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პლატონი

427-347

...ერთ-ერთი უდიდესი ფილოსოფოსი, ბერძნული 

უმაღლესი არისტოკრატიის ჩამომავალი, სოკრატეს მო-

წაფე და არისტოტელეს მასწავლებელი, იდეათა თე-

ორიის ფუძემდებელი... მისი არგუმენტები და მიგნებები 

სულის უკვდავების, სიკეთის იდეის როგორც ყოველი-

ვეს გამფორმებლის და საბოლოო მიზნის, ერთეულისა 

და ზოგადის არსებობის წესთა განსხვავების, ადამიანის 

ცხოვრების საზრისის, საზოგადოების სტრუქტურის შესაძლებელი ფორ-

მების და სხვ. შესახებ, ყოველ ეპოქაში განსხვავებულ ინტერპრეტაციათა 

წყაროს და ახლის ძიების სოლიდურ საყრდენს წარმოადგენდა.

ათენში აკადემიის დამაარსებელ პლატონს უამრავ შრომას მიაწერ-

დნენ. დღეს მიღებულია, რომ მას ეკუთვნის „სოკრატეს აპოლოგია“, 35 

დიალოგი, 13 წერილი და 25 ეპიგრამა. პლატონის 50-წლიანი ძიების შე-

დეგის მრავალნაირი კლასიფიკაცია არსებობს. სხვებზე დამაჯერებელი 

ჩანს მისი ხუთ პერიოდად განაწილება: 

I. სოკრატული პერიოდი – როცა არ ჩანს იდეათა თეორია და მიზანს 

წარმოადგენს საგნის ცნების, როგორც ზოგადის დაფუძნება (ამ დროს 

შეიქმნა „სოკრატეს აპოლოგია“, „კრიტონი“, „პროტაგორა“ და სხვ.); 

II. იდეათა თეორიაზე გარდამავალი პერიოდი („გორგია“, „მენონი“ და 

სხვ.); 

III. სიმწიფის ხანა – როცა ყალიბდებოდა იდეალისტური, რაციონა-

ლისტური სისტემა („ნადიმი“, „ფედონი“, „ფედროსი“, „ტიმაიოსი“, 

„სახელმწიფოს“ II და X წიგნები). აქ უმაღლეს მიზნად მიჩნეულია 

სიკეთის იდეის, როგორც ზერაციონალურის, მისტიკური ხედვა (ე.ი. 

ცნებისა და მსჯელობის გარეშე); 
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IV.  თვითკრიტიკული პერიოდი („პარმენიდე“, „სოფისტე“); 

 V.  გვიანი პერიოდი, როცა უარია ნათქვამი რაციონალიზმზე, ე.ი., არ-

სებულის შემეცნების და, ასევე, რაიმე ცოდნის სხვისთვის გადაცემის 

შესაძლებლობაზე. ამ დროის შრომებს მიაკუთვნებენ „კანონებს“ და 

წერილთა მთელ რიგს (VI, VII, VIII). 

„სახელმწიფო“ პლატონის მანამდელ კვლევათა შედეგების გაერთი-

ანების ცდაა. ეს დიალოგი მოცულობითაც ყველაზე დიდია. მასში გან-

ხილულია სამართლიანობის პრინციპის რაობა (I და II წ.), მოქალაქეთა 

აღზრდის პრინციპები და ოთხი სათნოების საკითხი (III და IV წ.), აღზრ-

დის ორგანიზება, როგორც სახელმწიფოს სტრუქტურაში ადამიანის ად-

გილის განსაზღვრის საშუალება (IV, V და VII წ.), სახელმწიფოს სახეები 

(VII წ.), მეფობისათვის ფილოსოფოსობის აუცილებლობა (VI და IX წ.), 

სახელმწიფო, როგორც სათნოების განხორციელების ერთადერთი სა-

შუალება (X წ.). ყოველივე ეს ექვემდებარება „ტიმაიოსში“ ღმერთის რა-

ობის შესახებ მოცემულ ახალი სახის მითს, როგორც ალბათობის უფლე-

ბით დადგენილს.

პლატონი, როგორც წესი, თავისი თეორიის ნაკლს სხვაზე უფრო ადრე 

ამჩნევდა. როდესაც მის მიერ მეფე-ფილოსოფოსად შერჩეულმა დიონისე 

უფროსმა იგი მონათა ბაზარზე გასაყიდად გაგზავნა (და ორიოდე მსგავ-

სი მარცხი), პლატონს შემთხვევით ფაქტად არ აღუქვია. მან ჩათვალა, 

რომ სახელმწიფოს მის მიერ შექმნილი ნიმუში, მიუხედავად იმისა, რომ 

ჭეშმარიტია, განუხორციელებადია, უტოპიურია. ნაშრომში, რომელსაც 

„პოლიტიკოსი“ ეწოდება, პლატონი იწყებს იდეალური სახელმწიფოს რე-

ალობასთან დაახლოების გზების ძიებას. ამ პროცესის შედეგი მოცემუ-

ლია დიალოგში, რომელსაც „კანონები“ ეწოდება. 

XII ს. დასაწყისიდან პლატონის პრობლემა აქტუალური იყო საქართ-

ველოში. მისი ყველაზე გამოჩენილი მოწინააღმდეგე იყო არსენ იყალ-

თოელი, ყველაზე დიდი დამცველი – იოანე პეტრიწი.

„სახელმწიფო“ ქართულად ბ. ბრეგვაძემ თარგმნა.

* * *
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სახელმწიფო

სოკრატე, გლავკონი, პოლემარქე. 

იმანტე, კეუალე

წიგნი მეექვსე

– დიდი ხნის კამათის შემდეგ, როგორც იქნა, გაირკვა, გლავკონ, 
ვინ უნდა მიგვაჩნდეს ფილოსოფოსებად და ვინ არა.

– ასეა, – თქვა მან, – მოკლე ხანში შეუძლებელი იქნებოდა ამის 
გარკვევა.

– ეტყობა, – მივუგე მე, – ეგეც არ იყოს, მე მგონია, ჩვენი მტკი-
ცება უფრო საფუძვლიანი იქნებოდა, მხოლოდ ეს რომ გვქონო-
და გასარკვევი და არა ბევრი სხვა საკითხიც იმის განხილვისას, თუ 
რითი განსხვავდება სამართლიანი ცხოვრება უსამართლოსგან.

– ამის შემდეგ რაღა დაგვრჩა განსახილველი? – იკითხა მან.
– რა და, შემდეგი: თუ ფილოსოფოსები ის ხალხია, ვისაც იმისი 

წვდომის უნარი შესწევს, რაც მარად უცვლელია და თვითიგივეობ-
რივი, სხვებს კი ამის თავი არა აქვთ და საგანთა სიმრავლესა თუ ცვა-
ლებადობაში დაბორიალობენ, – საკითხავია, ამ ორთაგან ვინ უნდა 
ედგეს სახელმწიფოს სათავეში?

– რა უნდა ვთქვათ, რომ სათანადო პასუხი გამოგვივიდეს?
– ვისაც იმისი ძალა შესწევს, რომ კანონებსა და ქვეყნის ადათ-

წესებს იცავდნენ, სწორედ მათ დავადგენთ მცველებად.
– სწორია, – თქვა მან.
– ხომ ცხადია, – მივუგე მე, – რომ მცველი ბრმა კი არა, მახვი-

ლი მზერის პატრონი უნდა იყოს.
– რა საკითხავია?
– კი მაგრამ, რა განასხვავებს ბრმას იმისაგან, ვისთვისაც მთლი-

ანად დაფარულია საგანთა არსი, და ვის სულშიაც ვერავინ ჰპო-
ვებს მათ მკაფიო ხატებს? მხატვრებისა არ იყოს, არც მას შეუძლია 
უზენაესი ჭეშმარიტების ჭვრეტა, თუმცა წამითაც არ უნდა წყვეტ-
დეს თვალს და ცდილობდეს შესაძლო სიზუსტით წარმოიდგინოს 
იგი, რათა მშვენიერების, სამართლიანობისა და სიკეთის კანონები 
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დაადგინოს ამქვეყნად, თუკი საჭირო შეიქნა მათი დადგენა, ანდა 
ფხიზლად იცავდეს მათ, თუ ისინი უკვე არსებობენ.

– ვფიცავ ზევსს, დიდად როდი განსხვავდება ბრმისაგან.
– მერედა, ვის დავადგენთ მცველებად, ბრმებს თუ იმათ, ვისთ-

ვისაც ცნობილია ყოველი საგნის არსი და, ამასთან, არც გამოცდი-
ლებით ჩამოუვარდება მათ და არც ნებისმიერი სიქველით?

– უგუნურება იქნებოდა სხვების დადგენა, თუკი ისინი ტოლს 
არ უდებენ და სიქველითაც აშკარად ჩრდილავენ მათ.

– ხომ არ გვეჩვენებინა, რანაირად შეიძლება ერთმანეთს უხა-
მებდნენ ისინი გამოცდილებას და უზენაესი სიკეთის ჭვრეტას?

– ცხადია, უნდა გვეჩვენებინა.
– როგორც ჩვენი მსჯელობის დასაწყისში ითქვა, თავდაპირვე-

ლად გვმართებს გავარკვიოთ მათი ბუნება და, ვფიქრობ, თუ ამ სა-
კითხში საკმარის თანხმობას მივაღწევთ, მაშინ იმასაც ვაღიარებთ, 
რომ ისინი შეიძლება თანაბრად ფლობდნენ ორივე ამ უპირატესო-
ბას, და სახელმწიფოს სხვებს კი არა, სწორედ მათ უნდა ვუყენებ-
დეთ სათავეში.

– როგორ?
– ფილოსოფოსთა ბუნებასთან დაკავშირებით უნდა შევთანხ-

მდეთ, რომ ისინი ვნებიანად მიელტვიან ცოდნას, რაც მათ უმჟღავ-
ნებს მარადიულ არსს, რომელიც არ ექვემდებარება წარმოშობითა 
თუ ხრწნილებით გამოწვეულ ცვალებადობას.

– დიახ, უნდა შევთანხმდეთ.
– უნდა ითქვას, რომ ისინი ესწრაფვიან მთელ არსებობას და 

ცდილობენ უყურადღებოდ არ დატოვონ მისი არც ერთი ნაწილი, 
არც დიდი და არც მცირე, არც მეტად თუ ნაკლებად ფასეული, მოკ-
ლედ, ისე იქცევიან, როგორც პატივმოყვარენი და შეყვარებულნი, 
რომლებზედაც ზემოთ ვლაპარაკობდით.

– მართალს ბრძანებ.
 – ახლა კი დაუკვირდი, აუცილებელია თუ არა, რომ ის ხალხი, 

რომელიც ისეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ ვამბობთ, შემდეგ თვი-
სებასაც ფლობდეს...

– რა თვისებას?
– გულწრფელობას, სიცრუის გადაჭრით უარყოფას, მისდამი 

სიძულვილს და სიყვარულს ჭეშმარიტების მიმართ.
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– რა თქმა უნდა.
– ეს არა მარტო ბუნებრივია, ჩემო მეგობარო, არამედ აუცილე-

ბელიც იმისთვის, ვინც, თავისი ბუნებისამებრ, სიყვარულით მიელ-
ტვის და პატივს სცემს ყველაფერს, რაც მისი სიყვარულის საგნის 
ახლობელია და მონათესავე.

– სწორია, – თქვა მან.
– კი მაგრამ, თუ გეგულება რამე, სიბრძნესთან უფრო ახლოს 

რომ იდგეს, ვიდრე ჭეშმარიტება?
– არაფერი.
– განა შეიძლება ერთსა და იმავე კაცს სიბრძნეც უყვარდეს და 

სიცრუეც?
– არა, არ შეიძლება.
– მაშასადამე, ჭეშმარიტი სიბრძნისმოყვარე სიყრმითგანვე მთე-

ლი არსებით უნდა ესწრაფვოდეს ჭეშმარიტებას.
– დიახ, მთელი არსებით.
– მაგრამ როცა ადამიანს მისი სურვილები ძალით მიაქცევენ 

ერთი რომელიმე საგნისაკენ, ჩვენ ვიცით, რომ მათი სწრაფვა მეტის-
მეტად სუსტდება ყოველივე დანარჩენის მიმართ, როგორც კალაპო-
ტიდან გადაგდებული ნაკადი.

– მერედა რა?
– როცა ადამიანის სურვილი ცოდნის შეძენისა თუ სხვა მისთა-

ნათა მიმართ მიაქცევს მას, ჩემის აზრით, ეს სიამოვნებას ანიჭებს მის 
სულს, ხორციელი განცხრომისაკენ სწრაფვა კი ქრება, თუ, რა თქმა 
უნდა, ის თავს კი არ გვაჩვენებს სიბრძნის მოყვარედ, არამედ მართ-
ლა უყვარს სიბრძნე.

– უცილობლად.
– ამნაირი ადამიანი კეთილგონიერია და არამც და არამც – 

ვერცხლისმოყვარე; რადგანაც მხოლოდ ფულზე გეჭიროს თვალი, 
ვისაც გინდა, იმას შეჰფერის, მაგრამ არა მას.

– ეგრეა.
– ერთსაც უნდა მიაქციო ყურადღება, თუ გსურს ერთმანეთისა-

გან არჩევდე, ვინაა ბუნებით ფილოსოფოსი და ვინ არა.
– მაინც რას?
– რასა და იმას, რომ სიფრთხილე გმართებს, რათა არ გამოგე-

პაროს მისი რაიმე სიმდაბლე, რადგანაც სულმოკლეობა დაუძინებე-
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ლი მტერია სულისა, რომლის დანიშნულებაც ისაა, რომ გამუდმე-
ბით მიელტვოდეს ყოველივე ღვთაებრივს თუ ადამიანურს.

– მართალს ბრძანებ.
– მაგრამ თუ ადამიანი დიდსულოვანია და შეუძლია ერთობლი-

ვად მოიცვას მზერით მთელი დრო და მთელი ყოფიერება, როგორ 
გგონია, განა მას შეუძლია დიდ რამედ მიაჩნდეს ჩვენი ცხოვრება?

– არა, ეს შეუძლებელია, – თქვა მან.
– ასე რომ, ის არც სიკვდილს მიიჩნევს საშინელებად?
– არამც და არამც.
– როგორც ჩანს, მხდალი და მდაბალი ბუნებისათვის მიუწვდო-

მელია ფილოსოფია.
– ასე მგონია.
– ხოლო თუ კაცი წესიერია, უანგარო, არა მდაბალი, არა თავ-

გასული და არა მხდალი, განა შეიძლება ის უხიაგი ან უსამართლო 
გახდეს?

– არა, არ შეიძლება.
– ასე რომ, როცა გსურს განიხილო, ფილოსოფიურია თუ არა 

სული, დაუკვირდი და სიყმაწვილეშივე შეატყობ, სამართლიანია და 
თვინიერი თუ უხიაგი და ველური.

– რა თქმა უნდა.
– მე მგონია, არც ეს გამოეპარება შენს თვალს...
– რა?
– შესწევს თუ არა სწავლის უნარი. განა შეიძლება იმედი გქონ-

დეს, რომ დროთა განმავლობაში გულს დაუდებს იმას, რასაც წამე-
ბად მიიჩნევს და რის ვაივაგლახით ართმევს თავს?

– ნამდვილად არ შეიძლება.
– ხოლო თუ ვერაფერს იმახსოვრებს, რასაც ასწავლიან, და 

ყველაფერი ავიწყდება, განა შეიძლება თავცარიელი არ იყოს?
– რასაკვირველია, არა.
– როგორ გგონია, ასე ამაოდ მაშვრალი, განა, ბოლოს და 

ბოლოს, თავსაც არ შეიძულებს და ამნაირ სწავლა-განათლებასაც?
– რა თქმა უნდა.
– მაშასადამე, იმას, ვინც ვერაფერს იმახსოვრებს, ნამდვილად 

ვერ მივაკუთვნებთ ფილოსოფოსთა რიცხვს და კარგი მეხსიერების 
პატრონს უნდა დავუწყოთ ძებნა.
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– უცილობლად.
– მაგრამ განა შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ სულის უხამსობასა 

და გაუთლელობას შედეგად არ მოსდევს ის, რასაც ზომის უქონ-
ლობა ჰქვია?

– არა, არ შეიძლება.
– კი მაგრამ, ჭეშმარიტება, შენი აზრით, ზომიერებას უკავშირ-

დება თუ ზომის უქონლობას?
– ზომიერებას.
– მაშასადამე, ბევრი სხვა რამის გარდა, უნდა ვეძებოთ ზომი-

ერება, უშუალოდ რომ ერწყმის გონების ბუნებრივ დახვეწილობას, 
რათა ამ თანდაყოლილმა თვისებებმა თავისუფლად წარმართონ 
სული ყოველი საგნის იდეისაკენ.

– რა თქმა უნდა.
– ან იქნებ გგონია, რომ ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი და ერთიმე-

ორის მომდევნო ყველა ეს თვისება სულაც არ არის აუცილებელი 
სულისათვის, რათა მან საკმარისად და სრულყოფილად შეიცნოს 
არსი?

– ყოვლად აუცილებელია.
– მერედა, ნუთუ შეგიძლია იმ საქმიანობის გმობა, რომელსაც 

ვერავინ ვერ მისდევს ისე, როგორც წესი და რიგია, თუკი ბუნებამ 
მეხსიერება, სწავლის უნარი, დიდსულოვნება და დახვეწილობა არ 
უბოძა, ან ჭეშმარიტების, სამართლიანობის, სიმამაცისა და დახვე-
წილობის მოყვარე თუ მონათესავე არ არის?

– თვით მომოსიც კი ვერ უპოვიდა რაიმე საგმობს.
– მაგრამ ნუთუ შენ მხოლოდ ამნაირ – მოწიფულსა და ზედ-

მიწევნით განსწავლულ ხალხს მიანდობდი სახელმწიფოს მართვას?
აქ საუბარში ჩაერია ადიმანტე:
– ვინ გაბედავს, სოკრატე, რაიმე დაუპირისპიროს შენს მოსაზ-

რებებს? მაგრამ თუ იცი, რას განიცდიან შენი მსმენელები, როცა 
საკუთარ აზრს გამოთქვამ? რაკი არც კითხვების დასმა შეუძლიათ 
და არც პასუხის გაცემა, ასე ჰგონიათ, რომ შენი მსჯელობა ყოველი 
კერძო საკითხის ირგვლივ მეტად თუ არა, ოდნავ მაინც აშორებთ 
ჭეშმარიტებას; მაგრამ როცა ერთ „ოდნავს“ მეორე ემატება, მეორეს 
– მესამე და ასე შემდეგ; მათი ჯამი ერთ უხეშ შეცდომად იქცევა, 
მკვეთრად რომ უპირისპირდება შენი მსმენელების თავდაპირველ 
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განწყობას. როგორც ძლიერი მოშაშე სუსტს, ბოლოს და ბოლოს, 
სვლის გაკეთების საშუალებას აღარ უტოვებს, შენი მსმენელებიც, 
ადრე თუ გვიან, ჩიხში ემწყვდევიან და კრინტის დაძვრასაც ვეღარ 
ახერხებენ იმ თავისებურ თამაშში, სადაც კოჭების მაგივრად სიტ-
ყვებს იყენებენ. მაგრამ, კაცმა რომ თქვას, ეს როდი წყვეტს საქმეს. 
მე აქ ჩვენს შემთხვევას ვგულისხმობ: ყველას შეეძლო ეღიარები-
ნა, რომ ვერაფერს დაუპირისპირებს შენს მსჯელობას ვერც ერთ აქ 
წამოჭრილ საკითხზე, თუმცა ამ მხრივაც უნდა განგვეხილა საქმე: 
ვინც ფილოსოფიას ეწაფება, მაგრამ ახალგაზრდობაში გარკვეული 
განათლების შესაძენად კი არა, არამედ თითქმის მთელ სიცოცხლეს 
სწირავს მას, უმეტესწილად უცნაურზე უცნაურია, რომ არა ვთქვა – 
უქნარა და უმაქნისი-მეთქი, და თვით ისიც კი, ვინც ყველაზე გონი-
ერი ჩანს, სხვას ვერაფერს იძენს ფილოსოფიის შესწავლით, რასაც 
შენ ასე აქებ და ადიდებ, გარდა იმისა, რომ სრულიად უსარგებლო 
ხდება სახელმწიფოსთვის.

ადიმანტეს რომ მოვუსმინე, მე ვთქვი:
– როგორ გგონია, ვინც ამას ამბობს, ცდება?
– არ ვიცი, – თქვა ადიმანტემ, – მაგრამ სიამოვნებით კი მოვის-

მენდი შენს აზრს.
– მაშ, მოისმინე: მე თუ მკითხავ, მართალს ამბობს.
– კი მაგრამ, როგორღა ეთანხმება ეს იმ მტკიცებას, რომ სახელ-

მწიფოები მანამდე ვერ დააღწევენ თავს უბედურებას, ვიდრე მათ 
სათავეში არ ჩაუდგებიან ფილოსოფოსები, რომლებიც შენ ეს-ესაა 
უმაქნისებად დასახე?

– შენ ისეთ კითხვებს მისვამ, რომ მხოლოდ შედარებებით თუ 
შემიძლია ვუპასუხო.

– მაგრამ, შენ ხომ შედარებებით ლაპარაკი არა გჩვევია.
– რაც არის, არის, – ვთქვი მე, – თავსამტვრევ განსჯაში ჩამით-

რიე და დამცინი კიდეც?! მაშ, მოისმინე ჩემი შედარება, რათა დარ-
წმუნდე, რარიგ ძნელია ეს ჩემთვის:

სახელმწიფო ისე სასტიკად ეპყრობა ბრძენკაცთ, რომ უარესი 
აღარ იქნება. ამიტომ მათ დასაცავად სხვადასხვა საგანს მოვიშვე-
ლიებ, რათა ერთმანეთს მივუსადაგო ეს სხვადასხვაობა, როგორც 
იქცევიან მხატვრები ვაცირმის თუ სხვა მისთანათა ხატვისას, ერ-
თმანეთს რომ უხამებენ ნაირგვარ ნაკვთებს. მაშ, წარმოიდგინე ხო-
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მალდისა თუ ხომალდთა მთელი ქარავნის პატრონი, ახოვანებითა 
და ძალ-ღონითაც რომ აღემატება დანარჩენ ზღვაოსნებს, მხოლოდ 
ეგაა, ყურს აკლია, არც თვალი უჭრის და საზღვაო საქმისაც ბევრი 
არა გაეგება რა, ზღვაოსნები კი საჭის ხელში ჩასაგდებად თავ-პირს 
ამტვრევენ ერთმანეთს: ყველას ჰგონია, რომ სწორედ მან უნდა მარ-
თოს ხომალდი, თუმცა არსად უსწავლია მესაჭეობა, ასე რომ, ვერ 
გეტყვით, ვინ ასწავლა ან როდის ისწავლა ეს ხელობა. მათი თავ-
გასულობა იქამდისაც კი მიდის, რომ ხმამაღლა გაჰყვირიან, ამას 
რა სწავლა უნდაო, და მზად არიან ნაკუწებად აქციონ ყველა, ვინც 
ამტკიცებს, რომ მესაჭეობა დიახაც მოითხოვს სწავლას. პატრონის 
ირგვლივ შემოჯარულნი თავს აბეზრებენ ვედრებით, თხოვნითა და 
ხვეწნა-მუდარით, არა ჩვენ მოგვანდე ეს საქმე და არა ჩვენო. თუ და-
იყოლიეს და საწადელს ეწიენ, დანარჩენებს კი ხელი მოეცარათ, გაშ-
მაგებულნი დაერევიან და მუსრს ავლებენ ერთმანეთს, ცხედრებს კი 
პირდაპირ ზღვაში ისვრიან. ხომალდის კეთილშობილ პატრონს კი 
მანდრაგორათი, ღვინითა თუ სხვა რამ მათრობელა სითხით აბრუ-
ებენ და ხელთ იგდებენ ხომალდს. მაშინ დაერევიან ყველაფერს, რაც 
ხომალდზეა, იწყება გაუთავებელი სმა-ჭამა და ღრეობა, ხომალდი 
კი, რაღა თქმა უნდა, ისე მიჰყავთ, როგორც ამნაირ მეხომალდეებს 
შეჰფერით. თანაც ქება-დიდებას არ აკლებენ, ნამდვილ ზღვაოსანს, 
უებრო მესაჭეს და საზღვაო საქმის უბადლო მცოდნეს უწოდებენ 
ყველას, ვინც შესძლო პატრონის დაყოლიებითა თუ ძალადობით 
ჩაეგდო ხელში ძალაუფლება, მაშინ როდესაც დასცინიან და აბუჩად 
იგდებენ მათ, ვინც ეს ვერ შესძლო. ამ ხალხს წარმოდგენაც არა აქვს 
ნამდვილ მესაჭეზე, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს წელიწადის 
დროს, თვალს ადევნებდეს ცას, ვარსკვლავებს თუ ქარის ქროლას, 
მოკლედ, ყველაფერს, რაც მის ხელობას უკავშირდება, თუ სურს 
მარჯვედ მართავდეს ხომალდს, მიუხედავად იმისა, შეესაბამება თუ 
არა ეს ვისიმე ნება-სურვილს. მათ ჰგონიათ, რომ შეუძლებელია 
სწავლით შეიძინო ამის უნარი, გამოცდილება და თვით მესაჭის ხე-
ლობა.

ხოლო თუ ეს ხდება ხომალდზე, როგორ გგონია, განა ამნაირ 
ვითარებაში მეზღვაურები მაღალფარდოვან ყბედად, უბადრუკად 
და უმაქნისად არ მიიჩნევენ ნამდვილ მესაჭეს?

– რა თქმა უნდა, – მომიგო ადიმანტემ.
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– არა მგონია, ამ სურათის შემყურეს რაიმე ახსნა-განმარტება 
დაგჭირდეს იმის დასადგენად, თუ რითი ჰგავს ეს სურათი ფილოსო-
ფოსების მდგომარეობას სახელმწიფოში; ხომ გესმის, რასაც ვამბობ?

– ძალიან კარგად.
– მაშ, უწინარეს ყოვლისა, შენ თვითონ განუმარტე ეს შედარე-

ბა იმას, ვისაც უკვირს, რატომ არ სცემენ პატივს ფილოსოფოსებს 
სახელმწიფოში, და ეცადე დაარწმუნო, რომ უფრო საკვირველი ის 
იქნებოდა, პატივი რომ მიეგოთ მათთვის.

– ასეც ვიზამ.
– ისიც უთხარი, რომ მართალს ამბობს, როცა ამტკიცებს, 

რაოდენ უსარგებლოა სახელმწიფოსათვის ის ხალხი, ფილოსო-
ფოსებად რომ მოაქვთ თავი, მაგრამ კეთილ ინებოს და ამ უსარ-
გებლობაში მათ დასდოს ბრალი, ვისაც ვერანაირ საქმეში ვერ გა-
მოუყენებია ისინი, და არა თვით ამ ბრძენკაცებს. განა ბუნებრივია, 
რომ მესაჭე მორჩილებას სთხოვდეს მეზღვაურებს, ბრძენკაცნი კი 
კარს უტალახებდნენ მდიდრებს? ცდებოდა, ვინც ასე იხუმრა. სი-
მართლე კი, თუ გნებავთ, ის არის, რომ მდიდარია კაცი თუ ღარიბი, 
ავად რომ გახდება, ექიმს უნდა მიაკითხოს; ხოლო ვისაც ქვეშევრ-
დომობა სურს, იმას მიმართოს, ვისაც ქვეშევრდომთა მართვის უნა-
რი შესწევს. სად გაგონილა, მმართველი სთხოვდეს ქვეშევრდომთ, 
გემუდარებით, მოდით და მიქვეშევრდომეთო, თუკი მართლა ვარ-
გა მმართველად? ამიტომაც არ შეცდები, თუ დღევანდელ სახელმ-
წიფო მოღვაწეებს იმ ზღვაოსნებთან გააიგივებ, რომლებზედაც წე-
ღან ვლაპარაკობდით, ხოლო ვისაც ეს ზღვაოსნები უქნარებად და 
მაღალფარდოვან ყბედებად თვლიან – ჭეშმარიტ მესაჭესთან.

– მართალს ამბობ.
– ამის გამო და ამნაირ ვითარებაში ადვილი როდია ყველაზე 

უკეთეს ხელოვნებას პატივს მიაგებდეს ის ხალხი, ვინც სრულიად სა-
პირისპირო ხელობას მისდევს. ყველაზე მძიმე და ყველაზე საშინელ 
ბრალდებას კი სწორედ ისინი უყენებენ ფილოსოფოსებს, ვისაც 
ჰგონია, რომ ფილოსოფოსობა მათი საქმეა. შენს მიერ ხსენებული 
ფილოსოფიის მგმობელის სიტყვით, ფილოსოფოსთა უმრავლესო-
ბა ყველაზე უკეთური ხალხია, ხოლო ბრძენკაცნი უსარგებლონი და 
უმაქნისნი არიან, და მეც დაგეთანხმე, მართალი ხარ-მეთქი; ასეა, არა?

– დიახ, ასეა.
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– მაგრამ ჩვენ ხომ ვნახეთ, რატომ არიან ნამდვილი ფილოსო-
ფოსები უსარგებლონი?

