
PLATON 

 

  

 

 

 

KRITON 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
OSOBY DIALOGU: 

  

SOKRATES 

KRITON 

 
 
 

SOKRATES. 
Coś tak wcześnie przyszedł, Kritonie? A moŜe to jeszcze nie rano? 

 
KRITON. 

AleŜ i bardzo. 
 

SOKRATES. 
Która mniej więcej? 

 
KRITON. 

Świt wczesny. 
 

SOKRATES. 
Szczególne, Ŝe cię raczył dozorca więzienia usłuchać. 

 
KRITON. 

On mnie juŜ zna, Sokratesie, bo ja tu często chodzę, a jeszcze i coś tam dostał ode mnie. 
 

SOKRATES. 
A dopiero coś przyszedł, czy dawno? 

 
KRITON. 

Dosyć dawno. 
 

SOKRATES. 
No to czemuŜeś mnie zaraz nie zbudził, tylkoś tak cicho usiadł koło mnie? 

 
KRITON. 

Nie, na Zeusa, Sokratesie. ToŜ ja bym i sam dla siebie nie chciał takiej bezsenności i jeszcze 
w takim smutku. Ja cię teŜ od chwili juŜ podziwiam; widzę, jak ty smacznie śpisz; i umyślnie 
cię nie budziłem: niech ci będzie jak najprzyjemniej. Ja juŜ często i przedtem myślałem sobie, 
jakie ty masz szczęśliwe usposobienie w całym Ŝyciu, a najwięcej w tym nieszczęściu teraz; 

jak ty to łatwo i łagodnie znosisz. 
 

SOKRATES. 
No przecieŜ, Kritonie, głupio by było oburzać się, kiedy człowiek w tym wieku, Ŝe potrzeba 

juŜ skończyć. 
 

KRITON. 
I inni, Sokratesie, w tym wieku popadają w podobne nieszczęścia; ale ich wiek zgoła nie 

chroni od tego, Ŝeby się na taki los nie burzyli. 
 



SOKRATES. 
To prawda; ale czemuś ty tak rano przyszedł? 

 
KRITON. 

Nowinę, Sokratesie, przyniosłem przykrą; nie dla ciebie, jak uwaŜam, tylko dla mnie i dla 
twoich bliskich, i przykrą, i cięŜką, a mnie ją chyba najcięŜej przenieść. 

 
SOKRATES. 

CóŜ to takiego? Pewnie okręt przyszedł z Delos, a po jego przybyciu ja mam umrzeć? 
 

KRITON. 
Jeszcze nie przyszedł, ale zdaje mi się, Ŝe dzisiaj przyjdzie. Tak mówią ludzie; przyszli z 
Sunion i tam go zostawili. Widać z tych wiadomości, Ŝe przyjdzie dzisiaj, a ty będziesz 

musiał, Sokratesie, jutro Ŝycie zakończyć. 
 

SOKRATES. 
Ano, Kritonie, to szczęśliwej drogi. JeŜeli się bogom podoba, to niech tak będzie. Ale ja nie 

myślę, Ŝeby on przyszedł dzisiaj.  
  

KRITON. 
Dlaczego tak myślisz? 

 
SOKRATES. 

Ja ci powiem. Bo mam umrzeć na drugi dzień po przyjściu okrętu. 
 

KRITON. 
Tak mówią ci tu, zarządcy. 

 
SOKRATES. 

Więc myślę, Ŝe on nie jutro przyjdzie, ale pojutrze. A wnoszę tak z pewnego snu, który 
miałem przed chwilą tej nocy. Zdaje się, Ŝe jakoś w samą porę mnie nie zbudziłeś. 

 
KRITON. 

A cóŜ to był za sen? 
 

SOKRATES. 
Wydawało mi się, jakby jakaś kobieta do mnie przyszła piękna i postawna, a białe miała 

suknie; zawołała mnie i powiada: "Dnia trzeciego przybędziesz do Ftyi, gdzie plony obfite". 
 

KRITON. 
Szczególny ten sen, Sokratesie. 

 
SOKRATES. 

Ale jasny, jak mi się zdaje, Kritonie. 
 

KRITON. 
I bardzo - oczywiście. Ale przedziwny człowieku, Sokratesie. Jeszcze i teraz posłuchaj mnie i 
ratuj się. Bo mnie, jeŜeli ty umrzesz, spotka nie jedno tylko nieszczęście, ale naprzód: stracę 

takiego przyjaciela, jakiego nigdy drugiego nie znajdę, a jeszcze będzie się niejednemu 
zdawało, kto mnie i ciebie dobrze zna, Ŝe mogąc cię uratować, gdybym był chciał odŜałować 



pieniędzy, nie pomyślałem o tym. A jakaŜ moŜe być bardziej haniebna opinia od tej: uchodzić 
za takiego, co pieniądze więcej ceni niŜ przyjaciół? Szerokie koła nie uwierzą, Ŝeś ty sam nie 

chciał stąd wyjść, choć myśmy cię nakłaniali. 
 

SOKRATES. 
Ale cóŜ wam tak, poczciwy Kritonie, zaleŜy na opinii szerokich kół? Najprzyzwoitsi i 

najrozumniejsi ludzie, o których się więcej dbać powinno, pomyślą, Ŝe to się właśnie tak 
stało, jak się stanie. 

 
KRITON. 

