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Да ли је свет отишао дођавола?

Иди, иди, Хипатиа, преко река без мостова, преко ду
боких мора и тамних гора; лети изнад сурих облака и за мрлих 
векова; иди и сазнај за чим жуди твоје срце и пламти твоја 
душа; откриј тајну света за којом трагаш; можда те негде у 
даљини времена и на обали сна пресретну људи који нису 
несрећни, или још нису, или су били. Можда ћеш срести неки 
живот какав имају траве и јелени, где су се два човека напила 
истине певајући ослоњени један на другога.

Са том грозницом у глави обрела сам се у 399. години пре 
нове ере на улицама древне Атине, у граду Сократа, Херакли
та, Аристотела, Платона, Ксенофонта, Есхила, Еурипида, који 
су и после 2500 година путокази; када за рукав ухватих про
лазника, младог, плећатог, и упитах:

– Чула сам да се данас суди Сократу?
– Да, – одговори плећати, патрицијски обучен у лепу ла

нену тканину. Био је то Платон, један од његових ученика; как
ва случајност, помислих.

– Где му се суди?
– У Солоновој судници, где су судили Демокриту и Ксе

нофонту – одговори Платон с јеткошћу, коју нисам разумела.
– Поведи ме тамо.
Он погледа у моје одело. Упита ме ко сам. Одговорих:
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– Ја сам математичарка и зовем се као и моја прабака 
Хипатиа, управница Александријске библиотеке у време про
гона науке и многобоштва од стране хришћана.

– Ти си странкиња, у судницу могу само Атињани.
– Ти ћеш ми помоћи.
Ухватих га за мишицу и чврсто стегнух дајући му до 

знања да га нећу пустити. Он разумеде моју жељу и рече:
– Ићи ћеш иза мене и гледај да те заклањам.
Ушли смо пробијајући се кроз гужву радозналих и узбу

ђених Атињана. Иако пространа, судница је претесна да при
ми све. Мој пратилац, који је по изгледу могао бити олимпијац, 
тркач или бацач диска, пробио се са мном до првих редова, 
одакле сам могла изблиза да видим мудраца; заклоњена тогом 
свога пратиоца, чекала сам велики догађај срцем које је подр
хтавало као мали лични земљотрес.

Не бих се скрила од неповерљивих атинских погледа да 
ме својом тогом није огрнуо тај млади патрициј, на кога су 
гледали са уважавањем као потомка првих атинских краљева; 
нико се није усудио да му било шта приговори, па ни у случају 
странкиње која се по одећи разликовала од Атињанки, из не
ког другог света и времена.

На подијум од изрезбарене тиковине, која је довожена 
бродовима са истока у Периклово време, испе се председник 
суда стари Тимон, тужилац Мелит* и његови помоћници Анит 
и Ликон, обучени у судијске тоге. Двојица спроводника до
ведоше Сократа, још крепког мудраца необично високог чела, 
плавих очију, које су мудрачки гледале из замршљаја окооч
них бора, и са улубљеним боксерским носем. Могао је имати 
седамдесет година. Лепих мушких усана. Наредише му да сед
не на злогласни троножац без наслона, за два степеника ниже 

* Кожарски трговац, страсни противник софиста и учитеља муд ро
сти, политички утицајни богаташ. Анит и Ликон атински банкари и влас
ници трговачких бродова.
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од судија и тужилаца. Сократову појаву у судници један глас 
из публике поздрави: „Живео Сократ!”

Председник суда Тимон отвори суђење и затражи од ту
жиоца да поднесе тужбу.

Тужилац Мелит прочита тужбу:
– Ја, Мелит, син Мелетов из Пита, подижем ову тужбу и 

заклетвом потврђујем против Сократа, сина Софронискова 
из Аполеке: крив је Сократ што не верује у богове у које верује 
држава, и уводи нова друга бића демонска; а крив је и што 
својим проповедима квари омладину: предлажем смрт.

