Czym jest prawdziwa sprawiedliwość?
− Arturze, czy ty chcesz, żebyśmy wyglądali na przekonanych, czy też chcesz nas
przekonać naprawdę, że na wszelki sposób lepiej jest być sprawiedliwym niż
niesprawiedliwym?
− Naprawdę − powiedziałem − wolałbym to, gdyby to ode mnie zależało.
− W takim razie − powiada − nie robisz tego, czego chcesz. Bo powiedz mi, czy nie
wydaje ci się, że istnieje takie dobro, które radzi byśmy posiadać nie dlatego, że zmierzamy
do jego skutków, ale dlatego, że kochamy je dla niego samego? Tak jak radość i przyjemność,
które szkody nie przynoszą i nic z nich na potem nie wynika innego, jak tylko radość - dla
tego, który je posiada.
− Mnie się − mówię − wydaje, że jest coś takiego.
− No cóż? A to, co i samo przez się kochamy, i ze względu na jego skutki. Jak na
przykład znowu: rozsądek i widzenie, i zdrowie; przecież takie rzeczy kochamy z jednego i
drugiego względu.
− Tak − powiedziałem.
− A czy widzisz − powiada − pewną trzecią postać dobra, do której należą ćwiczenia
gimnastyczne i poddawanie się leczeniu, i leczenie drugich, i inne robienie pieniędzy. To
przecież są rzeczy przykre i trudne, można powiedzieć, ale przynoszą nam pożytek i nie
chcielibyśmy ich mieć samych dla siebie, ale tylko ze względu na zarobki i na inne skutki,
które przy noszą.
− Jest − powiadam − i to trzecie. Albo co?
− W którym − mówi − z tych trzech rodzajów kładziesz sprawiedliwość?
− Ja − powiedziałem − mam wrażenie, że w tym najpiękniejszym, który i sam dla
siebie, i ze względu na skutki powinien kochać człowiek, który ma być szczęśliwy.
− Nie tak − powiada − wydaje się szerokim kołom. One sprawiedliwość zaliczają do
rodzaju trudów i przykrości, które warto praktykować dla zarobków i dla opinii, dla dobrej
sławy, ale sama dla siebie ta rzecz jest przykra, więc trzeba jej unikać.
− Ja wiem − powiedziałem − że to się tak wydaje i Teodor ją od dawna gani za to, że
jest taka, a niesprawiedliwość pochwala. Ale mnie jakoś, widać, trudno nauczyć.
− Więc, proszę cię − powiada − posłuchaj i mnie, czy nie będziesz jednego zdania ze
mną. Mam wrażenie, żeś Teodora, prędzej niż potrzeba, zaczarował jak węża, a mnie jeszcze
nie po myśli wypadł dowód za jednym i za drugim stanowiskiem. Ja pragnę usłyszeć, czym
jest jedno i drugie, i jaką każde posiada moc, samo przez się, jeżeli w duszy ludzkiej
zamieszka, a mniejsza tam o zarobki i to, co z nich obojga wynika. Więc ja tak zrobię, jeżeli i

ty będziesz tego zdania. Podejmę na nowo myśl Teodora i najpierw o sprawiedliwości
powiem, co o niej ludzie myślą i skąd się miała wziąć. Po drugie to, że wszyscy, którzy ją
praktykują, czynią to niechętnie, jako rzecz konieczną, ale nie: rzecz dobrą. Po trzecie, że
ludzie słusznie tak robią. Bo przecież o wiele lepsze jest życie człowieka niesprawiedliwego
niż sprawiedliwego; tak mówią. Tymczasem mnie, Sebastianie, nie tak się jakoś wydaje.
Więc doprawdy, jestem w kłopocie, bo pełne mam uszy Teodora i tysiąca innych, a nigdym
nie słyszał tak, jakbym chciał, żeby ktoś mówił o obronie sprawiedliwości, że lepsza jest od
niesprawiedliwości. Ja chcę słyszeć, jak ją ktoś chwali dla niej samej. Mam wrażenie, że od
ciebie chyba najlepiej się tego dowiem . Dlatego sam zbiorę siły i będę mówił pochwałę życia
niesprawiedliwego, a mówiąc pokażę tobie, w jaki sposób pragnę znowu, żeby i ciebie
usłyszeć, jak niesprawiedliwość ganisz, a sprawiedliwość chwalisz. Zobacz, czy ci odpowiada
to, co mówię.