A jednak widzisz chyba, Sokratesie, Ŝe trzeba dbać o opinię i u szerokich kół. Widzisz, co się 
dzieje; widać, Ŝe szerokie koła potrafią nie najmniejsze nieszczęścia powodować, ale 

największe po prostu, jeŜeli kogo przed nimi oczernią. 
 

SOKRATES. 
Gdyby to tak, Kritonie, mogły szerokie koła powodować największe zło, Ŝeby tak mogły i 

największe dobro, dobrze by to było. Tymczasem one ani jednego, ani drugiego nic potrafią. 
Ani mądrym człowieka nie zrobią, ani głupim; ot, robią to, co im się trafi. 

 
KRITON. 

Tak, tak; niech tam będzie. Ale to, Sokratesie, powiedz mi: prawda, tobie chodzi o mnie i o 
innych przyjaciół, Ŝeby jeślibyś stąd uszedł, donosiciele nam nie robili kłopotów za to, Ŝeśmy 

cię stąd wykradli i Ŝebyśmy nie musieli albo całym majątkiem nałoŜyć, albo grubymi 
pieniędzmi; albo i jeszcze się nam coś, oprócz tego, oberwie; więc jeŜeli się boisz czegoś 

podobnego, to daj temu pokój. PrzecieŜ Ŝeby ciebie uratować, naszą powinnością jest podjąć 
to niebezpieczeństwo i jeszcze większe niŜ to, jeŜeliby potrzeba. Więc posłuchaj mnie i 

koniecznie tak zrób. 
 

SOKRATES. 
Ja i o tym myślę, Kritonie, i o wielu innych względach. 

  
KRITON. 

Więc i o to się nie bój. PrzecieŜ to nawet niewielkie sumy, co tu niektórzy gotowi wziąć, 
uratować cię i wyprowadzić stąd. Przy tym, czy ty nie znasz tych donosicieli, jak ich łatwo 
podpłacić, jak na nich potrzeba mało pieniędzy. A tobie wystarczą, myślę, moje pieniądze; 
będzie dość. Potem, jeŜeli się o mnie boisz i myślisz, Ŝe nie trzeba ruszać moich, toŜ ci tu 

znajomi gotowi pieniądze złoŜyć. Jeden nawet juŜ przyniósł właśnie na ten cel, ile potrzeba; 
Simiasz z Teb. A gotów jest i Kebes, i innych wielu bardzo. Więc jak mówię, nie bój się o to i 

nie opuszczaj rąk, zamiast się ratować, ani jakeś tam w sądzie mówił, tym się nie gryź, Ŝe 
gdybyś stąd wyszedł, to nie miałbyś co ze sobą począć. Bo i wszędzie indziej, gdzie tylko 

przyjdziesz, będą cię ludzie kochali. A gdybyś chciał pójść do Tesalii, to ja tam mam 
znajomych; oni cię będą bardzo szanowali i będziesz u nich bezpieczny, i nikt ci nie będzie 

dokuczał w Tesalii. 
A jeszcze, Sokratesie, mam to wraŜenie, Ŝe nawet nic godziwego nie zamyślasz zrobić, 

oddając się na śmierć, kiedy się moŜesz uratować. I tak się śpieszysz do tego, do czego by się 
i wrogowie twoi mogli śpieszyć, i pośpieszyli się teŜ, Ŝeby cię zgubić. A oprócz tego, zdaje 

mi się, Ŝe i chłopców własnych rzucasz na pastwę losu; mógłbyś ich wychować, wyprowadzić 
na ludzi, a ty ich rzucasz i zabierasz się; niech sobie robią, co chcą, ciebie to nic nie obchodzi. 
I co z nimi będzie? Oczywiście - jak to zwykle z sierotami, kiedy same zostaną na świecie. Bo 
albo się nie powinno robić dzieci, albo juŜ razem z nimi biedę gryźć i chować, i kształcić. A 



ty, mam wraŜenie, wybierasz sobie tak co bądź. A to trzeba tak, jak by wybrał człowiek 
dzielny, człowiek odwaŜny, to wybierać, kiedy ktoś tak mówi, Ŝe o dzielność dbał przez całe 

Ŝycie. 
Ja, doprawdy, ja się i za ciebie, i za nas, za twoich przyjaciół, wstydzę; to wszystko, co się z 
tobą stało, będzie tak wyglądało, Ŝe się przez jakiś brak woli u nas takie rzeczy porobiły i to 

wniesienie skargi do sądu; przecieŜ weszła, choć mogła była nie wpłynąć, i sam przebieg 
procesu, jak się odbył; i ten koniec teraz, jak na śmiech to wszystko; przez jakieś tchórzostwo, 
przez niemrawe postępowanie z rąk się nam wszystko wymknęło, powiedzą, bośmy cię wcale 
nie wyratowali ani ty samego siebie; a moŜna było przecieŜ i dałoby się, gdybyśmy my byli 

choć coś trochę warci! 
Więc to, Sokratesie, zwaŜ, Ŝeby oprócz nieszczęścia jeszcze i wstydu nie było i dla ciebie, i 
dla nas. Zastanów się przecieŜ, a lepiej; juŜ i nie pora się zastanawiać, tylko się zdecydować. 

Decyzja jedna tylko. Tej nocy przecieŜ wszystko się to musi odbyć. JeŜeli jeszcze 
poczekamy, nic się nie da zrobić i juŜ nic niepodobna. Więc na kaŜdy sposób, Sokratesie, 

posłuchaj mnie i koniecznie, bezwarunkowo tak zrób, nie inaczej. 
 

