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Ú V O D

-Ciceronova činnost filosofická. *)

Přejavše od Řekfiv umění a poesii, přejali Římané od 
nich též filosofii, jež se u nich neujala nikdy v tom rozsahu 
jako u Řeků. Starověká filosofie dělila se v dialektiku či 
logiku, fysiku a ethiku. Římané všímali si hlavně této po- 
slední. Zádaliť na filosofii, aby jim byla vůdkyní života, pěsti- 
telkou povahy, učitelkou vštěpující nauky o mravních úkolech

') O životě Ciceronově máme redle instruktivního článku dra 
Rob. N o v á k a  v Ottově Slovníku naučném (V. 352—864) obšírné zprávy 
v P e t r o v ý c h  {Ilustrovaných dějinách literatury řecké a římské str 325 
až 338, K v a p i l o v ě  Římě II. 102—126. Š u r a n o v ě  přehledu dějin 
literatury římské 73—8tí. P o d s t a t n é h o  Chrestomathia Ciceroniana_  -  i --------  _  -  -  -
145—158. Také P. T o m á š e k  v úvodu ke svému překladu Ciceronovy 
řeči za Sexta Roscia z Amerie podává „Život Cicerona" str. 1—30. 
A n t .  K v a p i l  v úvodu ke svému překladu Katona staršího jedná „O ži
votě a spisech Ciceronových*'. Také dr. Ed. Š t o l o v s k ý  v úvodech k ře
čem Ciceronovým čítaným na gymnasiích podává Ciceronův životopis. 
Sem spadá i článek V. K u b e l k y :  Cicero a Antonius v programu 
c. k. gymnasia v Uh. Hradišti 1895 str. 1—34. — O Ciceronově filoso
fické činnosti pojednává p r o f .  F r a n t .  S m r č k a :  Qn&e Marcus Tullius 
Cicero.de pliiloíophia merita sibi paraverit (v Písku 1892), který bohužel 
nepřihlíží ke spisům po r. 1872. Instruktivní je pojednání p r o f .  A n t .  M i -  
k e n d y :  Cicero jakožto filosof a spisovatel spisů filosofických v poznám
kovém vydáni Katona staršího (v Mladé Boleslavi 1887), a, rovněž dra. Ed. 
Š t o l o v s k é h o  ( T h e o d .  S c h i c h e )  v úvodech k textovým vydáním Ka
t o n a  a  L a e l i a .  Sem odnáší se též pojednání p r o f .  J o s .  N o v á k a :  
Řecké prameny Ciceronových spisů filosofických (List. fil. 1879 str. 16
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člověka, o posledním cíli jeho, t. j. blaženosti, a ukazovatelkou 
cesty k ní. Za mladosti Ciceronovy byl to zvláště Epikureis- 
mus a Stoicismus, který se praktickým Římanům zamlouval. 
Hlavně ovšem šířila se u Římanů, jichž národní vlastností je 
pověstná ona vážnost (gr a vit as), přísná nauka stoická pro 
svou vážnou mravouku, vidoucí ideál člověka ve ctnosti, a 
pro svůj praktický směr. Proto také nejčetnější státníci a 
právníci římští byli stoiky. Vedle toho ujímal se Epíkureismus 
doporoučejípí svým stoupencům jako ideál na světě rozkoš, 
nikoli však hrubou smyslnost. Tím a pak svou prostotou a 
pochopitelností a rovněž proto, že se její zástupci obraceli 
k Širším vrstvám spisy latinskými, zajímala nauka Epikurova 
zvláště ony, kteří nebyli přáteli pichlavé dialektiky, v níž si 
libovali přívrženci vážné stoy.

Cicero byl nejdříve zasvěcen v nauku Epikurovu svým 
učitelem Faidrem.  Zprvu se mu Epikureismus líbil. Ale 
Cicero byl příliš idealistou a proto brzy odvrátil se od nanky 
té, jejíž odtud až do své smrti rozhodným, často i nespra
vedlivým byl odpůrcem. V nauce stoické byl mu učitelem 
Diodotos .  Tento filosof žil v domě Ciceronově, kde později 
oslepnuv také zemřel odkázav Ciceronovi, jenž si ho velice 
vážil, 100.000 sest. (asi 10.000 zl.). Později byl Ciceronovým 
učitelem ve filosofii F i lo  z Larissy, filosof akademický. To 
je třetí směr filosofický, jejž Cicero poznal, a který měl nej
větší vliv na celou další jeho dráhu životní. Akademickým

_ ~ i —  j   : :  x i  i .  __,  _ _  u i ___ '  _ i _siujt; pu aiuuittimi, S K U i e  jrmioiiuvtí v -tmieuacn, jejíž s i u i e i u
byly rozkošné sady na severozápadě Athén, nazvané po bá
ječném bohatýru Akademovi .  Rozeznáváme akademii starou,

až 29). •— V této části drželi jsme se vedle děl uvedených: K í r c l i -  
m & n n o v a  úvodu k překladu Ciceronova spisu o nejvyšším dobru a zlu 
(Berlín 1874), spisu d r a .  O .  W e i s s e n f e l s a :  Eínleitung in die Schrift- 
stellerei Ciceros (Lipsko (1891), spisu H i r z e l o v a :  Untersuchungen zu 
Ciceros philosophischen Schriften (3 díly, Lipsko 1877—88), spisu Ed. 
Z e l l e r a :  Die Philosophie der Griechen (lil. díl, Lipsko lt:68) a téhož: 
Religion und Philosophie bei den Romem (Berlín 1866), spisu Ů b e r- 
w e g o v a :  Grundriss der Geschichte der Philosophie des Alterthums, vy
daného od d r a .  M .  H e i n z e  (8. vyd. Berlín 1894), spisu R i t t e r o v a :  
Geschichte der Philosophie (IV. díl Hamburg 1834), spisu R i t t e r o v a  
a  P r e l l e r o v a :  Historia philosophiae graecae (7. vyd. Gotha 1888).



střední a novou. Zakladatelem nové akademie byl Kar ne ad es 
(214—129). Tento zavrh filosofický dogmatismus hlásal skep
tický probabilísmus Na světě nelze se dopátrati pravdy. Jsouť 
tomu na závadu nespolehlivé dojmy smyslové a neurčité 
pojmy rozumové. Nanejvýš doděláme se pravděpodobnosti. 
Jsmeť všude odkázáni na skutečnost, která však vyžaduje 
důkazů. Avšak u každé věty dá se mluviti pro ni a proti ní. 
To bylo také methodou nové akademie. Ciceronovi jako na
stávajícímu obhájci a právníku zamlouval se směr tento nej
více. Pokládalť filosofii za nezbytnou průpravu k řečnictví.

Jak vidno, dívali se Římané na filosofii s hlediště prakti
ckého. Avšak směr praktický měla filosofie již u Řekův od 
počátku třetího století př. Kr. Obírajíc se však hlavně otázkami 
mravoučnými, filosofie přišla do rozporu s polytheistickým 
náboženstvím. To shledávajíc ve všem vliv osobní činnosti boží 
odporučovalo bohoslužbu, oběti a modlitby. Filosofie, uznávajíc 
na místě bohů síly přírodní, kladla váhu hlavně na mravní 
jednání člověka. Již Plato prohlásil, že, chce-li se člověk líbiti 
bohu a dosíci blaženosti, nejsou nic platný úkony bohoslužebné, 
nýbrž výhradně jeho mravnost Školy filosofické zaujímaly 
ovšem k polytheismu stanoviska různá, ale ani jediná nemohla 
se s ním sjednotiti. To patrno také u Římanů. Částečně vy
světluje nám to onen odpor, jejž chovali k filosofii Římané 
rázu Katonova, dbající staré mravnosti a zděděného nábo
ženství. Mimo to byli Řekové v Římě usedlí většinou lidé 
volnějších mravů. Proto tvrdil starý Kato ,  že čím kdo lépe 
řecký umí, tím je ničemnější. Ještě dějepisec Kornel ius  
Nepos  píše Ciceronovi, že nemá se jen tak věřiti, že lze 
u filosofů nabýti životní moudrosti; vždyť prý je viděti, jak 
mnozí z nich přes všecka krásná slova o ctnosti přec se 
oddávají všelikým neřestem.