- Ależ nadzwyczajnie - powiedziałem. - O czymże by chętniej człowiek inteligentny często
mówił i słuchał?
− Doskonale mówisz − powiada. − Więc to, co naprzód miałem powiedzieć, o tym
posłuchaj, co to takiego jest, i skąd się wzięła sprawiedliwość. Mówią przecież, że
wyrządzanie krzywd jest z natury dobre, a doznawanie krzywdy − złe. Ale większym złem
góruje doznawanie krzywd, niż dobrem ich wyrządzanie. Tak że gdy się ludzie nawzajem
krzywdzą i wzajemnych krzywd od siebie doznają, i kosztują jednego i drugiego, wtedy ci,
którzy nie mogą jednego uniknąć, a na drugie sobie pozwolić, uważają za rzecz pożyteczną
umówić się wzajemnie, że się nie będzie krzywd ani wyrządzało, ani doznawało.
Dlatego zaczęli prawa układać i umowy wzajemne i nazwali to, co prawem
przepisane, czymś legalnym i sprawiedliwym. Takie jest pochodzenie i taka jest istota
sprawiedliwości; ona jest czymś pośrednim pomiędzy tym, co jest najlepsze: jeżeli się
krzywdy wyrządza, a nie ponosi kary, i tym, co najgorsze: kiedy pokrzywdzony nie może się
mścić. Sprawiedliwość leży pośrodku pomiędzy jednym i drugim, więc jej nie kochają jako
dobra, tylko ją cenią dlatego, że nie czują się na siłach, żeby krzywdy wyrządzać. Przecież,
kto by to mógł robić i był mężczyzną naprawdę, ten by się z nikim na świecie nie umówił, że
ani krzywd wyrządzać nie będzie, ani ich doznawać. Musiałby być szalony. Otóż to jest
sprawiedliwość, Sebastianie, i taka jest jej natura, a skąd się wzięła, to jest tak, jak mówię.
Że ci, którzy ją praktykują, robią to niechętnie, dlatego tylko, że nie potrafią krzywd
wyrządzać, to może najlepiej potrafimy dojrzeć, jeżeli coś takiego potrafimy zrobić w myśli:
damy jednemu i drugiemu wolność − niech każdy z nich robi, co chce, i ten sprawiedliwy, i
niesprawiedliwy. A potem pójdziemy w trop za nimi; zobaczyć, dokąd każdego z nich żądza
zaprowadzi. Wtedy byśmy ich na gorącym uczynku schwytali, bo na jedno i to samo
wychodziłby sprawiedliwy i niesprawiedliwy − aby więcej mieć − do tego każda żywa istota
z natury dąży, bo to jest dobro, a tylko prawo gwałtem ją ściąga do tego, żeby cenić równość
mienia. Wolność, o której mówię, byłaby wtedy największa, gdyby każdy z nich posiadł taką
moc, jaką miał kiedyś Gygesa przodek Lidyjczyka. On był pasterzem i służył u ówczesnego
króla Lidii. Kiedy spadł wielki deszcz i przyszło trzęsienie ziemi, pękła ziemia w pewnym
miejscu i utworzyła się rozpadlina w tej okolicy, gdzie on pasał owce. On to zobaczył, zdziwił
się, zeszedł w jej głąb i ujrzał dziwne rzeczy, o których bajki opowiadają, a między innymi i
konia z brązu, pustego wewnątrz, który miał drzwiczki. Kiedy nachylił się przez nie do

środka, zobaczył wewnątrz trupa, który się wydawał nadludzkiego wzrostu. Nie miał na sobie
nic, tylko złoty pierścień na ręku. On ściągnął mu ten pierścień i wylazł stamtąd na górę.
Kiedy pasterze odbywali swoje zebranie zwyczajne, jak co miesiąca, aby królowi
donieść, co się dzieje z trzodami, przyszedł on i miał pierścień z sobą. Więc kiedy siedział
pomiędzy innymi, obrócił przypadkiem nasadę kamienia ku sobie, ku wnętrzu dłoni. Kiedy
się to stało, zrobił się niewidzialny dla siedzących przy nim; oni zaczęli rozmawiać tak, jakby
go nie było. Zdziwił się i znowu namacawszy pierścień, obrócił nasadę kamienia na zewnątrz.