Даље настави да говори:
– Грађани Атине, на оптуженичкој столици, пред вама, 

је тобожњи мудрац, који квари атинску омладину и сеје семе 
наше будуће пропасти; доводи у питање осамсто година славе 
и живота наше државе, у намери да је покопа већ са овом 
генерацијом Атињана. Чему младу Атину учи Сократ? Учи је 
да је наше државно устројство неправедно за већину људи; 
учи их да је слобода изнад власти и да над правдом нема већег 
закона; учи их да су сви људи једнаки, па и робови, а сва бо
гатства – неправедно стечена. Најтежи од свих грехова које 
проповеда је што пориче наше богове и учи младеж безбож
ништву. Наша неискусна младеж већ је подлегла његовим 
идејама. Ради тога му судимо.

Иза ових речи тишина у судници постаде још дубља и 
брижнија, а испарења од мноштва загрејаних тела, испевши 
се до високе таванице, изазиваше нелагодност. Мелит и 
његови помоћници, Анит и Ликон, гледали су преко глава 
присутних Атињана.

– Сократе, по славним атинским законима, које је још 
велики Перикле донео, имаш право да изнесеш одбрану – рече 
председник суда Тимон. – Вама Атињани саветујемо да се чу
вате његовог говорничког дара којим лако заводи.

Живи Сократ био је друкчији од Сократа на малим скул
птурама које се могу купити у продавницама сувенира, какву 
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сам стискала у руци гледајући га како, на позив да говори, 
пови тешко и бледо чело мудраца. Платон, његов ученик, у 
чије лице сам погледала, напрегнуто је ишчекивао учитељеву 
одбрану.*

Погледах у Сократа; мирноћа којом се оборужао изазва 
тишину, а кип богиње Атене заштитнице града, дело славног 
вајара Фидије, као да оживе.

– Какав су утисак, грађани атински, учинили на вас ту
жиоци моји, то ја не знам. Од њихових оптужби готово не 
познајем себе, јер никакве истине нису казали. Међу многим 
лажима које су изрекли о мени, највише сам се зачудио оној да 
се морате чувати да вас не преварим јер сам вешт беседник, 
пошто ћу их одмах побити, када се покаже да нисам никако 
вешт беседник, ако не зову вештим беседником онога ко ис
тину говори. Ако тако мисле, онда бих потврдио да сам вешт 
беседник. Нешто мало истине су рекли, не поричем, али, тако 
ми Дива**, грађани атински, оно што ћете од мене чути, то неће 
бити беседе као што су њихове, лажне и клеветничке. Вас 
грађани усрдно молим да мени, старцу, коме не приличи да 
казујем неистине, поклоните поверење, као што сте ми га 
поклањали свих година колико трају наши разговори на тргу 
код мењачких столова***… Пре свега, грађани, дужан сам одбра
нити се од тужилаца који ме већ годинама прогоне где год бих 
стао са вама да вам кажем истину коју они склањају од вас, а 
мене због тога оптуживали и пре овога суда говорећи: „Има 
неки Сократ, кажу мудар човек, који размишља о небеским 
појавама, и који је испитао све што је под земљом, и који уме 
лошију ствар да прави бољом“. Они говоре: „Тај опасни човек 
у својој кући, коју зове мислионица, сви његови ученици 

* Своју одбрану Сократ је дао на трећи дан 393. године старе ере пред 
комисијом судија (хелијаста), које су тамошњи тесмотети, овлашћени 
грађани, бирали коцком из реда богатих Атињана.

** Див, врховни бог старих Грка.
*** На тргу, тржници, пословном центру града, учени Атињани и други 

агитатори из власти држали су скупове грађана.
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гледају у земљу и траже по мраку све до испод Тартара; Сократ 
виси у кошари у ваздуху и размишља о путу Сунца, о чему 
моји тужиоци никада нису размишљали, јер њих интересује 
само новац и овоземаљска размишљања. Ова тројица, грађани 
атински, служећи се богатством које су стекли – не баш на 
частан начин – узеше сву власт и моћ у држави у своје 
среброљубиве шаке, па и ону највишу и најсветију, рекао бих, 
да суде, прогоне, развлашћују, па и убијају, своје противнике. 
Па, ево, хоће и мене, само зато што је моје учење истинито и 
праведно. Ооо, Атино, коју називају слободном земљом! Да, 
грађани атински, истина је да се у мојој мислионици учи неука 
и у сваком знању запуштена атинска омладина, коју настојим 
да изнесем из незнања и отмем испод утицаја ових свемоћних 
људи који су се издигли изнад свих нас као свеопшти господа
ри. Видим међу вама једног од мојих ученика, мудрог Платона, 
па нека потврди ово што говорим.