Prvý veliký básník římský Ennius  (239—169) byl muž 
skrz na skrz svobodomyslný. Při svých volných názorech 
náboženských neváhal přeložiti z řečtiny Svaté  p ísmo 
Euhemerovo. ' j  liationalistický tento spis hlásal, že bohové

') Viz pojednání d r a .  H y n k a  V y s o k é h o :  E u e m e r o s  a  E u -  
e m e r í s m u s  v Pelclové almanachu (Rychnov 1893 str. 220—282).



nejsou nic jiného než lidé, kteří se stali bohy silou a věhlasem 
svým, a jimž po smrti prokazována byla bohopocta. Tento 
povážlivý pokus Enniův zůstal bez úspěchu.

R. 181 stal se nový pokus učíniti určité filosofické sou
stavy podkladem náboženství a sice podvrženými zápisky 
krá le  Numy.  Na pozemku jakéhosi písaře pod Janikulem 
u Říma nalezly se dvě kamenné truhly, na nichž bylo na
psáno latinsky i řecký, že v jedné Numa Pompi l ius ,  král 
římský, pochován jest a ve druhé knihy téhož krále se nalézají. 
Prvá byla prázdna, ano tělo úplně zpráchnivělo, v druhé pak 
byly dva svazky po sedmi knihách. Sedm bylo latinských 
o právu pontifiků, sedm řeckých o zásadách filosofů. Praetor 
městský shledal, že knihy směřují ke zkáze náboženství, a 
vypátral zřejmé stopy podvedu. Po usnesení senátu byly knihy 
ony spáleny na komitiu. Vysvětlovaly se v nich důvody boho
služebných úkonův a význam pověstí o bozích filosofickými 
ideami, kterých prý se dostalo Numovi od filosofa Pythagory!

Roku 161 zapověděl senát filosofům a rhetorům pobyt 
v Římě, a po nějakém čase byli dva Epikurovci z Říma vy
pověděni pro neblahý vliv na římskou mládež.

Pro rozvoj filosofie u Římanů je veledůležit r. 155. Athé- 
fiané byli pro loupežnou výpravu, již podnikli na sousední 
město O r o p o s, odsouzeni k pokutě 500 talentů (přes mil lion 
zlatých). Aby si vymohli odpuštění, poslali do Říma vysla
nectvo, jehož členy byli nejslavnější filosofové své doby a 
představení prvních Škol filosofických, totiž stoik Diogenes  
babylonský,  peripatetik Kr i to laos  a akademik Karnea-  
des .  Vyřídivše se zdarem své poslání, použili vyslanci po
bytu svého k veřejným filosofickým přednáškám. Poslu- 
chačstva měli hojnost, a úspěch filosofie v Římě byl za
jištěn. Kdežto Kritolaos vynikal umělým slohem řeči, Dio
genes klidným přednesem, Karneades nejvíce oslnil Římany 
svojí kouzelnou výmluvností. To ovšem nebylo po chuti starým 
přísným Římanům. Zvláště Kato  s nelibostí pozoroval, že 
mládež hrne se k přednáškám Obával se, že tím pozbude 
chutí k vojenství a státnictví. Proto naléhal na úřady, a sku
tečně se mu podařilo vymoci, že byli filosofové ti z Říma 
vypuzeni. Avšak účelu svého Kato nedosáhl. Blízké vztahy
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Řecka k Římu v literatuře a umění rozšířily se i na filo
sofii. Řečtí umělci, učenci a otroci usazovali se v Římě. U zá
možných Římanů stalo se modou putovati do Athén na vyšší 
studia. Sám Ivato v pozdním stáří učil se řečtině.

Stejně blahodárným jako byl vliv onoho vyslanectva bylo 
též působení stoika Panai t ia ,  žáka uvedeného Diogena 
babylonského. Zeller zve jej vlastním zakladatelem římského 
stoicismu a tím též hlavním zakladatelem římské filosofie. 
Slavný vojevůdce a muž nanejvýš vzdělaný Scip io  af r ický 
mladš í  utvořil se svým přítelem Gajem Lael iem jakýsi 
klub vzdělanců. V domě Scipionově scházeli se tito přední 
šlechtici římští naslouchajíce výkladům duchaplného učence, 
jenž se těšil neobyčejné vážnosti.

Avšak i s ostatními soustavami filosofickými se Římané 
seznámili. Literárně a sice po latinsku vystoupil jen Epiku- 
reismus a tím ovšem rozšířil se značně. Hlavně asi působilo 
v té příčině první pozoruhodné dílo filosofické u Římanů, 
báseň nadšeného Ti ta  Lukre t ia  Kar  a :  ’ )  O podsta tě  
svě tové  (o 6 knihách). Ohnivý reformátor vykládá fysiku 
svého zbožňovaného mistra Epikura, zatracuje nesmyslnou 
bázeň před bohy a neodůvodněný strach před smrtí. Jest to 
jediné cenné dílo filosofické z doby předciceronské. Také nová 
akademie hlavně přičiněním Karneadovým našla mnoho přátel, 
kterých nechybělo ani staré akademii, jejíž učení hleděl sou
časník Ciceronův Ant iochos  askalonský smířiti se stoi-
.iiťiwi T rl i 1-1 n n nlrn n/inmnt ritilrií vtun ■ f n X /sví Ani n   1 / Xi. XiTňiiieiii. cjcuiua nauna penpaicimu pru » v u u  uuíuusi a zviaSLtí

pro své pěstování přírodozpytu nacházela málo ohlasu, ač 
ani ona nezůstala zcela bez vyznavačů.

Všechny hlavní školy filosofické měly tudíž v Římě své 
zástupce. Tak mohl Cicero přistoupiti ke kritickému zkoumání 
a eklektickému sdružování těchto nauk. Jest to jeho zásluhou, 
že se filosofie stala samostatným odvětvím v literatuře římské.

Filosofie byla Ciceronovi zprvu jen průpravou ke hlav
nímu účelu jeho života, řečnictví. Pokládal ji za nezbytný 
základ nauky řečnické. Vyznával, že za svou řečnickou do-

') Viz o něm Krok ro5. II. (1888) str. 859 a n , a  Anthologii z bás
níků římských str. 17—28
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vednost děkuje více filosofům než rkctorftm. Filosofie dodává 
slovům obsahu a pojednání důstojnosti. Ona učí, jak lze do
jímat! a nitro rozechvívati.

Jak nadšeným ctitelem a velebitelem filosofie Cieero byl, 
poznáváme z mnohých míst, hlavně pak z tohoto (Tusc. V. 
2, 5): wO filosofie, vůdkyně života, zpytatelko ctnosti a vypu- 
zovatelko neřestí! Čím bychom mohli býti bez tebe nejen 
my, ale vůbec lidský život? Ty jsi založila města, ty jsi svo
lala rozptýlené lidi k pospolitému životu, ty jsi je sdružila 
mezi sebou nejprve obydlími, pak sňatky, pak společenstvím 
písma a řeči, ty jsi byla vynálezky ní zákonů, ty učitelkou 
mravnosti a kázně; k tobě se utíkáme, od tebe pomoci žá
dáme, tobě se, jako již dříve z veliké části, tak nyní úplně a 
zcela věnujeme. Zasluhuje pak jeden den prožitý dobře a 
podle tvého návodu přednost před hřešící nesmrtelností. Čí moci 
máme tedy spíše použiti nežli tvé, kterážto jsi nám uštědřila 
i klid životní í strach ze smrti jsi zažehnala?"

Horoucí tato slova pocházejí ovšem z posledních let ži
vota Ciceronova. Avšak z různých míst jeho spisů (de nat. 
deor. I. 5. Brut. 815) a z listů k Attikovi (I. 11, 16, 20, II. 
2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16 etc.) možno souditi s jistotou, že 
se obíral filosofií dlouhá léta. Těmito studiemi zajisté nahro
madil si také materiál k pozdější své činnosti spisovatelské. 
Jinak by bylo nesnadno vysvětlili si onu rychlost ve skládání 
spisu filosofických, jakou své přátele překvapoval. Již v mládí
r»í’olníil nSrn 7 Platona a Xfmnfnntn Mni a vřlrn mflnsát. dví

léta počal psáti velike spisy své o státě a zákonech. Konečně 
po svém šedesátém roce v krátké době 18 měsíců sepsal 
celou řadu spisů filosofických.