SOKRATES. 
Kochany Kritonie. Bardzo cenne twoje chęci, gdyby tylko w nich była pewna poprawność. A 
jeśli nie, to im są gorętsze, tym przykrzejsze. Więc trzeba się nam zastanowić, czy to zrobić, 

czy nie. Ja juŜ taki jestem; nie tylko teraz, ale zawsze taki, nie umiem nikogo i niczego innego 
słuchać, jak tylko argumentu, który mi się po rozwadze wyda najlepszy. A tych argumentów, 
które przedtem przytaczałem, nie umiem teraz wyrzucić za drzwi, kiedy mnie dzisiejszy los 
spotkał, ale coś mi się wydają zupełnie takie same, i te same szanuję i czczę co i przedtem. 
JeŜeli dzisiaj nie znajdziemy lepszych niŜ one, to bądź przekonany, Ŝe ja ci nie ustąpię pod 
Ŝadnym warunkiem, nawet gdyby nas potęga szerokich kół jeszcze więcej niŜ teraz straszyła, 

niby małe dzieci, i na stracha nam nasyłała kajdany, skony, konfiskaty dóbr...  
Więc jak by to najprzyzwoiciej moŜna rozpatrzyć? MoŜe naprzód weźmy ten argument, który 
ty mówisz; to o tych opiniach; czy się dobrze mówiło za kaŜdym razem, czy nie, Ŝe na jedne 
opinie naleŜy zwaŜać, a na drugie nie. Czy teŜ, zanim ja miałem umrzeć, to była prawda, a 

teraz pokazało się, Ŝe tak tylko, aby mówić, mówiło się inaczej, a naprawdę to było 
dzieciństwo i takie sobie gadanie. Ja chcę naprawdę,, razem z tobą, Kritonie, rozpatrzyć, czy 
mi się ten argument przedstawi w nieco innym świetle na tle mojego obecnego stanu, czy w 

tym samym: i albo mu damy pokój, albo teŜ będziemy go słuchali.  
OtóŜ mam wraŜenie, Ŝe zawsze tak jakoś mówili ludzie uwaŜający, Ŝe jednak coś mówią, tak 

jak w tej chwili ja mówiłem, Ŝe z opinii, które ludzie Ŝywią, trzeba jedne cenić wysoko, a 
drugich nie. Na bogów, Kritonie. Ty nie uwaŜasz, Ŝe to dobrze powiedziane? PrzecieŜ ty, po 

ludzku rzeczy biorąc, nie masz umrzeć jutro; ciebie nie moŜe zbijać z tropu to obecne 
nieszczęście. PomyślŜe!  

Nie wydaje ci się słusznym to zdanie, Ŝe nie wszystkie opinie ludzkie naleŜy szanować, ale 
jedne tak, a drugie nie. I nie wszystkich ludzi, tylko jednych tak, a drugich nie. Co powiesz? 

To nie jest słuszne zdanie?  
  

KRITON. 
Słuszne.  

  
SOKRATES. 

Więc które coś warte, te szanować, a które nic, tych nie?  
  

KRITON. 
Tak. 



  
SOKRATES. 

A warte coś opinie ludzi myślących, a nic niewarte opinie jednostek bezmyślnych? 
 

KRITON. 
No pewnie. 

  
SOKRATES. 

A proszę cię; jakŜe się znowu takie rzeczy mówiło: człowiek, który ćwiczy ciało i zajmuje się 
gimnastyką, czy zwaŜa na pochwały i nagany kaŜdego, i na mniemania, czy teŜ tylko na 

jednego jedynego, który jest właśnie lekarzem lub nauczycielem gimnastyki? 
  

KRITON. 
Na jednego tylko. 

  
SOKRATES. 

Więc bać się trzeba nagany, a cenić sobie pochwały tylko tego jednego, a nie szerokich kół? 
  

KRITON. 
Tak, to jasne. 

  
SOKRATES. 

Więc on tak powinien postępować i ćwiczyć się, i jeść, i pić, jak to się wydaje jednemu, temu, 
co nad nim stoi i rozumie się na rzeczy raczej, niŜ jak się wszystkim innym wydaje? 

  
KRITON. 
Tak jest. 

  
SOKRATES. 

Dobrze. A gdyby nie słuchał tego jednego i nie szanował jego zdania, i nie cenił jego 
pochwał, a cenił zdania szerokich kół, choćby i nie znających się nic a nic na rzeczy, czy mu 

się nic złego przez to nie stanie? 
  

KRITON. 
JakŜe nic? 

  
SOKRATES. 

A jakieŜ to zło i czego się tyczy, i do czego się odnosi u tego, co nie słucha? 
  

KRITON. 
Oczywiście, Ŝe dotyczy jego ciała; on przecieŜ ciało marnuje. 

  
SOKRATES. 

Dobrze mówisz, zatem i w innych sprawach, Kritonie, tak samo, Ŝeby nie przechodzić 
wszystkiego po kolei, i tak samo tam, gdzie chodzi o sprawiedliwość, i niesprawiedliwość, i 

hańbę, i piękno, i dobro, i zło, rzeczy, o których teraz radzimy - czyśmy w tych rzeczach 
powinni iść za opinią szerokich kół i bać się jej, czy teŜ za opinią jednego, jeśli się ktoś na 

tych rzeczach rozumie, i takiego naleŜy szanować i bać się go więcej niŜ wszystkich innych 
razem, bo jeśli za nim nie pójdziemy, to popsujemy i splamimy coś, co się przez 

sprawiedliwość lepsze staje, a przez niesprawiedliwość ginie? Czy nie tak? 



