili  ciężkozbro nych na wysepce Sfakterii, która broniła we ścia do zatoki Pylos.
Gdy wieść o tym doszła do floty ateńskie , która uż była ruszyła¹² w dalszą drogę, za-
wróciły okręty i odcięły Sfakterię od strony lądu. Admirał Kleon chciał atakować od razu
tych czterystu hoplitów spartańskich, ale admirał Nikiasz uważał, że Spartanie są, ak by-
ło wiadomo, niezwyciężeni w walce lądowe , dlatego nie chciał swych żołnierzy narażać
na niepewne losy bitwy. Zostawiał w każdym razie wolną rękę Kleonowi, aby była zgoda
mięǳy admirałami.

Kleon pod echał do wyspy, wysaǳił na ląd wo sko w przeważa ące sile i bez wielkiego
trudu wziął hoplitów spartańskich do niewoli, z których uż tylko trzystu było pozostało.
Tych trzystu posłał ako eńców do Aten ku swo e wielkie chwale. Chciano ich tam ściąć
— ale Nikiasz wstawił się za nimi i darowano im życie.

Z Sycylii wróciła flota ateńska niedługo, nic tam nie uzyskawszy. Nikiasz nie stra-
cił mimo to popularności w Atenach; został znowu woǳem i staczał nawet zwycięskie
potyczki na Peloponezie. W edne z nich — z Koryntem to było — poległ wóǳ nie-
przy acielski i zwycięstwo zostało przy Ateńczykach, którzy też zaraz wznieśli wspaniały
pomnik zwycięstwa. Ponieważ ednak pokonanym wrogom zaczęły nadchoǳić spóźnio-
ne, ale coraz to większe posiłki, uważali Ateńczycy za na lepsze chronić się co pręǳe
wraz z chwałą na sto ące w pobliżu okręty. Wtem doniesiono, że zostały na polu dwa
niepogrzebane trupy ateńskie. W te chwili wyprawił Nikiasz, który był tę bitwę wy-
grał, herolda do nieprzy aciół z prośbą, żeby pozwolili tych dwóch biedaków pochować.
Wedle po ęć helleńskich¹³ równała się taka prośba przyznaniu się do przegrane . Nikiasz
dobrze wieǳiał o tym — wolał ednak uchoǳić za pokonanego, niż uchybić swemu po-
czuciu obowiązku wobec umarłych. Ambic a woǳa nie była ego na silnie szą dyspozyc ą
duchową.

Ateny wo owały dale bez powoǳenia. W esieni w roku  tysiąc hoplitów ateń-
skich padło na polu bitwy z Beotami pod Tanagrą. Kolonie sycylĳskie Aten uległy Syra-

¹⁰Kleon (zm.  p.n.e.) — ateński wóǳ i polityk, charyzmatyczny mówca popierany przez uboższych oby-
wateli, przeciwnik Peryklesa, po ego śmierci na barǳie wpływowy polityk w Atenach; współczesny mu histo-
ryk Tukidydes oraz komediopisarz Arystofanes przedstawia ą go ako pozbawionego skrupułów, podżega ącego
do wo ny demagoga. [przypis edytorski]

¹¹heloci — niewolnicy państwowi w Sparcie; warstwa społeczna, do które należeli potomkowie podbitych
mieszkańców Mesenii i Lakonii; nie mieli żadnych praw, stanowili własność państwa i podstawową siłę roboczą
na spartańskie wsi. [przypis edytorski]

¹²była ruszyła — przykład użycia czasu zaprzeszłego, wyraża ącego czynność wcześnie szą niż opisana czasem
przeszłym. [przypis edytorski]

¹³helleński — grecki; Hellada: Grec a, Hellen: Grek. [przypis edytorski]
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kuzom, miasta trackie zrzuciły arzmo ateńskie, ufa ąc w pomoc Spartan. Dlatego w lecie
w  roku wyprawił się na północ Kleon na czele floty ateńskie ; ale zginął w potyczce
pod Amfipolis. W te same , w które ze strony przeciwne padło tylko siedmiu Spartan,
ale mięǳy nimi padł także król spartański Brazydas. Teraz droga do poko u zdawała się
otwarta. Gorąco też zaczął nad zawarciem poko u pracować w Atenach Nikiasz i rzeczy-
wiście udało mu się na wiosnę w roku  zawrzeć ze Spartą pokó , którego tak gorąco
pragnął. W Atenach wypuszczono na wolność eńców spartańskich, wziętych przed kilku
laty na Sfakterii. Wǳięcznym sercem pamiętali to Nikiaszowi Spartanie.

Pokó ednak nie trwał długo. Już w następnym roku, a to może właśnie był rok,
w którym Platon wyobrażał sobie odbycie się naszego dialogu, wybrano w Atenach wo-
ǳem naczelnym, zamiast Nikiasza, ambitnego, młodego Alkibiadesa¹⁴. Ten od razu za-
warł przymierze z Argos, z Mantine ą i z Elidą przeciwko Sparcie. Doszło do bitwy
sprzymierzonych ze Spartanami pod Mantine ą w roku , w które , akeśmy mówili,
padł Laches. Nikiasza czekała eszcze edna — uż ostatnia — wyprawa wo enna. Nie
chciał e , odraǳał, bronił się przeciw nie , ale było mu pisane inacze . Alkibiades parł do
nowe wyprawy morskie przeciw Syrakuzom. Pilno mu było do laurów. Nikiasz odraǳał
i przeciwstawiał się awanturniczym, daleko sięga ącym planom, ak umiał. Skutek był ta-
ki, że w roku  Ateny wystawiły flotę ze stu trzyǳiestu czterech okrętów z pięcioma
tysiącami hoplitów na pokłaǳie — siły na owe czasy olbrzymie i na czele te — zda-
wało się niezwyciężone armady — postawiły Alkibiadesa z Nikiaszem i z Lamachosem
w dodatku.

Alkibiadesa zaraz odwołano z drogi; był pode rzany o to, że nocą poutrącał posągi
Hermesa¹⁵ z pomocą kompanów równie wolnomyślnych ak sam, że sobie w domu urzą-
ǳał dla gości takie sceny, akie z nabożeństwem pokazywano podczas misteriów w Eleu-
sis¹⁶, a nie były to sceny przeznaczone dla młodych panien ani dla ǳieci. Alkibiades
wrócił; ale do Sparty.

Naczelne dowóǳtwo zostało w ręku Nikiasza. Ten pod echał pod Syrakuzy w lecie
w roku . Syrakuzy były zgoła nieprzygotowane do obrony. Sparta była daleko i nie miała
żadne floty do użycia. To buǳiło w Nikiaszu otuchę. Nike¹⁷ uśmiechała się do swego
imiennika. On ednak zarząǳił przede wszystkim odpoczynek dla floty po tak długie
podróży morskie , a że i zima była niedaleko, więc na razie okręty ateńskie mokły cicho
w portach Katany i w Naksos, a hoplici kosztowali win sycylĳskich, aby dopiero na wiosnę
w roku , przy dobre pogoǳie, rozpocząć oblężenie Syrakuz. Bez wielkiego trudu udało
się Ateńczykom w echać z flotą do portu, a nawet za ąć Wysoki Zamek syrakuzański, który
panował nad miastem. Przy te sposobności zginął Lamachos i Nikiasz został sam przy
naczelnym dowóǳtwie. Że w Sparcie o tym wieǳą, co się pod Syrakuzami ǳie e, i że tam
uż od zimy budu ą na gwałt okręty na odsiecz, tego się Nikiasz nie domyślił, Spartanie
zresztą nie zbudowali tych okrętów zbyt wiele. Do wiosny roku  mieli ich tylko cztery
wszystkiego, ale i z tymi czterema puścił się wóǳ spartański Gylip na odsiecz Syrakuzom.
Sprytny, wylądował pod Himerą, na północnym brzegu Sycylii. Zebrał około trzy tysiące
luǳi spośród osad sprzymierzonych z Syrakuzami i pociągnął lądem na odsiecz. Tego
się uż zupełnie Nikiasz nie spoǳiewał. Był zdumiony, że Gylip za ął miasto i zdobył
Wysoki Zamek, że Syrakuzom zaczęły z wielu stron nadchoǳić posiłki, że armii ateńskie

¹⁴Alkibiades (– 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 skut-
kach 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 satrapy Tissafernesa, przekonu ąc go, żeby zanie-
chał dotychczasowego popierania Sparty i wsparł Ateńczyków, ǳięki czemu Persowie skorzysta ą na osłabieniu
obu stron konfliktu; 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]

¹⁵Hermes (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; po-
dejrzany o to, że nocą poutrącał posągi Hermesa: na hermie umieszczano także wyobrażenie fallusa (męskiego
członka); właśnie tę część poobtłukiwali nieznani sprawcy. [przypis edytorski]

¹⁶Eleusis — miasto w Attyce,  km od Aten; ośrodek kultu bogini Demeter i e córki Persefony, znany
z odbywa ących się corocznie misteriów eleuzy skich. [przypis edytorski]

¹⁷Nike (mit. gr.) — bogini zwycięstwa. [przypis edytorski]
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wypadało się teraz bronić zamiast atakować. Stwierǳał też, że ego flota, po roku służby
i wypoczynku w portach, była uż mało zdatna do użytku. Na szczęście dostał posiłki
z Aten. Przyszło stamtąd eszcze sześćǳiesiąt pięć nowych okrętów z pięcioma tysiącami
hoplitów pod woǳą Demostenesa. Ten w echał z tym wszystkim w lecie w  roku do
portu Syrakuz i rozpoczął walkę o Wysoki Zamek. Odparto go ednak i poniósł ciężkie
straty.

Nie zostawało teraz nic innego, ak czym pręǳe wodą uciekać do domu. Postano-
wiono odwrót. I byłaby się flota ateńska akoś uratowała, gdyby nie to, że właśnie w nocy
 sierpnia  roku zaszło zaćmienie księżyca, a wieszczkowie wyłożyli Nikiaszowi, że to
barǳo zły znak od bogów. Wobec tego Nikiasz, człowiek pobożny, wstrzymał od azd.
Skorzystała z tego, wzmocniona tymczasem, flota syrakuzańska, zamknęła go w porcie
i zniszczyła mu połowę okrętów. Reszta uż i tak nie była wiele warta.

W tym nieszczęściu próbował lądem u ść na północ i ratować się może przez port
Katany — ale droga uż była zamknięta. Więc z dwuǳiestoma tysiącami niedobitków,
uż mało zdatnych do bo u, pociągnął na południe. Demostenes z sześcioma tysiącami
luǳi szedł w tylne straży. Odcięto ich i rozgromiono. Demostenes zginął. We wrześniu
w roku  zginął i Nikiasz po klęsce nad rzeczką Asinaros. W przepaścistych kamie-
niołomach syrakuzańskich dokonali nieszczęsnego żywota ci żołnierze ateńscy, którzy po
tym pogromie eszcze pozostali przy życiu. Podobno darowywano wolność tylko tym,
którzy umieli na pamięć ody Pindara¹⁸. Nie wiadomo, ilu takich było. W tym czasie
Platon miał uż czternaście lat.

Imię Nikiasza skreślili Ateńczycy z listy woǳów i żołnierzy, wyryte na kolumnie
pamiątkowe . Ich potęga morska stała się odtąd tylko wspomnieniem. Nawet Platon,
choć włożył mu w dialogu własne myśli w usta i potraktował go z widoczną sympatią,
ednak imię ego pominął w tytule. Tak smutno — w Atenach mówiono nawet, że tak
haniebnie — skończył wóǳ cieszący się powszechnym zaufaniem. Człowiek wykształco-
ny i poczciwy, prawy, bezinteresowny, pobożny, sympatyczny w stosunkach osobistych,
może nawet osobiście mężny i tak trafnie przewidu ący klęski wo enne — z wy ątkiem
tych, do których się sam przyczynił.

Kiedy śleǳić postać Nikiasza w naszym dialogu, kiedy zwracać uwagę na to, co on
mówi i ak mówi, i ak się zachowu e, nie można się oprzeć wrażeniu, że Platon dał
tuta ego portret charakterystyczny, a nie akiś, do nikogo niepodobny, schemat. To est
właśnie ten człowiek.

Zadanie dialogu to: rozwinąć określenie męstwa wraz z trudnościami, które się z tym
wiążą. Inacze : próbować do rzeć, co to właściwie est męstwo. Tak, ak e rozumie ą lu-
ǳie, którzy się nim oǳnacza ą sami, i ak e przede wszystkim Platon sam rozumiał.
A ponieważ w po ęciu męstwa zna dą się trudności, zachęcić do przemyślenia zagadnień,
które wynikną.

Sokrates sam definic i nie poda, bęǳie tylko kierował dyskus ą. Myśli, zdaniem Pla-
tona, słuszne usłyszymy z ust obu czynnych uczestników właściwe rozmowy: od Lachesa,
a przede wszystkim od Nikiasza.

Żeby ednak czytelnikowi odpowieǳieć na możliwie pytanie, skąd i akie właściwie
ma Sokrates kwalifikac e do mówienia o męstwie i o wychowaniu i czemu te dyskus i
tuta nie prowaǳi akiś żołnierz, akiś fachowy nauczyciel rzeczy wo skowych, budu-
e Platon pierwszą połowę dialogu. Tu zobaczymy i tych obywateli cywilnych, którzy na
oślep, po omacku, szuka ą mistrzów dla swoich synów, i tego fachowego nauczyciela rze-
czy wo skowych, Stezileosa, i dwóch poważnych, tęgich żołnierzy o wyższym poziomie
umysłowym. Pokaże się, że przygotowania do porad pedagogicznych nie ma właściwie
nikt; a na lepsi spośród obecnych ogląda ą się na Sokratesa i da ą mu uzasadnione wo-
tum zaufania: niech mówi i niech prowaǳi rozważania. Dlaczego? Dlatego, że on wierzy
naprawdę w to, co mówi, i potrafi tak postępować, ak mówi; stąd ego słowa zgaǳa ą
się stale z czynami. Zatem ego osoba buǳi zaufanie, a ego zamiłowania zwraca ą się do
za mowania się młoǳieżą. Pierwsza część dialogu, od rozǳiału pierwszego do piętna-

¹⁸Pindar (ok. –ok.  p.n.e.) — wybitny poeta grecki, twórca liryki chóralne , znany gł. z utworów na
cześć zwycięzców igrzysk greckich. [przypis edytorski]
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stego włącznie, to wprowaǳenie Sokratesa na katedrę ako przewodniczącego. Dopiero
druga część to rozważanie właściwe.

Jeżeli Platon pisał ten dialog uż ako kierownik własnego wyższego zakładu i prze-
wodniczący ateńskiego towarzystwa filozoficznego — Akademii — to wolno przypusz-
czać, że miał na myśli nie tylko legitymowanie Sokratesowych dawnych rozpraw o mę-
stwie, ale równocześnie legitymowanie i własnych roztrząsań na ten temat. On sam też
był żołnierzem za młodu, a duch Sokratesa panował w Akademii.

Ale posłucha my uż i samych postaci Platońskich. Mamy przed sobą grupę z sied-
miu osób. Dwa wo skowi: Laches i Nikiasz, dwa staruszkowie: Lizymach i Melez asz,
dwa chłopcy, a mianowicie: Arystydes, syn Lizymacha, i Tukidydes, syn Melez asza —
ci oǳywa ą się tylko eden raz, unisono — i z boku, na szarym końcu, Sokrates. Rozpo-
czyna Lizymach, nie zwraca ąc zupełnie uwagi na Sokratesa, ak by go w ogóle nie było
w towarzystwie.
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: Więc wiǳieliście, Nikiaszu¹⁹ i Lachesie²⁰, ten popis fechtmistrza, wal-
czącego w ciężkie zbroi. Ale z akiego powodu myśmy, to est: a i ten tuta Melez asz,
zaprosili was do towarzystwa na to przedstawienie, tegośmy wtedy nie powieǳieli, ale
teraz powiemy. Uważamy, że wobec was trzeba mówić otwarcie. Bo są luǳie, którzy się
z takich rzeczy śmie ą i eżeli się ich ktoś bęǳie raǳił, to za nic by nie powieǳieli, co my-
ślą, tylko zgadu ą z miny tego, który o radę pyta, i mówią wbrew własnemu przekonaniu.
A co do was, to uważamy i to, że macie kwalifikac e do tego, żeby rzecz rozpoznać należy-
cie, i rozpoznawszy, z pewnością powiecie po prostu swo e zdanie. Dlatego poprosiliśmy
was na naradę w pewnych sprawach, które chcielibyśmy wspólnie z wami omówić.

A o co choǳi i dlaczego a tuta robię taki długi wstęp, to est taka rzecz: my mamy
synów — tych tuta . Ten est ego; nosi imię ǳiadka: Tukidydes. A mó znowu ten. Po
ǳiadku się i ten nazywa, po moim o cu. Arystydesem go nazywamy. Otóż my uważamy,
że trzeba się nimi zainteresować, ak tylko można, a nie robić tak, ak to się zwykle ǳie e,
kiedy chłopcy podrosną: pozwala się im robić, co chcą. My właśnie teraz zaczynamy o nich
dbać ze wszystkich naszych sił. A wiemy, że i wy macie synów, i myślimy, że eśli kto, to
wyście się musieli zastanawiać nad tym, ak by też ich prowaǳić, aby się stali ak na lepsi.
A eżeliście może — ak to nieraz bywa — nie zwracali uwagi na coś w tym roǳa u, to
żeby wam przypomnieć, że nie trzeba te rzeczy zaniedbywać, i namówić, abyście się akoś
za ęli synami — razem z nami.

II. A skąd nam to na myśl przyszło, Nikiaszu i Lachesie, tego trzeba posłuchać, choć
to może przydługa historia. Bo my się wiktu emy²¹ wspólnie — a i ten tuta Melez asz,
a z nami razem ada ą nasi chłopcy. Więc, ak uż na początku powieǳiałem, bęǳiemy
z wami mówili otwarcie. Otóż eden i drugi z nas potrafi chłopcom opowiadać o wielu
i pięknych ǳiełach swo ego o ca: czego to ci luǳie nie dokazywali na wo nie i pod-
czas poko u, ak to oni gospodarowali sprzymierzeńcom i rząǳili w tym państwie tuta .
A o swoich własnych ǳiełach żaden z nas nie ma nic do opowiadania. Więc tego nam
troszkę wstyd wobec nich i mówimy, że to est wina naszych o ców, że nam pozwolili
bąki zbĳać, kiedyśmy z chłopięcych lat wyrastali, a sami się za mowali cuǳymi sprawa-
mi. My też właśnie to tym młodym luǳiom przed oczy kłaǳiemy i mówimy, że eśli się
będą zaniedbywali i nas słuchać nie będą, sławy żaden nie osiągnie, a ak będą dbali, to
może gotów eden z drugim niedługo zasłużyć na to imię, które nosi. Otóż oni obiecu ą
słuchać.