Pohnutkou ke spisování byly Ciceronoví jednak těžké 
rány osudu, které mu byly zasazeny na samém sklonku ži
vota, jednak nedobrovolná prázden, již mu ukládaly rozervané 
poměry politické, a konečně hrdost národní a láska k vlasti. 
Cieero nepsal pro filosofy, nýbrž pro vzdělance, v nichž chtěl 
vzbuditi lásku ke studiím filosofickým, a jimž chtěl dáti návod 
pro praktický život. Jeho zásluha v této příčině nejen pro 
literaturu římskou, ale i pro dějiny filosofie vůbec je veliká. 
Je ovšem Cieero jako filosof pouhým tlumočníkem velikých
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myslitelfl řeckých. Avšak jeho filosofické spisy náležejí vyjí
maje báseň Lukre t iovu o podstatě světové částečně mezi 
přední a nejstarší prameny, z nichž můžeme čerpati soustavné 
zprávy o rozvoji filosofie řecké, jak se jevil ve ztracených 
spisech nástupců Platonových a Aristotelových. Neocenitelná 
ztráta těchto nevšedních děl lidského důmyslu, která zahladila 
nepřízeň doby, je částečně zmírněna filosofickými spisy slav
ného řečníka římského, jež jsou tež vedle Diogena  laer t -  
ského obyčejně pramenem nejúplnějším. Myšlenkově se ovšem 
Cicero nepovznesl ani o krok nad Heky, ale právě kritickým 
zkoumáním a probíráním jednotlivých nauk po způsobu nové 
akademie vrhl často na filosofické otázky nové světlo. For
málně jeví se ve spisech těch veškera Ciceronova vzdělanost, 
sečtělost, znalost dějin, zvláště římských, a neobyčejná obratnost 
slohová. I v těchto spisech filosofických až na některé řídké 
výjimky pociťujeme, že máme činili s důmyslným řečníkem 
a prvním prosaikem římským. Jsa nedostižným mistrem ja
zyka, Cicero učinil latinu schopnou pojednávat! vědecky jasně 
a přiměřeně o tomto téměř zcela novém odvětví. Tím zabez
pečil latině vědeckou nadvládu i pro století příští.

Co se týká filosofického vyznání víry, Cicero nebyl pí ívr- 
žencem žádného směru, nýbrž vybíral si z různých nauk. co 
se mu líbilo, byl eklektikem.1)

V oboru poznání přidržoval se nové akademie jakožto 
nejskromnějšího, nejdůslednějšího a zároveň iL^leganU^šího 
způsobu filosofování. V mládí svém poslouchal F i lo  na  a za
miloval si jej. Ale již v Athénách přilnul k Ant iochovi  
askalonskému,  jenž hlásal učení staré akademie hledě je 
uvésti v souhlas se stoicismem a učením peripatetíckým. Avšak 
v době, kdy sklíčen jsa těžkými ranami osudu jal se skládati 
spisy filosofické, vrátil se zase ke stanovisku Filonovu. Ale 
ve všem všudy se ho nedržel Vůbec nevedlo Cicerona k nové 
akademii hluboké přesvědčení filosofické, nýbrž spor filoso
fických autorit o nej důležitějších otázkách. Proto utíkal se 
rád k nauce, jež vzdávajíc se naděje ve vědění, spokoj oval a

') Důkladně jedná o tom E i t t e r ,  Gescliiclite der Pbilosophie IV. 
106—176 a Z e l i e r  8, 1* 575- 598.

_ _ .



se pravděpodobností. Avšak důslednosti bychom u Cicerona 
marně hledali. U něho stále člověk bojuje s filosofem. Skep
tikem zůstává ien ve věcech čistě theoretických, avšak v zá
sadách praktických, v přesvědčení filosofickém a náboženském 
nespokojuje se nejistotou a pravděpodobností. V této příčině 
je přesvědčen o bezprostřední jistotě mravního vědomí. Věří 
pevně, že základní pojmy mravní jsou nám vrozeny, a třeba 
je pouze vyvíjeti. Také se rád odvolává na souhlas všech 
národů v nejdůležitějších otázkách mravních.

Kolísání Ohledáváme u Cicerona zvláště ve fysice a theo
logii. í zde je skeptikem. Vědění není možné, žádné lidské 
oko není dosti bystré, aby proniklo temnotu, jež obestírá 
podstatu světovou. Avšak naproti tomu uznává, že by lidský 
život a jednání naše bylo nemožným, kdybychom se vzdali

v

všeho přesvědčení. Člověk potřebuje se rozpoinenouti na svůj 
původ, aby byl veden ke svému tvůrci. Jsoucnost boží hlásá 
celá příroda a nejpádnějším důkazem pro ni je společný souhlas 
všech národů. I nesmrtelnost duše, ač ani ta není nezvratným 
jeho přesvědčením, patří ku pravdám vrozeným, jež mají 
oporu ve společném souhlase. Také svoboda vůle byla Cicero- 
novi vnitrní skutečností.

Ani v nejdňležitější části filosofie, veťhice, na niž kladl 
hlavní váhu, nebyl Cicero důsledným. Nejvíce se mu zamlou
vala nauka/stoický jíž holdovala většinou římská intelligence. 
Nebylo to již ono přísné učení Zenonovo,  nýbrž stoicismus 
valné změněný cizími živly, hlavně přičiněním uvedeného 
Panai t ia  a  Pose idoni  a. Příkrosti původní nauky stoické 
byly tu zmírněny, stoicismus stal se naukou salonní. Již Pa- 
naitios odchýliv se v některých věcech od Zenona, přidržel 
se Platona neb Aristotela. Poseidonios, muž všestranně vzdě
laný a přísnější stoik, přichýlil se hlavně v dušeslovi k nauce 
Platonově.

Vznešenost, důslednost a přísnost nauky stoické unáší 
Cicerona často k nelíčenémq obdivu. Avšak na druhé straně 
uznává, že je to stanovisko příliš ideální, jehož v životě sku
tečném zachovati nelze, a že stoický mudrc ve skutečnosti 
neexistuje. Přepjaté zásady stoické, že všichni moudří json 
stejně blaženi, nemoudří pak nešťastni a že není rozdílu mezi
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nej hrubší Špatností a nej nepatrnějším přestupkem, zavrhuje, 
ačkoli ve spise Par ad oxa ,  který je spíše řečnickým cvi
čením než spisem filosofickým, snaží se je řečnicky odůvod- 
niti. Cicero poukazuje tež na nedůslednost stoiků učících, že 
ctnost jediná je dobrem, naproti tomu že zdraví, bezbolest- 
nost a jiné výhody jsou věcí lhostejnou. Učí-li stoikové, že 
má býti první zásadou člověka žiti podle přírody, jest nutno 
počítat! k tomu také zdraví, nezkalenou duševní náladu atd. 
Ani rozkoš nedá se naprosto zavrhnuuti. V této příčině staví 
se Cicero na stanovisko peripatetické Při svém kolísání těší 
se tím, že i pří názoru peripatetickém je ctnost vysoko po- 
vznešena nad vše ostatní. V ethice vůbec je Cicero důsledným 
jen v boji proti nauce Epikurově kolísaje mezi naukou stoi
ckou a akademicko-peripatetickou. Je na rozpacích, má-li roz
díly mezi těmito naukami pokládati za věcné či pouze slovní. 
Tvrdí sice, řídě se příkladem učitele svého Antiocha, že Zeno 
změnil pouze výrazy, že nauky ty ve věci se shodují, ale na 
jiném místě podává dlouhý seznam toho, v čem se liší mravouka 
stoická od akademicko-peripatetické.

Náboženství je politickou nutností. Bez něho by nebylo 
spravedlnosti, a neobstála by společnost lidská. O bytosti 
boží se nedá říci nic určitého. Je buď vzdušná neb ohnivá 
dle stoikův aneb aetherická dle Aristotela, jehož Cicero ne
pochopil. Je přesvědčen o prozřetelnosti boží, ač se stano
viska akademického přednáší o ní pochybnosti. Bůh řídí svět. 
Obrazem světovládné moudrosti boží je právní a mravní 
zákon.

