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CARTEA I

Am coborât ieri la Pireu cu Glaucon, fiul lui Ariston, ca sã
aduc cuvenita cinstire zeiþei1, ºi în acelaºi timp voiam sã vãd
cum or sã rânduiascã sãrbãtoarea, întrucât era pentru prima
datã când o þineau. Am gãsit cã procesiunea alor noºtri a fost fru-
moasã, dar ºi a tracilor a pãrut cam la fel de strãlucitã. Ne-am
fãcut atunci rugãciunile, apoi am privit spectacolul ºi în cele din
urmã am pornit-o spre cetate. 

Cineva ne-a zãrit de departe, îndatã ce porniserãm cãtre casã.
Era Polemarchos, fiul lui Cephalos, care-ºi trimisese feciorul sã ne
zicã sã-l aºteptãm. Bãiatul m-a apucat de poala mantiei, din spate,
ºi mi-a spus: 

– Polemarchos doreºte sã-l aºteptaþi.
M-am întors cãtre el ºi l-am întrebat unde-i e stãpânul.
– Iatã-l, zise el, vine din urmã. Aºteptaþi-l, rogu-vã!
– O sã-l aºteptãm, fii pe pace! rosti Glaucon.
În scurtã vreme apãru Polemarchos, ca ºi fratele lui Glaucon,

Adeimantos, ºi Niceratos, fiul lui Nicias, ºi alþi câþiva, venind de
la sãrbãtoare, dupã cum se pãrea. Polemarchos spuse:

– Dragul meu Socrate, pare-se cã tocmai aþi purces spre ce-
tate, cu gând de a ne pãrãsi.

– Nu greºeºti, zisei. 
– Ei, urmã el, vezi câþi suntem?
– Fãrã îndoialã!
– Foarte bine atunci, grãi el, fie rãmâi aici, fie vã luptaþi ca

sã puteþi pleca.
– Cu siguranþã cã trebuie sã fie ºi o a treia cale, spusei, dacã

vã putem convinge cã trebuie sã ne lãsaþi?
– Dacã sunteþi în stare! rãspunse el. Ne-ai putea convinge

dacã am refuza sã ascultãm?
– Nu, fãrã doar ºi poate, zise Glaucon.

1. Bendis, zeiþã tracicã preluatã de atenieni (n. tr.)

Socrate, Glaucon, Polemarchos, Thrasymachos, 
Adeimantos, Cephalos
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– Atunci sã þineþi seama cã n-o sã vã dãm ascultare!
Adeimantos, la rândul sãu, grãi:
– Chiar nu ºtiþi cã disearã, în cinstea zeiþei, o sã aibã loc o

întrecere cãlare cu torþe?
– Cãlare? rãspunsei. Asta-i o noutate! Ce vrei sã spui? Cã o

sã fie o ºtafetã între cãlãreþi, care or sã-ºi dea torþele de la unul
la altul?

– Chiar aºa, zise Polemarchos, ºi o sã fie o serbare pe timp
de noapte – meritã vãzutã! O sã mergem imediat dupã cinã, sã
privim la spectacolul acesta, sã ne întâlnim cu o sumedenie de
tovarãºi tineri ºi sã stãm de vorbã pe îndelete. Rãmâneþi, nu spu-
neþi nu!

Glaucon vorbi:
– Se pare cã trebuie sã stãm.
– Ei bine, dacã spui tu, aºa trebuie sã facem, rãspunsei.
Prin urmare, am mers acasã la Polemarchos, unde i-am gã-

sit pe Lysias ºi Euthydemos, fraþii lui, precum ºi pe Thrasymachos
din Calcedon, Charmantides din Paiania ºi Cleitophon, fiul lui
Aristonymos; era acasã ºi Cephalos, tatãl lui Polemarchos. Pãrea
sã fie foarte bãtrân; trecuse multã vreme de când îl vãzusem ul-
tima oarã. Stãtea pe un scaun cu pernã, iar pe creºtet purta o
cununã, cãci tocmai adusese o jertfã în curte. 