¹⁹Nikiasz (ok. – p.n.e.) — wóǳ i polityk ateński okresu wo ny peloponeskie ; po śmierci Peryklesa
przywódca obozu umiarkowanego, kontynuator defensywne doktryny wo enne , przeciwnik polityczny radykała
Kleona; doprowaǳił do zawarcia poko u ze Spartą w ; mimo sprzeciwu wobec planów opanowania Syrakuz
wybrany na ednego z dowódców wyprawy sycylĳskie , podczas które trafił do niewoli spartańskie i został
stracony. [przypis edytorski]

²⁰Laches (ok. – p.n.e.) — ateński arystokrata, dowódca podczas wo ny peloponeskie ; w  wraz
z Charo adesem dowoǳił flotą wysłaną na Sycylię, na pomoc miastu Leontinoi w walce ze sprzymierzonymi
ze Spartą Syrakuzami; po śmierci Charo adesa ob ął naczelne dowóǳtwo wyprawy; po powrocie z wyprawy
krytykowany przez Kleona; stronnik Nikiasza, razem z nim brał uǳiał w układach poko owych ze Spartą
w ; zginął w bitwie pod Mantine ą. [przypis edytorski]

²¹wiktować się (daw.) — być u kogoś na wikcie, stołować się, adać u kogoś. [przypis edytorski]
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Więc my — prawda — nad tym się zastanawiamy, czego by się oni powinni uczyć
albo w czym praktykować, aby wyszli na luǳi ak na lepsze klasy. Otóż ktoś nam opo-
wiadał i o tym studium; że to ładnie, aby się młody człowiek uczył fechtunku w ciężkie
zbroi. Zachwalał tego, którego popis oglądaliście teraz, i raǳił, żeby pó ść zobaczyć. Po-
stanowiliśmy, że trzeba bęǳie nam samym pó ść i popatrzeć na tego człowieka, a wziąć
ze sobą was i do towarzystwa na widowisku, i do rady, eżeli byście byli tacy łaskawi,
aby się poǳielić myślami na temat wychowania synów. Oto est to, cośmy wam chcieli
zakomunikować. Więc uż teraz wasza rzecz doraǳić nam coś w sprawie tego studium,
czybyście uważali, że trzeba się tego uczyć, czy nie trzeba. A co do innych też, eżeli byście
mogli zachwalić nam akieś studium dla młodego człowieka albo akąś praktykę, a także
pomówić o tym, ak się bęǳiecie odnosili do te nasze spółki.

III. : Jeżeli o mnie choǳi, Lizymachu i Melez aszu, to pochwalam waszą myśl
i gotówem²² w spółce uczestniczyć, a myślę, że Laches też.

: To słusznie myślisz, Nikiaszu. A to, co tu mówił Lizymach przed chwilą
o swoim o cu i o o cu Melez asza, to, zda e mi się, trafna uwaga. Dotyczy nie tylko ich, ale
równie dobrze nas, i wszystkich, którzy się za mu ą sprawami państwowymi. U nich boda
że akoś prawie tak samo wypada, ak on mówi; czy to o ǳieci choǳi, czy o inne sprawy
prywatne — małą wagę do tego przywiązu ą i żaden o to nie dba. Więc to pięknie mówisz,
Lizymachu. Ale że ty właśnie nas zapraszasz do narady nad wychowaniem chłopców,
a Sokratesa, oto on, nie prosisz, temu się ǳiwię. Przede wszystkim on est z te same
gminy, co ty, a następnie, on się wciąż kręci gǳieś tam, gǳie est coś w tym roǳa u, ak
ty szukasz: akaś ładna nauka albo akaś praktyka dla chłopców.

: Jak mówisz, Lachesie? To ten Sokrates się interesu e czymś takim?
: Ależ tak, Lizymachu.
: To samo mógłbym ci i a też powieǳieć; równie dobrze ak Laches. Mnie

samemu przecież on niedawno nastręczył kogoś na nauczyciela muzyki dla syna. Damo-
na²³, ucznia Agatoklesa; to na milszy człowiek w świecie. Nie tylko dla muzyki, ale ze
wszystkich względów — z akich tylko chcesz — warto, żeby był przy chłopcach w tym
wieku.

IV. : Wiǳisz, Sokratesie, Nikiaszu i Lachesie — bo to w moim wieku
człowiek uż nie zna młodszego pokolenia. Sieǳi się przeważnie w domu — to wiek
robi. Ale eżeli i ty, synu Sooniska, możesz swo emu sąsiadowi z gminy dać akąś dobrą
radę, to trzeba, żebyś dał. Wypada i goǳi się. Ty przecież esteś — o, właśnie — naszym
przy acielem po o cu. Bo a i twó o ciec zawsześmy blisko żyli i byliśmy parą przy aciół,
zanim nie umarł, a nigdy się ze mną o nic nie poróżnił.

I eszcze coś mi się przypomina, kiedy się tu zaczęło przed chwilą o tym mówić. Bo ci
moi chłopcy, ak w domu z sobą rozmawia ą, to wciąż wspomina ą Sokratesa i ogromnie
go chwalą. A tylko a, doprawdy, nigdy ich nie zapytałem, czy mówią o synu Soo-
niska. No, chłopcy, powieǳcież mi, czy to est ten Sokrates, którego wy tak coraz to
wspominacie?

 : Tak est, proszę o ca, to ten.
: A to doskonale, na Herę²⁴, że podtrzymu esz honor o ca, bo to był czło-

wieczysko na lepszy w świecie. I że two e domowe kłopoty zaczną nas bliże obchoǳić,
a ciebie nasze.

: Ależ tak, Lizymachu; tylko się trzyma tego człowieka! Już a go i gǳieś
inǳie wiǳiałem, ak nie tylko o ca honor podtrzymywał, ale i o czyzny. Podczas odwrotu
spod Delion²⁵ on razem ze mną schoǳił z pola i a ci to powiadam, że gdyby inni byli
chcieli go naśladować, byłby się ostał cało honor naszego państwa i nie byłoby wtedy
takiego upadku.

²²gotówem — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : gotów estem. [przypis edytorski]
²³Damon z Aten (V w. p.n.e.) — grecki teoretyk muzyki, doradca Peryklesa. [przypis edytorski]
²⁴Hera (mit. gr.) — bogini niebios i macierzyństwa, żona i siostra Zeusa, władcy bogów olimpĳskich.

[przypis edytorski]
²⁵bitwa pod Delion ( p.n.e.) — stoczona podczas wo ny peloponeskie pomięǳy Ateńczykami a Tebań-

czykami, którzy byli sprzymierzeńcami Sparty, w pobliżu beockiego miasteczka Delion; zakończona klęską
i dużymi stratami Ateńczyków. [przypis edytorski]
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: O Sokratesie! Ta pochwała est piękna. Naprawdę. Chwalą cię teraz luǳie
godni wiary i to eszcze za co cię chwalą! Bądź głęboko przekonany, że kiedy to słyszę,
cieszy mnie barǳo two a dobra sława i proszę, żebyś mnie zaliczał do tych, którzy ci
na lepie życzą.

On powinien był uż i wcześnie bywać u nas i uważać nas za swoich, ak wypadało.
Ale uż teraz, od ǳisie szego dnia, skorośmy odnowili naszą zna omość, to uż nie może
być inacze , tylko musisz się zbliżyć i pozna omić z nami i z tymi młodszymi tuta , abyście
i wy utrzymali ciągłość nasze przy aźni. Więc to uż i ty zrobisz, i my ci to eszcze innym
razem przypomnimy.

Ale o tym, o czymeśmy²⁶ zaczęli, to co mówicie? Jakież zdanie? To studium nada e
się dla chłopców czy nie? Ten fechtunek w ciężkie zbroi?

V. : I w te sprawie, Lizymachu, będę próbował raǳić, eżeli coś poraǳić
potrafię, i spróbu ę zrobić wszystko, do czego zapraszasz. Jednakże wyda e mi się rzeczą
na właściwszą, żebym a, ako młodszy i mnie doświadczony od nich, naprzód posłuchał,
co oni powieǳą, i uczył się. A eżeli będę miał oprócz tego, co oni, eszcze coś do po-
wieǳenia, dopiero wtedy bym zaczął pouczać i nakłaniać i ciebie, i poprzedników. Więc,
Nikiaszu — czemu nic nie mówi któryś z was?

: Nie ma żadne przeszkody, Sokratesie. Ja mam wrażenie, że dla młodych
luǳi to pożyteczne: nauczyć się te umie ętności. Z wielu względów. Już i to samo, że
nie choǳą gǳieś inǳie , tam, gǳie to — prawda — młoǳi luǳie lubią bywać, ak nie
ma ą żadnego za ęcia. A tuta — to dobrze. Z tego przecież i ciało musi się wyrabiać —
koniecznie. To nie est gorsze od akie kolwiek inne gimnastyki i nie mnie szego wysiłku
wymaga. A równocześnie dla wolnego człowieka to est na stosownie sze ćwiczenie. To —
i azda konna. W tych zawodach, w których my występu emy na arenie i w których czeka
nas walka o pierwszeństwo, tylko ci się sprawia ą należycie, którzy się w tych rynsztunkach
wo ennych ćwiczą.

Następnie, może się ta rzecz akoś przydać i w same walce, kiedy w szyku wypadnie
walczyć pośród wielu innych. A na większy z nie pożytek, kiedy się rozsypią szyki i uż
musi każdy z osobna z odǳielnymi ednostkami walczyć: albo napierać na kogoś, kto się
broni, albo też wypada samemu uciekać i bronić się przed tym, który na ciebie napiera.
A nie tylko w walce z ednym przeciwnikiem nic się nie powinno stać takiemu, co zna tę
sztukę, albo boda że i z wieloma, więc w każdym razie można na tym zyskać.

A oprócz tego, taka rzecz buǳi pragnienie, żeby się zapoznać z innym pięknym przed-
miotem. Przecież każdy, kto się nauczy fechtunku w ciężkie zbroi, może się z kolei za-
interesować także innym przedmiotem nauczania: taktyką. A ak tę posiąǳie i uż mu
się ambic a w tym kierunku rozwinie, to może się wziąć do studiowania wszelkich nauk
wo skowych. A to uż asna rzecz, że związane z tym przedmioty nauczania wszystkie i za-
ęcia praktyczne i piękne są, i barǳo godne tego, żeby się ich człowiek wyuczał i czynnie
się nimi za mował. To studium może do nich prowaǳić. A dołóżmy mu ako niema-
łą dokładkę i to, że ta wieǳa może każdego człowieka zrobić śmielszym, mężnie szym,
pewnie szym siebie w niemałym stopniu. Nie lekceważmy i tego eszcze i powieǳmy,
chociaż to mogłoby się komuś wydawać rzeczą mnie sze wagi, że to i postawę, i wygląd
zewnętrzny człowiekowi poprawia tam, gǳie człowiek powinien wyglądać przyzwoicie,
przez co się i strasznie szy bęǳie wydawał wrogom; ǳięki pięknemu wyglądowi. Więc
a, Lizymachu, ak powiadam, uważam, że chłopcy powinni się tego uczyć, a dlaczego
tak uważam, powieǳiałem. A Laches, eżeli coś oprócz tego powie, to a bym go i sam
z przy emnością posłuchał.

VI. : Mó Nikiaszu, trudno o akimkolwiek przedmiocie nauczania powieǳieć,
że się go uczyć nie trzeba. Bo wszystko w ogóle wieǳieć wyda e się rzeczą dobrą. Więc
tak i ten fechtunek w ciężkie zbroi, eżeli to est przedmiot nauki, ak mówią ci, co tego
uczą, i ak to Nikiasz mówi, to trzeba się tego uczyć. Ale eżeli to nie est żadna nauka
i te obietnice to est tylko oszustwo, albo też to i est w sam raz pewien przedmiot nauki,
ale nie barǳo poważny, to i po co by się tego uczyć?

²⁶o czymeśmy zaczęli — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : o czym zaczęliśmy. [przypis
edytorski]
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Ja to mówię o te rzeczy, bo mam oczy otwarte i myślę sobie, że gdyby to było coś
warte, to nie byliby o tym zapomnieli Lacedemończycy²⁷, którym na niczym w życiu tak
nie zależy, ak na tym, żeby wyszukiwać i wyuczać się takich przedmiotów, których opa-
nowanie teoretyczne i praktyczne dałoby im przewagę wo skową nad innymi. Jeżeliby zaś
nawet Lacedemończycy to byli przeoczyli, to na pewno ci nauczyciele tego przedmiotu
doskonale wieǳą, że spośród całe Hellady²⁸ tam właśnie na poważnie uprawia ą takie
rzeczy i że kto by tam u nich za to dostał nagrodę, ten by i u innych na grubsze zbierał
zyski. Tak samo kto tylko myśli, że mu się udało dobrze tragedię napisać, ten nie eźǳi ze
swoim przedstawieniem naokoło Attyki²⁹ i nie urząǳa pokazów po innych miastach, tyl-
ko z mie sca i w te pędy tuta eǳie i przed tymi się tu popisu e. Oczywiście! Tymczasem
a wiǳę, że ci fechtmistrze w ciężkie zbroi uważa ą Spartę za święty okręg, do którego
się wstępować nie goǳi. Toteż o Spartę nawet końcem trzewika żaden nie zaczepi, tyl-
ko ą naokoło ob eżdża ą i racze wszęǳie inǳie urząǳa ą przedstawienia, a na więce
u tych, którzy nawet i sami gotowi się zgoǳić, że wielu ich wyprzeǳa w zakresie kultury
wo enne .

VII. A potem, Lizymachu, a uż nie ednego z takich spotkałem przy robocie same , na
placu, i a wiǳę, co oni warci. Możemy to i stąd do rzeć, że akby naumyślnie nigdy żaden
sławny wo ownik nie wyszedł spośród tych, którzy się bawili fechtunkiem w ciężkie zbroi.
A przecież we wszystkich innych ǳieǳinach sławni luǳie wychoǳą spośród tych, którzy
się daną ǳieǳiną praktycznie za mowali. Tylko ci edni, zda e się, wprost przeciwnie niż
inni, tak zupełnie pod tym względem nie ma ą szczęścia.

Przecież i tego Stezileosa, któregoście razem ze mną w takim tłumie oglądali, ak się
popisywał i te wielkie słowa o sobie samym mówił — a go gǳieś inǳie lepie oglądałem
— w prawǳiwe potrzebie. Tam on dopiero dawał przedstawienie — mimo woli. Bo kiedy
okręt wo enny, na którym on służył pod bronią, uderzył o akiś transportowiec, wtedy on
miał do walki kosopikę. Osobliwy, naprawdę, instrument wo enny, ako że i on sam est
człowiek niepospolity. Więc zresztą tam nie ma wiele do opowiadania o tym wo owniku,
tylko o tym wynalazku warto, o te kosie dodane do piki, ak się to skończyło. Więc
podczas walki zaplątało mu się to gǳieś mięǳy sprzętem okrętowym i tam się uczepiło.
Wlókł się za tym Stezileos, chcąc broń odczepić, i nie mógł. A tu się okręt przesuwa
eden koło drugiego. Więc tak długo i on biegł brzegiem swego okrętu, trzyma ąc się
piki. Ale ak uż — prawda — okręty się zaczęły mĳać, wtedy on się zaczął napinać —
wciąż się piki trzyma ąc — potem wypuszczał ą przez garść, aż się w końcu trzymał uż
za sam tylko koniec drzewca. Rozległ się śmiech i oklaski od tych z transportowca — tak
wyglądał przy tym. Aż ak mu ktoś kamieniem rzucił pod nogi na pokład, wtedy puścił
tę pikę. Wtedy uż i ci z tró wiosłowca nie byli w stanie powstrzymać śmiechu, kiedy
wiǳieli, ak dynda z lin transportowca ta ego kosopika. Więc może być, że to est takie,
ak Nikiasz powiada, ale to, co a sam spotkałem, to est coś w tym roǳa u.

VIII. Więc, ak i na początku powieǳiałem, albo takie małe z tego pożytki, chociaż to
i est pewien przedmiot nauki, albo też nie est, a tylko tak mówią i uda ą tylko, akoby to
był przedmiot nauki — w każdym razie nie warto się do tego brać. Wyda e mi się tylko,
że gdyby kto był tchórzem, a zdawałoby mu się, że to umie, mógłby przez to nabrać
większe pewności siebie, ale pokazałoby się tym wyraźnie , akim był naprawdę. A eśliby
nawet odważny, to pod bacznym okiem publiczności, gdyby się choć odrobinę pomylił,
zaraz by o nim zaczęto barǳo źle mówić. Podawanie się za mistrza w te umie ętności
buǳi przecież zawiść. Tak, że eśli w akiś niebywały sposób nie góru e ǳielnością nad
innymi, to nie ma rady, nie uniknie śmieszności ktoś, kto by się podawał za mistrza
w te umie ętności. Jakoś tak mi się, Lizymachu, przedstawia czynne za mowanie się tym
przedmiotem nauki. Ale trzeba, akem ci to mówił zaraz na początku, i Sokratesa — est
tu przecież — nie puszczać, tylko go prosić, niech raǳi, tak lub inacze — zależnie od
tego, ak mu się przedmiot narady przedstawia.

: Więc a cię proszę, Sokratesie. Toż, moim zdaniem, nasza narada wyma-
ga eszcze kogoś, kto by rzecz rozstrzygnął. Gdyby się ci dwa zgaǳali, mnie by było

²⁷Lacedemończycy — Spartanie. [przypis edytorski]
²⁸Hellada — Grec a; Hellen: Grek. [przypis edytorski]
²⁹Attyka — kraina hist. we wsch. części Grec i, z ednoczona przez Ateny w miasto-państwo. [przypis edy-

torski]

 Laches 



kogoś takiego potrzeba. Tymczasem teraz Laches oddał, ak wiǳisz, głos wprost prze-
ciwny Nikiaszowi. Więc dobrze — prawda — posłuchać i ciebie, za którym z nich dwóch
głosu esz.

IX. : Cóż to, Lizymachu? To, za czym się większość spośród nas oświadczy
— ty myślisz się do tego zastosować?

: A cóż można innego zrobić, Sokratesie?
: A ty też tak samo byś zrobił, Melez aszu? I gdybyś był na akie ś naraǳie

nad ćwiczeniami gimnastycznymi dla swo ego syna i szłoby o to, akie ćwiczenia upra-
wiać, to czy posłuchałbyś większości spośród nas, czy też tego, który by miał za sobą
wychowanie i ćwiczenie pod kierunkiem dobrego trenera?