– რა თქმა უნდა.
– ხომ არ გსურს ახლა ისიც ვნახოთ, რა არის უმრავლესობის 

უკეთურობის მიზეზი და შეძლებისდაგვარად ვცადოთ იმის დამტ-
კიცებაც, რომ ამაში ფილოსოფიას როდი მიუძღვის ბრალი?

– ცხადია, მსურს.
– მაშ, განვაგრძოთ ჩვენი კითხვა-პასუხი და გავიხსენოთ, რა ბუ-

ნებრივი თვისებებია საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანი ღირსეული 
და კეთილი იყოს? თუ გახსოვს, პირველი იყო ჭეშმარიტების სიყვა-
რული, რომელსაც თავის წინამძღვრად უნდა სახავდეს და ყველგან 
და ყოველთვის უყოყმანოდ მიჰყვებოდეს, რადგანაც მკვეხარა და 
უკეთური ვერასოდეს ეზიარება ჭეშმარიტ ფილოსოფიას.

– დიახ, სწორედ ამას ვამტკიცებდით.
– კი მაგრამ, განა ამ მხრივ მკვეთრად არ ვუპირისპირდებით 

დღესდღეობით საყოველთაოდ გაბატონებულ აზრს?
– მკვეთრად და უფრო მეტადაც.
– განა მართებული არ იქნებოდა ჩვენი მოსაზრების დასაცა-

ვად გვეთქვა, რომ ცოდნის მოყვარე კაცი ბუნებრივად მიელტვის 
ჭეშმარიტ არსს და საგანთა სიმრავლეზე კი არ ჩერდება, რომელთა 
არსებობაც მხოლოდ მოჩვენებითია, არამედ განუხრელად მიიწევს 
წინ და მისი ვნება მანამდის არ დაცხრება, სანამ არ ჩასწვდება თვით 
საგანთა არსს თავისი სულის იმ ნაწილით, რომლის დანიშნულებაც 
სწორედ ამ არსის წვდომაა და რომელიც ამავე არსს ენათესავება, 
ხოლო მისი მეშვეობით რომ მიეახლება და შეერწყმის კიდეც ჭეშმა-
რიტ არსს, რათა შვას გონება და ჭეშმარიტება, შემდეგ უკვე (და არა 
მანამ) ჭეშმარიტი სიცოცხლით ცოცხლობს, ჭეშმარიტებით საზრ-
დოობს და თავს აღწევს მშობიარობის ტკივილებს.

– ეს იქნებოდა სავსებით მართებული დაცვა.
– განა ამ კაცს შეიძლება უყვარდეს სიცრუე? თუ, პირიქით, 

უნდა სძულდეს იგი?
– უნდა სძულდეს.
– რაკი მას წინ უძღვის ჭეშმარიტება, ალბათ ვერ ვიტყვით, რომ 

ბიწიერების მთელი ქორო მიჰყვება უკან.
– რა სათქმელია?
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– არამედ ვიტყვით, რომ მას ახლავს ზნეთა სიწმინდე და სიწრ-
ფელე, მათ კვალდაკვალ კი – გონიერება.

– რა თქმა უნდა.
– მაგრამ დანარჩენ თვისებათა ქოროზე რაღას ვიტყვით, რომ-

ლებიც ნიშნეულნი არიან ფილოსოფოსის ბუნებისათვის? რა სა-
ჭიროა ხელახლა ჩამოვთვალოთ? ხომ გახსოვს, რომ მათ რიცხვში 
შედის სიმამაცე, დიდსულოვნება, ცოდნის ადვილად შეთვისების 
უნარი, მეხსიერება. მაშინ შენ პასუხად მითხარი, რომ უეჭველად 
ყველა დაეთანხმებოდა ჩვენს სიტყვებს, მაგრამ უნდა შეგვეწყვიტა 
მსჯელობა და ყურადღება გადაგვეტანა მხოლოდ მათზე, ვისზედაც 
ვლაპარაკობდით; იმასაც იტყოდნენ, რომ მათ შორის ბევრია უსარ-
გებლო და უმრავლესობა – სრულიად უმაქნისი. მას აქეთ ვიძიებთ 
ამ ბრალდების მიზეზს და ახლა იმ კითხვას მივადექით, თუ რატო-
მაა მათ შორის ამდენი უმაქნისი. ამიტომაც კვლავ შევუდექით ჭეშ-
მარიტ ფილოსოფოსთა ბუნებრივი თვისებების კვლევას და იძულე-
ბულნი გავხდით კვლავ განგვესაზღვრა ისინი.

– ასეა, – თქვა მან.
– ახლა კი გვმართებს განვიხილოთ, რა იწვევს ამნაირი ბუნების 

გადაგვარებას, რატომ იხრწნება ის უმრავლესობაში, ან რატომაა, 
რომ მხოლოდ ცოტანი თუ აღწევენ თავს ამ ხრწნილებას, და ისინი 
უკეთურებად თუ არა, უმაქნისებად მაინც არიან მიჩნეულნი. შემ-
დეგ კი განვიხილავთ მათ მიმბაძველთა თვისებებს, მათსავე თანა-
მოსაქმეებად რომ მოაქვთ თავი. ამ ხალხის ურიცხვი შეცდომა თუ 
მარცხი იმის შედეგია, რომ ფილოსოფოსობის ღირსნი არ არიან და 
არც ამისი უნარი შესწევთ. სწორედ ისინი უტეხენ სახელს ფილო-
სოფიას, რაზედაც შენ ლაპარაკობდი.

– კი მაგრამ, მაინც რა იწვევს შენს მიერ ხსენებულ გადაგვარებას?
– ვეცდები შეძლებისდაგვარად აგიხსნა. მე მგონია, ყველა დაგ-

ვეთანხმება, რომ იმნაირ ადამიანებს, ვისი სულიც აერთიანებს ყვე-
ლა თვისებას, რაც, ჩვენი აზრით, უნდა ახასიათებდეს ჭეშმარიტ 
ფილოსოფოსს, იშვიათად ბადებს ბუნება. თუ შენ სხვაგვარად ფიქ-
რობ?

– არა, სავსებით გეთანხმები.
– ამნაირი ხალხი ცოტაა, მაგრამ ნახე, რამდენი რამ უწყობს 

ხელს მათ გადაგვარებას.
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– მაინც?
– ყველას ძალიან გააკვირვებს იმის გაგება, რომ ნებისმიერი 

თვისება, რაც ჩვენ ამ ხალხში მოვიწონეთ, დიახ, სწორედ ნებისმიერი 
ეს თვისება განაპირობებს მისი მფლობელი სულის გადაგვარებას 
და ფილოსოფიისაგან მის ჩამოშორებას. მე ვგულისხმობ სიმამაცეს, 
გონიერებას და, საერთოდ, ყველაფერს, რაც ზემოთ მიმოვიხილეთ.

– მართლაც რომ საკვირველია.
– ასევე ხრწნის და ფილოსოფიას აშორებს სულს ყოველივე ის, 

რაც სიკეთედ მიაჩნია ბრბოს: სილამაზე, სიმდიდრე, გავლენიანი ნა-
თესაობა და სხვა მისთანანი. ალბათ გესმის, რასაც ვგულისხმობ.

– ცხადია, მესმის, მაგრამ უფრო მეამებოდა, თუ დაწვრილებით 
ამიხსნიდი შენს აზრს.

– თუ ყველაფერს მთლიანად და მართებულად მოიცავ აზრით, 
შენთვის სავსებით ცხადი გახდება და აღარ გეუცნაურება ის, რაც 
ამის თაობაზე ზემოთ ითქვა.

– კი მაგრამ, მაინც რას მიბრძანებ, როგორ მოვიქცე?
– როგორც მოგეხსენება, ყოველგვარი თესლი თუ ჩანასახი, 

ცხოველისა იქნება თუ მცენარისა, თუკი სათანადო საზრდოობას, 
ჰავას ან ნიადაგს მოკლებულია, მით უფრო მეტად კარგავს თავის 
თვისებებს, რაც უფრო ძლიერია თავად: რადგანაც ცუდი უფრო 
მკვეთრად უპირისპირდება კარგს, ვიდრე არა კარგს.

– რა თქმა უნდა.
– ხომ სრული უფლება გვაქვს ვამტკიცოთ, რომ უკეთესი ბუნე-

ბა, მისთვის შეუფერებელი საზრდოობისას, გაცილებით მეტს კარ-
გავს, ვიდრე უარესი?

– ცხადია, გვაქვს.
– კი მაგრამ, ადიმანტე, – ვუთხარი მე, – განა მაღალნიჭიერი 

სულიც ცუდი აღზრდისას უფრო მეტად არ უარესდება? ან იქნებ 
გგონია, რომ საზარელი დანაშაული თუ ბოროტმოქმედება სულის 
უნიჭობისაგან იღებს დასაბამს და არა მძლავრი ბუნებისაგან, რო-
მელიც ბავშვობაში სათანადოდ ვერ აღზარდეს? სუსტი ბუნება კი 
ვერც დიდი სიკეთის მიზეზი გახდება და ვერც დიდი ბოროტებისა.

– ვერა, – თქვა მან, – მეც ასე ვფიქრობ.
– თუ ფილოსოფოსის ჩვენს მიერ განსაზღვრულ ბუნებას სათა-

ნადოდ აღზრდიან, მაშინ ის, თანდათანობითი განვითარების გზით, 
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აუცილებლად მიაღწევს ნებისმიერ სიქველეს; მაგრამ თუ ის არასა-
თანადო ნიადაგზე დაინერგა და აღიზარდა, მაშინ სრულიად საპი-
რისპირო შედეგს მივიღებთ, თუკი მას რომელიმე ღმერთთაგანი არ 
შეეწია. ან იქნებ შენც ბრბოსავით ფიქრობ, რომ სოფისტების მიერ 
გარყვნილ ჭაბუკთა რიცხვი უმნიშვნელოა, ეს გამრყვნელნი კი კერძო 
პირები არიან და ამიტომ მხოლოდ მათზე თუ შეიძლება ვილაპარა-
კოთ? მაგრამ ის ხალხი, რომელიც ამას ამტკიცებს, თვითონვეა ყვე-
ლაზე დიდი სოფისტი, რომელსაც შეუძლია თავის ნებაზე აღზარ-
დოს და თავისებურად ჩამოაყალიბოს ახალგაზრდაც და ხნიერიც, 
ქალიც და კაციც.

– კი მაგრამ, როდისღა ასწრებენ ამას?
– როცა ისინი მოფუთფუთე ბრბოებად სხედან სახალხო თავყ-

რილობებზე, სამსჯავროებში, თეატრებში, სამხედრო ბანაკებსა თუ 
საჯარო თავშეყრის სხვა ადგილებში და ყურთასმენის წამღები ყა-
ყანით იწონებენ ან იწუნებენ ვისიმე გამოსვლას თუ მოქმედებას და 
თანაც ორსავე შემთხვევაში ყოველგვარი ზომიერების ზღვარს გა-
დადიან; კლდეებიდან არეკლილი მათი გნიასი, გაშმაგებული ტაშის-
ცემა, მოწონებისა თუ გმობის ყიჟინი მგრგვინავ ექოდ უბრუნდება 
მათივე თავშეყრის ადგილს და ორმაგად მძლავრობს ღრიალი. რო-
გორ გგონია, რას უნდა განიცდიდეს ამნაირ ვითარებაში ყმაწვილი 
კაცის გული? რომელი კერძო მასწავლებლის გაკვეთილებს შეუძ-
ლია წინ აღუდგეს ყოველივე ამას? განა ყველაფერს არ წაშლის და 
წალეკავს ლანძღვა-გინებისა თუ ქება-დიდების ეს ბობოქარი ნაკა-
დი? განა ყმაწვილი კაცი ამასვე არ მიიჩნევს სასახელოდ თუ სათაკი-
ლოდ? და, ბოლოს, განა ასეთივე არ გახდება თავადაც?

– აუცილებლად, სოკრატე, – თქვა მან.
– მაგრამ ჩვენ ჯერ არც გვიხსენებია ყველაზე დიდი აუცილებ-

ლობა.
– მაინც რომელი?
– აუცილებლობა, რომლის წყალობითაც ყოველივე ამას საქმე-

საც ზედ ურთავენ ეს აღმზრდელები და სოფისტები, როცა სიტყ-
ვით ვერ ახერხებენ ვისიმე დარწმუნებას. ნუთუ არ იცი, რომ ურჩს 
სამოქალაქო უფლებების ჩამორთმევით, ფულადი ჯარიმით და სიკ-
ვდილითაც კი სჯიან?

– როგორ არ ვიცი.
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– კი მაგრამ, ვის, რომელ სხვა სოფისტს ან რომელ კერძო სწავ-
ლა-განათლებას შეუძლია წინ აღუდგეს ამნაირ აღზრდას?

– მე მგონია, არც ერთს.
– რა თქმა უნდა; თვით ამნაირი მცდელობაც კი დიდი უგუნუ-

რება იქნებოდა; რადგანაც შეუძლებელია, შეუძლებელი იყო და 
კვლავაც შეუძლებელი იქნება, რომ სიქველის გაკვეთილები ცვლიდ-
ნენ უმრავლესობის მიერ ჩამოყალიბებულ ბუნებას; მე ადამიანურ 
აღზრდას ვგულისხმობ, ჩემო ძვირფასო, თორემ ღვთაებრივისათვის, 
ანდაზისა არ იყოს, გამონაკლისი უნდა დაგვეშვა. ისიც იცოდე, რომ 
თუ ამნაირი სახელმწიფოებრივი წყობილების პირობებში რაღაცა 
მაინც ასრულებს თავის დანიშნულებას და ის არის, რაც უნდა იყოს, 
ამას ღვთის წყალობას უნდა ვუმადლოდეთ მხოლოდ და მხოლოდ; 
შენ შეგიძლია ისე ამტკიცო ეს, რომ შეცდომის შიში არ გქონდეს.

– მეც ასე ვფიქრობ, – თქვა ადიმანტემ.
– ერთშიაც უნდა მერწმუნო.
– რაში? – თქვა ადიმანტემ.
– ყველა ეს კერძო მოვაჭრე, რომლებსაც სოფისტებს უწოდებს 

და თავის მეტოქეებად მიიჩნევს ხალხი, სხვა რამეს როდი ასწავ-
ლის თავის შეგირდებს, გარდა იმ აზრებისა თუ შეხედულებებისა, 
რასაც თავყრილობებზე გამოთქვამს უმრავლესობა, – და სწორედ 
ამას ასაღებს სიბრძნედ. ხომ არ გაგონებს ეს იმ კაცს, გულმოდგი-
ნედ რომ უვლის უზარმაზარსა და ძლიერ მხეცს, ბეჯითად სწავლობს 
მის ბუნებას, ჟინსა თუ ზნეს და იცის, საიდან მოუაროს, რა მხრივ 
მიუდგეს, როდის და რატომ მძვინვარებს ან მშვიდდება და ცხრე-
ბა, რის გამო ღმუის, ან რისი გაგონება აღაგზნებს თუ ათვინიერებს. 
ყოველივე ამას რომ შეისწავლის ხანგრძლივი მოვლა-პატრონობის 
და დაკვირვების შედეგად, თავის გამოცდილებას ცოდნად მიიჩნევს, 
სახელმძღვანელოდ სახავს მას და ამის მიხედვით წვრთნის შეგირ-
დებსაც; თუმცა წარმოდგენაც არა აქვს, რა არის ამ მხეცის ქცევაში 
კარგი ან ცუდი, საქები ან საძრახისი, მოსაწონი ან დასაწუნი, სა-
მართლიანი ან უსამართლო, არამედ ყველაფერს მისი ქცევისა და 
ზნე-ჩვეულების მიხედვით აფასებს: რაც მხეცისთვის სასიამოვნოა, 
სიკეთედ სახავს, უსიამოვნოს კი ბოროტებად, თუმცა სინამდვილე-
ში არც ერთის და არც მეორის არა გაეგება რა; ამიტომაცაა, რომ 
ერთმანეთში ურევს, ერთის მხრივ, სამართლიანობასა და მშვენი-
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ერებას, მეორეს მხრივ კი – აუცილებლობას. მაგრამ რაკი აუცი-
ლებლობის ბუნება არსებითად განსხვავდება სიკეთის ბუნებისაგან, 
ვერც თვითონ ხედავს და ვერც სხვას უჩვენებს ამას. ახლა კი, ზევ-
სის გულისათვის, მითხარი, განა უცნაურად არ გეჩვენება ამნაირი 
აღმზრდელი?

– რა თქმა უნდა.
– კი მაგრამ, რა განსხვავებაა ამ კაცსა და იმას შორის, ვინც სიბ-

რძნეს აიგივებს იმის ცოდნასთან, თუ რა მოსწონს ან რა არ მოს-
წონს ერთად თავშეყრილი ნაირგვარი ხალხის უმრავლესობას? – 
მხატვრობა იქნება ეს, მუსიკა თუ თვით პოლიტიკა? ვინც ბრბოს 
გასაცნობად წარუდგენს თავის პოემას, ხელოვნების ქმნილებას ან 
სახელმწიფო მოღვაწეობის გეგმას, ამ ბრბოს უფრო მეტად აქცევს 
თავის მბრძანებლად, ვიდრე აუცილებლობა მოითხოვს ამას; და მა-
შინ, „დიომედესის გასაჭირისა“ არ იყოს, იძულებულია აღასრულოს 
ის, რაც აკმაყოფილებს ბრბოის გემოვნებას. მაგრამ სინამდვილეში 
კარგია ეს თუ ცუდი, ერთხელ მაინც თუ გსმენია, რომ ვინმეს თა-
ვისთვის მაინც ეცადა ამის გარკვევა და სასაცილო არ გამხდარიყო 
ხალხის თვალში?

– არა, – თქვა მან, – არცა მსმენია და ვერც ვერასდროს მოვისმენ.
– მაშ, ახლა, ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ერთხელაც შე-

გახსენებ: შეიძლება თუ არა, ბრბომ შეიგნოს და აღიაროს, რომ არ-
სებობს მშვენიერება თავისთავად, განსხვავებით მშვენიერი საგნე-
ბისაგან, და არსებობს ბევრი სხვა არსიც თავისთავად, განსხვავებით 
ცალკეულ საგანთა სიმრავლისაგან?

– არასდიდებით, – თქვა მან.
– მაშასადამე, შეუძლებელია ბრბოის ფილოსოფოსობა.
– დიახ, შეუძლებელია.
– ესე იგი, ვინც ფილოსოფოსობს, აუცილებლად იგმობა 

ბრბოის მიერ?
– აუცილებლად.
– და იმ კერძო პირთა მიერაც, ბრბოს რომ შერევიან და ცდი-

ლობენ თავი მოაწონონ მას?
– ცხადია.
– აქედან გამომდინარე, რა გესახება ფილოსოფიური ბუნების 

ხსნად? რანაირად შეუძლია მას კვლავ მისდიოს თავის საქმეს და, 
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ამრიგად, მიაღწიოს თავის მიზანსაც? იმის მიხედვით განსაჯე, რაც 
ზემოთ ითქვა: აკი შევთანხმდით, რომ ამნაირი ბუნებისათვის ნიშნე-
ულია შემდეგი თვისებები – ცოდნის ადვილად შეთვისების უნარი, 
სიმამაცე და დიდსულოვნება.

– დიახ.
– ამნაირი ადამიანი პირველი იქნება ტოლ-სწორთა შორის, მით 

უმეტეს, თუ ხორცითაც ისევე სრულქმნილია, როგორც სულით.
– რა თქმა უნდა.
– ახლობლები და თანამოქალაქენი, ალბათ, მოინდომებენ რა-

იმე საქმე მიანდონ, როცა მოიწიფება, არა?
– რასაკვირველია.
– მაშასადამე, ფეხქვეშ ჩაუვარდებიან მავედრებელნი და თაყ-

ვანს სცემენ, რათა თავი მოუქონონ მლიქვნელობით და, ამრიგად, 
წინასწარვე მოიპოვონ მისი კეთილგანწყობილება.

– ხშირად ასე ხდება.
– მერედა, რას იზამს ეს კაცი ამნაირ ხალხში, მით უმეტეს, თუ 

ბედმა დიდი სახელმწიფოს მოქალაქეობა, სიმდიდრე, კეთილშო-
ბილური წარმომავლობა, სილამაზე და წარმოსადეგობა არგუნა 
წილად? ხომ არ წარმოიდგენს, შლეგური იმედებით თავბრუდასხ-
მული და გაყოყოჩებული, რომ მხოლოდ ის უნდა განაგებდეს ბერ-
ძენთა და ბარბაროსთა საქმეებს? ცამდე ხომ არ ააღერინებს თავს 
ფუჭი პატივმოყვარეობა და ყურს აღარ ათხოვებს გონების ხმას?

– უეჭველად.
– ასე თავგასულს მშვიდად რომ მიახლოებოდა ვინმე და სიმარ-

თლე ეთქვა – ჭკუა გაკლია და ნამდვილად არ გაწყენდა მისი შეძენა, 
მაგრამ ამას დიდი ძალისხმევა სჭირდებაო, – როგორ გგონია, ამდე-
ნი უკეთური გრძნობით თავბრუდახვეულს გაუადვილდებოდა მისი 
სიტყვების მოსმენა?

– არამც და არამც.
– და მაინც, თუ ბუნებით თანდაყოლილი თვისებებისა და კე-

თილშობილების წყალობით, ეს სიტყვები სათანადო გამოძახილს 
ჰპოვებენ მის სულში, რასაც შეუძლია დაარწმუნოს და ფილოსო-
ფიის მიმართ მიაქციოს იგი, შენი აზრით, როგორ მოიქცევიან ამ 
შემთხვევაში მისი მაამებელნი, რაკიღა დაინახავენ, რომ ხელიდან 
ეცლებათ თავიანთი მფარველი და ის წყალობაც, მისგან რომ მო-
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ელოდნენ? განა ყოველნაირად, სიტყვით თუ საქმით, არ ეცდებიან 
გადაარწმუნონ და, იმავდროულად, გააქარწყლონ მისი კეთილისმ-
ყოფელი მრჩევლის სიტყვებიც? მრჩევლისა, რომელსაც ან მალუ-
ლად დაუგებენ მახეს, ან სამსჯავროში უჩივლებენ, რათა საჯაროდ 
აგებინონ პასუხი.

– ეს გარდუვალია.
– მერედა, რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ კაცმა ფილოსო-

ფიას მიუძღვნას თავი?
– ნაკლებად.
– ხომ ხედავ, რომ არ შევმცდარვართ, როცა ვთქვით, რომ ფი-

ლოსოფიური ბუნების განმსაზღვრელი თვისებები, როცა მათ სა-
თანადო აღზრდა აკლიათ, თვითონვე ხდებიან იმის მიზეზი, რომ 
ადამიანი ღალატობს თავის მოწოდებას, და ამაში ყოველივე იმასაც 
მიუძღვის ბრალი, რაც სიკეთედ მიაჩნია ბრბოს: ვთქვათ, სიმდიდრეს 
და სხვა მისთანათ.

– არა, – თქვა მან, – არ შევმცდარვართ; პირიქით, მართალნი 
ვიყავით.

– აი, როგორ ხდება, ჩემო საოცარო, ყველაზე უკეთეს ბუნება-
თა გადაგვარება, რომელთა დანიშნულებაც უკეთილშობილურესი 
საქმის სამსახური იყო. ამნაირი ბუნების ხალხი, ჩვენი მტკიცებით, 
ცოტაა. სწორედ მათი წრიდან გამოსულნი აყენებენ ყველაზე დიდ 
ზიანს სახელმწიფოებსაც და კერძო პირთაც, და ამავე წრეს ეკუთვ-
ნიან ყველაზე დიდი კეთილისმყოფელნიც, როცა თავიანთ დანიშნუ-
ლებას არ ღალატობენ. უმწეო ბუნება კი ვერასოდეს აღასრულებს 
რაიმე დიადს. ვერც კერძო პირისა და ვერც სახელმწიფოს საკეთილ-
დღეოდ.

– მართალს ბრძანებ, – თქვა მან.
– როცა ფილოსოფიას ზურგს აქცევენ ისინი, ვისაც ყველაზე 

მეტად მართებდა მისი სამსახური, ის ეულად და უნაყოფოდ რჩე-
ბა, ზურგის მქცეველნი კი მათი საკუთარი ბუნებისა და ჭეშმარი-
ტებისათვის უკადრისი ცხოვრებით ცხოვრობენ. დაობლებულსა და 
თვისტომთაგან განწირულ ფილოსოფიას კი უღირსნი ეპატრონე-
ბიან, სახელს რომ უტეხენ, პატივს ხდიან და, შენი თქმისა არ იყოს, 
ბღალავენ მას. ამ უღირსთა შორის ზოგი მართლაც რომ უბადრუ-
კია, უმრავლესობა კი – ყველაზე უარესი ხვედრის ღირსი.
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– ასე ამბობენ.
– და მართალსაც ამბობენ. როდესაც უბადრუკი კაცუნები და-

ინახავენ, რომ დიდებული სახელებითა და მოჩვენებითი ბრწყინვა-
ლებით სავსე ადგილი გათავისუფლდა, პატიმრებისა არ იყოს, თა-
ვიანთი საპატიმროებიდან გამოქცეულნი ტაძრებს რომ აფარებენ 
თავს, გახარებულნი ხელს იღებენ თავიანთ ხელობაზე და ფილოსო-
ფიას აწყდებიან; მეტადრე ისინი, ვინც უფრო მარჯვედ და უნარი-
ანად უძღვება თავის პატარა საქმეს. რადგანაც ფილოსოფია, თავისი 
მიგდებულობის მიუხედავად, მაინც უფრო დიდი პატივით სარგებ-
ლობს, ვიდრე რომელიც გნებავთ ხელობა თუ ხელოვნება, რაც ესო-
დენ დაუოკებელი ძალით იზიდავს მისკენ უღირსსა და უბადრუკ, 
მძიმე შრომით ხორციელად დამახინჯებულსა და სულიერად დასა-
ხიჩრებულ ხალხს; განა შეიძლება სხვაგვარად იყოს?

– არამც და არამც.
– კაცმა რომ თქვას, რითი განსხვავდებიან ისინი თავმოტვლე-

პილი და ჯუჯა მჭედლისაგან, ცოტა ხნის წინათ რომ გამოვიდა სა-
პატიმროდან, იბანავა, ახალი მოსასხამი მოისხა, სასიძოსავით მო-
იკაზმა და თავისი გაღატაკებული ბატონის ქალიშვილზე აპირებს 
დაქორწინებას?

– არაფრით.
– რა უნდა დაიბადოს ამნაირი ქორწინებისგან, უკანონო და 

უვარგისი შთამომავლობის გარდა?
– სხვა არაფერი.
– მერედა, როცა უღირსი და უვიცი ხალხი ფილოსოფიას უში-

ნაურდება და, თავისი უღირსობის მიუხედავად, ურთიერთობას ამ-
ყარებს მასთან, რა აზრები და შეხედულებები შეიძლება იშვან ამნა-
ირი ურთიერთობისაგან? თუ მათ შესაფერის სახელს დავარქმევთ, 
– მხოლოდ სოფიზმები, და არა კანონიერი, არა ჭეშმარიტი სიბრძნე.

– უცილობლად.
– ძალიან ცოტაა იმ ხალხის რიცხვი, ადიმანტე, ვისაც შეუძლია 

ღირსეული ურთიერთობა დაამყაროს ფილოსოფიასთან: ან ის, ვინც 
საუცხოო აღზრდის წყალობით ბოლომდე შეინარჩუნა კეთილშობი-
ლება, და ვისაც მხსნელად მოევლინა თვით სამშობლოდან განდევნა, 
რის შედეგადაც თავი დააღწია უკეთური სინამდვილის დამღუპველ 
ზემოქმედებას და ზურგი არ აქცია ფილოსოფიას; ან ორიოდე დიდ-
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სულოვანი კაცი, რომელსაც ბედმა პატარა სახელმწიფოს მოქალა-
ქეობა არგუნა წილად და დაუფარავი ზიზღით უყურებს ყოველგვარ 
თანამდებობას თუ საზოგადოებრივ მოღვაწეობას; ან თითო-ორო-
ლა მაღალი ნიჭით ცხებული სული, ფილოსოფიის გულისთვის რომ 
ღალატობს თავის საკუთარ ხელობას, რომელიც სავსებით სამართ-
ლიანად მიაჩნია უფრო მდარედ; ზოგს შეიძლება ლაგამი ამოსდოს 
და განდგომის ნება არ მისცეს მისმავე საკუთარმა მდგომარეობამ, 
როგორც, მაგალითად, ჩვენს მეგობარ თეაგეს, რომელსაც ყველა მო-
ნაცემი ჰქონდა საიმისოდ, რომ განდგომოდა ფილოსოფიას, მაგრამ 
ჯანმრთელობაზე მუდმივი ზრუნვა აიძულებს უარი თქვას პოლიტი-
კაზე. აღარაფერს ვიტყვი ჩემს დემონურ ნიშანზე, რადგანაც საეჭ-
ვოა წარსულში თუნდაც ერთი ამნაირი მაგალითი მოიძებნებოდეს.