  
KRITON. 

Tak mi się zdaje, Sokratesie. 
  

SOKRATES. 
No więc; otóŜ jeśli to, co się przez higienę lepszym staje, a przez chorobliwe wpływy psuje, 

zniszczymy, słuchając czegoś innego, a nie opinii tych, którzy się na rzeczy rozumieją, to czy 
nam warto Ŝyć, kiedy nam się to coś popsuje, a to niby jest ciało? Czy nie? 

  
KRITON. 

Tak. 
 

SOKRATES. 
Więc czy warto nam Ŝyć z ciałem zepsutym i podłym?  

  
KRITON. 

Nie. 
  

SOKRATES. 
A z tym nam warto Ŝyć zepsutym, co niesprawiedliwość plami i czemu sprawiedliwość słuŜy? 

CzyŜbyśmy uwaŜali, Ŝe mniej wart od ciała ten jakiś nasz pierwiastek, którego się tyczy 
niesprawiedliwość i sprawiedliwość?  

  
KRITON. 

Nigdy. 
  

SOKRATES. 
Więc on więcej wart?  

  
KRITON. 
I znacznie. 

  
SOKRATES. 

Więc, mój kochany, moŜe nie tak bardzo się naleŜy troszczyć o to, co o nas powiedzą 
szerokie koła, ale co powie ten, który się rozumie na sprawiedliwości i niesprawiedliwości; on 

jeden i prawda sama. Więc naprzód niesłuszna twoja teza, kiedy twierdzisz, Ŝeśmy się 
powinni troszczyć o opinię szerokich kół tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe i piękne, i 
dobre, i na odwrót. Ale znowu, powie moŜe ktoś, mogą nas te szerokie koła Ŝycia pozbawić.  

  
KRITON. 

Oczywiste i to; z pewnością powie, Sokratesie.  
  

SOKRATES. 
Słusznie mówisz. Ale wiesz co? Ten argument, któryśmy przeszli, mnie przynajmniej wydaje 
się jeszcze ciągle taki sam jak dawniej. Więc zobacz znowu ten, czy zostajemy przy tym, czy 

nie, Ŝe nie: Ŝyć za kaŜdą cenę potrzeba, ale dobrze Ŝyć.  
  

KRITON. 
A zostajemy. 

  



SOKRATES. 
A Ŝe dobrze i pięknie, i sprawiedliwie, to jest jedno i to samo, zostajemy przy tym czy nie?  

  
KRITON. 
Zostajemy. 

  
SOKRATES. 

No więc na załoŜenia się zgadzamy; zobaczmyŜ, czy wynika z nich, Ŝem ja powinien 
próbować ucieczki stąd, choć Ateny nie pozwalają, czym nie powinien. Jeśli się pokaŜe, Ŝem 
powinien, to próbujmy, jeśli nie, dajmy pokój. A to, co ty mówisz, te uwagi o wydatkach, o 

opinii, o wychowaniu dzieci, to bodaj czy nie będą uwagi dobre dla tych, którzy od ręki 
skazują człowieka na śmierć, a potem by go z martwych wskrzesić gotowi, gdyby mogli; nie 
dla człowieka myślącego; nie - to dla tych szerokich kół. A my, skoro tok rozumowania tędy 
prowadzi, bezwarunkowo nie bierzemy czego innego pod uwagę jak tylko to, cośmy w tej 

chwili mówili: czy słusznie postąpimy, dając pieniądze tym, którzy mnie mają stąd 
wyprowadzić, niby przez wdzięczność, i sami teŜ - jeden z nas ułatwi ucieczkę, a drugi się 

pozwoli wyprowadzić, czy teŜ naprawdę popełnimy zbrodnię robiąc to wszystko. I jeŜeli się 
takie postępowanie okaŜe zbrodnią, to juŜ bezwarunkowo nie będziemy brali w rachubę tego, 

czy umrzeć wypadnie, jeŜeli zostaniemy na miejscu i cicho będziemy siedzieli, czy nas 
cokolwiek bądź spotka, byle tylko nie zbrodnia. 

 
KRITON. 

Mnie się wydaje, Ŝe ty dobrze mówisz, Sokratesie. Więc patrzaj, co robić. 
  

SOKRATES. 
Słuchaj, dobra duszo; rozwaŜajmy razem i jeŜeli gdzieś będziesz miał coś przeciw temu, co 

powiem, to mów, zaprzecz - ja cię posłucham. A jeŜeli nie, to nie powtarzaj w swojej 
poczciwości wciąŜ tego samego, Ŝe ja powinienem stąd wyjść wbrew woli Aten. Bo mnie 
ogromnie zaleŜy na tym, Ŝebym to zrobił, kiedy cię przekonam, a nie wbrew tobie. Więc 
zobacz początek rozwaŜań, czy ci wystarcza, i próbuj odpowiadać na pytania, jak moŜesz 

najlepiej. 
  

KRITON. 
No, spróbuję. 

  
SOKRATES. 