Člověk je bytostí vyšší a vznešenější. Rozum, hojnost 
vloh a vznešenost našeho určení vnucuje nám přesvědčení 
o vyšší přirozenosti a vyšším původu. Duše lidská je výron 
božství, bytost nadlidského původu. Cicero je však na vahách 
stran bližšího určení duše. Nesmrtelnost duše dokazuje jednak 
z bezprostředního vědomí a všeobecného souhlasu, jednak 
používá důvodů Platonových. Také svobodné vůle hájí spisem 
O osudu (de fato).

V politice byla Ciceronovi ideálem ústava smíšená ze živlů 
monarchických, aristokratických a demokratických. Ideálu 
tomu přibližně odpovídala ústava římské republiky před
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Grakchy.  Cicero schvaluje akkomodaci k víře lidu z příčin 
politických. Jinak je dalek lidového náboženství, jak patrno 
z ostré kritiky, kterou podává ve třetí knize O podstatě bohů v 
o prostonárodní víře v bohy a ve druhé knize spisu O vě
štectví o mantice. Lídu má se doporučili úcta k božství. 
Náboženství má býti udržováno se všemi svými obřady, jako 
jsou augurie a p. k dobru obce. Za to však má býti pověra 
zcela vymýtěna. Z příčin politických Cicero doporoučí také 
klamání lidu poskytnutím zdánlivé politické svobody. Zdá se 
mu totiž, že je lid neschopen pravé rozumnosti a svobody.

Přecházíme k výpočtu Ciceronových spisů filosofických.1) 
Předně jsou to spisy politické.

1. De republ íca ,  o státě, 6 knih psaných v 1.54—52. 
Máme asi polovici díla toho ve zlomcích, mimo to konec t. zv. 
Sen Scip ionův v kommentáříMakrobiově?Kardinál Angelo  
Mai  nalezl r. 1822 ve Vatikaně značné části celého díla toho. 
Rozmluvu má Scip io  africký mladší s několika svými přáteli. 
V 1. knize jedná se o formě nej lepší ústavy, ve 2. o jejím 
vývoji.

2. De legibus, o zákonech,  zachovány, jsou tři knihy. 
Dílo bylo počato r. 52. Avšak ještě r. 46 pracoval o něm 
Cicero, a zdá se, že ho neukončil, nýbrž že bylo vydáno z jeho 
pozůstalosti. Cicero vyšetřuje s Attikem, na kterých přiroze
ných základech spočívá právo a zákony. Ve 2. knize jsou 
sestaveny sakrální zákony, ve 3. právo lidské, úřady pořízené.

vr. __;_______li__ L. ____ _____ ti n:_______v e suu/i svém ueuiouuo preu svou smru oiceru ineuei 
encyklopaedicky spracováti celou filosofii řeckou. Úvodem ke 
spisům těm byl

3. Hor tens ius ,  ztracený spis, nazván tak po slavném 
řečníku Horteusiovi, který v něm vystoupil jako obžalobce 
filosofie. Cicero dovozoval proti němu cenu a význam filosofie 
a hleděl vzbudili pro ni nadšení u svých krajanů. To se mu

') Důkladného poučení najde čtenář u S c b a n z e ,  Geschichte der 
rémischen Literatur 248—285, kde uvedena podrobné příslušná literatura, 
a n t ; b e r v r e g a - H e i n t z e  v díle uvedeném 806—307*. Obsahy jednotli
vých spisů podány obšírné v uvedeném d.le Řím II. 112—125. Po stránce 
dialogické rozebírá všechny filosofické- spisy R. H i r z e l  ve spise: Der 
Dialog (Lipsko 1895) str. 457— 550.
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podařilo. Zvláště však otcové církevní byli spisem tím une
seni. Čtení jeho způsobilo úplný převrat ve smýšlení sv. Au
gus t ina ,  jenž se pak s nadšením věnoval studiu filosofie. 
Ještě Boěthius  znal spis ten, jenž později zmizel.

4. Paradoxa  stolků,1) spis věnovaný Marku Brutovi ,  
vrahu Caesara, je spíše řečnické cvičeni, jímž Cicero chce 
ukázat i. že lze řečnicky pojednali také o větách, jež se příčí 
obecnému mínění. Jest to 6 vět stoických zvaných řecký 
naoddo^a. latinsky admirabi l ia :  1. Jen mravně dobré je 
dobrem. 2. Ctnost stačí sama ke štěstí. 3. Všechny přestupky 
(hříchy) a všechny dobré činy jsou stejné. 4. Každý nemoudrý 
je šílený. Z toho zachováno jen několik slov. Dále se vykládá 
vlastně páté paradoxon, jehož začátek je ztracen: Moudrý 
sám je občanem, nemoudří proti tomu jsou psanci. 5. Jediné 
mudrc je svoboden, nemoudrý je otrokem. 6. Jen moudrý 
je bohat.

5. Consola t io ,  ú těcha ,  ztracený spis, kterým se chtěl 
Cicero důvody filosofickými potěšiti nad ztrátou milene dcery 
sve Tullie.

6. De f in ibus  bonorura  e t  malorum,  o  ne jvyšš ím 
dobru  a  z lu ,  spis, o němž jednáme obšírněji dále.

7. Academica ,  učení  akademické ,  jedná o možnosti 
a jistotě poznání. Původně byly dvě knihy (Academica priora). 
Když již byly vydány, Cicero na radu svého přítele Attika 
chtěl poctiti učeného V ar r ona .  Přepracoval tedy celé dílo
n iu£suii Je na *± mimy ^Aornciuica pusLenurai, rr __ ___a.

ij pi venu
vydání zachovala se druhá kniha Lukul lus ,  z druhého pak 
jen počátek. V druhé knize prvého vydání hájí Lukullu^ 
možnosti poznání, pak podává Cicero [obhájení skepse še sta
noviska Filonova. Ve zlomku druhého vydání podává Varro 
nástin filosofických škol až po Karneada.

8. Tusculanae  d isputa t iones ,  hovory  tuskulské  
o 5 knihách, spis věnovaný Marku Brutovi a nazvaný po 
statku Ciceronově, pojednává o obtížích a překážkách, jež se

') Do češtiny přeložil je K e l o r  H r u b ý  z  J e l e n í .  Překlad jeho 
s textem latinským vydán v Rozumově staročeské bibliothece roku 1853 
pod titulem: M. T. C i c e r o n a  K u s o v é  h o d n í  p o d i v e n í .  Pro nás 
může nutí překlad ten jíž jen historickou cenu.

. *I
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v cestu staví dosažení blaženosti, a o tom, v čem pravá bla
ženost záleží.

Jedná pak první kniha o pohrdání smrtí, 2. o snášení 
bolesti, 3. o mírnění zármutku, 4. o ostatních způsobech 
duševního vzruchu dokazujíc, že člověk musí býti prost vášní, 
5. o postačitelnosti ctnosti ke blaženosti. Jest to spis popu
lární, plný příkladů poutavě podaných. Vedle spisu O povin
nostech a malých rozmluv O stáří a O přátelství jest to nej
oblíbenější filosofický spis Ciceronňv.

9. De natura  deorum,  o  pods ta tě  bohů,  tři knihy, 
spis věnovaný též Marku Brutovi. Tento a oba následující 
spisy jednají o filosofii náboženství zasahujíce do meta fysiky. 
Po zajímavém přehledu theologických soustav podává Vel-  
le jus  nauku Epikurovu o božství, již akademik Kot ta  vy
vrací se vší rozhodností.') V druhé knize podává Balbus  
theologii stoickou. Tato druhá kniha je velice zajímavá pře
kypujíc krásnými a v pravdě křesťanskými myšlenkami. Ve 
třetí knize kritisuje se stoický názor o bozích se stanoviska 
akademického. Spis tento Je jak nejpřístupnější tak i nej- 
úplnější z dochovaných nám památek antické filosofie nábo
ženství, naznačuje jednak názory starších myslitelů v tomto 
oboru krátkými aspoň rysy, jednak v úplném výkladě podávaje 
nauky oněch filosofických škol, k nimž se v pozdější době 
přiznávala většina lidí vědecky vzdělaných".*)

10. De d iv ina t ione ,  o  věš tec tv í  2 knihy, obsahují 
rozmluvu Ciceronovu s jeho bratrem Quintem. V 1. knize po
dávají se stoické názory o věštectví, ve 2. akademické.