ვინც ამ მცირერიცხოვან რჩეულთა წრეს ეკუთვნის და პირა-
დად განუცდია ფილოსოფიით მონიჭებული სიამოვნება და ნეტა-
რება, ვინც არაერთხელ ყოფილა ბრბოის სიშლეგის მოწმე, ვისაც 
არ ახსოვს თუნდაც ერთი პოლიტიკოსის გონივრული საქმე, ვინც 
იცის, რომ ერთ მოკავშირესაც ვერ ჰპოვებს, ვისთან ერთადაც შეიძ-
ლება ისე შეეწიოს სამართლიანობას, რომ ეს სიცოცხლის ფასად 
არ დაუჯდეს, – თავს ისე გრძნობს, როგორც ველური მხეცების ხრო-
ვაში, რომელთა სისხლიან თარეშში მონაწილეობას ხელაღებით 
უარყოფს, თუმცა იმისი ძალი კი არ შესწევს, რომ მარტოდმარტო 
აღუდგეს წინ მათ მძვინვარებას, რადგანაც იცის, რომ მანამდე წა-
აგებს თავს, ვიდრე რამეში წაადგებოდეს სახელმწიფოს ან თავის მე-
გობრებს, ვერც თავს არგებს რასმე და ვერც სხვებს დაიხსნის გა-
ჭირვებისგან. ამაში ღრმად დარწმუნებული სიმშვიდეს არჩევს და 
აუმღვრევლად აკეთებს თავის საქმეს. როგორც მგზავრი თავსხმასა 
თუ გრიგალში დაეძებს თავშესაფარს, ისიც თავისი სიმყუდროვიდან 
აკვირდება უკანონობის თავაწყვეტილ პარპაშს და ბედნიერია იმის 
შეგნებით, რომ უსამართლობასა და უწმინდურობას გარიდებული 
მშვიდად გალევს ამ წუთისოფელს, მერე კი, უკეთესი ხვედრის მო-
ლოდინში, უდრტვინველად გაეცლება მას.

– მაშასადამე, ისე როდი წავა აქედან, რომ დიდი საქმეები არ 
აღასრულოს.

– მაგრამ არა ყველაფერი, რისი უნარიც ჰქონდა, სახელმწიფო 
წყობილება მისი შესაფერისი რომ ყოფილიყო. სათანადო წყობი-
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ლების პირობებში კი არა მარტო მეტს მიაღწევდა, არამედ იმასაც 
შეძლებდა, რომ პირად ბედნიერებასთან ერთად საზოგადო კეთილ-
დღეობაც უზრუნველეყო.

ამრიგად, ფილოსოფიისადმი წაყენებული ბრალდებისა და ამ 
ბრალდების უსაფუძვლობის შესახებ, ჩემი აზრით, საკმარისად ვილა-
პარაკეთ; თუ, რა თქმა უნდა, შენი მხრივ არაფერს დაუმატებ ამას.

– არა, – თქვა მან, – არაფერი მაქვს სათქმელი. მაგრამ დღე-
ვანდელ სახელმწიფო წყობილებათა შორის მაინც რომელს მიიჩნევ 
ფილოსოფიისათვის შესაფერისად?

– ვერც ერთს, – მივუგე მე, – ჩემი დრტვინვის მიზეზიც ისაა, 
რომ ვერც ერთს ვერა ვცნობ ფილოსოფიური ბუნების ღირსად, 
მათი წყალობით რომ იბღალება და იერს იცვლის. როგორც ახალ 
ნიადაგზე გადანერგილი თესლი იცვლის ბუნებას და ადგილობრივ 
მცენარეთა თვისებებს იძენს, ფილოსოფიური ბუნებაც დღევანდელ 
პირობებში ვერ ახერხებს თავისი ძალმოსილების შენარჩუნებას და 
თითქმის მთლიანად იცვლის სახეს. მაგრამ თუ სახელმწიფო წყობი-
ლება, თავისი სრულყოფილებით, მის ბუნებას ესატყვისება, მაშინ 
კი ნახავთ, რომ ის ჭეშმარიტად ღვთაებრივია, ყოველივე დანარჩენს 
კი, ბუნებასაც და საქმიანობასაც, მხოლოდ ადამიანური თუ შეიძ-
ლება ეწოდოს. ამის შემდეგ შენ, ალბათ, მკითხავ, ეს რა სახელმწი-
ფო წყობილებააო?

– ცდები, – თქვა მან, – ეგ კი არა, აი, რა მინდოდა მეკითხა: სხვა 
წყობილებას გულისხმობ თუ იმას, რომლის გეგმაც უკვე მოვხაზეთ 
ჩვენი სახელმწიფოს დაფუძნებისას?

– ამ უკანასკნელს. ხომ უკვე ითქვა, რომ სახელმწიფოში უნდა 
იყოს გარკვეული საწყისი, ისევე რომ განმარტავდა საქმის არსს, რო-
გორც შენ, კანონმდებელი, კანონთა დადგენისას?

– დიახ, უკვე ითქვა.
– მაგრამ ჩვენ საკმარისად არ განგვიმარტავს ეს საკითხი, იმისი 

შიშით, რომ უთუოდ დაგვიპირისპირდებოდით და ერთხმად დაიწ-
ყებდით მტკიცებას, მაგის განმარტება დიდ დროს მოითხოვს და თა-
ნაც ძალიან ძნელი საქმეაო; მით უმეტეს, რომ არც დანარჩენია ად-
ვილი.

– მაინც რა?
– რანაირად უნდა იყენებდეს სახელმწიფო ფილოსოფიას, რომ 
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არ დაიღუპოს. ყოველივე დიადი ხომ არამყარია, ყოველივე მშვენი-
ერი კი, როგორც მართებულად ამბობენ, – ძნელი.

– მაგრამ ბარემ ბოლომდე მიიყვანე შენი მტკიცება და ესეც 
განმარტე.

– თუ ვერ განვმარტე, ამის მიზეზი ის კი არ იქნება, რომ არ მინ-
და, არამედ ის, რომ არ შემიძლია. ახლავე დაგანახებ ჩემს გულმოდ-
გინებას. მაშ, დაუკვირდი, რა თამამად და წარბშეუხრელად ვიწყებ 
იმის მტკიცებას, რომ სახელმწიფო სულ სხვანაირად უნდა უდგებო-
დეს ამ საკითხს, ვიდრე ამჟამად.

– მაინც როგორ?
– დღესდღეობით, ბავშვობის ასაკიდან ახლად გამოსულ ყმაწ-

ვილკაცთა გარდა ახლოსაც არავინ ეკარება ფილოსოფიას, მაგრამ 
როგორც კი მიაღწევენ მის ყველაზე ძნელ ნაწილს, დაოჯახებულნი 
საქმეს ჰკიდებენ ხელს და საბოლოოდ ემშვიდობებიან მას, თუმცა 
დიდ ფილოსოფოსებად კი მოაქვთ თავი. ხოლო ფილოსოფიის ყვე-
ლაზე ძნელ ნაწილს მე ვუწოდებ დიალექტიკას. შემდგომში ისიც 
დიდ საქმედ მიაჩნიათ, თუ კეთილ ინებეს და ვისიმე რჩევით დაესწ-
რნენ ფილოსოფიურ საუბრებს. რადგანაც სწამთ, რომ ეს საქმე ისე, 
სასხვათაშორისოდ უნდა აკეთო. სიბერეში კი, იშვიათ გამონაკლის-
თა გარდა, უფრო მალე ქრებიან, ვიდრე ჰერაკლიტეს მზე, რომელიც 
აღარასოდეს აღარ ანათებს.

– მაშ, როგორ უნდა მისდევდე ფილოსოფიას?
– სულ სხვანაირად. სიყრმესა და სიყმაწვილეში ბავშვებს მათი 

ასაკის გათვალისწინებით უნდა ასწავლიდნენ ფილოსოფიას და 
განსაკუთრებულ მზრუნველობას იჩენდნენ მათი სხეულის მიმართ, 
ვიდრე ის იზრდება და ვითარდება, რათა ფილოსოფიის სამსახურად 
მოამზადონ ისინი. ხოლო მოწიფულობის ჟამს, როცა საბოლოოდ 
ყალიბდება სული, შესაბამისად უნდა გაართულონ და გაახანგრძ-
ლივონ მისი წვრთნა. და ბოლოს, როცა ადამიანს ძალა აკლდება, 
ასე რომ, აღარც სახელმწიფო მოღვაწეობის თავი აქვს და აღარც 
სამხედრო სამსახურისა, მაშინ კი თავის ნებაზე უნდა მიუშვან, რათა 
მხოლოდ ფილოსოფიას მიუძღვნას თავი, ვისაც სურს ნეტართა სი-
ცოცხლით იცოცხლოს, სიკვდილის შემდეგ კი ღირსეული სიცოცხ-
ლის საკადრისი სანაცვლო მიეგოს იმ ქვეყნად.

– მართალი გითხრა, დიდი გზნებით კი ლაპარაკობ, სოკრატე. 
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მაგრამ, მე თუ მკითხავ, შენი მსმენელები, თრასიმაქედან მოყოლე-
ბულნი, სულაც არ იზიარებენ შენს მგზნებარებას, რაკიღა ისინი ვე-
რაფერშიც ვერ დაარწმუნე.

– თრასიმაქეს მაინც ნუ გადამკიდებ; ეს-ესაა დავმეგობრდით, 
თუმცა არც უწინ ვყოფილვართ მტრები. ყოველნაირად ვეცდები 
დავარწმუნო ისიც და დანარჩენებიც, ან რაღაცა მაინც ვარგო მო-
მავალ ცხოვრებაში, როცა ხელახლა შობილნი კვლავ დადგებიან ამ-
ნაირ საკითხთა წინაშე.

– არც ისე შორეულ დროზე ლაპარაკობ.
– რა არის ეს დრო მარადისობასთან შედარებით? ხოლო ის, რომ 

ხალხს სხვისი სიტყვებისა არ სჯერა, სულაც არ არის საკვირველი. 
მას ხომ არასოდეს უნახავს ის, რაზედაც ახლა ვმსჯელობთ? მისთვის 
ეს მხოლოდ სიტყვებია, ერთმანეთს გარკვეული მიზნით მისადაგე-
ბულნი, და არა ერთიმეორისაგან თავისთავად გამომდინარე აზრები. 
იმნაირი კაცისთვის კი, სიტყვით თუ საქმით სიქველის განსახიერე-
ბად რომ გვევლინება და ბრძნულად მართავს ჩვენს მიერ დაარ-
სებულ სახელმწიფოს, რაც მართალია, მართალია, ერთხელაც არ 
მოუკრავს თვალი, არც ერთისთვის და არც ბევრისთვის.

– არც ერთხელ.
– ერთხელაც არ დასწრებია, ჩემო ნეტარო, იმ მომხიბლავსა და 

კეთილშობილურ საუბრებს, სადაც ასე გულმოდგინედ და ათასგ-
ვარი საშუალებით დაეძებენ ჭეშმარიტებას მხოლოდ და მხოლოდ 
შემეცნების მიზნით; საუბრებს, რომლებსაც საერთო არა აქვთ რა 
დიდების მაძიებელთა ყალბ ენამჭევრობასთან, სამსჯავროებში მო-
პირისპირე მხარეთა დავასა თუ კერძო პირთა ცილობასთან.

– მართლაც.
– აი, რატომაა, რომ თუმცა წინასწარ ვგრძნობდით და ვუფ-

რთხოდით კიდეც ამას, – ჭეშმარიტების კარნახით იძულებულ-
ნი ვამტკიცებდით, რომ ვერც სახელმწიფო და ვერც კერძო პირი 
ვერასოდეს მიაღწევს სრულყოფილებას, თუკი აუცილებლობა არ 
აიძულებს ფილოსოფოსთა ამ მცირერიცხოვან ჯგუფს, რომელთაც 
უკეთურებად თუ არა, უმაქნისებად მაინც თვლიან, თავს იდოს სა-
ხელმწიფოზე ზრუნვა, თვით სახელმწიფოს კი მოუწევს დაემორჩი-
ლოს მათ მმართველობას; ან თუ ღვთაებრივი ზეშთაგონება ფი-
ლოსოფიის მიმართ გულმხურვალე სიყვარულს არ ჩაუნერგავს 
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დღევანდელ მეფეებს და მბრძანებლებს, ან მათ მემკვიდრეებს. იმის 
მტკიცება, რომ ამ ორი შესაძლებლობიდან ერთ-ერთი ან ორივე 
განუხორციელებელია, მე გაუმართლებლად მიმაჩნია. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში სავსებით სამართლიანად აგვიგდებდნენ საცინლად – 
საქმე გამოგლევიათ და წყალს ნაყავთო; ასეა, არა?

– დიახ.
– თუკი გარდასულ საუკუნეთა განმავლობაში ოდესმე მაინც 

მომხდარა, რომ სახელოვან ფილოსოფოსებს აუცილებლობის კარ-
ნახით თავს ედვათ სახელმწიფოს მმართველობა, ან ახლა ხდება ჩვე-
ნი თვალისათვის მიუწვდომელ ამა თუ იმ ბარბაროსულ ქვეყანაში, 
ანდა მომავალში მოხდება, ჩვენ მზად ვართ დაჟინებით ვამტკიცოთ, 
რომ ამნაირი სახელმწიფო არსებობდა, არსებობს და კვლავაც იარ-
სებებს, თუკი მის მბრძანებლად ფილოსოფიის მუზა გვევლინება. 
ამნაირი სახელმწიფოებრივი წყობილების დამყარება დიახაც შე-
საძლებელია, ასე რომ, ჩვენ შეუძლებელზე როდი ვლაპარაკობთ, 
თუმცა იმას კი ვაღიარებთ, რომ ეს ძალიან ძნელი საქმეა.

– მეც ასე ვფიქრობ, – თქვა მან.
– მაშინ, ჩემო ნეტარო, ნურც ასე მკაცრად დაადანაშაულებ უმ-

რავლესობას. ის ნამდვილად შეიცვლის აზრს, თუკი მისი ლანძღვის 
ნაცვლად ეცდები მშვიდად უარყო ფილოსოფიისათვის წაყენებული 
ყველა ბრალდება და უჩვენო, ვინ არიან ფილოსოფოსები, როგორია 
მათი ბუნება და საქმიანობა, რათა ბრბომ არ იფიქროს, თითქოს 
იმათზე ელაპარაკები, ვისაც თვითონვე მიიჩნევს ფილოსოფოსებად. 
ამ თვალით რომ დაანახებ საქმის არსს, თავად დარწმუნდები, რომ 
მას უკვე განსხვავებული აზრი შეექმნა და სულ სხვანაირად ლაპა-
რაკობს მათზე. იქნებ გგონია, რომ ბრბოს შეიძლება აღიზიანებდეს 
ის, ვინც თვითონვე არ ღიზიანდება, ანდა შურით უყურებდეს მას, 
ვინც თვითონ არ არის მოშურნე? დაგასწრებ და ბარემ ახლავე გეტ-
ყვი, რომ ამნაირ უჟმურს იშვიათად თუ შეხვდები ხალხში, უმრავ-
ლესობისათვის კი უცხოა ეს უხიაგობა.

– სავსებით ვიზიარებ შენს აზრს.
– იმასაც თუ იზიარებ, რომ ფილოსოფიისადმი უმრავლესობის 

უარყოფით დამოკიდებულებაში ბრალი მიუძღვის გარეშე ხალხს, 
ღრიანცელით რომ იჭრება იქ, სადაც აშკარად არ არის მისი ადგი-
ლი, ლანძღვა-გინებით იკლებს და შეურაცხყოფას აყენებს არა მარ-
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ტო სხვებს, არამედ საკუთარ თავსაც, ერთი სიტყვით, ისე იქცევა, 
ყველაზე ნაკლებ რომ შეჰფერის ფილოსოფიას.

– აქაც გეთანხმები.
– მართლაცდა, ადიმანტე, ვისაც თავის მოწოდებად ჭეშმარი-

ტების ჭვრეტა დაუსახავს, საიმისოდ სადა სცალია, რომ, ზეცას კი 
არა, თვალდახრილი უმზერდეს კაცთა ფუჭ ფუსფუსს და მათი უკე-
თურების წინააღმდეგ აღძრული მათივე შუღლითა და შურით ივ-
სებოდეს? არა, წარუვალ არსთა მწყობრი წესრიგის და უცვლელო-
ბის, სამყაროული ჰარმონიისა და გონების მჭვრეტი სწორედ მათ 
ბაძავს და, შეძლებისდაგვარად, მათვე ემსგავსება. ან იქნებ გგონია 
რომ შეიძლება არ ბაძავდე იმას, რასაც აღტაცების გარეშე ვერ უახ-
ლოვდები?

– არა, ეს შეუძლებელია, – თქვა მან.
– ამ ღვთაებრივად მოწესრიგებულ სამყაროს რომ უახლოვდე-

ბა, ადამიანის სულსაც ეუფლება ეს ღვთაებრიობა, რამდენადაც 
მისი ტვირთვა შეუძლია მოკვდავ ბუნებას. გმობით კი შეიძლება ყვე-
ლაფერი ჰგმო ამ ქვეყნად.

– რა თქმა უნდა.
– ხოლო თუ აუცილებლობა აიძულებს კაცთა კერძო თუ სა-

ზოგადო ყოფაში დანერგოს ის, რასაც ზეციურ სამყაროში ჭვრეტს, 
როგორ გგონია, განა ცუდი დამნერგავი იქნება ზომიერების, სამარ-
თლიანობისა თუ სხვა სამოქალაქო სიქველისა?

– არამც და არამც.
– მაგრამ თუ ხალხი შეიგნებს, რომ სიმართლეს ვეუბნებით ფი-

ლოსოფოსებზე, განა კვლავ აღშფოთებული აღიძვრის მათ წინააღმ-
დეგ და უნდობლად მოეკიდება ჩვენს სიტყვებს, რომელთა თანახმა-
დაც სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ მიაღწევს კეთილდღეობას, თუკი 
ჭეშმარიტ ხელოვანთა მიერ ღვთაებრივი ნიმუშის მიხედვით შედგე-
ნილი გეგმა არ უდევს საფუძვლად?

– თუ შეიგნო, აღარც აღშფოთდება; მაგრამ როგორ შეადგენენ 
ამ გეგმას?

– როგორ და, ფიცარივით აიღებენ სახელმწიფოს თუ ხალხის 
ზნეობას და, უწინარეს ყოვლისა, გულმოდგინედ გაწმენდენ, რაც 
სულაც არ არის ადვილი. როგორც თავად მოგეხსენება, სხვებისგან 
იმითაც განსხვავდებიან, რომ არც სახელმწიფოს გადაკეთებას მიჰ-
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ყოფენ ხელს, არც კერძო პირისას და არც კანონებს შექმნიან სა-
ხელმწიფოსათვის, ვიდრე გაწმენდილს არ ჩაიბარებენ, ან თვითონვე 
არ გაწმენდენ მას.

– მართალს ბრძანებ.
– და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხაზავენ სახელმწიფო წყობილე-

ბის გეგმას.
– რა თქმა უნდა.
– შემდეგ კი, ამ ნახაზის დასრულებისას, უპირატესად ორ რა-

მეს მიაქცევენ ყურადღებას: ერთის მხრივ, იმას, რაც თავისი არსით 
სამართლიანია, მშვენიერი და გონიერი, მეორეს მხრივ კი – იმას, 
რაც ასეთივეა ადამიანებში. ხოლო შემდეგ ამ თვისებათა შერწყმა-
შერევით – ადამიანის პირველსახეს, იმის მიხედვით, რასაც ჰომერო-
სი ადამიანებში ღვთაებრივსა და ღვთისდარს უწოდებს.

– ეს იქნებოდა უმშვენიერესი სურათი.
– კეთილი და პატიოსანი, – ვუთხარი მე, – ნუთუ ახლაც ვერ 

დავარწმუნეთ ის ხალხი, მწყობრად დარაზმული რომ მოიწევდა 
ჩვენზე, და ვერ დავანახეთ, რომ ამნაირი სახელმწიფოს მხატვარი 
სწორედ ის კაცია, რომელსაც წეღან ვაქებდით, ჩვენი მოწინააღმდე-
გენი კი გააფთრებით გვიტევდნენ, ვის ანდობთ სახელმწიფოს მმარ-
თველობასო? ეს რომ მოესმინათ, ნუთუ ოდნავ მაინც არ დაცხრე-
ბოდნენ?

– რა თქმა უნდა, თუ ჭკუის ნატამალი მაინც შერჩათ.
– ან რას იტყოდნენ საპასუხოდ? იქნებ იმას, ფილოსოფოსები 

გატაცებით არ მიელტვიან არსსა და ჭეშმარიტებასო?
– მაგრამ ეს ხომ სისულელე იქნებოდა.
– ან იქნებ იმას, რომ ჩვენს მიერ დახატული ფილოსოფიური 

ბუნება არ ენათესავება სიკეთეს?
– არც ეს იქნებოდა ნაკლები სისულელე.
– კი მაგრამ, ეს თუ არა, სხვა რა იქნებოდა ფილოსოფიურ ბუ-

ნებაზე უფრო ბრძენი და უფრო ქველი, ამ უკანასკნელს სათანადო 
გამოყენება რომ ეპოვა? იქნებ ჩვენს მიერ უარყოფილი ესა თუ ის 
ბუნება?

– რა თქმა უნდა, არა.
– კვლავაც გაცოფდებოდნენ, თუ ვიტყოდით, რომ არც სახელ-

მწიფოს და არც მის მოქალაქეებს არ დაადგებათ საშველი, ვიდრე 
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სახელმწიფოს ფილოსოფოსთა მოდგმა არ ჩაუდგება სათავეში, ან 
იმნაირი წყობილება არ დამყარდება, ჩვენ რომ დავხატეთ?

– ალბათ ეს ნაკლებ გააცოფებდათ.
– მოდი, საერთოდ მოვეშვათ ამ „ნაკლებს“ და პირდაპირ ვთქვათ, 

რომ ისინი სავსებით დაცხრებოდნენ და დაწყნარდებოდნენ, სხვაზე 
რომ აღარაფერი ვთქვათ, სირცხვილის გამო მაინც.

– ბატონი ბრძანდები.
– მაშ, შევთანხმდეთ, რომ ამ მხრივ უკვე დავარწმუნეთ ისინი; 

მაგრამ ვინ შემოგვედავება იმაში, რომ მეფეებისა თუ მბრძანებლე-
ბის მემკვიდრეთა შორისაც შეიძლება გამოერიონ ბუნებით ფილო-
სოფოსნი?

– ვერავინ.
– და რაკი შეიძლება გამოერიონ, ვითომ რა აუცილებელია, რომ 

ხრწნილებას დაექვემდებარონ ისინი? თავისთავადობის შენარჩუნე-
ბა რომ ძნელია მათთვის, ამას თვითონაც ვაღიარებთ, მაგრამ ვის 
შეუძლია ამტკიცოს, რომ დროთა განმავლობაში ერთიც ვერ იხს-
ნის თავს?

– ვერავინაც ვერ გაბედავს მაგის მტკიცებას.
– მაგრამ ერთი ამნაირი კაციც კი, რომელსაც მთელი სახელმ-

წიფო ემორჩილება, სავსებით საკმარისია, რათა აღასრულოს ყოვე-
ლივე ის, რაც დღეს შეუძლებელი ეჩვენებათ.

– დიახ, სავსებით საკმარისია.
– რადგან თუ ეს მბრძანებელი იმნაირ კანონებსა და ადათ-წე-

სებს დანერგავს, ჩვენ რომ აღვწერეთ, გამორიცხული არ არის, რომ 
მოქალაქენი სიამოვნებით აღასრულებენ მათ.

– სულაც არ არის გამორიცხული.
– მაგრამ ის კი გამორიცხულია და შეუძლებელი, რომ იმას, რაც 

ჩვენ მოვიწონეთ, სხვებიც იწონებდნენ?
– მე თუ მკითხავ, არა.
– ჩვენ კი, მე მგონია, საკმაოდ დამაჯერებლად დავამტკიცეთ, 

რომ ჩვენი გეგმა ყველაზე უმჯობესია, თუკი შესაძლებელია მისი 
ხორცშესხმა.

– დიახ, საკმაოდ დამაჯერებლად.
– მაშ, ახლა, როგორც ჩანს, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენი 

საკანონმდებლო გეგმა ყველაზე უკეთესი უნდა იყოს, თუკი შესაძ-
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ლებელია ხორცი შევასხათ მას, და, მართალია, ეს ძალზე ძნელია, 
მაგრამ არა შეუძლებელი.

– რა თქმა უნდა, შეგვიძლია.
– რაკი ეს საკითხი, ასე თუ ისე, უკვე მოგვარდა, ახლა სხვასაც 

უნდა მივხედოთ: რა გზით, რომელი მეცნიერების მეშვეობით ან რა-
ნაირი წვრთნით უნდა აღვზარდოთ და ჩამოვაყალიბოთ სახელმწი-
ფოს მხსნელნი, ან რა ასაკში უნდა მივანდოთ ესა თუ ის საქმე.

– დიახ, ესეც მისახედია.
– ჩემი სიმარჯვე არაფერშიც არ გამომადგა, – ვთქვი მე, – რაკი-

ღა დუმილით ავუარე გვერდი ცოლების შერთვის, ბავშვების კეთე-
ბისა თუ სახელმწიფო თანამდებობებზე ხალხის გამწესების საკითხს, 
რადგანაც ვიცოდი, რომ მართლის მთქმელს ცხენი შეკაზმული უნდა 
ჰყავდეს, მაგრამ ახლა კი ირკვევა, რომ სიმართლის თქმა აუცილე-
ბელია. მართალია, ცოლებისა და შვილების საკითხი უკვე გადავწ-
ყვიტეთ, მაგრამ რაც შეეხება სახელმწიფოს მმართველთა საკითხს, 
ამის გარკვევა თავიდან უნდა დავიწყოთ. თუ გახსოვს, ჩვენ ვამტკი-
ცებდით, რომ მათ, ლხინშიაც და ჭირშიაც, თავდავიწყებით უნდა 
უყვარდეთ სამშობლო, ასე რომ, ვერც განსაცდელი, ვერც გასაჭირი 
თუ ბედის უკუღმა ტრიალი ვერ უნდა ახშობდეს ამ გრძნობას მათ-
ში. ვინც ამ მხრივ სისუსტეს გამოიჩენს, ხელაღებით უნდა უარვყოთ, 
ხოლო ვინც ისე წმინდად გამოვა ამ გამოცდიდან, როგორც ოქრო 
– ცეცხლიდან, თანამდებობაზე გავამწესოთ და სიცოცხლეშიც და 
სიკვდილის შემდეგაც სათანადო პატივი არ მოვაკლოთ. აი, რა ითქ-
ვა დაახლოებით ამ საკითხის განხილვისას, მაგრამ ნართაულად და 
მიკიბულ-მოკიბულად, რადგანაც გვეშინოდა იმ დავიდარაბისა, რის 
წინაშეც ამჟამად ვდგავართ.

– სრული სიმართლეა, – თქვა მან, – მშვენივრად მახსოვს.
– მაშინ, ჩემო მეგობარო, ვერ გავბედე იმისი თქმა, რასაც ამჟა-

მად ვბედავ. მაშ, გავკადნიერდეთ და პირდაპირ განვაცხადოთ, რომ 
სახელმწიფოს ყველაზე ღირსეულ მცველებად ფილოსოფოსებს 
უნდა ვამწესებდეთ.

– სათქმელი უნდა ითქვას.
– მაგრამ იმასაც დაუფიქრდი, რა ცოტანი შეგრჩებიან ხელთ: 

რადგანაც იმ თვისებებს, რაც, ჩვენი აზრით, ნიშნეული უნდა იყოს 
მათი ბუნებისათვის, ერთად თავმოყრილს იშვიათად თუ ჰპოვებ ვი-
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სიმე სულში; ისინი, უმეტესწილად, მიმოფანტულნი არიან და ცალ-
ცალკე თუ იჩენენ თავს.

– რას გულისხმობ?
– ცოდნის ადვილად შეთვისების უნარი, მეხსიერება, მახვილ-

გონიერება, გამჭრიახობა და სხვა მისთანანი, როგორც თავად მო-
გეხსენება, ერთად როდი იყრიან თავს; ჭაბუკურად ფიცხნი და მა-
ღალნიჭიერნი კი ნაკლებად ეგუებიან მოწესრიგებულ, მშვიდსა და 
უშფოთველ ყოფას. პირიქით, თავიანთი დაუდგრომლობის გამო 
გამუდმებით ბორგავენ, წრიალებენ, აქეთ-იქით აწყდებიან და ხე-
ლიდან ეცლებათ ყოველივე ურყევი და მყარი.

– მართალს ბრძანებ, – თქვა მან.
– მეორეს მხრივ, გაწონასწორებული, ურყევი და მტკიცე ხა-

სიათის ხალხი უფრო სანდოა, ბრძოლის ველზე საიმედო და საფ-
რთხის წინაშე წარბშეუხრელი. მაგრამ იგივე თვისებები სწავლაში 
სხვანაირად ავლენენ თავს; უგერგილონი, ზანტნი და ზარმაცნი ისე 
გახევებულან, თითქოს ტვინის განძრევა უჭირთო, მთქნარება უტყ-
დებათ და ძილი ერევათ, როცა სწავლაზე მიდგება საქმე.

