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lsohratasl. Vakar su Aristono sunumi Glaukonu 327

l,,,rau nuejgs i Pireja. Norejau pasimelsti deiveil' be

to, pasiZiureti, kaip jie 5v9s ta Svente - juk ji Sven-

liirma pirma karta. Vietinirr gyventojq eitynes atro-

,t" labai gral,ia\, bet ne maZiau i5kilmingos buvo ir
lrirku eitynes. Pasimelde ir pasiZiureje i5kilmirr' ejo- b

rrrc atgal i miesta. I5 tolo pamatqs mus einant namo'

t(,'f'ato srenus Polemarchas paliepe vergui mus pasi-

vyLi ir papra5yti, kad jo palauktume' kibegqs ver-

11rrs truktelejo mane i5 uZpakalio uZ apsiausto ir tare:

Polemarchas Pra5o jo Palaukti'
AS atsisukau ir paklausiau, kur jis'

Ana, eina i5 Paskos' Palaukite jo'

Gerai, palauksime, - pasake Glaukonas'

Netrukus priejo Polemarchas su Glaukono broiiu c

Atlcimantu, Nikijo s{rnumi Nikeratu ir dar kai kuo -
visi griZo i5 i5kilmingrl eityniq'

Polemarchas tar6:

- Man rodos, Sokratai, kad jus skubate grrti i
rrrie sta.

Visai neblogai ispejai, - atsakiau ad'

Ar matai, kiek dia mfisq?

Kurgi nematYsi!
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Taigi turesite arba mus visus nugaleti, arba
likti dia.

- Bet juk yra dar viena i5eitis - itikinti ius, kad
reikia paleisti mus namo.

- Argi galetumdte itikinti tuos, kurie visai neno-

ri jusqTlaqsytIt-

Tai turekite galvoje, kad mes jrlsu neklausy-
sime.

328 Adeimantas pridrfre:

- Ar Zinote, kad 5i vakar4 deives garbei bus rai-
teliq lenktynes su deglais?

- Raitelirr? - paklausiau a5. - Tai naujiena. Ar
jie raiti lenktyniaus, perduodami vieni kitiems deg-

Ius? Ar tai nori pasakyti?

- Taip, - atsake Polemarchas. - Be to, bus nak-
tines i5kilmds, jas vertetu pamatyti. Taigi po vaka-
rienes pakilsime ir eisime paZiureti trr i5kilmirr' Ten
bus daug jaunuoliq, galesime pasikalbeti. Tik pasi-

b likite, nedvejokite.
Glaukonas tar6:
- Matyt, reikes pasilikti.
- Jei tu taip manai, - tariau, - tai taip ir pada-

rykime.
Taigi nuejome i Polemarcho namus. Tenai rado-

me Polemarcho brolius Lisija ir Eutidem4, o su jais
chalkedonieti Tl-asimach4, p aj anieti Charmantid4 ir
Aristonimo sunq Kleitofonta. Buvo namie ir Pole-
marcho tevas Kefalas. Jis man atrode labai susenes,

c mat jau seniai buvau ji mates. Jis sedejo kr6sle ant
pagalves su vainiku ant galvos, nes kq tik buvo au-
kojgs namq kieme2. Susedome prie jo - ten aplinkui
buvo pristatyta kreslq.

Pamates mane, Kefalas tuojau pasisveikino ir
tare:

- T\r, Sokratai, nedaZnai ateini i Pirejq musq at-

lrtnkyti. O reiketrr. Jei aS dar turediau tiek jegr; kad

g,,lediau lengvai i5siruoiti i miesta tau nereiketq i
r'irr vaik5dioti - mes pas tave ateitume' Bet dabar d

jrru tu tur6tum daZniau mus aplankyti' Zinok, kad

jtro labiau nvksta kiti, kuni5 -

rk'snis kyla noras p?siEal6eti ii t!93gygilY-lg'lg.-
,;,;;;iIE pe-hffifl Tuffi;,tst*t vt p,6a'vti
rrrrrn 5i matottuma: ir su Siais jaunuoliais bendrauk,

ir mus daZniau aplankyk! Juk esame seni paZistami

ir artimi draugai.
- Kefalai, - tariau, - i5 tikro aS megstu kalbetis

xu senais Zmonemis. Mat jie i-ry'g"A:;1giej**Lglb'
kuriuo ir mums ga-I!91 te-!5.k-e,liauti' Todel, man

rodos, i<aip ilf is i.l ftIkiu suZinoti, koks tas kelias - e

,,. .onkus ir duobetas, ar lygus ir patogus' Kadangi

irru esi pasiekgs L4amZit7", kai, anot poetq, stovima

prie ,,senatves slenksdio", tai kaip tik i5 tavqs nore-

,'irru suZinoti, ar Sis amZiaus tarpas tau atrodo sun-

krrs, ar tu kitaip apie ji pasakytum'

- Sokratai, - atsake jis, - prisiekiu Dzeus\ ai 329

lrru pasakysiu taip, kaip man atrodo' Mes, maZdaug

vicno amZiaus Zmon6s, daZnai sueiname i draugg'

1 
rrrLeisindami senoves prieZodis. O-eggl!1g--i9 musq

,,rrcjg dejuoja, ilgisi jaunystes malonugru, prisimena

rrrciles dZiaugsmus, i5gertuves, P-golaq ir kitus pa-

rrrrsius dalykus ii kremtasi, tarsi nete-ke didelirr ge-

rybiq: atseit, tada tai jie gerai gYv€nQ, o dabar jau

,,,'fr""a gyvenimo! Kai kurie skundZiasi, kad nami5- b

kirti iZeidineja jq senatve, ir vis traukia savo gies-

rrrqr, kiek nelaimiq jiems atne5usi senatve' Man at-

lo<lo, Sokratai, kad jie kaltina ne t4, kas kaltas, nes

t,,igu butq kalta senatvb,lai ir aS del senatvtis pa-

ii,tiu,, tas padias nelaimes, ir visi kiti, kurie sulau-

ki' tokio amZiaus; o aB sutikau seniq, kurie buvo
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visai kitaip nusiteikg, tarp jq ir poetq Sofokli. Karta
c man girdint kaZkas jo paklause: ,,Sofokli, o kaip del

meilds teikiamq smagumg? Ar dar lstengi tureti rei-
kalq su moterimi/' ,,Tyl6k, Zmogau, - atsake Sofok-
lis, - su didZiausiu malonumu i5trukau i5 meiles,
tgg!bu8i-atr*pabegeq nuo Ziauraus ir pa(elrrsio val-
dovo."

Man ir tada tas jo atsakymas labai patiko, ir Sian-
dien jis ne maZiau patinka. Senatve iS tikrLdrr i5lais-
vina nuo tokiq dalykq ir suteikia visiSka ramybg.
Kai aistros susilpneja ir aprimsta, tada visi5kai pa-
sitvir4ina Stfoklio i,odiiai: Zmogus jaudiasi i5sivada-

d vss nr-.9_dgug1,.p9q Sqfqtaqdirr-Taldtvrr Pana5iai yra
ir su seniq skundais del visokiq negeroviq bei san-
tykiq su namiSkiais: kalta, Sokratai, ne senatv6, o
Zmogaus budas. Kas gjrvena tvarkingai ir yra sugy-
venamas, tam ir senatve nebrlna lalidi sunki; o kas
ne toks, tam, Sokratai, ir senatve, ir jaunyste buna
sunki.

Geredamasis tokiu jo atsakymu ir noredamas ji
dar labiau itraukti i pokalbi, tariau:

e - Kefalai, ad manau, jog dauguma Zmoniq, girde-
dami tokius ZodZius, nesutiks su tavimi ir manys,
kad tu lengvai pakeli senatvg ne del savo br1do, o
del to, jog turi dideli turta. Juk turtingieji, kaip sa-
koma, turi kuo palengvinti senatvg.

- Teisingai sakai, - tar6 Kefalas, - jie nesutiks.
I5 dalies jie teisrls, bet ne tiek, kiek isivaizduoja.

330 Tiesa gl0di Temistoklioa atsakyrne kaZkokiam seri-
fiediuis, kuris ji iZeidinejo teigdamas, kad Temis-
toklis pelngs Slovg ne savo nuopelnais, kad uZ ja jis
es4s skolingas savo miestui: ,,Teisybe. Budamas se-
rifietis, aS nebudiau garsus, bet tu nebrltum garsus
ir budamas atdnietis." Sie ZodZiai tinka ir neturtin-
giems Zmon6ms, kurie sunkiai pakelia senatve: ro-
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rrritm Zmogui, jeigu jis beturbis, senatvd nebus labai
L.rrgvai pakeliama, bet ir prasto b{rdo Zmogus, kad
n' koks turbingas, nebus savimi patenkintas.

AS vel paklausiau:

- Ar tu, Kefalai, daugum4 savo turtq paveld6jai,

rrr pats isigijai?
- Kur aS tau, Sokratai, isigysiu! Ttrrtq kaupimo b

rrl,zvilgiu aS esu per viduri tarp senelio ir tevo. Se-

rrt.lis, mano bendravardis, paveldejgs maZdaug tokio
rlvrlZio turba koki aS dabar turiu, padidino ji kele-
riopai, o mano tevas Lisanijas padard ji maZesni,

rrcgu aS dabar turiu. AS esu patenkintas, kad su-
rrrrms palieku ne maZesni, o truputl didesni turba
rrr.gu paveldejau.

- Sito taves paklausiau todel, - tariau, - kad
rrrrrn atrodo, jog nesi Iabai prisiri5es prie savo turtq; c

trrilr elgiasi daugiausia tie, kurie ne patys isigijo tur-
lrrs. O tie, kurie patys sukaupd, dvigubai labiau pri-
,,iriSa prie turtq negu kiti. Mat kaip poetai myli
nrrvo ku.rinius, kaip tevai myli vaikus, taip ir tie,
Irrrrie isigijo turtus, jais rtrpinasi, nes tai yra jrr pa-
,'rt1 darbo vaisius; be to, kaip kiti, taip ir jie prisiri5a
grric turtq ir del jq teikiamos naudos. Su tokiais
zrrronemis sunku bendrauti, nes jie nori kalbeti tik
rrpio turtus.

- Teisybe sakai.
- Tikra teisybq. Bet dar man pasakyk: kokia di- d

,lziausia naudtu tavo nuomone, teikia turbai?

- Tokia - tare Kefalas, - kad man sunku itikinti
,/.nrones jos naudingumu. Tu Zinai, Sokratai, iog kai
/nrogr.rs pajunta, kad mirtis jau nebetoli, ji apima
lrrrime ir nerimas del tokiq dalykq, kurie jam anks-
lrru ne i galva neateidavo. Visokie pasakojimai apie
ll;rd46 - kad uZ Sidia padarytas neteisybes tenai
rr,ikesi4 attikti bausme, - i5 kurirr anksdiau jis tik e
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juokesi, dabar sukelia nerim4 jo sieloje: o jeigu tai
tiesa? Ir jis pats - ar del senatvds negalios, ar d61

to, kad jau yra netoli ano pasaulio, - pradeda i visa
tai Ziureti rimdiau. Apimtas baimes ir nepasitikeji-
mo savimi, jis perZvelgia savo g'yvenim4, ar nera
kartais ko nors kaip nors nuskriaudgs. Tas, kuris
randa savo gJrvenime daug nedorybiq, i5sigqsta lyg
vaikas, staiga paZadintas i5 miego, ir g:yvena lauk-

33I damas ateityje tik blogo. O t4, kuris nesijaudia k4
nors pikta padargs, visuomet lydi, kaip sako Pinda-
ras7, graii viltis, maloni senatves maitintoja. Sis po-

etas, Sokratai, yra labai graZiai pasakgs, kad su tuo,
kuris nug'yvena g;rvenim4 teisingai ir Sventai,

eina kartu
Malonioji senatvds maitintoja,
Puoselejanti Sirdi viltis, -
Daugiausia ji valdo Zmoniq besibla5kandia dvasia.

Puikus, nuostabus i,odLiair. Sitai turedamas gal-
voje, a5 manau, kad buti turbingam yra labai ver-
tingas dalykas - Zinoma, ne kiekvienam Zmogui, o

tik padoriam. Idant i5keliautum I an4 pasauli nebi-
b jodariras, kad ka nors - net prie5 savo nor4 - busi

apgaves, kam nors pamelavgs ar kad kam nors lieki
skolingas - ar diel'ui aukq, ar Zmogui pinigrl - Stai
del ko labai svarbu buti turtingam. Yra daug ir kitrl
dalykq, kur turtai reikalingi, bet viska apsvarstgs ir
palygings aS vis d6lto manydiau, Sokratai, kad 5i-
tam dalykui turtas protingam Zmogui ypad reikalin-
gas.

c - Tu puikiai kalbi, Kefalai, - pasakiau. - Bet Stai
teisingumas - ar teisingumu mes vadinsime tiesiog
tiesos'-sakym4 ir sugr4Zinima to, kas k4 yra i5 ko
nors pa6mgs, ar Siuos du dalykus kartais vadinsime
teisingais, o kartais neteisingais? Pateiksiu tau pa-
vyzdi.Jei kas i5 draugo, turindio sveika prot4, pasi-
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akolintq ginkla o veliau Sis i5protejes reikalautq *.,'.,*i-.
ginkl4 grqlinti, tokiu atveju kiekvienas pasakys, kad
rrr,rcikia gtqlinti ir kad tas, kuris gr4Lini),, pasielg-
l,r1 neteisingai, kaip ir tas,- kuris tokiam Zmogui sa-
k.yl,q tiesa.

- Teisingai kalbi.

- Kaip tik bus, Sokratai, - isiterpe Polemarchas, -
1r,i bent kiek tikesime Simonidus.

- Na, - tare Kefalas, - jtrs dia svarstykite, o man
;rrtr metas pasirupinti aukojimu.

- Vadinasi, Polemarchas bus tavo ipedinis? - pa-
klrrusiau jo.

- Zinoma, - atsake Kefalas Sypsodamasis ir tuo-
lrrtr iSejo aukoti.