– Тако је како говориш, учитељу – одазва се мој прати
лац, коме је отац Аристон, држао златни штит над главом, на 
коју се ничија сабља није усудила да падне, јер су Платонови 
преци били стари атински краљеви.

По реаговању и жамору могла сам закључити да су неки 
хелиасти, грађани са правом судског гласа, уз Сократа а други 
против.

– Добро. Треба, грађани атински, да браним истину, што 
иначе чиним већ годинама – а ви ћутите, ружно ћутите, из 
кукавичлука, из бојазни да и вас моћни не клепну по ушима. 
Да, трудио сам се да вам истиснем из срца оне клевете које сте 
и ви усвојили. Знам да је то тешко, јер када нешто уђе у наше 
главе, не можеш то ни колцем а камоли истином уселити неки 
други суд; ситни рачунџија, такав је човек; мало је оних отво
реног ума и храбрих. Такво је душевно стање човеково; ови 
људи који ми суде то знају и тиме се служе. Знају да су довољно 
уложили да могу Сократа коначно да пошаљу на атинско 
гробље. Идемо редом. Моји тужиоци кажу: „Сократ криво 
ради и предалеко иде кад испитује оно што је под земљом и 
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што је на небу, и када лошију ствар прави бољом и када друге 
то исто учи“. Тако гласи оптужба. То сте и сами гледали у 
Аристофановој комедији, коју су моји тужиоци наручили и 
златом платили овом комедијанту, а у њој се говори о овоме: 
Некакав Сократ лебди онде и говори да ваздухом путује, и 
многе друге будалаштине блебеће. Тај унајмљени чанколиз 
исмејао ме пред вама до те мере да су они, моји тужиоци и 
демократски властодршци, били обавезни да ме изведу пред 
суд и уклоне. То што ће им ова пука будалаштина о мени, који 
лебди и ваздухом путује, за вас бедне у критичком и слобод
ном уму, ништа не значи. Мамац сте прогутали грађанирибе. 
А вас питам: да ли ме је неко видео да летим, било дању или 
ноћу? И да ли сте ми видели та крила којима узлећем изнад 
Атине и плашим децу? Они су купили једнога међу вама који 
ће и потврдити када дође ред на њега. Мелет га држи иза за
весе, ја му, ено, видим колена, шћућурио се у углу, видите га и 
ви, али – не видите. И многе друге клевете. Пустили су кроз 
град и сплетку да крадем кашике по кућама својих пријатеља. 
Таквих мамаца гутате из дана у дан. Не залазе ли у ваше улице 
телали свакога дана да вас у нечему обавесте, опомену, запла
ше? Тако се влада овим градом и државом. Тако се, колико сам 
обавештен, влада свуда и од свагда, што је коб људска од првих 
људи. И хоће ли за свагда тако?… А чујете и то да подучавам 
младиће у истој вештини и да зато узимам драхме*. Ја на то 
питам: нека дигне руку онај коме сам узео и леп камичак са 
наших обала. Ето, судије, не диже се ниједна рука. Није, ипак, 
лако гледати човека у очи и лагати, чак и кад су вам господари 
за ту услугу обећали неку награду. Да, знам неке софисте, као 
што су Продик Кејанин и Хипија Елиђанин, узимају по три 
мине** за подучавање младића. Они живе од тога, а Сократ 
продаје своје скромно имање које је наследио од оца да би мо
гао подучавати у храброј и правој науци неуку младеж.