11. De fa to ,  o  osudu.  Spisek zachován kuse. Jedná 
se v něm o tom, do jaké míry je vše, co se děje, dílem ná-

XVI Úvod.

*) Sem se odnáší pojednání prof. dra. J o s e f a  N o v á k a  v Listech 
filologických V. 1878 str. 44—52: Užil-lí Cicero spisuje I. knihu de na
tura deorum Filodemova spisu Trtpi svotpdttg a Lukretiovy básně de re- 
rum natura? — Odpovědí na článek ten je pojednání prof. dra. Ro
b e r t a  N o v á k a  v programu c. k. I. českého a vyššího gymnasia v Praze 
na r. 1879: O pramenech Vellejovy řeči v první knize Ciceronova spisu 
de natura deorum.

*) S c h o e m & n n  v úvodu ke svému vydání str. 1.
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hody či výsledkem přirozené nutnosti. Jak jsme již podotkli, 
vyšetřuje se zde též, má-li člověk svobodnou vůli.

12. Cato  maior  de senectute, Kato  s tarš í  o stáří. 
Dílko to psal Cicero jsa stár příteli svému Attikovi, věkem též 
pokročilému, aby sobě i příteli svému zjednal jakousi úlevu. 
Pravzor pravého Římana Markus  Porc ius  Kato  s tarš í  vy
vrací výtky stáří činěné a dokazuje: 1. Stáří neodsuzuje k ne
činnosti. 2. Stáří neoslabuje těla. 3. Stáří nezbavuje rozkoší. 
4. Strach před blízkou smrtí ve stáří je zbytečný, duše jest 
nesmrtelná. Obdiv pro ctnosti starořímské, vlastenectví a na
dšení pro mravnost, lahodné vypravování, hojnost příkladův 
a ušlechtilá tendence zjednaly tomuto spisku mnoho čtenářů.1) 
Jakýsi pendant k němu jest

13. Lael ius  de  amici t ia ,  Lael ius  o  přá te ls tv í ,  
spisek věnovaný taktéž Attikovi. Mluvčím je zde Gajus  
Lael ius ,  důvěrný přítel mladšího Scip iona .  Vykládá ethi- 
cké základy pravého přátelství.2)

14. Timaeus  neb de  universo ,  Timaios  neb o ves
míru ,  zpracování Platonova spisu Timaios, jednajícího o pů
vodu světa. Spadá do r. 45 neb 44. Zachovala se sotva Čtvr
tina. Cicero nepodal čtenářům svým holého překladu, nýbrž 
volné zpracování, jež mělo býti vřaděno ve větší dialogický 
celek jednající o přírodní filosofii.

15. De g lor ia ,  o  s lávě ,  2 knihy, jež nedochovány.
16. De v i r tu t ibus ,  o ctnostech, rovněž spis ztracený.
17. De off ic i i s  ad  Marcum f i l ium,  o  po  v inn  o-  

s tech ,  spis věnovaný synu Markovi o 3 knihách. Jest jaksi 
druhou částí mravouky vyložené ve spise O nejvyšším dobru 
a zlu. Podávají se tu předpisy ethické. Celý výklad jest pro
tkán hojnými příklady z dějin římských. Vedle Hovorů tus- 
kulských byl spis ten ve středověku nejvíce čítán. Král Be
dř ich  Vel iký prohlásil ho za nejlepší dílo mravoučné všech *)

’ /) Přeložil jej A n t .  K v a p i l  v Praze 1890 u M. Knappa v Karlině 
a T i m o t h e j  H r u b ý  v Praze 1896 u Frant. B&čkovského. Podrobné 
jednají o spise tom A. M i k e n d a  a  d r .  E d .  Š t o l o v s k ý  (Schiche) ve 
školních vydáních.

*) Přeložil Jos. K r e j č í  v Praze u Hofra a Kloučka. Podrobněji 
pojednává o něm dr. Ed. Š t o l o v s k ý  (Schiche) ve školním vydání.

Cicero, O uejvyšším dobře, JJ
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věků. Herbar t  nachází v něm mnohé vady.1) Cena jeho 
spořivá v praktických pravidlech života.

18. De augur i i s ,  o  augur i ích ,  dle všeho doplněk 
ke spisu O věštectví; sepsán byl po r. 51, kteréhož roku byl 
Cicero augurem.

To jsou Ciceronovy spisy filosofické. Přičteme-li k nim 
překlad Xenofontova Oikonomika a Platonova Protagory, jest 
jich právě dvacet Schiche  čítá k nim, jako již Cicero sám 
učinil (de divin. 2, 1—4), i ztracený spis Cato ,  jímž postavil 
Cicero pomník slavnému stoikovi Marku Porc iu  Katonovi  
mladš ímu,  jenž se v Utice sám usmrtil. Schanz řadí 
k nim zase právnický spis De iure  c iv i l i  in  ar tem redi -  
gendo,  o  sous tavném upravení  práva občanského.

Účelu svého, aby totiž vzbudil v širších vrstvách zájem 
pro řeckou filosofii, Cicero dosáhl. Ba mnohem více. On, 
abychom užili slov Herbartových, „pomáhal kn vzdělání po
tomstva, pomáhá a pomáhatá bnde měrou, jakou se to po
štěstilo jen nemnohým smrtelníkům v dobách, co svět světem 
stojí'

Jak soudí Ůberweg,  podařily se Ciceronovi nejlépe 
ony části, kde povznesenou mluvou přednáší všeobecný obsah 
mravního vědomí, nedotýkaje se subtilních sporných otázek. 
Tak na př. chvála ctnosti prosté zájmů ve spise O nej vyšším 
dobrn a zlu II. 4 a V. 22, líčení mravního společenství ve 
spise O povinnostech I. 7, O nejvyšším dobru a zlu II. 14, 
aristotelské nauky o člověku jakožto tvoru společenském 
v díle O nejvyšším dobru a zlu V. 23, řečnické líčení dů
stojnosti lidského ducha v Hovorech tuskulskýeh I. 24 a Zá
konech I. 7. Rovněž tak nadšená chvála filosofie, kterou jsme 
již uvedli, a mimo to ua těchto místech: Zákony I. 22, Učení 
akademické L 2, Hovory tuskulské I. 26 a H. 1 a 4, O po
vinnostech II. %

Končíme vroucími slovy Herbar to  vými:  „Koho máme, 
jenž by přispěl začátečníkům s rozmanitostí předběžných cvi
čení, se šetrností, s nestranností, jež chce jen cvičiti, nikoli *)

*) Ke spisu tomu odnáší se pojednání prof. J a n a  K ř .  D v o ř á k a  
v programu gymnasia ve Vysokém Mýtě na r. 1889: Herbartovy prak
tické ideje v Ciceronově spise de officiis.
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přemlouvati? Vyznávám, že otázka po předběžné lektuře filo
sofické vždy mne přivádí do rozpaků. Jest lehko varovati 
před kompendieini a všemi filosofickými opisovači; ale kde 
pak by se nalezl původní myslitel, jenž by byl zároveň dosti 
mnohostranný a opatrný, aby vzdělal začátečníka? Cicero 
je v rukou všech, kdož studují. Kéž by mi bylo přáno do
poručí ti jej podle jeho zásluh! Kéž se podaří nařízením na
šich vysokých představených a přičinění tak mnohých uče
ných mužů zbaviti studium klassického starověku vší polovi
čatosti a vší ztrnulosti, aby duch starých mohl mluviti k naší 
mládeži a ji z každé strany nejpřímějším a nej přirozenějším 
směrem uvésti ve svatyní věd. Pak zasvitne nový den i pro 
filosofii. Příští pokolení jej uvidí, pochopí chvály, jimiž řím
ský mudrc moudrost tak stkvěle zdobí, ospravedlní je a uzná 
vděčně, kterak za mohutné doporučování všeho nejstkvělej- 
šího a nejvyššího, kterak za laskavé přispění dosíci a udržeti 
to musí a má po věčné časy vzdáván býti dík velikému 
mrtvému. “

Spis O nejvyššfm dobru a zlu.