- Na, tai tu, i,odiio ipedini, - tariau, - pasakyk, e

kr1 sako Simonidas, kad tu jam pritari?
- Kad yra teisinga kiekvienam atiduoti tai, ka

,'Hi skolingas. Man atrodo, kad tai gerai pasakyta.

- iinorna, sunku netiketi Simonidu - tai i5min-
tingas ir dievi5kas Zmogus. Bet ka jis turi galvoje
trrip sakydamas, tu, Polemarchai, galbut supranti, o

nri nesuprantu. Tik ai5ku, kad Simonidas ne tai no-
r',11o pasakyti, apie k4 mes ka tik kalbejome, - bu-
l,,rrl kad jei kas pasidejo k4 pas k4 nors, o paskui
rrlrrotejgs reikalauja grqLinL| tai reikia jam atiduo- 332
tr, nors paimtas daiktas jau yra skola, kuriq turime
pirrqZinti. Ar ne taip?

- Taip.

- Taigi jokiu budu nereikia atiduoti daikto, kai ji
g rrlZinti reikalauja beprotis?

- Teisybe.

- Matyb, Simonidas sakydamas, jog yra teisinga
s;r'rlZinti skola turi galvoje ka kita.

rlrrr nebus te-iSingumo apibreZimas.
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- DievaZi, tikriausiai ka kita. Simonidas mano,
kad draugai privalo draugams daryti gera" o_hlo€a -
niekuoriiei.

- Suprantu, - pasakiau. - Kai kas nors gr4Zins
pinigus tam, kuris juos pas ji pasidejo, tai nebebus
skolos gr4Zinimas, jei tas gr4Zinimas ir gr4Zintojui,
ir gavejui bus Zalingas, o gr4Zintojas ir gav6jas bus
draugai. Ar ne Sitai norejo pasakyti Simonidas?

- Kaip tik Sitai.

- Na, o prieSams ar reikia graLinti skola, jei esa-
me skolingi?

- Ai5ku, - atsake Polemarchas, - ir jiems priva-
lome graZinti tai, k?g_ lti4ef u.-!Iano manffiuffiG-
sas piiv-alo ;Gilyrirti priesui kaip pridera - kuo
nors bloga.

- Atrodo, - tariau, - kad Simonidas, budamas
poetas, mislingai nusake, kas yra teisinga. Matyt,
jis norejo pasakyti, kad teisingumas - tai grqi:ini-
mas kiekvienam to, kas jam pridera, o tai jis pava-
dino skola.

- O tu kaip manai?

- Vardan Dzeuso, jei kas nors brltq paklausgs:
,,Simonidai, o kam gyd5.mo menas atiduoda tai, kas
pridera ir tinka, ir k4 butent?", k4 tavo manSrmu,
jis butq atsakgs?

- Ai5ku, kad kunui vaistus, valgi ir gerim4.

- O kam virejo menas atiduoda tai, kas pridera
ir tinka, ir k4 butent?

- Valgiams - prieskonius.

- Gerai, o ka kam duoda tas menas, kuri vadina
teisingumu?

- Jei laikysimes to, k4 sakeme anksdiau, Sokra-
tai, tai bus menas draugams daryti gera, o prie-
Sams - bloga.

'l'rrigi draugams darybi gera, o prieiams - bloga
Hirrr, rrr idas vadina teisingumu?

Man taip atrodo.
{ ) tigos ir sveikatos atZvilgiu kas yra pajegiau-

rl,rH sorgantierns-draugams daryti gera, o prie5ams -
lrlrrgrr?

b

t;ydytojgg_.
O jureiviams, kuriq tyko jureivystes pavojai? e

Vairininkas.
O teisingas Zmogus? Kokiais atvejais ir kokiais

v,,rksmais jis yra pajegiausias draugams padeti, o

pnr,sirms kenkti?
Man atrodo, kare, vieniems padedamas kautis,

, kil,us puldamas.
(]erai. Bet, mielas Polemarchai, nesergantiems

g v, l.vLojas yra nereikalingas.
'Ieisybe.
O neplaukiantiems - vairininkas.
'['aip.
l5eina, kad tiems, kurie nekariauja, teisingas

,nr)gus yT a nereikalingas?
Kalin, ar taip yra.
'[-ai teisingumas ir taikos metu naudingas?
Naudingas. 333
Ir Zemdirbyste? Ar ne?
'faip.
Kad gautume derliq?
'faip.
lr batsiuvyste?
Taip.
Manau, sakysi, kad aprupintq batais.
Ai5ku.
Na, o teisingumas taikos metu kokiam reikalui

l' lirrm isigyti, tario nuomone, Jrra reikalingas?
Kad butrr galima sudaryti sandorius, lokratai.

ll', t,'
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- O ka vadini sandoriais? Ar bendra veiklq, ar ka
kita?

- Bendra veikla.
b - Gerai. O ar i,aidZiant Sa5kemis geras ir naudin-

gas bendras bus tas, kuris teisingas, ar tas, kuris
moka Zaisti Sa5kemis?

- Tas, kuris moka Zaisti 5a5k6mis.

- O plytoms ir akmenims murybi ar teisingasis

Jrra geresnis ir naudingesnis bendras uZ murininka?

- Jokiu budu ne.

- Kitaristas geriau uZ teisingqii tinka groti kita-
ra. O kokiai bendrai veiklai teisingasis tiks geriau
negu murininkas ar kitaristas?

- Man atrodo, piniginiuose reikaluose.

- I5skyrus turbut tuos atvejus, Polemarchai, kai
reikia pasinaudoti pinigais, sakysim, kai reikia ben-

c drai pirkti ar parduoti arkli. Tada, manau, geriau
tinka arkliq Zinovas. Ar ne taip?

- Matyt, taip.
- O kai reikia pirkti laiva - laivu statytojas arba

vairininkas?
- Suprantama.

- O kai reikia bendrai tvarkyti auksinius ar si-
dabrinius pinigus, tai kokiais atvejais teisingasis bfr-
na naudingesnis uZ kitus?

- Kai norime pasideti pinigus ir atgauti juos svei-
kus, Sokratai.

- Tai, sakai, kai nenorime jais pasinaudoti, o no-
rime tik laikyti padetus?

- Taip.
- Vadinasi, kai pinigais nesinaudoji, tai teisingu-

d mas buna kaip tik naudingas?

- Turbut taip.
- Kai reikia saugoti sodininko peili, teisingumas

yra naudingas fr viffimenei, ir paskiram Zmogui, o
kai reikia juo naudotis, tada reikalingas sodininkas.
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'l'aip atrodo.
'l'urbut pasakysi, kad, kai reikia saugoti skyda

il l.vrit ir jais nesinaudoti, yra naudingffiisingu-
rnrs, o kai reikia jais naudotis, tada buna naudin-
y.,Hnis pestininko ir muzikanto i5man5rmas.

Ai5ku, kad taip.
l)ana5iai yra ir su visais kitais daiktais: kai jais *, ",'i: ,,,r

'faigi, mano mielas, teisingumas n6ra toks jau e

vr,rt,ingas dalykas, jei jis buna naudingas tik tada,
hrri rresinaudojama daiktais. Bet pasvarstykime Stai
[r1: irr tas, kuris geriausiai sugeba smogti kum5ty-
rrisc ar kitokiose rungtynese, nemoka ir geriausiai
rr 

1 
rsisaugoti nuo smrfgiq?

- Tikriausiai moka.
-O tas, kuris geriausiai sugeba apsisaugoti nuo

lr11rs, geriausiai moka ir kitam nepastebimai sukelti
I r 11r 1'l

-Man atrodo, moka.
Ar tas, kuris sugeba slapta suZinoti prie5q pla- 334

nrrs ir rengiamus veiksmus, nebus kartu ir geras
It r r ri uomenes sergetojas?

Tikriausiai bus.
- Vadinasi, kas ka sugeba saugoti, t4 sugeba ir

1 
,;rvogti.

Atrodo, kad taip.
- Taigi jei teisingasis sugeba pinigus saugoti, tai

,,rrgcbes juos ir pavogti. ..

Pagal tavo samprotavim4 taip i5eina
Taigi mums p-aai5kejo, kad teisingas Zmogus

vrrr tarsi k;ks va-gfi. Tu tdi tikriau5iai suZinojai iS

ll,,rnero. Mat Homeras labai vertina Odisejo moti-
rr,s s€rrell Autolika ir sako, kad jis visus Zmones b
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pranokes suktumu ir priesaikos lauZymue. Taigi at-
rodo, kad, pasak tavgs, Homero ir Simonido, teisin-
gumas yra tarsi koks vogimo menas, tik skirbas drau-
gu hbui; o piieErr nilnag.ilai. A$ ne Sibail irorfrai pa-

sakyti?" 
-

- Prisiekiu Dzeusu, ne, - tar6 jis. - AS jau nebe-

Lirau, ka kalbejau. Bet man vis tiek atrodo, kad
teisingrrmas - tai daryti gera draugams, o prie5ams -
bloga.

- O ka tu vadini draugais? Ar tuos, kurie gt19do

es?-_Cjll*Z!n_otg!, ?I*.--tggg, kurie iS tikndq yra tokie,
" net jeigu ir neatrodo ge-ri? Pana5iai ir su prie5ais.

- Suprantama, - tare jis, - kad kas ka laiko
gem, t4 ir myli, o ka laiko blogu, to neapkendia.

- Argi Siuo atZvilgiu Zmon6s kartais nesuklysta?
Daugeli laiko gerais, nors jie nera geri, if$riEingai.
Pana5iai ir blogUiq atZvilgiu.

- Suklysta.

- Taigi tokiems Zmonems gerieji 5rra prie5ai, o

blogieji - draugai.

- Tikrai.
d - Tadiau jie mano, jog teisinga blogiems daryti

gera, o geriems kenkti.
- Taip i5eina.

- Bet gerieji yra teisingi ir negali neteisingai
elgtis.

- Teisybe.

- Taigi !9ggl_!gyq-!,o-dzigs i5eitq, kad yra teisin-
ga daryti blogq tiems, kurie nieko bloga nedaro.

- Jokiu budu, Sokratai, - atsake jis. - Tokia i5-

vada netikusi.

- Taigi, - tariau, - yra teisinga blogiesiems kenkti,
o teisingiesiems - padeti.

- Sit. i5vada geresne ti an4.
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'l'aigi, Polemarchai, tokiems Zmon6ms, kurie su-
h I v u l,i r vertindami kitus Zmones, -ilEZilaf-Iatsi{i-nEh,

hrr,l iit' laiko teisingu dalyku'draugams kenkti, nes, e

lr1 rrliimis, jie yra blogi, o prie5ams daryti gera, nes
ltr, rrl,rodys jiems es4 geri. Tad m0sq i5vada bus vi-
rrrr prie5inga min6tiems Simonido ZodZiams.

IS tikrqJ'q, - tare jis, - taip atsitinka. Bet pa-
tihrrlinkime apibreZim4. Atrodo, mes netiksliai api-
lrrrizcrrr€ drauga ir prieS4.

() kaip mes juos apibreZeme, Polemarchai?
Kas atrod4s geras, tas ir es4s draugas.
O kaip mes, - paklausiau, - patikslinsime api-

ll'r,zimA?
I)rau_gas.yqatas, - atsake jis, - kuris_ i1*q$odo

H,,r'ns, ir i5 tikrqjq yra geras; o kas tik atrodo esas
gr'r'rs, bet toks nera, tas atrodo es4s draugas, o i5 335
lrhrrljq nera draugas. Tas pats apibreZimas tinka ir
grr tlsui.

Atrodo, pagal 5i apibreZima geras Zmogus bus
,lr rrrrgas, o blogas Zmogrrs - prie5as.

'l'aip.
Matyt, tu nori, kad mes teisingumo apibreZim4,

t,'r11irrnti, jog yra teisinga draugui dailrti gera, o prie-
,,ur bloga, papildytume Sitaip: yra teisinga daryti
,lrrrrrgui gera, jei jis yra geras, ir kenkti prie5ui, jei
lr,r !r'il blOgaS.

'l'ikrai. Man atrodo, kad Sitaip labai gerai pasa- b
h t l;r.

Argi teisingam Zmogui bUdinga kenkti kai ku-
l'.nrs Zmonems? - paklausiau.

'l'ikriausiai, - atsake jis, - blogiems Zmonems ir
l,r r,'silrns reikia kenkti.

O jei kenki arkliams, ar jie darosi ger.eqnL- AT
lrlnllcsni?

Illogesni.
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- Ar 5unq, ar arkliq vertingumo atZvilgiu?

- Arklirr.
- O jei kenksi Sunims, jie pasidarys blogesni 5u-

nu, o ne arkliq verbingumo atZvilgiu?

- Ai5ku, Sunq.

- O del Zmoniq, bidiuli, argi nesakysime, kad jei-
gu jiems-EenEsime, jie taps blogesni Zmogi5kr.{q ver-
,;t"i.iiatrvildiu?' 

. - -

- Tikriausiai.
- o-argrjeiciugupac " B-e*Zmo8:aus verty-be?

- Be abejo.

- Taigi, bidiuli, ir tie Zmon6s, kuriems kenkiame,
butinai turi pasidarybi neteisingesni.

- Butinai.
- ArSi muzikantai muzika gali padaryti Zmones

nemuzikalius?----' - Tai neimanoma.

- O prityrg jojikai jojimu padaryti Zmones nemo-
kandius joti?

- Negali.

- O teisingieji teisingumu padaryti Zmones netei-
singus? O geri Zmones savo vertybemis padaryti
Zmones blogus?

- Tai nelmanoma.

- Juk Saldyti, manau, yra ne Silumos, o to, kas
jai prieSinga, ypatybe.

- Taip.

- Ir ne sausumo ypatybe yra dr6kinti, o to, kas
jam prie5inga.

- Ai5ku.

- O kenkti - ne gero Zmogaus ypatybe, bet jam
prieBingo.

- Suprantama.

- Teisingasis - tai juk geras Zmogus.

- Ai5ku, geras.
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- Vadinasi, Polemarchai, ne teisingo Zmogaus dar-
lxrs kenkti - ar draugui, ar-kam kiiairU tai au"bu"
I,o, kas jam prie5ingas, tai yra neteisingo Zmggaus.

- Man atrodo, kad tu, Sokratai, kalbi visai teisin-
g:ri.