: Kogoś takiego, oczywiście, Sokratesie.
: I ego byś racze posłuchał niż nas, choć nas est czterech?
: Może być.
: Bo wieǳa powinna rozstrzygać, a nie ilość, eżeli rozstrzygnięcie ma być

dobre.
: Jakżeby nie?
: Nieprawdaż — więc i teraz trzeba przede wszystkim to właśnie rozważyć,

czy mięǳy nami est akiś fachowiec od tego, nad czym raǳimy, czy nie. I eżeli est, to
go posłuchać, choćby był tylko eden, a o innych mnie sza. A eśli nie, to szukać kogoś
innego. Cóż myślicie — czy małe niebezpieczeństwo zagraża teraz tobie i Lizymachowi,
czy też choǳi o ten skarb, nad który nie mamy nic droższego? Bo przecież, zależnie od
tego, czy się synowie udaǳą, czy nie, cały dom o cowski tak bęǳie zagospodarowany,
acy będą synowie.

: Ty prawdę mówisz.
: Więc poważnie trzeba o tym naprzód myśleć.
: Tak est.
X. : A akże to — akem przed chwilą mówił — akże to bylibyśmy rzecz

roztrząsali, gdybyśmy byli chcieli do ść, który z nas est na lepszym fachowcem w zakresie
ćwiczeń cielesnych? Czy nie byłby to ten, który by się ich nauczył i wypraktykował; który
też miał dobrych nauczycieli tego przedmiotu?

: Mnie przyna mnie tak się wyda e.
: Nieprawdaż. A eszcze przedtem pomyślelibyśmy nad tym, co to est to,

czego od nauczycieli poszuku emy?
: Jak mówisz?
: W tym sposobie może się to lepie wy aśni. Ja mam wrażenie, że my od

samego początku nie mamy wspólnego poglądu na to, czym est to, nad czym się naraǳa-
my, i szukamy mięǳy sobą fachowca i tego, który z nas miał nauczycieli tego przedmiotu,
a który nie.

: Jak to, Sokratesie? Czyż nie zastanawiamy się nad walką w ciężkie zbroi —
czy powinni się chłopcy tego uczyć, czy nie?

: Tak est, Nikiaszu. Ale eśli się ktoś zastanawia nad lekarstwem na oczy, czy
trzeba się nim smarować, czy nie, to ak uważasz? W namyśle choǳi wtedy o lekarstwa,
czy też choǳi o oczy?

: O oczy.
: Nieprawdaż. I eśli kto rozważa, czy uzdę koniowi zakładać, czy nie, i kiedy

to robić, wtedy chyba koń est przedmiotem ego namysłu, a nie uzda?
: To prawda.
: Nieprawdaż — ednym słowem, kiedy ktoś rozważa coś ze względu na coś

innego, wtedy namysł dotyczy tego, ze względu na co się rozważa, a nie tego, co się
rozważa ze względu na coś innego?

: Koniecznie.
: Zatem i doradca powinien patrzeć, czy est fachowcem w służbie około

tego, ze względu na co prowaǳimy nasze rozważania.
: Tak est.
: Nieprawdaż; teraz, powiemy, zastanawiamy się nad przedmiotem nauki ze

względu na duszę chłopców?
: Tak est.
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: Więc czy ktoś z nas est fachowcem od służby około duszy i czy potrafi
pięknie nad nią pracować i kto z nas miał dobrych nauczycieli — nad tym się należy
zastanowić.

: Cóż to, Sokratesie? Jeszcześ nigdy nie wiǳiał, żeby nieraz ktoś na lepszego nauka
fachowca wyszedł bez nauczyciela niż z pomocą nauczycieli?

: Ja — owszem, Lachesie. Ale ty byś im nie zechciał wierzyć, gdyby twier-
ǳili, że są dobrymi robotnikami, gdyby ci nie umieli pokazać akiegoś ǳieła swo e sztuki
— dobrze zrobionego. Jednego albo więce .

: Co to, to prawdę mówisz.
XI. : Więc i myśmy tak powinni, Lachesie i Nikiaszu, skoro nas Lizymach

i Melez asz na naradę zaprosili w sprawie synów, pragnąc, aby się im dusze porobiły ak
na lepsze. Jeżeli twierǳimy, że mamy, tośmy powinni im pokazać tych naszych nauczy-
cieli, którzy — pokaże się — przede wszystkim sami byli ǳielni i pracowali z pożytkiem
nad wieloma duszami młodych luǳi, a potem i nas uczyli. Albo, eżeli kto z nas powie,
że nauczyciela nie miał, to może potrafi coś opowieǳieć o swoich pracach z tego zakre-
su albo pokazać, którzy też z Ateńczyków albo z obcych, czy to słuǳy, czy wolni, stali
się przez niego dobrymi, co by każdy musiał przyznać. A eżeli nie mamy żadne z tych
rzeczy do pokazania, tośmy mu powinni poraǳić, niech sobie innych doradców szuka.
A nie narażać się na to, że popsu emy synów naszym dobrym zna omym i bęǳiemy na-
rażeni na na gorsze zarzuty ze strony ich na bliższych. Więc a, Lizymachu i Melez aszu,
pierwszy mówię o sobie samym, że nauczyciela tych rzeczy nie miałem. Chociaż mam
zamiłowanie do tego od młodych lat. Ale nie mam czym płacić uczonych, którzy sami
edni tylko przyrzekali, że potrafią ze mnie zrobić coś lepszego pod każdym względem.
A sam te sztuki wynaleźć nie umiem — eszcze ǳiś. Jeżeli ą Nikiasz albo Laches wy-
nalazł albo się e nauczył, a bym się wcale nie ǳiwił. Przecież i pienięǳy ma ą więce
niż a na to, żeby się uczyć od innych, i równocześnie są starsi; tak, że mogli byli uż tę
sztukę wynaleźć. Ja mam wrażenie, że oni potrafią wychować człowieka. Bo nie byliby
tak bez obawy wypowiadali swego zdania o za ęciach dla młodego odpowiednich i złych,
gdyby nie byli sobie ufali, że się należycie na tym zna ą.

Otóż a im na ogół wierzę. Więc temu, że oni się różnią, ǳiwiłem się. Więc a cię,
Lizymachu, nawza em o to proszę tak, ak ciebie przed chwilą Laches namawiał, abyś
się tylko mnie trzymał i mnie pytał, tak a teraz ciebie namawiam, abyś nie puszczał
Lachesa i Nikiasza, tylko ich pytał. Powieǳ im, że Sokrates twierǳi, że się nie rozumie
na te rzeczy i nie potrafi rozstrzygnąć, który z was dwóch prawdę mówi. Bo ani nie
est wynalazcą, ani uczniem czyimkolwiek w tym zakresie. Więc ty, Lachesie i Nikiaszu,
powieǳcie nam, eden i drugi, z akim to znakomitym mistrzem porozumiewaliście się
na temat wychowania młoǳieży i czy to ǳięki nauce u kogoś rozumiecie się na tym,
czy ǳięki własne wynalazczości. Jeżeli ǳięki nauce, to kto był nauczycielem ednego
i drugiego i acy inni luǳie tę samą sztukę uprawia ą. Po to, żeby, w razie gdybyście wy
czasu nie mieli — za ęci sprawami państwa — żebyśmy my mogli do nich pó ść i nakłonić
ich albo prezentami, albo przysługami, albo ednym i drugim, niech się za mą naszymi
i waszymi synami, aby ci nie przynosili wstydu swoim przodkom, eśli będą do niczego.

A eżeli sami esteście wynalazcami na tym polu, to pokażcie akąś próbkę: kim też
innym za mowaliście się uż i zrobiliście z lichych typów luǳi lepszych pod każdym
względem. Bo eżeli wy dopiero teraz zaczniecie pierwsze kroki stawiać ako wychowaw-
cy, to trzeba dobrze uważać, aby to nie były niebezpieczne próby, ak na tanim niewolniku
z Karii³⁰. Tu choǳi przecież o synów, o ǳieci przy aciół. Po prostu, ak to przysłowie
mówi, aby się wam nie trafiło zaczynać garncarstwa od kosztowne wazy. Więc powieǳ-
cie, co z tych rzeczy posiadacie, waszym zdaniem, i wypada, żebyście posiadali, albo może
powiecie, że nie. O to się ich, Lizymachu, pyta i nie puszcza tych luǳi z rąk!

XII. : Ja — eżeli o mnie choǳi — mam wrażenie, proszę panów, że Sokra-
tes dobrze mówi. A czy raǳi byście słuchali pytań i dawali odpowieǳi na te tematy, to
uż musicie sami wieǳieć, Nikiaszu i Lachesie. Bo że mnie i Melez aszowi tuta byłoby
to barǳo miłe — to rzecz asna, gdybyście na wszystko, o co Sokrates pyta, zechcie-

³⁰Karia— kraina hist. w płd.-zach. Az i Mnie sze , nad M. Ege skim, zamieszkana przez Karów, na wybrzeżu
skolonizowana przez Greków, w  p.n.e. podbita przez Persów. [przypis edytorski]

 Laches 



li może dać obszernie szą odpowiedź. Ja przecież od tego zacząłem; mówiłem zaraz na
początku, że na naradę dlategośmy was zaprosili, bo esteśmy przekonani, żeście się —
rzecz naturalna — interesowali takimi rzeczami. I w ogóle, i zwłaszcza że synów macie
na wychowaniu, bez mała w tym samym wieku, co nasi. Więc eżeli wam to nie zrobi
akie ś różnicy, to powieǳcie i zacznĳcie to wspólnie z Sokratesem rozpatrywać z pomo-
cą wza emnych pytań i odpowieǳi. On przecież dobrze mówi także i to, że naraǳamy
się teraz nad naszym na większym skarbem. Więc zobaczcie, czy trzeba tak zrobić — ak
uważacie?

: Lizymachu, mnie się zda e, że ty naprawdę znasz Sokratesa tylko po o cu.
A z nim samym toś się nie spotykał — chyba że za ego chłopięcych lat. Może tam gǳieś
mięǳy sąsiadami z gminy w towarzystwie o ca podchoǳił do ciebie — albo w świątyni,
albo na innym akimś zebraniu gminy. Ale żeś ty tego człowieka nie spotykał w ego
do rzalszych latach, to po tobie widać.

: Bo co właściwie, Nikiaszu?
XIII. : Mam wrażenie, że nie wiesz, że kto się do Sokratesa na barǳie zbliży Filozof

myślami — akby krwią — kto do niego blisko pode ǳie w rozmowie, ten uż musi,
choćby i o czym innym był rozmawiać zaczął, choǳić za nim bez ustanku myślami tam
i sam, aż wpadnie i musi zdawać rachunek z siebie samego, akim trybem teraz ży e i ak
minione życie przeżył. A ak uż raz ktoś wpadł, nie pręǳe go puści Sokrates, aż to
wszystko z niego pięknie, ładnie wyżyłu e. Ja uż do tego przywykłem, że człowiek musi
to od niego znosić, i to też wiem doskonale, że sam to znosić będę. Bo a, Lizymachu,
lubię zbliżać się do tego człowieka i uważam, że to nic złego: przypominać sobie, cośmy
nieładnego zrobili albo ǳiś robimy. Człowiek, który tego nie unika, musi na przyszłość
bystrze myśleć o tym, co bęǳie, nabiera ochoty i uważa, że trzeba, według słów Solona³¹,
uczyć się, pokąd się ży e, a nie myśleć, że starość sama rozum w ręku przyniesie. Więc dla
mnie to ani rzecz niezwykła, ani też niemiła, te egzaminy u Sokratesa. Ja też od dawna
prawie żem był pewny, że nie o chłopcach bęǳiemy mówili, eśli Sokrates bęǳie przy
tym, tylko o nas samych. Więc, ak mówię, z mo e strony nie ma żadne przeszkody,
żeby się z Sokratesem bawić tak, ak on zechce. A Laches tuta — zobacz, ak się odnosi
do czegoś takiego.

XIV. : Mó stosunek, Nikiaszu, do myślących rozmów est prosty. A eśli
chcesz, to nie prosty, tylko podwó ny. Bo mógłbym się komuś wydać miłośnikiem ta-
kich rozmów, a zarazem wrogiem. Bo kiedy słyszę, ak ktoś o ǳielności albo o akie ś
mądrości mówi i to est naprawdę ktoś, ktoś wart tych słów, które mówi, cieszę się nad-
zwycza nie. Mam przed sobą zarazem tego, który mówi, i mam ego słowa, i wiǳę, że
edno drugiemu odpowiada i zgodnie brzmi. Całkowicie mi się muzykalny wyda e ktoś
taki. Na pięknie sza w nim harmonia panu e — nie choǳi o ego lirę i narzęǳia zabawy
— tylko prawǳiwa harmonia wewnętrzna: zgodność słów i czynów w życiu. Taka po
prostu dorycka, nie ońska, uważam, ani ygĳska, ani lidy ska³², tylko ta edyna har-
monia helleńska. Takiego chętnie słucham, kiedy się oǳywa, i każdy myśli wtedy, że
przepadam za myślącymi rozmowami. Tak chciwie chwytam to, co taki człowiek mówi.
A kto inacze robi, ten mnie nie cieszy. Nuǳi mnie tym barǳie , im barǳie mu się
zda e, że dobrze mówi. Wtedy wyglądam na wroga myślących rozmów. Sokratesowych
rozmów nie znam z doświadczenia, ale uważam, że swo ego czasu nie akie próbki ego
czynów miałem. I tam go znalazłem godnym pięknych słów — można z nim mówić
całkiem otwarcie. Jeśli on też to potrafi, idę z nim i na chętnie gotów estem poddać się
egzaminom ze strony takiego człowieka; nie gniewałbym się wcale, gdybym się czegoś
nauczył. Ja się zgaǳam ze zdaniem Solona. Z ednym tylko dodatkiem: starze ąc się, Nauka, Nauczyciel
chcę się uczyć wciąż, ale tylko od ǳielnych luǳi. Choǳi mi tylko o to ustępstwo, żeby
ten, który mnie uczyć ma, był i sam wiele wart; wtedy się nie będę wydawał nieukiem,

³¹Solon (ok. –ok.  p.n.e.) — ateński polityk, reformator i poeta; wprowaǳone przez niego zmiany
położyły fundamenty pod rozwó ustro u demokratycznego; w tradyc i klasyczne zaliczany do tzw. siedmiu
mędrców. [przypis edytorski]

³²dorycka, nie jońska (…) ani frygĳska, ani lidyjska (…) harmonia — siedmiostopniowe skale muzyczne
używane w staroż. Grec i; ich nazwy pochoǳą się od nazw plemion i ludów, których temperamenty miały od-
powiadać poszczególnym tonac om (zob. Platon, Państwo, ks. X); skalę dorycką, nazwaną od plemienia Dorów,
do którego należeli m.in. Spartanie, uważano za poważną i wzmacnia ącą charakter. [przypis edytorski]
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choćbym ob awiał niechęć do pouczeń. A czy tam nauczyciel bęǳie młodszy ode mnie,
czy też eszcze nie barǳo sławny, czy coś tam innego w tym roǳa u, nic mi na tym nie
zależy. Więc a ci, Sokratesie, pozwalam i uczyć mnie, i zbĳać mo e twierǳenia, które
zechcesz, a uczyć się ode mnie możesz też. Tego, co znowu a umiem. Tak a się do ciebie
odnoszę od tego dnia, kiedyś się razem ze mną narażał na niebezpieczeństwa i dawałeś
próby swo e ǳielności takie, akie dawać musi każdy, kto chce dawać uczciwie³³. Więc
mów, co ci się tylko podoba, a naszego wieku zgoła nie bierz w rachubę.

XV. : Zda e się, że do wasze partii nie bęǳiemy mieli pretens i o niechęć
do wspólnych obrad i do wspólnego rozważania.

: To uż nasza rzecz, Sokratesie. Bo ciebie, a przyna mnie , liczę ako ed-
nego z nas. Więc myśl ty, zamiast mnie, o naszych chłopcach i o tym, o co się mamy
teraz wypytywać; akoś radź i zaczyna z nimi rozmowę. Bo a uż i zapominam nie edno
— człowiek stary — nie pamiętam, com chciał powieǳieć, ani tego, co usłyszę. Jak się
tymczasem mówi o czymś innym, to uż nie barǳo pamiętam. Więc wy mówcie i prze-
chodźcie punkt po punkcie sami z sobą to, cośmy sobie wzięli pod obrady. Ja będę słuchał,
a ak wysłucham, to uż razem z moim Melez aszem zrobię to, co wy tam uchwalicie.

: Trzeba posłuchać, Nikiaszu i Lachesie, Lizymacha i Melez asza. Bo to,
o cośmy zaczęli pytać, akich też każdy z nas miał nauczycieli takiego wychowania albo
kogo innego zdołaliśmy poprawić, to może i niezła byłaby rzecz, gdybyśmy to u siebie
prześleǳili sami. Ale mam wrażenie, że pewien inny tok rozważań też do tego samego
prowaǳi, a chwyta rzecz może akoś racze u samego początku. Bo eżeli się przypadkiem
znamy na czymkolwiek, co przysługu e czemuś, robi lepszym to, czemu przysługu e, a do
tego eszcze potrafimy to nadać ako cechę czemuś innemu, to asna rzecz, że znamy wtedy
i samo to, ze względu na co moglibyśmy zacząć komuś raǳić, w aki sposób można by to
na łatwie i na lepie zdobyć. Może być, że nie rozumiecie, co mówię, ale w ten sposób
łatwie zrozumiecie. Jeżeli my, da my na to, wiemy, że wzrok, przysługu ąc oczom, robi
lepszymi oczy, którym przysługu e, a oprócz tego potrafimy oczom wzrok nadawać, to
asna rzecz, że wiemy wtedy, czym est sam wzrok, i moglibyśmy próbować raǳić komuś,
w aki by sposób mógł go na łatwie i na lepie zdobywać. Bo gdybyśmy tego właśnie nie
wieǳieli, czym est wzrok albo czym est słuch, to trudno by nam było leczyć oczy albo
uszy i raǳić, w aki by sposób mógł ktoś wzrok lub słuch uzyskać na pięknie .

: Prawdę mówisz, Sokratesie.
XVI. : Nieprawdaż, Lachesie, teraz też nas ci oto dwa proszą do rady, w aki

by to sposób ǳielność mogła w dusze ich synów wstąpić i zrobić e lepszymi?
: Tak est.
: Więc czy nie powinniśmy posiadać wieǳy o tym, co to est ǳielność? Bo

gdybyśmy nie wieǳieli nawet i tego, czym est ǳielność, to w akiż sposób moglibyśmy
komukolwiek doraǳać, ak by ą na pięknie uzyskał?

: W żaden sposób. Tak mi się wyda e, Sokratesie.
: Zatem twierǳimy, Lachesie, że wiemy, co to est ǳielność?
: Twierǳimy przecież.
: Nieprawdaż, a eśli to wiemy, to potrafilibyśmy też powieǳieć, co to est.
: Jakżeby nie?
: Więc, mó kochany, nie mówmy zaraz o ǳielności całe — to może za

wielka robota — za mĳmy się naprzód pewną e cząstką i zobaczmy, czy tuta mamy
dostateczną wieǳę. A est naǳie a, że łatwie nam pó ǳie rozważanie.