Všeobecně pokládán je tento spis Ciceronův za relativně 
nejlepší jeho dílo filosofické jak co do obsahu tak zvláště 
pro pečlivé zpracování

Myšlenku vydati dílo obírající se nejdůležitější otázkou 
ethiky měl Cicero již dávno před početím našeho spisu. Píšeť 
v Zákonech (I. 20, 52): „Nejvyšší dobro je sporná věc, v níž 
se nejznamenitější filosofové od sebe odchylují. Přes to se 
však musí jednou rozhodnoutL"

Sepsán byl spis tento r. 45 př. Kr. v oné strastiplné 
době, kdy Cicero, zdrcen jsa nehodami rodinnými, zvláště pak 
smrtí drahé dcery své a mimo to státní rozervaností, hledal 
útěchu ve filosofii (de nat. deor. I. 4, 7). Pořadí spisů filoso
fických tehdy sepsaných udává Cicero ve spise O věš tec tv í  
(2, 1—4). Uvedeme z toho jen počátek: „Když jsem pátral 
a mnoho a dlouho o tom přemýšlel, Čím bych mohl prospět! 
lidem co nejčetnějším, abych nikdy nepřerušil svojí péče 
o stát, nenapadalo mi nic důležitějšího, než abych svým spoJj,u-

II*
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občanům poukázal na cesty k nejušlechtilejším vědám, a toho, 
tuším, jíž jsem se dodělal hojnými spisy. Neboť ze všech sil 
povzbuzoval jsem ke studiu filosofie onou knihou, jež nade
psána je Hoř tens ius ,  a ve čtyřech knihách Učení  aka
demického jsem ukázal, který způsob filosofování poklá
dám za nejskromnější, nejdůslednější a nej elegantnější. A ježto 
základ filosofie spočívá v nej vyšším dobru a zlu, probral jsem 
tu otázku v pěti knihách, aby se jasně poznalo, co každý 
filosof praví, co se proti němu namítá.a

Otázka o prvenství akademik aneb spisu přítomného 
je méně důležitá a nedá se rozhodnonti s plnou jistotou. 
Vyšly totiž oba spisy téměř současně. Ze zpráv Ciceronových 
dá se souditi, že druhé zpracování akademik, jež, jak jsme 
uvedli, věnoval Cicero Varronovi, stalo se v době, kdy tento 
spis byl hotov. Oba spisy povstaly v Ciceronově letohrádku 
uAstury .  Genesi jejich podávají některé listy k Attikovi.1) 
Cicero jmenuje napřed akademika, jež pokládal za úvod do 
systematického studia filosofie.

Věnováno je dílo Marku Juniovi  Brutovi ,  jednomu 
z vrahů Caesarových, onomu zvláštnímu zjevu v dějinách řím
ských, jehož charakteristika2) je tak dojímavá. Cicero zami
loval sí Brata, jenž byl mnohem mladší, jak pro jeho poli
tické smýšlení tak pro jeho neobyčejné vzdělání. Brutus byl 
také literárně činným na poli filosofickém. Quint i l ian  (X. 1, 
123) chválí jeho spisy velice. Ciceronovi věnoval Brutus svůj 
spis O c tnos t i  Mimo to psal O povinnostech a O trpěli
vosti. Cicero byl mu vděčen za to, že jej přiměl ke studiu 
filosofie. Hleděl se mu odvděčiti celou řadou spisů, jež mu 
věnoval. Jsou to díla: O podsta tě  bohů,  Tuskulánky,  
Paradoxa a  Řečník .  Mimo to řečnický spis O s lavných 
řečníc ích  je nazván po něm Brutus .

Celý spis rozdělen je na tři rozmluvy, z nichž prvá zaujímá 
prvé dvě knihy, druhá knihu třetí a čtvrtou, třetí pak pátou. *)

*) Viz u M & d v i g a  p. LIX. au. Jsou to listy ad Att XII. 12. 45, 
XIII. 32. 12. 13. 14. 18. 19. 23.

*) Podrobně podává ji B o i s s i e r  v díle Cicero und seine Freunde 
etr. 325—385 (překlad DOhlerův).
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Prvá rozmluva konána dle fikce Ciceronovy na jeho 
kumském letohrádku r. 50. Navštívili totiž Cicerona Lu- 
c ius  Manl ius  Torquatus ,  designovaný praetor, a Ga- 
jus Valer ius  Tr iar ius .  Torquatus přednáší v prvé knize 
Epikurův názor o nejvyšším dobru a zlu, jejž Cicero vyvrací 
ve druhé knize.

Druhou rozmluvu má sám Cicero r. 52 s Markem Por- 
c iem Katonem mladš ím v  tuskulské  ville Lukul lově .  
Lukullus již zemřel, a poručníkem syna jeho byl Kato, onen 
přísný stoik, jemuž Cicero, jak jsme uvedli, postavil pomník 
zvláštním spisem. Kato podává ve třetí knize stoický názor 
o nejvyšším dobru a zlu, jejž Cicero vyvrací ve čtvrté knize.

Třetí rozmluvu klade Cicero v r. 79. Tehdy totiž ode
bral se mladistvý Cicero prvém úspěchu na poli řečnickém 
do Athén, jednak aby napravil porušené zdraví, jednak aby 
se vědecky vzdělal. V akademii, bývalém učilišti Platonově, 
sejdou se k rozmluvě Markus  Pupius  Piso  Kalpurnia-  
nus, Cicero  s bratrem Quintem a bratrancem Luciem 
Ciceronem a přítel jeho Ti tus  Pomponius  Attikus.1) 
Piso, muž vědecky vzdělaný a přívrženec nauky peripatetické, 
přednáší názor této školy o nejvyšším dobru a zlu.

Rozmluvy jsou samostatné. Vnitřní pojítko jich je syste
matický výklad vědeckého problému. Zevně jsou spojeny 
místem na konci knihy druhé, kde Triarius slibuje stoický 
výklad, jejž pak podává Kato, a ve čtvrté knize (IV. 28, 80 
a 26, 73), kde se poukazuje na potřebu nového výkladu, a 
označuje Piso jako mluvčí ve knize následující. Mimo to pojí 
všechny tři části věnování Bratovi, jež se opětuje na počátku 
knihy třetí i páté.

Vedle účelu, jaký měl Cicero při všech spisech filosofi
ckých, totiž poučiti své krajany, choval zde ještě jiný, totiž 
uctiti památku zvěčnělých přátel. Platí to zvláště o Torqua- 
tovi, jehož jméno dal Cicero (ad Att XIII. 5, 1. 32, 3) oběma 
]3rvým knihám, a o Katonovi Třetí a čtvrtá kniha jsou ja
kýmsi dodatkem ku chvalořeči, ve které byl Kato vylíčen * V

') Q u i n t u s  C i c e r o  i  A t t i k u s  byli ydobě vydání spisu naživě.
V dřívějších spisech uváděl Cicero jen osoby již zemřelé.
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jako ideál stoického mudrce. Zde se vytýká zase jeho úplné 
ovládání theorie stoické.

Ve formě přimknul se Cicero těsněji ke vzorům řeckým, 
hlavně ku Pla tonovi ,  vybavuje se ponenáhlu z nadvlády 
Aristotelovy. Rozmluva sokratická platí za normu, a jedno
tlivé osoby dokonce se omlouvají chtějíce podati delší vý
klad (I. 8, 29, II. 6, 17). A před těmito delšími přednáškami 
aneb po nich jdou dialektické rozmluvy. „Blíže a blíže jsme 
uváděni ku světu sokratickemu, více a více odkládají Římané 
svůj ráz a stávají se filosofujícími Reky, až se Cicero ko
nečně odváží smělého skoku a přenáší nás od mořského břehu 
u Kum a hor tuskulských do Athén, do akademie, staré vlasti 
hovorů dialektických. “

Tendence poučovali Římany o řecké filosofii vystupuje 
zde v popředí. Cicero začíná naukou Epikurovou, jež byla 
snadno pochopitelná, pak následuje protivná jí nauka stoická 
a konečně akademická, jež obě předpokládá. Zvláštní zřetel 
věnován mladším lidem. Zajímavo je, že Torquatus, Triarius 
i Kato jsou mladší než Cicero. „Jako krásní jinoši v roz
mluvách sokratických, tak je Lucius  Cicero  oživujícím 
střediskem v rozmluvě páté knihy. Také zmínka o mladém 
Lukullovi svědčí, že Cicero obracel tehdy zvláštní zřetel k vy
chování a poučení římské mládeže." *)

Co se pramenů týče, dá se s určitostí stanovití jenom 
pramen knihy páté ze slov Ciceronových (V. 3, 8. 5, 14. 
6, 16. 27, 81). Jest to Ant iochos  askalonský.  Jinak jsme 
odkázáni na domněnky. Nejvíce pracoval v určování řeckých 
pramenů Ciceronových duchaplný Hirze l ,  jenž věnoval spisu 
našemu druhé oddělení druhého dílu svého velikého spisu.®)

V prvé knize držel se Cicero dle Hirzela nějakého pozděj
šího Epikurovce, buď Zenona,  jenž byl Ciceronovým učitelem 
(de fin. I. 5, 16), aneb Fi lodema z Gadar, slavného Epi- 
kurovce, učence a básníka.