– ასეა.
– ჩვენ კი ვამბობდით, რომ მცველებში ერთმანეთს უნდა ერწყ-

მოდეს გონების სიმკვირცხლე და ხასიათის სიმტკიცე, რის გარეშეც 
არც ასე გულმოდგინედ უნდა გვეწვრთნა და აღგვეზარდა, არც ძა-
ლაუფლება მიგვენდო და არც პატივი მიგვეგო მათთვის.

– მერედა, განა სწორნი არ ვიქნებოდით?
– როგორ გგონია, ამ საპირისპირო თვისებათა ურთიერთშერწ-

ყმა იშვიათია?
– რა თქმა უნდა.
– ამიტომ, როგორც ზემოთ ითქვა, მარტო შრომაში კი არა, 

ლხინშიც და ჭირშიც უნდა გამოვცადოთ ისინი. აქვე იმასაც დავძენ, 
რაც მაშინ გამომრჩა: აუცილებლად უნდა იწვრთნიდნენ თავს მეც-
ნიერების სხვადასხვა დარგში, რათა საშუალება გვქონდეს დავუკ-
ვირდეთ, მიაღწევენ ცოდნის მწვერვალს თუ, როგორც სხვა ასპარე-
ზობისას, შიშით დაიხევენ უკან.

– რასაკვირველია, უნდა დავუკვირდეთ. მაგრამ რას უწოდებ 
შენ ცოდნის მწვერვალს?

– ალბათ გემახსოვრება: მას შემდეგ, რაც განვიხილეთ სულის 
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სამი სხვადასხვა სახე, ჩვენ ვისარგებლეთ ამ განსხვავებით, რათა აგ-
ვეხსნა, რა არის სამართლიანობა, გონიერება, სიმამაცე და სიბრძნე.

– ეგ რომ არ მახსოვდეს, არც იმის მოსმენის ღირსი ვიქნებოდი, 
რაც აწი უნდა ითქვას.

– ისიც თუ გახსოვს, რაც მანამდე ვთქვით?
– რა?
– რა და, ის რომ ამ სიქველეთა უკეთ შესაცნობად სხვა – უფრო 

გრძელი და შემოვლითი გზა უნდა აგვერჩია, რომელიც უფრო ნათ-
ლად წარმოგვიჩენდა მათ; თუმცა ზემოთქმულიდანაც შეიძლებოდა 
სათანადო დასკვნები გამოგვეტანა. თქვენ თქვით, რომ ეს საკმარისი 
იყო, მაგრამ შემდგომ მსჯელობას, ჩემი აზრით, სიზუსტე აკლდა. და 
მაინც, თუ გაკმაყოფილებთ, თქვენ თვითონ უნდა მითხრათ.

– პირადად მე სავსებით მაკმაყოფილებს, და ამავე აზრისა არიან 
სხვებიც.

– კი მაგრამ, ჩემო ძვირფასო, თუ ეგზომ მნიშვნელოვან საგანთა 
საზომი ოდნავ მაინც განსხვავდება სინამდვილისგან, ჩვენი მტკიცე-
ბა უკვე აღარ იქნება საკმარისად დასაბუთებული; რადგან ის, რაც 
არასრულყოფილია, არაფრის საზომად არ გამოდგება. თუმცა ზოგს 
ესეც დამაკმაყოფილებლად ეჩვენება, შემდგომი კვლევა-ძიება კი – 
ზედმეტად.

– დიახ, – თქვა მან, – ზოგი მართლაც ასე ფიქრობს თავისი და-
უდევრობის გამო.

– მაგრამ ასე ყველაზე ნაკლებ უნდა ფიქრობდეს სახელმწიფოსა 
და კანონების მცველი.

– რა თქმა უნდა.
– ასე რომ, მან უფრო გრძელი გზა უნდა აირჩიოს, ჩემო მეგო-

ბარო, და სულის წვრთნას არანაკლები ძალა მოახმაროს, ვიდრე 
სხეულისას; თორემ, როგორც უკვე ითქვა, სრულყოფილად ვერა-
სოდეს დაეუფლება იმას, რაც მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და 
არსებითია.

– კი მაგრამ, განა ეს ყველაზე არსებითი უფრო მნიშვნელოვა-
ნია, ვიდრე სამართლიანობა და ყველა სხვა სიქველე, ზემოთ რომ 
მიმოვიხილეთ?

– დიახ, არსებობს რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი, და ეს არა 
მარტო ზოგადად უნდა მიმოვიხილოთ, როგორც ვიქცევით ახლა, 
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არამედ არაფერი არ უნდა გამოგვრჩეს, რათა მთელი სურათი 
უფრო სრულად წარმოვიდგინოთ. განა სასაცილო არ არის, რომ 
ამოდენა ძალას ალევენ გაცილებით უფრო უმნიშვნელო საგანს, 
რათა ზედმიწევნით სრულყონ და დახვეწონ იგი, ყველაზე მნიშვნე-
ლოვანს კი სულაც არ სცნობენ იმის ღირსად, რომ თავდაუზოგავად 
ეცადონ მისი სიდიადის წარმოჩენას?

– რა თქმა უნდა, საუცხოო აზრია. მაგრამ ნუთუ გგონია, რომ 
აღარ გვკითხავენ, მაინც რა არის, შენი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს 
უმნიშვნელოვანესი ცოდნა, ან რას ეხება იგი?

– სულაც არა, – მივუგე მე, – თუ გნებავს, თვითონაც მკითხე. 
თუმცა ეს არაერთხელ გსმენია ჩემგან, მაგრამ, ეტყობა, აღარ გახ-
სოვს, ან გინდა გული გამიწყალო მაგ შენი გამოხდომებით; ალბათ, ეს 
უფრო სავარაუდოა, რადგან ვინ მოსთვლის, რამდენჯერ გაგიგონია, 
რომ სიკეთის იდეაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. სამართლიანობაცა და 
ყველა სხვა სიქველეც სწორედ მისი წყალობითაა სასარგებლო და 
ვარგისი. შენ, ალბათ, ისიც გეცოდინებოდა, რასაც დავძენდი: სიკე-
თის იდეას კარგად არ ვიცნობთ-მეთქი. და რაკი არ ვიცნობთ, ამი-
ტომ ყოველივე დანარჩენი კარგადაც რომ ვიცოდეთ, მერწმუნე, ეს 
ცოდნა არას გვარგია. ეს იმას ჰგავს, რაიმე ნივთს იძენდე და არ კი 
იცოდე, რაში გამოგადგება იგი. თუ, შენი აზრით, საკმარისია, რაც 
შეიძლება მეტი შეიძინო, მაგრამ წარმოდგენაც არ გქონდეს, სასიკე-
თოა თუ არა ეს შენთვის, ან იქნებ ყველაფერი უნდა იცოდე, გარდა 
იმისა, რაც მშვენიერია და კეთილი?

– არა, ვფიცავ ზევსს, – თქვა მან.
– მაგრამ ის ხომ მაინც იცი, რომ სიკეთე, ბრბოის აზრით, განც-

ხრომაა, უფრო დახვეწილთა აზრით კი – ცოდნა.
– რა თქმა უნდა.
– და რომ ვინც ამ აზრისაა, ჩემო ძვირფასო, ვერც კი გვეტყვის, 

რას ნიშნავს ეს ცოდნა, თუმცა, ბოლოს და ბოლოს, იძულებულია 
განგვიმარტოს, რომ აქ სიკეთის ცოდნა იგულისხმება.

– ღმერთმანი, სასაცილოა.
– რა თქმა უნდა, სასაცილოა, რაკიღა გვსაყვედურობენ, სიკეთე-

ზე წარმოდგენაც არა გაქვთო, შემდეგ კი ისე გველაპარაკებიან, თით-
ქოს დიდი მცოდნენი ვიყოთ. ისე ხშირად ატრიალებენ ამ „სიკეთის 
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ცოდნას“, თითქოს „სიკეთის“ წარმოთქმისთანავე უნდა ვხვდებოდეთ, 
რა არის ეს.

– სწორია, – თქვა მან.
– მაგრამ განა ისინი, ვისი აზრითაც სიკეთე განცხრომაა, ნაკლებ 

ცდებიან? განა ისინიც იძულებულნი არ არიან აღიარონ, რომ არსე-
ბობს უკეთური განცხრომაც?

– უკეთურზე უკეთურიც.
– მაშასადამე, თვითონვე უნდა აღიარონ, რომ ერთი და იგივე 

რამ შეიძლება კეთილიც იყოს და უკეთურიც; ასეა, არა?
– უცილობლად.
– მერედა, განა ასევე ცხადი არ არის, რომ უმრავლესობა იმას 

მიიჩნევს მშვენიერად და სამართლიანად, რაც მშვენიერი და სამარ-
თლიანი ჰგონია, თუნდაც სინამდვილეში არც ერთი იყოს და არც 
მეორე, და ამის მიხედვით მოქმედებს, იძენს და ფიქრობს; ხოლო 
რაც შეეხება სიკეთეს, აქ არავინ არ სჯერდება მოჩვენებითის ფლო-
ბას, არამედ ყველა ჭეშმარიტ სიკეთეს მიელტვის და არაფრად აგ-
დებს მოჩვენებითს.

– ასეა, – თქვა მან.
– დიახ, სიკეთეს მიელტვის ყოველი სული და მისი გულისთვის-

ვე აკეთებს ყველაფერს; გუმანით გრძნობს, რომ არსებობს რაღაც 
ამგვარი, თუმცა დანამდვილებით კი ვერ მიმხვდარა, რა არის ეს. 
ასე რომ, მტკიცედ ვერ ეყრდნობა თავის ვარაუდს, როგორც ყველა 
სხვა შემთხვევაში ემყარება თავის ღრმა რწმენას. ამიტომაც ხელი 
აღარ მიუწვდება ამ დანარჩენზეც და ვეღარ იღებს მისგან იმას, რაც 
შეიძლებოდა სასარგებლო ყოფილიყო მისთვის. მერედა, ნუთუ ამ 
ფასდაუდებელ სიკეთეს ასევე ბუნდოვნად უნდა ჭვრეტდნენ სახელ-
მწიფოს უკეთესი მოქალაქენი, რომელთაც მზადა ვართ ყველაფერი 
მივანდოთ?

– არამც და არამც.
– მე თუ მკითხავ, შეუძლებელია სამართლიანობისა და მშვენი-

ერების ღირსეული მცველი იყოს ის, ვინც არ იცის, რა აკავშირებს 
ან ერთსა და ან მეორეს სიკეთესთან. დიახ, მე ამთავითვე ვგრძნობ, 
რომ ამ კავშირის გარეშე ვერავინ ვერ შეიცნობს მათ.

– და არც გატყუებს ეგ შენი გრძნობა.
– ასე რომ, ჩვენი სახელმწიფო წყობილება სრულყოფილი იქნე-



სახელმწიფო

39

ბა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას მცველად მივუჩენთ კაცს, რო-
მელმაც იცის ყოველივე ეს.

– უცილობლად. მაგრამ შენ თვითონ, სოკრატე, რად მიგაჩნია 
სიკეთე – ცოდნად, განცხრომად თუ რაღაც მესამედ?

– რა კაცი ხარ! კაი ხანია ვიცოდი და გატყობდი კიდეც, რომ 
ნამდვილად არ დასჯერდებოდი სხვების აზრს ამის თაობაზე.

– ეს იმიტომ, სოკრატე, – თქვა მან, – რომ სამართლიანად არ 
მეჩვენება, როცა მხოლოდ სხვების აზრს გადმოგვცემენ და არა სა-
კუთარს, თუმცა რა ხანია ჩაჰკირკიტებდნენ ამ საკითხს.

– როგორ? მაშ, შენ სამართლიანი გგონია, რომ კაცი ლაპარა-
კობდეს იმაზე, რაც არ იცის და მცოდნედ ასაღებდეს თავს?

– არა, მცოდნედ კი არა, მაგრამ კეთილ ინებოს და თავისი საკუ-
თარი აზრები გაგვიზიაროს.

– კი მაგრამ, ნუთუ არ შეგინიშნავს, რა უბადრუკია ყველა აზრი, 
რომელიც ცოდნას არ ემყარება? როგორ გგონია, ვითომ რა განასხვა-
ვებს უვიცის თუნდაც მართალ აზრს უსინათლოსგან, რომელიც თა-
ვისი თვალდავსილობის მიუხედავად მაინც სწორად მიიკვლევს გზას?

– არაფერი.
– მერედა, შენ გირჩევნია აკვირდებოდე უსახურს, უსინათლოსა 

და უგვანს, თუმცაღა შეგიძლია სხვების მეოხებით ჭვრეტდე მშვე-
ნიერსა და ნათელს?

– თუ ღმერთი გწამს, სოკრატე, – წამოიძახა გლავკონმა, – თავს 
ნუ არიდებ სათქმელს, თითქოს უკვე დაგემთავრებინოს სიტყვა. ჩვენ 
იმასაც დავჯერდებით, თუ ისე განგვიმარტავ სიკეთის ბუნებას, რო-
გორც სამართლიანობის, გონიერებისა და სხვა სიქველეთა ბუნება 
განგვიმარტე.

– განა მე კი არ დავჯერდებოდი, ჩემო ძვირფასო? მაგრამ მეში-
ნია, ვაითუ ჩავფლავდე და ჩემი უგერგილობის გამო თქვენი დასა-
ცინი შევიქნე. მოდი, ასე ვქნათ, ჩემო ნეტარნო, ჯერჯერობით თავი 
ვანებოთ სიკეთის ჭეშმარიტ ბუნებას, რადგან ის, ჩემი წარმოდგე-
ნით, მეტისმეტად მაღალია საიმისოდ, რომ ჩვენი ძალისხმევით მივ-
წვდეთ. სამაგიეროდ, თუ გნებავთ, ორიოდე სიტყვას გეტყვით სიკე-
თის ნაშიერზე, ზედმიწევნით რომ ჩამოჰგავს მშობელს, თუ არა და, 
მოვეშვათ ამას.
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– არა, – თქვა მან, – შვილზე მაინც გველაპარაკე, მშობლის ამ-
ბავს კი მერე გათქმევინებთ.

– ნეტავი მთლიანად დამაბრუნებინა თქვენი ვალი და არა მარ-
ტო ვახში, როგორც ამჟამად. მაშ, ჯერჯერობით დასჯერდით ამ ვახშს, 
ჭეშმარიტი სიკეთის ნაშიერს. მაგრამ ფრთხილად იყავით, რათა, ჩემ-
და უნებურად, ანგარიშში არ მოგატყუოთ.

– რამდენადაც შეგვიძლია, ფრთხილად ვიქნებით; ოღონდ გა-
ნაგრძე.

– ნება თქვენია, მაგრამ ჯერ იმაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ შე-
გახსენოთ, რაც ზემოთ ითქვა და სხვაგანაც არაერთხელ გვიხსენებია.

– მაინც რა?
– რამდენი რამაა მშვენიერი, კეთილი და სხვა მისთანანი, რომელ-

თა არსებობასაც ვამტკიცებთ და განვსაზღვრავთ ენის მეშვეობით.
– დიახ, ასეა.
– იმასაც ვამბობთ, რომ არსებობს მშვენიერი თავისთავად, კე-

თილი თავისთავად, და ასე შემდეგ, ზემოთ ჩამოთვლილ საგანთა 
სიმრავლესთან მიმართებით; ხოლო ამ საგანთაგან თვითეულს მისი 
საკუთარი იდეა შეესაბამება, რომელსაც ერთადერთად და ამ საგ-
ნის არსად ვსახავთ.

– მართალს ბრძანებ.
– და ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ყველა ეს საგანი მზერით აღიქმე-

ბა, მაგრამ არა აზრით, იდეები კი, პირიქით, აზრით აღიქმებიან და 
არა მზერით.

– დიახ.
– ესე იგი, რისი მეშვეობით აღვიქვამთ ხილულ საგნებს?
– მზერის მეშვეობით.
– ისევე, როგორც სმენის მეშვეობით აღვიქვამთ ყველაფერს, 

რაც გვესმის, და დანარჩენი გრძნობებით შევიგრძნობთ ყველაფერს, 
რასაც შევიგრძნობთ?

– რა თქმა უნდა.
– თუ დაჰკვირვებიხარ, რაოდენ ძვირფასია იმის უნარი, რომ 

ხედავდე ან გხედავდნენ? უნარს, რომელიც დემიურგოსმა გვიბოძა 
ჩვენ.

– მართალი გითხრა, არც ისე გულმოდგინედ.
– მაშ, ამ თვალსაზრისით დაუკვირდი: სმენას რომ ესმოდეს, 
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ბგერა კი ისმოდეს, თუ არის საჭირო რაღაც მესამე, რომლის გარე-
შეც შეუძლებელია რაიმე გვესმოდეს ან ისმოდეს?

– არავითარი მესამე არა გვჭირდება.
– ჩემი აზრით, იგივე ითქმის ზოგი სხვა, მაგრამ არა ყველა შეგ-

რძნების მიმართ. ან იქნებ არ მეთანხმები?
– რას ჰქვია არ გეთანხმები?
– ხომ არ შეგიმჩნევია, სჭირდება თუ არა რაღაც მესამე მზერას, 

ან ყოველივე იმას, რაც შეიძლება მზერით აღქმულ იქნეს?
– როგორ?
– რაგინდ გამჭრიახი თვალიც არ უნდა ჰქონდეს კაცს, რაგინდ 

მკაფიოდაც არ უნდა აღიქვამდეს ფერებს, ალბათ დამეთანხმები, 
რომ ვერაფერსაც ვერ დაინახავს ამ რაღაც მესამის გარეშე, რომე-
ლიც თითქოს საგანგებოდ მზერისათვის არის შექმნილი.

– რას გულისხმობ?
– რასაც სინათლეს უწოდებ შენ.
– მართალს ბრძანებ.
– ასე რომ, უმნიშვნელო საწყისი როდი აერთებს მზერას და 

იმას, რაც შეიძლება მზერით აღქმულ იქნეს. ისინი ყველა სხვა კავ-
შირზე უფრო ფასეული კავშირით ერწყმიან ერთმანეთს, რადგან 
მართლაც რომ ფასდაუდებელია სინათლე.

– რა თქმა უნდა.
– მერედა, ზეციურ ღმერთთაგან რომელს მიიჩნევ ამ კავშირის 

უფლად, ან ვისი ნათელი ანიჭებს მზერას იმის უნარს, რომ ხედავ-
დეს, საგნებს კი – იმისას, რომ მზერით აღქმულ იქნენ?

– იმავე ღმერთს, ვისაც გულისხმობ შენც და დანარჩენი მოკვ-
დავნიც. რადგანაც ხომ ცხადია, რომ მზეზე მეკითხები.

– მერედა, განა მზერა ბუნებით, გარკვეულწილად არ ეთანა-
ფარდება მზეს?

– როგორ?
– მზერა არც თავისთავად და არც იმაში, რაშიც იბადება (ჩვენ 

მას ვუწოდებთ თვალს), არ არის მზე.
– ცხადია, არა.
– მაგრამ, ჩვენს გრძნობებს შორის ყველაზე მზისდარი კია.
– დიახ.
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– და ის უნარი, რასაც ფლობს მზერა, სწორედ მზისგან ეძლევა 
მას, როგორც ერთგვარი გამონაშუქი.

– რა თქმა უნდა.
– ასე რომ, თავის მხრივ, არც მზეა მზერა; და თუმცა მზერის 

მიზეზი კია, მაგრამ მზერა ვერ ხედავს მას.
– რასაკვირველია.
– ჰოდა, ამასვე ვამტკიცებ მე იმის თაობაზედაც, რასაც თავის 

მსგავსებად ბადებს სიკეთე. რასაც ნიშნავს სიკეთე აზრობრივ ადგი-
ლას, გონებისა და გონით საწვდომთა მიმართ, იმასვე ნიშნავს მზეც 
ხილულ ადგილას, მზერისა და მზერით საწვდომთა მიმართ.

– როგორ? – იკითხა მან, – თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით 
ამიხსენი.

– ხომ მოგეხსენება, – ვუთხარი მე, – როცა იმ საგნებისკენ მი-
მართავენ მზერას, რომლებსაც დღის სინათლე კი არ ანათებს, არა-
მედ ღამეულ ვარსკვლავთა მკრთალი ციმციმი, თვალი იძაბება და 
ბრმას ემსგავსება, თითქოს ხედვის უნარი აღარ შესწევსო.

– დიახ.
– თუმცა იგივე თვალი მკაფიოდ ხედავს მზით განათებულ საგ-

ნებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხედველობა კვლავაც კარგია.
– რა თქმა უნდა.
– იგივე ითქმის სულზედაც: როცა იქითკენ მიმართავს მზერას, 

სადაც ჭეშმარიტება ელვარებს და არსი ბრწყინავს, კიდევაც შეიც-
ნობს მათ, რაც მის გონიერებას მოწმობს, ხოლო როცა იმის მიმართ 
მიიქცევა, რასაც სიბნელე ერწყმის, რაც იბადება და კვდება, მზერა-
დაბინდული და საკუთარი წარმოდგენების სათამაშოდ ქცეული ხან 
ერთს აწყდება და ხანაც მეორეს, ხან ალთასაა, ხან ბალთას და ისე 
წრიალებს, ცნობამიხდილი გეგონება.

– მართლაც.
– ასე რომ, რაც ჭეშმარიტებას ანიჭებს შეცნობად საგნებს, ადა-

მიანს კი – შეცნობის უნარს, სწორედ ის მიიჩნიე სიკეთის იდეად – 
ცოდნისა და ჭეშმარიტების მიზეზად. რაგინდ მშვენიერიც არ უნდა 
იყოს ერთიცა და მეორეც – ცოდნაც და ჭეშმარიტებაც, არ შეც-
დები, თუ მათზე მშვენიერად აღიარებ სიკეთის იდეას. რამდენადაც 
მართებული იყო ხილულ სამყაროში სინათლისა და მზერის მიჩნე-
ვა მზისდარად, მზედ მიჩნევა კი – უმართებულო, ისე აქაც, გონით 
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საწვდომ სამყაროშიც, მართებულია სიკეთისდარად მივიჩნევდეთ 
ცოდნასა და ჭეშმარიტებას, თვით სიკეთედ მათი მიჩნევა კი – უმარ-
თებულოა, რადგანაც სიკეთის იდეას გაცილებით უფრო მაღლა 
უნდა ვაყენებდეთ.

– უჩვეულო მშვენიერებას კი ანიჭებს მას, რაკიღა თურმე ის ბა-
დებს ცოდნასა და ჭეშმარიტებას და გაცილებით უფრო მშვენიერია 
მათზე; მაშასადამე, განცხრომად არ უნდა მიგაჩნდეს.

– ღმერთმა დამიფაროს! უმჯობესია ამ მხრივ დაუკვირდე მის 
ხატებას...

– რა მხრივ?
– მზე არა მარტო იმის უნარს ანიჭებს საგნებს, რომ მზერით 

აღქმულ იქნენ, არამედ კიდევაც ბადებს, ზრდის და ასაზრდოებს 
მათ, თუმცა თვითონვე როდია დაბადება და ქმნადობა. 

– როგორ?
– ისიც უნდა აღიარო, რომ გონით საწვდომი საგნების წვდომაც 

მხოლოდ სიკეთის მეშვეობით თუ შეიძლება; სიკეთის წყალობით-
ვე ეზიარებიან ისინი თავიანთ არსებასაც და არსებობასაც, თუმცა 
თვით სიკეთე არსებობა კი არ არის, არსებობის მიღმურია, რომელ-
საც თავისი ღირსებით და ძალმოსილებით აღემატება.

მაშინ გლავკონმა მასხარასავით წამოიძახა:
– ოო, აპოლონ! რა თავბრუდამხვევი სიმაღლეა!
– შენს თავს დააბრალე: ვინ მაიძულა სიკეთის თაობაზე ჩემი 

აზრი გამომეთქვა?
– ჰოდა, შუა გზაზე ნუ შეჩერდები, კვლავაც განაგრძე ეგ შედა-

რება მზესთან და ეცადე არაფერი გამოგრჩეს.
– აქამდეც ბევრი რამე გამომრჩა.
– აწი მაინც ეცადე უმნიშვნელო წვრილმანიც კი არ გამოტოვო.
– ვშიშობ, რომ ბევრი რამის გამოტოვება მომიწევს. თუმცა 

ახლა მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ ვეცდები განზრახ მაინც 
არაფერი გამომრჩეს.

– აუცილებლად ეცადე.
– მაშ, იცოდე, ჩემო ძვირფასო, რომ არის ორი მეუფე: ერთი გო-

ნით საწვდომი სამყაროს ყველა გვარსა და მთელ საუფლოზე მბრძა-
ნებლობს, მეორე კი – ყოველივე ხილულზე; არ მინდა ამას ცა ვუ-
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წოდო, რადგანაც მეშინია, ვაითუ მოგეჩვენოს, რომ მე სიტყვებით 
ვთამაშობ. თუ გაიაზრე ეს ორი სახე – ხილული და გონით საწვდომი?

– დიახ.
– ახლა აიღე სწორი ხაზი და ორ თანაბარ მონაკვეთად გაყავი. 

ერთი ხილულ სამყაროს აღნიშნავს, მეორე კი – გონით საწვდომს. 
თვითეული მონაკვეთი, თავის მხრივ, იმავე თანაფარდობით გაყავი 
ორად; თანაც, ხილული სამყაროს აღმნიშვნელი ამ ორი მონაკვეთი-
დან ერთი მკაფიო უნდა იყოს, მეორე კი – მქრქალი. პირველი მო-
ნაკვეთი ხატებათა შემცველი იქნება, ხოლო ხატებებს მე ვუწოდებ, 
უწინარეს ყოვლისა, ლანდებს, შემდეგ კი – ანარეკლებს წყალში ან 
მკვრივი, გლუვი თუ პრიალა საგნების ზედაპირზე, და სხვა მისთა-
ნათ. ხომ გესმის ჩემი?

– დიახ.
– მეორე მონაკვეთზე კი ადგილს მიუჩენ ამ ლანდების შესატყ-

ვის საგნებს – ყველა ცოცხალ არსს, ყველა მცენარეს თუ ხელთქმ-
ნილ საგანს.

– მეც ავდგები და მივუჩენ.
– ეთანხმები თუ არა იმ აზრს, რომ, ჭეშმარიტისა და არაჭეშმა-

რიტის თვალსაზრისით, ხილული სამყაროს დაყოფა შემდეგნაირად 
განხორციელდა: ხატი ისე ეთანაფარდება მის შესაბამის საგანს, რო-
გორც წარმოდგენა – ცოდნას?

– სავსებით.
– ახლა კი დაუკვირდი, როგორ უნდა დაიყოს გონით საწვდომი 

სამყაროს შესაბამისი მონაკვეთი.
– როგორ?
– სული იძულებულია ამ მონაკვეთის ერთ-ერთი განაყოფი წა-

ნამძღვრებისა თუ ჰიპოთეზების მეშვეობით ეძიოს, ისე, რომ ხატე-
ბად იყენებდეს ხილულ სამყაროში ნიმუშებად მიჩნეულ საგნებს და, 
ამრიგად, საწყისს კი არ მიელტვოდეს, არამედ – დასასრულს. მაშინ 
როდესაც მეორე მონაკვეთის მისაკვლევად, რომელსაც აგვირგვინებს 
უწანამძღვრო საწყისი, სული, წანამძღვრებიდან გამომდინარე, პირ-
ველ შემთხვევაში გამოყენებულ ხატებზე კი არა, მხოლოდ თავისთა-
ვად იდეებზე დაყრდნობით უნდა წარმართავდეს თავის ძიებას.

– კარგად ვერ გავიგე შენი სიტყვები.
– ახლავე გაგიადვილებ, – ვუთხარი მე, – რასაც ახლა გეტყვი, 
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უფრო გასაგები უნდა იყოს: შენ, ალბათ, იცი, რომ გეომეტრიის, 
არითმეტიკისა და სხვა ამნაირ მეცნიერებათა მიმდევრები თავიანთი 
კვლევა-ძიებისას ვარაუდობენ, თითქოს იციან, რა არის ლუწი და 
რა არის კენტი, გეომეტრიული ფიგურები, კუთხეების სამი სახე და 
სხვა მისთანანი, რასაც ისინი ამოსავალ დებულებებად თვლიან და 
საჭიროდ აღარ მიიჩნევენ თავიანთ თავსა თუ სხვებს განუმარტონ 
ის, რაც, მათი აზრით, ყველასთვის ცხადი უნდა იყოს. სწორედ აქე-
დან გამომდინარე გამოჰყავთ ყოველივე დანარჩენი და ერთიმეორის 
მიყოლებით ბოლომდე ასაბუთებენ ყველაფერს, რაც თავიანთი ძი-
ების საგნად დაუსახავთ.

– ეს, რა თქმა უნდა, ვიცი.
– მაშინ ისიც გეცოდინება, რომ ისინი იყენებენ ხილულ ფიგუ-

რებს, ანუ ნახაზებს, და მათი მიხედვით მსჯელობენ, თუმცა თვით ამ 
ნახაზებზე კი არ ფიქრობენ, არამედ – იმაზე, რასაც ისინი თავიანთი 
მსგავსებით გამოსახავენ. ასე მაგალითად, ისინი ფიქრობენ თავის-
თავად ოთხკუთხედზე, თავისთავად დიაგონალზე და არა იმაზე, რა-
საც თვითონვე ხაზავენ. იგივე ითქმის ფერწერულსა თუ სკულპტუ-
რულ ქმნილებებზედაც, რომლებიც შეიძლება ჩრდილს აფენდნენ 
ან წყალში ირეკლებოდნენ, მაგრამ თვით ეს ქმნილებები მხოლოდ 
ხატოვანი გამოსახულებები არიან იმისა, რისი ხილვაც მარტოოდენ 
გონების თვალით თუ შეიძლება.