: Zróbmy tak, Sokratesie, ak ty chcesz.
: Więc którą by cząstkę ǳielności naprzód wziąć pod uwagę? Jasna rzecz

chyba, że tę, z którą w związku zda e się zostawać to nauczanie w ciężkie zbroi? Jakoś
wielu luǳi myśli, że to ma związek z męstwem. Czy tak?

: I barǳo, przecież. Tak się wyda e.
: A zatem to przede wszystkim próbu my, Lachesie, powieǳieć: męstwo co

to est? Późnie weźmy pod uwagę i to, akim sposobem można e wpa ać młoǳieży; o ile

³³kiedyś się razem ze mną narażał na niebezpieczeństwa i dawałeś próby swojej ǳielności…— podczas bitwy pod
Delion i odwrotu po klęsce; o tym przykłaǳie ǳielności Sokratesa szerze mówi Alkibiades w Uczcie Platona.
[przypis edytorski]
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to est możliwe, żeby się ono brało z praktyk i z nauk pewnych. Więc próbu powieǳieć
to, co mówię: Co to est męstwo?

XVII. : Ach nie, na Zeusa, Sokratesie! To nie est trudno powieǳieć. Po pro-
stu, gdyby ktoś chciał trwać w szeregu i odpierać nieprzy aciół, a nie uciekać, bądź pewny,
że ten by był mężny.

: Dobrze mówisz, Lachesie. Może być, że to mo a wina — nie asno się
wyraziłem — że ty w odpowieǳi da esz nie to, o czym a myślałem, gdym zadawał pytanie,
tylko coś innego.

: Jakże to myślisz, Sokratesie?
: Ja powiem, eżeli tylko potrafię. Mężny est i ten, o którym ty mówisz, co Odwaga, Ucieczka

to w szeregu trwa i walczy z nieprzy aciółmi.
: Ja to przecież mówię.
: I a też. Ale akże znowu ten, który walczy z nieprzy aciółmi, ucieka ąc,

a nie trwa ąc na placu?
: Jak to: ucieka ąc?
: Tak, ak to i o Scytach³⁴ akoś mówią, że walczą nie mnie wtedy, gdy

ucieka ą, ak i wtedy, gdy gonią drugich. I Homer gǳieś tam chwali konie Eneasza, co
to szybko to tędy, to tędy, powiada, i gonić umie ą, i zmykać³⁵. I samego Eneasza w tym
sposobie pochwalił; za ego wieǳę dotyczącą strachu i powieǳiał, że on był mistrzem
popłochu³⁶.

: I to ładnie, Sokratesie. Bo on przecież mówił o wozach. A ty też mówisz
o kawalerii scyty skie . Tak est, konnica tam u nich tak walczy, a piechota helleńska tak,
ak a mówię.

: Oprócz może, wiesz Lachesie, spartańskie . Bo powiada ą, że pod Plate-
ami³⁷ Lacedemończycy, ak się spotkali z tarczownikami, to nie chcieli z nimi walczyć,
trwa ąc na placu, tylko zaczęli uciekać. A ak się rozpadły szyki Persów, ci się obrócili,
ak konnica, rozpoczęli walkę i w ten sposób wygrali tę bitwę³⁸.

: Prawdę mówisz.
XVIII. : Ja też mówiłem, że to mo a wina: Ty nie odpowiadasz należycie,

bo a nie zadałem pytania ak trzeba. Bo a się chciałem od ciebie dowieǳieć nie tylko
o tych mężnych z piechoty, ale i o tych z konnicy, i ze wszystkich postaci i roǳa ów
wo owania. I to nie tylko w wo nie lądowe , ale także wobec niebezpieczeństw grożących
na morzu. Tam też bywa ą luǳie mężni. I o tych, co to wobec chorób i w stosunku do
niedostatków, albo i w życiu obywatelskim bywa ą mężni. I to nie tylko w stosunku do
przykrości bywa ą luǳie mężni albo w stosunku do strachów, ale w stosunku do pożądań

³⁴Scytowie — koczownicze ludy irańskie zamieszku ące w starożytności stepy środkowe Euraz i, od wybrzeży
Morza Czarnego po Morze Aralskie, Syr-darię i Amu-darię. [przypis edytorski]

³⁵Homer gǳieś tam chwali konie Eneasza, co to szybko to tędy, to tędy, powiada, i gonić umieją, i zmykać
— Homer, Iliada VIII – (Diomedes podczas bitwy, zaprasza ąc Nestora do swego rydwanu, o koniach,
które zabrał Eneaszowi) oraz V – (Eneasz do Pandara, przekonu ąc do wspólnego ataku na Diomedesa).
[przypis edytorski]

³⁶powieǳiał, że on [Eneasz] był mistrzem popłochu — por. Homer, Iliada VIII – (μήστωρ φόβοιο),
ednak wyda e się, że Sokrates dla poparcia swo e tezy używa zmienionego sensu: u Homera Eneasz est nie
tyle tym, który po mistrzowsku korzysta na polu walki z taktyki ucieczki, co racze wo ownikiem, który, pęǳąc
na rydwanie, znienacka z awia się w różnych mie scach i wzbuǳa popłoch wśród wrogów; por. tłumaczenie
tego określenia w tym mie scu przez Pawła Popiela: „groźny wóǳ”, w tłum. Kazimiery Jeżewskie : „wo ownik
straszny”; to samo zestawienie wyrazów po awia się w Iliaǳie w odniesieniu do Diomedesa w VI : „wszędy
grozi postrachem” (Popiel), „w pościgu wóǳ straszliwy” (Jeżewska), Hektora w XII : „dowódca pogoni”
(Popiel), „co popłoch wzniecał” (Jeżewska), oraz Patroklosa w XIII : „dowódca pogoni w potyczce” (Popiel),
„co wrogów przerażał” (Jeżewska). [przypis edytorski]

³⁷bitwa pod Platejami ( p.n.e.) — wielkie starcie zbro ne podczas drugie wo ny perskie , w którym po-
łączone wo ska greckie (m.in. Sparty, Aten, Koryntu, Megary) pokonały operu ące w centralne Grec i wo ska
perskie; w połączeniu ze zwycięstwem Greków pod Mykale bitwa ta zdecydowała o porzuceniu przez Persów
planów podbo u Grec i. [przypis edytorski]

³⁸powiadają, że pod Platejami Lacedemończycy, jak się spotkali z tarczownikami, to nie chcieli z nimi walczyć,
trwając na placu, tylko zaczęli uciekać. A jak się rozpadły szyki Persów, ci się obrócili, jak konnica, rozpoczęli walkę
i w ten sposób wygrali tę bitwę — Herodot przedstawia sytuac ę zupełnie odmiennie: kiedy żadna ze stron nie
chciała rozpocząć bitwy, wo ska greckie z powodu długotrwałego braku bezpiecznego dostępu do wody roz-
poczęły przemarsz na dogodnie sze pozyc e, podczas którego skrzydło spartańskie zostało zaatakowane przez
Persów; po wysłaniu do Ateńczyków prośby o wsparcie Spartanie ruszyli przeciwko Persom skrytym za murem
z trzcinowych tarcz, który przełamali, po czym zwyciężyli wrogów w zażarte walce wręcz (zob. Herodot, ǲieje
IX –). [przypis edytorski]
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i do rozkoszy bywa ą też mężni — umie ą z nimi walczyć, trwa ąc na placu albo robiąc
w tył zwrot — bywa ą przecież, Lachesie, czasem luǳie mężni także i w sprawach tego
roǳa u.

: I barǳo nawet, Sokratesie.
: Nieprawdaż, mężni są oni wszyscy, ale edni w stosunku do rozkoszy, inni

w stosunku do przykrości, inni wobec pożądań, inni wobec strachów męstwo posiada ą.
A inni znowu, myślę, tchórzostwo w tych wszystkich okolicznościach.

: Tak est.
: Otóż, co to est w obu roǳa ach wypadków — o to się pytałem. Więc na

nowo spróbu powieǳieć naprzód o męstwie: co to est to, we wszystkich tych wypadkach
edno i to samo. Czy też eszcze nie całkiem rozumiesz, co mam na myśli?

: Jakoś nie barǳo eszcze.
XIX. : Ja w ten sposób mówię. Tak samo, ak gdybym o prędkość pytał, co

też to est to, co mamy i w bieganiu, i w graniu na kitarze³⁹, i w mówieniu, i w uczeniu
się, i w wielu innych czynnościach — posiadamy ą prawie wszęǳie, o czym tylko warto
mówić, czy to w robotach naszych rąk, czy nóg, czy ust i głosu, albo myśli; czy nie tak
mówisz i ty?

: Tak est.
: Więc gdyby ktoś mnie zapytał: Sokratesie, za co uważasz to, co w każdym

wypadku nazywasz prędkością, to powieǳiałbym mu, że siłę, która w małym czasie wiele
dokonywa, a nazywam prędkością, i eżeli o głos iǳie, i eżeli o bieg, i eżeli o wszystko
inne.

: Zupełnie słusznie byś powieǳiał.
: Więc spróbu i ty, Lachesie, o męstwie też tak powieǳieć, co to za si-

ła, edna i ta sama w rozkoszy i w przykrości, i we wszystkich warunkach, o których
mówiliśmy przed chwilą; ona tam wszęǳie est i potem się nazywa męstwem.

: Więc a uważam, że to est pewna moc, pewna zaciętość duszy, eżeli trzeba
mówić o czymś, co tkwi we wszystkich wypadkach męstwa.

: Trzeba przecież, eżeli mamy odpowieǳieć na pytanie samym sobie. Otóż
mnie się tak wyda e, że na pewno nie wszelka moc — tak myślę — wyda e ci się męstwem.
A wynoszę to stąd. Przecież tak, ak bym wieǳiał, Lachesie, że męstwo zaliczasz do rzeczy
barǳo pięknych.

: Bądź przekonany, że do na pięknie szych.
: Nieprawdaż, moc i wytrwałość na tle rozsądku est piękna i dobra?
: Tak est.
: A cóż, eśli na tle głupoty? Czy to nie wprost przeciwnie? Wada szkodliwa

i zła?
: Tak.
: Więc czy ty powiesz, że to coś pięknego: taka wada szkodliwa i zła?
: Nie goǳi się przecież, Sokratesie.
: Zatem i takie zaciętości nie zgoǳisz się uważać za męstwo, skoro to nie

est rzecz piękna, a męstwo to coś pięknego.
: Prawdę mówisz.
: Zatem rozsądna wytrwałość to byłoby męstwo, według twego zdania.
: Zda e się.
XX. : Zobaczmy tedy, w czym ona ma być rozsądna. Czy we wszystkim,

w wielkich rzeczach i w małych? Na przykład, eśli ktoś wytrwale wyda e pieniąǳe roz-
sądnie, wieǳąc, że ak naprzód wyda, to potem eszcze więce zyska — czy mógłbyś go
nazwać mężnym?

: Na Zeusa — a nie.
: Albo gdyby ktoś był lekarzem, a syn by mu chorował na zapalenie płuc

albo na coś tam innego, i prosiłby, żeby mu dać pić albo eść, a ten by się nie ugiął, tylko
by się zaciął?

: Ani trochę. To też nie.

³⁹kitara — staroż. grecki instrument muzyczny, odmiana liry. [przypis edytorski]
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: A na wo nie, gdyby ktoś był wytrwały i chciał walczyć, rozumu ąc rozsąd-
nie, wieǳąc, że mu inni pomogą i że bęǳie walczył z mnie licznym i słabszym nieprzy-
acielem niż ego własne szyki, a oprócz tego i teren ma barǳie korzystny; tego, z takimi
wyrachowaniami rozsądnymi i z tym zaopatrzeniem, wytrwałego — ty byś nazwał męż-
nie szym, czy też tego, który by w przeciwnym obozie chciał wytrzymać i wytrwał?

: Tego, co w przeciwnym, zda e mi się, Sokratesie.
: A przecież mnie rozsądna byłaby ego wytrwałość w porównaniu do tam-

tego.
: Prawdę mówisz.
: I takiego, co polega ąc na swe umie ętności azdy konne , wytrwa w po-

tyczce konnicy, z pewnością nazwiesz mnie mężnym niż tego, co to zrobi, choć eźǳić
nie umie.

: Mnie się przyna mnie tak zda e.
: I tego, co sztuce strzelania z procy czy z łuku, czy akie ś inne umie ętności

swo ą wytrwałość zawǳięcza.
: Tak est.
: A ci, którzy dobrowolnie na dno studni schoǳą i nurku ą, i trwa ą w te

robocie, choć nie są tęgimi nurkami, albo w inne akie ś takie robocie, tych nazwiesz
mężnie szymi niż tych, co te rzeczy umie ą.

: A cóż by ktoś mógł innego powieǳieć, Sokratesie?
: Nic, eżeliby właśnie tak myślał.
: Więc a też tak i myślę.
: A ednak akoś mnie rozsądnie, Lachesie, tacy luǳie naraża ą się i trwa ą

przy swoim niż ci, którzy to robią umie ętnie.
: Widać.
: Nieprawdaż; a przecież brzydką nam się wydała nierozsądna zuchwałość

i wytrwałość przed chwilą. I brzydką, i szkodliwą?
: Tak est.
: A stanęła mięǳy nami zgoda, że męstwo est czymś pięknym.
: Stanęła zgoda przecież.
: A teraz znowu mówimy, że tamto brzydkie, ta nierozsądna wytrwałość

bywa męstwem.
: Jakoś niby tak mówimy.
: A wyda e ci się, że dobrze mówimy?
: Na Zeusa, Sokratesie, mnie zgoła nie.
XXI. : Więc akoś nie ma w nas te doryckie harmonii, wedle twoich słów;

we mnie i w tobie, Lachesie. Bo się nam czyny nie zgaǳa ą ze słowami. Czynem chyba,
mógłby każdy powieǳieć, udało się nam męstwo posiąść, a słowem, to… mam wrażenie,
że ani, ani — gdyby ktoś teraz słyszał, ak my rozmawiamy.

: Na zupełnie szą prawdę mówisz.
: No cóż? Ładnie wygląda takie nasze położenie?
: Ani za grosz.
: A pozwolisz, żebyśmy posłuchali troszeczkę tego, o czym mówimy?
: A to co takiego i czego mamy posłuchać?
: Te myśli, która zaleca wytrwałość. Jeśli chcesz, to i my zostańmy przy

poszukiwaniu i wytrwa my, aby się z nas nie zaczęło śmiać samo męstwo, że nie dość
mężnie go szukamy — eżeli nieraz samo wytrwanie uż est męstwem.

: Ja estem gotów, Sokratesie, nie ustępować przed czasem. Chociaż a nie
nawykłem do takich rozmów. A równocześnie bierze mnie akaś ochota spierać się o to,
co się powieǳiało, i naprawdę gniewa mnie to, kiedy tak nie potrafię powieǳieć tego, co
myślę. Bo — a przyna mnie — mam wrażenie, że w myśli wiǳę męstwo i rozumiem,
co to est, a tu przed chwilą ono mi gǳieś, nie wiem dokąd, uciekło; tak, że nie umiem
go słowami schwycić i powieǳieć, co to est.

: Nieprawdaż, przy acielu, dobry myśliwy winien biec za śladem i nie usta-
wać?

: No, niewątpliwie.
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: A może chcesz, to i naszego Nikiasza zaprośmy na polowanie. Jeżeli tylko
on est w mnie szym kłopocie niż my.

: No chcę; akżeby nie?
XXII. : Więc proszę cię, Nikiaszu; oto przy aciele twoi ugrzęźli w słowach

i ani w przód, ani w tył! Pomaga , eżeli masz trochę siły. Bo u nas wiǳisz, że drogi
nie ma. Więc ty powieǳ, za co uważasz męstwo, nas z kłopotu wybaw i to, co myślisz,
słowami utwierdź sam!

: Ja mam wrażenie, Sokratesie, że wy od dawna niedobrze określacie męstwo.
Bo zupełnie nie korzystacie z tego, co a uż kiedyś z twoich ust słyszałem, a to było barǳo
dobre.

: Co to było takiego? Nikiaszu!
: Ja nieraz słyszałem, akeś mówił, że w tym est dobry każdy z nas, w czym

est mądry, a w czym est głupi, w tym zły.
: Prawdę mówisz, Nikiaszu, na Zeusa!
: Nieprawdaż; eżeli mężny est dobry, to asna rzecz, że est mądry.
: Słyszałeś, Lachesie?
: Słyszałem, ale nie barǳo rozumiem, co on mówi.
: A mnie się zda e, że a rozumiem, i mam wrażenie, że ten człowiek męstwo

uważa za pewną mądrość.
: Ależ aką tam mądrość? Sokratesie!
: Nieprawdaż, ty ego o to pytasz?
: Ja pytam.
: Więc proszę cię, powieǳ mu, Nikiaszu, aka to mądrość byłaby męstwem,

według twoich słów. Przecie chyba nie mądrość flecisty.
: Nic podobnego.
: Ani kitarzysty.
: No nie, przecież.
: Więc co za edna, czyli: wieǳa dotycząca czego?
: Barǳo słuszne mu zada esz pytanie, Sokratesie. Niech powie, która to ma

być, ego zdaniem.
: Ja uważam, że to ta wieǳa, Lachesie, która dotyczy rzeczy strasznych i bu-

ǳących otuchę. I w wo nie, i we wszystkich innych okolicznościach.
: Jak on ni w pięć, ni w ǳiewięć mówi, Sokratesie!
: Co masz na oku, Lachesie, kiedy to mówisz?
: Co mam na oku? Przecież mądrość nie ma nic wspólnego z męstwem.
: Ale Nikiasz mówi, że ma.
: Ależ nie, na Zeusa; on tam coś plecie.
: To może pouczmy go, a nie beszta my?
: No nie, Sokratesie; a mam wrażenie, że Laches chce, abym i a wyglądał na

takiego, który mówi od rzeczy; dlatego że i on sam przed chwilą tak się sprezentował.
XXIII. : Tak est, Nikiaszu. I a to spróbu ę wykazać. Przecież ty mówisz od

rzeczy. Bo zaraz, na przykład, w chorobach — czyż nie lekarze wieǳą, co est straszne?
Czy też uważasz, że to wieǳą luǳie mężni? A może ty lekarzy nazywasz mężnymi?

: Ani odrobiny.
: A rolników też chyba nie. Chociaż to, co est straszne przy uprawianiu roli,

oni przecież wieǳą. I inni wszyscy robotnicy wieǳą, co est straszne i co pozwala mieć
otuchę w sztuce każdego z nich. A mimo to wcale eszcze nie są mężni.

: Zda e się, że Laches ednak coś mówi, Nikiaszu. Tak to przyna mnie wy-
gląda.