Ne-am aºezat în spatele lui, cãci scaunele deja erau rânduite
în cerc. De îndatã ce m-a vãzut, Cephalos m-a salutat ºi mi-a spus:

– Dragul meu Socrate, nu vii prea des pe la noi, la Pireu; zãu
c-ar trebui s-o faci! ªtii cã n-ai fi nevoit sã cobori pânã aici dacã aº
fi destul de zdravãn cât sã urc în cetate cu uºurinþã; aº veni eu
sã te vãd. Dar acum chiar cã trebuie sã vii aici mai des. Celelalte
plãceri, plãcerile trupului, se ofilesc, însã tot atât de iute creºte
plãcerea mea de a sta de vorbã, ºi dorinþa mea pentru asta. Aºa-
dar, rogu-te, treci pe la noi, simte-te ca acasã, printre prieteni, ºi
fii tovarãº acestor tineri.

– Într-adevãr, Cephalos, spusei, nimic nu mã bucurã mai mult
decât sã stau de vorbã cu cei de-a dreptul bãtrâni. Ca ºi când ar
fi fãcut o lungã cãlãtorie pe care poate cã ºi noi va trebui s-o în-
treprindem, mi se pare potrivit sã-i întreb cum e cãlãtoria, asprã
ºi grea, sau uºoarã ºi linã. Astfel cã mare mi-ar fi bucuria sã te
întreb pe tine ce crezi despre asta, de vreme ce acum eºti pe
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acea treaptã a vieþii pe care poeþii o numesc pragul bãtrâneþii. E
oare plinã de greutãþi, sau care e pãrerea ta?

– Ei bine, dragul meu Socrate, rãspunse el, o sã-þi spun cum
mã simt. Ne întâlnim adesea, câþiva dintre noi cam de aceeaºi
vârstã, de-o potrivã, cum spune vechea zicalã. Când ne vedem,
cei mai mulþi dintre noi nu ºtim cum sã ne mai plângem: ne e dor
de plãcerile tinereþii, vorbim de trecutele poveºti de dragoste,
de bãuturã ºi ospeþe ºi altele de felul acesta; ºi ne pare rãu dupã
ele de parc-am fi fost prãdaþi de niºte lucruri minunate, de parcã
aceea ar fi fost viaþa adevãratã, iar acum de-abia dacã am mai
trãi. Unii chiar se plâng de felul cum cei dragi le împroaºcã anii
mulþi cu noroi, ºi astfel cã jelesc necontenit necazurile pe care
li le-a adus bãtrâneþea. Dar nu cred cã aici trebuie sã aruncãm
vina, Socrate, cãci dacã aceasta ar fi pricina, ºi eu ar fi trebuit sã
sufãr la fel ca aceia de-o seamã cu mine, o datã ajuns la aceastã
clipã a vieþii. De fapt, am întâlnit pe alþii care nu vãd deloc aºa
lucrurile, Sofocle, poetul, de pildã. Odatã eram cu el când careva
l-a întrebat: „Cum mai stai cu dragostea acum, Sofocle? Mai poþi
mulþumi o femeie?“ „Taci, omule! a rãspuns el, am scãpat de
toate astea, zeii fie lãudaþi. Mã simt de parcã aº fi scãpat de cel
mai crud ºi mai nebun conducãtor de sclavi.“ Am gândit cã a
fost un rãspuns bun, ºi aºa cred ºi acum. Într-adevãr, la vârsta
bãtrâneþii ai parte de o pace deplinã ºi minunatã în aceste pri-
vinþe. Când dorinþele se potolesc ºi nu te mai þin strâns în corzi,
e întocmai cum a zis Sofocle; eliberarea deplinã de hoarda dez-
lãnþuitã a celor ce mânã sclavii. Nu, Socrate, atât în situaþia aceas-
ta, cât ºi în viaþa de familie existã numai o pricinã pentru cele ce
se întâmplã: nu vârsta înaintatã, ci firea omului. Cãci dacã oamenii
sunt cumpãtaþi, cu o fire bunã, bãtrâneþea nu aduce necazuri prea
mari; dacã nu, însã, pentru oamenii aceºtia tinereþea nu e mai
puþin împovãrãtoare decât bãtrâneþea. 

Vorbele lui mi s-au pãrut vrednice de toatã preþuirea, ºi voiam
sã spunã mai mult, aºa cã l-am stârnit zicând: 

– Dragul meu Cephalos, nu cred cã în privinþa aceasta mulþi
oameni ar fi de pãrerea ta. Ei gândesc cã-þi porþi anii cu uºurinþã
nu din cauza firii, ci pentru cã ai o mare avere; se spune cã bo-
gaþii au parte de multe mângâieri. 