- Taigi, jei kas sako, kad teisingai elgtis - tai e

kiekvienam atiduoti tai, kas pridera, ir jeigu jis ta
rrlidavim4 supranta taip, kad teisingas Zmogus pri-
valo darybi ZaIa prie5ams, o draugams - tai, kas
iSeina jiems i naud4, tai Zmogus, kuris Sitaip sako,
rrcra i5mindius, nes jis kalbejo neties4 - juk mums N i .,.
ptai5kejo, kad niekada nera teisinga kgln nors do- ,1,r "

rvti Z,aIa. " [' ' o

- Sutinku su tuo, - atsake Polemarchas.

- Taigi, - pasakiau, - &5 ir tu - abu drauge ko-
vosime prie5 kiekvien4, kuris tvirbins, kad Sitaip y,ra

l,rrsakgs Simonidas ar Biantas, ar Pitakaslo, ar koks
kilas i5mintingas ir garsus qrras.

- A5 esu pasirenggs dalyvauti toje kovoje, - atsa-
ki' jis.

- Ar Zinai, - tariau, - kieno man atrodo busias 336
lrrs posakis, kuris teigia, jog es4 teisinga draugams
rlirr;rti gera, o prieiams kenkti?

- O kieno? - paklause Polemarchas.

- Manau, kad jis bus Periandro ar Perdiko, ar
l(scrkso, ar tebiedio Ismenijoll, ar kieno nors kito,
rli'l savo turtq lsivaizduojandio save galingu vyru.

- Labai teisingai kalbi.
- Gerai, - pasakiau. - Bet kadangi paai5kejo,

krrd ne tai yra teisingumo ir to, kas teisinga, esme,
l:ri kas gi kita teisingumas dar galetq b[ti?

Mums kalbant Trasimachas jau ne karb4 megi- b

rro isiki5ti i pokalbi, bet greta sedejusieji, noredami
rlii galo i5klausyti kalbq, ji vis sulaikydavo. Kai tik
lr:rigeme kalbeti ir aS pasakiau paskutinius ZodZius,
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jis nebei5tvdr6 ir, visas isitempgs, puol6 mus lyg Zve-

ris, tarsi norddamas sudraskYti.
Mes su Polemarchu nejuokais i5sigandome ir su-

siguZ6me, o jisai kreipdamasis i visus suriko:
c - Ka jos dia, Sokratai, tiek laiko plepate niekus!

Ko vaidinate naivuolius ir pakaitomis vienas kitam
nusiteidZiate? Jeigu i5 tikrqjq nori suZinoti, kas yra

teisingumas, tai neklausinek ir nesipuikuok, kad gali

s-u![gtl !!!g atsakymus. Juk dinai, kad klausineti

,rafengviau negJ+ atsakineti; tu ir pats atsakinek ir
p^"k-)rk, fia "uai"i 

teisingumu. Ziltrek, kad man ne-

d sakybum, jog tai yra pareiga arba jog tai )rra nau-

dingumas, arba tikslingumas, arba pelningumas, ar-

ba tinkamumas! Kad ir ka sakysi, sakyk aiSkiai ir
tiksliai. A5 nepakesiu, kad man tokius niekus pasa-

kotum!
Tie i,oddiai mane priblo5ke; i5sigandqs paZvelgiau

i ji. Ir jeigu aS nebudiau paZiurejes i ji pirmiau, negu
jis i mane, budiau turbut netekgs iadotrz Laimei, kai

e jis pradejo niriti del musq pokalbio, aS i ji paZirlre-
jau pirmas ir todel dabar istengiau jam atsakybi.

Tr-uputl drebddamas tariau:

- T1-asimachai, nepyk ant musq! Jeigu mudu - ai
ir jis - ir suklydome nagrin6dami 5i klausim4, tai
suklydome ne i5 blogos valios. Negi tu manai, kad
ie5kodami aukso mes savo noru vienas kitam nusi-

leistume ir taip sukliudytume ji surasti? O juk mes

ieSkome teisingumo, kuris yra daug kartrr branges-

nis uZ auksa. Nejaugi mes, uZuot dejq visas pastan-

cas ji surasti, tarsi kokie kvailiai vienas kitam nuo-

IaidZiaujame? Tik pagalvok, mano mielas! Deja, mes

neistengeme jo surasti. Tad jr1s, kurie istengiate tai
337 padaryLi, uZuot ant musq pyke, turetumete musq

pagaileti.
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Tai iSgirdgs, T?asimachas kardiai nusijuoke ir
t,i116:

- O Herakli! Stai toji lprastine Sokrato ironija!
AS jau seniai tai Zinojau ir kitiems i5 anksto sakiau,
kad tu nesutiksi atr4!_149ti, g*qp5_lqe_Ai kvaileliu ir
<Iarysi 

"isi.a,-t "[ tr! rrereit ei.l 
"G;_kinet_i, 

f.ri tuG.
kas ko paklaus.

- T\r esi gudrus, Tlasimachai, - tariau, - ir gerai
zinai, kad jeigu paklaustum, i5 kokirl skaidiq susi-
<lcda dvylika, ir paklauses i5 anksto [spetum: ,,Ziu-
rdk, Zmogau, kad man nesakytum, jog dvylika - tai b
rlukarb SeSi arba triskart keturi, arba Se5iskart du,
rrrba keturiskarb trys. AS nepakgsiu, kad man to-
lrius niekus tauk5tum", - tai, manau, tau brltq aiS-
l<u, kad niekas i tavo klausim4 negales atsakyti. O

icigu kas tau pasakybq: ,,Kaip dia i5eina, Trasima-
r:hai? Argi mano atsakymuose negali buti ne vieno
is tq dalykq, kuriuos tu i5 anksto uZdraudei? Keis-
tuoli! O jeigu vienas i5 trr dalykq bUtq teisingas,
rrrgi a5 turediau ka kita sakyti, o ne ties4? Ar tu
silaip sakei?" K4 tu jam i tai atsakytum? c

- Tikrai, - atsake T?asimachas, - pana5u i tai,
kr1 aS pirma sakiau.

- O kodel gi ne? - paklausiau. - O jei ir nebutq
prrna5u, bet tam, kurio tu klausi, taip atrodytq, tai
rrr tu manai, kad jis atsakys ne taip, kaip jam atro-
rlo teisinga, vis tiek ar jam drausime, ar ne?

- Vadinasi, ir tu taip darysi? Ir tavo atsakyme
lrrrs kas nors, k4 aS uZdraudZiau?

- Nenustebdiau, - atsakiau, - jei pagalvojgs nu-
l:rrdiau ir taip padaryti.

- Na, - tare jis, - o jeigu aS nurodysiu kitoki d
rrl,sak5rm4 apie teisinguma, daug geresni negu visi
rric atsak5rmai? Koki4 bausmg tu sau pasiskirsi?l3
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- Kokia gi kita bausmg, jei ne t4, kuri tinka ne-

mokSai! O nemok5ai pritinka pasimokyti i5 to, kuris
Zino. Tai Sitokia bausmg aS sau skiriu.

- Koks tu gerutis! - pasake jis. - Bet, be bausmes

mokytis, tu dar ir susimokekla!

- Xai ux' turA;fi pilG'tr, l.'atsakiau.

- Bet juk tu jrr turi! - tar6 Glaukonas. - Tlasima-
chai, del pinigrl nesirupink: mes visi suddsime Sok-

ratui.
e - A, matau, kad Sokratas gal6tq elgtis taip, kaip

yra ipratqs: pats neatsakin6ti, o kai kitas atsakines,
prikibti prie irodymq ir juos sukirsti! - pasake jis.

j Gerbiamasis, - tariau, - E"ipgi.atsakyti, jei,

pirmiausia, neZinai ir sakaisi neZinqs, o antra, jei ir
iuri apie ta dalyka kokia nors nuomone, tau uZ-

drausta sakyti tai, ka manai, be to, dar Zymaus Zmo-

gaus? Veikiau tau pritiktq kalbeti, juk tu sakaisi
338 Linas ir turis ka pasakyti. Tad nesididZiuok, buk

toks malonus, atsakyk man ir leisk Glaukonui ir
kitiems i5 taves PasimokYbi.

Man tai pasakius, ir Glaukonas, ir kiti pradejo jo

pra5yti, kad neatsisakytq. Buvo ai5kiai maty'ti, jog

Trasimachas trok5ta kalbeti, kad pasiZymetq, nes

taresi turis puikq atsakym4, bet jis apsimete labai
noris, kad ab atsakydiau. Pagaliau jis nusileido ir
tare:

b - Stai koks Sokrato gudrumas! Kitq jis nenori
mokybi, o pats visur vaikSdiodamas mokosi i5 kifir ir
net jiems ti, Lai neatsidekoja!

- Kad aS i5 kitrr mokausi, teisybe sakai, Trasima-
chai, bet kad ai esa neatsidekoj4s, klysti. AS juk
atsilyginu, kiek istengiu, o istengiu tik pagirti, nes

pinigrl neturiu. O kaip noriai a5 Sitai darau, kai kas

nors, mano nuomone, gerai kalba, tu ir pats tuoj
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lramatysi, kai tik man atsakysi; aS esu isitikines,
l<ad tu gerai kalbesi.

- Tad klausyk, - tare jis. - A5 teigiu, ka{ lgtsln q. 
,r.:,\1

sumas yra ne kas kita, k{n .!ai, k_a.g _t*r3gdjryg *tp- '-. .' , ., ,

rrrsniajam- Na, ko nepagiii? Matvt, neiiori.

- Kai tik suprasiu, k4 tu kalbi, - atsakiau. - KoI
l<as dar nesuprantu. T\r sakai, kad teisingumas )rra
l,:ri, kas naudinga stipresniajam. Ka tu nori tuo pa-
sirk5rti, T?asimachai? Jei daugiakovininkas Polida-
rrrantasls yra stipresnis uZ mus ir jo kuno jegoms pa-
lrrikybi yra naudinga jautiena, tai ar ir mums, silp-
rrcsniems uZ jl, naudinga ir teisinga valgyti jautien4? d

- Tu bjaurus, Sokratai, - pasake jis; - kimbi prie
rcdLi:q, kad kuo labiau i5kreiptum mano apibreZi-
Drit.

- Visai ne, mielasis, tik tu pasakyk aiSkiau, ka
Irrri galvoje.

- Argi tu neZinai, - tare jis, - kad vienos valsty-
lrris 5rra tironq valdomos, kitos tvarkosi demoLra-
liikai, o dar kitos yra arist<jtiiatu-ranEode?

- Kaip neZinosi! |

- Ir kad kiekvienoje valstybeje vieSpatagjq val- ,,6..,,rn,,

- Linorr'a-

- Kiekviena valdZia leidZia istatymus savo padios e
,, r rudai: Zifr-okratij ; - demokrafi Skus,- tiro*niie - H-
roni5kus; pana5iai daro ir kitos valdZios. I5leidusios
lslat5rmus, jos paskelbia, kad jie yra teishgf valdi-
rriams - tuo tarpu jie yra naudingi patiems val-
,l:rntiesiems, - ir tuos, kurie jq nesilaiko, baudZia
lirrip istatymq paZeidejus ir nusikaltusius teisingu-
,,rui. Sitai, mielasis, aS ir norejau pasakyti: visodb
vrrlstybese teisingumu laikoma tas pat - tai]-Eas 339
rrirudinga esamai valdZiai. O juk"valdZia yraljega.i
'l',del, jeigu teisingai samprotauii, -iseina;-IaE t"t
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singumas visur yra tas pat - tai, kas naudinga stip-
resniajam.

- Taip, - pasakiau, - dabar aS suprantu, k4 tu
kalbi. Pamdginsiu i5siaiSkinti, ar tai tiesa, ar ne. T\r
ir pats, Trasimachai, atsakei, kad teisingumas Jrra
tai, kas naudinga, nors man uZdraudei taip atsaky-
ti. Tu tik dar pridejai ,,stipresniajam".

b - Matyt, visai nereik5mingas priedas, - tare jis.

- Dar neai5ku, gal jis ir svarbus. Tik aiSku, kad
reikia i5tirti, ar tu sakai tiesa. Ir aS sutinku, kad
teisingumas yra kaZkas naudinga. Bet tu-priduri
,,stipresniajam", b'aB Sito neZinau. Todel Sitai dar
reikia i5siai5kinti.

- Tai ai5kinkis, - tare jis.

- Taip ir padarysiu, - atsakiau. - Sakyk man,
ar tu teigi, kad paklusti valdantiesiems taiplgt yra
teisinga?

- Teigiu.
c - Ar bet kurios valstybds valdantieji yra neklys-

tantys, ar gali ir suklysti?

- Suprantama, - atsake jis, - jie gali ir suklysti.

- O emesi leisti istatymus, EIr nei5leidZia vieml
istatymu teisingr; o kitq - neteisingq?

- AS taip ir manau.

- Bet iSleisti teisingus istatymus jiems patiems
yra naudingal-iSleisti neteisingus - nenaudinga.
Ar taip?

- Taip.
- Ar valdiniai turi vykdyti visk4, ka tik nustato

valdovai? A, tui bus teisinga?

- O kodel gi ne?
d - Taigi, pasak taves, i5eina, kad yra teisinga vyk-

dyti ne tik tai, kas stipresniajam naudinga, bet ir
tai, kas prie5inga, tai yra nenaudinga.

- Ka tu sakai? - tare jis.
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- Man atrodo, sakau ta pati, k4 ir tu. lsiZiureki-
rne atidZiau. AtSi mes nesutareme, kad veklgvsi,iu-,.,,, .^,,

isakydami valdiniams vykdyti jq turodymus, ka"- ,t 
', ,i.,

t,ais sullySte if-pa!ii0p&"1"9J!!-Hil'iems-pafiems-'r rq s

yra naudinga, t"-q larp-U-i}"y-al4iftf,pudd;s bus-Te}*'I r'r';

*inga vykdybi ["f [ot i"s valdan8iqjq i#tymua? A]
ne taip sutardme?