: Mówić mówi; tylko nie mówi prawdy.
: Jakże to?
: Bo mu się zda e, że lekarze wieǳą o chorych coś więce , a nie tyle tylko lekarz, dobro, strach

potrafią powieǳieć, co est zdrowie, a co choroba. Przecież oni tyle tylko wieǳą. A czy
dla kogoś to est rzecz straszna: być zdrowym racze czy chorować — ty myślisz, Lachesie,
że lekarze to wieǳą? Czy nie uważasz, że dla nie ednego lepie by było nie wstać z choroby,
niż wstać? To mi powieǳ. Ty mówisz, że dla wszystkich lepszą rzeczą est żyć, a czy nie
lepie dla nie ednego, żeby umarł?
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: Owszem, uważam, że tak bywa.
: A czy myślisz, że edno i to samo est straszne i dla tych, którym lepie

umrzeć, i dla tych, którym lepie żyć?
: Ja tak nie myślę.
: A tylko ty lekarzom zostawiasz rozpoznawanie tego albo innemu akiemuś

robotnikowi, a nie temu, który się zna na tym, co straszne i niestraszne, a którego a
nazywam mężnym?

: Ty rozumiesz, Lachesie, co on mówi?
: Ja rozumiem. On wróżbitom przypisu e męstwo. Bo niby kto inny może

wieǳieć, komu lepie żyć czy tam umrzeć? Zatem ty, Nikiaszu, czy zgoǳisz się, że esteś
wieszczkiem, czy też na to, że nie esteś ani wieszczkiem, ani mężnym?

: Jak to? Ty myślisz, że to est rzecz wieszczka znać się na tym, co straszne i co
buǳi otuchę?

: Tak uważam. A czy aż?
XXIV. : Racze rzecz tego, o którym a mówię, mó drogi. Przecież wieszczek

musi znać tylko oznaki tego, co bęǳie; czy to śmierć na kogo przy ǳie, czy choroba,
czy utrata pienięǳy, czy zwycięstwo, czy klęska, czy wo na, czy inna akaś trwoga. A co
z tych rzeczy lepie komuś prze ść, czy lepie , żeby tego nie przechoǳił, to o ileż to barǳie
wieszczek ma oceniać niż ktokolwiek inny?

: Nie — a go nie rozumiem, Sokratesie, co on właściwie chce powieǳieć.
Bo powiada, że mężny to ani wieszczek, ani lekarz, ani nikt inny, tylko nie wiadomo
kto — na pewnie to bęǳie akiś bóg, ego zdaniem. Ja mam wrażenie, że Nikiasz nie
ma odwagi przyznać się, że mówi od rzeczy. Dlatego kręci tędy i owędy i pokrywa to,
że est w kłopocie. A przecież my też mogliśmy byli przed chwilą — a i ty — kręcić
tak samo, gdybyśmy byli chcieli pokryć to, żeśmy się sprzeczali sami z sobą. Gdybyśmy
mieli przemawiać w sąǳie, miałoby to akiś swó sens tak robić. Ale teraz tu, na takim
zebraniu, nie wiem, po co by się człowiek miał zdobić słowami bez treści?

Sokrates: Nie ma powodu — i a tak myślę, Lachesie. Ale zobaczmy, może Nikiasz
uważa, że mówi do rzeczy, a nie mówi tylko tak, aby mówić. Więc pyta my go, niech po-
wie aśnie , co też ma na myśli. I eżeli się pokaże, że mówi coś do rzeczy, to się zgoǳimy,
a ak nie, to go bęǳiemy uczyli.

: Więc ty, Sokratesie, eżeli chcesz się dopytywać, to się pyta . Ja się uż chyba
dopytałem i mam dość.

: Mnie nic nie przeszkaǳa. To bęǳie takie wspólne pytanie: za mnie i za
ciebie.

: Barǳo dobrze.
XXV. Sokrates: Więc powieǳ mi, Nikiaszu, a racze powieǳ nam — bo a i Laches

trzymamy teraz razem w dyskus i — ty mówisz, że męstwo to est wieǳa o tym, co
straszne i co buǳi otuchę?

: Ja tak mówię.
: A to — prawda — nie każdemu człowiekowi dane, żeby się na tym znał,

skoro ani lekarz, ani wieszczek tego nie bęǳie wieǳiał i nie bęǳie tym mężnym, eżeli
nie uzyska w dodatku te właśnie wieǳy. Czy nie tak mówiłeś?

: Tak mówiłem przecież.
: Więc to według przysłowia, doprawdy: nie każda świnia może mieć tę

wieǳę i nie każda może się stać mężną.
: Nie wyda e mi się.
: Zatem asna rzecz, Nikiaszu, że ty nie wierzysz w męstwo nawet kromioń-

skie świni⁴⁰. Ja to mówię nie dla żartu, tylko myślę, że z konieczności ktoś, kto tak mówi
ak ty, nie przyzna męstwa żadnemu zwierzęciu albo bęǳie musiał uznać pewne zwierzę
za tak mądre, że to, co tylko niewielu luǳi wie, bo to barǳo trudno poznać, to lew
albo pantera, albo akiś tam ǳik bęǳie, ego zdaniem, wieǳiał. Koniecznie musi uznać
ednaki do męstwa stosunek u lwa i u elenia, u byka i u małpy ktoś, kto zakłada, że
męstwo est tym, za co ty e przy mu esz.

⁴⁰kromiońska świnia (mit. gr.) — Fa a, olbrzymia ǳika świnia, która pustoszyła tereny wokół wioski Kromion
mięǳy Megarą a Koryntem; zabita przez ateńskiego herosa Tezeusza. [przypis edytorski]
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: Na bogów! Doskonale mówisz, Sokratesie; a ty nam, naprawdę, na to od-
powieǳ, Nikiaszu, czy powiesz, że te zwierzęta są mądrze sze od nas, którym wszyscy
zgodnie przypisu emy męstwo, czy też, wbrew zdaniu wszystkich, ośmielasz się odma-
wiać im męstwa?

: Co do mnie, Lachesie, to a nie przyzna ę męstwa ani zwierzętom, ani nicze- Odwaga, Strach, Głupota,
Rozummu innemu, co z głupoty nie dozna e strachu wobec rzeczy strasznych, żadne obawy nie

zna i est głupie. Czy myślisz, że a męstwo przyznam także wszystkim ǳieciom, które
z głupoty nie bo ą się niczego? Ja uważam, że nie bać się i być mężnym, to nie est edno
i to samo. Ja uważam, że męstwo i myślenie o tym, co bęǳie, przysługu e barǳo mało
komu, a śmiałość i zuchwałość, i brak obawy na tle niemyślenia o przyszłości — barǳo
wielu i mężczyznom, i kobietom, i ǳieciom, i zwierzętom. Więc te istoty, które ty na-
zywasz mężnymi, a wielu innych też tak mówi — a e nazywam śmiałymi, odważnymi,
a mężnymi tylko istoty rozumne, o których a mówię.

XXVI. : No popatrz, Sokratesie, ak on siebie samego — prawda — przystra a
tym, co mówi — tak mu się zda e. Wszyscy się zgaǳa ą, że to są istoty mężne, a on im
ten zaszczyt próbu e odebrać.

: Nieprawdaż, Lachesie, a tak robię. Ale bądź dobre myśli. Ja mówię, że ty
esteś mądry i Lamachos też, eżeli esteście mężni; podobnie ak wielu innych Ateńczy-
ków.

: Ja uż nic na to nie powiem, abyś nie powieǳiał, że ze mnie prawǳiwy
a ksończyk⁴¹.

: I nie mów, naprawdę, Lachesie. Mam wrażenie, żeś nie zauważył, że on
tę mądrość wziął od naszego zna omego Damona, a Damon blisko ży e z Prodikosem⁴²,
a ten boda że na pięknie spośród uczonych rozróżnia takie wyrazy.

: Z tym też i więce do twarzy uczonemu, z tymi figlami i subtelnościami niż
człowiekowi, któremu państwo powierza u siebie godność naczelnika.

: Wypada przecież, żeby sto ący na czele czegoś na większego miał i rozum
na większy. Ja mam wrażenie, że Nikiasz zasługu e na rozpatrzenie: co właściwie ma na
oku, kiedy ustala ten wyraz: męstwo.

: To uż ty sam rozpatru , Sokratesie.
: Mam zamiar zrobić to, mó drogi. Ale nie myśl, że zrzekam się spółki

z tobą w dyskus i; więc uważa i razem ze mną rozpatru to, co się mówi.
: Niech i tak bęǳie, eśli uważasz, że trzeba.
XXVII. : Uważam. A ty, Nikiaszu, powieǳ nam znowu od początku; ty

wiesz, żeśmy na początku rozmowy rozpatrywali męstwo ako cząstkę ǳielności?
: Tak est.
: Nieprawdaż, i ty tak odpowieǳiałeś, że to est cząstka i że istnie ą również

inne części, które się wszystkie razem nazywa ą ǳielnością?
: No, akżeby nie?
: Otóż, czy i ty mówisz to samo, co a? Bo a wymieniam oprócz męstwa

rozwagę i sprawiedliwość, i inne tam takie… Czy ty też?
: Ależ tak.
: Czeka że. Więc na to się zgaǳamy. A tylko nad rzeczami strasznymi i bu-

ǳącymi otuchę zastanówmy się, abyś ty nie był akiegoś innego zdania, a my znów in-
nego. A co my myślimy, to ci powiemy. Ty, eżeli byś się nie zgaǳał, pouczysz nas. My
uważamy, że straszne są te rzeczy, które buǳą obawę, a otuchę buǳą te, które nie buǳą
obawy. A obawę buǳi nie to zło, które się stało, ani to, co est teraz, tylko zło oczeki-
wane. Bo obawa to est oczekiwanie zła, które ma przy ść. Czy nie tak samo wyda e się
i tobie, Lachesie?

: Barǳo mocno przecież, Sokratesie.
: Więc nasze zdanie słyszysz, Nikiaszu, że strasznymi nazywamy rzeczy złe, Strach

⁴¹ajksończyk — mieszkaniec staroż. attyckie gminy (demu) A ksone; a ksończycy uchoǳili za luǳi o ciętym
ęzyku. [przypis edytorski]

⁴²Prodikos z Keos (ok. –ok.  p.n.e.) — filozof grecki, eden z czołowych sofistów; przywiązywał szcze-
gólne znaczenie do potrzeby używania właściwych słów w analizach filozoficznych i odróżniania znaczeń wy-
razów o pokrewnym znaczeniu (synonimika). [przypis edytorski]
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które ma ą przy ść. A buǳącymi otuchę rzeczy nie złe albo rzeczy dobre, które ma ą
przy ść. A ty tak, czy inacze o tych rzeczach mówisz?

: Tak mówię — a przyna mnie .
: I tych rzeczy dotyczącą wieǳę ty nazywasz męstwem?
: Właśnie to, całkowicie.
XXVIII. : To eszcze trzecią rzecz rozpatrzmy, czy ona się ednakowo przed-

stawia tobie i nam.
: To co bęǳie takiego?
: Ja powiem. Otóż wyda e się mnie i emu, że eśli się do pewnych rzeczy

odnosi wieǳa, wtedy nie inna wieǳa dotyczy tych rzeczy przeszłych i wie, ak przebiegały,
inna teraźnie szych i wie, ak przebiega ą, a inna znowu, żeby wieǳiała, ak one mogą
na pięknie przebiegać w przyszłości i przebiegać kiedyś będą — te, które eszcze nie
zaszły. To wszystko należy do edne i te same wieǳy. Tak na przykład w odniesieniu do
zdrowia do wszystkich czasów odnosi się nie różna akaś medycyna, tylko ona est edna.
Obe mu e spo rzeniem i to, co się ǳie e, i to, co się stało, i to, co się stać ma, ak też
ono bęǳie przebiegało. A znowu do płodów ziemnych agronomia podobnie się odnosi.
A eżeli choǳi o wo skowość, to sami możecie przyświadczyć, że strategia barǳo pięknie
naprzód obmyśla różne rzeczy i to te, które ma ą przy ść, i nie uważa za potrzebne słuchać
sztuki wieszczków, tylko nad nią panu e, bo lepie od nie wie, co się na wo nie ǳie e
i ǳiać bęǳie. I prawo też tak przykazu e: nie żeby wieszczek panował nad naczelnym
woǳem, tylko wóǳ nad wieszczkiem. Powiemy tak, Lachesie?

: Powiemy.
: No cóż? A ty się z nami zgoǳisz, Nikiaszu, że tych samych rzeczy dotyczy

i rozumie się na nich ta sama wieǳa — i przyszłych, i obecnych, i przeszłych?
: Jestem tego zdania. Tak mi się zda e, Sokratesie.
: Nieprawdaż, mó drogi? A męstwo est wieǳą o tym, co straszne i co

otuchą napawa. Tak ty mówisz, czy nie?
: Tak.
: I że edna i ta sama wieǳa odnosi się do tych samych rzeczy — i przyszłych,

i akichkolwiek tam.
: Jest tak.
: Zatem męstwo est wieǳą nie tylko o rzeczach strasznych i buǳących

otuchę. Bo rozumie się nie tylko na rzeczach dobrych i złych, które ma ą przy ść, ale i na
tych, które się ǳie ą i które się uż stały, czy akichkolwiek tam — podobnie ak inne
roǳa e wieǳy.

: Jakoś to tak wygląda.
XXIX. : Zatem cząstkę męstwa podałeś nam, Nikiaszu, w odpowieǳi; mnie

więce trzecią część. A myśmy się pytali o całe męstwo, co też to est. I teraz, w te chwili,
zda e się, według twoich słów, że męstwo est wieǳą nie tylko o rzeczach strasznych
i buǳących otuchę, ale boda że wieǳą o wszystkim, co dobre i złe, bez względu na
czas — według twego ostatniego zdania — musiałoby być męstwo. Zatem tak znowu
zmieniasz stanowisko, czy ak mówisz, Nikiaszu?

: Zda e mi się, że tak, Sokratesie.
: A czy ty myślisz — Pan Bóg z tobą — że brakłoby eszcze czegoś do

ǳielności takiemu, który by znał dobra wszystkie i wszęǳie, ak powsta ą, ak będą po-
wstawały i ak powstały, a rzeczy złe tak samo? I czy ty myślisz, że takiemu brakłoby
rozwagi albo sprawiedliwości i bogobo ności? On eden powinien przecież i w stosunku
do bogów, i w stosunku do luǳi umieć ustrzec się przed tym, co złe i co nie, a dobra
sobie przysparzać — bo wie, ak trzeba współżyć ak należy.

: Mam wrażenie, Sokratesie, że mówisz do rzeczy.
: Zatem, Nikiaszu — nie cząstką ǳielności byłoby to, co teraz mówisz; to

byłaby ǳielność cała!
: Zda e się.
: A przecież mówiliśmy, że męstwo est edną cząstką ǳielności.
: A mówiliśmy.
: A to co teraz mówimy, to nie wygląda tak.
: No nie wygląda.
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:: Zatem nie znaleźliśmy, Nikiaszu, co to est męstwo.
: Zda e się, że nie.
: A a, kochany Nikiaszu, myślałem, że ty zna ǳiesz, kiedyś pogarǳił mo-

ą odpowieǳią, którą dałem Sokratesowi. Ja miałem wielką naǳie ę, że z pomocą te
mądrości od Damona ty akoś e odna ǳiesz.

XXX. : To dobrze, Lachesie, że nie przywiązu esz żadne wagi do tego, że ak
się przed chwilą pokazało, sam niewiele wiesz o męstwie, a tego tylko patrzysz, abym się
a drugim takim pokazał, i nie bęǳiesz sobie — zda e się — nic robił z tego, że razem ze
mną nic nie wiesz o tym, o czym powinien posiadać wieǳę ktoś, kto się nie uważa za byle
co. Ja mam wrażenie, że to est u ciebie naprawdę arcyluǳkie: nie patrzeć własne osoby,
tylko interesować się drugimi. Ja mam wrażenie, że na temat, o którymeśmy rozmawiali,
a teraz mówiłem dość do rzeczy, a eżeli coś tam nie zostało powieǳiane tak, ak by
należało, to a to późnie naprawię. Także z pomocą Damona. Ty może myślisz, że go na
śmiech wystawiasz, a nawet go nie wiǳiałeś nigdy w życiu — choćby tylko w towarzystwie
innych. A kiedy ustalę swo e poglądy, nauczę i ciebie — nie schowam ich dla siebie. Bo
mam wrażenie, że ci barǳo mocno potrzeba nauki.

: Bo ty esteś mądry, Nikiaszu. Mimo to a naszemu Lizymachowi i Melez a-
szowi raǳę, niech mnie i tobie daǳą pokó z tym wychowaniem chłopców, a niech się
trzyma ą Sokratesa. Ja to zaraz na początku mówiłem. A gdybym i a sam miał chłopców
w tym wieku, zrobiłbym to samo.

: Z tym i a się zgaǳam. Jeżeliby tylko zechciał Sokrates za ąć się chłopcami,
to nie szukać nikogo innego. Ja bym mu na chętnie powierzył mo ego Nikerata, gdyby
on tylko chciał. Tymczasem on mnie wciąż do kogoś innego odsyła, kiedy mu coś o tym
wspomnę, a sam nie chce. Więc zobacz, Lizymachu, może ciebie Sokrates akoś łatwie
posłucha.

XXXI. : Powinien przecież, Nikiaszu. Przecież i a bym dla niego chętnie
zrobił nie edno, czego by mi się dla innych barǳo wielu robić nie chciało. Więc co
powiesz, Sokratesie? Posłuchasz i dołożysz swoich dobrych chęci do tego, żeby się chłopcy
rozwinęli ak na lepie ?

: To by było barǳo brzydko, Lizymachu, nie chcieć razem z kimś współ-
pracować, aby się stał ak na lepszy. Ale gdybym a w rozmowach, tych teraz tuta , był
ob awił wieǳę, a ci dwa niewieǳę, to byłoby rzeczą słuszną mnie przede wszystkim do
te roboty zapraszać. Tymczasem wszyscy razem znaleźliśmy się w ednakim kłopocie.
Więc — co by tam miał ktoś ednego z nas stawiać wyże ? Ja sam myślę, że nie warto
żadnego. Skoro tak est, to rozważcie, czy się wam mo a rada wyda do rzeczy. Ja twierǳę,
żeśmy powinni — moi panowie — tylko niech nikt nie wyniesie sekretu — powinniśmy
wszyscy razem szukać sobie nauczyciela ak na lepszego przede wszystkim dla nas samych
— potrzebu emy go przecież — a potem także i dla chłopców. Ani pienięǳy na to nie
szczęǳić, ani niczego innego. A żeby nas zostawić w tym stanie, ak teraz esteśmy, tego
nie doraǳam. A eżeli się ktoś bęǳie z nas śmiał, że w tym wieku myślimy się do szkół Nauka
zapisywać, to trzeba mu bęǳie przytoczyć Homera, który powieǳiał, że wstyd to nie est
rzecz dobra, gdy kogoś nagli potrzeba⁴³. Więc i my śmie my się z tego, eżeli ktoś coś
bęǳie mówił, i za mĳmy się wspólnie samymi sobą i chłopcami.