– Într-adevãr, rãspunse el, nu mã cred. Dupã cum ai spus,
este ceva în vorbele lor, deºi nu atât cât e în mintea lor. Temistocle
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a avut dreptate când, ponegrit de un om din Seriphos care spu-
sese cã faima lui se datora Atenei ºi nu sieºi, a rãspuns, dupã cum
ºtii: „N-aº fi ajuns niciodatã faimos dacã m-aº fi nãscut la Seriphos,
dupã cum nici tu, dacã ai fi fost atenian.“ Ai putea spune acelaºi
lucru despre cei care nu sunt bogaþi ºi-ºi duc prost bãtrâneþile.
Pânã ºi unui om cumsecade i-ar fi destul de greu la bãtrâneþe dacã
e sãrac, însã cel arþãgos, dacã e bogat, nu e împãcat cu sine. 

– Ceea ce ai, Cephalos, ai moºtenit în cea mai mare parte,
sau ai dobândit tu însuþi? întrebai eu atunci.

– Ce sã dobândesc? grãi el. Ca pricepere la fãcut bani mã
aflu undeva între tatãl ºi bunicul meu. Bunicul, care purta ace-
laºi nume ca mine, a moºtenit cam atâta avere câtã am eu acum,
ºi a înmulþit-o de câteva ori; dar tatãl meu, Lysanias, a fãcut-o
chiar mai micã decât e astãzi. Sunt mulþumit dacã le las bãieþilor
ãstora nu mai puþin decât am moºtenit, ci un picuþ mai mult.

– Am întrebat pentru cã mi s-a pãrut cã nu-þi pasã prea mult
de bani, spusei. Îndeobºte, cei cãrora nu le pasã sunt cei care
nu i-au câºtigat; cei care i-au câºtigat apreciazã banii de douã ori
mai mult decât ceilalþi. Þin la ei aºa cum poeþii þin la opera lor ºi
taþii la copiii lor; la fel, presupun, cei care au câºtigat bani îi pre-
þuiesc drept rodul muncii lor, astfel cã nu le iau în seamã doar
folosul, cum facem noi, ceilalþi. Prin urmare, sunt oameni cu care
e greu sã ai de-a face, întrucât nu proslãvesc nimic altceva în
afarã de bani.

– E-adevãrat, zise el.
– Da, aºa e, am întãrit eu. Dar încã o-ntrebare, rogu-te. Care

crezi cã e cel mai mare bine pe care l-ai dobândit de pe urma
înavuþirii?

– Ceva ce poate cã mulþi oameni n-ar crede, rãspunse el. Aflã,
Socrate, cã atunci când un om înfruntã gândul cã trebuie sã
moarã, el simte teamã ºi neliniºte faþã de lucruri care nu l-au
preocupat pânã atunci. Gândeºte-te la poveºtile care se spun
despre lumea de apoi, despre faptul cã cel care a fãcut rãu aici
trebuie sã se supunã judecãþii acolo – probabil cã ai râs de toate
astea înainte, dar la un moment dat încep sã-þi zgândãre sufle-
tul. Nu cumva sunt adevãrate? Iar omul acela, fie din cauza slã-
biciunii date de vârsta înaintatã, fie pentru cã e mai aproape, le
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vede mai bine. Atunci devine temãtor ºi bãnuitor ºi îºi face so-
coteala, cãutând sã vadã dacã a nedreptãþit pe careva. Dacã des-
coperã cã a fãcut multe rele în cursul vieþii, adesea se trezeºte
din somn dintr-o datã, ca un copil, înspãimântat, ºi e bântuit de
cele mai negre aºteptãri; dar cel care n-are nici o faptã rea pe
cuget are întotdeauna de partea lui Speranþa, drãgãstoasã ºi
bunã, doica celui vârstnic, dupã cum spune Pindar. E cu adevã-
rat fermecãtor – ºtii asta, Socrate – acolo unde spune cã atunci
când cineva a trãit în dreptate ºi pioºenie,

O dulce tovarãºã, stându-i alãturi, îi înveseleºte inima,
Doica celui vârstnic, Speranþa, ce cãlãuzeºte
Mintea nestatornicã a muritorilor.

