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daħla
Hawnhekk għandek silta qasira minn
wieħed mit-taħdidiet ta’ Platun: il-Laki.
L-isem tat-taħdita jġib l-isem personal ta’
ġeneral militari minn Ateni li eżista
tassew. Miet fl-418 Q.K.
B’kollox, Platun kiteb 28 kitba, il-biċċa
l-kbira taħdidiet filosofiċi li fihom ilprotagonist prinċipali huwa Sokrati. Din
it-taħdita partikulari―il-Laki―hija
waħda mill-aktar bikrin ta’ Platun. Anzi,
xi wħud iżommu li hi l-eqdem waħda
fost it-taħdidiet kollha li kiteb Platun.
Barra d-diversi temi li tittratta, ittaħdita titqies li toffri taħriġ f’dak li
jissejjaħ il-‘metodu Sokratiku’, jiġifieri lmod pekuljari li bih Sokrati kien
jitħaddet man-nies u jistħarreġ il-fehmiet
tagħhom.
It-traduzzjoni li għandek hawnhekk
saret direttament mill-oriġinal Grieg
skont l-edizzjoni mxandra f’Pariġi fl1578 minn Enriku Stephanus. Lenumerazzjoni li tidher mat-test b’ittra
żgħar tirreferi għall-paġni u l-paragrafi
tal-istess edizzjoni (li baqgħu jiġu
miżjuda mat-test minn dak iż-żmien ’il
quddiem u għalhekk inkludejnihom
hawnhekk ukoll).
Il-Laki hi waħda minn dawk it-taħdidiet
ta’ Platun li jissejħu ‘obstetriċi’
b’referenza għas-sengħa tal-qbiela. Dan
għaliex Sokrati kien isosni li, bil-mod kif
jagħmel l-argumenti, u speċjalment bilmistoqsijiet bla qjies li kien jagħmel,
iġiegħel lin-nies ‘iwelldu’ ħsibijiet u
ideat tajba u xierqa. (Ta’ min iżid li omm
Sokrati kienet qabla u binha, kif kien
jgħid hu stess, wiret nofs is-sengħa
tagħha ... iżda flok trabi kien ‘iwelled’
l-ideat.)
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Platun kien isosni li l-‘metodu
Sokratiku’ kien, f’dan is-sens, obstetriku.
Għalhekk il-Laki hi wirja jew
demostrazzjoni ta’ kif dan jista’ jsir.
Bħala struttura interna, il-Laki hi
maqsuma f’erba’ taqsimiet ewlenin. Issilta miġjuba hawnhekk―minn 189d sa
193d ta’ Stephanus―tifforma t-tielet
taqsima, fejn Platun jitħaddet dwar issura tal-ħila.
Tul it-taħdita, Platun jofroq bejn ħila u
sengħa. Isosni li, filwaqt li bniedem jista’
jitgħallem sengħa (u wkoll jgħallem ittaħriġ tagħha), ma jistax jitgħallem ilħila (jew jgħallimha). Bniedem jew
għandu l-ħila b’mod naturali jew
m’għandux. Mhux bħas-snajja, li tista’
titgħallimhom u tiksibhom maż-żmien.
Il-Laki ġeneralment tingħata wkoll
sotto-titlu (li ma kienx parti milloriġinal). Huwa dan: Dwar il-Qlubija.
Fost kwalitajiet oħra, il-qlubija hi waħda
mill-ħwejjeġ li ma tistax titgħallimhom
jew tikseb is-sengħa tagħhom. Ma
jeżistux għalliema tagħha. Il-qlubija hija
ħila naturali, isostni Platun. Jew għandek
minn ġuf ommok jew m’għandekx.
Is-silta magħżula għandha tagħtik idea
tajba tal-għamla li biha Sokrati kien jibni
argument permezz tal-mistoqsijiet li
jagħmel. Tista’ tara kif Sokrati rari
jitħajjar jgħallem b’mod dirett. Dejjem
jipprova jġib lill-oħrajn biex joħorġu blideat huma, kemm tajbin kif ukoll
ħżiena. Xogħolu kien li jiggwida
permezz tal-mistoqsijiet ħalli n-nies
jaraw huma stess l-iżbalji u lkontradizzjonijiet fl-argumenti u lfehmiet tagħhom u jaslu għal argumenti
u fehmiet aktar xierqa. 