: Mnie się podoba, Sokratesie, to, co ty mówisz. I chcę, ako że estem
na starszy, na chętnie uczyć się razem z chłopcami. A tylko to zrób dla mnie: utro rano
przy dź do mnie do domu koniecznie, pamięta . Abyśmy się nad tym właśnie naraǳili.
A na razie rozwiążmy zebranie.

: Ja to zrobię, Lizymachu, i przy dę do ciebie utro, eżeli Bóg zechce.

⁴³wstyd to nie jest rzecz dobra, gdy kogoś nagli potrzeba — Homer, Odyseja XVII  (Telemach do Euma osa,
komentu ąc swo ą radę dla niezna omego żebraka). [przypis edytorski]
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OBJAŚNIENIA TŁUMACZA
Widać z tego, co tuta mówi Lizymach, że nie uprzeǳił Nikiasza i Lachesa, po co ich
właściwie zapraszał. Zaproszenie było racze chytre niż otwarte. Niby to dla rozrywki i dla
towarzystwa, a głębszy cel był aż do te chwili ukryty: zasięgnąć porady pedagogiczne
u luǳi ukwalifikowanych⁴⁴, a gdyby się okazali niekoniecznie ukwalifikowani, roztrząsnąć
im sumienie i namówić do poǳielenia trosk wychowawczych.

Zwraca uwagę to, że Lizymach umie karcić luǳkie zaniedbania wychowawcze, któ-
rych się i sam dotąd dopuszczał, i umie drugich zachęcać do tego, czego sam dotąd nie
robił. Nie można powieǳieć, żeby się u niego słowa zgaǳały z czynami.

Rzecz asna, że się tym, do których mówi, mogło nasunąć pytanie: A skądże ten nagły
zapał wychowawczy, kiedy chłopcy uż pod wąsem, i skąd u tych niepozornych luǳi ta
nagła mis a pedagogiczna mięǳy roǳicami?

II. Lizymach odpowiada na to pytanie. Zaczęło się więc w restaurac i, gǳie się starsi
panowie wiktu ą. Może wdowcy, a może tylko wolą adać w lokalach publicznych niż
u siebie w domu. Należą zapewne do towarzystwa, które się wspólnie stołu e, ak to
w Sparcie było regułą, a w Atenach bywało też, ale nie było przymusowe.

Przy stole mówiło się zapewne o wo ennych zasługach Arystydesa i o tym, ak to on
założył Związek Delĳski — Tukidydes oǳnaczył się racze ako polityk i mówca.

Słyszymy tu z ust Lizymacha, tak charakterystyczne dla słabych ednostek, zwalanie
odpowieǳialności za własne braki na kogoś drugiego, na roǳiców. Sprawy publiczne
wyda ą mu się cuǳymi sprawami i ma do o ca, polityka, pretens e, że się polityką za -
mował, a nie ego osobą. Pewien kobiecy racze i ǳiecięcy rys — nie męski, na pewno.

III. Nikiasz odpowiada uprze mie, krótko i rzeczowo. Laches est rozmowny. Bez
skrupułu uogólnia uwagę Lizymacha o wielkich luǳiach — to znaczy, że est towarzyski.
Zwraca ze zǳiwieniem uwagę Lizymacha na postać Sokratesa, który przecież pochoǳi
też z gminy Alopeków, podobnie ak Lizymach, a est stałym gościem w palestrach⁴⁵
i gimnaz ach⁴⁶, gǳie przede wszystkim uczą boksu i innych sportów, ale oprócz tego
wykłada ą tam prze ezdni uczeni różne przedmioty i prowaǳą płatne kursy naukowe.

Pełne zǳiwienia i niespoǳianki zapytanie Lizymacha o roǳa zainteresowań So-
kratesa świadczy o tym, że Lizymach nie ma po ęcia, co się ǳie e na mieście, i że nie
słyszał nawet choćby o Chmurach Arystofanesa. Imię Sokratesa i postać nie mówi mu nic
w ogóle. Wolno sobie wyobrażać w te chwili dobrotliwy uśmiech na twarzach Lachesa
i Nikiasza i wolno go dopuszczać w tym mie scu u Platona.

Ateńczyk Agatokles to sławny muzyk, o którym est mowa także w Platońskim Pro-
tagorasie. Podobnie ak Damon, eden z przy aciół i nauczycieli Peryklesa w ego ostatnich
latach. Nikiasz ma w nim nie tylko nauczyciela swego syna, Nikerata, ale sam również
wiele od niego korzysta w rozmowach.

IV. Ten rozǳiał lśni barwami podpatrzonymi w życiu. Lizymach wymienia teraz So-
kratesa na pierwszym mie scu, przed dwoma starszymi uczestnikami rozmowy. Być mo-
że przeprasza go tym za poprzednie pominięcie. Widocznie przypomniał sobie, że ego
dawny zna omy, rzeźbiarz Sooniskos z Alopeków, miał kiedyś syna tego imienia. Ale
to dawne czasy — on Sokratesa liczy do młodego pokolenia. I nic a nic, zresztą, o nim
nie wie. Uprze mie gotów i ego zaprosić do rady, bo kogóż uż o nią nie prosił. Prosi
w imię tradyc i roǳinne . Zdraǳa się przy sposobności z tym, że aż dotąd zgoła się nie
interesował rozmowami i życiem swoich synów. Nie wieǳiał przecież i nie przyszło mu
na myśl zapytać, o kim mówią tak często i tak dobrze. A że ego naczelną troską est
własna niższość w stosunku do własnego o ca i niepewność, czy ego synowie dorówna ą
ǳiadkowi, więc też i Sokratesa w te chwili po mu e i chwali nie za ego osobiste wartości

⁴⁴ukwalifikowany (daw.) — wykwalifikowany. [przypis edytorski]
⁴⁵palestra (łac. palaestra, z gr. palaistra, od pale: zapasy) — w staroż. Grec i: szkoła zapasów i boksu, zwykle

wchoǳąca w skład gimnaz onu. [przypis edytorski]
⁴⁶gimnazjum (łac. gymnasium, z gr. gymnasion: mie sce ćwiczeń) — w staroż. miastach greckich ośrodek

ćwiczeń fizycznych i treningu sportowego (por. gimnastyka), złożony z otwartego placu z bieżnią i boiskiem
oraz półkrytych i krytych budynków. Gimnaz ony, ako popularne mie sca spotkań, stały się również mie scami
wykładów, dysput i nauczania. [przypis edytorski]
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— tych nie zna — tylko za to, że Sokrates nie psu e swą osobą dobre opinii poczciwego
Sooniska.

Ten obraz: Sokrates, po ęty ako godny syn swo ego papy z przedmieścia, musiał się
Platonowi wydawać zabawny. Nie mnie Lachesowi, który w cuǳysłowie nie ako po-
wtarza pochwałę Lizymacha, a poprawia ą, ak należy. Ma na myśli tę chwilę odwrotu
spod Delion, którą tak plastycznie opisu e Alkibiades w Uczcie.

Ta pochwała imponu e Lizymachowi, dlatego wraz z gratulac ami zgłasza swą życzli-
wą pretens ę do Sokratesa, wymienionego tu w trzecie osobie, akby mówiący patrzył na
resztę towarzystwa: czemu dotąd nie złożył wizyty i nie bywał, ak wypadało. Namawia
synów i Sokratesa — to est w ego oczach edno pokolenie: tych młodych — żeby pod-
trzymywali ciągłość, żeby chronili przed zanikiem przy aźń ego z nieboszczykiem Soo-
niskiem. Motyw tradyc i i konwenansu. Lizymach nie troszczy się w te chwili o to, czy
luǳie, których pragnie wiǳieć blisko siebie, ma ą sobie nawza em coś do powieǳenia.
On sam się przecież Sokratesem nie interesował przez kilkaǳiesiąt lat. Te uprze mości
kończy prędko i wraca do zagadnienia, z którym tu przyszedł: czy zapisać chłopców do
Stezileosa, czy nie.

V. Sokrates uprze mie a skromnie usuwa się na drugi plan, odda ąc głos Nikiaszowi.
Nikiasz doraǳa kurs fechtunku i motywu e swe stanowisko. W motywac i słychać

pewną swadę retoryczną. Więc pewien rytm — na wyraźnie szy w drugie części roz-
ǳiału, ednakie nawiązywanie ustępów, pewne ogólniki trafia ące do serca i wzniośle
brzmiące, a nieprawǳiwe i nieco mętne, ak ten o „zawodach, w których my występu e-
my na arenie… tylko ci się sprawia ą należycie” itd. Nikiasz przecież dobrze znał Kleona
i wieǳiał, ak ten się należycie sprawił pod Sfakterią, a ćwiczył się nie w rynsztunkach
wo ennych, tylko w drapaniu skór cielęcych i w moczeniu ich w korze dębowe . O Tyr-
teuszu⁴⁷ kulawym też słyszał, aką rolę narodową miał odegrać w Sparcie, więc to tuta
to w ego ustach piękny azes. Nie chytry — na pewno — zatem racze naiwny.

Jego pierwszy argument, że młodego człowieka trzeba za ąć czymś fizycznie męczą-
cym, aby nie pił i za ǳiewczętami nie biegał za wcześnie, est szczery i est wieczny. To
samo się ǳiś mówi o piłce nożne ako o nieszkodliwym u ściu dla energii młoǳieńcze .
To musiało Lizymacha przekonywać, bo sam byłby to też powieǳiał. To mówią przecież
wszyscy i zawsze.

Gdy Nikiasz mówi na trzecim mie scu o praktycznym pożytku z fechtunku na polu
bitwy podczas ataku i w odwrocie, słyszymy, że on tylko wniosku e, deduku e, powiada,
że to by się powinno akoś przydać, ale on sam nigdy takich fechtmistrzów przy robocie
serio nie wiǳiał. O tym wcale nie wspomina. Czwarty argument, o tym, ak to fech-
tunek prowaǳić może do wszelkich nauk wo skowych, wyda e się słuszny. Nikiasz nie
twierǳi, że musi tak być ani że tak est po większe części, tylko że tak być może. Tyle
też trzeba mu przyznać. Inna rzecz, czy to powinno wystarczyć Lizymachowi i czy tylko
o to Lizymachowi szło.

Słuszny wyda e się i piąty argument, że wprawa w fechtunku może poprawiać samo-
poczucie młoǳieńca. I szósty, że może młodemu człowiekowi nadać zewnętrzne pozory
męstwa.

Nie można powieǳieć, żeby słowa Nikiasza zawierały coś osobliwego, niespoǳiewa-
nego, własnego. Wszystkie te rzeczy mógłby powieǳieć i każdy inny obywatel ma ący
wprawę w mówieniu, nie przychoǳąc na przedstawienie Stezileosa, tylko słysząc, że cho-
ǳi o akąś szermierkę. Piękne komunały na niewiǳiane, a w dobre wierze.

VI. Zupełnie inacze mówi Laches. Ani śladu naiwności, żadnych pięknych słów,
krytycyzm, humor, prostota, trzeźwość, żywy kontakt z rzeczywistością i zna omość życia
i luǳi. Słychać wielkie uznanie dla Sparty w ǳieǳinie rzeczy wo skowych i ostrożne
politowanie dla Aten na tym punkcie. To było aż nadto uzasadnione. Na razie Laches też
tylko deduku e swó u emny sąd o sztuce i nauczaniu Stezileosów, ale w te chwili odwołał
się do doświadczenia.

⁴⁷Tyrteusz (z łac.), ǳiś częście : Tyrtajos (VII w. p.n.e.) — poeta grecki, pełniący rolę spartańskiego „poety
państwowego”, nawołu ący Spartan do wierności państwu i ego instytuc om oraz walki o o czyznę na śmierć
i życie; wg staroż. legendy niezbyt inteligentny, a przy tym kulawy nauczyciel Tyrta os został przysłany przez
Ateny ako edyne wsparcie dla Sparty w wo nie z Meseńczykami; ego elegie wo enne zagrzewały Spartan do
bo u, ǳięki czemu odnieśli zwycięstwo (zob. np. Pauzaniasz,Wędrówki po Hellaǳie IV .). [przypis edytorski]
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VII. Laches wiǳiał uż takich szermierzy na placu bo u, więc wie, co o nich sąǳić.
Poda e plastycznie edno ze swoich spostrzeżeń, dotyczące właśnie Stezileosa. Trudno
powieǳieć, co właściwie sobie Stezileos przymocował do piki: kosę czy sierp, bo grecki
wyraz drepanon oznacza edno i drugie. Choǳiło mu widocznie o to, żeby broń kłu ącą
zrobić równocześnie bronią sieczną, ak średniowieczne halabardy, ale wynalazek okazał
się niepraktyczny we flocie. Ten epizod z bitwy morskie , który Laches opowiada, to
est idylla i operetka w stosunku do bitew ǳisie szych. Rzucanie kamieniami, oklaski
i śmiechy z obu stron. Ale pod Tanagrą nie było tak wesoło, ani pod Mantine ą.

VIII. Ostatnie słowa Lachesa o tym, na co naraża uzyskanie dyplomu u Stezileosa
i popisywanie się nim mięǳy ludźmi, wyda ą się skierowane przeciw ostatniemu argu-
mentowi Nikiasza.

Widać, że Lizymach nie umie zważyć tego, co mówili oba poprzedni mówcy, i nie
orientu e się teraz tak samo, ak i przedtem. Dlatego czeka, aż się na naraǳie ustali
większość głosów. Tylko dlatego chce słyszeć, co powie Sokrates.

IX. Sokrates wypowiada zasadę: „wieǳa powinna rozstrzygać, a nie ilość głosów”.
Zasada na pewno słuszna, gdy iǳie o stwierǳenie czegoś, ak est naprawdę. Gdy ed-
nak iǳie o postępowanie, o ǳiałanie, o dążenie w tę lub w inną stronę, tam wieǳa
ma znaczenie tylko informu ące, doradcze, a nie decydu ące. O postępowaniu decydu e
wola, i to bądź większości, bądź mnie szości, bądź ednostki, a nie decydu e sama wieǳa
czy akolwiek. Żadna wieǳa nie mogła zadecydować zaprzestania walk mięǳy Atenami
a Spartą, ak długo Ateńczycy i Spartanie chcieli się wyrzynać nawza em. Nawet ta wie-
ǳa, że tracą na tym edni i druǳy. Oni byli gotowi tracić i chcieli tracić, byle tylko
nie ustąpić źdźbła z wielkości swo e o czyzny. Nie pomogłaby im była żadna wieǳa. Po-
mogło dopiero wo sko i pieniąǳe Filipa Macedońskiego i armia Aleksandra⁴⁸, które im
ufundowały większą o czyznę — hellenistyczną — dla ednych i dla drugich.

W naszym wypadku też ta wieǳa, że Stezileos nie zrobi chłopca ǳielnie szym, tylko
mu potrafi dać co na wyże pozory ǳielności, nie musiałaby decydować o niewpisywaniu
chłopców do ego zakładu, gdyby któryś z o ców był powieǳiał: a wiem o tym, ale to
mi wystarcza, bo świat należy nie do ǳielnych naprawdę, tylko do tych, którzy za ǳiel-
nych uchoǳą. Chcę, żeby mi się chłopak dobrze prezentował — i o nic więce mi nie
choǳi. Albo: chcę zapisać chłopca do te szkoły, za którą się większość moich zna omych
oświadczy, bo mi się tak podoba i tak chcę, cokolwiek by ktoś miał prawo myśleć o mo-
e decyz i. Ale tak nie powie ani Lizymach, ani Melez asz. Wtedy eszcze nikt nie miał
odwagi być głupim ani za głupiego uchoǳić, nie kpiono publicznie z rozumu, rozum nie
uchoǳił za śmieszny zabytek z zeszłego wieku, więc Sokrates ma do Melez asza dostęp
ułatwiony. Całemu towarzystwu wyda e się zgodnie, że kto uǳiela porad wychowaw-
czych, musi się znać na wychowaniu i powinien mieć do tego fachowe przygotowanie.
Tak wtedy sąǳono.

X. Sokrates twierǳi teraz, że przedmiotem bezpośredniego zainteresowania rozma-
wia ących est dusza chłopców i e rozwó , a szkoły i kursy naukowe interesu ą ich tylko
pośrednio. Dlatego zaczyna się rozglądać w towarzystwie za ukwalifikowanymi pedagoga-
mi. Laches czu e w lot, co się święci, i próbu e z lekka bronić niefachowości i samouctwa
— myśl barǳo nowoczesna — ednak i on nie chce uchoǳić za naiwnego, który by miał
zaufanie do doradcy niemogącego się wykazać powoǳeniem swoich porad.

XI. Trudno przypuścić, żeby się Sokrates w te chwili spoǳiewał, że oto Nikiasz i La-
ches wydobędą spod himationów⁴⁹ świadectwa z ukończonych gǳieś tam kursów peda-
gogiki i poradnictwa zawodowego albo mu wskażą tego mistrza, pod którego kierunkiem
studia pedagogiczne kończyli.

⁴⁸Filip Macedoński i Aleksander — Filip II Macedoński (– p.n.e.), król Macedonii, reformator ar-
mii, twórca imperium macedońskiego; w bitwie pod Cheroneą () pokonał sprzymierzone armie Ateńczy-
ków i Tebańczyków, w  utworzył Związek Koryncki, zrzesza ący większość państw Grec i kontynentalne ;
przygotowywał wielką, ogólnogrecką wyprawę przeciwko Pers i; pod ął ą ego syn, Aleksander III Macedoński
(– p.n.e), zw. Wielkim, uczeń Arystotelesa; w  ostatecznie pokonał pod Gaugamelą ostatniego króla
Pers i; ego podbo e zapoczątkowały epokę hellenistyczną. [przypis edytorski]

⁴⁹himation — okrycie wierzchnie noszone w starożytne Grec i. [przypis edytorski]
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To ostatnie zresztą nie byłoby wiele warte, bo nie może mistrz odpowiadać za każde-
go z uczniów. Toż uczniami Sokratesa samego byli i Kritias⁵⁰, zanim mordować zaczął,
i Alkibiades, zanim przeszedł do Spartan i do Persów. Niewiele z tego zostało, czego się
u mistrza uczyli.