Niºte spuse pline de miez, într-adevãr! Aºadar, în aceastã
privinþã eu cred cã averea înseamnã mult, nu pentru oricine, ci
pentru cel cumpãtat ºi cumsecade. Niciodatã sã nu înºeli pe ni-
meni, nici chiar fãrã ºtiinþã, niciodatã sã nu fii necinstit, nici sã
nu rãmâi dator vreunui zeu cu jertfele ori vreunui om cu bani,
pentru cã astfel te vei duce în lumea cealaltã plin de teamã; banii
te ajutã în mare mãsurã sã ocoleºti aceste necazuri. Banii au ºi
alte foloase, multe, într-adevãr, dar, punându-le cap la cap, aº
spune cã acesta este lucrul pentru care avuþia îi este de cel
mai mare folos unui om ce gândeºte.

– Minunate vorbe, Cephalos, am rãspuns. Dar justiþia aceasta
chiar – trebuie oare sã spunem cã înseamnã doar sã rãsplãtim
la fel ceea ce am primit de la cineva? Ori e adevãrat cã lucrul
acesta poate fi uneori drept ºi alteori nedrept? De pildã, sã pre-
supunem cã ai primit arme de la un prieten întreg la minte; toatã
lumea îþi va spune cã nu trebuie sã-i dai astfel de lucruri înapoi
dacã e nebun când þi le cere. Atunci n-ar fi drept sã i le dai îna-
poi, sau sã-i spui totdeauna adevãrul dacã se aflã într-o aseme-
nea stare.

– Adevãrat grãieºti, zise el.
– Atunci nu asta e definiþia dreptãþii, sã grãieºti adevãrul ºi

sã dai înapoi orice ai fi primit.
– ªi totuºi aºa e, intrã în vorbã Polemarchos, cel puþin dacã

stãm sã-l credem pe Simonides.
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– Ei, spuse Cephalos, vã las cuvântul, oameni buni. A venit
vremea sã mã-ngrijesc de riturile sacre.

– Atunci eu, Polemarchos, fiul tãu, sunt moºtenitorul bunu-
rilor tale?

– Sigur cã da, rãspunse Cepahlos râzând, ºi plecã sã facã
jertfele.

– Hai atunci, moºtenitor al cuvintelor, zisei, ce-a spus Simoni-
des despre dreptate, grãind adevãrul, dupã pãrerea ta?

– A spus cã, a da înapoi ceea ce se datoreazã fiecãruia, e
drept, veni rãspunsul; eu cred cã avea dreptate.

– Oricum, e greu sã nu-l crezi pe Simonides, am zis eu. Un
om înþelept, inspirat de zei. Dar ce înseamnã asta? Poate cã tu
ºtii, Polemarchos, dar eu nu ºtiu. Cãci, cu siguranþã, el nu face
trimitere la ceea ce spuneam noi mai devreme, sã dai totul, la
cerere, atunci când cel care þi-a încredinþat un anumit lucru nu
e întreg la minte; dar dacã þi-a încredinþat ceva înseamnã cã-i
eºti dator, nu-i aºa?

– Ba da.
– Dar nu trebuie sã dãm cu nici un chip înapoi un lucru atunci

când cel care ni l-a încredinþat nu e în toate minþile, nu?
– Aºa e, zise el.
– Atunci înseamnã cã Simonides înþelege altceva atunci când

spune cã e drept sã dai înapoi ceea ce datorezi.
– Fãrã nici o îndoialã, rãspunse Polemarchos, cãci el crede

cã prietenii le datoreazã prietenilor facerea de bine, nicidecum
rãul.

– Pricep, am zis. Cel care trebuie sã dea înapoi aurul încre-
dinþat nu o face dacã restituirea provoacã rãu ºi dacã datorni-
cul ºi cel care l-a împrumutat sunt prieteni. Nu asta vrea sã spunã
Simonide, dupã pãrerea ta?