LAKI
Sokrati: 189d Għaldaqstant, se tħalluna
b’xiber imnieħer għax it-tnejn li
intom ma tridux tissieħbu flistħarriġ.
Lisimaku: Iżda issa l-biċċa xogħol
għandha x’taqsam magħna lkoll,
Sokrati, għax inqisek wieħed
minna. Għalhekk agħmel ta’ birruħek li qiegħed tistħarreġ
f’isimhom. Ara x’irriduhom
igħidulna, u għaddielna kelma
billi titħaddet magħhom. Bilgħomor li għandi, jiena ninsa
x’għandi nistaqsi u saħansitra ttweġibiet li naqla’, u jekk ittaħdit nibdluh fin-nofs, lanqas
biss nintebaħ, għax ma niftakar
xejn. Għalhekk tħaddtu
bejnietkom, 189d u stħarrġu lproblema tagħna. Jien se
nismagħkom. Imbagħad,
flimkien ma’ sieħbi Melisja,
nagħmlu hekk kif tkunu qtajtuha
intom.
Sokrati: Ejjew nagħmlu, Nikja u Laki,
bħalma jitolbuna Lisimaku u
Melisja. Issa l-mistoqsijiet li
bdejna nistħarrġu, “Min kienu limgħallmin tagħna f’dan ittaħriġ?” u “Lil min tejjibna?”,
kellhom imnejn tabilħaqq
jistħoqqilhom li nqishom sewwa
bejnietna.

189e

Iżda, b’din is-sura ġdida ta’ taħriġ,
nemmen li nistgħu naslu wkoll,
u x’aktarx nistgħu naqbdu aktar
mill-bidu. Għax jekk iseħħilna
nitgħallmu li xi ħaġa, meta
mehmuża ma’ xi ħaġa oħra,
tagħmel lil din ix-xi ħaġa aħjar,
u wkoll, jekk iseħħilna nehmżu
waħda mal-oħra, naslu biex
nifhmu x’sura ta’ ħaġa hi dik li
fuqha nkunu qegħdin nistħarrġu,
u kif inhi l-aħjar għamla ta’ kif
niksbuha.

Issa nifhem li jista’ jkun m’intomx
taqbdu x’irrid ingħid, iżda
tistgħu tifhmuha aħjar hekk:
190a
Tafu li l-ħars mehmuż malgħajnejn itejjeb l-għajnejn, u
jekk iseħħilna nehemżuha malgħajnejn, inkunu nafu x’inhi din
il-ħila tal-ħars, li fuqha għandna
mnejn inkunu qegħdin naraw
b’liema għamla l-aħjar li
niksbuha malajr. Għax jekk lewwelnett ma konniex nafu
x’inhuma l-ħars jew is-smiegħ,
qajla nistgħu niżżeffnu ta’ tobba
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Platun

li kulħadd iżomm li hija lirġulija, le?
Laki:
tajba fi ħwejjeġ tal-għajnejn u lwidnejn, 190b u kif wieħed jista’
jikseb il-ħars jew is-smiegħ.
Laki:

Hekk hu, Sokrati.

Sokrati: Taf, Laki, li bħalissa dawn iżżewġ sħabna qegħdin jistednuna
biex ngħaddulhom kelma fuq kif
il-ħila tista’ tkun mehmuża ma’
ruħ uliedhom sabiex isiru aħjar?
Laki:

Laki:

Ma jidhirlix li nistgħu, Sokrati.

Sokrati: Mela nagħtu każ, Laki, li nafu
x’inhi.
Laki:

Nagħtu każ.

Sokrati: Dak li nafu, nifhem li nistgħu
ngħidu wkoll x’inhu.
Laki:

Daż-żgur.

Sokrati: Għalhekk, l-aħjar hu li ma
nistħarrġux mill-ewwel dwar ilħila kollha kemm hi, għax dan
jista’ jkun wisq għalina. Ejja
naraw għandniex biżżejjed
tagħrif dwar xi biċċa minnha.
190d
Ikun eħfef għalina.
Laki:

Nagħmlu kif tixtieq, Sokrati.

Sokrati: X’biċċa mill-ħila se nagħżlu?
Jidhirli li l-aħjar nagħżlu dik ilbiċċa li t-taħriġ bl-armi
mingħalih li jgħallem, u din żgur
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Sokrati: L-ewwelnett, Laki, jeħtiġilna
naraw x’inhi l-irġulija. Wara,
190e
naraw kif jistgħu jiksbuha żżgħażagħ tagħna bit-taħriġ u blistudju. Ejja, tħajjar aqta’, kif
qiegħed ngħidlek, x’inhi lirġulija.
Laki:

Mela ma nafx.