- Manau, kad taip.
- Tik prisimink, - tariau a5, - jog tu sutikai, kad e

.yra teisinga darybi ir tai, kas valdantiesiems ir stip-
ricsiems )rra nenaudinga, kai valdantieji, patys to
ncnorddami, isako daryti tai, kas jiems kenkia; juk,
pasak tavgs, yra teisinga, kad valdiniai vykdytrl tai,
l<4 jiems isako. Tokiu atveju, i5mintingasis Trasi-
rnachai, ar neprisieis padarybi i5vada, kad yra tei-
singa darybi pq_"r1lgg1,-lrg '_u !u salai? Juk silpnes-
rriesieils-IsaEoma vykdyti tai, kas stipresniesiems
yra nenaudinga!

- Taip, prisiekiu Dzeusu, Sokratai, - su5uko Po- 340
lcmarchas, - visiSkai aiSku, kad taip!

- Taip, jeigu tu paliudysi jo naudai, - isiki5o Klei-
l,oflontas.

- O kam Sokratui reikia liudininko? - tese PoIe-

n'rarchas. - Juk pats T!'asimachas pripaZlsta, kad
valdantieji kartais isako vykdyti tai, kas jiems pa-

l,icms kenkia, o valdiniai elgiasi teisingai jiems pa-

lilusdami.

- I5 tikrrdq, Polemarchai, T?asimachas teige, jog
yra teisinga, kad valdiniai vykdytq valdandiqiq isa-
li.ymu.s.

- Bet, Kleitofontai, jis taip pat teige, kad teisin-
gumas yra tai, kas naudinga stipresniajam. Nusta-
lqrs Siuos du dalykus, jis sutiko, kad stipresnieji kar- b

lrris liepia silpnesniesiems ir valdiniams vykdyti tai,
lurs jiems patiems 5rra nenaudinga. I5 viso to i5eina,
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kad nera ne kiek teisingiau_-de54i-lg| kq9 $iptgt-
niesierns nindinga,-nesu tai, kas jiems nenau.dilga.

- :Bet; - paprie5taiavo Kleiiofontas, - stipresnia-
jam naudingu dalyku jis vadino tai, k4 stipresnysis
laiko esant sau naudinga. Silpnesnysis Sitai turi vyk-
dyti - tai ir es4 teisinga.

- Tadiau Tlrasimachas ne taip kalbejo, - pasake

Polemarchas.
c - Ar ne vis tiek, Polemarchai? - tariau' - Jei

dabar Trasimachas kalba taip, mes taip ir suprasi-
me jo ZodZius.

- Sakyk man, Tbasimachai, ar tu ditaip norejai
apibreZti teisingum4: teisinga yra tai, kas stipres-
niajam atrodo es4 naudinga, nesvarbu, ar tai bus i5

tikro naudinga, ar ne? Ar galiu teig$i, kad tu Sitaip
sakei?

- Visai ne. Argi lu-lqaual kad aS stipresniuoju
vadinu ta, kuris-Il-yffi !1 tadq, .k-qi 

ji.,Eyqtrf
- : trS m;niau" kadtu iai iiiriijai-siivoje, kai suti-

kai, jog valdantieji nera neklystantys, bet kartais ir
sukiysta.

d - Koks tu priekabus, Sokratai, savo samprotavi-
muose! - tare jis. - Ar tu, pavyzdZiui, vadini Sydy-
toju t4, kuris suklysta gydydamas ligonius, kaip tik
del to, k?id iis suklySta? Arba skaidiuotoju t4, kuris
skaidiuodamas suklysta,Lada, kai jis suklysta ir kaip
tik del tos jo klaidos? AS manau, kad mes tik taip
sakome, jog g"ydytojas suklydo, skaidiuotojas sukly-

e do, gramatikas suklydo. O iS tikr.qiq kiekvienas i5

jq- tiek, kiek jis 5nra vertas to vardo, t qflYg jt.yl
dinqme, - niekuomet nesuklystq. Tad, tiksliai kal-
b;nt - nes ir tu giriesi tiksliai kalbqs, - niekas, kas
gerai i5mano savo darb4, neklysta, nes klystama tik
tuo atveju, kai truksta Ziniq, kitaip tariant, meist-

' ri6kumo. Taigi nei amatininkas, nei iSmindius, nei
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vrrldovas, kai jis yra tikras valdovas, niekuomet ne-
rtrklysta, nors daZnai sakoma, kad Sydytojas sukly-
rkr, vald.ovas suklydo. Sitokia prasme tu ir turi su-

lrrirsti mano atsakym4. O labai tiksliai kalbant, val- 341

tkrvas - kiek jis yra tikras valdovas - neklysta; jis
rrcklysdamas i5leidZia isakym4, kuris jam yra ge-

riirusias, o valdiniai turi ji vykdyti. Taigi, kaip jau
rs pradZiq sakiau, teisingumas yra daryti tai, kas
rrrrudinga stipresniajam.

- Tl^asimachai, - tariau, - negi tau atrodo, kad
rrs priekabiauju?

- Taip man atrodo, - atsake jis.

- Ar tu manai, kad aS samprotaudamas uZdavi-
ni'jau tokius klausimus, noredamas tau i5 pasalq

1,:r kenJ<ti?

- AS gerai ilinan, kad taip darei, - tare jis, - bet b
Itr nieko nepe5i: nuo manes nepasl6psi savo piktq
ki'slq, o nepaslepqs neistengsi mangs sukirsti pokal-
lryje.

- Gerbiamasis, - pasakiau, - aS net nemegindiau
lrrvgs sukirsti. Bet kad ir vel tarp musq nekiltq 5i-
lrrl<s nesusipratimas, tu man tiksliai pasakyk: ar Zo-

,lzius ,,valdovas" ir ,,stipresnysis" tu vartoji iprasti-
rr,', kasdiene, ar tiksliai apibreZta prasme, kai sa-
krri, kad bus teisinga, jei silpnesnysis darys tai, kas
r rrrudinga stipresniajam?

- AS turiu galvoje valdov4 padia tiksliausia Sio

r,xlLio prasme, - atsakd jis. - Todel juodink ir SmeiZk
rrirne, jei tik gali! Man visai nesvarbu. Bet tu ne-

sr;l,cngsi to padarybi.

- Negi tu manai, - tariau, - jog aS esu toks kvailas, c

k;r<l imsiuosi kirpti liut416 ir SmeiZti Trasimacha?

- O vis delto meginai, - atrdi,6 jis, - nors tau
rr,,pasiseke nei dia, nei kitur.
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- UZteks Sitokiq kalbu - tariau a5. - Geriau pa-
sakyk man: ar gy4ytojes_tik"aju Sio ZodZio p.rasme,

kaip tu ji eia apibudinai, rupinasi tik pinigais, ar
ligoniq gydymu?

- Ligoniq gydymu, - atsake jis.

- O vairininkas? Ar tikras vairininkas yra jurei-
viq vadovas, ar jureivis?

- Jureiviq vadovas.
d - AS manau, jog negalima atsiZvelgti tik i tai,

kad jis plaukia laivu, ir del to vadinti ji jureiviu. Jis
vadinamas vairininku ne del to, kad plaukia, o d6l
to, kad vairuoja ir vadovauja jureiviams.

- Teisybe sakai, - tare jis.

- I5eitq, kad kiekvienas i5 jq y"a kuo nors nau-
dingas?

- Ai5ku.

- Argi meno ir amato tikslas nebus surasti ir
parupinti, kas kam naudinga? - paklausiau.

- Tikrai, toks jo tikslas, - atsake jis.

- O ar bet kuriam menui ir amatui gali buti nau-
dinga dar kas nors, iSsk1z'us jo paties didZiausia
tobuluma?

e - Ka tu dia turi galvoje?

- Stai ka, - atsakiau. - PavyzdZiui, jei tu manes
paklaustum, ar kunui pakanka buti kunu, ar jam
reikia dar ko nors, a5 atsakydiau: butinai reikia.
Todel ir atsirado gydymo menas, kad musq kunas
yra netobulas ir negali pasitenkinti budamas toks,
koks yra. Melgs ir buvo sukurtas tam, kad parr.rpin-

. tlr kunui tai, kas jam naudinga. Ar, tavo man5rmu,
taip sakydamas aS teisingai atsakydiau?

342 - Teisingai, - atsake jis.

- Tai ka? Argi pats gydl'rno menas nera tobulas?
Ar apskritai menui dar yra reikaiinga kokia nors
kita ypatybe, kaip, pavyzdZiui, akims reikalingas re-
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gr,lirnas, ausims - klausa, ir todel joms reikalingas
Jroks nors kitas menas, kuris surastq ir par0pintr;
hrrs joms naudinga? O gal ir padiame mene yra koks
rrr,l.obulumas, ir kiekvienam menui reikalingas ki-
Irrr.r rnenas, kuris surastq, kas pirmajam naudinga, o
,rrrrrrr ie5kandiam menui reikia vel kito, ir taip be
grrl,r? Ar gal pats menas susiras, kas jam naudinga? b
( ) grrl menui nereikia nei jo paties, nei kito meno,
hrrtl surastq tai, kas pa5alins jo netobuluma? Juk ne
vrr,nas menas neturi jokio tr0kumo, jokios kliaudos,
rr jis privalo ie5koti to, kas naudinga ne kam kitam,
lrll l.ik tam dalykui, kurio menas jis yra. Tho tarpu
lrrrl,s menas, kol jis )rra menas tikslia to ZodZio pras-
rrrr,, i5tisai tikras menas, Iieka nepaZeidZiamas ir
Hrvnas. Na, Zirlrek, ar pagal tavo tiksliausi4 svars-
lvrrro bud4 taip iSeina, ar kaip kitaip?

Atrodo, kad taip, - pasake jis.
Vadinasi, - tariau, - gydymo menas ie5ko ne c

I,, l< a s n audin ga gy- 
-dymo^" 

glenu-i, 
-p 

g-t-lo, IT 13"4i. -

Hir l(Dnui.
Taip, - atsake jis.
lr jojimo menas ie5ko ne to, kas naudinga joji-

rrrrri, bet to, kas naudinga arkliams. Ir kiekvienas
hrlrrs menas iesko ne to, kas jam padiam .ru.raLgu,
rrr':i jam nieko nereikia, bet to, kas naudinga tam
,lrrlykui, kurio menas jis yr.a.

Atrodo, kad taip, - tare jis
l3et, Trasimachai, menai valdo ir pajungia sau

tu,rs dalykus, kuriq menai jie yra.
Virrgais negalais jis su tuo sutiko.

'faigi kiekvienas menas ie5ko ne to ir isako ne
trri, l<as naudinga stipresniajam, o tai, kas naudinga
,,rllrrresniajam, kurl jis valdo. d

'l'rasimachas bande prieStarauti, bet pagaliau su
lrro sutiko. Kai jis sutiko, aS tariau:
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- Ar lygiai taip pat ir kiekvienas gydytoja" - j9i

ji" yru tiXiu" gvaytojus - iesko ne to.ir. is3k9 n3. tai'

f.# y"u n.udinga gydybojui, bet tai' kas naudinga

ligoniui? Juk sutareme, kad gydybojas tikslia Sio Zo-

Jiio p"u"*e yra kung y-aldytojas, o ne pipigu glem-

Zikas. Juk EitaiP sutareme?
Jis sutiko.

- Juk ir vairininkas tikslia Sio ZodZio prasme yra

jureiviq vadovas, o ne jrlreivis?

e Jis sutiko.

- Taigi toks vairininkas, kuris yra ir vadovas'

rupinsis*ne tuo ir isakys ne tai, kas naudinga jurei-

viui - tam, kuri jis valdo'
T?asimachas vargais negalais sutiko'

Taigi, Trasimachai, - tariau, - ir kiek-vienas- Taigi, Trasimachai, - tariau, - i* kiekvrenas

valdovasl kaip valdovas, vis tiek kokia valdZia jis
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turetri, rupillqi ne tuo ir lsako ne tai' kas jam pa-

diam yra ,rurrai.tgu, o tai, kas naudinga valdiniui'

f.""i" iabui jis veikia; kq tik jis kalba ir ka tik jis

irro, -ri"ud. t.tUu ir daro Ziuredamas jo ir to' kas

naudinga valdiniui ir kas jam tinka'
Kai svarstydami priejome Sita vieta ir visiems

dalyviams pu"idu"u aiSku, kad teisingumo apibreZi-

*r" p.t"Vpo visai i prie5inga pusg' Trasimachas'

uZuot atsakgs, Paklausd:

- SakYk, Sokratai, ar tu turi aukle?