– Chiar asta.
– A, ºi ar trebui sã dãm înapoi duºmanilor, indiferent ce este

lucrul datorat?
– Cu siguranþã, rãspunse el, ceea ce li se datoreazã. Iar duº-

manul îi datoreazã duºmanului sãu rãul, aºa cum se cuvine.
– Atunci, se pare cã Simonides ne-a zis o ghicitoare atunci

când ne-a desluºit ce e dreptatea. Voia sã spunã, aºadar, cã drep-
tatea înseamnã sã dai înapoi ce e potrivit pentru fiecare, iar acesta
îl numea el lucrul datorat.
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– Ei bine, tu ce crezi? întrebã el.
– O, pe zei! am spus, sã ne gândim cã cineva l-ar fi întrebat

pe Simonides: „Ce dã, ca fiind un lucru datorat ºi cuvenit, ºi cui,
arta numitã medicinã?“ Zi-mi cum crezi c-ar fi rãspuns. 

– Fãrã îndoialã, grãi el, dã leacuri, hranã ºi licori trupurilor.
– ªi ce dã, ca fiind un lucru datorat ºi cuvenit, ºi cui, arta

culinarã?
– Savoare bucatelor.
– Atunci care artã, care dã ce lucru cui, ar trebui sã fie nu-

mitã dreptate?
– Dacã e sã urmãm aceste pilde, Socrate, e arta care dã folos

prietenilor ºi pagubã duºmanilor.
– Atunci el numeºte dreptate facerea de bine cãtre prieteni

ºi facerea de rãu cãtre duºmani?
– Aºa cred.
– Dar cine e cel mai priceput ca sã le facã bine prietenilor

bolnavi ºi sã le facã rãu duºmanilor bolnavi, dacã e vorba de boalã
ºi sãnãtate?

– Medicul.
– ªi cine o poate face, când sunt la bordul unui vas, dacã e

vorba de primejdiile mãrii?
– Cârmaciul.
– Acum sã ne gândim la omul drept: în ce activitate ºi în pri-

vinþa cãrui lucru este el cel mai priceput sã le aducã folos prie-
tenilor ºi pagubã duºmanilor?

– Cred cã în rãzboi ºi în alianþe.
– Foarte bine. Dar dacã oamenii nu sunt suferinzi, medicul

e de prisos. 
– E-adevãrat.
– Iar dacã nu sunt pe mare, de prisos e ºi pilotul.
– Da.
– Atunci, este oare de prisos omul drept dacã nu sunt în

rãzboi?
– Nicidecum, nu cred asta.
– Prin urmare, dreptatea e folositoare chiar ºi pe timp de

pace?
– Da, aºa e.
– La fel ºi agricultura, nu?
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– Ba da.
– Pentru obþinerea recoltelor.
– Da.
– ªi cizmãria?
– Da.
– Pentru dobândirea încãlþãrilor, cred c-o sã spui.
– Întocmai.
– Ei bine, atunci dreptatea – pentru ce folos ori pentru do-

bândirea cãrui lucru ai spune cã-i bunã?
– Pentru contracte, Socrate.
– Prin contracte înþelegi întreprinderi în comun, sau ce alt-

ceva?
– Întreprinderi în comun, desigur.
– Într-un joc de dame, care este un partener vrednic ºi folo-

sitor, omul cel drept sau un bun jucãtor de dame?
– Jucãtorul de dame.
– Pentru aºezarea cãrãmizilor ºi a pietrelor, este oare omul

cel drept un partener mai vrednic ºi mai folositor decât zidarul?
– Nicidecum.
– În care asociere e omul cel drept un partener mai bun decât

zidarul ori cântãreþul din harpã, de vreme ce acesta din urmã
e mai bun la muzicã decât omul cel drept?

– În asocierea legatã de bani.
– Poate cã în afarã de asocierea în folosirea banilor, Pole-

marchos, de pildã atunci când partenerii trebuie sã cumpere ori
sã vândã un cal; atunci cel ce are cunoºtinþe despre cai e mai
bun, nu?

– Aºa se pare.
– Da, iar în cazul navelor, e mai bun constructorul de vase

sau cârmaciul.
– Aºa s-ar zice.
– Foarte bine, atunci când este omul cel drept mai folositor

decât ceilalþi? La ce întreprindere comunã cu aur ori argint?
– Când banii trebuie puºi la pãstrare, în siguranþã.
– Vrei sã spui cã atunci când nu trebuie cheltuiþi, ci þinuþi

deoparte?
– Chiar aºa.