śadnym sposobem nie powinno się, powiemy, popełniać zbrodni dobrowolnie, czy teŜ w 
jednym sposobie moŜna, a w innym nie? Czy teŜ zbrodnia nigdy nie jest ani dobra, ani 

piękna, jakeśmy się na to nieraz dawniej zgadzali (jak się to i przed chwilą mówiło). MoŜe się 
gdzieś w tych kilku dniach ostatnich ulotniły te zasady, któreśmy przedtem wspólnie 

uznawali; kto wie, Kritonie, my, ludzie w tym wieku, starcy, rozprawialiśmy tak powaŜnie, a 
nie wiedział sam jeden z drugim, Ŝeśmy zupełnie jak małe dzieci; czy moŜe raczej rzeczy 

mają się zupełnie tak samo, jakeśmy i my przedtem mówili, wszystko jedno, czy tak mówią 
szerokie koła, czy nie, i wszystko jedno, czy nam wypadnie coś jeszcze gorszego znieść niŜ to 
teraz, czy coś lŜejszego, zawsze zbrodnia jest czymś złym i hańbą dla tego, który ją popełnia, 

bez względu na wszystko inne? Zgodzimy się czy nie? 
  

KRITON. 
Zgodzimy się. 

  



SOKRATES. 
Więc nigdy zbrodni popełniać nie wolno? 

  
KRTTON. 

Nie, oczywista. 
  

SOKRATES. 
Ani jeśli na kimś zbrodnię popełniono, zbrodnią odpłacać, jak sądzą szerokie koła, skoro w 

ogóle nigdy zbrodni popełniać nie wolno? 
  

KRITON. 
Zdaje się, Ŝe nie. 

  
SOKRATES. 

No cóŜ; a źle robić trzeba, Kritonie, czy nie? 
  

KRITON. 
Nie trzeba przecieŜ, Sokratesie! 

  
SOKRATES. 

CzyŜby? A ziem płacić, kiedy się zła doznało, jak mówią szerokie koła, to sprawiedliwie czy 
niesprawiedliwie? 

  
KRITON. 

Nigdy. 
 

SOKRATES. 
Więc moŜe robić ludziom źle to nic innego jak zbrodnia?  

  
KRITON. 

Prawdę mówisz.  
  

SOKRATES. 
Więc ani zbrodnią odpłacać nie trzeba, ani źle robić nikomu, nawet gdybyś nie wiadomo 

czego od ludzi doświadczył, Kritonie, kiedy się na to zgadzasz, uwaŜaj, Ŝebyś się nie zgodził 
wbrew osobistemu przekonaniu. Ja wiem, Ŝe dziś mato kto tak myśli i mało kto będzie tego 

zdania. A jeŜeli jeden tak myśli, a drugi nie, tacy dwaj nigdy się nie zgodzą na wspólne 
zasady działania; koniecznie będzie jeden drugim gardził widząc, jak się tamten decyduje. 

Więc zastanów się i ty bardzo uwaŜnie, czy zgoda między nami, czy moje przekonanie 
podzielasz i czy zaczniemy naszą naradę od tego, Ŝe nigdy nie godzi się ani zbrodni 

popełniać, ani zbrodnią odpłacać, ani jeśli się zła doznało, złem za złe oddawać. A moŜe 
odstępujesz i nie godzisz się na punkt wyjścia. Bo ja mam to przekonanie juŜ od dawna i teraz 

jeszcze je wyznaję, a ty, jeśli moŜe masz jakie inne zdanie, to powiedz, poucz mnie. JeŜeli 
zostajesz przy dawnym, to posłuchaj, co dalej.  

  
KRITON. 

Zostaję i zgadzam się z tobą; więc mów.  
  

SOKRATES. 



Mówię tedy dalej, a raczej pytam: czy jeśli się z kimś umówisz na rzecz słuszną, masz tego 
dotrzymać czy zrobić zawód?  

  
KRITON. 

Dotrzymać.  
  

SOKRATES. 
JeŜeli tak, to przypatrz się: jeŜeli się stąd wyniesiemy, a nie przekonamy państwa, zrobimy 

komuś źle, i to komu najmniej naleŜy, czy teŜ nie? I nie dotrzymamy umowy, którąśmy 
zawarli na rzecz słuszną, czy nie?  

  
KRITON. 

Nie umiem ci, Sokratesie, odpowiedzieć na to pytanie; nie rozumiem.  
  

SOKRATES. 
Więc tak, popatrz, gdybyśmy tak mieli stąd uciekać, czy jak tam to zechcesz nazwać, a tu by 
prawa przyszły i państwo we własnej osobie, stanęłyby nam nad głową i zapytały: "Słuchaj, 

Sokratesie, co ty zamyślasz zrobić? Chyba nic innego, tylko tym czynem, który podejmujesz, 
myślisz nas, prawa, zgubić i całe państwo, o ile w twojej mocy? Czy sądzisz, Ŝe potrafi 

jeszcze istnieć i nie wywrócić się do szczętu państwo, w którym wydane wyroki mocy Ŝadnej 
nie mają, ale im ludzie prywatni władzę odejmują i waŜność?" Co powiemy, Kritonie, na te i 
tym podobne słowa? Bo przecieŜ niejedno by ktoś mógł powiedzieć, juŜ nie mówię, retor, w 
obronie tego prawa zagroŜonego, które nakazuje, Ŝeby wyroki wydane miały moc. A moŜe 

powiemy im, Ŝe zbrodnię popełniło przecieŜ na nas państwo i wyrok wydało niesprawiedliwy. 
To czy co innego powiemy?  