Sokrati: Għalhekk, l-ewwel ħaġa li
għandna nagħmlu huwa li naraw
x’inhi l-ħila. Għax jekk ma
nafux tabilħaqq x’inhi l-ħila, 190ċ
kif nistgħu ngħaddu kelma fuq
kif l-aħjar li jista’ jiksibha xi
ħadd?

Hekk iżommu, iva.

F’ġieħ Alla, Sokrati, din
m’hijiex ħaġa iebsa: kulmin
imħejji jżomm loku u jilqa’
b’sidru ’l għadu, u ma jaħrabx,
kun żgur li hu raġel.

Sokrati: Sew tkellimt, Laki. Iżda wisq
nibża’ li ħtija tiegħi li inti ma
weġibtx għal dak li kelli f’moħħi
li nistaqsi, minħabba li ma
fissirtx ruħi biżżejjed.
Laki:

Xi trid tgħid biha, Sokrati?

Sokrati: 191a Infissirlek kemm jista’ jkun.
Ħa nieħdu dak il-bniedem li, kif
għedt int, hu raġel għax żamm
loku u tqabad mal-għadu.
Laki:

Jien naqbel magħha din.

Sokrati: Iva, jien ukoll. Iżda xi ngħidu
għal dak il-bniedem li jitqabad
mal-għadu waqt li qiegħed
jirtira, u mhux iżomm loku?
Laki:

Jirtira kif?

Sokrati: Bħalma jingħad li jitqabdu sSkiti, jirtiraw daqskemm
jattakkaw, u kif igħid Omeru,
bħalma taf, meta jfaħħar iżżwiemel ta’ Eniju, 191b li jafu “kif
jattakkaw u kif jirtiraw imbeżża’
bil-ħeffa ’l hawn u ’l hinn”, u
jagħti ġieħ lil Eniju nnifsu għal
din il-ħila tiegħu ta’ biża’, meta
jsejjaħlu “qajjiem il-biża’”.

Laki

Laki:

Tabilħaqq, Sokrati, għax dwar ilkarrijiet kien qiegħed jitħaddet, l
-istess kif int qiegħed issemmi rrikkieba Skiti. Dan għandu
x’jaqsam mas-sellieta biżżwiemel, iżda fejn jidħlu ssellieta bl-armi, hu kif qiegħed
ingħid jien.

Sokrati: X’aktarx, Laki, barra lLakedemonjani. 191ċ Igħidu li
f’Plateja, meta l-Lakedemonjani
waslu wiċċ imb’wiċċ mal-irġiel
wara l-barrikati tal-qasab, ħadd
minnhom ma baqa’ hemm ħalli
jitqabad, iżda rtiraw. Meta,
imbagħad, il-Persjani tferrxu,
reġgħu daru u attakkaw bħal
rikkieba, u hekk rebħu dik ittaqbida kbira.
Laki:

Sewwa qiegħed tgħid.

Sokrati: Dan li ridt infisser meta għedt li l
-ħtija kienet tiegħi għat-tweġiba
ħażina tiegħek, għax ilmistoqsija għamilthielek ħażina.
191d

Xtaqtek tgħidli mhux biss dwar lirġulija tas-sellieta tal-art, iżda
wkoll tas-sellieta rikkieba u tassellieta kollha kemm huma. U
wkoll dwar l-irġulija murija
mhux biss fit-taqbid tal-gwerra,
iżda wkoll fil-hemm tal-baħar, u
wkoll ta’ dawk kollha li, filmard u fil-faqar, jew ukoll filpolitika, juru l-irġulija tagħhom.

U wkoll, l-irġulija ta’ dawk
kollha li jsibu rwieħhom mhux
biss quddiem it-tbatija u l-biża’,
iżda li huma sellieta qalbiena
quddiem ix-xewqat u l-pjaċiri,
kemm jekk iżommu lokhom u
kemm jekk jirtiraw minn
quddiem il-għadu. 191e Jien
nifhimha, Laki, li hemm lirġulija f’dawn is-suriet kollha.
Laki:

Daż-żgur, Sokrati.

Sokrati: Dawn kollha huma rġiel. Xi
wħud kisbu l-irġulija fil-hena,
oħrajn fl-uġiegħ, oħrajn fixxewqat u oħrajn fil-biżgħat,
waqt li xi wħud oħrajn, jidhirli
jien, kienu beżżiegħa quddiem
dawn l-istess ħwejjeġ kollha.
Laki:

Hekk hu.