Pokazać zaś tego ucznia, poprawionego wysiłkami nauczyciela, też nie byłoby im ła-
two, gdyby się nawet uczeniem byli za mowali. Dlatego, że uczeń żaden nie est rzeźbą
nauczyciela, tylko rośnie w ego ogródku. Jedynie tylko rzeźba est w całości ǳiełem
swego autora, dlatego każda e wada obciąża i każda e zaleta chwali mistrza. Inacze
człowiek, który się u kogoś uczy. Mistrz ma tylko częściowy i barǳo ograniczony wpływ
na ego rozwó . Jeśli bęǳie zły, to nie wiadomo, czy temu nasienie winno czy klimat, czy
środowisko, czy wiele innych czynników rozwo u, czy też właśnie mistrz, który go wy-
chował. Podobnie, eżeli się okaże dobry. O tym mówi Gorgiasz w Platońskim dialogu
tego imienia.

Nikiasz i Laches nie za mowali się w ogóle uczeniem ani poprawianiem kogokolwiek,
zatem będą w tym większym kłopocie. Sokrates ułatwia im przyznanie się do niefachowo-
ści, mówiąc o własnym braku kwalifikac i pedagogicznych. Z tym wszystkim ich sytuac a
sta e się w te chwili coraz ciaśnie sza. Wisieć w towarzystwie — niewielka pociecha. Tak
muszą się oni czuć w te chwili i ma ą rzadkie miny. Inna rzecz, czy słusznie.

XII. Lizymach — w naiwności ducha — wbĳa im eszcze gwóźdź do trumny. So-
krates poszczuł go nie ako na swoich poprzedników i Lizymach bierze ich teraz, nasta e
i nie puszcza. Barǳo uprze mie to robi i w dobre wierze; nie przeczuwa, w aki zabawny
kłopot wpęǳa swoich zna omych. To powiększa komizm te postaci.

W słowach Nikiasza słyszy się uśmiech. Na lepsze wy ście z kłopotu. Uśmiech adre-
sowany przeciw Lizymachowi. Nikiasz zapamiętał mu dobrze ten moment z pierwszych
rozǳiałów, kiedy to Lizymach mówił o przy aźni z Sokratesem i o e podtrzymywaniu,
a mówił to nad stan; zgoła go nie znał i nic o nim nie wieǳiał. Nikiasz przyszpila teraz
ten towarzyski fałsz.

XIII. Nikiasz da e zwięzłą charakterystykę upodobań Sokratesowych, o których czy-
tamy i w ego Obronie. Mówi rytmem łagodnym, wolnym; akby cichą pieśń na cześć
Sokratesa. Nikiasz wyzna e, że poddał się urokowi osobistemu tego człowieka bez oporu.
Znosi to spowiadanie z ego strony nie tylko cierpliwie; on to nawet lubi i dobrze mu
z tym. Ma postawę grzecznego ǳiecka, które kocha surowego, ale rozumnego o ca, bo
ceni ego upomnienia i wǳięczne mu est, że się nim o ciec chce interesować. Ob a-
wia szlachetną odwagę cywilną — nie boi się mówić i słyszeć o swoich wadach, bo to
uważa za podstawę postępu wewnętrznego. Rozumnie. Ob awia pokorę, która wyda e się
fundamentem cnót wszelakich, z wy ątkiem może cnoty woǳa.

XIV. Laches wtóru e po swo emu. Zupełnie inny ton, zupełnie inny rytm. Laches
mówi żywo, z temperamentem, raźno; w rytmie marsza racze niż elegii. Wyzna e, że
Sokratesa nie zna z rozmów — dlatego ma wrażenie, że Nikiasz mówi tylko w ogóle
o rozmowach dotyczących wartości człowieka, na rozmaitszych roǳa ów ǳielności, mo-
że ideałów życiowych. Laches dobrze wie, ile się na te tematy mówi azesów i ak łatwo
est mówić tym, którzy nie muszą wierzyć w to, co mówią, tylko potrafią na wierzących
wyglądać. On się brzyǳi blagą, które pełno w Atenach — na każdym odczycie. Lubi
i chce słuchać tylko tych, którzy postępu ą właśnie tak, ak mówią. Dlaczego? Dlatego,
że tylko ci mówią z przekonania. Tak sąǳi. Sąǳi nawet, że zgodność słów i czynów w ży-
ciu odróżnia Hellenów od obcych. Zatem był tego zdania, że obfitość wzniosłych słów
i westchnień, kwiecistość wypowieǳi, idealizm haseł i szczytność wskazań łatwie się
goǳą z niskim poziomem rzeczywistych pobudek — w duszach niehelleńskich. Musiał
gǳieś spotykać przesadę i afektac ę w związku z obłudą i to mu się wydało niehelleń-
skie — a akby ǳiś nie eden powieǳiał, niepogańskie. On mówi po prostu, że to nie

⁵⁰Kritias z Aten (ok. – p.n.e.) — arystokrata i polityk ateński, znany też z zainteresowań filozoficz-
nych (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 demo-
krac i; był bratem stry ecznym Periktione, matki Platona. [przypis edytorski]
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doryckie, i zrozumie go każdy, kto rozumie Partenon, Propyle e⁵¹ albo świątynie w Pa-
estum⁵². Egzaltac a podbudowana nie przekonaniami, tylko przekonaniami na niby —
to w ego oczach rzecz nie rzymska, bo Rzymu nie znał i nie było co znać eszcze, ale y-
gĳska, lidy ska, ońska — a mówiąc ogólnie: trąci Az ą i barǳo źle brzmi dla ego ucha.
I ten człowiek musiał z Dorami wo ować aż do śmierci! Kiedy Laches mówi o harmonii,
ma na myśli nie architekturę, tylko muzykę. Pośród wielu gam, którymi się Hellenowie
posługiwali, doryckie (e f g a h c d e) przypisywano powagę i wpływ na wzmocnienie
charakteru. Frygĳska (d e f g a h c d) miała buǳić entuz azm, opętanie, religĳny szał,
lidy ska (c d e f g a h c) miała wyrażać skargę i tęsknotę. Dorycka nadawała się do kitary,
ygĳska wymagała fletów. Czy przenośnie muzyczne Lachesa pada ą teraz ze względu na
Nikiasza, który zosta e pod wpływem sławnego muzyka Damona — trudno powieǳieć.
I trudno sobie wyobrazić wpływ uczuciowy wymienionych gam, bo po muzyce greckie
pozostały nam barǳo nikłe ślady. Tym trudnie , kiedy się gama lidy ska okazu e naszą
gamą dur. Platon uważał, że muzyka kształci dusze, tak ak gimnastyka kształci ciała.

Zasadnicza postawa Lachesa, który nie chce słuchać słów niezgodnych z czynami,
zasługu e na uwagę. Jeżeliby odrzucić wszystko, co u luǳi est oparte na przekonaniach na
niby, na supozyc ach, co est zrobione, odegrane czy odśpiewane tylko, oddeklamowane,
wmówione, powtarzane, choć się w głębi duszy wcale tak nie myśli na co ǳień i naprawdę,
ile by zostało? Gdyby się nikt nie bałamucił sam i nie bałamucił drugich? Na pewno wielu
luǳiom byłoby barǳo smutno; Lachesowi nie.

Zwraca też uwagę zupełnie inny stosunek osobisty do Sokratesa u Lachesa i u Ni-
kiasza. Laches nie potrzebu e kierownika duchowego, nie siada Sokratesowi na kolana
i nie cału e go w rękę, on mu rękę poda e i ściska, a patrzy mu śmiało w oczy z równego
poziomu — nie pupil, tylko stary towarzysz broni.

Zdanie Solona, o którym tuta mowa, to znany wiersz: „Starze ę się, ucząc się wielu
rzeczy wciąż”.

XV. Sokrates rozróżnia w te chwili dwa stronnictwa na tym małym zgromaǳeniu.
Do edne partii liczy uprze mie dwóch starszych panów i siebie samego — do drugie obu
wo skowych. W te chwili pod ął ten poǳiał Lizymach i przeczuwa ąc, że się zdrzemnie,
upoważnia Sokratesa, żeby go reprezentował na obradach. To też nie est motyw bez
uśmiechu.

Sokrates chce widocznie prze ść do rozważań nad istotą ǳielności i powołu e się na
to, że każdy lekarz musi znać istotę tego, co leczy, i tego, czym leczy. To stanowisko nie
wyda e się zbyt mocne. Leczono z powoǳeniem i wtedy, i ǳiś nieraz leczy się luǳi
z pomocą środków, które doświadczenie wskazało; niekoniecznie musi znać istotę ole-
u rycynowego każda matka, która go przy sposobności i z dobrym skutkiem ǳiecku
poda e. Co to właściwie est wzrok i na czym polega fakt wiǳenia, nie wiemy do ǳiś,
choć od kilku wieków umiemy w pewnych wypadkach utracony wzrok przywracać. Tyle
trzeba przyznać, że praktykom, którzy się za mu ą duszami luǳkimi, potrzeba niezbęd-
nie przygotowania teoretycznego, aby nie pracowali na ślepo, tylko wieǳieli, co i z czym
robią.

XVI. Sokrates ogranicza na razie zagadnienie i formułu e pytanie: Co to est męstwo?
XVII. Laches bez namysłu poda e określenie zbyt ciasne w stosunku do potoczne-

go znaczenia tego wyrazu. Przez męstwo rozumie gotowość do defensywy w szeregu
i nieuleganie strachowi w tych warunkach. Wolno przypuszczać, że Laches to mówi pod
wrażeniem własnych doświadczeń z wo skami ateńskimi, którymi dowoǳił. Sokrates mu
przypomina mięǳy wierszami bitwę pod Delion, w które oba okazywali męstwo nie
tylko w szeregu, ale podczas rozsypki i odwrotu również. Dyskretny ednak — mó-
wi tylko o Scytach i o Eneaszu z Homera, aby wskazać, że podane określenie było za
ciasne. Ono było za ciasne, ale pewien roǳa męstwa u mowało trafnie. Gdyby Laches
był powieǳiał tyle tylko, że to est gotowość do defensywy i nic więce , byłby zapewne
nieco bliższy intenc i Platona. Laches widocznie, zadowolony, że się mówi o rzeczach

⁵¹Partenon, Propyleje — budowle na Akropolu w Atenach: Partenon: świątynia Ateny Partenos (Ateny ǲie-
wicy), uważana za na doskonalszy przykład stylu doryckiego w architekturze; Propyleje: monumentalny budynek
bramy na planie prostokąta z kolumnami, stanowiący we ście na Akropol. [przypis edytorski]

⁵²Paestum— staroż. kolonia grecka w Italii, na płd. od Neapolu, ob.ǳielnica miasta Capaccio; znane z dobrze
zachowanych świątyń Hery i Ateny, zbudowanych w stylu doryckim. [przypis edytorski]
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wo skowych, zapomina, o co iǳie, i odpowiada tak, ak by szło o opisy różnych sposo-
bów walczenia, a nie o istotę męstwa. Sokrates, choć nie generał, poprawia ego nowe
uogólnienie, przypomina ąc bitwę pod Plate ami.

XVIII. Sokrates wymienia różne warunki, w których się męstwo ob awia, i rozróż-
nia dwie, względnie cztery grupy roǳa ów męstwa. Rozróżnia więc męstwo w stosunku
do czynników u emnych i męstwo w stosunku do czynników dodatnich. Te u emne to
sytuac e i uczucia przykre, i pożądania u emne, czyli obawy, a dodatnie — to sytuac e
i uczucia przy emne, i pragnienia dodatnie. Luǳie mężni w stosunku do rozkoszy i pożą-
dań dodatnich to ci, którzy umie ą opierać się i nie ulegać im, eżeli to za dobre uważa ą.
Pyta Sokrates o to, co wspólnego ma ą wszystkie wyróżnione roǳa e męstwa, czyli pyta
o istotę męstwa.

XIX. U mowanie istoty rzeczy demonstru e Sokrates na przykłaǳie określenia pręd-
kości, które sam poda e. My przez prędkość rozumiemy nie siłę akąkolwiek, tylko sto-
sunek długości drogi do długości czasu zużytego na e przebycie. Uważamy prędkość
za cechę każdego ruchu. Nie choǳi ednak o fizykę, tylko o byle aki przykład. Laches
uż teraz wie, czego od niego żąda ą i poda e określenie męstwa. On uważa męstwo za
pewną moc duszy (zaciętość). Sokrates na pewno nie est innego zdania. Kiedy Sokra-
tes w te chwili zda e się mimo to oponować, to nie dlatego, żeby określenie Lachesa
uważał za zbyt obszerne. Stara się tylko wyraz pewną rozwinąć i powieǳieć, którą wła-
ściwie, aką moc duszy gotów est nazywać męstwem, a akie tak nie nazwie. Laches
przecież, zgodnie z nim, nie powieǳiał, że każda moc duszy bęǳie męstwem, tylko że
pewną moc duszy nazywa męstwem. Teraz oba też zgodnie ustala ą, że tylko rozsądna
moc duszy bęǳie męstwem, a e moc oparta na nierozsądku to bęǳie coś brzydkiego
i złego. Sokrates o męstwie chce teraz mówić tylko tam, gǳie spotka moc duszy opartą
na rozsądku, czyli rozsądną wytrwałość. Ponieważ tylko to bęǳie czymś pięknym, bęǳie
zaletą. Tak myśli Platon i wiǳi od razu trudności związane z po ęciem rozsądku. Jeżeli
go wziąć w znaczeniu potocznym, doczesnym, świeckim, wynikną duże kłopoty.

XX. Oto uż i est trudność. Sokrates poda e przykłady. W pierwszym przykłaǳie
pokazu e bankiera, który ob awia rozsądną wytrwałość w interesach bez ryzyka. Ten na
pewno nie ob awia przez to żadnego męstwa. Ten przykład wystarcza, żeby obalić świeżo
podane określenie męstwa. Ono est za obszerne, skoro obe mu e także i tego niemężnego
bankiera. Wielka szkoda, że Laches w te chwili uż zupełnie zapomniał o zdolności do
defensywy, o walce. Byłaby się przydała na uzupełnienie podanego określenia i nie byłoby
wtedy kłopotu z bankierem, bo on tu z nikim nie walczy.

W drugim przykłaǳie mamy tego lekarza o twardym sercu, który choremu synowi
wytrwale i z mocą odmawia wody. Ten est przede wszystkim głupi, eśli go brać dosłow-
nie, więc i tak nie podpada pod określenie męstwa tuta kontrolowane. Zatem i kłopotu
nie sprawia. Jeżeliby zaś wytrwale i wbrew własnemu sercu pilnował potrzebne diety dla
dobra syna — to okazywałby męstwo — w walce z sobą samym.

Z żołnierzami i nurkami est trudność prawǳiwa. Na tych przykładach widać, że
wytrwała gotowość do walki z ludźmi czy żywiołem nie bęǳie żadnym męstwem, eżeli
bęǳie całkowicie oparta na rozsądnym wyrachowaniu, które zda e się wykluczać ryzyko.
Pokazu e się, że mężny est dopiero ten, który nie ma zupełne pewności wygrane , a ed-
nak gotów est do wytrwania i walki. Kto ednak nie ma pewności wygrane , a gotów
est walczyć, ten może się wydawać — po świecku — nierozsądnym, a mimo to niewąt-
pliwie est mężny. Cóż począć wobec tego z uzyskanym określeniem męstwa, które się
uż wydawało poprawne? Odrzucić e? Jakoś żal. A uznawać za zaletę, za roǳa dobra,
coś akby splamionego domieszką nierozsądku — też przykro.

XXI. Tu mała przerwa, żarty i barǳo psychologicznie podpatrzone podrażnienie La-
chesa, który czu e, że był na dobre droǳe, ale z trudności wybrnąć nie umie.

XXII. Wezwany figlarnie do pomocy Nikiasz tonem cichego, pilnego ucznia przypo-
mina znaną zasadę Sokratesa, że każdy mądry est dobry i na odwrót. Znaczy to, że każda
zaleta est akimś ob awem lub roǳa em mądrości, a każda wada — głupoty. Wobec te-
go i męstwo est pewnym roǳa em mądrości. Dlatego, że est zaletą. „Roǳa mądrości”
to w ęzyku Platona tyle, co wieǳa. Zatem i męstwo to bęǳie wieǳa o tym, co buǳi
otuchę i co est straszne naprawdę. Innymi słowy: o tym, czego się bać nie trzeba i czego
się bać należy.

 Laches 



Z pozoru to określenie nie chroni od kłopotu. Biorąc rzeczy po świecku, ten, który
dobrze wie, czego się bać nie trzeba, i dlatego się nie boi i walczy — gotów być zupełnie
podobny do owego woǳa świadomego swo e awne przewagi, który się dopiero co nie
wydawał żadnym szczytem męstwa.

Sokrates ednak z radością przy mu e przypomnienia Nikiasza. On wie, że określenie
Nikiaszowe nie est lepsze od poprzedniego, gǳie była mowa o rozsądne wytrwałości,
eżeli mądrość brać po świecku, pospolicie. On ednak u siebie mądrym naprawdę nazy-
wał dopiero tego, który zna prawǳiwą, ukrytą wartość rzeczy i spraw, i wie, że ani śmierć,
ani bieda, ani hańba nawet nie est żadnym złem, eśli spotyka ą człowieka dobrego. Tak
mówił w Obronie i w Gorgiaszu. Wie, że bać się należy edynie tylko wyrząǳania krzywd
i niczego więce . I to wie, że czyste sumienie buǳi otuchę i da e na cennie szy spokó
wewnętrzny. Kto tę prawǳiwą wyższą wieǳę posiada, potrafi się zdobyć i na męstwo,
bo wie, że rany i ból, i śmierć to nie są rzeczy naprawdę straszne, chociaż bo ą się ich
luǳie niemądrzy. Męstwo to est gotowość do walki i wytrwania w na rozmaitszych wa-
runkach, i to gotowość oparta nie na pospolitym rozsądku, ale na wieǳy, na te głębsze ,
prawǳiwe wieǳy, która mówi, że naprawdę straszne est tylko moralne zło i nic więce
na świecie. To sobie myśli Sokrates i dlatego sąǳi, że Nikiasz mówi do rzeczy, kiedy
ego słowa przypomina. Laches ednak est daleki od tych myśli Platońskich. Dlatego
się drażni i stwierǳa słusznie, że mądrość — ale w znaczeniu zwycza nym, a więc tyle co
„uczoność” — nie ma nic wspólnego z męstwem. Laches traktu e Nikiasza opryskliwie
i bez szacunku. Nikiasz ob awia przy tym spokó i łagodność baranka i skarży się cicho
Sokratesowi.