* Атински новац
** Атински новац
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– Али Сократе – рече тужилац – одакле су потекле кле
вете против тебе? Нису ваљда отуда што се ниси ничим на
рочитим бавио него остали? Не би се толики глас и говор о 
теби растурио да ти, ипак, ниси нешто против атинске државе 
и наших богова говорио. Говори нам, дакле, шта је у ствари, да 
не нагађамо о теби, ако се браниш од наше оптужбе.

Ледена мирноћа Сократовог лица изазвала је не само ту
жиоца и његова два помоћника, већ и мермерну божицу Атену, 
под чијим игом се одвијало суђење, на пуну будност. Сократ 
може да обрне суђење у своју страну, што се већ десило када је 
својом одбраном спасио Демокрита од тешких оптужби.

– Рећи ћу шта је мени донело лоше име и клевету. Ја, 
грађани атински, ничим, осим умом који носим у лобањи, сте
кох глас. Ни богатством, ни влашћу, ни утицајним пријатељима 
већ обичном људском мудрошћу… Немојте, немојте дизати 
грају јер ја не рекох хвалу о себи. Као сведока за своју мудрост 
навешћу вам бога Херефонта у Делфима, који код нашег слав
ног драмописца Аристофана личи на шишмиша; иначе он је 
мој пријатељ од младости. Тај Херефонт оде у Делфе да упита 
Питију да ли је ко мудрији од мене, а она одговорила: То сви 
знате… Нећу ту реч изговорити јер видим да је судница пуна 
оних који желе моју смрт… Грађани, мене је снашло исто оно 
што сустиже код власти свакога ко у било чему покаже више 
памети од њих. То је оно: Свако мисли да је најпаметнији, па 
га свака повреда тог суда доведе до порицања. И о томе сам 
говорио мојим младићима у мислионици, те сам их научио да 
не прецењују себе и не умањују друге. Ти младићи, а сви су из 
најугледнијих и најбогатијких породица, имају најбољи глас 
међу вама; ето, тиме ја кварим омладину атинску.

Док га слушам, размишљам како један човек може да над
виси мноштво ма колико их било, ма колико бучна била њи
хова памет.

– А сад да кажем о оној најтежој оптужби: да не верујем 
у богове у које верује држава, него у друга бића демонска. Кле
вета, Атињани, још једна. Имам много сведока пред којима сам 
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говорио да ми се, кад год бих покушао да учиним нешто што 
не ваља, јави неки божански глас, неко демонско божанско 
биће, да ме опомене, и ја одустанем. За разлику од мојих 
тужитеља, које никакав глас савести или неког божанства, не 
омета у вршењу лоших дела; можда их је и то изазвало против 
Сократа… Овамо, дакле, Мелете, па одговори, нису ли моје 
речи истините и нису ли усмерене да омладина атинска буде 
што боља?

Мелет: Речи су добре ако су истините.
– Имам великог Дива за сведока да су истините, а твоје 

је да ме теретиш; али ја ти постављам друго питање овде пред 
судијама, о младежи атинској: Ко је чини бољом, ти то свакако 
знаш кад водиш бригу о њој. Мене оптужујеш да је кварим, па 
хајде, помени онога ко је чини бољом, ко је тај?

Мелет: Закони које ти поричеш.
Сократ: А не питам те за то, него који је то човек?
Мелет: То су овде, Сократе, судије.
– Како, како кажеш, Мелете? Ови су способни да омла

дину васпитавају и да је бољом чине?
Мелет: Свакако.
– Тако ми Хере*, добро говориш! Помињеш велико 

обиље добрих васпитача, њих 201, колико је хелиаста. Можда 
кваре омладину они у скупштини, еклисијасти**, или се и они 
старају за њено васпитање?

– И они!
– То значи сви слободни и одрасли Атињани. Само је ја 

једини кварим? Тако ли кажеш?
– Сасвим одлучно то кажем!
Сократ се осмехну, потпуно је владао својим лицем 

знајући да га прате и испитују погледи из судске дворане:
– Тиме си ме осудио на голему невољу. Али одговори ми 

на ово питање: да ли је по твоме схватању и са коњима тако? 

* Богиња, Зевсова жена, заштитница бракова, подмукла и љубоморна 
богиња.