  
KRITON. 

To, na Zeusa, Sokratesie. 
 

SOKRATES. 
A cóŜ, jeśliby prawa powiedziały: "Sokratesie, a czy i na takie postępowanie stanęła zgoda 
między nami a tobą, czy teŜ na to, Ŝe trzeba trwać przy wyrokach, które państwo wyda?" A 

gdybyśmy się dziwili, Ŝe one tak mówią, gotowe by powiedzieć, Ŝe: "Ty się nie dziw, 
Sokratesie, tylko odpowiadaj; to przecieŜ twój zwyczaj pytania i odpowiedzi. A zatem co 
masz przeciwko nam i przeciw państwu, Ŝe nas chcesz teraz wniwecz obrócić? CzyŜ nie 

pierwej myśmy ciebie zrodziły i nie przez nas pojął twoją matkę ojciec twój i spłodził ciebie? 
Więc powiedz tym z nas, tym prawom, które małŜeństw dotyczą, masz do nich jakiś Ŝal, Ŝe 

nie są dobre?" Nie mam Ŝalu, powiedziałbym. "Więc moŜe do tych, które dotyczą 
wyŜywienia i wychowania dzieci? PrzecieŜ i tyś odebrał wychowanie. Więc niedobrze 

nakazywały te z nas, które na to są ustanowione, kiedy polecały ojcu twemu, Ŝeby cię w 
muzyce, w literaturze i gimnastyce kształcił?" 

Dobrze - odpowiedziałbym. "Pięknie; a skoroś się urodził i wychował, i wykształcił, to czyŜ 
potrafiłbyś powiedzieć: po pierwsze, Ŝeś nie był naszym synem i niewolnikiem - ty sam i twoi 

przodkowie?" 
"A jeŜeli tak, to co myślisz, Ŝe równe prawa twoje i nasze? I cokolwiek my byśmy tobie 

próbowały zrobić, to myślisz, Ŝe ci się godzi nam robić na odwet to samo? Czy teŜ wobec 
ojca nie miałeś równych praw, ani wobec pana, jeŜeliś go miał, tak Ŝeby im zaraz oddawać, 
czegokolwiek byś od nich doświadczył, i nie wolno ci było zaraz odpowiadać, kiedyś złe 

słowa usłyszał, ani bić na odwet, kiedy ciebie bito, ani innych wielu podobnych rzeczy robić. 
A wobec ojczyzny i wobec praw to ma ci być wolno, tak Ŝe kiedy my ciebie chcemy zgubić, 



bo to uwaŜamy za słuszne, to ty będziesz próbował na odwet, o ile w twej mocy, gubić nas: 
prawa i ojczyznę? I ty będziesz robiąc to, mówił, Ŝe postępujesz sprawiedliwie? Ty, który 

naprawdę dbasz o dzielność. Czy teŜ taki z ciebie mędrzec, a nie dojrzałeś, Ŝe od matki i od 
ojca, i od innych przodków wszystkich cenniejsza jest ojczyzna i większej czci godna, i 
świętsza i we większym zachowaniu jest u bogów i u ludzi myślących, i czcić ją potrzeba, i 

ustępować jej, i czołem bić przed ojczyzną, kiedy się gniewa nawet, raczej niŜ przed ojcem, i 
albo ją przekonywać, albo robić, co ci kaŜe, i znosić, jeŜeli coś znosić poleci, a cicho siedzieć, 
choćby cię bito i więziono, i wiedziono na wojnę, na rany i na śmierć; masz to robić, bo tego 
wymaga sprawiedliwość, i nie wolno ci się usuwać ani ustępować z pola, ani rzucać szyków, 
ale i w wojnie, i w sądzie, i wszędzie indziej robić masz, co ci kaŜe państwo i ojczyzna, albo 
ją przekonywać, co jest właściwie sprawiedliwe: ale gwałtu zadawać się nie godzi ani matce, 
ani ojcu, ani tym mniej ojczyźnie". CóŜ my na to powiemy, Kritonie? Prawdę mówią prawa 

czy nie? 
  

KRITON. 
Zdaje mi się, Ŝe tak.  

  
SOKRATES. 

"Przypatrz się więc, Sokratesie - powiedziałyby z pewnością prawa - czy my to słusznie 
mówimy, Ŝe niesprawiedliwie chcesz w tym wypadku z nami postąpić? Myśmy ciebie 

zrodziły, wychowały, wykształciły, obsypały wszelkimi dobrami, jakimiśmy tylko mogły, i 
ciebie, i wszystkich innych obywateli, a jednak ogłaszamy wszem wobec i pozwalamy 
kaŜdemu Ateńczykowi, który tylko zechce i uzyska prawa obywatelskie, przyjrzy się 

stosunkom w państwie i nam, prawom, a my mu się nie spodobamy, to wolno mu zabrać 
manatki i iść, dokąd zechce. śadne z nas, Ŝadne prawo mu nie stoi na przeszkodzie i nie 

zabrania; moŜe sobie przecieŜ kaŜdy z was pójść do kolonii, jeŜeli mu się my nie podobamy i 
państwo, a jeśliby się chciał gdzieś indziej przenieść i tam pójść, niech sobie idzie, gdzie 