XXIII. Odtąd z ust Nikiasza bęǳiemy słyszeli myśli na bliższe Platonowi — z ust
Lachesa poglądy świeckie. Laches wieǳę o tym, co straszne i co buǳi otuchę, przy-
pisu e na przykład lekarzom i rolnikom, w ogóle tym, którzy pracu ąc w akie kolwiek
ǳieǳinie, zna ą się na nie . Tak mówi zdrowy, świecki rozsądek. Nikiasz, barǳo po pla-
tońsku, zwraca uwagę, że nie choǳi o wieǳę świecką, kiedy mowa o męstwie. Choǳi
o zna omość dóbr rzeczywistych, dobra moralnego. Ten, któremu lepie est umrzeć, niź-
li żyć, to na pewno człowiek zły, nęǳnik. A czy być nęǳnikiem to est rzecz straszna
i rzecz gorsza niż śmierć, tego nie do rzy lekarz, ako lekarz, bo to nie est sprawa zdrowia
i choroby, tylko sprawa poznania dobra rzeczywistego i zła. Tego zupełnie nie przeczuwa
i nie rozumie Laches, czemu się Sokrates wcale nie ǳiwi. On wie, że dla niewta emni-
czonego, po świecku myślącego człowieka nie istnie e ta wyższa poǳiałka dóbr, którą się
posługu e w te chwili Nikiasz, a którą Platon szerze rozwĳa w Gorgiaszu. Nikiasz da e
do zrozumienia, że dla tych, którym lepie umrzeć, straszne est niepowoǳenie doczesne,
choroba, śmierć, klęska, hańba, a dla tych, którym lepie żyć, straszna est tylko zbrodnia
i nic więce . On sam przecież wolał przenieść po sobie niesławę przegrane z Koryntem
niż zbrodnię zaniedbania zwłok poległych. Nie zrobiłby tego, gdyby był tylko żołnierzem
i tylko po żołniersku ważył to, co straszne i mnie straszne.

Laches wyśmiewa go awnie. Wyższa wieǳa o tym, co straszne i mnie straszne, to dla
niego rzecz wróżbitów. Platon wie, aką rolę odegrali wróżbici w życiu Nikiasza, i w tym
mie scu tak każe mówić Lachesowi, ak by sobie sam uż teraz przypominał owo nieszczę-
sne zaćmienie księżyca z sierpnia roku . Ze stanowiska Platona, eśli ktoś est mężny,
to est akby wieszczkiem, ale tym prawǳiwym; tak, ak Sokrates pod koniec Obrony,
a nie ak Eutyon⁵³ albo inny szarlatan. Tę własną myśl podał obwiniętą w szydercze sło-
wa Lachesa. Platon umie patrzeć na rzeczy i po świecku, i po swo emu. Dlatego własne
myśli — skłócone z sobą nieraz — poǳielił mięǳy Nikiasza i Lachesa. Tak samo, ak
to zrobił w Gorgiaszu, przeciwstawia ąc swo ego Kaliklesa swo emu Sokratesowi. Dlate-
go i w tym dialogu żaden z dwóch przeciwników nie mówi od rzeczy, nie przypomina
Hippiaszów⁵⁴ ani Ionów⁵⁵, ani Eutyonów.

⁵³Eutyfron — kapłan ateński, tytułowy bohater dialogu Platona, w którym rozmawia z Sokratesem o po-
bożności i e związku z etyką. [przypis edytorski]

⁵⁴Hippiasz z Elidy (V–IV w. p.n.e.) — grecki sofista, poeta, polityk, posiada ący rozległą wieǳę z wielu
ǳieǳin; tytułowy bohater dwóch dialogów Platona. [przypis edytorski]

⁵⁵Ion — wędrowny grecki rapsod (zawodowy deklamator, głównie poematów Homera), tytułowy bohater
dialogu Platona, w którym rozmawia z Sokratesem o relac i pomięǳy poez ą a wieǳą. [przypis edytorski]
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XXIV. Nikiasz wróżbitów traktu e poważnie, ale w po ęciu męstwa nie choǳi mu o tę
wieǳę, którą zwycza ni wróżbici zda ą się posiadać. Choǳi mu o znacznie głębszą i dale
patrzącą zna omość dobra rzeczywistego.

Laches urąga Nikiaszowi i w tym urąganiu wypowiada znowu myśl awnie Platońską,
sam o tym nie wieǳąc. On mówi, że wieǳy o tym, co dobre naprawdę i co naprawdę złe,
nie powinien Nikiasz przypisywać nikomu z luǳi, tylko chyba akiemuś bogu. Właśnie to
zrobiłby i sam Platon, wieǳąc o tym, że to musi wyglądać niewiarygodnie i fantastycznie
dla umysłów trzeźwych w roǳa u Lachesa. Sokrates, oczywiście, nie odrzuca stanowiska
Nikiasza od progu — ono przecież est i ego własne. Tylko Bóg ma doskonałą wieǳę
o tym, co straszne naprawdę i co niestraszne, a spośród luǳi ten, który się na więce do
Boga zbliży.

XXV. Dlatego tak trafnie teraz Sokrates sam referu e stanowisko Nikiasza i uzupełnia
e z silnym, humorystycznym akcentem. Ta świnia kromiońska to było zwierzę mitycz-
ne. Nazywała się Fa a, była barǳo skłonna do walki i zdawała się nie do opanowania
i nie do pokonania, pokąd e Tezeusz nie zabił. Kromiońska nazywała się od równiny
w południowe części Megary, która tę nazwę nosiła od twierǳy zwane Kromion. Ta
nazwa znów od cebuli, którą w okolicy saǳono (po grecku: kromyon), ale podanie o tym
zapomniało.

Ale skąd właśnie ta świnia z przysłowia z awia się tuta w referacie Sokratesa? Dla-
czego nie askółka albo pszczoła? To wyraz stosunku uczuciowego autora do tych pospo-
litych, w ziemię zapatrzonych, niebezpiecznych, sprośnych typów, które nie dorosły do
poznania dobra rzeczywistego, kieru ą się według pospolite , świeckie skali wartości i do-
czesnego rozsądku, robią wiele szkody i zła, opanować ich nie sposób i pokonać trudno.
Wygląda ą nieraz na mężnych, bo są niebezpieczni, bywa ą zaczepni i zdolni do wytrwałe
i po ziemsku rozsądne walki, ale ta ich moc duchowa nie zasługu e na nazwę męstwa.
Podobnie ak zaciętość w walce charakterystyczna dla wielu zwierząt. Lew i byk także
uchoǳą niesłusznie za zwierzęta mężne w przeciwstawieniu do elenia i małpy, które
uchoǳą za tchórzliwe. Naprawdę żadne zwierzę nie posiada męstwa, wszystkie są edna-
kowo niemężne, bo żadne z nich nie posiada te wyższe wieǳy o tym, co dobre naprawdę
i złe, i nie kieru e się nią w ǳiałaniu. Laches nawykł mówić o męstwie także i u zwie-
rząt, Nikiasz zgodnie z intenc ą Platona zwierzętom i luǳiom nierozumnym przypisu e
śmiałość, zuchwałość, odwagę, a męstwo edynie tylko luǳiom, i to rozumnym.

XXVI. Laches, podrażniony, zrzeka się dyskus i, nie chce się okazać prawǳiwym a k-
sończykiem, to znaczy: człowiekiem barǳo ostrego ęzyka. Za takich uchoǳili miesz-
kańcy gminy A ksone. Mimo to rzuca barǳo przykry i tępy docinek pod adresem Ni-
kiasza. Razi go zbyt wysoka kultura umysłowa u naczelnego dowódcy. To ciemny rys
Lachesa. Sokrates sta e otwarcie po stronie Nikiasza.

XXVII. Sokrates i Nikiasz ustala ą wspólnie określenie męstwa. Jest to ich zdaniem
pewien roǳa ǳielności, który dysponu e do wytrwania w walkach różnego roǳa u (tego
uż nie powtarza ą), a polega na wieǳy o tym, co est straszne naprawdę i co słusznie buǳi
otuchę.

XXVIII. Rzeczy buǳące słusznie strach i otuchę to są zawsze rzeczy przyszłe. Żadna
wieǳa nie dotyczy wyłącznie rzeczy przyszłych, a eśli która dotyczy rzeczy przyszłych,
to równocześnie i teraźnie szych i przeszłych tak samo. Zatem i ta wieǳa, która stanowi
istotę męstwa, musi dotyczyć dobra i zła rzeczywistego, bez względu na czas. Barǳo
wyraźne aluz e do stosunku mięǳy woǳem a wieszczkiem, nieistotne dla toku myśli
w dialogu, nawiązu ą awnie do nieszczęsnego zaćmienia księżyca w sierpniu  roku.

XXIX. Barǳo figlarnie postępu e teraz Sokrates. Pod pozorem, że zbĳa stanowisko
Nikiasza, pomaga mu skończyć własne określenie męstwa. Pozornie sprawa tak wygląda:
Nikiaszowi nie udało się męstwa określić, bo to, co razem z Sokratesem przed chwilą
budowali, to est określenie ǳielności całe i wszelkie : ta mądrość, względnie wieǳa,
dotycząca tego, co dobre i złe, zawsze i wszęǳie. To przecież nic innego, ak inna postać
równania, które Nikiasz powtórzył za Sokratesem w rozǳiale XXII: Tylko mądry est
dobry i tylko głupi est zły. Wszelka ǳielność polega na wieǳy o tym, co dobre i złe,
a wszelka złość est ob awem głupoty. Kto posiada tę wieǳę, ten posiada nie tylko mę-
stwo, ale i wszystkie inne zalety. Ten pogląd zosta e w ścisłym związku z tym, co Nikiasz
mówił, a est własnym poglądem Sokratesa i Platona.
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Wieǳa dotycząca tylko przyszłych dóbr i przyszłego zła — to ma być dlatego trzecia
część męstwa, ponieważ męstwo wyda e się w te chwili akby ob awem ǳielności całe ,
a ta polega na wieǳy o dobrach nie tylko przyszłych, ale i teraźnie szych i przeszłych
zarazem. Stąd ta, akoby, trzecia część.

Grzech Nikiasza ma polegać na tym, że zamiast określić samo tylko męstwo, zbliżył
się do określenia ǳielności całe , która oprócz męstwa obe mu e inne zalety również. Że
niby to podał określenie zbyt obszerne. Sokrates mu tylko pozornie to wyrzuca. Sam go
do tego grzechu skusił przed chwilą. On przecież sam tak myśli, że mężnym może być
tylko człowiek ǳielny naprawdę i w ogóle, czyli: dysponu ący tą wyższą, lepszą wieǳą.
A eżeli iǳie o wyróżnienie męstwa pośród innych roǳa ów ǳielności, na co się niby
to nie mogli teraz zdobyć Sokrates wraz z Nikiaszem pod koniec rozmowy, to przecież ta
różnica indywidualna uż została ustalona poprzednio w rozmowie z Lachesem. A mia-
nowicie: męstwo dysponu e do wytrwania w walkach; est rozumną zaciętością duszy
w walce wszelkiego roǳa u. W rozmowie z Nikiaszem wstawiono tylko, zamiast roz-
sądku Lachesa, rozum, t . ową wieǳę wyższą o tym, co naprawdę dobre i naprawdę złe,
przez co się męstwo ograniczyło wyłącznie tylko do niektórych luǳi — na lepszych —
a odpadły z ego zakresu zwierzęta i luǳie nierozumni.

Dialog więc przynosi wynik pozytywny. Wyraźne po ęcie męstwa w duchu platoń-
skim, któremu tylko brak sformułowania w ednym zdaniu, ale materiały do niego leżą
rozrzucone w treści dialogu.

Dlaczego Platon tak postąpił, a nie kazał które ś z osób dialogu powieǳieć wyraź-
nie, co to est męstwo? Mogły być dwa powody. Pierwszy ten, że mu się samemu eszcze
nie dość wyraźnie krystalizowało po ęcie, którym się w dialogu za ął, i eszcze nie barǳo
wieǳiał, co począć ze stosunkiem męstwa do rozsądku, z uǳiałem awnego nierozsądku,
ukrytego pod postacią ryzyka, w zalecie tak wysokie . Drugi powód ten, że dialog prze-
znaczał dla myślącego czytelnika i chciał mu po akuszersku — nie podawać prawdy na
talerzu, tylko go do samoǳielnego myślenia zachęcić: niech szuka sam, a zna ǳie. Stąd
byłyby i te figle, te zǳiwienia Sokratesa, kiedy mu Nikiasz podpowiada ego własną na-
czelną zasadę, i te ego pytania, którymi Sokrates bombardu e Lachesa: „Ty słyszysz? Ty
rozumiesz? Może w tym przecież coś est?”. I te osobliwe urągania Lachesowe, w których
on sam nie wie, że uzupełnia myśli Sokratesa. Jakby miał opaskę na oczach i nie wiǳiał,
że prawda kry e się tam właśnie, gǳie on wiǳi tylko bu ną fantaz ę i niedorzeczność.

Laches eszcze i teraz urąga; celu e przy tym ironią w Damona, bliskiego, ak wiemy
z rozǳiału III, Sokratesowi.

XXX. Odpowiada mu Nikiasz ze spoko em, który przypomina błękit łąk elize skich⁵⁶
i przypomina spokó Sokratesa. Nikiasz wyraźnie est Platonowi bliski. Jak by w nim
Platon wiǳiał pewną ofiarę demokrac i ateńskie , a ta mu była wstrętna nade wszystko.
Ofiarę nie bez winy, ale wolną od złe woli. Rozum niepierwszorzędny, ale sięga ący głębie
niż Lachesa, a serce ciche i łagodne.

Rozum przyzna e Laches Nikiaszowi na przeprosiny. Mało go to kosztu e, bo sam go
zbytnio nie ceni. Sokratesowi da e Laches swo e pełne wotum zaufania.

Czy Nikeratos, syn Nikiasza, wszedł w końcu do grona na bliższych Sokratesowi, nie
wiemy — wiemy to tylko, że padł ako edna z wielu ofiar reakc i arystokratyczne w roku
⁵⁷, chociaż sam, podobnie ak o ciec, do arystokrac i należał. Miał zbyt duży ma ątek
i podobno to go zgubiło.

XXXI. Zbuǳił się w końcu i Lizymach i wraca do sprawy kursów dla chłopców. So-
krates kończy dyskus ę zachętą do studiów nie tylko dla młoǳieży, ale przede wszystkim
dla starszych. Nauka w Akademii⁵⁸, u Platona, była bezpłatna.

⁵⁶Pola Elizejskie a. Elizjum (mit. gr.) — kraina wiecznego spoko u i pośmiertne szczęśliwości, stanowiąca
część Hadesu; zmarli trafiali tam w nagrodę za dobre życie. [przypis edytorski]

⁵⁷reakcji arystokratycznej w roku  — podczas rządów tzw. trzyǳiestu tyranów, oligarchiczne komis i
narzucone przez Spartę Atenom po ich klęsce w wo nie peloponeskie w  p.n.e.; komis a wprowaǳiła rządy
terroru, po  miesiącach została obalona przez odǳiały złożone z prodemokratycznych wygnańców. [przypis
edytorski]

⁵⁸Akademia — szkoła w Atenach założona ok.  p.n.e. przez Platona w ga u poświęconym herosowi ateń-
skiemu Akademosowi (stąd nazwa); w  r. n.e. zlikwidowana przez cesarza bizanty skiego Justyniana. [przypis
edytorski]
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Na zakończenie wypada się zastanowić, czy myśl Platona, wyrażoną w tym dialogu,
mamy złożyć tylko do archiwum nauki, czy też możemy ą sobie przyswoić i eszcze ǳisia
myśleć tak, ak tuta Platon mówił.

Otóż ǳiś mało kiedy mówi się o męstwie — barǳo często o odwaǳe. Wyraz „mę-
stwo” stał się uroczysty, patetyczny, wzniosły — „odwaga” brzmi niże , więc się e częście
używa na co ǳień bez obawy o pretens onalność i afektac ę. O męstwie mówi się racze
od święta.

Nie o to choǳi ednak, ak często i kiedy używać tego wyrazu, tylko o to, czy go
i ǳisia rozumieć tak, ak go Platon rozumiał.

Zda e się, że nie bęǳiemy się mieli o co z Platonem spierać. I my ǳiś nie bęǳiemy
przypisywali męstwa podrażnionym bykom, kogutom, wściekłym psom — a zostawimy
e na pochwałę wyłącznie tylko ǳielnych luǳi.

Pośród luǳi, znowu zgodnie z Platonem, nie mamy powodu mówić o męstwie, a na-
wet o odwaǳe, u niemowląt, które śpią podczas ognia ciężkich armat, u ǳieci, które się
sanku ą podczas bombardowania miast — w ogóle u tych, którzy nie docenia ą niebez-
pieczeństwa, nie zda ą sobie z niego sprawy i dlatego nie dozna ą w niebezpieczeństwie
strachu.

Co więce , odważnym nazwiemy słusznie nawet i tego, który dozna e strachu w nie-
bezpieczeństwie, eżeli tylko nie traci głowy i mimo tego strachu iǳie naprzód albo się
w akikolwiek właściwy sposób rozumnie broni i robi wszystko, co trzeba, tak akby się
wcale nie bał. Fryderyk II⁵⁹ w bitwie pod Kolinem kazał swoim dragonom, żeby go razem
z koniem na placu przytrzymywali, bo więce niż nieprzy aciela bał się własnych nerwów
i własnego strachu. Dlatego trwał odważnie na mie scu i kierował bitwą aż do końca, ak
gdyby się wcale nie bał.

Odważnym nazywa się nie ten, który się nie boi w niebezpieczeństwie, tylko ten,
który mimo niebezpieczeństwa, chociaż sobie z niego zda e sprawę, i nawet mimo strachu,
potrafi mu stawiać czoło i robić co do niego należy, akby nigdy nic.

Odwagę przyzna emy i pewnym zwierzętom, i pewnym luǳiom złym, na przykład
pewnym zbrodniarzom — męstwo edynie tylko luǳiom ǳielnym — ako wysoką zaletę.

A czy to nie bęǳie u nich to samo, co odwaga? Nie to samo. To bęǳie coś więce .
O męstwie bęǳie dobrze mówić dopiero tam, gǳie pogarda dla niebezpieczeństwa ma
wysokie tło etyczne. A więc na przykład poczucie obowiązku, chęć uratowania komuś
życia albo zdrowia, dobro nauki — w ogóle wtedy, gdy się człowiek kieru e poczuciem
wartości wyższych niż ego osobiste życie i osobista korzyść. Wtedy można mówić o mę-
stwie. Na łatwie mówią o nim ci, którzy się z człowiekiem mężnym nie różnią w ocenie
te wartości, którą on się kierował. Jeżeli zaś człowiek niebezpieczeństwem garǳi dla
zysku, ak na przykład sztukmistrze w cyrkach, dla osobiste ambic i, dla brawury, dla
żartu, dla popisu, dla uniknięcia eszcze większego niebezpieczeństwa, nie ma powodu
mówić wtedy o męstwie — wystarczy mówić tylko o odwaǳe.

Myśli Platońskie nie wyda ą się więc wcale przestarzałe.

⁵⁹Fryderyk II Wielki (–) — król Prus z dynastii Hohenzollernów, panował w latach –, stał
się twórcą potęgi państwa pruskiego. [przypis edytorski]
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