-Kqf, - pasakiau. - T\r verdiau atsakytum' o ne

Sitokirr dalYkq klaustum'

- Juk tavo aukle nemato, kad tau varva snar-

glys, ir nenu5luosto tau nosies, - tare jis' - O reik6-

i". ii taves neiSmoke skirbi avies nuo piemens'

- Ka tu dia dabar Paistai? - tariau'

- Mat tu manai, kad aviganiai arba jaudiaganiai

priZiuri savo avis ir jaudius'juos Seria' jais rupinasi

iuredami koki kita tiksla, o ne Seimininkr+ ir savo
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prrciq ge_rg-v3-. T\r manai, kad ir valgly!tU"-yq_|{o-v.-ai,
Itrrric i5 tikrqjq valdo, Ziuri i savo valdinius kaZkaip
kit,nip, negu piemenys i a"Gl-ii kad jie-diena'nuf.ti
nrlrinasi kuo kltu, 6-ile"1iio; kad patys turetq kuo
rlrrrrgiau naudos. Tu taip toli esi nuejgs tirdamas,
krrs yra teisingumas ir kas teisinga, kas yr.a netei- c
run,jumas ir kas neteisinga, jog net neZinai, kad tei-
nnrgumas ir tar., haS- tei,,ltnga ii t-ikfgjg yr-?.s-vetimas I r
griris: stipresniajam ir valdandiajam tai teikia nau-
, L 1, o tam, 

. b.gfb p3Etuqlg.r.I -tAryt"-Aldg, :..L111 i+lrsia
zrrlrl. Neteisingu-mag - atvirk5diai: jis valdo_ i5 tikru-
11 rraivius ir teisingus Zmones, o valdiniai da"re tai, -", 

.,

krrs naud.inga stipresniajam, ir jam tarnaudami da- '
r',r .ji laiming4, bet patys negauna i5 to jokios nau- d
,Lrs. Naivuoli Sokratai, reikia atkreipti demesi i tai,
k r r r I Lei siqgg.-s_ !ryrgggg-r. p etVg11ti s_g 4etg!q.1pgp, . 

vlsur
grrrrlaimi. Pirmiausia sandoriuose, kai vienas su ki-
lrr irnasi kokio bendro relkalp: tu niekur nerasi, kad,
Irri t,oks sandoris Eaigiasi, ieisingasis butrr laimejes
rrr ncleisingojo - jis visada pralaimi. Toliau - santy-
h irrose su valstybe: kai reikia moketi mokeseius]iei-
,,nrgilsis, toki pati turta turedamas, ine5a daugiau
;,rrrigq, o neteisingasis - maiia:u1' kai reikia gauti,
lr,isingasis nieko negauna, o neteisingasis gerai pa- e

',rlrt'lno. Kai vienas ir kitas uZima kokia nors viet4
v r r I < lZ ioje, net jei teisingasis neturetq jokiq kitq nuos-
l,lit1, nukendia jo namq reikalai, nes jis neturi laiko
lrris uZsiimti, o i5 valstybes reikalq jis negali pasi-
1,,'lrryti, nes Jrra teisingas. Be to, jis isipyksta gimi-
rrrrir:iams ir paZistamiems, nes, nenoredamas paZeis-
lr l,cisingumo, atsisako jiems padeti. O neteisingam
rrrrogui viskas klostosi prie5ingai. AS turiu galvoje 344
tr1, [<uris, kaip sakiau, sugeba gerai pasipelnyti. Jei-
srr nori nusprgsti, kiek asmeni5kai naudiqgia_u yra
l,rr l i neteisingam negu 

'leisffiarn" ffi gerai i ji isi-
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Ziureti. Lengviausiai tai suprasi, jeigu imsi aukS-.

diausio laipsnio neteisingum4, kuris neteisingqji pa-

deiU-laimmgiausia, o neteisingumo aukas ir tuos,
kurie nenori neteisingai elgtis, - nelaimingiausius.
Tokia yra tironija. Jinai ne po truputi grobia sveti-

mroTiffis,Tet is karto, griebdamasi klastos ir smur-

b to, ir nedaro skirbumo tarp to, kas Sventa ir n9E-y94-

ta, kas-frEvatri iakas visuomenes. J-effiiQiras as-

muo-pa&Jio tik dali Siq nusikaltinllt jiJ yra bau-
dZiamas ir uZsitraukia didZiausia geda. Tokius Zmo-

nes vad.ina Sventvagiais, vergq grobikais, isilauZe-
liais, ple5ikais, vagimis - pagal tai, koki +pqikglti-
mq jie padare. O jei kas ne tik atima i5 piliedirr
turt4, bet ir juos paeiuJ paGrera vergffi, tokiris Zmo-

nes, uzuoi rj#Aaine [ir]uo tto*" gedingu vardu, va-

c dina laimingais ir turbingais ne tik bendrapiliediai,
bet ir kiti, kurie suZino, kad jie padare padius di-

dZiausius nusikaltimus. Mat tte, hUfie smerkia ne-

teisingum4, bijosi ne elgtis neteisingai, o patys pa-

tirfi nEtcf,rttig[mq. Tdd neteisingumas, Sokratai, jei
jis didelis, yra stipresnis uZ teisingum4, labiau pri-
tinka laisvam Zmogui ir yra valdingesnis; teisingu-
mas, kaip jau i5 pradZiu sakiau, yra tai, kas naudin-
ga stipresniajam, o neteisingumas yra.lag.diryap ir
pravartus patpjaV.

d - Tai pasakgs Trasimachas, tarsi vanotojas uZpy-

Ies mums ausis ZodZiq srautu, jau ketino i5eiti, bet
pokalbio dalyviai jo nei5leido, priverte pasilikti ir
savo ZodZius pagristi irodymais. Ir aS pats jo Sito

praBiau sakydamas:

- Gerbiamasis T?asimachai, paberei mums tokius
ZodZius ir dabar ruoSiesi i5eiti nei pakankamai iro-
des jq tikruma, nei pats budamas isitikines, kad i5
tikro taip yra, kaip tu sakei. Negi manai, kad tai

e menkniekis - imtis apibreZti tokl dalyka? Juk tai

34 35

PIRMA KNYGA

V' t' -" '
gvv.nimo taisykle, paggl-Blryr-A_B[lQndg1as..[<i9k-', :' -

vir,ttitSii5mr1sqtqre!Lrg;rvenimekuodaugiaugiai,'
r r rr trclos!

- AS manau, - atsakri Tl'asimachas, - kad dia yra
k il,rrip.

- Atrodo, - tariau, - kad tu mumis visai nesirtr-
1,rrri, tau visai nesvarbu, ar mes, neZinodami to, k4
trr sakaisi Zin4s, gyvensime blogiau, ar geriau.. Bet,
pl,,rirsis Lmogau, malonek ir mums tai atskleisti. Mtr-
rrrl t:ia tiek daug: tau labai apsimokes, jeigu padarysi 345
nrums gera. Del saves paties aS galiu pasakyti, jog
rrr,t,ikiu ir ncmanau, kad neteisingumas butq nau-
rlirrgesnis uZ teisingum4, net ir tuo atveju, kai netei-
xirrgumui butrf leidZiama laisvai veikti ir niekas ne-
lrrrkdytq jam daryti, k4 nori. Mano mielas, tegul
krrs nors brlna neteisingas, tegul jis gali slapta arba
1r',ga darlrti skriaudas, vis tiek aS nepatikesiu, kad
rrt,teisingumas yra naudingesnis uZ teisingum4. Ga-
lirnas daiktas, kad ir dar kas nors i5 musrl taip ma-
no, ne aS vienas. Tad, garbusis Zmogau, itikink mus b

llrrlutinai, kad teisingum4 labiau vertindami ui ne-
I r,isingum4 mes galvojame neteisingai.

- Kaipgi aS tave itikinsiu? - tare jis. - Jeigu
lrrvgs neltikino tai, ka dia kalbejau, k4 man su ta-
virn daryti? Ar turediau gr0ste igrusti irodyrnus tau
1 siel4?

- Vardan Dzeuso, - tariau, - Sitaip nedaryk! T\r-

grirmiausia laikykis to, k4 pasakai, o jei nor6si savo
,, u omons'f-akeisii,' darvli tai atvirai il il;p;;"ai"et
rrrosq! O dabar, T?asimachai, #ifkime'piie to, kas c
l,uvo pasakyba. I5 pradZiq apibreZgs tikra Sydytoja
Irr veliau nepagalvojai, jog to paties tikslumo reikia
lrrikytis ir apibreZiant tikra piemeni. Tu manai, jog

lis gano avis tik todel, kad yra piemuo, nesirupinda-
rrra.s jq gerove, o tarsi koks puotautojas, tik ketinda-
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mas jomis pasivai5inti uZ stalo, arba kaip pirklys,
d kad jas parduotrr, tik ne kaip piemuo. O juk pie-

mens menas neturi jokio kito tikslo, kaip tik paru-
pinti kuo daugiau gero tam, kam jis yra skirtas, tai
yra avims, nes pats piemens jn-enas- nestokoja gery
ypatybiq ir lieka geras tol, kol jam nieko nestinga,
kad butrr tikru piemens menu.Todel ai ir dabar ma-

nau, kad mums butinai reikia sutikti, jog kiekviena
valdZia, kaip valdZia, rupinasi ne kieno nors kito

e gero.ve, o tik tr1, kuriuos ji valdo ir globoja, vis tiek
ar tai bus valstybd, ar paskiras asmuo. O ar tu ma-

nai, kad valstybirr valdovai - jeigu jie yra tikri val-
dovai, - valdo savo noru?

- Prisiekiu Dzeusu, - atsake jis, - ne tik manau,

bet ir gerai Zinau.

- Betgi, Tlrasimachai, - tariau, - dt tu nepaste-

bejai, kad kitq valdZios vietq niekas nenori uZimti
, ' '"" 

. 
savo noru, o reikalauja gtlyginimo,/nes mano, jog i5

1,,-,:.,,'tos valdZios vietos ne jiems bus nauda, o tik v41-di-

346 niams? Pasakyk man Stai k4: ar nesakome, jog vie-

nas menas skiriasi nuo kito tuo, kad turi skirtinga
galia? Tik, brangusis, nepasakyk kokios keisteny-

bes, nes kitaip nepasivarysime i priekl svarstydami.

- Jie i5 tikro skiriasi savo galiomis, - atsake jis.

- Argi kiekvienas menas neteikia mums tik jam

vienam budingos naudos, o ne nauda apskritai? Pa-

vyzdLirti, gydymo menas teikia sveikat4, laivo vaira-
vimo menas - sauguma plaukiant. Pana6iai ir kiti
menai.

- Tikrai taip, - atsake jis.
b - Taigi uZmokesdio uZ darba menas teikia atlygi-

nim4. Juk jis tam ir skirtas. O gal tu gydymo men4

ir vairavimo mena laikai tuo padiu menu? Arba, jei

nori tiksliai apibreZti, kaip anksdiau siulei, pasa-

kyk: jei kas nors vairuodamas laiv4 i5gyja, nes jam
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vra naudinga plaukioti joroje, ar del to jo men4 pa-
vadinsi gydymo menu?

- Jokiu budu ne, - atsake jis.

- AS manau, ir uZmokesdio uZ darba meno nepa-
vadinsi gydymo menu, jei kas juo uZsiimdamas pa-
sveiksta?

- Ai5ku, kad ne. c

- Ir gydymo meno nepavadinsi uZmokesdio uZ dar-
lr4 menu, jei gydantysis gauna atlyginim4?

- Ne, - tare jis.

- Argi mes nesutareme, kad kiekvienas menas

.yra savaip naudingas?

- Tegul bus taip.
- Taigi, jeigu yra kokia nors visiems meistrams

bendra nauda, tai aiSku, kad jie j4 gauna naudoda-
rniesi bendru pridetiniu dalyku, kuris ir teikia ta
bendra nauda.

- Atrodo, kad taip.
- Mes teigiame, kad meistrai ta naud4, kuri4

t,cikia atlyginimas, gauna i5 pridetinio uZmokesdio
uZ darba meno.

T?asimachas vargais negalais su tuo sutiko.

- Taigi nauda kuria kiekvienas meistras gauna d
is atlyginimo, teikia ne jo paties menas. Tiksliau
kalbant, Sydymo menas teikia sveikat4, uZmokesdio
rrZ darb4 menas - atlyginim4, statybos menas - na-
rna, o su jais susijgs uZmokesdio uZ darba menas -
rrtlyginim4 ti, tai. Kiekvienas menas dirba savo dar-
tr4 ir duoda naud4 pagal savo paskirti. O jei prie
rneno nebus pridetas atlyginimas, ar menininkas tu-
ros i5 jo naudos?

- Atrodo, kad ne.

- Vadinasi, kai jis dirba veltui, menas neduoda e

iirm naudos?

- Mano nuomone, neduoda.
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- Dabar, T\rasimachai, jau aiSku, kad joks menas
ir jokia valdZia nesirupina tuo, kas jai padiai yra
naudinga, bet, kaip jau anksdiau sak6me, parupina
ir isako tai, kas naudinga valdiniui, nes Ziuri tik
silpnesniojo, o ne stipresniojo naudos. Todel, mielas
Trasimachai, aS neseniai sakiau, kad niekas savo
noru nenori valdyti ir taisyti svetimq tnlkumq, o

reikalauja atlyginimo, nes tas, kuris nori tinkamai
347 taikyti savo menq, niekuomet neveikia ir neisako to,

kas yra geriausia jam padiam, o tik tai, kas yra
naudinga valdiniui. Stui kodel tiems, kurie imasi
valdyti, reikia gtlyginti - arba pinigais, arba garbe,
aiba bausrne, iei atsisako valdybi.

- Ka tu nori tuo pasakyti, Sokratai? - paklause
Glaukonas. - Pirm4sias dvi atlyginimo ruiis aS Zi-

nau, bet nesuprantu, kokia ta bausmri, kodel tu ja
priskiri prie atlyginimo.

- Vadinasi, tu nesupranti, kaip atlyginama ge-

b riausiems, - tariau, - del ko valdo dori Zmonds, kai
jie sutinka valdyti. Argi tu neZinai, kad garbes ir
turtq tro5kimas yra laikomas geda - toks jis i5 tik-
rqjq ir yra.

- AB tai ilinan, - atsak6 jis.

- Todel geri Zmones nenori valdybi nei del turbru
nei del garbes. Mat jie nenori nei vie5ai imdami
atlyginim4buti vafinami samdiniais, nei slaptai gau-

ti naudos iS valdZios ir buti vadinami vagimis. Jq
c nevilioja ir garbe, nes jie nera garbetro5kos. Kad jie

sutiktq valdyti, juos reikia priversti ir skirti baus-
me. Todel ir laikoma truputi gedingu dalyku siekti
valdZios savo noru,nelaukiant prievartos. O didZiau-
sia bausme - tai buti valdomam blogesnio Zmogaus,
jeigu pats nenori valdyti. Man atrodo, kad bijoda-
mi Sitos bausmes dori Zmones sutinka valdyti ir val-
do. Jie imasi valdyti ne del kokio nors numatomo
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girio ir ne del malonumo, bet verdiami butino reika-
lo, nes neturi uZ save geresniq nei sau lygiq, ku- d
riems galetu pavesti tvarkyti reikalus. Jei atsirastq
vtrlstybe, kurioje gyventq tik geri Zmoneu-tikriau-
siai joje kiltq intrigu siekiant i5vengti valdZios, pa-

naBiai kaip-dabar intiigomis siekiama valdZios vie-
lq. Tada paai5ketq, kad tas, kuris i5 tikrqirr yra
valdovas, siekia naudos ne sau, o valdiniams, ir kiek-
vienas tai suprantantis Zmogus verdiau sutiktrr, kad
kitas jam teiktq nauda, negu pats kamuotqsi rrlpin-
damasis kito nauda. Todel aS jokiu bidu nenusilei-
dZiu Tl'asimachui, kad teisingumas )rra tai, kas r:au- e

dinga stipresniajam. Bet tai mes apsvarstysime ve-
liau. Man atrodo, daug svarbesnis yra neseniai Tl^a-

simacho pasakytas dalykas, jog neteisingo Zmogaus
gSrvenimas es4s laimingesnis negu teisingo. O kaip
Lau, Glaukonai, atrodo? Kuris i5 trr dviejq teiginiq
yra teisingesnis?