– მართალს ბრძანებ.
– აი, სწორედ ამ გონით საწვდომ საგნებს ვგულისხმობდი წეღან: 

მათკენ სწრაფვისას სული იძულებულია წანამძღვრებსა თუ ჰიპო-
თეზებს დაეყრდნოს და ამიტომაც ვერ აღწევს მათ საწყისს, რადგა-
ნაც არ შეუძლია ვარაუდის ფარგლებს გასცდეს; სწორედ ამით აიხ-
სნება, რომ მხოლოდ ხატებად იყენებს ხილული სამყაროს საგნებს, 
რომლებსაც თავიანთი ასლები შეესაბამებიან ხილული სამყაროს 
ქვედა ნაწილში და რომლებიც სწორედ ამ ასლებთან შედარებით 
უფრო მკაფიო ხატებად არიან მიჩნეულნი.

– გასაგებია: შენ ლაპარაკობ იმაზე, რასაც გეომეტრიისა და 
სხვა მისთანათა მეშვეობით სწავლობენ.

– მაშინ ისიც გასაგები უნდა იყოს, რომ გონით საწვდომი სამყა-
როს მეორე განაყოფს მე ვუწოდებ იმას, რასაც ჩვენი გონება აღწევს 
დიალექტიკური უნარის წყალობით. თავის ჰიპოთეზებს ის საწყი-
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სებად კი არ ასაღებს, არამედ ვარაუდებად, ანუ საფეხურებად თუ 
საყრდენ წერტილებად აღიქვამს მათ, რომელთა მეშვეობითაც ყოვ-
ლის უპირობო და უწანამძღვრო საწყისამდე მაღლდება. მას შემდეგ, 
რაც ამ საწყისს მიაღწევს და ჩაეჭიდება ყველაფერს, რაც ზემოხსე-
ნებულ საწყისზეა დამოკიდებული, სული დაღმასვლისას მიდის სა-
ბოლოო დასკვნამდე, რისთვისაც რაიმე გრძნობად მონაცემებს კი 
არ ეყრდნობა, არამედ მხოლოდ იდეებს, რომლებითაც იწყება და 
ვითარდება მისი ძიება, რათა იდეითვე დამთავრდეს.

– მესმის, – თქვა მან, – მაგრამ ბოლომდე კი არა. მე მგონია, ძა-
ლიან ძნელ საგნებზე მელაპარაკები. და მაინც, როგორც ჩანს, შენ 
გინდა დაადგინო, რომ ჭეშმარიტ არსსაც და გონით საწვდომ ყველა 
საგანსაც დიალექტიკის მეშვეობით შეიძლება გაცილებით უფრო 
ნათლად ჭვრეტდე, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ხელოვნებათა წყალო-
ბით, რომელთა საწყისებადაც ჰიპოთეზები გვევლინებიან. თუმცა 
ისინიც იძულებულნი არიან გონივრული განსჯით ჭვრეტდნენ გო-
ნით საწვდომ სამყაროს და არა გრძნობებით. მაგრამ რაკი თავიანთ 
ჰიპოთეზებზე დაყრდნობით იკვლევენ მას და ამიტომაც ვერ აღწე-
ვენ პირველსაწყისს, შენი აზრით, არ შეუძლიათ გონებით მისწვდ-
ნენ ამ სამყაროს, თუმცა ის სავსებით გონმისაწვდომია, თუკი ჩავწ-
ვდებით მის პირველსაწყისს. გონივრულ განსჯად კი, მე მგონია, შენ 
მიიჩნევ იმ უნარს, რაც ნიშნეულია გეომეტრებისა და სხვა მათნაირ 
სწავლულთათვის. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის გონება, რადგანაც 
გონივრულ განსჯას შუალედური ადგილი უჭირავს წარმოდგენასა 
და გონებას შორის.

– საკმარისზე მეტადაც გესმის, – ვუთხარი მე, – ახლა ადექი 
და ზემოხსენებულ ოთხ დანაყოფს მიუსადაგე სულის ქმედითობის 
ოთხი უნარი: ყველაზე მაღლა დააყენე გონება, შემდეგ – გონივრუ-
ლი განსჯა, მესამე ადგილზე – რწმენა, ბოლოს კი – წარმოსახვა, და 
ეცადე სიცხადის ხარისხის მიხედვით განალაგო ისინი: ისე, რომ, რაც 
უფრო მეტი წილი უდევთ თვითეული მათგანის საგნებს ჭეშმარიტე-
ბაში, მით უფრო ცხადნი იყვნენ ისინი.

– გასაგებია, – თქვა მან, – გეთანხმები და მისაღებად მიმაჩნია 
შენს მიერ შემოთავაზებული წესრიგი.
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წიგნი მეშვიდე

– შემდგომ ამისა, – ვთქვი მე, – აი, რას შეგიძლია შეადარო ჩვე-
ნი ბუნება განათლებისა თუ გაუნათლებლობის მხრივ: წარმოიდ-
გინე ადამიანები, რომლებიც თითქოს მღვიმის მსგავს მიწისქვეშა 
დილეგში არიან გამომწყვდეულნი. დილეგს მთელ სიგრძეზე გას-
დევს ჭრილი, საიდანაც შემოდის სინათლე. პატიმრებს კისერსა და 
ხელ-ფეხზე სიყრმიდანვე ბორკილები ადევთ, ასე რომ, არც განძრევა 
შეუძლიათ და არც უკან მიხედვა. ამიტომაც მხოლოდ წინ იყურე-
ბიან და მარტოოდენ იმას ხედავენ, რაც თვალწინ უდევთ. ბორკილ-
დადებულნი ზურგშექცევით სხედან კედლისკენ, საიდანაც შემოდის 
სინათლე, რომელსაც შორს, მაღლა, მოგიზგიზე ცეცხლი ასხივებს. 
ცეცხლსა და პატიმრებს შორის მაღლობზე გადის გზა. ამ გზას პა-
ტიმრებისაგან დაბალი კედელი ჰყოფს, იმ ფარდის მსგავსად, რომ-
ლის მიღმაც თვალთმაქცები თავიანთ თანაშემწეებს მალავენ, მაღ-
ლა აწეული თოჯინებით რომ ართობენ ხალხს.

– წარმოვიდგინე.
– ახლა ისიც წარმოიდგინე, რომ კედლის გასწვრივ მიდი-მო-

დიან მგზავრები, რომლებსაც ხელში ნაირ-ნაირი საგნები უჭირავთ, 
მათ შორის, ხისა თუ ქვისაგან გამოთლილი ადამიანებისა და ცხოვე-
ლების გამოსახულებანი, რომლებიც იმ სიმაღლეზე აუწევიათ, რომ 
კედლის მიღმაც ჩანან. მგზავრებიდან, ჩვეულებრივ, ზოგი ლაპარა-
კობს, ზოგი კი ჩუმადაა.

– ეს რა უცნაურ სურათსა და უცნაურ პატიმრებს გვიხატავ?
– ისინი ჩვენ გვგვანან. ერთი ეს მითხარი, როგორ გგონია, განა 

ამ დღეში მყოფი ხალხი შეიძლება სხვა რამეს ხედავდეს, გინდა თა-
ვისას და გინდა სხვისას, მის წინ – მღვიმის კედელზე მორიალე ლან-
დების გარდა?

– რას უნდა ხედავდნენ, თუკი გაჩენის დღიდან თავის უკან მიბ-
რუნებაც არ შეუძლიათ?

– კი მაგრამ, განა იგივე არ ითქმის იმ საგნებზედაც, კედლის 
მიღმა რომ მიმოაქვთ?

– მაინც რა?
– რა და, პატიმრებს რომ ერთმანეთში ლაპარაკი შეეძლოთ, 
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შენი აზრით, იტყოდნენ თუ არა, რომ ნამდვილი საგნების სახელს 
არქმევენ კედელზე მორიალე მათ ლანდებს?

– რა თქმა უნდა.
– ხოლო მათი მღვიმე ექოსავით რომ იმეორებდეს გზად მიმავა-

ლი მგზავრების სიტყვებს, განა არ ეგონებოდათ, რომ კედელზე მო-
რიალე ლანდები ლაპარაკობენ?

– ცხადია, ვფიცავ ზევსს.
– მაშასადამე, ეჭვს გარეშეა, რომ ისინი ნამდვილ საგნებად 

აღიქვამდნენ ამ ხელთქმნილი საგნების ლანდებს?
– აუცილებლად.
– ახლა კი დაუფიქრდი, რა შეიძლებოდა მოჰყოლოდა შედე-

გად იმას, რომ მათთვის ბორკილები აეყარათ და უმეცრებისაგან 
დაეხსნათ, ანუ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რა მოხდებოდა მათ-
ში, ბუნებრივი გზით რაღაც ამგვარი რომ შემთხვეოდათ? ვთქვათ, 
ერთ-ერთი მათგანისათვის ბორკილები აეხსნათ და ებრძანებინათ, 
შებრუნებულიყო, ორიოდე ნაბიჯი გადაედგა და სინათლის მხარეს 
გაეხედა. განა ეს ნამდვილი ტანჯვა არ იქნებოდა მისთვის? თვალის-
მომჭრელი სინათლე იმ საგნების გარჩევის საშუალებას არ მისცემ-
და, რომელთა ლანდებსაც მღვიმის კედელზე ხედავდა. როგორ გგო-
ნია, რას იტყოდა, ვინმეს რომ ეთქვა – აქამდე მხოლოდ უბადრუკ 
ლანდებს ხედავდი, ახლა კი, ჭეშმარიტ არსებობას მიახლებული, 
ნამდვილ საგნებსა ხედავო? მერე ერთ-ერთი საგანი ეჩვენებინათ, 
თანაც ეკითხათ, რა არის ესო, და ძალდატანებით მოეთხოვათ პა-
სუხი გაეცა მათთვის. განა ეს, შენი აზრით, საგონებელში არ ჩააგ-
დებდა? საბრალოს შეიძლებოდა ეფიქრა, რომ გაცილებით უფრო 
ნამდვილი იყო ის, რასაც მანამდე ხედავდა, ვიდრე ის, რასაც ახლა 
უჩვენებენ.

– რასაკვირველია, ამას იფიქრებდა.
– ანდა, თუ აიძულებდნენ ცეცხლის შუქისათვის ემზირა, განა 

თვალს არ მოსჭრიდა მისი ციმციმი? ასე რომ, შეძრწუნებული, სირ-
ბილით დაუბრუნდებოდა იმას, რასაც აქამდე ასე თავისუფლად უს-
წორებდა თვალს და რაც, მისი აზრით, გაცილებით უფრო ნამდვი-
ლი იყო, ვიდრე ის, რაც ახლახან უჩვენეს.

– მართალს ბრძანებ.
– ხოლო თუ ძალით გამოათრევდნენ გარეთ, რათა ციცაბო ფერ-
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დობზე გამავალი გზით მაღლა აეყვანათ და მზის სინათლე ეჩვენები-
ნათ, განა ტკივილით გატანჯულს არ აღაშფოთებდა ამნაირი ძალ-
მომრეობა? მზის სიკაშკაშით თვალდავსილი ერთსაც ვერ გაარჩევდა 
იმ საგნებს შორის, რომლებზედაც დაჟინებით ჩასჩიჩინებენ, ნამდვი-
ლი საგნები თუ გნებავს, სწორედ ესენი არიანო.

– ერთბაშად მართლაც ვერ გაარჩევდა.
– აქ საჭიროა მიჩვევა, რაკიღა ყველაფრის დანახვა მართებს, 

რაც მაღლაა. ამიტომ, უწინარეს ყოვლისა, ლანდებისკენ უნდა მი-
მართოს მზერა, შემდეგ – წყლის სიღრმეში არეკლილი ადამიანებისა 
თუ სხვადასხვა საგანთა გამოსახულებებისაკენ, ბოლოს კი საკუთ-
რივ საგნებს უნდა მიაპყროს თვალი. ამასთან, ცისა თუ ყოველი-
ვე ზეციურის ჭვრეტა ღამით, მთვარისა და ვარსკვლავების შუქზე 
უფრო გაუადვილდება, ვიდრე დღისით – მზის სინათლეზე.

– რა თქმა უნდა.
– ბოლოს და ბოლოს, ეს კაცი, ჩემი აზრით, იმასაც შეძლებს, 

რომ თვალი გაუსწოროს თვით მზესაც და წყალში კი აღარ უცქი-
როს მის ანარეკლს, არამედ ცის თაღზე დაუკვირდეს მის თვისებებს.

– უცილობლად.
– რის შედეგადაც ის დაასკვნის, რომ სწორედ მზე განსაზღვ-

რავს წელიწადის დროთა მონაცვლეობას და დროის დინებას, რომ 
ამ ხილულ სამყაროში მზე წარმართავს ყველაფერს და, გარკვეული 
აზრით, იგივე მზეა ყოველივე იმის მიზეზიც, რაც მღვიმეში ჩანდა.

– ცხადია, თავისი დაკვირვების შედეგად სწორედ ამ დასკვნამ-
დე მივა.

– მერედა, თავისი უწინდელი სამყოფლის, იქაური სიბრძნისა 
და თავისი მეგობარი პატიმრების გახსენებისას განა ნეტარებად არ 
მიიჩნევს თავის ახლანდელ ყოფას და სიბრალული არ აღეძვრის დი-
ლეგში მყოფთა მიმართ?

– რა თქმა უნდა.
– ხოლო თუ ისინი თავიანთ მღვიმეში პატივსა და დიდებას მი-

აგებდნენ ერთმანეთს და ჯილდოს არ იშურებდნენ იმისთვის, ვის 
გამჭრიახ მზერასაც არ გამოეპარებოდა არც ერთი საგანი, კედლის 
იქით რომ მიჰქონდათ, და ყველაზე უკეთ იმახსოვრებდა, რა გამოჩ-
ნდებოდა პირველად, რა – შემდეგ და რა – ერთდროულად, რის 
საფუძველზეც წინასწარმეტყველებდა მომავალს, – როგორ გგო-
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ნია, ბორკილებიდან თავდაღწეული კვლავინდებურად ინატრებდა 
ყოველივე ამას, ან შური აღეძვროდა იმის მიმართ, ვისაც თაყვანს 
სცემდნენ მღვიმეში, როგორც ყველაზე საჩინო და სახელოვან კაცს? 
თუ იმავე განცდით გულშეძრულს, რასაც გვაუწყებს ჰომეროსი, 
მხოლოდ ერთი რამ ექნებოდა სანატრელი: დღიურ მუშად ემუშავა 
ღარიბი გლეხის ყანაში და ოფლის ღვრით ეშოვა ლუკმა პური, ან 
აეტანა ათასნაირი გაჭირვება, ოღონდაც აღარასოდეს მიბრუნებო-
და თავის უწინდელ ყოფას და იმდროინდელ სიბრმავეს.

– მეც ასე ვფიქრობ, – თქვა მან, – მართლაც ყველაფერს აიტან-
და იმის გულისთვის, რომ ძველებურად აღარ ეცხოვრა.

– ერთსაც დაუფიქრდი: ეს კაცი რომ კვლავ მღვიმეს დაბრუ-
ნებოდა და თავის ძველ ადგილას დამჯდარიყო, განა მზის ნათელს 
ასე ანაზდად განშორებულს იმწამსვე თვალს არ დაუვსებდა ბნელი?

– რა თქმა უნდა.
– ხოლო თუ მღვიმეში სამუდამოდ გამომწყვდეულ პატიმრებ-

თან კვლავ მოუწევდა პაექრობა ამა თუ იმ ლანდისა და მისი მნიშ-
ვნელობის გამო, ვიდრე თვალს შეაჩვევდა სიბნელეს, რასაც, ალ-
ბათ, საკმაო დრო დასჭირდებოდა, შენი აზრით, განა მასხრად არ 
აიგდებდნენ ამ სიტყვებით: რას მიეხეტებოდა იმ სიმაღლეზე, სულ 
ტყუილად დაკარგა თვალის ჩინიო? ასე რომ, თუ ვინმე შეეცდებოდა 
ტყვეობიდან დაეხსნა და მაღლა აეყვანა ისინი, განა იმწამსვე სულს 
არ გააფრთხობინებდნენ, ხელში რომ ჩავარდნოდათ?

– უეჭველად.
– ჰოდა, ჩემო ძვირფასო გლავკონ, სწორედ ესაა კაცთა ყოფის 

ზუსტი ხატება. მღვიმე ხილული სამყაროა, ხოლო სინათლე, რო-
მელსაც ცეცხლი ასხივებს, მზის ნათელს ედარება. მაღლა ასვლა და 
ნამდვილი საგნების ჭვრეტა სხვა არა არის რა, თუ არა სულის აღ-
მასვლა გონით საწვდომი სამყაროს მიმართ. აი, როგორია ჩემი აზრი, 
თუკი გსურს მას მისდიო; პირადად მე ასე მგონია, ცოდნით კი ღმერ-
თმა იცის, მართალია თუ არა იგი. გონით საწვდომი სამყაროს ზღვა-
რი სიკეთის იდეაა, რომელსაც ძნელად თუ გაარჩევს გონების თვა-
ლი, მაგრამ საკმარისია ბუნდოვნად მაინც აღვიქვათ, რომ აქედან 
უშუალოდ გამოგვაქვს დასკვნა: სწორედ სიკეთის იდეაა ყოველივე 
ჭეშმარიტისა და მშვენიერის მიზეზი, ხილულ სამყაროში ის ბადებს 
ნათელს და მის მეუფეს, გონით საწვდომ სამყაროში კი თვითონვეა 
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მეუფეც და მბრძანებელიც, რომლისგანაც დასაბამს იღებს ჭეშმარი-
ტება და გონიერება; ამიტომ სწორედ მის ჭვრეტას უნდა ცდილობ-
დეს ყველა, ვისაც სურს გონივრულად იქცეოდეს როგორც კერძო, 
ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც.

– გეთანხმები, – თქვა მან, – რამდენადაც შემიძლია შენს აზრს 
მივსდიო.

– მაშინ ამაშიც დამეთანხმე: ვინც ამ სიმაღლეს მიაღწია, უკვე 
აღარ შეუძლია ხელი მიჰყოს კაცთა ჩვეულებრივ საქმიანობას, რად-
განაც მისი სული გამუდმებით მიელტვის მხოლოდ სიმაღლეს. და 
ეს სავსებით ბუნებრივია, რადგანაც ზედმიწევნით შეესაბამება ჩვენს 
მიერ დახატულ ალეგორიულ სურათს.

– მართლაც.
– მერედა, ნუთუ შენი აზრით, უნდა გვიკვირდეს, რომ როდე-

საც ამ ღვთაებრივი ჭვრეტიდან ადამიანი კვლავ უბრუნდება ამქვეყ-
ნიურ უბადრუკობას, შემცბარი და დაბნეული, – სასაცილო ჩანს? 
დაბინდული მზერა ჯერ კიდევ ვერ შესჩვევია გარემომცველ სიბნე-

ლეს, მაგრამ, ვიდრე შეეჩვეოდეს, მანამდე აიძულებენ სამსჯავროში 

თუ სადმე სხვაგან გამოვიდეს და სამართლიანობის ლანდებისა თუ 

ამ ლანდების ანარეკლთა გამო იდავოს, ესე იგი, იმ ხალხივით დაიწ-

ყოს ბრძოლა მათი განმარტებისთვის, ვისაც თვალითაც არ უნახავს 

სამართლიანობა თავისთავად.

– არა, ამაში არაფერია საკვირველი.
– ჭკვიანი კაცი გაიხსენებდა, რომ მზერას ორი სხვადასხვა მიზე-

ზი ამღვრევს: როცა სინათლიდან სიბნელეში გადავდივართ, ანდა, 
პირიქით, სიბნელიდან – სინათლეში. იგივე ითქმის სულზედაც: და-
ვუკვირდეთ შემცბარსა და დაბნეულ სულს, საგანთა გარჩევის უნა-
რი რომ დაჰკარგვია, მაგრამ ბრიყვულად ნუკი დავუწყებთ დაცინ-
ვას, არამედ დავუფიქრდეთ – უფრო ნათელი ყოფიდან მოვიდა და 
მისთვის უჩვევმა სიბნელემ დაუვსო თვალი, თუ, პირიქით, სრული 
უმეცრებიდან ამაღლებულს თვალი მოსჭრა სინათლის ასევე უჩ-
ვევმა ბრწყინვალებამ? ამ შემთხვევაში შეიძლება ნეტარებად დავ-
სახოთ მისი ყოფა, პირველ შემთხვევაში კი მისდამი თანაგრძნობა 
გვმართებს. მაგრამ თუ ვინმე მაინც ვერ იკავებს სიცილს, ეს დაცინვა 
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ნაკლებად ბრიყვული იქნება, თუკი მისი საგანია სული, რომელმაც 
სინათლის საუფლოდან სიბნელეში ამოყო თავი.

– მართალს ბრძანებ.
– თუ მართალია, – ვთქვი მე, – აი, რა დასკვნის გამოტანა გვმარ-

თებს: განათლება სულაც არ არის ის, რაც ზოგ-ზოგიერთს ჰგონია, 
ვისი მტკიცებითაც გაუნათლებელ სულს თითქოს ისე უნდა ჩავუ-
ნერგოთ განათლება, როგორც უსინათლო თვალს – ხედვის უნარი.

– დიახ, ასე ამტკიცებს ბევრი.
– ეს ჩვენი მსჯელობა კი მოწმობს, რომ ყველა სულსა აქვს ამის 

უნარი და სათანადო იარაღიც მოეძებნება. მაგრამ როგორც თვა-
ლი მხოლოდ მთელ სხეულთან ერთად თუ მიბრუნდება სიბნელი-
დან სინათლისაკენ, სულიც ასევე მთლიანად თუ განუდგება ყოვე-
ლივე ქმნადს, იმ ზომამდე, რომ არა მარტო არსს, თვით იმასაც კი 
გაუსწოროს თვალი, რაც ყველაზე ნათელია არსში, ხოლო ეს, ჩვენი 
მტკიცებით, სიკეთეა, არა?

– დიახ.
– სწორედ აქ ვლინდება მოქცევის ხელოვნება, – ვუთხარი მე, 

– რა გზით შეიძლება უფრო ადვილად და ქმედითად მოვაქციოთ 
კაცი? მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ხედვის უნარი ჩავუნერ-
გოთ მას, ვისაც უკვე აქვს ეს უნარი. თუმცა ის არასწორადაა მიმარ-
თული და იქით როდი იყურება, საითაც ჯერ არს. სწორედ აქ გვმარ-
თებს ძალისხმევა, რომ მისი მზერა სწორად მივმართოთ.

– როგორც ჩანს.
– სულის ზოგიერთი უნარი ძალზე ახლოს დგას სხეულის ამა თუ 

იმ უნართან, რამდენადაც ადამიანს თავიდანვე შეიძლება არც ჰქონ-
დეს როგორც ერთი, ისე მეორე, მაგრამ შემდეგ თვითწვრთნის წყა-
ლობით შეიძინოს. ხოლო რაც შეეხება ცოდნის უნარს, ეს, ეტყობა, 
რაღაც უფრო ღვთაებრივია, რაკიღა არასოდეს არ კარგავს თავის 
ძალას და იმის მიხედვით, თუ რისკენაა მიმართული, ხან სასარგებ-
ლოა და სასიკეთო, ხანაც უსარგებლო და უკეთური. ნუთუ არ შე-
გიმჩნევია, რა გამჭრიახია იმ ხალხის ბნელი სული, ვისაც არამზადე-
ბად, თუმცა ჭკვიანებად კი თვლიან, ან რატომ ვერაფერს გამოაპარებ 
მათ თვალს, რასაც თვითონვე მიელტვიან? ასე რომ, მათ მშვენიერი 
მხედველობა აქვთ, მაგრამ რაკი ის მათსავე ავკაცობას ემსახურება, 
ამიტომ რაც უფრო გამჭრიახია, მით უფრო მეტ ბოროტებას სჩადის.
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– რა თქმა უნდა.
– მაგრამ თუ ამნაირ ბუნებას ერთბაშად, ბავშვობაშივე მოვკ-

ვეთდით უკეთურ მიდრეკილებებს, ტყვიის საძირავივით რომ ეწე-
ვიან მას ღორმუცელობის, ღრეობისა თუ სხვა ხორციელი განცხ-
რომისაკენ და ქვემოთ მიმართავენ მის მზერას, მაშინ ყოველივე 
ამისაგან თავდახსნილი სული ჭეშმარიტებას მიუბრუნდებოდა და 
იგივე ავკაცნი არანაკლებ თვალნათლივ გაარჩევდნენ ყოველივე ჭეშ-
მარიტს, ვიდრე იმ საგნებს, რომლებისკენაც ამჟამად მიმართულია 
მათი მზერა.

– კი მაგრამ, განა ზემოთქმულიდან ბუნებრივად და გარდუვა-
ლად არ გამომდინარეობს, რომ სახელმწიფო მმართველობისთვის 
არც გაუნათლებელნი და ჭეშმარიტების არმცოდნენი გამოდგებიან 
და არც ისინი, ვინც მთელი თავისი დღე და მოსწრება ცოდნას და 
განათლებას იძენდა? პირველნი იმიტომ, რომ მტკიცედ დასახული 
მიზანი არ გააჩნიათ, რომლისკენ სწრაფვასაც შეალევდნენ მთელ 
თავიანთ პირადსა თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებას, მეორენი კი იმი-
ტომ, რომ არასდიდებით არ დათანხმდებოდნენ სახელმწიფოს მარ-
თვისათვის მიეყოთ ხელი, რადგანაც, მათი აზრით, სიცოცხლეშივე 
დაიმკვიდრეს ნეტართა კუნძულები.

– მართალს ბრძანებ.
– მაშასადამე, ჩვენი, როგორც სახელმწიფოს დამაარსებლების, 

ვალი ისაა, რომ ვაიძულოთ ყველაზე ღირსეულნი სწორედ იმის შეს-
წავლას მიუბრუნდნენ, რაც უზენაესად დავსახეთ: მე ვგულისხმობ 
სიკეთის წვდომას და მისკენ სწრაფვას. მაგრამ როცა ამ სიმაღლეს 
მიაღწევენ და გულს იჯერებენ მისი ჭვრეტით, იმის ნებას კი აღარ 
მივცემთ, რაც დღეს ნებადართულია მათთვის.

– მაინც რის ნებას?
– ამ სიმაღლეზე დარჩენისას, თუკი აღარ ისურვებენ კვლავ 

დაუბრუნდნენ ჩვენს პატიმრებს, რათა, ავად თუ კარგად, მათი ჭირი 
და ლხინი გაიზიარონ.

– კი მაგრამ, მაშინ ხომ უსამართლონი ვიქნებით მათ მიმართ, 
რაკიღა ჩვენს გამო შავ დღეში უნდა ჩაცვივდნენ, თუმცა კი შეეძ-
ლოთ გაცილებით უკეთ ეცხოვრათ.

– შენ კვლავ გავიწყდება, ჩემო კეთილო, რომ კანონი მოსახლე-
ობის ერთი რომელიმე ფენის კეთილდღეობას კი არ ისახავს მიზნად, 
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არამედ მთელი საზოგადოებისას. შეგონებით თუ იძულებით, ის უზ-
რუნველყოფს ყველა მოქალაქის ერთიანობას, რათა ისინი ერთმანე-
თისათვის სასარგებლონი იყვნენ იმდენად, რამდენადაც შეუძლიათ 
ამით არგონ მთელ სახელმწიფოს. მოქალაქეთა რიცხვშიაც იმიტომ 
როდი რთავს ღირსეულ ადამიანებს, რათა საშუალება მისცეს მათ, 
ვისაც რა მოეპრიანება, ის აკეთოს, არამედ იმიტომ, რომ სახელმწი-
ფოს განსამტკიცებლად გამოიყენოს ისინი.