Sokrati: Issa, li xtaqt inkun naf huwa
x’inhuma dawn iż-żewġ
affarijiet. Għalhekk, erġa’
wieġeb, u għidli l-ewwel x’inhi
din il-ħaġa, l-irġulija, li hi listess f’dawn kollha li
semmejna. Jew għadek ma
fhimtnix?
Laki:

Mhux wisq.

Sokrati: 192a Ara, dan li rrid infisser:
nagħmluha li jiena qiegħed
nistaqsik, ngħidu aħna, dwar ilħeffa bħalma nsibuha fil-ġiri u
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Platun

Laki:
fid-daqq tal-kitarra, fit-taħdit u
fit-tagħlim, u f’ħafna suriet oħra.
Hija xi ħaġa li jkollna f’kull
għemil li nistgħu nsemmu,
kemm bid-dirgħajn jew birriġlejn, jew bil-ħalq jew billeħen, jew bil-moħħ. Mhux hekk
tużaha int?
Laki:

Daż-żgur.

Sokrati: Issa, nagħmluha li xi ħadd qalli:
Sokrati, xi trid tfisser b’din ilħaġa li fis-suriet kollha
sejjaħtilha ħeffa? 192b It-tweġiba
tiegħi se tkun hekk: Insejjaħ
ħeffa dik il-ħila li biha tagħmel
ħafna fi żmien qasir, kemm jekk
bil-leħen jew ġo tiġrija jew f’kull
ħaġa oħra.
Laki:

Tkun tkellimt is-sew.

Sokrati: Issa għidli inti, Laki, l-istess
ħaġa dwar l-irġulija. X’ħila hi
din, kemm jekk fil-hena jew fluġiegħ, jew f’dawk is-suriet
kollha li fiha għedna li tista’
tinstab, li semmejna rġulija?
Laki:

Ħeqq, jekk għandi nsemmi xi
ħaġa li hemm fihom kollha,
jidhirli li hija r-ruħ li żżomm
sħiħ bis-sabar.

Sokrati: 192ċ Daż-żgur, hekk irridu
nagħmlu biex inwieġbu lmistoqsijiet ta’ xulxin. Jidhirli li
ma jistax ikun li kull ruħ li
żżomm sħiħ bis-sabar għandha lirġulija. Qiegħed naħseb hekk,
Laki, għax żgur li inti żżomm lirġulija fost waħda mill-ħwejjeġ
tajba.
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Fost l-aqwa, ħa ngħidlek.

Sokrati: Hija tajba u xierqa dik ir-ruħ li
żżomm sħiħ bis-sabar meta hija
magħquda mal-għerf?
Laki:

Daż-żgur.

Sokrati: 192d U meta magħquda malbluha? M’hijiex ħażina u barra
minn lokha?
Laki:

Iva.

Sokrati: Tista’ tgħid li hi xierqa meta hija
ħażina u barra minn lokha?
Laki:

Lanqas ħaqq, Sokrati.

Sokrati: Mela ma taqbilx li din ir-ruħ li
żżomm sħiħ bis-sabar għandha lirġulija minħabba li m’hijiex
tajba. Iżda l-irġulija hija tajba.
Laki:

Sewwa qiegħed tgħid.

Sokrati: Għalik, mela, ruħ għarfa li
żżomm sħiħ bis-sabar għandha lirġulija.
Laki:

Milli jidher.

Sokrati: 192e Ejja naraw fiex inhi għarfa.
Fil-ħwejjeġ kollha, żgħar u
kbar? Jekk xi ħadd iżomm sħiħ
bis-sabar fin-nefqa għarfa ta’
flusu, għax jaf li se jimla butu
meta jħalli idu, dan tgħid li
għandu l-irġulija?
Laki:

Alla tiegħi, mhux jien.

Sokrati: X’tgħid jekk ikollok tabib li,
meta jkollu ’l ibnu jew ’il xi
ħadd qiegħed ibati bil-pulmuni
minfuha u jitolbu x’jiekol jew
x’jixrob, jibqa’ sħiħ bis-sabar
kollu u jiċħadhomlu?

Laki

Laki:

193a

Din m’għandhiex x’taqsam
lanqas.