chce, i zabierze ze sobą, co tylko ma. Ale jeśli który z was siedzi na miejscu i widzi, jak: my 
tu sądzimy sprawy i jak my w ogóle państwem rządzimy, taki juŜ, uwaŜamy, czynem zawarł z 
nami umowę, Ŝe będzie spełniał wszystkie nasze rozkazy; więc kto nie słucha, ten potrójną, 

powiadamy, zbrodnię popełnia, bo nam, rodzicom własnym, nie jest powolny, i 
wychowawcom i umówiwszy się z nami o posłuszeństwo, ani nas nie słucha, ani nas nie 
przekonywa, jeŜeli coś niedobrze robimy. A przecieŜ my mu przedkładamy rzecz, a nie 

narzucamy nigdy rozkazów w sposób ordynarny; zawsze zostawiamy jedno z dwojga: albo 
nas przekonaj, albo rób; a on nie robi ani jednego, ani drugiego".  

"OtóŜ mówimy, Sokratesie, Ŝe te zarzuty będą ciąŜyły i na tobie, jeŜeli zrobisz to, co 
zamyślasz. I nie będziesz ty najmniej winien w Atenach, ale ty przede wszystkim". A gdybym 

ja powiedział: dlaczego właściwie?, to z pewnością słusznie by się mnie uczepiły i 
powiedziały, Ŝe pośród wszystkich Ateńczyków ja właśnie przede wszystkim taką z nimi 
zawarłem umowę. Powiedziałyby: "Sokratesie, my mamy wielkie świadectwa na to, Ŝe i 

myśmy ci się podobały, i państwo. Bobyś przecieŜ nie był, więcej niŜ kaŜdy inny Ateńczyk, w 
mieście przebywał, gdyby ci się nie było więcej niŜ innym podobało".  

"PrzecieŜ nawet na uroczystość nigdyś z miasta nie chodził, chyba raz na Istmos, ani nigdzie 
indziej, chyba gdzieś na wojnę; nigdyś Ŝadnej podróŜy nie odbywał, jak inni ludzie, i nie brała 

cię chętka poznania innych państw i innych praw, tylko myśmy ci wystarczały i nasze 
państwo. Tak bardzo byłeś za nami i godziłeś się być pod naszymi rządami obywatelem; 
zresztą i dzieci tutaj miałeś, jako iŜ ci się to państwo podobało. PrzecieŜ jeszcze podczas 

procesu mogłeś był sobie zaproponować wygnanie, gdybyś był chciał; mogłeś to samo, co 
teraz myślisz zrobić wbrew woli państwa, uczynić wtedy za jego wolą. A tyś się wtedy 

stawiał, Ŝe się niby ty nie będziesz oburzał, gdyby ci przyszło umrzeć, i wolałeś, jakeś mówił, 



raczej śmierć niŜ wygnanie. A teraz ani tamtych słów nie szanujesz, ani na nas, na prawa, nie 
zwaŜasz, chcesz nas wniwecz obrócić, postępujesz jak najlichszy niewolnik, uciekać chcesz 

wbrew umowom, wbrew kontraktom, którymiś się zobowiązał być obywatelem. Więc 
naprzód nam na to właśnie odpowiedz, czy to prawda, co mówimy, Ŝeś ty się zgodził być 

obywatelem wedle nas, a zgodziłeś się czynem, nie słowem, czy teŜ to nieprawda?" Co mu 
powiemy na to, Kritonie? CóŜ, chyba się zgodzimy! 

  
KRITON. 

Koniecznie, Sokratesie. 
  

SOKRATES. 
"CóŜ więc - powiedziałyby - ty łamiesz umowy i zobowiązania zawarte z nami, a nie 
zawierałeś ich pod przymusem ani cię nikt w błąd nie wprowadzał, aniś się nie musiał 

decydować w krótkim czasie, tylko przez siedemdziesiąt lat, w których mogłeś się zabrać, 
jeŜeliśmy ci się nie podobały i umowy ci się nie wydawały słuszne. A tyś ani Sparty nie 

wybrał, ani Krety, o których zawsze mówisz, Ŝe tam są dobre prawa, ani Ŝadnego innego z 
miast helleńskich ani barbarzyńskich; jeszcze mniej się z miasta ruszałeś niŜ kulawi, ślepi i 

inne kaleki; tak szczególnie ci się państwo ateńskie podobało; i my, prawa tutejsze, 
oczywiście. Bo komuŜ by się podobało państwo bez praw? I ty teraz nie myślisz dotrzymać 

umowy? PrzecieŜ, jeśli nas posłuchasz, Sokratesie, i ty się nie będziesz ośmieszał tym 
opuszczeniem miasta". 

"Więc popatrz tak; łamiąc to i uchybiając temu w czymkolwiek, co ty dobrego zrobisz i sobie 
samemu, i swoim najbliŜszym? Bo Ŝe się twoi bliscy takŜe naraŜają na wygnanie z państwa i 
utratę praw obywatelskich albo konfiskatę dóbr, to oczywista. A ty sam, jeśli pójdziesz do 

któregoś z najbliŜszych miast, do Teb czy do Megary, tu i tam są dobre prawa i porządek, to 
naprzód przyjdziesz tam jako wróg ich ustroju społecznego i kto tylko się tam troszczy o 

swoje państwo, będzie na ciebie patrzał spode łba jako na tego, co prawa wniwecz obraca, i 
utwierdzisz tylko opinię swoich sędziów; będą ludzie myśleć, Ŝe oni słuszny wyrok wydali. 
PrzecieŜ kto prawa wywraca, musi mocno wyglądać na gorszyciela ludzi młodych i niewiele 
myślących. Więc moŜe będziesz unikał państw praworządnych i ludzi co najporządniejszych? 