- AS manau, - atsake jis, - kad teisingo Zmogaus
g5rvenimas yra naudingesnis.

- Ar girdejai, - tariau, - kiek gerybiq Trasima- 348
chas priskyre neteisingo Zmogaus gyvenimui?

- Girdejau, - atsakd jis, - bet netikiu.

- Tad jeigu nori, pameginkime ji itikinti, kad jo
Leiginys neteisingas. Zirroma, jeigu mums pasiseks
surasti kokia nors priemong jam itikinti.

- Kur nenoresi! - atsake Glaukonas.

- Jeigu mes, - tariau, - sukaupg jegas i jo kalba 
,

irtsakysime savo kalba ir i5vardysime, kiek gerybiq r

Leikia buvimas teisingu Zmogumi, o po to vel kalbes .

jis, ir nies vel atsakysime i jo kalba, tai teks suskai-
ciuoti ir i5matuoti gerybes, kurias mes priskiriame b

vienam ir kitam gyvenimui, ir pasikviesti teiseja
l<lausimui i5sprqsti. O jeigu mes svarstysime taip,
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kaip iki Siol, vieni su kitais sutardami, tai patys
busime ir teisejai, ir kalbetojai.

", - Teisiiigeif saEAi;- paGEFlis.
- Katras i5 Siq dviejq budrr tau patinka?

- Antrasis, - atsake jis.

- Na, T!'asimachai, - tariau, - atsakyk man i5
pat pradZiq. Ar tu teigi, kad tobulas neteisingumas
yra naudingesnis uZ tobulq teisinguma?

- Tikrai taip manau, - atsakri jis, - ir pasakiau,
kodel.

- Na,.gerai. O ka tu manai apie tuos du dalykus?
Turbut viena i5 jrr vadini dorybe, o kita - nedorybe?

- Kaip nevadinsi.
- Vadinasi, teisinguma vadini doryber o neteisin-

gum4 - nedorybe.

- Suprantama, brangusis, - tar6 jis. - Juk aS ir
sakau, kad neteisingumas yra naudingas, o teisin-
gumas - ne.

- Tai kaipgi reikia sakyti?

- Kaip tik atvirk5diai, - atsake jis.

- Ar teisingum4 vadini nedorybe?

- Ne, tik kilniu naivumu.
- O neteisingum4 vadini piktnaudZieyimq?

- Ne, iik sugebejimu sveikai ghlvoti, - atsake jis.

- Ar tau, T?asimachai, neteisingieji atrodo pro-
tingi ir geri?

- Bent tie, kurie yra tobulai neteisingi ir sugeba
uZvaldybi i5tisas valstybes ir tautas. O tu turbut
manei, kad aS kalbu apie tuos, kurie pjausto pinigi-
nes? Be abejo, ir tokie darbai yra naudingi, jei tik
nei5kyla aik5ten, - tare jis. - Bet apie juos neverba
kalbeti, palyginti su tais darbais, apie kuriuos aS ka
tik kalbejau.

- AS suprantu, - tariau, - ka tu nori pasakybi, tik
stebiuosi, kad tu neteisingum4 priskiri prie dorybiq
ir i5minties, o teisinguma - prie prie5ingq dalykq.
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- I5 tikro aB juos taip skirstau, - atsak6 jis.

- Tai, bidiuli, jau per daug kietas rie5utas, ir ne-

lcngva i tai ka nors pasakyti. Mat, jei tu butum
Leiggs, kad neteisingumas yra naudingas, bet vis
Liek butum sutikgs, jog tai yra ydingas ir g6dingas
dalykas, tai mes, remdamiesi vieiaja nuomone, tu-
retume k4 atsakyti. Bet dabar jau ai5ku, kad tu
sakysi, jog neteisingumas yra ir graZus, ir stiprus, ir
jam priskirsi visas tas ypatybes, kurias mes priski- 349
riame teisingumui, nes iSdrisai ji priskirbi prie do-
rybes ir i5minties.

- TU puikiai ispejai, tarsi Zynys, - tare jis.

- Vis delto, - pasakiau, - nereikia nusiminti, rei-
kia toliau tirti dalyka tol, kol man atrodys, kad tu
kalbi tai, ka galvoji. Man rodos, Trasimachai, kad
Lu ne kiek nejuokauji, o kalbi taip, kaip i5 tikrqjq
Lau atrodo '|, ' \

- Argi tau ne vis tiek, - tare jis, - ar man i5 !:". " ,. '

Likrqjq taip atrodo, ar ne, - tu tik irodyk, jog kalbun,:'l,' i..
neties4.

- Vis tiek, - atsakiau. - Bet pamegink dar man b

rrtsakyti: ar tau atrodo, kad teisingas Zmogus nori
kuriuo nors atZvilgiu pralenkti kita, irgi teisinga?

- Jokiu budu ne, - atsake jis, - nes kitaip jis
nebutq toks mandagus ir naivus, koki ji dabar ma-
l,ome.

- Ar ir teisingumo reikaluose?

- Net ir teisingumo, - tare jis.

- O ar jis nenoretq pralenkti neteisingo Zmogaus?
Ar jis tai laikybq teisingu dalyku?

- Laikytq teisingu dalyku, - atsake jis, - ir no-
retq pralenkti, bet neistengtq.

- AS ne to klausiu, - pasakiau, - o klausiu tik, ar
Leisingasis, nors nenori ir nesiekia pralenkti teisin- c
gojo, nori pralenkti neteising{i?
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- Taip ir yra.

- O neteisingasis? Ar jis nesiekia pralenkti tei-
singaji ir teisingame darbe?

- Kaipgi nenords! - atsakd Trasimachas. - Juk
jis nori visus pralenkti.

- Taigi, - tariau, - neteisingasis nor6s pralenkti
kita neteising4ji ir neteisingame darbe ir pats steng-
sis tu3eti daugiau uZ visus k_itus?

- Taip ir bus, - atsake jis.

- Sutariame Sitaip, - tariau: - teisingas Zmogus
nenori pralenkti I save pana5aus Zmogaus, tik nepa-
naiu i save, o neteisingas nori pralenkti ir pana5q
i save, ir nepanaiq.

- Puikiai pasakei.

- Ar neteisingasis yra protingas ir geras, o teisin-
gasis - nei protingas, nei geras?

- Kaip tik taip, - atsake jis.

- Vadinasi, neteisingasis 5rra panaSus i protinga
ir ger4, o teisingasis - nepana5us.

- Kaipgi toks budamas jis bus nepanaBus i toki, -
tart:, - o toks nebudamas bus pana5us?

- Taigi kiekvienas i5 jq yra toks, i koki jis yra
panaSus.

- O kodel gi ne? - atsake jis.

- Gerai, Trasimachai, - tariau. - Vien4 Zmogq tu
vadini muziku, o kit4 - nemuziku?

- Taip, vadinu.
- Katra i5 jq vadini protingu, o katra - nepro-

tingu?

- Muzika vadinu protingu, o nemuzik4 - nepro-
tingu, blogu.

- Nusimanantis apie muzik4 yra ir geras, o ne-
nusimanantis - blogas?

- Taip.
- Na, o gydytojas? Irgi taip pat?
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- Pana5iai.

- Ar tau, mano mielas, atrodo, kad muzikas, de-

rindamas 15rr'4, noretq ir siektq pralenkti kita muzi-
krq stygrl itempimu ir atleidimu?

- Ne, neatrodo.

- O ar jis nenordtq pralenkti nemuzika?

- B0tinai noretq.
- O kaip gydybojas? Ar, paskirdamas valgi ar ge- 350

rim4, jis nenoretq pralenkti kita Sydytoj4 arba gy-
rl.ymo taisykles?

- Ne.

- O ar jis nenoretq pralenkti negydyboja?

- Noretq.
- Imkim bet kuria Zinojimo ir neZinojimo sriti: ar

l<uris nors Zinovas noretq darbais ir ZodZiais pra-
k,nkti kita Zinova ar tik daryti ta pati, ka daro
kiLas i ji pana5us Zinovas tomis padiomis aplinkybe-
rrr is?

- Noretq ta pati daryti, - atsake jis.

- O neZinovas? Ar jis nenoretq pralenkti ir Zino- b

vrt, ir kita neZinov4?

- Tikriausiai noretq.

- Ar Zinovas )rra i5mintingas Zmogus?

- Taip.
- O i5mintingas yra geras?

- Sutinku.
- Taigi i5mintingas ir geras Zmogus nenores pra-

Icnkti sau lygaus, bet tik nelygq sau ir prie5ing4?

- Atrodo, kad taip, - atsake jis.

- O blogas ir nemok5a nor6s pralenkti ir sau ly-
gq, ir prie5inga.

- Taip atrodo.

- Vadinasi, T?asimachai, - tariau, - neteisingas
zmogus nori pralenkti ir panaSq i save, ir nepana5q.
Ar ne taip sakei?
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- Taip, - atsake jis.
c - O teisingasis nenores pralenkti i save pana-

5aus, tik nepana5q?

- Taip.

- Taigi teisingas Zmogus yra pana5us i i5mintin-
gq ir ger4, o noteisingas - i bloga ir nemok5a.

- Taip atrodo.

- Bet juk sutareme, kad i ka kiekvienas i5 juod-

viejq yra pana5us, toks ir yra.

- Sutareme.

- Vadinasi, paai5kdjo, kad teisingas Zmogus yra
geras ir i5mintingas, o neteisingas - nemok5a ir blo-
gas.

d Tt-asimachas su visu tuo sutiko, bet ne taip leng-
vai, kaip aS dia pasakoju, o tik vargais negalais ir
verste verdiamas. Ji pilte pyle prakaitas - juk buvo
vasara. AS tik dabar pirma karba pamadiau T?asi-

mach4 i5raudusi. Kai sutareme, kad teisingumas yra
dorybe ir i5mintis, o neteisingumas - blogybe ir ne-

i5manymas, aS tariau:
- Gerai. Sitai mes jau pripaZinome. Bet taip pat

sakeme, kad.neteisingumas pa galingas. Ar prisi-
meni, Trasimachai?

- Prisimenu. Bet man nepatinka tai, ka tu dia

dabar pasakei. AS turiu kai ka i tai atsakl'ti. Jei
e kalbesiu, tu pasakysi, kad aS sakau retorinq ka1ba.

Taigi arba leisk man kalbeti, ka tik noriu, arba, jei

nori, klausk, o aB tau, tarsi modiutems, sekandioms
pasakas, leisiu pasakoti ir arba linkdiosiu, arba pur-

tysiu galvq.

- Tik jokiu budu neatsakinek prie5ingai savo nuo-
monei, - tariau.

- Atsakysiu taip, kad tau patiks, nes neleidi man
kalbeti. Ko dar nori?
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- Prisiekiu Dzeusu, - tariau, - nieko nenoriu. Jei
sulinki atsakineti, tai atsakinek, o aS klausinesiu.

- Tad klausk.

- AS taves paklausiu to paties, ko neseniai klau-
siau. Mat ai noriu, kad apsvarstytrrme viska iB ei- 351

Ir)s. Tad koks 1ra santykis tarp teisingumo ir netei-

singumo? Juk buvo pasakyta, kad neteisingumas yra
galingesnis ir stipresnis uZ teisinguma. Tadiau jei

t,cisingumas yra i5mintis ir dorybe, tai lengva bus

irodyti, kad jis yra stipresnis uZ neteisingumtu nes

neteisingumas )rra nemok5i5kumas. Niekas to nega-

letq paneigti. Bet a5, Tl'asimachai, nenoriu taip pa-

prastai i5sprgsti ta klausima. PaZiurekime Sitaip: ar
Lu pripaZlsti, jog valstybe gali buti neteisinga ir me-

ginti neteisingai pavergti kitas valstybes arba jau b

yra pavergusi ir laiko jas savo valdZioje?

- Kaipgi nepripaZinsi? - atsake jis. - Ypad taip
<larys labiausiai ir tobuliausiai neteisinga valstybe.

- Suprantu, - tariau, - kad tai tavo teiginys. Bet
aS Stai kaip itai Zirlriu: ay-valqlybe, uZvaldZiusi kita
valstybg, savo galybg iSlaikys be teisingumo pagal-

bos, ar butinai tures pasitelkti teisingLima?

- Jeigu yra taip, kaip tu kq tik pasakei, - atsake c
jis, - jeigu teisingumas yra i5mintis, tai tur6s pasi-

Lelkti teisinguma, o jei yra taip, kaip ai sakiau, - tai
neteisingum4.

- Puiku, Tlasimachai,- tariau, - kad ne tik gal-

vos linkdiojimu ar purtymu pritari ar atmeti, bet
visai graZiai atsakai.

- Noriu tau itikti, - atsake jis.

- Ir gerai darai. Bet padaryk man dar toki ma-

lonum4 ir pasakyk: ar valstybe arba kariuomene,
arba ple5ikq ir vagiq gauja, arba koks kitas Zmoniq
lnrvs, kurishendrai'lmasi k4 nors bloga darybi, gal6-
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tq, tavo nuomone, k4 nors laimeti, jei tie Zmon6s
vieni su kitais elgtqsi neteisingai?

d - Negaletq - atsake jis.

- O jeigu nesielgtq neteisingai? Tada geriau sek-
tqsi?

- Ai5kus dalykas, kad geriau.

- Mat, T?asimachai, neteisingumas sukelia tar-
pusavio nesantaikas, vaidus, neapykanta, o teisin-
gumas - santarvg ir draugystg. Ar ne taip?

- Tegul bus taip, - atsake jis, - nenoriu tau prieS-
tarauti.

- Gerai darai, brangusis. Pasakyk man dar Stai
ka. Jei neteisingumui, kur tik jis atsiranda, yra bO-
dinga sukelti neapykantq, Lai argi jisai, kilgs tarp
Iaisvq Zmoniq ar vergq, neprivers jq vienas kito ne-

e apkgsti, vaidybis ir ar nepasidarys neimanoma ka
nors bendrai veikti?