– მართლაც დამავიწყდა.
– იმასაც დაუფიქრდი, გლავკონ, რომ ჩვენ უსამართლონი კი არ 

ვიქნებით ჩვენშივე აღზრდილ ფილოსოფოსთა მიმართ, არამედ სა-
მართლიან მოთხოვნებს წავუყენებთ და ვაიძულებთ მათ, როგორც 
მცველებს, სხვებზე იზრუნონ. „ყველა სხვა სახელმწიფოში – ამ 
სიტყვებით მივმართავთ მათ, – ვინც ფილოსოფოსი ხდება, უფლე-
ბა აქვს მონაწილეობა არ მიიღოს სახელმწიფოს მართვის საქმეში, 
რადგანაც ყველა, სახელმწიფო წყობილებისაგან დამოუკიდებლად, 
თვითონვე გახდა ფილოსოფოსი, ხოლო ის, რაც თავისით იზრდება, 
არავის არ უმადლის თავის საზრდოს და, ცხადია, არც იმის სურვი-
ლი აქვს, რომ ვინმეს აუნაზღაუროს მისი გულისთვის გაწეული ხარ-
ჯი. თქვენ კი ჩვენ აღგზარდეთ, როგორც თვით თქვენდა სასიკეთოდ, 
ისე სახელმწიფოს საკეთილდღეოდ, რათა იგივენი ყოფილიყავით, 
რანიც არიან მეფეები და ბელადები ფუტკრების სკაში. ჩვენი წყა-
ლობით შეიძინეთ საუცხოო და უცხოელ ფილოსოფოსებზე გაცი-
ლებით უფრო სრულყოფილი განათლება და ჩვენვე გიბოძეთ იმის 
უნარიც, რომ ერთმანეთისთვის შეგეთავსებინათ ფილოსოფია და 
პოლიტიკა. ამიტომ თვითეული თქვენგანი ერთიმეორის მიყოლე-
ბით უნდა დაეშვას დანარჩენ მოქალაქეთა საერთო საცხოვრისამ-
დე; შეაჩვიეთ თვალი იქ გამეფებულ წყვდიადს, და როცა შეაჩვევთ, 
ათასჯერ უკეთ გაარჩევთ ყველაფერს, ვიდრე ბნელეთის მკვიდრ-
ნი, და უკეთვე გამოიცნობთ, რას წარმოადგენს თვითეული ლანდი 
ან რისი ხატია იგი, რადგანაც ადრევე გიხილავთ ყოველივე მშვე-
ნიერის, სამართლიანისა და კეთილის ჭეშმარიტი პირველნიმუშნი. 
მაშინ ჩვენი სახელმწიფო წყობილება ჩვენცა და თქვენც სიცხადე-
ში წარმოგვიდგება და არა სიზმარში, როგორც სხვა დღევანდელი 
წყობილებანი, სადაც მიმდინარეობს ძმათამკვლელი ომები და ლან-
დების გააფთრებული ბრძოლები ძალაუფლებისათვის, თითქოს ეს 
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იყოს ყველაზე დიდი სიკეთე. სიმართლე კი, თუ გნებავთ, ისაა, რომ 
სადაც ძალაუფლებას ყველაზე ნაკლებ მიელტვიან ისინი, ვინც უნდა 
მართავდეს ქვეყანას, სახელმწიფო სწორედ იქ იმართება ყველაზე 
უკეთ და შინააშლილობისთვისაც ყველაზე ნაკლები საბაბი რჩება; 
მაშინ როდესაც სულ სხვაგვარადაა საქმე იმ სახელმწიფოებში, რო-
მელთა მმართველნიც საპირისპიროდ არიან განწყობილნი“.

– რა თქმა უნდა.
– როგორ გგონია, ამას რომ მოისმენენ, ჩვენი აღზრდილები აღარ 

დაგვემორჩილებიან და არ ინებებენ ერთიმეორის მიყოლებით ითა-
ნამშრომლონ დანარჩენ მოქალაქეებთან? თუ ამჯობინებენ სამუდა-
მოდ გვერდი-გვერდ დარჩნენ წმინდა სინათლის საუფლოში?

– შეუძლებელია, – თქვა მან, – რადგანაც სამართლიან ხალხს 
ვუყენებთ ჩვენს სამართლიან მოთხოვნებს. თუმცა, ყველა დღევან-
დელი სახელმწიფოს მმართველთა საპირისპიროდ, თვითეული მათ-
განი მხოლოდ აუცილებლობის კარნახით თუ აიღებს ხელში მმარ-
თველობის სადავეს.

– დიახ, ასეა საქმე, ჩემო კეთილო. თუ იმათთვის, ვინც უნდა 
მართოს ქვეყანა, ცხოვრების უკეთეს წესს ჰპოვებ, ვიდრე მმართვე-
ლობას, მაშინ იმასაც შესძლებ, რომ მშვენიერი სახელმწიფო წყობი-
ლება დაამყარო. რადგანაც მხოლოდ ამნაირი სახელმწიფოს მმარ-
თველნი თუ იქნებიან ჭეშმარიტად მდიდრები, მაგრამ ოქროთი კი 
არა, არამედ იმით, რითაც მდიდარია ბედნიერი კაცი: სიბრძნითა და 
სიქველით. ხოლო თუ გლახაკნი და უპოვარნი მიელტვიან ძალაუფ-
ლებას, რათა საქვეყნო სიკეთეს მსუყე ლუკმა ჩამოათალონ, სასიკე-
თოს ნურას მოელი: რადგანაც იწყება გაუთავებელი შუღლი, შფო-
თი, შეხლა-შემოხლა და ეს შინააშლილობა ბოლოს უღებს თვით 
მათაც და სახელმწიფოსაც.

– მართალს ბრძანებ.
– კი მაგრამ, თუ იცნობ ცხოვრების რომელიმე სხვა წესს, ისე-

თივე ზიზღს რომ აღუძრავდეს ადამიანს ამა თუ იმ სახელმწიფო 
თანამდებობის მიმართ, როგორც ჭეშმარიტ ფილოსოფიასთან ზი-
არებულის ცხოვრებაა?

– არა, ვფიცავ ზევსს.
– ასე რომ, სახელმწიფო თანამდებობა ხელში არ უნდა ჩავუგ-
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დოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სული ელევათ მასზე, თორემ მათი 
ჯიბრი და მეტოქეობა გადაგვიყოლებს.

– უცილობლად.
– მერედა, ვის განამწესებ იძულებით სახელმწიფოს მცველებად, 

თუ არა იმ ხალხს, ვინც ყველაზე უკეთ იცის, როგორ უნდა მართო 
ქვეყანა, მაგრამ, ამასთან, ბევრი სხვა ღირსებაც აქვს და გაცილებით 
უფრო ღირსეულადაც ცხოვრობს, ვიდრე სახელმწიფო მოღვაწენი?

– სხვას ვერავის. 
– ახლა, თუ გნებავს, ვნახოთ, რანაირად შეიძლება აღვზარდოთ 

ამნაირი ადამიანები და რა გზით წარვმართოთ ისინი მაღლა – სი-
ნათლისაკენ, როგორც, გადმოცემით, ზოგიერთი გმირი ამაღლებუ-
ლა ჰადესიდან ღმერთებამდე.

– რა საკითხავია?
– ეს არც ისე ადვილია, როგორც თიხის ნატეხის გადაბრუნება; 

აქ თვით სული უნდა შევაბრუნოთ ბინდისფერი დღიდან ჭეშმარი-
ტებით გაბრწყინვებული დღისაკენ. ხოლო ამნაირ აღმასვლას ჩვენ, 
ალბათ, სიბრძნისკენ სწრაფვას ვუწოდებთ.

– რა თქმა უნდა.
– იქნებ ისიც გვენახა, მაინც რისი ცოდნა გვაძლევს ამის საშუ-

ალებას?
– აუცილებლად უნდა ვნახოთ.
– კი მაგრამ, გლავკონ, რა უნდა იყოს ეს ცოდნა, ქმნადობიდან 

ჭეშმარიტი არსებობის მიმართ რომ მიაქცევს სულს? თუმცა ამას 
რომ ვამბობ, სულ სხვა რამეზე ვფიქრობ. აკი ვთქვით, რომ ჩვენი ფი-
ლოსოფოსები სიჭაბუკისას მხნე მეომრებიც უნდა იყვნენ?

– დიახ, უკვე ვთქვით.
– მაშასადამე, ცოდნას, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ, გარდა აღნიშ-

ნულისა, სხვა უპირატესობაც უნდა ჰქონდეს.
– მაინც რა?
– რა და, სასარგებლო უნდა იყოს მეომრებისთვის.
– რა თქმა უნდა, თუკი ეს შესაძლებელია.
– კი მაგრამ, ისიც ხომ ითქვა, რომ მათ გიმნასტიკური და მუსი-

კური ხელოვნების მეშვეობით უნდა ვზრდიდეთ?
– დიახ, ესეც ითქვა.
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– მერედა, გიმნასტიკა ხომ იმას ეხება, რაც იბადება და კვდება? 
რადგანაც მასზეა დამოკიდებული ძალის მატებაც და კლებაც.

– რა თქმა უნდა.
– მაშ, სწორედ ესაა, რასაც ვეძებთ?
– არა.
– ჩვენს მიერ ზემოთ აღწერილი მუსიკური ხელოვნება ხომ არ 

არის?
– მაგრამ, თუ გახსოვს, – თქვა მან, – ჩვენი ადრინდელი მტკი-

ცებით ის ერთგვარად უპირისპირდება გიმნასტიკას, რამდენადაც 
აყალიბებს მცველების ზნეს, ჰარმონიის მეშვეობით ჰარმონიულ წო-
ნასწორობას რომ ანიჭებს მათ, რიტმის მეშვეობით კი – ევრითმიას, 
მაგრამ არა ცოდნას. ასეთივეა მისი ზემოქმედება სიტყვიერების 
დარგშიაც, გინდ მითიურ თქმულებებს ეხებოდეს საქმე და გინდ ნამ-
დვილ ამბებს; მაგრამ ის ცოდნა, სიკეთისაკენ რომ მიგვიძღვის, ცოდ-
ნა, რომელსაც ამჟამად ეძებ, უცხოა მუსიკური ხელოვნებისთვის.

– სწორედ რომ დროზე გამახსენე; მართლაცდა, ამგვარი ხომ 
არა გვითქვამს რა. მაგრამ, ჩემო დიდებულო გლავკონ, სად უნდა 
იყოს ეს ცოდნა, რაკიღა ყველა ხელოვნება მხოლოდ ტლანქი ხე-
ლობა გამოდგა?

– რა მოგახსენო? ანკი რა ცოდნაღა გვრჩება, თუ მუსიკასაც უკუ-
ვაგდებთ, გიმნასტიკასაც და სხვა ხელოვნებასაც.

– კეთილი, – ვთქვი მე, – თუკი მათ გარდა აღარაფერი გვაქვს, 
მაშინ ის მაინც ავიღოთ, რაც ყველაფერზე ვრცელდება.

– მაინც რა?
– თუნდაც ის, რასაც ყველა ხელოვნება იყენებს, ისევე, როგორც 

აზროვნება და მეცნიერება; ის, რასაც ყოველი ჩვენგანი ყველაზე 

ადრე უნდა სწავლობდეს.

– რას გულისხმობ?

– ისეთს არაფერს; მხოლოდ იმას, რისი მეშვეობითაც ერთმა-

ნეთისაგან ვასხვავებთ ერთს, ორსა თუ სამს; მოკლედ რომ ვთქვათ, 

თვლისა და ანგარიშის ხელოვნებას, რის გარეშეც ვერც ერთი ხე-

ლოვნება, ვერც ერთი მეცნიერება ვერ გავა ფონს; ასეა, არა?

– რა თქმა უნდა.

– ვერც საომარი ხელოვნება?
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– ვერა.
– მართლაცდა, განა პალამედესი, გამოჩნდება თუ არა ტრა-

გედიებში, ნამდვილ პამპულად არ წარმოგვიჩენს მხედართმთავარ 
აგამემნონს? ნუთუ არ დაჰკვირვებიხარ, რომ ანგარიშის ეს გამომგო-
ნებელი თვითონვე გვიცხადებს, როგორ დააწყო რაზმებად და ილი-
ონის გალავანთან საიერიშოდ განალაგა ლაშქარი, როგორ დათვალა 
ხომალდები და სხვა დანარჩენი, თითქოს მანამდე არავის დაეთვა-
ლოს. აგამემნონმა კი, ეტყობა, ისიც არ იცოდა, თუ რამდენი ფეხი 
ჰქონდა, რაკიღა თვლა არ შეეძლო. ჰოდა, თავად განსაჯე, როგორი 
მხედართმთავარი უნდა ყოფილიყო.

– როგორი და, ბრიყვი, თუკი ეს მართალია.

– ვაღიარებთ თუ არა, რომ მხედართმთავარი აუცილებლად 

უნდა ფლობდეს თვლისა და ანგარიშის მეცნიერებას?

– აუცილებლად, თუკი სურს ცოტა რამ მაინც ესმოდეს საომა-

რი ხელოვნებისა; მეტიც, საერთოდ, თუ სურს იყოს ადამიანი.

– მაგრამ თვითონაც თუ იზიარებ ჩემს აზრს ამ მეცნიერების 

შესახებ?

– კერძოდ?
– ვეცდები აგიხსნა, – ვუთხარი მე, – მაგრამ რაკი ჩემთვისვე 

ვცდილობ განვასხვავო ერთმანეთისგან, რას მივყავართ ამ მიზნისა-
კენ და რას არა, ჩემთან ერთად განიხილე ეს და პირდაპირ მითხარი, 
მეთანხმები თუ არა, რათა უფრო ნათელი გახდეს, რამდენად სწო-
რია ჩემი ვარაუდი.

– მაშ, გზა მიჩვენე.
– გიჩვენებ, თუ გსურს ამ გზას მისდიო. ზოგი რამ ჩვენს შეგრძ-

ნებებში შემდგომი განხილვისათვის არ აღძრავს გონებას, რადგანაც 
საამისოდ საკუთრივ შეგრძნებაც კმარა, ზოგი კი გადაჭრით მოით-
ხოვს განხილვას, რადგანაც შეგრძნება სანდოსა და საიმედოს არას 
გვთავაზობს.

– ცხადია, შენ გულისხმობ შორიდან დანახულ საგნებს და შუქ-
ჩრდილის თამაშს.

– ვერც ისე კარგად მიმიხვდი.
– მაშ, რას გულისხმობ?
– გონებას განსახილველად არ აღძრავენ ის საგნები, რომლე-
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ბიც ერთდროულად არ იწვევენ ორ ურთიერთსაპირისპირო შეგრ-
ძნებას, და, პირიქით, განხილვას მოითხოვენ საგნები, რომლებიც ამ-
ნაირ შეგრძნებებს იწვევენ, ვინაიდან, ახლოდან აღვიქვამთ მათ თუ 
შორიდან, შეგრძნება სულაც არ გვიჩვენებს, რომ საგანი ასეთი და 
ასეთი უფროა, ვიდრე ისეთი. თუმცა შენ უკეთ გამიგებ, თუ შემდე-
გი მაგალითით აგიხსნი ამას: ავიღოთ ეს სამი თითი – ნეკი, საჩვენე-
ბელი და შუა თითი.

– კეთილი, – თქვა მან.
– თვითეული მათგანი თითია და, ამ მხრივ, მათ შორის არავი-

თარი განსხვავება არ არის, სულერთია, შუა ნაწილს უყურებ თუ 
კიდურას, თეთრია ის თუ შავი, წვრილი თუ მსხვილი და ასე შემდეგ. 
არც ერთ ამ შემთხვევაში ადამიანთა უმრავლესობის სული იძულე-
ბული არ არის აზროვნებას მიმართოს კითხვით – მაინც რა არის 
თითი? ვინაიდან მზერას არასოდეს უჩვენებია მისთვის, რომ თითი 
შეიძლება სხვა რამეც იყოს, გარდა თითისა.

– რა თქმა უნდა, არა.
– მაშასადამე, სავსებით ბუნებრივია, რომ აქ შეგრძნება აზროვ-

ნებას არ მიმართავს და არც აღვიძებს მას.
– დიახ, სავსებით ბუნებრივია.
– კი მაგრამ, თვალი ასევე კარგად არჩევს, დიდია თითი თუ პა-

ტარა, ხოლო მზერისთვის სულერთია შუა თითი და კიდურა? ან შე-
ხებით თუ შეიძლება ზუსტად განვსაზღვროთ, წვრილია თითი თუ 
მსხვილი, რბილი თუ მკვრივი? და განა იგივე არ ითქმის დანარჩენ 
შეგრძნებათა მიმართაც? გრძნობა, რომლის დანიშნულებაც სიმკვ-
რივის შეგრძნებაა, იმავდროულად უნდა აღიქვამდეს სირბილესაც, 
და ამიტომაც აუწყებს სულს, რომ ერთსა და იმავე საგანს ის აღიქ-
ვამს როგორც მკვრივს და როგორც რბილსაც.

– ასეა, – თქვა მან.
– მაგრამ ამ შემთხვევაში სული თავის მხრივ, იბნევა და აღარ 

იცის, რას ნიშნავს სიმკვრივის ეს შეგრძნება, რომელიც ერთსა და 
იმავე საგანს მკვრივადაც აღიქვამს და რბილადაც. და განა იგივე 
არ ითქმის სიმძიმისა და სიმსუბუქის შეგრძნებაზედაც, რომელიც 
იუწყება, რომ მძიმე მსუბუქია, მსუბუქი კი – მძიმე?

– ყველა ამნაირი უწყება უცნაურია სულისთვის და, რა თქმა 
უნდა, განხილვას მოითხოვს.
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– ისიც სავსებით ბუნებრივია, რომ საგონებელში ჩავარდნილი 
სული განსჯასა და აზროვნებას მოუხმობს მწედ, რათა, უწინარეს ყოვ-
ლისა, გაარკვიოს, ყოველი ასეთი უწყება ერთ საგანს ეხება თუ ორს.

– რა თქმა უნდა.
– და თუ გაირკვა, რომ ეს ორი საგანია, თვითეული მათგანი ერ-

თადაც ეჩვენება და მეორისგან განსხვავებულადაც?
– დიახ.
– ხოლო თუ თვითეული მათგანი ერთად ეჩვენება, ორივე კი — 

ორად, ის მათ ერთმანეთისაგან განცალკევებით აღიქვამს, რადგანაც 
განცალკევებულნი რომ არ იყვნენ, ორად კი არ აღიქვამდა მათ, არა-
მედ – ერთად.

– მართლაც.
– მაგრამ მზერა, ჩვენი მტკიცებით, ცალ-ცალკე კი არ აღიქვამს 

დიდს და პატარას, არამედ – ერთად შერწყმულთ; ასეა, არა?
– დიახ.
– და ნათელი რომ მოჰფინოს ამას, აზროვნება იძულებულია 

ერთად შერწყმული სახით კი არ განიხილოს დიდი და პატარა, არა-
მედ ერთიმეორისგან განცალკევებით, ესე იგი, მზერის საპირისპი-
როდ იქცევა.

– ჭეშმარიტად.
– მერედა, განა სწორედ ამის გამო არ გვებადება კითხვა: მაინც 

რა არის ეს დიდი და პატარა?
– სწორედ ამის გამო.
– ასე რომ, ერთს გონით საწვდომს ვუწოდებთ, მეორეს კი – 

გრძნობით აღქმადს.
– მართალს ბრძანებ.
– სწორედ ამას ვგულისხმობდი წეღან, როცა ვამბობდი: ზოგი 

რამ გონების ქმედითობას იწვევს, ზოგი კი – არა-მეთქი. ის, რაც 
ჩვენს გრძნობებზე ზემოქმედებისას თავის საპირისპიროსთან ერ-
თად მოქმედებს, აზრის გამომწვევად დავსახე, ხოლო რაც ამნაირად 
არ მოქმედებს, არც აღვიძებს აზრს.

– ახლა კი მესმის და მართებულად მიმაჩნია შენი ნათქვამი.
– კი მაგრამ, ამ ორთაგან რომელს მიაკუთვნებენ რიცხვსა და 

ერთს?
– ვერ გეტყვი.
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– მაშინ ზემოთქმულიდან გამოიტანე დასკვნა. თუ თავისთა-
ვადი ერთი საკმაოდ ცხადად აღიქმება მზერით ან რომელიმე სხვა 
გრძნობით, მაშინ სულში არ აღიძვრის იმისკენ სწრაფვა, რომ ახს-
ნას მისი არსი, როგორც თითის მაგალითზე გიჩვენე ზემოთ. მაგრამ 
თუ ერთის აღქმა ყოველთვის გარკვეულ წინააღმდეგობას შეიცავს, 
ისე, რომ ერთი მარტოოდენ ერთად კი არა, თავის საპირისპირო-
დაც წარმოგვიჩნდება, აქ უკვე საჭირო ხდება განსჯა: საგონებელში 
ჩავარდნილი სული იძულებულია ეძებოს, თვითონვე აღძრას აზრი 
და თავის თავს ჰკითხოს – რა შეიძლება იყოს ერთი თავისთავად? 
ამრიგად, ერთის წვდომა არსის ჭვრეტად მიაქცევს სულს.

– ერთის აღქმა ჩვენში მართლაც ამ განცდებს იწვევს, რადგა-
ნაც ერთსა და იმავე საგანს ერთადაც აღვიქვამთ და უსასრულოდ 
მრავლადაც.

– მერედა, რაც ითქვა ერთზე, განა იგივე არ ითქმის ყველა სხვა 
რიცხვზედაც?

– რა თქმა უნდა.
– მაგრამ არითმეტიკა და ანგარიში ხომ მთლიანად რიცხვებს 

ეხება?
– დიახ.
– მაშასადამე, სწორედ მათ მივყავართ ჭეშმარიტებისაკენ.
– ასეა, – თქვა მან.
– მაგრამ ჩვენი მცველი ხომ ერთდროულად მეომარიცაა და 

ფილოსოფოსიც?
– დიახ.
– ამიტომ ეს ცოდნა სავალდებულო უნდა გავხადოთ, გლავ-

კონ, და დავარწმუნოთ ყველა, ვისაც სურს უმაღლესი თანამდებო-
ბები დაიკავოს სახელმწიფოში, ანგარიშის ხელოვნებას დაეუფლონ, 
მაგრამ ზერელედ კი არა, არამედ მანამდე განაგრძონ სწავლა, ვიდ-
რე წმინდა აზროვნებით არ შეიცნობენ რიცხვის ბუნებას, ოღონდ 
აღებ-მიცემობის გულისთვის კი არა, როგორც იქცევიან ვაჭრები და 
სოვდაგრები, არამედ საომარი მიზნებისა და იმის გულისთვის, რომ 
სულს ქმნადობის სამყაროდან ჭეშმარიტებისა და არსის მიმართ 
მიქცევა გაუადვილონ.

– დიდებულად მსჯელობ.
– და მართლაც, ახლა, ანგარიშის ხელოვნების განხილვის შემ-
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დეგ, თვალნათლივ ვხედავ, რა დახვეწილი და მრავალმხრივ სასარ-
გებლოა ჩვენი განზრახვისათვის, თუკი მას შემეცნების მიზნით ეუფ-
ლებიან და არა ვაჭრებივით.

– მაინც რითია სასარგებლო?
– იმით, რაზედაც ახლახანს ვლაპარაკობდით: გავიხსენოთ, რა 

ძალით მიაქცევს სულს უზენაესი სამყაროს მიმართ და აიძულებს 
თავისთავად რიცხვებზე იმსჯელოს, ისე, რომ ამ მსჯელობაში არამც 
და არამც არ ჩართოს ხილულ და ხელშესახებ საგანთა შესაბამისი 
რიცხვები. ხომ მოგეხსენება, როგორ დასცინიან ამ მეცნიერებაში 
გაწაფულნი და ზიზღით უარყოფენ ყოველგვარ მცდელობას, რო-
მელიც მიზნად ისახავს ნაწილებად დაყონ ერთი თავისთავად, მაგ-
რამ თუ მაინც დაყოფ, ისინი კვლავ გააერთიანებენ მათ, რათა ერთი 
კვლავ ერთად ჩანდეს და არა ნაწილთა სიმრავლედ.

– მართალს ბრძანებ.
– როგორ გგონია, გლავკონ, მათთვის რომ გვეკითხა: ო, საოცარ-

ნო, რომელ რიცხვებზე ლაპარაკობთ, იმათზე ხომ არა, რომლებშიაც 
ერთი მართლაც ისეთია, როგორც თქვენ ფიქრობთ, ესე იგი, ყოველი 
ერთი ყველა სხვა ერთის ტოლია, არაფრით არ განსხვავდება მისგან 
და არავითარი ნაწილები არ გააჩნია?

– დიახ, როგორ გგონია, რას გვეტყოდნენ პასუხად?
– მე თუ მკითხავ, ისინი იმნაირ რიცხვებზე ლაპარაკობენ, რო-

მელთა წვდომაც მხოლოდ აზრით თუ შეიძლება და სხვა გზით ვერა-
ნაირად ვერ მიუდგები.

– ხომ ხედავ, ჩემო კეთილო, ეს მეცნიერება შეიძლება მართ-
ლაც აუცილებელი აღმოჩნდეს ჩვენთვის, რამდენადაც აიძულებს 
სულს წმინდა აზროვნებას მიმართოს თავისთავადი ჭეშმარიტების 
გულისთვის.

– თანაც რა კარგად ახერხებს ამას.
– მაგრამ თუ შეგიმჩნევია, რა ადვილად ითვისებენ ყველა სხვა 

მეცნიერებას გამოთვლის ნიჭით დაჯილდოებულნი? თვით ისინიც კი, 
ძალიან მძიმედ რომ აზროვნებენ, გამოთვლის ხელოვნებაში სათანა-
დო წვრთნისა და გაწაფვის შემდეგ, სხვას თუ არაფერს, იმის უნარს 
მაინც იძენენ, რომ სხვებზე გაცილებით უფრო ადვილად ეუფლე-
ბოდნენ ცოდნას.

– ასეა, – თქვა მან.
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– თანაც, ჩემი აზრით, ძნელად თუ მოიძებნება რომელიმე სხვა სა-
განი, რომლის დაუფლებაც უფრო მეტ შრომას მოითხოვდეს ჩვენგან.

– რა თქმა უნდა.
– ყოველივე ამის გამო ვერასდიდებით ვერ უგულებელვყოფთ 

ამ მეცნიერებას; პირიქით, მისი მეშვეობით უნდა აღვზარდოთ საუც-
ხოო ბუნებრივი მონაცემებით დაჯილდოებულნი.

– გეთანხმები.
– მაშასადამე, ესაა ჩვენს მიერ აღიარებული პირველი მეცნი-

ერება; ახლა კი მეორეც განვიხილოთ, რომელიც პირველს უკავშირ-
დება და ვნახოთ, საჭიროა თუ არა ჩვენთვის.

– გეომეტრიას ხომ არ გულისხმობ?
– დიახ, სწორედ გეომეტრიას.
– რამდენადაც ის გამოიყენება სამხედრო საქმეში, – თქვა მან, – 

რა თქმა უნდა, გვჭირდება. ბანაკის გაშლა იქნება, ხელსაყრელი ად-
გილის დაკავება, ლაშქრის დარაზმვა თუ გაშლა, ან სხვა საომარი 
მოქმედებები როგორც ბრძოლის ველზე, ისე ჯარის გადაადგილები-
სას, – ყოველივე ამას გეომეტრიის მცოდნე მხედართმთავარი გაცი-
ლებით უკეთ გაართმევს თავს, ვიდრე არმცოდნე.

– მაგრამ ამისთვის საკმარისი იქნებოდა გეომეტრიის სულ უმ-
ნიშვნელო ნაწილისა და ანგარიშის ცოდნაც. ჩვენ კი გვმართებს 
განვიხილოთ მისი უმთავრესი ნაწილი, გაცილებით უფრო ფარ-
თოდ რომ გამოიყენება, რათა დავრწმუნდეთ, შეესაბამება თუ არა 
ის ჩვენს მიერ დასახულ მიზანს, ან რამდენად გვიწყობს ხელს იმაში, 
რომ უფრო ადვილად ვჭვრეტდეთ სიკეთის იდეას. რა თქმა უნდა, 
ხელს გვიწყობს, ვამტკიცებთ ჩვენ, რამდენადაც აიძულებს სულს 
მიიქცეს იმ სამყაროს მიმართ, რომელიც არის სავანე არსთა შორის 
უნეტარესი არსისა, ვის ხილვასაც დაუოკებლად უნდა მიელტვო-
დეს ყველა ჩვენგანი.

– მართალს ბრძანებ.
– მაშასადამე, თუ გეომეტრია ჭეშმარიტი არსის ჭვრეტად მიგ-

ვაქცევს, ის საჭიროა ჩვენთვის, ხოლო თუ ქმნადობის ჭვრეტად – 
არა.

– ცხადია.
– მაგრამ ვისაც ცოტა რამ მაინც გაეგება გეომეტრიისა, ალ-
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ბათ, დაგვეთანხმება, რომ ეს მეცნიერება აშკარად უპირისპირდება 
იმ ენას, რომელსაც იყენებენ მისი მიმდევრები.

– როგორ?
– ეს ენა ძალზე სასაცილოა და უცნაური; რადგანაც ისინი 

პრაქტიკოსებივით ლაპარაკობენ და მხოლოდ პრაქტიკულ მიზნებს 
ისახავენ. ამიტომაც ერთავად ეს აკერიათ პირზე – „ავაგოთ ოთხ-
კუთხედი“, „დავუშვათ მოცემულ ხაზზე“, „მივუმატოთ“ და ასე შემ-
დეგ. არადა, ამ მეცნიერების მიზანი შემეცნებაა.

– რა თქმა უნდა.
– ერთშიაც ხომ არ შევთანხმდეთ?
– რაში?
– მისი მიზანი მარადიული არსებობის შემეცნებაა და არა იმისა, 

რაც იბადება და კვდება.
– გეთანხმები; გეომეტრია მართლაც მარადიული არსებობის 

შემეცნებაა.
– მაშასადამე, ის, ჩემო კეთილშობილო, ჭეშმარიტებისაკენ 

მიაქცევს სულს და ფილოსოფიურ აზრს აღვიძებს მასში, რის შე-
დეგადაც ზეგრძნობადი სამყაროს საგნებისკენ მიმართავს ჩვენს მზე-
რას, რომელიც ახლა, შეცდომით, გრძნობადი საგნებისკენ გვაქვს მი-
მართული.