') H i r z e l ,  Der Dialog 513 a n.
9) Untersuchungen zu Ciceros philosophischen Schriften H. Theil 

2. Abtheilung str. 585—724.

*
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V druhé knize použil Cicero v polemice proti Epiku- 
rovcfim dle Madviga  spisu slavného stoika Chry  s ippa .  
Zie tzschmann v rozpravě De Tusculanarum disputationum 
fontibus (str. 8) jmenoval pramenem rovněž slavného stoika 
Panai t ia ,  Har t fe lder  v dissertaci De Cicerone Epicureae 
doctrinae interprete (str. 21—36) dokazuje, že pramenem byl 
Ant íochos  a sice jeho výtah spisu Chrysippova mot ttlav. 
Totéž míní Hirzel, který jmenuje pouze Antiocha, jehož spis 
prý měl snad titul mqí ttlcw.

Třetí knihu pokládal Chr. Pe ter  sen  ve spise Philosophiae 
Chrysippeae fundamenta (Hamburg 1827 str. 265) za zpraco
vání spisu Chrys ippova.  Madvig  (exkurs V. p. 845) se 
domnívá, že pramenem byl zde Diogenes  babylonský aneb 
nějaký mladší jeho přívrženec, jednotlivé části pak že převzal 
Cicero z Panai t ia  neb  Poseidonia .  Hoyer  v pojednání 
De Antiocho Ascalonita (str. 1—-10) vyslovuje se, že Cicero 
značnou měrou zde použil Antiocha. Hirze l  přichází ke pra
menu zcela jinému, totiž k Hekatonovi .

Ve čtvrté knize byl dle Hirzela pramenem Ant iochos ,  
až na kritiku stoických paradox (IV. 27, 74), kde čerpal Ci
cero ze spisu některého skeptického akademika.

Přednosti díla našeho vyvažují jeho nedostatky. Ač jedná
0 předmětě velice těžkém,1) vyniká pěkným uspořádáním a 
jasným zpracováním. Zvláště uspořádání první knihy je peč
livé. Druhá kniha je opět bohata obsahem a vážnými my
šlenkami a dýše mladistvou svěžestí a mravním nadšením.*)
1 třetí kniha, jíž Madvig vytýkal nedostatky v logickém roz
vrhu, vyznačuje se, jak dokázal Hirzel, pěkným logickým po
stupem. Knihy čtvrtá a pátá přes některé nedostatky zpraco
vány jsou jasně, a zvláště kniha pátá jeví půvabnou úpravu. * III.

') A l y ,  Geschichte der rčmíschen Literatur (str. 121) zve spis náš 
právem ucjtěžším filosofickým spisem Cicero novým.

' a) Dr. S c h n e i d e w i n  v pojednáni: Studien zu Ciceros philosophi- 
schen Schríften (Hameln 1398) podal rozbor této knihy, jež postrádá 
logičtějšího uspořádání, a došel k závěru, že zde Cicero podává: I. kritiku 
jednotlivých bodů nauky Epikurovy, II. kritiku Epikurských důvodů,
III. positivní stavbu etbických základních vět.



Ušlechtilý svět, ve který nás Cicero uvádí, vznešenost 
jeho názorů, půvabná dikce, včasné digresse a patrná snaha 
osvěžiti látku, aby nebyla suchopárnou, propůjčují spisu na
šemu ceny trvalé.

Překlad zpracován dle textového vydání C. F. W. Mtl l -  
le ra  (Lipsko, Teubner 1890). Použito též náležitě vydání 
Madvigova (Kodaň 1839), Hols te inova (Lipsko, Teubner 
1873) a k prvým dvěma knihám též Boeckelova (Berlín, 
Weidmann 1872). Místy přihlíženo k pojednání Gustafs -  
sono vu:  De Ciceronis primo de fraibus bonorum et malorum 
libro quaesliones (Helsingfors 1878), a dvěma menším pracím 
Langenovým: Ad nonnullos locos Ciceronis de finibus li- 
brorum adnotationes (Můnster 1888 a 1889). Odchylky udány 
v poznámkách. Překládáno v duchu známé Nagelsbachovy 
stilistiky.4) Básnické vložky přeloženy vesměs přízvučně. 
V interpunkci jsou velmi četné odchylky.

Na konec vzdávám vřelé díky panu dru. Fr. Čádovi  za 
laskavost a ochotu, s jakou prohlédl rukopis, poopravil pře
klad, zvláště pokud se týče filosofického názvosloví, a hojnými 
radami a pokyny značně přispěl ke zdokonalení úvodu.2) Pan 
dr. Jos. Dur dík provázel toto dílo od první mé myšlenky 
ku překladu až do vytištění jeho svou vzácnou přátelskou 
přízní, za niž zde děkuji co nej srdečněji.

V OPAVĚ, dne 25. úuora 1896.

Timoíhej Hrubý. l

l) O způsobu překládání jedná zajímavý článek dra. JuL K e y z -  
l a r a :  Die Principien der Ofcersetzungskunst v programu německého 
c. k. gymnasia v Uber. Hradišti na r. 1894.

’) Před vytištěním opraveny některé vady dle posudku professora 
dra. R o b .  N o v á k a .
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Kniha první.
Hlava 1.

1. Nebylo mi neznámo, Brňte, když jsem v latinských 
spisech spracovával to, o čem filosofové svrchovaného nadání 
a hluboké učenosti pojednali jazykem řeckým, že tato moje 
práce narazí na rozmanité výtky. Neboť některým, a to právě 
lidem dosti vzdělaným, toto filosofování vůbec není po chuti. 
Někteří pak nevytýkají toho, děje-li se to s měrou, ale mají 
za to, že netřeba na to vynakládati tolik studia a tak značné 
práce. Vyskytnou se též, a to právě lidé odkojení literaturou 
řeckou a pohrdající latinskou, kteří řeknou, že raději obětují 
svoji píli četbě spisů řeckých. Posléze někteří, tuším, budou 
mne vyzývati k jiné vědecké činnosti a prohlašovati, že tento 
obor písemnictví, ač svědčí o jemném vzdělání, nesrovnává 
se přec s mou osobou a důstojností. — 2. Těm všem po
kládám za nutno krátce odpověděti. Tupitelům filosofie však 
dostalo se již řádné odpovědi v knize, ve které jsem byl obháj
cem a chvalořečníkem filosofie, jejímž obžalobcem a tupite- 
lem byl Hor tens ius .  *) Poněvadž spis ten patrně se líbil 
jak tobě tak i oněm, do kterých jsem se nadál, že věc do
vedou posouditi, pustil jsem se do další práce z obavy, aby 
se nezdálo, že dovedu zájem čtenářstva sice vzbudí ti, nikoli 
však trvale upoutati. Ti pak, kteří, ač se jim to velice líbí, 
přec si přejí, aby se to dělo mírněji, požadují jakés nesnadné 
umírněnosti v předmětě, který jsa jednou připuštěn naprosto 
zádrže ti se nedá, tak že téměř spravedli věj šími jsou k nám

*) Míněn spis H o r t e n s i u s .
Cicero, O nej vyšším dobru. 1



2 Kniha první.

ti, již vůbec zrazují od filosofie, než ti, kdož chtí omeziti věci 
nekonečné a prostřednosti požadují u věci tím vznešenější, 
čím je obsáhlejší. — 3. Neboť buď lze k moudrosti dospěti, 
a pak jest nám nejenom jí nabyti, nýbrž také požitku jejímu 
se oddati; aneb jest to nesnadné, ale pak přec není žádných 
hranic v pátrání po pravdě, dokud jí nenalezneš, a unaviti 
se zkoumáním jest hanbou, kdyžtě předmět zkoumání jest 
svrchovaně krásný. A mám-li zálibu ve spisování, kdo jest 
tak nepřející, aby mne od něho odluzoval? A když se na
máhám, kdo pak by kladl meze cizí činnosti? Neboť jako 
Chremes u Terentia1) není nešlechetný, an nechce dopu- 
stiti, aby nový soused

buď kopal aneb oral aneb nosil tíž,
(neodstrašujeť ho od činnosti, nýbrž od práce nedůstojné svo
bodného člověka), tak jsou všetečnými ti, jimž jest pohorše
ním moje práce, mně naprosto ne nepříjemná.