- Tikrai pasidarys, - atsake jis.

- O jeigu jis atsiras tarp dviejq Zmoniq, ar nei5-
siskirs juodu, ar neprades vienas kito neapkgsti, ar
nephsidarys prieSai ir vienas kitam, ir teisingiesiems?

- Pasidarys, - atsake Tlasimachas.

- O jeigu, nuostabus Lmogau, neteisingumas ky-
la viename Zmoguje, ar jis praras savo galiq, ar tu-
res jos ne kiek ne maZiau?

- Tegul turi jos ne kiek ne maZiau!

- Ar ne toki4 gali4 turi neteisingumas, vis tiek
kur jis atsiranda - valstybeje, gimineje, kariuome-
n6je ar kokioje kitoje bendrijoje, - kad pirmiausia

352 padaro nelmanoma veikti sutartinai, nesTukeiii-ne-
santaik4 ir vaidus, o paskui bendrija padaro prieSi-
ninke sau padiai ir kitiems, kurie yra jai prieSingi,
tarp jq ir teisingiesiems. Ar ne taip?

- Taip.
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- AS manau, kad ir viename Zmoguje neteisingu-
rntrs veiks taip, kaip reikalauja jo.prigimtis: pirrniau-
sia padarys neimanoma bet koki veikim4, nes Zmo-

gus nesutars ir vaidysis pats su savimi, o paskui
t,aps prie5u ir sau padiam, ir teisingiems Zmondms.

Ar ne taip?

- Taip.

- Bet juk, mano mielas, teisingi yra ir dievai?

- Galbut, - atsake jis.

- Taigi, Tt'asimachai, neteisingasis bus prieSas ir b

rlievams, o teisingasis - draugas.

- Megaukis, gardZiuokis savo kalba, - tare jis, -
nebijok! AS tau neprie5tarausiu, kad Sitiems neisi-
pykdiau.

- Na, - tariau, - tai padek man gardZiuotis ir
Loliau atsakin6damas taip, kaip iki Siol atsakinejai.
l'aai5kejo, kad teisingi Zmonds yra iSmintingesni,
gcresni ir geriau gali veikti, o neteisingi nieko nega-

li veikti karbu. Bet jeigu sakome, kad kai kurie ne-

Leisingieji yra drauge k4 nors svarbaus nuveike, nors c

ir budami neteisingi, tai Sitaip sakydami mes esame

ne visai teistrs. Juk jeigu jie butq buve visi5kai ne-

Leisingi, tai btrtrr nesusilaikg ir puolg vieni kitus.
'l'aigi aiSku, kad jie turejo Siek tiek teisingumo, ku-
ris jiems trukde ir tarpusavyje elgtis neteisingai, ir
su savo prie5ais ir leido jiems iwkdvti tai, k4 jie

ivykde. Imdamiesi savo nedon+ darbq jie buvo tik
pusiau nddori, nes tie, kurie yra visi5kai ir tobulai
neteisingi, visai nieko negali veikti. AS gerai Linan, d
l<ad Sitaip Wa, o ne taip, kaip tu i5 pradZiq teigei.
l)abar pasvarstykime, ar teisingieji gJrvena geriau
uZ neteisinguosius ir yra laimingesni, nes mes Zade-

iome v6liau i5siai5kinti 5i klausima. I5 to, ka esame

pasakg, man jau ir dabar ai5ku, bet vis tiek reikia
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apsvarstlti giliau, nes dia kalbame ne apie bet ka,
o apie tai, kaip reikia gyventi.*' 

- Tai svarstyk, - pasake TI-asimachas.

- AS taip ir darysiu, - atsakiau. - Pasakyk man,
ar tu manai, kad arkliui yra bUdingas koks nors
darbas?

e - Manau.
- Ar ne tai tu Iaikai arklio ar kurio kito gyvulio

budingu darbu, k4 galima atlikti ar bent geriausiai
atlikti tik su to g'yvulio pagalba?

- Nesuprantu, - tare jis.

- Paklausiu kitaip: ar gali regeti kuo kitu, o ne
akimis?

- Negaliu.

- O ar gali girdeti kuo kitu, ne ausimis?

- Jokiu budu ne.

- Todel teisingai gal6tume sakyti, kad tai yra
jq- akiq ir ausq - darbas.

- Teisingai.
353 - Ar negaletum v5muoges Sakelg nupjauti kardu,

peiliu ar dar kuo kitu?

- Kodel gi ne?

- Bet, aS manau, niekuo kitu taip graliai nenu-
pjausi, kaip sodininko peiliu, kuris yr.a kaip tik tam
darbui padarybas.

- Teisybe.

- Tai ar nesakysime, kad tai yr.a sodininko peilio
darbas?

- Sakysime.

- Dabar, manau, geriau supranti, ko tavgs klau-
siau: ar kiekvieno daikto darbas nera tai, ka tik jis
vienas gali daryti arba padarybi geriausiai?

b - Suprantu, - tare jis, - ir tikiu, kad tai yra
kiekvieno daikto darbas.
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- Gerai, - pasakiau. - O ar tau neatrodo, kad
kiekvienas daiktas turi ir jam skirtq darb4, ir jam
budinga vertybq? GriZkime prie min6trr pavyzdZiq:
sakysim, akys turi savo darbd

- Turi.
- O ar akys turi ir savo ygllylel
- T\rri ir verbybe.

- Na, o ausys ar turi savo darba?

- T\rri.
- Ar turi ir savo vertybe?

- Ir vertybg.

- O ar ne taip yra ir su visais kitais daiktais?

- Taip.
- Gerai. Ar akys galetq gerai atlikti savo darba, c

jei neturetq joms budingos vertyb6s, o vietoj jos tu-
retrr yda?

- Kaipgi galetrr? - pasake jis. - Matyt, tu turi
galvoje - vietoj regejimo akluma.

- Kaip tik regejimas, - tariau, - ir yra akiq ver-
Lybe. Bet ne to a5 klausiu. AS tik klausiu, 4r kas
nors, turedamas jam b0dinga vertybg, atlieka savo
clarb4 geiai, o turedamas yda - blogai?

- Tikrai taip. Teisybe sakai.

- Ar ausys, netekusios savo vertybes, blogai at-
liks savo darba?

- Blogai.

- Ar Sis desnis tinka ir visiems kitiems daik- d
l,ams?

- Man atrodo, tinka.
- Na, o dabar pasvarstykime Stai ka. Y1l.tgm

l,ikras sielos darbas, kurio ni kas kitas negaletq at-
likLi, - pavyzdliui, 

^pittti", 
valdyti, svarstyli ir visi

liiti panaSus dalykai. Ar galetum visa tai pagristai
grriskirti kam nors kitam, o ne sielai? Argi nesaky-
sim, kad tie dalykai pa budingi sielai?
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- Juos galima priskirbi tik sielai.

- O kaip su gyvybe? Ar nesakysim, kad tai sielos

darbas?

- Tikriausiai.
- Ar nesakysim, kad siela turi ir kokia nors ver-

tYbe?

- Sakysim.
e - T?asimachai, ar siela, netekusi jai budingos ver-

tybes, gales kada nors gerai atlikti savo darb4, ar
negales?

- Negales.

- Taigi bloga siela valdys ir r-upinsis butinai blo-

gai, o gera siela atliks ta darba gerai'

- Botinai.
- Argi mes nesutardme, kad sielos vertybe yra

teisingumas, o neteisingumas - Yda?

- Sdtareme.

- Taigi teisinga siela ir teisingas Zmogus gJrvens

gerai, o neteisingas - blogai.

- Pagai tavo i5vedZiojimus taip iSeina'

354 - Bet tas, kuris gerai gyvena,, Ytd laimingas, jam

sekasi, o kuris blogai gJrvena - prie5ingai'

- Be abejo'

- Taigi teisingasis yra laimingas, o neteisingasis

- nelaimingas.

- Galbut, - atsake Trasimachas'

- Bet buti nelaimingam )rra nenaudinga, o boti
iaimingam - naudinga.

- Kaipgi kitaiP?

- Taigi, laimingasis Tlasimachai, neteisingumas

nera naudingesnis uZ teisingum4.

- Na ir vai5inkis sau, Sokratai,
per bendidijas!

Sitais dalykais

- Tai tu mane vai5ini, TYasimachai,

nes pasidarei sukalbamas ir atsisakei
- pasakiau, -
savo Siurk5-
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Irrmo. Vis delto jaudiuosi nekaip pasivai5ings, - tai b
rrrrrno kalte, ne tavo! Kaip smali1iai, dar iki soties
rrcpasigardZiavg ankstesniuoju valgiu, puola ragau-
li kiekviena atne5am4 naujq valgi, taip, man rodosi,
rlirrau ir a5: dar nei5sprendgs klausimo, kuri mes iS
pradZiq svarsttime, - kas yra teisingumas, - mediau
ii i SaIi ir Sokau nagrineti, ar teisingumas yr.a yda
ir nemok5i5kumas, ar iSmintis ir dorybe; paskui, i5-
,tirdes teigini, kad neteisingumas es4s naudingesnis
uZ teisingumq, nebeiSkendiau ir nuo ano klausimo c
pcrejau prie Sito. Tad dabar i5 tq svarstymq iSejo,
liad aS nieko neZinau. Juk jeigu neZinau, kas yr.a
l,cisingumas, tai vargu ar gal6siu suZinoti, ar teisin-
gumas yra dorybe, ar ne, ir ar tas, kuris jq turi, 5n a
lrrimingas, ar nelaimingas.
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357 Situip pasakqs aS jau maniau, kad man neberei-

kes daugiau kalbeti. Bet pasirode, jog tai buvo tik
li,anga. Glaukonas, kuris visada buna labai karin-
gas, ir dabar nesutiko su Trasimacho atsisakymu ir
tare:

- Sokratai, ar tu nori, kad tiktai atrodl'tq, jog

mus itikinai, ar i5 tikrqjq nori itikinti, kad bet ko-

b kiu atveju teisingumas yra geriau uZ neteisinguma?

- I5 tikrujq norediau jus itikinti, - atsakiau, -
jeigu tai nuo manes priklausy'bq.

- Bet tu, - tare jis, - darai ne tai, ka nori. Pasa-

kyk man: ar tau atrodo, kad yra toks geris, kuri mes
'/ norime tureti 3_e-*dd-l 

jo p_asekmiq, bet megstame ji
tik d6l jo paties, kaip, pavyzdLiti, dZiaugsma ir ma-

lonumrii, kurie yra nekenksmingi ir ateityje neturi
jokirl kitq pasekmiq, o tik teikia idomum4 tam, ku-
ris juos turi?

- Man atrodo, kad yra tokios ru5ies geris.

c - Na, o ar nelaikome geriu ir to, k4 branginame

2 ir del jo paties, ir dei jo pasekmiq, pavyzdZiui, pro-

tingumo, regejimo, sveikatos? Juk tokius dalykus
branginame del Siq abiejq prieZasdiq.

- Taip, - atsakiau.
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- O ar nematai, kad yra dar ir trgllg ggrig'S_r., :.1

l<uriai priklauso gimnastika, ligoniq slaugymas, gy-
rlymas ir kiti pelningi uZsi6mimai? Juos galima va-
rlinti-va{g_in_qryi"ql& bet naudingais. Mes nenoretu- d
rne uZsiimti jais del jq paiiq, o'tik del atlyginimo ir
l<ilokios i5 jq gaunamos naudos.

- Yra ir tokia tredia g6rio ru5is, - atsakiau. - Bet
l<as i5 to?

- Kuriam i5 trr geriq priskirtume teisingum4? -
lraklause jis.

- AS ji priskirdiau, - atsakiat, - graliausiam ge- 358
riui, kuri reikia branginti ir del jo paties, ir del jo
pasekmiq, jei nori buti laimingas.

- Bet daugumai Zmoniq atrodo kitaip, - tare jis. -
.)ie priskiria ji varginandio gdrio ro5iai: juo reiki4
rrZsiimti tik del atlyginimo, gero vardo ir garb6s;
siaip del jo paties reikia jo vengti, nes jis esas labai
sunkus.

- iinau, - atsakiau, - kad daugrrma Zmoniq taip
mano. Jau seniai Trasimachas peikia Sios ru5ies
Leisingum4 ir giria neteisinguma. Bet mane, kaip
atrodo, sunku pamokybi.

- Na, - tare jis, - tai i5klausyk ir mane. GaI tada b

su manim sutiksi. Man atrodo, kad Tlasimachas per
greit pasidavd tarsi angis, tavo pakerdta. Bet aS dar
nesu patenkintas nei vieno, nei kito teiginio irody-
mu. Mat a5 trok5tu suZinoti, kas yra teisingumas ir
neteisingumas ir kokia juodu turi gali4 patys savai-
me sieloje, kur abu gludi; atlyginim4 ir pasekmes c
palikim nuo5alyje. Jeigu sutinki, aS padarysiu taip:
gri5iu prie T?asimacho [rodinejimq ir pirmiausia pa-
sakysiu, kas yra teisingumas paprastq Zmoniq nuo-
rnone ir i5 kur jis yra kiles; antra, parodysiu, kad
visi laikosi teisingumo pried savo nor4, laikydami ji
butinybe, o ne geriu; tredia, parodysiu, kad jq elge-
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sys yra visai suprantamas, nes, kaip jie sako, netei-
singo Zmogaus g5rvenimas yra geresnis negu teisin-
go. Bet man, Sokratai, atrodo ne taip, nors aS neZi-
nau, k4 manyti. T?asimachas ir Simtai kitq savo
kalbomis man jau i5trZe galv4, o kad kas butq pa-

tenkinamai apgyngs teisingum4 ir irodgs, jog jis ge-

riau uZ neteisingum4, vis dar nesu girdejqs. AS no-
rediau, kad kas nors i5garbintq ji pati savaime, ir
labiausiai pageidaudiau, kad tu tai padarytum. To-
del aS i5 visrr jegr-1 girsiu neteisingojo g:yvenim4, o

paskui parodysiu, kaip turetum i5peikti neteisingu-
m4 ir i5eirbi teisingumq. Na, ar tau patinka mano
pasiulymas?