Jak tylko ją obrócił, zrobił się widzialny. Zauważywszy to zaczął doświadczać swego
pierścienia, czyby miał taką samą siłę i czyby mu się udawało, obracając nasadę kamienia ku
środkowi, stawać się niewidzialnym, a jeśli na zewnątrz − widzialnym. Stwierdziwszy to,
natychmiast się postarał, żeby go wśród posłańców wyprawiono do króla. Poszedł tam, żonę
królowi uwiódł i razem z nią zamachu na króla dokonał. Zabił go i tron po nim objął.
Więc gdyby istniały dwa takie pierścienie i jeden by sobie na palec włożył człowiek
sprawiedliwy, a jeden niesprawiedliwy, to nie znalazłby się chyba żaden człowiek taki
kryształowy, żeby wytrwał w sprawiedliwości i nie śmiałby wyciągać ręki po cudze ani go
tykać, chociażby mu wolno było, i z rynku bez obawy brać, co by tylko chciał, i do domów
wchodzić, i obcować z kim by mu się podobało, i zabijać, i z więzów uwalniać, kogo by tylko
zechciał. I inne rzeczy robiłby pomiędzy ludźmi będąc do bogów podobnym. Postępując tak,
nie robiłby nic innego niż drugi − na jedno i to samo wychodziliby obaj. Przecież to wielkie
świadectwo, mógłby powiedzieć ktoś, że nikt nie jest sprawiedliwy z dobrej woli, tylko z
musu, bo sprawiedliwość to nie jest dobro dla jednostki, bo każdy, gdzie tylko myśli, że
będzie mógł krzywdy wyrządzać bezkarnie, tam je wyrządza. Każdy człowiek uważa, że o
wiele większy pożytek przynosi jednostce niesprawiedliwość niż sprawiedliwość. I słusznie
tak uważa; to powie każdy, kto będzie myślał o tej myśli. Kto by dostał w ręce taką wolność,
a nie chciałby nigdy żadnej krzywdy wyrządzać i nie tykałby tego, co cudze, wydawałby się
ostatnim nędznikiem każdemu, kto by go widział, i ostatnim głupcem. Chwaliliby go ci, co
się w żywe oczy nawzajem okłamują ze strachu przed doznawaniem krzywd. To już tak jest.
A jeśli idzie o samą ocenę życia tych ludzi, o których mówimy, to dopiero, jeśli
przeciwstawimy człowieka najsprawiedliwszego najniesprawiedliwszemu, potrafimy wydać
sąd słuszny. A jeżeli nie, to nie. Więc co to za przeciwstawienie? Oto ono. Nie zabierajmy nic
− ani niesprawiedliwemu z niesprawiedliwości, ani sprawiedliwemu nic ze sprawiedliwości.
Przyjmijmy, że jeden i drugi jest doskonały w kierunku działania sobie właściwym. Więc
naprzód niesprawiedliwy niech tak postępuje, jak dzielni zawodowcy. Na przykład sternik
najlepszy albo lekarz tak samo zawsze rozróżnia to, co nie jest możliwe w jego sztuce, i to, co
jest możliwe. I do jednego rękę przykłada, a drugiego nie tyka. A jeszcze, gdyby mu się tam
gdzieś noga przypadkiem powinęła, on potrafi to naprawić. Tak i niesprawiedliwy, kiedy się
będzie należycie krzywdą ludzką bawił, wtedy niech nikt o tym nie wie, jeżeli on ma być
mocno niesprawiedliwy. Jeżeli się ktoś pozwala przychwycić, to błazen, trzeba uważać. A
szczyt niesprawiedliwości to: uchodzić za sprawiedliwego nie będąc nim. Zatem przydzielmy
człowiekowi doskonale niesprawiedliwemu najdoskonalszą niesprawiedliwość i nie ujmujmy
mu nic; pozwólmy, żeby się największych krzywd dopuszczał, a zyskał sobie największą
sławę jako wzór sprawiedliwości, a gdyby mu się gdzieś noga powinęła, niechby był zdolny
to naprawić; niech umie przemawiać porywająco, jeżeli jakaś jego zbrodnia na jaw wyjdzie, i
gwałt zadawać, jeżeli gdzieś gwałtu potrzeba, niech ma do tego celu odwagę i siłę, i
przyjaciół w zapasie, i majątek.