** Чланови атинске скупштине
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Да ли сви људи чине коње бољима, а само један има што их 
квари? Или има један који уме да их чини бољима, или их је 
веома мало, и то су коњари, док их већина кваре? Не бива ли 
тако, Мелете, не само са коњима, него и са свим живим 
створењима… Та била би голема срећа за омладину да је само 
један квари. Али, тужиоче Мелете, буди конкретан па реци 
како ја то кварим омладину? Да ли тиме, што кажеш, да је учим 
да не верује у богове у које држава верује, а учим је да верује у 
друга демонска бића?

– Сасвим одлучно то кажем.
– Кривиш ме да не верујем у богове уопште и да та своја 

веровања преносим и на друге.
– Тврдим да ти уопште не верујеш у наше богове и да 

тиме наносиш најтежу увреду нама и нашим славним прецима.
– Чудновати Мелете, шта хоћеш с том тврдњом? Ја, дакле, 

не верујем ни за Сунце, ни за Месец да су богови, као што 
верују остали људи?

– Тако је, Дива ми, судије, јер каже да је Сунце камен, а 
Месец да је земља?

– Ти мислиш да поред мене оптужиш и мога пријатеља, 
мудраца Анаксагору, чијим мудростима се окреће све већи 
број Атињана, а то подржава не само наш стари божански пан
теон већ и власт оних који помоћу њих владају. Зар не?

– Ово последње што си рекао, највише брине овај суд и 
оне који се старају за будућност атинске државе.

Сократ се једним младићким покретом окрете на тро
ношцу према дворани:

– Сада смо допрли до самог тежишта твоје оптужбе. Ти и 
богати Атињани који владају уплашили сте се сиромашног Со
крата да не наговори омладину да дигну побуну, како се десило 
са Тридесеторицом тирана*. Али прерано сте се уплашили за 
своја богатства, за власт, за бродове, за летњиковце, за сребро 
и злато… Владаћете још дуго овим светом, ви богати…

* После Периклове смрти на власт су дошла Тридесеторица тирана
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– Сада си се открио! Побуњеник је у теби, скривени!… 
Открио си се коначно! … Дознали смо од доушника међу 
твојим ученицима. Један који ти није одан долази ми и каже 
све што говориш у својој мислионици.

Платон устрепта поред мене и рече ми на уво:
– Не верујем му. Међу нама нема достављача. На првом 

разговору, он нам је рекао: Ко мисли да је живот његових дру
гова овде, нека нас напусти. Моја куја ће га испратити до 
капије, а ми се заричемо да га никада нећемо поменути. Та он 
је божански моралан, странкињо.

Платон је пламтео у себи на Мелета; стискао ми је руку.
– Али, грађани атински, има зрно истине у ономе што 

Мелет и сви они у држави који говоре против мене. Не кријем 
да је држава мојих отаца добра. Добар глас о њој шире њени 
властодршци; шта би они друго говорили? А ми који трпимо 
моћ и суровост наших властодржаца говоримо: Атинска држа
ва је добра само за оне који њоме владају; ми остали, ако се не 
зовемо робови, као оних 30 000, који су изједначени са магар
цима, ми смо овце у торовима наших господара.

На те Сократове речи, Анит устаде револтирано:
– Чујете ли ово, судије! Овакву оптужбу на нашу домају 

и њену демократију још нисмо чули у овој дворани!
– Ускоро ћете чути још теже оптужбе – мирно рече Со

крат. – У дубинама мора које нас опасује рађају се разорни 
таласи, као они који оборише Колоса, као они под чијом сили
ном падоше многе државе и њихови владари. И Атина ће пасти 
јер је неправедна.