- Labai patinka, - atsakiau. - Argi protingam
Zmogui gali buti kas nors maloniau, kaip daZnai
kalbeti ir klausybis apie toki dalyka?

- Tu puikiai kalbi, - tare jis. - Taigi i5klausyk,
ka sakiau pirmiausia iSdestysi4s, - kokia yra teisin-
gumo prigimtis ir i5 kur jis kilo.

Zmones sako, kad neteisingai elgtis i5 prigimties
wa gera, o patirti netiiiingum4 - bloga. Bet patirbi
neteisihgum4 yra didesnis blogis ui' tq geri, kuri
riatiria tasai, kas neteisingai elgiasi. Todel kai Zmo-

nes vieni kitus skiiaud1ia ir patiria vieni kitq skriau-
das, tie, kurie negali vieno i5 tq dalykq iSvengti, o
kitq laimeti, nusprendLia, jog yra naudinga vieniems
su kitais'susitartirnei daryti skriaudas, nei jas pa-

tirti. Tod6I jie pradejo leisti istatymus ir sudarineti
tarpusavio sutartis, o lstat5rmq nuostatus pavadino
teisetumu ir teisingumu. Tai tokia esanti teisingu-
mo kilme ir esme. Teisingumas uZima tarpine vieta
tarp to, kas yra geriausia, butent nebaudZiamam
neteisingai elgtis, ir to, kas yra blogiausia, tai yra
buti skriaudZiamam ir negaleti atsiker5yti. Buda-
mas per viduri tarp Siq dviejq dalykr; teisingumas

l.u.v''r
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.v ra cglb_reg13g ;4e k1_n 
-g9rl!, -!9! rye. ye-rtiBamas--tik b

t,,,del, kad nJiJteiig_lamd,. !tri+ucti- hjip. Juk tas, ku-
ris gali daryti skriaudas ir yra tikras vyras, niekuo-
rnet nesutiks susitarbi ir neskriausti bei nepatirti
skriaudq, - nebent jis butr-l i5protejqs! Tai tokia, Sok-
ratai, 5rra teisingumo esmti ir taip jis, anot Zmoniq,

.yra kiles.
Kad ir tie, kurie elgiasi teisingai, daro tai prie5

savo nora ir tik del to, kad neistengia neteisingai
clgtis, geriausiai pamatysime, jei mintimis isivaiz- c
<luosime Sitoki dalyk4: ir teisingam, ir neteisingam
Zmogui suteikime galimybq daryti, ka tik jis nori, ir
paZiurekime, kur nuves tro5kimai ir vien4, ir kita.
'l'eisingqji uZklupsime einanti tuo padiu keliu, kaip
ir neteisingaji, - abu ves tro5kimas igyti vis dau-
giau; kiekvlgna{nliSimtis)to trok5ta ir laiko tai ge-

riu, tik ;lstatymas, j egd privGitia :gerhti lvgybe. Gali-
myb6, apie kuri4 aS kalbu, geriausia butrr tokia, jei-
gu juodviem suteiktume toki4 gali4, kokia, sako, ka-
daise turejes Lido palikuonis Gigasl. Jis buvo pie- d
muo ir tarnavo tuometiniam Lidijos valdovui. Kar-
t4, uZejus audrai ir liudiai, sudrebejo Lem,b ir netoli
nuo tos vietos, kur jis gan6, prasivere Zeme ir atsi-
rado didZiulis ply5ys. Nustebes jis nusileido i ta ply-
Si ir, kaip pasakojama, pamate ten visokiq nuosta-
biq dalykq, tarp jq ir tu5diaviduri varini arkli su
durelemis. lki5es pro dureles galvq, viduje jis pama-
te lavon4, i5 paZiuros didesnio nei paprasto Lmo- e
gaus ugio. Lavonas buvo be nieko, tik ant rankos
rnuvejo auksini Zieda,. Numovgs tq Zieda,, Gigas i5-
lindo i5 ply5io. Kai piemenys susirinko praneiti ka-
raliui apie kaimeniq bukle - jie taip darydavo kas
rnenesi,, - atejo ir Gigas, muvedamas auksini Ziedq.
Sededamas tarp kitq, jis netydia atsuko Ziedo aki i
rlelno pusg ir tuoj pat pasidare nematomas aplinkui 360
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sddejusiems. Jie eme kalbeti apie ji taip, tarsi jo dia

visai nebtrtq. Gigas nustebo; diupinedamas Zied4 jis
vel atsuko aki i i5ore ir vel pasidare matomas' Su-

sidomejes jis eme meginti i:ieda,, ar i5 tikro jis turi
tokia galia - pasukgs aki i delno pusg, pasidarai
nematomas, o pasukgs ja i iSore - matomas. Isitiki-
ngs, kad taip yra, jis i5sipra56, kad kartu su kitais

b pasiuntiniais ji vel pasiqstq pas karaliq. Iejes i ru-
mus, jis suviliojo karaliaus Lrnor'4, jos padedamas

nuZud6 ji ir uZeme jo sost4. Jgi-bntq du tokie Ziedai

ir vien4 uZsimautq teisingas Zmogrrs, o kita - netei-

singas, atibdo, jog ne vienas iS juodviejq nebutq toks
atspams, kad liktrr iStikimas teisingumui ir susilai-
kyLq nepalietgs svetimo turto, kai galetq be baimes
pasiimti turguje ka tik nori, isigauti i svetimus na-
mus ir su bet kuo ten santykiauti, k4 nori nuZudybi,

c k4 nori i5laisvinti i5 grandinirr ir apskritai elgtis su

Zmondmis tarsi koks dievas. Siuo atZvilgiu teisinga-
sis niekuo nesiskirbq nuo neteisingojo, nes abu siek-
tq to paties tikslo. Tai botrl ai5kiausias irod5rmas,
kad ne vienas nera teisingas savo noru, o tik i5 prie-
vartos, nes teisingumo niekas nelaiko geriu sau as-

meni5kai ir kai tik mano galis elgtis neteisingai,
taip ir elgiasi. Mat kiekvienas Zmogus tiki, kad ne-

teisingumas jam asmeni5kai yra naudingesnis uZ

d teisingum4, ir jis mano teisingai, - taip pasakys tas,
kuris gina toki teigini. Juk jeigu kas nors, tureda-
mas toki4 galimybg, niekuomet nepanores pasielgti
neteisingai ir nepalies svetimo turto, tai tiems, ku-
rie ji stebes, jis atrodys nelaimingiausias ir kvai-
Iiausias Zmogus. Vie5ai toki Zmogrl jie vieni kitiems
girs - tai bus tik vienas kito apgaudinejimas i5 bai-
mes, kad patys nepatirtq k4 bloga' Stai kaip yra.

e Tq dviejq Zmoniq, apie kuriuos kalbame, gyveni-

m4 sugebesime teisingai ivertinti tik tada, kai imsi-
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nr(' skyrium pati neteisingiausi4 ir pati teisingiau-
r,irr; kitaip nieko nei5eis. O kaip juos imsime sky-
rrrln? Ogi Stai kaip: i5 neteisingojo neatimsime n6
rnrrZiausios neteisingumo daleles, o i5 teisingojo - ne
rnrrliausios teisingumo daleles. Isivaizduokime, kad
ltro<lu abu yra tobuli savo elgesiu. Pirmiausia tegul
rrcl,cisingasis elgiasi taip, kaip geriausieji savo ama-
lo Zinovai: pavyzdZiui, geras vairininkas arba gydy- J61
lojirs Zino, k4 jo menas gali ir ko negali; jis imasi to,
l<r1 gali, ir numoja ranka i tai, ko negali; o jei karbais
rrrrklysta, moka pasitaisyti. Taip ir neteisingasis, gu-
virri imdamasis nedorybiq, turi i5likti nepastebetas,
jr,i nori bUti ypad neteisingas. Kas leidZiasi sugau-
nirrnas, ta reikia laikyti prastu Zinovu. Juk didZiau-
:rirrs neteisingumas - bUti laikomam teisingu;-kai
t,,ks nesi. Taigi tobulam neteisingajam suteikime.!g:
lruliausi4 neteisingum4, nieko i5 jo neatimdami; leis-
kirne jam darant didZiausius nusikaltimus igybi di-..rb
rlziuusi4 teisingumo Slove; jeigu jis kur paslys, tegul
lst,cngia atsikelti; tegul jis bus pakankamai i5kal- ?

l,ingas pasiteisinti, jeigu ji iskqs del kokio nusikal-
tirno; tegul jega nugali ten, kur reikia panaudoti J

srnurt4, nes jam pades drasa, stiprumas arba drau-
;1rri ir turtas. SaHa Sitokio nedorelio pastatykime tei-
singaji, paprastq ir kilnrf Lrnogl4, kuris, Aischilo Zo-

rlliais tariant, nori ne atrodyti, o bUti geras. Atim-
lrime i5 jo t4 atrodyrn4. Mat, jei jis atrodo teisingas, c
irrm, kaip atrodandiam tokiam, plauks dovanos, bus
rodoma pagarba, ir bus neai5ku, ar jis yra teisingas
rlcl teisingumo, ar del dovanq ir pagerbimo. Atimki-
rne i5 jo visk4, palikime tik teisingum4, ir padaryki-
rrrc ji visi5kai prie5ing4 pirmajam Zmogui: nedary-
rlirmas jokio nusikaltimo, tegul jis buna laikomas
,lidZiausiu nedoreliu, kad, nepaveiktas blogos nuo-
rrrones apie ji ir jos pasekmiq, i5laikybq Sita teisin-
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gumo i5meginim4 ir tvirtai liktq teisingas. Tegul jis,
d atrodydamas nedoreliu, o budamas teisingas, liks

nepajudinamas iki pat mirties, kad apie abudu, pa-

siekusius kra5tine riba, vien4 - teisingumo, kita -
neteisingumo, gal6tume sprgsti, katras i5 juodviejq
yra laimingesnis.

- Ak, mielas Glaukonai, - tariau, - kaip puikiai
tu nuvalei tarsi kokias statulas tuodu v5rrus, kad
galetume juos ivertinti!

- Stengiausi kiek galedamas, - pasakd jis. - Ka-
dangi juodu yra tokie, tai, aS manau, nesunku nu-

e sakyti, koks gyvenimas laukia vieno ir kito. Reikia
Sitai padaryti, ir jei a5, Sokratai, kalbesiu Siurk5to-
kai, tai Zinok, kad dia ne mano i,odLiai, o tq, kurie
vietoj teisingumo giria neteisingum4. Jie sakys, kad
teisingasis, toks budamas, bus plakamas botagais,
kankinamas, ji surakins grandin6mis, jam i5degins

362 akis, ir galq gale, i5kentes visas kandias, jis bus
pamautas ant mieto ir suZinos, kad reikia noreti ne
buti, o atrodyti teisingam. Aischilo ZodZius verdiau
reiketq taikyti neteisingajam. I5 tikrqiq jie sakys,
kad neteisingasis uZsiima tikrais dalykais, o ne re-
gimybe, ir nori ne atrodyti neteisingas, o brlti toks:

Jis varo gilia vaga proto dirvoje -
b 15 jos iSauga uZmojai kilniausi.2

Pirmiausia jis turi savo rankose valdZi4, nes at-
rodo es4s teisingas; paskui jis veda Zmona i5 kur tik
nori, i5leidZia dukteris uZ ko panor6jgs, sudaro san-
dorius, draugauja su kuo tik nori ir, be to, i5 visko
turi naudos ir pelnosi, nes ne kiek nesijaudina del
to, kad yra nedoras. Jeigu sueina i konflikta asme-
ni5kai ar valstybes mastu, jis visada nugali prieSus,
o nugaldjgs praturteja, padeda draugams, pakenkia
prie5ams, dievams aukoja puikias aukas ir duoda

c dideles dovanas, - jis geriau uZ teisingqji sugeba
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isileikti dievams ir Zmonems, kuriems tik nori, ir
rrt,rodo labiau dieru mylimas negu teisingasis. Taigi,
Sokratai, jie sako, kad ir dievai, ir Zmon6s neteisin-
gajam sukuria geresnl gyvenim4 negu teisingajam.

Kai Glaukonas baige kalbeti, aS jau ketinau 5i d
lrq atsakyti, bet jo brolis Adeimantas tard:

- Sokratai, ar tu manai, kad klausimas jau i5-

sllrgstas?

- Kur dia manysi, - atsakiau.

- Nepasakyta tai, kq labiausiai reikejo pasaky-
t i, - tare jis.

- Ar neZinai priei,odi,io, - atsakiau, - kad brolis
lrnoliui padeda? Taigi, jei jis ko nepasake, pagelbek

iirrn, nors uZtenka ir to, k4 jis pasake; jo kalba i5mu-
rit: mane i5 veZiq, ir pasidare neimanoma apginti
l,cisingum4.

- Niekus kalbi, - tare Adeimantas. - Bet paklau- e

"vk, k4 aS dar pasakysiu. Mums reikia apsvarstyti
ir prie5ingus jo teiginiui irod5rmus: jie giria teisingu-
rn4 ir peikia neteisinguma. Tada ai5kiau suprasime,
l<4 norejo pasakybi Glaukonas. Tevai ir kiti, kurie
rnpinasi kieno nors auklejimu, savo vaikus moko ir 363

ragina buti teisingus; jie giria teisinguma ne del
paties teisingumo, bet del gero vardo, kuris igyja-
rnas teisingumu, kad tam, kuris atrodo teisingas,
t.as geras vardas teiktq ir valdZios vietas, ir paran-
liias vedybas, ir kitokia naud4, kuria minejo Glau-
l<onas ir kuri gaunama del gero teisingojo vardo.
Iivardydami gero vardo teikiama naud4, jie eina dar
t,oliau ir prideda dievq gausiai teikiamas malones
pamaldiesiems. Apie tai kalba kilnusis Hesiodas ir b

llomeras. Pirmasis sako, kad dievai teisingiesiems
rluoda aZuolq vir5unes su gilemis ir kamiena bitems
lrrikyti; jis sako, kad avys sv)tra nuo vilnq gausybes,