– გეომეტრია ამ მხრივ მართლაც რომ დიდ ზემოქმედებას ახ-
დენს ჩვენზე.

– ამიტომაც უნდა დავავალდებულოთ კალლიპოლისის მკვიდ-
რნი, არამც და არამც არ უგულებელყონ ფილოსოფია, რომლის 
თვით გამოყენებით ნაწილსაც კი დიდი მნიშვნელობა აქვს.

– კერძოდ?
– კერძოდ, იმას, რაზედაც შენ ლაპარაკობდი: მისი მნიშვნელო-

ბა ძალიან დიდია სამხედრო საქმეში და ბევრ სხვა დარგშიაც, ვისაც 
სურს საფუძვლიანად დაეუფლოს მათ. ჩვენ ხომ ვიცით, რა უზარმა-
ზარი განსხვავებაა გეომეტრიის მცოდნეთა და არმცოდნეთა შორის.

– უზარმაზარი, ვფიცავ ზევსს.
– მაშასადამე, ესაა მეორე მეცნიერება, რომლის შესწავლასაც 

დავავალებთ ჩვენს ჭაბუკებს?
– დიახ.
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– კეთილი; მაშინ მესამე ადგილს მივუჩენთ ასტრონომიას; რას 
იტყვი?

– გეთანხმები, რადგანაც წელიწადის დროების, თვეებისა თუ 
წლების მონაცვლეობაზე დაკვირვება სასარგებლოა არა მარტო მი-
წათმოქმედისა თუ ზღვაოსნის, არამედ მხედართმთავრისთვისაც.

– რა კარგი ვინმე ხარ, – ვუთხარი მე, – კაცმა შეიძლება იფიქ-
როს, რომ გეშინია, ვაითუ ვინმემ დამწამოს, ფუჭი მეცნიერებების 
შესწავლას ავალებ ხალხსო. არადა, თუმცა ძნელი კია, ძალიან დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ირწმუნო, რომ ის მეცნიერებები, რომლებზედაც 
ჩვენ ვლაპარაკობთ, თითქოს წმენდენ და სიცინცხლეს უბრუნებენ 
ადამიანის სულის გარკვეულ უნარს, რომელსაც ბევრი სხვა საქმი-
ანობა აბლაგვებს და აჩლუნგებს, თუმცა მისი სისაღის შენარჩუნება 
გაცილებით უფრო ფასეულია, ვიდრე ათასი თვალის ქონა, რადგა-
ნაც მხოლოდ მისი მეშვეობით თუ იხილავ ჭეშმარიტებას. ვინც ამ 
აზრს იზიარებს, ალბათ, იტყვის, რომ მშვენივრად მსჯელობ, ხოლო 
ვისაც ამის წარმოდგენაც არ შეუძლია, ის, რა თქმა უნდა, იფიქრებს, 
რომ სისულელეს როშავ, რადგანაც დარწმუნებულია, რომ თუ მეც-
ნიერება პრაქტიკულად უსარგებლოა, მასზე ლაპარაკიც არ ღირს. 
მაშ, ამთავითვე გადაწყვიტე, ამ ორი სხვადასხვა შეხედულების მქონე 
მსმენელიდან მაინც რომელს მიმართავ? თუ არც ერთის აზრს უწევ 
ანგარიშს და არც მეორისას და მხოლოდ შენთვის მსჯელობ? მაგრამ 
მაშინ იმის საწინააღმდეგო რა უნდა გქონდეს, რომ ვინმემ ამ შენი 
მსჯელობიდან თავისთვის სასარგებლო დასკვნა გამოიტანოს?

– მე მირჩევნია, აი, ასე, კითხვა-პასუხის საშუალებით ვმსჯე-
ლობდე, მაგრამ მხოლოდ ჩემთვის.

– მაშინ უკან დაიხიე, – ვუთხარი მე, – რადგანაც წეღან არას-
წორად ავირჩიეთ გეომეტრიის მომდევნო საგანი.

– როგორ? – იკითხა მან.
– სიბრტყეების შემდეგ ჩვენ ავიღეთ წრიულად მბრუნავი მყარი 

სხეულები, თუმცა ჯერ თავისთავად უნდა განგვეხილა ისინი, რად-
განაც უფრო სწორი იქნებოდა ორი განზომილების შემდეგ მესამეს 
მივდგომოდით: მე ვგულისხმობ კუბებისა და სიღრმის მქონე ყველა 
სხვა სხეულის განზომილებას.

– სწორია, სოკრატე, – თქვა მან, – მაგრამ მე მგონია აქ ჯერ კი-
დევ არაფერი აღმოუჩენიათ.
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– ორი სხვადასხვა მიზეზის გამო: ჯერ ერთი არც ერთ სახელმ-
წიფოში ამ მეცნიერებას სათანადოდ არ აფასებენ, და რაკი ძალიან 
ძნელია, ამიტომ სუსტადაა განვითარებული. ეგეც არ იყოს, მკვლე-
ვართათვის აუცილებელია ხელმძღვანელი, ვის გარეშეც მათი შრო-
მა წყალში იყრება. მაგრამ ხელმძღვანელის პოვნა ადვილი საქმე რო-
დია, თუმცა კიდევაც რომ იპოვნონ, თვით სწავლულები დღევანდელ 
ვითარებაში ისე არიან გაზულუქებულნი, რომ მაინც არ დაემორჩი-
ლებიან, მაგრამ მთელი სახელმწიფო ზრუნვას რომ არ აკლებდეს ამ 
მეცნიერებას და მხარს უჭერდეს ხელმძღვანელობას, მაშინ არა მარ-
ტო დაემორჩილებოდნენ, არამედ გამუდმებული და მკაცრი სიზუს-
ტით წარმართული კვლევა-ძიების წყალობით ნათელსაც მოჰფენ-
დნენ ბევრ საკითხს, ვინაიდან თვით დღესაც კი, როცა მას ზიზღით 
უყურებს ბრბო და გასაქანს არ აძლევს იმ მკვლევართა უმრავლე-
სობა, რომელთაც თვითონ არ ესმით მისი მნიშვნელობა, ყოველივე 
ამის მიუხედავად, მაინც ვითარდება, იმდენად მომნუსხველია მისი 
ხიბლი. ამიტომ არ უნდა გვიკვირდეს, რომ ჯერჯერობით ამ დღეში 
ვხედავთ.

– მართლაცდა, მასში ბევრი რამაა მომნუსხველი. მაგრამ უფრო 
ნათლად ამიხსენი, რასაც ახლახანს მეუბნებოდი. შენ ჯერ დაასახელე 
გეომეტრია, ანუ სიბრტყეთა შემსწავლელი მეცნიერება, არა?

– დიახ.
– მერე კი – ასტრონომია, მაგრამ შემდეგ უკან დაიხიე.
– მე მინდოდა სასწრაფოდ განმეხილა ყველაფერი, მაგრამ რომ 

იტყვიან, მოჩქარეს მოუგვიანდესო, სწორედ ისე გამომივიდა. ეგეც 
არ იყოს, გეომეტრიას უშუალოდ ის მეცნიერება მოსდევს, სამგან-
ზომილებიან სხეულებს რომ შეისწავლის, მაგრამ რაკი მისი დღე-
ვანდელი მდგომარეობა ძალზე არასახარბიელოა, ამიტომაც გვერდი 
ავუარე და პირდაპირ ასტრონომიაზე, ანუ მყარ სხეულთა მოძრა-
ობის შემსწავლელ მეცნიერებაზე გადავედი.

– მართალს ბრძანებ.
– ასე რომ, მეოთხე ადგილას ჩვენ დავაყენებთ ასტრონომიას; 

დღესდღეობით ის, ცოტა არ იყოს, მივიწყებულია, მაგრამ კვლავ 
აღორძინდება, თუკი სახელმწიფო მიაქცევს ყურადღებას.

– რა თქმა უნდა; მაგრამ რაკი წეღან მისაყვედურე, სოკრატე, 
რომ მე უგერგილოდ განვადიდე ასტრონომია, ამიტომ ახლა ვეცდე-
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ბი, შენ რომ მოგეწონება, ისე შევაქო. მე მგონია, ყველასთვის აშკა-
რაა, რომ ის აიძულებს სულს მაღლა მიმართოს მზერა და მიწიდან 
ზეცისკენ მიუძღვის მას.

– იქნებ ყველასთვის აშკარაა, მაგრამ ჩემთვის კი არა.
– როგორ?
– თუ ასტრონომიას იმათი თვალსაზრისით შევხედავთ, ფილო-

სოფიურ მნიშვნელობას რომ ანიჭებენ მას, მაშინ ის მაღლა კი არა, 
პირიქით, დაბლა მიმართავს მზერას.

– რას გულისხმობ? – იკითხა მან.
– მე თუ მკითხავ, მშვენივრად ჩამოაყალიბე შენი წარმოდგენა 

უზენაესი სამყაროს შემსწავლელი მეცნიერების შესახებ. ალბათ, 
იმასაც ფიქრობ, რომ თუ კაცი თავს უკან გადაიგდებს, მოხატულ 
ჭერს მიაშტერდება და მისი შემყურე რაღაცას მაინც ამოიცნობს, 
ამას გონებით ახერხებს და არა მზერით. ჩემნაირ გულუბრყვილოს 
კი ვერასდიდებით ვერ დააჯერებ, თითქოს სულს სხვა რამე მიაქცევს 
უზენაესი სამყაროს მიმართ, გარდა იმ მეცნიერებისა, რომლის საგა-
ნიც არსი და უხილავი სინამდვილეა. მაგრამ თუ რაიმე გრძნობადის 
შესაცნობად პირდაღებულნი შესციცინებენ ცას, ან თვალმოჭუ-
ტულნი აშტერდებიან მიწას, ვერაფერსაც ვერ შეიცნობენ, რადგა-
ნაც არავითარი გრძნობადი შემეცნების საგნად არ გვევლინება, და 
სული, ამ შემთხვევაში, მაღლა კი არ იყურება, არამედ – დაბლა, 
თუნდაც გულაღმა იწვე მიწაზე, ან ზურგულით მიაპობდე ზღვას.

– მაგრად კი მომდექი, თუმცა ახია ჩემზე. მაგრამ შენი აზრით, 
დღევანდელობისაგან განსხვავებით, როგორ უნდა სწავლობდნენ ას-
ტრონომიას, რათა მისი შესწავლა სასარგებლო იყოს ჩვენი მიზნის-
თვის?

– აი, როგორ: ცის თაღის მომხიბლავ სამკაულებს ჩვენ უნდა 
აღვიქვამდეთ ყველაზე ნატიფ და თვალწარმტაც სამშვენისებად ამ-
ნაირ საგანთა შორის; მაგრამ ისინი ახლოსაც ვერ მივლენ იმ უხი-
ლავ სამკაულთა სრულქმნილებასთან, თავიანთი მოძრაობითა და ამ 
მოძრაობის ჭეშმარიტი სისწრაფით თუ სიზანტით, თავიანთი ჭეშმა-
რიტი ფორმითა თუ თანაფარდობით რომ ამოძრავებენ ყველაფერს, 
რასაც ცის თაღი მოიცავს. ყოველივე ეს მზერით კი არა, მხოლოდ 
გონებით და წმინდა აზრით მიიწვდომება; თუმცა იქნებ შენ სხვაგ-
ვარად ფიქრობ?
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– არამც და არამც.
– მაშასადამე, ციურ სამკაულებს ისე უნდა ვიყენებდეთ უზენა-

ესი სამყაროს შესაცნობად, როგორც გამოიყენებდა კაცი დედალო-
სისა თუ სხვა რომელიმე დიდოსტატის უებრო ხელოვნებით შექმ-
ნილ ნახაზებს, შემთხვევით რომ ჩავარდნოდა ხელში: გეომეტრიის 
მცოდნე ერთი შეხედვითაც აღიქვამდა მათ განსაცვიფრებელ სინა-
ტიფეს და სრულყოფილებას, მაგრამ სასაცილოდაც არ ეყოფოდა, 
თუ ვინმე დააპირებდა მათი მიხედვით შეეცნო ტოლობის, გაორმა-
გების თუ სხვაგვარ თანაფარდობათა ჭეშმარიტი ბუნება.

– მართლაც რომ სასაცილო იქნებოდა.
– მერედა, შენი აზრით, განა ჭეშმარიტი ასტრონომიც ამასვე არ 

განიცდიდა ვარსკვლავთა მოძრაობაზე დაკვირვებისას? მისთვისაც 
ცხადი იქნებოდა, რომ ცაც და ყოველივე ციურიც დემიურგოსმა 
უსრულყოფილესად მოაწესრიგა, მაგრამ რაც შეეხება დღის მიმარ-
თებას ღამისადმი, დღე-ღამისას – თვისადმი, თვისას – წლისადმი, 
ხოლო ვარსკვლავებისას – ყოველივე ამისა და ერთმანეთისადმი, 
როგორ გგონია, განა ის უაზრობად არ მიიჩნევდა არა მარტო იმის 
მტკიცებას, რომ ყველა ეს მიმართება მუდამ ერთი და იგივეა და არა-
სოდეს არ იცვლება, არამედ იმის თავგამოდებულ მცდელობასაც, 
რომ აქ ჭეშმარიტებისათვის მიეღწიათ, მაშინ როდესაც ზემოხსენე-
ბული მიმართებები ხილულ და სხეულებრივ საგანთა მიმართებებია?

– ყველაფერს ვეთანხმები, რაც ახლა მოვისმინე.
– ასე რომ, ასტრონომიასაც ისევე შევისწავლით, როგორც გე-

ომეტრიას, ზოგად პრობლემათა მოშველიებით, და არც კი შევე-
ხებით ციურ მოვლენებს, თუკი გვსურს სათანადოდ დავეუფლოთ 
ასტრონომიას და, ამრიგად, გამოვიყენოთ თავისი ბუნებით გონივ-
რული და ჯერ კიდევ გამოუყენებელი ნაწილი ჩვენი სულისა.

– გვარიანად კი ართულებ ასტრონომების ამოცანას იმასთან შე-
დარებით, რასაც ისინი დღეს აკეთებენ.

– მე მგონია, ამასვე დავუწესებთ სხვა მეცნიერებებსაც, თუკი 
გვსურს ნამდვილი კანონმდებლები გვერქვას; მაგრამ თუ შეგიძლია 
ჩვენთვის საჭირო კიდევ ერთი მეცნიერებაც გამახსენო?

– ასე სახელდახელოდ არ შემიძლია.
– მოძრაობა, ჩემი აზრით, ერთი კი არა, ბევრი სხვადასხვა სახი-
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საა; მცოდნემ შეიძლება ყველაფერი ჩამოთვალოს, ჩვენ კი მხოლოდ 
ორი გვახსენდება.

– მაინც?
– გარდა ზემოხსენებულისა, არის კიდევ ერთი, მისი შესაბამისი.
– რომელს გულისხმობ?
– როგორც ჩვენი თვალი ასტრონომიისკენაა მიქცეული, ისე 

ყური – ჰარმონიულ თანახმიერებათა მოძრაობისკენ. ეს ორი მეცნი-
ერება დები არიან, როგორც ამტკიცებენ პითაგორელები, და ჩვენც, 
გლავკონ, ალბათ, კვერს დავუკრავთ, არა?

– რა თქმა უნდა.
– რაკი ეს საკითხი არსებითია, ვეცდებით აქაც გავიზიაროთ 

მათი აზრი და სხვა მხრივაც, თუკი რაიმეს დასძენენ; მაგრამ, ასეა 
თუ ისე, მაინც ჩვენს აზრზე დავრჩებით.

– კერძოდ?
– ჩვენს აღსაზრდელებს არამც და არამც არ უნდა დავრთოთ 

რაიმე არასრულყოფილის ან იმის შესწავლის ნება, რასაც ჩვენს 
მიერ დასახული მიზნისაკენ არ მივყავართ, რომელსაც უნდა მიელ-
ტვოდეს ყველა; ამასვე ვამტკიცებდით წეღან ასტრონომიასთან და-
კავშირებით. ნუთუ არ იცი, რომ ჰარმონიის მიმართაც იგივე შეც-
დომა მეორდება? აქაც, ვინ იცის, რამდენი შრომა იყრება წყალში, 
მხოლოდ იმიტომ, რომ მუსიკოსები მარტოოდენ სმენით აღქმული 
ბგერების გაზომვითა და მათი ურთიერთშედარებით იფარგლებიან.

– სასაცილოა, ღმერთმანი! ისე ყურდაცქვეტილნი ლაპარაკო-
ბენ „სიხშირეებზე“, გეგონებათ მეზობლების საუბარს აყურადებენო. 
ზოგი ამტკიცებს, ორ ბგერას შორის შუათანასაც აღვიქვამთო; მათი 
აზრით, ესაა უმცირესი შუალედი, რომელსაც საზომად უნდა იყე-
ნებდნენ. ზოგს კი, პირიქით, ის წინა ბგერების მსგავსი ჰგონია; თუმ-
ცა ერთნიც და მეორენიც სმენას გონებაზე მაღლა აყენებენ.

– ეტყობა, იმ ყოჩაღ მუსიკოსებს გულისხმობ, მოსვენებას რომ 
არ აძლევენ სიმებს და თითქოს საწამებლად ახვევენ კოჭზე. შემეძ-
ლო გამეგრძელებინა სიტყვა და იმაზეც მელაპარაკა, როგორ ადანა-
შაულებენ სიმებს, რანაირად უხათქუნებენ ხემს, ხან გმობენ, ხან კი 
მათი ჟღერით თავს იწონებენ, მაგრამ აღარ გავაჭიანურებ და ერთს 
დავსძენ მხოლოდ: აქ მათზე კი არ ვლაპარაკობ, არამედ იმ ხალხს 
ვგულისხმობ, რომლებსაც წეღან შევთავაზეთ ჰარმონიაზე ემსჯელათ. 
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რადგან ისინი ზუსტად ისევე იქცევიან, როგორც ასტრონომები, რა-
კიღა რიცხვებს ეძებენ სმენით აღქმულ თანახმიერებებში, მაგრამ 
ზოგადი პრობლემის განხილვამდე კი ვერ მაღლდებიან და არც იმის 
გარკვევას ცდილობენ, თუ რომელი რიცხვები არიან ჰარმონიული 
და რომელი არა, ან რა იწვევს მათ შორის ამ განსხვავებას.

– განსაცვიფრებელ საქმეზე მსჯელობ.
– მართლაც რომ სასარგებლოა სიკეთისა და მშვენიერების საკ-

ვლევად, მაგრამ სრულიად უსარგებლოა, თუკი სხვა რამეს ვისახავთ 
მიზნად.

– რა თქმა უნდა.
– მე მგონია, თუ ჩვენს მიერ განხილული ყველა მეცნიერების 

შესწავლა მათ კავშირსა თუ ნათესაობას ცხადყოფს და იმასაც გვიმ-
ჟღავნებს, მაინც რა მხრივ უკავშირდებიან ერთმანეთს, – ისინი ხელს 
შეგვიწყობენ ჩვენს მიერ დასახული მიზნის მიღწევაში, თუ არა და, 
ტყუილად გავრჯილვართ.

– მეც ასე ვფიქრობ: მაგრამ ძალიან რთულ საკითხზე მსჯელობ, 
სოკრატე.

– საწყის ნაწილს გულისხმობ თუ სხვა რამესაც? ნუთუ არ იცი, 
რომ ყოველივე ეს მხოლოდ შესავალია იმ მელოდიისა, რომელიც 
ჩვენ უნდა ვისწავლოთ? თუ, შენი აზრით, ვინც ყველა ამ მეცნიერე-
ბაში გაწაფულია, ის არის დახვეწილი დიალექტიკოსიც?

– რა თქმა უნდა, არა, ვფიცავ ზევსს, ჩემს ნაცნობთა შორის იშ-
ვიათ გამონაკლისთა გარდა.

– კი მაგრამ, ვისაც არც ბჭობის თავი აქვს და არც მოსმენისა, 
განა ოდესმე შეიცნობს იმას, რისი ცოდნაც, ჩვენი აზრით, საჭიროა?

– ვერა, – თქვა მან.
– სწორედ ეს არის, გლავკონ, ის მელოდია, რომელიც გამოჰ-

ყავს დიალექტიკას. და თუმცა ის გონით საწვდომია, ხედვის უნა-
რი ცდილობს მის მიბაძვას, მაგრამ ხედვა, ჩვენი წეღანდელი თქმისა 
არ იყოს, თავდაპირველად მიელტვის ცოცხალ არსებათა, შემდეგ 
– ვარსკვლავების და ბოლოს – თვით მზის აღქმას. ხოლო როდესაც 
ვინმე ცდილობს დიალექტის გზით, გრძნობათა შემწეობის გარეშე, 
მარტოოდენ გონების მეოხებით ჩასწვდეს ყოველი საგნის არსს და 
ვერაფერი შეაჩერებს, ვიდრე აზრით არ ამაღლდება სიკეთის არსის 
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წვდომამდე, მაშინ ის აღწევს გონით საწვდომი სამყაროს მწვერვალს, 
ისევე, როგორც ხედვის უნარი – ხილული სამყაროისას.

– მართალს ბრძანებ.
– მერედა, განა დიალექტიკურს არ უწოდებენ ამ გზას?
– რა თქმა უნდა.
– სწორედ ესაა ბორკილებისაგან თავდახსნა, ლანდებიდან – ხა-

ტებათა და სინათლის მიმართ მიქცევა, მიწისქვეშეთიდან – მზის-
კენ აღმასვლა, ხოლო თუ ამ შემთხვევაშიც შეუძლებელია ცოცხალ 
არსებათა, მცენარეთა და მზის შუქის ჭვრეტა, უმჯობესია ღვთაებ-
რივ ანარეკლთა თუ ნამდვილ საგანთა ლანდების ციმციმს უმზერ-
დე წყალში, ვიდრე ჩახჩახა მზის ხატის – ცეცხლის შუქით მღვიმის 
კედელზე მიფენილი ნამდვილი საგნების ხატებათა ლანდების ცეკ-
ვას. ამის უნარს კი გვანიჭებს ზემოხსენებულ მეცნიერებებში თა-
ვის გაწაფვა, ზეციური სინამდვილისა და არსთა შორის უსრულქ-
მნილესის ჭვრეტად რომ მიაქცევს ჩვენი სულის ყველაზე მშვენიერ 
საწყისს, ისევე, როგორც ჩვენი სხეულის ყველაზე გამჭრიახი საწყი-
სი – ჩვენი ხორციელი თვალი მაღლდება ამ ნივთიერ და ხილულ სი-
ნამდვილეში ყველაზე ნათელი საგნის ჭვრეტამდე.

– ეს, ჩემი აზრით, დასაშვებია, თუმცა ძალიან კი მიჭირს ამის 
დაშვება. მაგრამ, მეორეს მხრივ, არც ამის უარყოფა ჩანს ადვილი. 
ამიტომ – რაკი ამ საკითხს არა მარტო ახლა განვიხილავთ, არამედ 
შემდგომაც მრავალჯერ მივუბრუნდებით, – დავუშვათ, რომ საქმე 
მართლა ისეა, როგორც შენ ამბობ, საკუთრივ მელოდიაზე გადავი-
დეთ და ისევე განვიხილოთ იგი, როგორც მისი შესავალი განვიხი-
ლეთ. მაშ, გვითხარი, რა განასხვავებს დიალექტიკას, რა სახეებად 
განიყოფება, ან რა გზებს მისდევს იგი? რადგან ამ გზებს, როგორც 
ჩანს, იმ მიჯნამდე მივყავართ, რომლის მიღწევაც მოგზაურისთვის 
დასვენებას და მისი მგზავრობის დასასრულს მოასწავებს.

– მე კი მზადა ვარ, მაგრამ შენ რომ ვერ მომყვები, ჩემო ძვირფა-
სო გლავკონ? არადა, იმის ხატებას კი არ იხილავდი, რაზედაც ახლა 
ვმსჯელობთ, არამედ – თვით ჭეშმარიტებას; ყოველ შემთხვევაში, მე 
ასე მგონია. მართლა ასეა თუ არა ეს, ჯერჯერობით ნუ მოვყვებით 
ამის მტკიცებას; მაგრამ რაღაც ამდაგვარი რომ უნდა არსებობდეს, 
ეს კი შეგვიძლია დაჟინებით ვამტკიცოთ, არა?

– როგორც ჩანს.
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– და არა მარტო ეს, არამედ ისიც, რომ მხოლოდ დიალექტიკა 
თუ უჩვენებს ამას ჩვენს მიერ ზემოთ განხილულ მეცნიერებებში გა-
წაფულს, სხვა გზით კი ეს შეუძლებელია.

– ამის მტკიცებაც ღირს.
– ალბათ, ვერავინ შეგვედავება იმაში, რომ არ არსებობს სხვა 

მეცნიერება, მეთოდურად რომ ცდილობდეს მოიხელთოს ყოველი 
საგნის არსი, რადგანაც ყველა სხვა ხელოვნება თავის საგნად ან კაც-
თა ვნებებსა თუ შეხედულებებს სახავს, ან ყველაფრის წარმოშობა-
სა თუ ურთიერთშერწყმას, ანდა ბუნებრივ თუ ხელოვნურ საგანთა 
დაცვას. რაც შეეხება დანარჩენ ხელოვნებებსა თუ მეცნიერებებს, 
რომლებიც, ჩვენი წეღანდელი თქმისა არ იყოს, არსის გარკვეულ 
ნაწილს მაინც იხელთებენ, როგორც, მაგალითად, გეომეტრია და 
მისი მომდევნო მეცნიერებანი, ჩვენ ვხედავთ, რომ არსის მათეული 
აღქმა სიზმარეულ ჩვენებებს უფრო მოგვაგონებს, ცხადად კი ვერ 
ხედავენ და ვერც იხილავენ მას, ვიდრე, თავიანთ ვარაუდებს აყო-
ლილნი, შეეცდებიან კვლავაც უცვლელად შეინარჩუნონ ისინი და 
მათი ღირებულების თაობაზე ანგარიშს ვერ ჩააბარებენ თავიანთ 
თავს. ვისაც საწყისის მაგივრობას უწევს ის, რაც არ იცის, ხოლო 
დანასკვად და შუალედურ წინადადებებად იყენებს ყოველივე იმას, 
რაც ერთმანეთს არ ერწყმის, შეიძლება ერთმანეთს კი მიუსადაგოს 
ისინი, მაგრამ აქედან ნამდვილად ვერ მიიღებს ცოდნას.

– ვერასდიდებით.
– მაშასადამე, დიალექტიკური მეთოდი ერთადერთია, ჰიპოთე-

ზებს რომ უარყოფს და უშუალოდ პირველსაწყისამდე მაღლდება, 
რათა მყარად დააფუძნოს თავისი დასკვნები; ის თანდათან ათავი-
სუფლებს ბარბაროსულ მწვირეში დანთქმულ სულიერ მზერას, 
რისთვისაც თანამგზავრებად და თანაშემწეებად იყენებს ჩვენს მიერ 
ზემოთ განხილულ ხელოვნებებს, თუმცა ჩვეულების ძალით, ზოგ-
ჯერ მეცნიერებებად ვიხსენიებდით მათ; მაგრამ აქ სხვა სახელწოდე-
ბა იყო საჭირო, უფრო ცხადი, ვიდრე „წარმოდგენა“, მაგრამ უფრო 
ბუნდოვანი, ვიდრე „მეცნიერება“. ზემოთ, აქა-იქ, „გონივრულ განს-
ჯას“ ვუწოდებდით მას. თუმცა, ჩემის აზრით, რა დროს სახელწოდე-
ბებზე დავაა, როცა განსახილველად წინ გვიძევს ისეთი მნიშვნელო-
ვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ.
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– მართლაც; მთავარია სახელწოდება ნათლად გამოხატავდეს 
იმას, რასაც აღნიშნავს.

– ასე რომ, წეღანდელისა არ იყოს, ჩვენთვის საკმარისი იქნება, 
თუ პირველ დანაყოფს მეცნიერებასა თუ ჭეშმარიტ ცოდნას ვუწო-
დებთ, მეორეს – გონივრულ განსჯას, მესამეს – რწმენას, მეოთხეს 
კი – მიმსგავსებას, ამ ორ უკანასკნელს, ერთად აღებულს, – წარ-
მოდგენას, ხოლო პირველ ორს – აზროვნებას. წარმოდგენის საგა-
ნია ქმნადობა, აზროვნებისა კი – ჭეშმარიტი არსებობა. არსებობა 
ისე მიემართება ქმნადობას, როგორც აზროვნება – წარმოდგენას, 
და როგორც აზროვნება მიემართება წარმოდგენას, ისე მიემართება 
ცოდნა რწმენას, გონივრული განსჯა კი – მიმსგავსებას. ხოლო რაც 
შეეხება ორად გაყოფას – იმად, რასაც წარმოდგენით აღვიქვამთ და 
იმად, რასაც გონებით ვწვდებით, ისევე, როგორც თვითეულის მი-
მართებას მისი შესაბამისი საგნისადმი, ამის განხილვას შევეშვათ, 
გლავკონ, რათა თავიდან ავიცილოთ გაცილებით უფრო გრძელი 
მსჯელობა.

– მაგრამ ჩემთვის ისიც საკმარისია, რაც ახლა თქვი, რამდენადაც 
იმისი ძალი შემწევს, რომ შენ მოგდიო.