Ale tak robić to czyŜ ci nie wstyd będzie Ŝyć? Albo zaczniesz się zbliŜać do nich i 
najbezczelniej nawiązywać rozmowy – jakie rozmowy, Sokratesie? MoŜe takie jak tu, Ŝe 
dzielność i sprawiedliwość to najwyŜsze wartości człowieka, i Ŝycie według praw, i same 

prawa?" "I nie uwaŜasz, Ŝe wtedy w nieprzyzwoitym świetle stanie cała postać i 
postępowanie Sokratesa? Spodziewać się tego trzeba. Więc moŜe zabierzesz się stamtąd, a 
pójdziesz do Tesalii, do tych znajomych Kritona. Tam największy nieporządek i rozpusta; 

tam by cię moŜe chętnie słuchali, jakeś to śmiesznie uciekł z więzienia, w jakimś przebraniu, 
w koŜuchu czy w czym tam, jak się zwykle ludzie przebierają do ucieczki, i odmieniłeś swój 
wygląd do niepoznania. A Ŝe ty, starzec, kiedy ci juŜ wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 

mało co czasu do Ŝycia zostało, miałeś odwagę i chęć Ŝyć tak z Ŝebractwa, po hultajsku, 
prawa największe złamawszy, tego ci nikt nie powie?"  

"MoŜe i nikt, jeŜeli nikogo nie obrazisz. Ale jeśli nie, to usłyszysz, Sokratesie, niejedno 
poniŜej swojej godności. Więc będziesz się nisko kłaniał całemu światu, będziesz Ŝył jak 

niewolnik i co będziesz robił? Chyba wesoło Ŝyć w Tesalii, jakbyś tam na uczty pojechał do 
tej Tesalii, a gdzieŜ owe rozprawy, te o sprawiedliwości i o innej dzielności, gdzie?" "Ale ty 

chcesz pewnie Ŝyć dla dzieci, Ŝeby je wychować, wykształcić. Jak to? Do Tesalii ich 
zawieziesz i tam ich będziesz chował i kształcił na obcych we własnej ojczyźnie; niech ci 
jeszcze i to mają do zawdzięczenia. Czy teŜ to nie; na miejscu niech się chowają, ale jak ty 

będziesz Ŝył, to lepiej się wychowają i wykształcą, chociaŜ ciebie przy nich nie będzie. 
PrzecieŜ bliscy twoi będą o nich dbali. Czy teŜ moŜe, jeśli do Tesalii pojedziesz, to będą 



dbali, a jeśli do Hadesu, to nie będą? PrzecieŜ jeśli są coś warci, ci co się za twoich 
najbliŜszych podają, to moŜna na nich i tak liczyć".  

"Więc tak, Sokratesie, posłuchaj nas; myśmy cię wychowały i nie ceń ponad nas dzieci, ani 
Ŝycia, ani niczego innego nie przenoś nad sprawiedliwość, abyś i jak do Hadesu przyjdziesz, 
mógł to wszystko powiedzieć tamtejszym władcom na swoją obronę. Bo ani się tobie tutaj 
taki czyn nie wydaje lepszy, ani sprawiedliwszy, ani bardziej zboŜny, ani nikomu z twoich 

bliskich, ani teŜ tam, kiedy przyjdziesz, lepiej ci z nim będzie".  
"Teraz odchodzisz pokrzywdzony, jeśli odejdziesz, ale krzywda cię nie od nas, nie od praw 

spotyka, tylko od ludzi; a jeŜeli wyjdziesz stąd, tak haniebnie krzywdą za krzywdę 
zapłaciwszy i złe za złe oddawszy, jeśli umowy swoje i zobowiązania wobec nas złamiesz i 
źle zrobisz tym, którym najmniej naleŜało, bo sobie samemu i przyjaciołom, i ojczyźnie, i 
nam, to my się będziemy na ciebie gniewały za Ŝycia, a tam nasi bracia, tamte prawa w 

Hadesie, nie podejmą cię łaskawie; dowiedzą się, Ŝeś ty nas próbował wniwecz obrócić, o ile 
było w twojej mocy. Więc niechŜe cię Kriton czasem nie nakłoni, Ŝebyś zrobił to, co on mówi 

raczej, niźli my." Przyjacielu drogi, Kritonie. Bądź przekonany, Ŝe mi te rzecz y ciągle w 
uszach dzwonią, tak jak Korybantom flety w uszach grają, i tak się we mnie mocno głos tych 
słów rozlega, Ŝe nie potrafię słuchać innych. Bądź przekonany, tak się mi przynajmniej teraz 
zdaje, Ŝe jeśli powiesz coś przeciw temu, będziesz mówił daremnie. JednakŜe jeśli uwaŜasz, 

Ŝe coś wskórasz, to mów. 
  

KRITON. 
Nie, Sokratesie; nie mam co mówić. 

  
SOKRATES. 

Więc daj pokój; zróbmy tak, skoro tak bóg prowadzi. 
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