Sokrati: Issa, mela, meta għandek raġel li
jżomm sħiħ f’xi gwerra, u hu
kollu kemm hu mħeġġeġ biex
jitqabad għax jaf li se jkollu ’l
min jagħtih daqqa t'’d u li lqawwiet għedewwa se jkunu
iżgħar u aktar dgħajfa minn
tiegħu, u jaf li għandu qagħda ta’
art aħjar. Issa inti, lil min
iżżomm b’raġel l-aktar, lil dan, li
hu mħejji sa snienu u qiegħed
iżomm sħiħ bil-għerf kollu, jew
’il xi wieħed ieħor li qiegħed fuq
in-naħa tal-qawwa l-oħra u
jżomm sħiħ u jiqaflu?
Laki:

193b

Jidhirli li l-ieħor tan-naħa loħra, Sokrati.

Sokrati: Imma dak m’huwiex aktar iblah
minn dan?
Laki:

Sewwa qiegħed tgħid.

Sokrati: Jiġifieri għalik wieħed li,
f’taqbida biż-żwiemel, iżomm
sħiħ għax jaf is-sengħa tażżwiemel hu anqas raġel minn
dak li jżomm sħiħ mingħajr ma
għandu din is-sengħa.
Laki:
193ċ

Hekk naħseb.

Sokrati: Kif ukoll dak li jżomm
sħiħ għax imħarreġ fil-wadab
jew fl-isparar jew f’xi taħriġ
ieħor.

Laki:

Hekk hu.

Sokrati: Kif ukoll kulmin iżomm sħiħ
meta jaqtagħha li jinżel ġo xi bir,
jew jgħodos, jew jagħmel xi
ħaġa bħal din, mingħajr ma jkun
jaf is-sengħa, għalik dan hu
aktar raġel minn min jifhem.
Laki:

Ħeqq, x’tista’ tgħid aktar minn
dan, Sokrati?

Sokrati: Xejn, jekk jidhirlek hekk.
Laki:

Iżda jien mhux hekk naħseb.

Sokrati: U tara wkoll, Laki, li nies bħal
dawn huma aktar boloh fis-sogru
tagħhom biex iżommu sħiħ minn
dawk li jagħmluh bit-taħriġ.
Laki:

Milli jidher.

Sokrati: 193d Issa l-ewwel sibniex li min
għandu din l-irġulija belha, u
min iżomm sħiħ hekk, jagħmel
ħażin u jgħaxxaqha?
Laki:

Hekk hu.

Sokrati: L-irġulija sibnieha ħaġa tajba.
Laki:

Tabilħaqq.

Sokrati: Iżda issa qegħdin ngħidu bilmaqlub, li din il-ħaġa ħażina, li
żżomm sħiħ bil-bluha, hija lirġulija.
Laki:

Tassew.

Sokrati: Jidhirlek li sewwa qegħdin
ngħidu?
Laki:

F’ġieħ Alla, Sokrati, mhux jien.
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t.425-m.437 QK

min kien

Platun

Il-filosfu kbir Grieg tal-qedem, Platun, tħarreġ mill-familja
aristokratika tiegħu għall-politika. Iżda l-politika tnaffar minnha
meta ra li, mingħajr it-taħriġ u l-ħsieb meħtieġ, tista’ ġġib dannu
kbir, kemm lill-istat daqskemm lill-individwi.
Meta mbagħad, ta’ żagħżugħ li kien, Platun iltaqa’ ma’
Sokrati―ħassieb intelliġenti u rozz―tant impressjonah li
ddeċieda li jintefa’ għall-filosofija u, aktar tard, għat-tagħlim.
Platun mhux biss huwa meqjus bħala l-akbar filosfu tal-qedem,
iżda ta’ kull żmien. Tista’ tgħid li l-biċċa l-kbira tal-friegħi kollha
tal-filosofija, saħansitra llum, bdihom hu, u kiteb u għallem
dwarhom b’awtorità morali u intellettwali kbira.
Wara l-laqgħat tiegħu ma’ Sokrati, u speċjalment wara l-mewt
ta’ dan il-filosfu stramb, Platun ivvjaġġa fil-lvant tal-Mediterran
u kompla jitħarreġ fil-filosofija u fi xjenzi oħra.
Imbagħad, wara dawn il-vjaġġi, huwa ngħata għat-tagħlim.
Għall-ewwel ittanta jagħmilha mal-mexxejja politiċi biex
jipprova jdaħħlilhom ftit melħ ġo moħħhom. Iżda spiċċa ħażin ...
u saħansitra nbiegħ bħala skjav!
Wara qatagħha li jħarreġ lill-istudenti. Għal dan waqqaf lAkkademja ġewwa Ateni, il-Greċja, u baqa’ jgħallem hemmhekk
għall-bqija ta’ ħajtu.
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