– Он је издајник државе! – чу се глас из дворане.
– Све ми можете приписати пре него издајство. Да под

сетим тог грлатог грађанина да је Сократ, док су му године и 
снага дозвољавале, три пута под Потијом*, Амфипољем и код 
Делиона, у три рата, које је Атина водила против Спарте и вар
вара, пролио око десет ока крви, изгубио два кила од меса, са 

* Јунаштво Сократово код Потидеје и Делиона у Пелопонеским ра
товима слави и Алкибијад.
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места које није згодно јавно означити. Све је то заведено у 
државне анале, ако то тамо није избрисано. Ако јесте, уздам се 
у мудрог и праведнох Херодота, који је то записао у својој 
историји, тако ми рече неко вече, када се сретосмо на тргу, где 
наши банкари већ бројаху своју дневну корист у сребру и зла
ту. Дао сам, дакле, десет ока крви и два кила живог меса за 
Атину. А шта си ти дао, грађанине? Дед, кажи!

Тај се не јави, па Сократ настави:
– Да сам ову скромну жртву дао несебично, сведок је – ко 

је мој сведок? – Моја сиротиња. А могао сам бити и ја међу 
богатима, јер ми је отац подоста оставио. А ја – све раздадох, 
па ће моја три сина проклињати оца што им ништа не оста
ви*… Али да кажем нешто значајније од своје одбране. У свим 
тим биткама, грађани, ми смо били бесрамни освајачи Тебе, 
као што смо то у укупној прошлости својој били. Нападали 
смо на туђе, отимали туђа добра, немилосрдно убијали, не 
штедећи ни жене и децу. Неописива је суровост нас Атињана. 
Али да је само наша! Суровост, себичност и похлепа господари 
светом свуда од вајкада. То је оно рашта сам се толико пута у 
тим биткама као послушни грађанин питао: Шта то чиниш, 
Сократе!? Убијаш људе да би се твоје вође и твоја себична 
држава домогли туђе земље и блага њених људи. Стиди се себе! 
Грађани, већ тада сам промислио да ратови разарају људски 
род хиљадама година.

– Не скрећи, Сократе, са оптужбе. Хоћемо да чујемо шта 
је неправедно у нашој држави, да и ми знамо – јави се трећи 
глас из дворане, која се све више кострешила на оптуженога.

– Све што рекох, грађанине, тиче се оптужбе, како је ја 
разумем. Али вама не одговара ништа што би могло да ме бра
ни. Али не дај, Диве, да одбрана потече узводно, па ваши нов
ци, које сте добили да би што јаче грајали, можда не би отиш
ли у ваш џеп.

* Сократ је имао три сина
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– Сократ клевеће! – повика неко – клевеће државу и суд 
за корупцију.

– Ех, као да цела Атина не зна да се гласови за државна 
места купују*; за учешће у власти плаћа се пет мина, за општи
ну, за филу десет мина, а за државну функцију двадесет мина. 
И мени су нудили сваки пут пред изборе да платим. Дакле, ви 
сваке године пред изборе продате своју част, за пет, десет или 
двадесет мина. У Атини свако може бити власт ако је имућан, 
и стећи моћ ако подмити врећицом мина. Још се није десило 
да за вођу имамо неког сиромаха ма колико био уман и прави
чан. То се ни другде није десило. Власт је гној, смрдљива рана 
коју, противно нашој природи, негујемо као руже у врту, што 
ме још од младићких дана запањивало; како то људи, по рођењу 
слободна и једнака бића, допуштају да њиховим животима 
управљају и одлучују често мизерни, али са иметком, који све 
недостатке и мане надокнађују новцем. Е, то је, грађани атин
ски, општа погибељ људска, што ће и будућност показати.

– Чујете ли судије овог богохулника! – кликну Анит – он 
на саме темеље наше државе и њеног устројства удара! Он го
вори истим језиком којим тајно говоре наши робови. Он мора 
да је у дослуху с њима. Већ сутра можемо очекивати њихову 
побуну и овај да им буде вођа.

– С разлогом наши робови, којих у држави имамо 30 000, 
како знате, говоре против нас слободних, али за ту дрскост ми 
их не можемо више казнити него што су кажњени.

– Сад чујемо какву гују у недрима држаше ова држава! 
– диже се општа граја на десној страни дворане, док је лева 
ћутала.