– მაშ, შენ დიალექტიკოსს უწოდებ იმას, ვისაც შეუძლია ყოვე-
ლი საგნის არსს ჩასწვდეს? ხოლო ვისაც ამისი თავი არა აქვს, შენი 
აზრით, იმდენადვე აკლია ჭკუა, რამდენადაც არ შეუძლია თვითონვე 
გაიცხადოს ან სხვისთვის ცხადყოს ეს?

– რა თქმა უნდა.
– იგივე ითქმის სიკეთეზედაც. ვისაც არ შეუძლია ყოველივე 

დანარჩენისაგან განაცალკევოს და ასე განსაზღვროს სიკეთის იდეა; 
ვინც ისე მხნედ არ მიარღვევს დაბრკოლებებს, როგორც ბრძოლის 
ველზე, რათა უკუაგდოს ყველა საპირისპირო მოსაზრება, რომე-
ლიც არსის წვდომაზე კი არა, წარმოდგენაზეა დამყარებული; დიახ, 
ვინც ურყევ ლოგიკაზე დაყრდნობით შეუპოვრად არ მიიწევს წინ, 
ამნაირ კაცზე შენ, ალბათ, იტყვი, რომ ის არც ჭეშმარიტ სიკეთეს 
იცნობს და არც საერთოდ სიკეთეს; ხოლო თუ ის, ასე თუ ისე, მაინც 
ახერხებს მოიხელთოს სიკეთის ლანდი, წარმოდგენის მეოხებით 
ახერხებს და არა ცოდნის წყალობით. ამნაირი კაცი თვლემასა და 
სიზმარეულ ჩვენებებში ატარებს თავის ამქვეყნიურ სიცოცხლეს და 
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გამოფხიზლებასაც ვერ ასწრებს, ისე ჩადის ჰადესში, რათა იქ სამუ-
დამო ძილით იძინოს.

– ვფიცავ ზევსს, თამამად ვიტყვი ამას.
– მაგრამ, ადრე თუ გვიან, როცა მოგიწევს აღზარდო და განათ-

ლება მიაღებინო შენს შვილებს, რომლებსაც ჯერ მხოლოდ წარმო-
სახვით ელოლიავები, ალბათ, ნებას არ მისცემ მათ, ჯერ კიდევ შავი 
მონახაზებივით უნდილნი და უგუნურნი, მბრძანებლობდნენ და უმ-
ნიშვნელოვანეს საქმეებს წყვეტდნენ სახელმწიფოში.

– რა თქმა უნდა, არა.
– ალბათ, კანონით დაავალდებულებ მათ, უპირატესად იმნაირი 

განათლება შეიძინონ, რომლის წყალობითაც სრულყოფილად და-
ეუფლებიან კითხვა-პასუხის ხელოვნებას.

– დავავალდებულებ, შენთან ერთად.
– მაშ, ასე. ხომ არა გგონია, რომ დიალექტიკა აგვირგვინებს 

მთელ ცოდნას, და არ არსებობს ხელოვნება, რომელიც შეიძლებო-
და მასზე მაღლა დაგვეყენებინა, რადგანაც ის არის ცოდნის უმაღ-
ლესი მწვერვალი.

– რა თქმა უნდა.
– ისღა დაგვრჩენია, განვსაზღვროთ, ვის აღვზრდით, ან როგორ 

აღვზრდით ამ გზით.
– ცხადია, – თქვა მან.
– თუ გახსოვს, რანაირი მმართველები ავირჩიეთ მათი პირვე-

ლი არჩევისას?
– როგორ არ მახსოვს.
– კეთილი; მაშ, დარწმუნებული ბრძანდებოდე, რომ სწორედ 

მათნაირი ხალხი უნდა ავირჩიოთ: სანდონი, მამაცნი და, შეძლების-
დაგვარად, წარმოსადეგნი; უნდა ვეძიოთ არა მარტო კეთილშობილ-
ნი და დარბაისელნი, არამედ ამნაირი აღზრდისათვის სათანადო ნი-
ჭით ცხებულნიც.

– რა ნიჭს გულისხმობ?
– სწავლაში გამჭრიახნი უნდა იყვნენ, ჩემო კეთილო, და ადვი-

ლად ეუფლებოდნენ ცოდნას. რადგანაც სულებს გაცილებით უფრო 
აკრთობს მეცნიერებათა სირთულე, ვიდრე გიმნასტიკური ვარჯიშე-
ბისა. ვინაიდან ტანჯვა-წამება, რასაც ცოდნის შეძენა მოითხოვს, მით 
უფრო მტკივნეულია სულისათვის, რომ სხეული არ იზიარებს მას.
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– მართალს ბრძანებ.
– უნდა მოიძებნოს კარგი მეხსიერების მქონე ადამიანი, რომე-

ლიც დაუღალავიც იქნებოდა და შრომისმოყვარეც. თორემ როგორ 
გაუძლებს ფიზიკურ დატვირთვას და ამდენ სწავლასა და ვარჯიშს?

– ასეთის პოვნა გაგვიჭირდება, თუ ყოველნაირი ნიჭით არ იქნა 
დაჯილდოვებული. 

– ჩვენი დროის შეცდომა, საიდანაც ფილოსოფიის არასაკმა-
რისი დაფასება იღებს სათავეს, იმაში მდგომარეობს, რომ – ადრეც 
გვითქვამს – მას ისე არ უდგებიან, როგორც ის ამას იმსახურებს. ამ 
საქმეს ხელი ნამდვილებმა უნდა მოკიდონ და არა – ყალბისმქმნე-
ლებმა. 

– რას გულისხმობ?
– პირველ რიგში, ის, ვინც ამ საქმეს მოკიდებს ხელს, შრომის-

მოყვარეობაში არ უნდა მოიკოჭლებდეს. ის არ უნდა იყოს ნახევ-
რად შრომისმოყვარე და ნახევრად – ზარმაცი. ასე ხდება ხოლმე, 
როდესაც ადამიანს უყვარს ტანვარჯიში, ნადირობა და ყოველივე, 
რაც სხეულს ავითარებს, მაგრამ არ უყვარს სწავლა, ძიება, არ არის 
ცნობისმოყვარე, პირიქით, ასეთი სიძნელეები მისთვის საძულველია. 
ისიც მოიკოჭლებს, ვისაც შრომისმოყვარეობა საპირისპირო მხარეს 
აქვს მიმართული.

– სრულიად მართალს ბრძანებ. 
– ზუსტად ასევე, განა ჭეშმარიტებასთან მიმართებითაც სახიჩ-

რად არ მივიჩნევთ სულს, რომელსაც ისე ძალიან სძულს ნებსითი 
სიცრუე, რომ ზიზღის გარეშე ვერც თავის თავში იტანს მას და ვერც 
სხვაში – აღშფოთების გარეშე, მაგრამ მაინც დასაშვებად მიაჩნია 
უნებური სიცრუე და არავითარ აღშფოთებას არ ავლენს მის მი-
მართ, არამედ ისე გორავს თავის საკუთარ უმეცრებაში, როგორც 
ღორი – წუმპეში.

– რა თქმა უნდა.
– რაც შეეხება კეთილგონიერებას, სიმამაცეს, დიდსულოვნებას 

და სიქველის ყველა სხვა სახეს, არანაკლები დაკვირვება სჭირდება 
იმას, რომ უკეთურისაგან გაარჩიო კეთილშობილი. ვინც მათ გარ-
ჩევას ვერ შესძლებს, სულერთია, სახელმწიფო იქნება თუ კერძო 
პირი, ამა თუ იმ საჭიროებისათვის ისე მიიწვევს კოჭლებსა და უკე-
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თურებს, ვის – მეგობრებად და ვის – მმართველებად, რომ თვითონ 
ვერც კი შენიშნავს ამას.

– ჩვეულებრივ, ასედაც ხდება.
– ჩვენ კი სწორედ ამას უნდა ვერიდოთ. თუ ცოდნის დასაუფ-

ლებლად და სხეულის გასაკაჟებლად სულითა და ხორცით ჯანსაღ 
ხალხს შევარჩევთ, თვით სამართლიანობაც კი ვერაფერს გვისაყვე-
დურებს და ჩვენ ურღვევად შევინარჩუნებთ სახელმწიფოს მთლი-
ანობასაც და მის წყობილებასაც. ხოლო თუ საამისოდ უღირს ხალ-
ხზე შევაჩერებთ არჩევანს, საქმე უკუღმა წაგვივა და კიდევ უფრო 
მწარე დაცინვის საგნად ვაქცევთ ფილოსოფიას.

– მართლაც რომ სირცხვილს ვჭამდით, – თქვა მან.
– რა თქმა უნდა; მაგრამ მე მგონია ახლავე აღმოვჩნდი სასაცი-

ლო მდგომარეობაში.
– რატომ?
– დამავიწყდა, რომ ეს თამაშია და, ცოტა არ იყოს, ხმას ავუ-

წიე; თანაც ერთთავად ფილოსოფიაზე მეჭირა თვალი და ვხედავდი, 
როგორ ამცირებენ. ამიტომაც აღშფოთებით შევუტიე მის აბუჩად 
ამგდებთ და უკმეხად გამომივიდა, რაცა ვთქვი.

– ვფიცავ ზევსს, მე, როგორც ერთი შენი მსმენელი, სხვა აზრი-
სა ვარ.

– მე კი, როგორც რიტორი, ვერ დაგეთანხმები. ასეა თუ ისე, 
ნუ დავივიწყებთ, რომ ხანდაზმულებზე შევაჩერეთ ჩვენი პირველი 
არჩევანი, ახლა კი ვხედავთ, რომ შევცდით. მართლაცდა, ხომ ვერ 
ვერწმუნებით სოლონს – ხანში შესული ბევრ რამეს სწავლობსო? 
პირიქით, ხანდაზმულს კიდევ უფრო ნაკლებ შესწევს სწავლის უნა-
რი, ვიდრე სირბილისა. ასე რომ, ყველაზე დიდ და მრავალრიცხოვან 
საქმეთა აღმსრულებლად ახალგაზრდობა უნდა მიგვაჩნდეს.

– უცილობლად, – თქვა მან.
– მაშასადამე, არითმეტიკის, გეომეტრიისა და სხვა მეცნიერება-

თა ცოდნა წინ უნდა უსწრებდეს დიალექტიკის შესწავლას, ასე რომ, 
ახალგაზრდები ბავშვობაშივე უნდა ეუფლებოდნენ მათ, მაგრამ ყო-
ველგვარი იძულებისა თუ ძალდატანების გარეშე.

– ვითომ რატომაო?
– იმიტომ, რომ თავისუფალი ადამიანი მონასავით როდი უნდა 

ეუფლებოდეს ცოდნას. როცა სხეულს სიძნელეთა დაძლევას აჩვე-
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ვენ, ამით ის სულაც არ ხდება უარესი, მაგრამ სულში ძალით ჩანერ-
გილი ცოდნა არამყარია.

– ამას კი მართალს ამბობ.
– ამიტომ, ჩემო კეთილშობილო, შენს შვილებს ძალდატანებით 

კი არა, თამაშით უნდა ასწავლიდე, რასაც ასწავლი, თუ გინდა უკეთ 
ადევნო თვალყური თვითეულის ბუნებრივ მიდრეკილებებს.

– ჭკვიანურია.
– თუ გახსოვს, ჩვენ ვამბობდით, რომ ბავშვები ცხენებზე უნდა 

შეგვესხა და თან გვეახლა ომში, რათა ბრძოლის ქარცეცხლისთვის 
შორიდან ედევნებინათ თვალი, ხოლო თუ საფრთხე ნაკლები იყო, 
ახლოსაც მიგვეშვა, რომ ლეკვებივით ეგემათ სისხლი.

– როგორ არ მახსოვს.
– და ვინც ყოველივე ამაში – გარჯაში, სწავლასა თუ განსაც-

დელში ყველაზე უკეთ გამოიჩენდა თავს, ცალკე სიაში შეგვეტანა.
– რა ხნისანი?
– როცა უკვე თავს ანებებენ სავალდებულო საწვრთნელ ვარჯი-

შებს; რადგანაც ამ ხნის განმავლობაში – სულერთია, ორ წელიწადს 
გრძელდება თუ სამს, – არასდიდებით არ შეუძლიათ სხვა რამეშიც 
იმეცადინონ: დაღლილობა და ძილი მეცადინეობის მტრები არიან. 
თან ესეც ხომ საკმაოდ ძნელი გამოცდაა: რანაირად გამოიჩენენ თავს 
საწვრთნელ ვარჯიშებში.

– ცხადია, – თქვა მან.
– ამ დროის გასვლის შემდეგ ოცი წლის ჭაბუკებიდან გამორ-

ჩეულთ უფრო მეტ პატივს მიაგებენ, ვიდრე დანარჩენებს, ხოლო იმ 
მეცნიერებებს, ბავშვობაში ცალ-ცალკე რომ ასწავლიდნენ, გარკ-
ვეულწილად გააერთიანებენ, რათა თვალნათლივ უჩვენონ შეგირ-
დებს მათი ნათესაობა როგორც ერთურთის, ისე არსის ბუნების მი-
მართ.

– მხოლოდ ამ გზით შეძენილი ცოდნა იქნება მყარი.
– სწორედ ესაა ყველაზე დიდი გამოცდა, რომლის მეშვეობითაც 

შეიძლება დავადგინოთ, ვინაა თავისი ბუნებით დიალექტიკოსი და 
ვინ არა. ვისაც შეუძლია ყველაფერი ერთობლივად მოიცვას მზე-
რით, დიალექტიკოსია, ხოლო იმას, ვისაც ამის უნარი არ შესწევს, 
ვერც ჩვენ მივიჩნევთ დიალექტიკოსად.

– მეც ასე ვფიქრობ, – თქვა მან.
– ჰოდა, სწორედ შენ უნდა განსაზღვრო, ვინაა ყველაზე უკე-
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თესი ამ მხრივ და ვინ უფრო უდრეკი იქნება მეცნიერების დაუფ-
ლებისას, ბრძოლის ველზე თუ ყოველივე იმის აღსრულების დროს, 
რასაც ვალად გვიწესებს კანონი. ოცდაათი წლისანი რომ გახდებიან, 
მათ შორის ხელახლა უნდა მოახდინო არჩევანი, ხოლო რჩეულებს 
კიდევ უფრო მეტი პატივი უნდა მიაგო და გამოსცადო, ვინ რისი 
მაქნისია დიალექტიკაში, ან ვის შესწევს ხედვისა თუ სხვა შეგრძნე-
ბათა შემწეობის გარეშე ჭეშმარიტ არსამდე ამაღლების უნარი. მაგ-
რამ აქ, ჩემო მეგობარო, დიდი სიფრთხილე გვმართებს.

– ვითომ რატომაო?
– ნუთუ არ შეგიმჩნევია ის ბოროტება, დღეს რომ ემუქრება 

დიალექტიკას და ესოდენ ღრმად გაიდგა ფესვი?
– რა ბოროტებას გულისხმობ?
– რასა და, იმას, რომ დიალექტიკის მიმდევრებში უკანონობა 

ისადგურებს.
– მართლაც.
– მერედა, გიკვირს მათი მდგომარეობა? როგორ გგონია, იმსა-

ხურებენ თუ არა მიტევებას?
– რა მხრივ?
– ავიღოთ ასეთი მაგალითი: ვთქვათ, მრავალრიცხოვან, მდი-

დარსა და კეთილშობილურ ოჯახში მიგდებული ბავშვი იზრდება. 
აქ მას ყოველნაირად ანებივრებენ. მაგრამ როცა წამოიზრდება, გა-
იგებს, რომ ვინც მშობლებად მიაჩნდა, თურმე უცხონი ყოფილან, 
ნამდვილ მშობლებს კი ვერ პოულობს. თუ შეგიძლია გამოიცნო 
მისი დამოკიდებულება, ერთის მხრივ, იმ ხალხისადმი, ვინც ანებივ-
რებს, მეორეს მხრივ კი – დედობილ-მამობილის მიმართ, ჯერ ერთი, 
მაშინ, როცა არ იცოდა, მიგდებული რომ იყო, და მეორეც, მას შემ-
დეგ, რაც გაიგებს ამას. ანდა, თუ გნებავს, მე გეტყვი, როგორ წარ-
მომიდგენია ეს?

– ცხადია, მნებავს.
– წინასწარ ვხედავ, რომ, ვიდრე სიმართლე არ გაუგია, უფრო 

მეტი პატივისცემით ეპყრობა დედ-მამას და ნათესავებს, ვიდრე იმათ, 
ვინც თავს ევლება და ელოლიავება. ნაკლებ დაუდევრობას გამო-
იჩენს გასაჭირში ჩავარდნილ ახლობელთა მიმართ, ნაკლებად ატ-
კენს გულს სიტყვით თუ საქმით და ნაკლებად ეურჩება მათ, ვიდრე 
იმ ხალხს, ვინც ანებივრებს.
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– ალბათ.
– მაგრამ მას შემდეგ, რაც სიმართლეს გაიგებს, მე მგონია საგ-

რძნობლად იკლებს მისი პატივისცემა და ყურადღება ახლობლების 
მიმართ, და, პირიქით, იმატებს იმათ მიმართ, ვინც ანებივრებს, რომ-
ლებსაც უფრო მეტად დაემორჩილება, ვიდრე უწინ, ყურად იღებს 
მათ რჩევას და აშკარად დაიჭერს მათ მხარეს, მამობილსა და ყო-
ფილ ნათესავებზე კი საერთოდ აღარ იზრუნებს, თუ ბუნებით უაღ-
რესად კეთილი კაცი არ არის.

– ყველაფერი ისე მოხდება, როგორც შენ ამბობ, მაგრამ რა 
საერთო აქვს შენს მაგალითს დიალექტიკის მიმდევარ ხალხთან?

– აი რა: სამართლიანობასა და მშვენიერებაზე ჩვენ, მშობლების 
ზეგავლენით, ბავშვობაშივე გვიყალიბდება გარკვეული შეხედულე-
ბები, მშობლებისა, რომლებსაც პატივს ვცემთ და ვემორჩილებით.

– მართლაც.
– მაგრამ ამ შეხედულებებს უპირისპირდებიან მაცთური წარ-

მოდგენები, საამოდ რომ ელამუნებიან სულს. თუმცა თავდაჭერილი 
ხალხი არ აჰყვება მათ მაცთურ ხიბლს და როგორც მამაპაპურ შე-
ხედულებათა ერთგული კიდევაც ემორჩილება მათ.

– ასეა.
– კეთილი; მოდი, ვკითხოთ ამნაირად განწყობილ კაცს, რა არის 

მშვენიერება: ისე გვიპასუხებს, როგორც უსწავლია კანონმდებლის-
გან, მაგრამ თუ შემდგომი მსჯელობისას მრავალგზის და მრავალნა-
ირად უარყოფენ და აბათილებენ მის აზრს, ამ კაცს შეიძლება ვა-
ფიქრებინოთ, რომ მშვენიერება სულაც არ არის უფრო მშვენიერი, 
ვიდრე სიმახინჯე, და ასეთსავე შეცდომას დავაშვებინებთ სამართ-
ლიანობასთან, სიკეთესა და ყოველივე იმასთან მიმართებით, რასაც 
უწინ განსაკუთრებით აფასებდა. ამის შემდეგ, როგორ გგონია, რა 
მოუვა მის პატივისცემას და მორჩილებას?

– ცხადია, აღარც უწინდელი პატივისცემის გრძნობა შერჩება 
და არც მორჩილებისა.

– მაგრამ თუ ყოველივე ამას აღარ მიიჩნევს პატივისცემის ღირ-
სად და ფასეულად, ჭეშმარიტებას კი ვეღარ მიაკვლევს, საკითხავია, 
ცხოვრების რანაირ წესს მიუბრუნდება, თუ არა იმას, რაც საამოდ 
ელამუნება მის პატივმოყვარეობას?

– ყოველივე სხვა გამორიცხულია.
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– ასე რომ, ჩემი აზრით, კანონთა დამრღვევად მოგვევლინება, 
თუმცა ადრე განუხრელად იცავდა მათ.

– უცილობლად.
– მაშასადამე, ამნაირი მდგომარეობა ბუნებრივია დიალექტი-

კის მიმდევართათვის, და, როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ისინი სავსე-
ბით იმსახურებენ მიტევებას.

– და სიბრალულსაც.
– ამრიგად, ოცდაათწლიანებმა ამნაირი სიბრალული რომ არ 

აღგვიძრან, ისინი დიდი სიფრთხილით და წინდახედულებით უნდა 
ვაზიაროთ დიალექტიკას?

– რა თქმა უნდა.
– განა სიფრთხილის ერთი ამნაირი საშუალება ის არ იქნება, 

რომ სიყრმეშივე არ იგემონ დიალექტიკის სიტკბო? ალბათ შეგი-
ნიშნავს: როგორც კი გემოს გაუსინჯავენ დიალექტიკას, ყმაწვილები 
ცდილობენ სათამაშოდ და თავშესაქცევად გამოიყენონ იგი, წინააღ-
მდეგობებით გატაცებულნი რომ ბაძავენ მის უარმყოფელთ, რათა 
თვითონვე უარყონ ისინი, და თანაც იმით ტკბებიან, რომ თავიანთი 
საბუთებით ლეკვებივით ძიძგნიან ყველას, ვისაც კი საკბენად მო-
იხელთებენ.

– ტკბებიან და მერე როგორ.
– მას შემდეგ, რაც თვითონ უარყოფენ მრავალს და მრავალი, 

თავის მხრივ, უარყოფს მათ, ისინი უკვე სწრაფად აქცევენ ზურგს 
ყოველივე იმას, რაც მანამდე სწამდათ, ეს კი ხალხის თვალში ჩირქ-
სა სცხებს მათაც და ფილოსოფიის მთელ საგანსაც.

– მართალს ბრძანებ, – თქვა მან.
– უფრო ხნიერი კი არ ისურვებს მონაწილეობა მიიღოს ამ სიშ-

ლეგეში; პირიქით, უმალ იმ კაცს მიბაძავს, ვისაც სურს ჭეშმარიტე-
ბას მიაღწიოს დავისა და კამათის გზით, ვიდრე იმას, ვინც მხოლოდ 
თავშექცევისა თუ თამაშის გულისთვის უარყოფს მოპირისპირის 
მოსაზრებებს. ის თვითონაც თავდაჭერილია და კი არ ამდაბლებს, 
პირიქით, ხალხის თვალში ფასს ჰმატებს ფილოსოფიას.

– სწორია.
– განა სიფრთხილის ზომებს არ ეკუთვნის ყოველივე ის, რაც 

ზემოთ ითქვა: დიალექტიკოსებად შეიძლება აღვზარდოთ მხოლოდ 
მტკიცე და თავდაჭერილი ხალხი, ესე იგი, იმის საპირისპიროდ ვიქ-
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ცევით, რასაც დღეს ვხედავთ, როცა დიალექტიკის დაუფლების ნე-
ბას აძლევენ ყველას, ვისთვისაც ღმერთს არ მიუცია ამისი ნიჭი.

– რა თქმა უნდა.
– იმასთან შედარებით, ვინც გიმნასტიკური ვარჯიშებით იკაჟებს 

სხეულს, საკმარისი იქნება თუ არა ორჯერ მეტი დრო დიალექტი-
კის დასაუფლებლად, თუ ამის გარდა სხვას არაფერს აკეთებს კაცი?

– ექვს წელიწადს გულისხმობ თუ ოთხს?
– ეგ სულერთია; თუნდაც ხუთი იყოს. შემდგომ ამისა, შენ აიძუ-

ლებ მათ კვლავ დაუბრუნდნენ მღვიმეს და სახელმწიფო თანამდე-
ბობები დაიკავონ: როგორც სამხედრო, ისე ყმაწვილკაცთა შესაფე-
რის სხვა მოვალეობათა შესრულებას მიჰყონ ხელი, რათა არავის 
ჩამოუვარდებოდნენ გამოცდილებით. ეგეც არ იყოს, ამით კიდეც 
გამოსცდი მათ: გაუძლებენ ათასნაირ საცთურს თუ ვერა.

– საამისოდ რამდენ წელს აძლევ?
– თხუთმეტს. ხოლო როცა ორმოცდაათს მიუკაკუნებენ, მაშინ 

ისინი, ვინც ღირსეულად გაუძლო გამოცდას და როგორც საქმეში, 
ისე მეცნიერებაშიც გამოიჩინა თავი, უკვე თავიანთი საბოლოო მიზ-
ნის ხორცშესხმას უნდა შეუდგნენ: უნდათ თუ არა, უზენაესი არსის 
მიმართ აღაპყრონ თვალი, არსისა, სინათლეს რომ ჰფენს ყველა-
ფერს, ხოლო მას შემდეგ, რაც იხილავენ უზენაეს სიკეთეს, ნიმუშად 
დასახონ იგი და სიცოცხლის მთელი დანარჩენი დროის მანძილზე 
მისი მიხედვით მოაწესრიგონ სახელმწიფოს, კერძო პირთა თუ თა-
ვიანთი პირადი ცხოვრება. ისინი ფილოსოფიის შესწავლაში გაატა-
რებენ სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს, ხოლო როცა რიგი მოუწევთ, 
სახელმწიფო თანამდებობებს დაიკავებენ და საზოგადო ცხოვრების 
მოწესრიგებას მიჰყოფენ ხელს, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ ეს დი-
დებულ საქმიანობად მიაჩნიათ, არამედ იმიტომ, რომ ასე სჭირდება 
ქვეყანას. ასე, უწყვეტი რუდუნებით თავიანთ მსგავსად რომ აღზ-
რდიან მოქალაქეებს, რათა მათ გადააბარონ სახელმწიფოს დაცვა, 
თვითონ ნეტართა კუნძულებს მიაშურებენ საცხოვრებლად. სახელ-
მწიფო ძეგლებს აუგებს ამ ღვაწლმოსილთ და მათ სახსოვრად, რო-
გორც უკვდავი ღვთაებებისა, დააწესებს მსხვერპლშეწირვას, თუკი 
პითია დაადასტურებს ამას, თუ არა და, მაშინ მათ ისე შესწირავენ 
მსხვერპლს, როგორც ნეტარსა და ღვთაებრივ ხალხს.
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– რა მშვენივრად გამოძერწე ეგ შენი მმართველები, სოკრატე, 
ნამდვილი მოქანდაკეც ვერ შესძლებდა უკეთესად.

– მმართველი ქალებიც, გლავკონ: რაც მე ვთქვი, ქალებსაც ისე-
ვე ეხება, როგორც კაცებს; მართალია, მხოლოდ იმ ქალებს, რომ-
ლებსაც საამისოდ ბუნებრივი მონაცემები მოეძებნებათ.

– სწორია, – თქვა მან, – რაკიღა, ჩვენი შეთანხმებისამებრ, ერ-
თთაც და მეორეთაც თანაბარი უფლებები უნდა ჰქონდეთ ყველა-
ფერში.

– კეთილი და პატიოსანი; ახლა მაინც ხომ აღიარებთ, რომ 
ფუჭი აზრები როდი გამოგვითქვამს სახელმწიფოსა და მის წყობი-
ლებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათი ხორცშესხმა ძნელია, 
მაგრამ არა შეუძლებელი; როცა სახელმწიფოს სათავეში ჭეშმა-
რიტი ფილოსოფოსები ჩაუდგებიან, – გნებავთ, ერთი და გნებავთ 
მრავალი, – მათ თვალში ფასი დაეკარგება ყველა იმ პატივს, დღეს 
ასე ხარბად რომ მიელტვიან, რადგანაც თავისუფალი კაცისთვის 
უღირსად და უფასურად მიიჩნევენ მათ, მაშინ როდესაც გაცილე-
ბით უფრო მაღლა დააყენებენ მოვალეობის პირნათლად მოხდას და 
უანგარობის ჯილდოს – ღირსებას. ყველაზე დიდ ფასეულობად კი 
დასახავენ სამართლიანობას, რომელსაც ერთგულად ემსახურებიან 
და რომლის მიხედვითაც ეცდებიან მართონ ქვეყანა.

– როგორ?
– იმათ, ვინც ჩვენს სახელმწიფოში ათ წელზე მეტი ხნისაა, სოფ-

ლებში გაგზავნიან, დანარჩენებს კი დღევანდელ ზნე-ჩვეულებებს გა-
ნარიდებენ, რაც ნიშნეულია მათი მშობლებისათვის, და ჩვენს მიერ 
ზემოთ განხილულ კანონთა მიხედვით აღზრდიან. ამ გზით სახელმ-
წიფოში ყველაზე უფრო ადვილად დამყარდება ის წყობილება, ჩვენ 
რომ მოვხაზეთ; სახელმწიფოც აყვავდება და მისი მოქალაქეებიც 
ბედს ეწევიან.

– რა თქმა უნდა; ჩემის აზრით, კარგად ახსენი, სოკრატე, რანა-
ირად შეიძლება ამის ხორცშესხმა.

– ასე რომ, ჩვენ საკმარისად ვილაპარაკეთ ამ სახელმწიფოზეც 
და მის მინამგვან ადამიანებზედაც; ხომ ცხადია, როგორიც უნდა 
იყოს იგი.

– დიახ, ცხადია. და, შენი თქმისა არ იყოს, ეს საკითხი ამოწუ-
რულად უნდა მიგვაჩნდეს.