– Смрт! Смрт Сократу, курвином сину!
Судница је урлала, тројица тужиоца и судија су одобра

вали тај неред. У једном тренутку, када се видело да бес грађана, 
онога дела који је био доведен да начини напад на оптуженог, 

* По атинском закону сиромашни се не могу бавити државним по
сло вима.
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узима маха, председник суда Тимон даде знак да се суђење пре
кида и наставља сутрадан.

Остадох сама са својим утисцима. Оно рашта сам дошла, 
потврђује моје питање: да ли је већ у Сократово доба свет от
ишао дођавола.

Да ли је свет већ у Сократово доба отишао дођавола?
Суђење је настављено на дан посвећен заштитници града 

Атени, богињи правде и мудрости. Мелет, Анит и Ликон ушли 
су у препуну судницу, као да је цео град похрлио на догађај 
какав се ретко збивао; иако је разних суђења било свакога дана, 
али крадљивцима, богохулницима, убојицама, имовинским 
парничарима и другим прекршиоцима закона, било свакод
невно.

Сократа су од његове куће довела двојица судских егзеку
тора; грађани су очекивали да ће га видети утученог и препла
шеног, јер по граду је већ прострујала вест да ће бити осуђен на 
смрт. Све пресуде на смрт, особито виђе нијих људи, изазивале 
су праву констернацију код грађана, као да се са њима прове
равала не само правичност и морална снага атинске државе, 
већ цело устројство света, након чега би сумња, она општа, која 
стално живи у људима у све што човек чини и не чини, смири
вала и након тога уступала место хаотичној свакодневици, у 
којој нема места ни правди, ни законима по којима живе, чак 
ни кити од дванаест богова у које су веровали.

Сократа посадише на оптуженички троножац, толико 
низак да је изгледало као да чучи. Тај смешни положај имао је 
значење, према томе је настала претећа порука: Сешћеш ти на 
троножац; али оптужени се држао готово весело; његов нос, 
какав поуздано није имао ниједан Атињанин, мирисао је свет
лост сунца, које је управо на њега упирало светлосне стрелице 
из божанских даљина.
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Мелет и двојица помоћника били су брижљиво обучени 
и свежих образа, ведри; судије, све старији људи, ушли су у 
судницу и поседали на своја места, са очигледном рутином у 
понашању. Узе реч Мелет, пошто председник суда Тимон за
звеча у судски чактар, који је, иначе, по предању, скинут са 
светог овна, када је овај пробуражен у сукобу са атинским ов
ном.

– Молим грађане да не ометају суђење грајом и упади
цамна, како је било јуче. Ако се то понови, суд ће бити при
моран да вас истера, рече Тимон. – Нека тужилац узме реч.

Мелет се окрете Сократу и упита:
– Нека нам оптужени каже оно чему је учио нашу младеж, 

зашто наша славна држава, у којој влада демократија и правда, и 
која ужива велики углед међу свим државама и градовима у овом 
делу света, није држава једнаких и слободних грађана, како про
поведа и трује и нашу младеж незадовољством? На чему он за
снива, ако уопште има упоришта у животу, учење којим пориче 
наше вредности, и омладину на тај начин припрема за побуну, 
која би довела до свеопштег уништења људи и добара, до 
разарања државе, коју је тако величанствено устројио велики 
Перикле, уз помоћ заштитнице нашег града и државе. Хиљаду 
година је како су праоци овде поставили физичке и духовне 
темеље, а сад се нашао неки „мудрац“ да све спори!

Сократ се окрете дворани која је слушала оптужбу.
– Грађани атински, Мелет одиста говори истину. Његова 

оптужба сеже у само тежиште мојих погледа на наш живот, и 
на живот свих људи, колико ми је познато. Надам се, грађани, 
да ћете се сложити са мном, јер ћу говорити из срца и без стра
ха од смртне казне која ме чека. Кажем из срца јер знам да сви 
носимо у грудима исто срце и исту душевност, али је 
пригушујете и скривате из страха да и вас не изведу пред ова
кав суд, а ја тај страх немам, уочивши још као младић да страх 
може да упрља човека… Ја, дакле, прихватам да сам крив када 
тврдим да наша држава није земља слободних људи; за вашу 
утеху да кажем да ни друге државе и градови, било у који део 