Hlava 2.

4. Jest tudíž věcí nesnadnější zadost činiti těm, kteří 
tvrdí, že pohrdají spisy latinskými U těch především ne
mohu pochopiti toho, že u věcech veledůležitých netěší jich 
řeč mateřská, kdežto přece zrovna oni Čítají divadelní kusy 
latinské doslovně přeložené z řečtiny. Neboť kdo pak jest 
tak zapřísáhlým nepřítelem všeho, abych tak řekl, co se řím
ským jmenuje, že by pohrdal Enniovou Medeou neb Anti- 
opon Pakuviovou aneb je zavrhoval tvrdě, že se baví týmiž 
kusy Euripidovými?3) „Já mám spíše,“ namítne mi, „Syne- 
feby Caeciliovy aneb Andriu Terencovu Čisti než oba 
kusy Menandrovy?“ 3) — 5. S těmito lidmi souhlasím tak

") Y kuse H e a u t o n t i m o r u m e n o s  (Trapič sama sebe) od Pu- 
b l i a  T e r e n t i a  (185—159 př. Kr.), slavného básníka veseloher.

®) Slova Latinas litteras oderit pokládám s Holsteinem za glossem
*) Q u i n t u s  E n n i u s  (299—168), slavný epik, psal též truhloliry 

jako syn jeho sestry M a r k u s  P a k u v i u s  (nar. kol. r. 220). S t a t i u s  
C a e c i l i u s  (kvetl kol. r. 186), skladatel veseloher. M e n a n d e r  (841 
až 291), nej slavnější básník nové řecké komoedíe, byl vzorem latinských 
básníků dramatických. Z plodů všech těchto básníků máme jen zlomky.



Hlava 2 3

málo, že, nechť si Sofokles sebe zdařileji napsal Elektru, 
přece se domnívám, že jest mou povinností čisti špatný její 
překlad od A til i a, o němž se vyjadřuje Licínus:1) „Že
lezný to spisovatel44; ale přec jest to tuším spisovatel čtení 
hodný. Neboť neznati se v našich básnících vůbec svědčí buď 
o nejotupělejší netečnosti neb o nej přemrštěnější pohrdavosti. 
Mně aspoň nezdá se dosti vzdělaným nikdo, komu naše písem
nictví jest věcí neznámou. Či neuznáme za hodno latinsky 
vykládati Platonovy rozpravy o mravném a blaženém životě, 
kdežto přece

Ó kéž jen nikdy v háji")

zrovna tak dobře čteme jako řecký originál? — 6. A neza- 
stávam-li úkolu překladatele, nýbrž hájím výrokův oněch mužů, 
jichž se držím, přidávaje k nim svůj soud a podávaje samo
statné jich spracování, zdali pak mají proč dávati přednost 
spisům řeckým než oněm, které jsou jednak jasně sepsány, 
jednak nejsou pouhými překlady z řečtiny? Neboť namítnou-li, 
že tyto předměty byly zpracovány od oněch, třeba jim odpo
věděli, že nemají příčiny ani tak mnoho Řeků čisti, jako jest 
čisti vzdělanci. Neboť čeho pak pominul Chrysipp ve filosofii 
stoické? A přes to čteme Diogena, Antipatra, Mnes- 
archa, Panaitia a mnoho jiných, obzvláště pak mého 
důvěrného přítele Poseidoni a. A poskytuje snad Theo- 
frast3) jen všední zábavy pojednávaje o předmětech, o nichž 
již dříve pojednal Aristoteles? A což snad Epikurovci pře-

') A t i l i u s ,  bezvýznamný skladatel truehloher a veseloher. L i či
nu s, osoba nejistá.

*) Začáteční slova Enuiovy truchlobry M e d e a ,  složené dle zná
mého kusu Euripidova.

s) C h r y s i p p  (280—2C6 př. Kr.), filosof vynikající důmyslem a dia
lektickou obratností, jest druhým zakladatelem stoy. Sebral nauky stoické 
v ucelenou soustavu Sepsal přes 700 knih, D i o g e n e s  b a b y l o n s k ý ,  
žák Chrysippfiv, byl členem onoho vyslanectva athénského do Říma; viz 
Úvod. A n t i p a t e r  z Tarsu, žák a nástupce Diogenův. M n e s & r c h o s ,  
žák' Panaitiflv, učil kol r. 110 př. Kr. v Athénách. O P a n a i t i o v i  a  
P o s e i d o n i o v i  viz Úvod. T h e o f r a s t  z Eresu na Lesbu, napřed žák 
Platonův, pak žák a přítel Aristotelův, od r. 322 hlava školy peripatetické. 
Jeden z jeho nejznamenitějších spisů jsou P o v a h o p i s y ,  jež do češtiny 
přeložil Jan Vlček. (V Praze 1839.)

1*

_ *



4 Kniha první.

stávají psáti dle své libosti o věcech, o nichž psal i Epikur 
i staří myslitelé? Jsou-li tudíž od Řeků čteni Řekové jedna
jící o týchž předmětech jiným způsobem, proč nemají býti 
čteni našinci od našinců?

Hlava 3.

7. Ostatně kdybych zrovna tak přeložil Platona neb Ari
stotela, jak básníci naši přeložili kusy divadelní, neprokázal 
bych, tuším, špatné služby svým spoluobčanům tlumoče k jich 
poznání božské ony veleduchy. Ale ani jsem toho dosud ne
učinil, ani učiniti tak není mi, jakož se domnívám, zapově
zeno. Aspoň některá místa, uznám-li za vhodno, přeložím 
a to hlavně ze spisů mužů právě jmenovaných, až se mí na
skytne vhodné jich místo, jako překládá Ennius z H o m e r a, 
Afranius *) z Menandra. Avšak já nebudu se vzpírati jako 
náš Lucilius,*) aby všichni nečetli mých spisů. Kéž by žil 
onen Persius a ještě mnohem spíše Scipio a Kutilius!3) 
Onen obávaje se jejich úsudku tvrdil, že píše pro Tarenťany, 
Konsenťany 4) a Sicilany. Je to vtipný nápad, jakých je u něho 
více. Ale jednak nebylo tehdy lidí tak vědecky vzdělaných, 
aby se byl měl říditi jich úsudkem, jednak jsou jeho spisy 
lehčího rázu, tak že se v nich sice jeví neobyčejná jemnost 
vtipu, ale jenom všední učenost. — 8. Kterého však čtenáře 
mám se obávati já, když se odvažuji věnovali spis tobě, jenž 
ani Řekům ve filosofii pranic nezadáš? To činím ovšem byv 
k tomu vyzván od tebe onou roztomilou knihou o ctnosti, 
kterou jsi mi věnoval. Ale u mnohých vzniká dle mého zdání 
jejich odpor ke spisům latinským z toho, že náhodou při
padli na jakési nevkusné a sprosté spisy, které ze špatných

*) A f r a n i u s ,  znamenitý básník dramatický, nar. kol. r. 140.
s) L u c i l i u s  (asi v 1.180—108), duchaplný satirik, napsal 80 knih 

satir, z nichž máme jen zlomky. Říkával, že nechce býti čten ani od 
nejneučenějsích ani od nejučenéjších, poněvadž jedni nerozumějí ničemu, 
druzí vlak více než on sám.

•) P e r s i u s ,  učený muž. S c i p i o  a f r i c k ý  m l a d š í ,  slavný voje- 
vQdce. R u t i l i u s ,  slavný řečník a právník.

*) K o n s e n t i a  ležela v území Bruttíň.
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děl řeckých ještě hůře byly přeloženy. *) Já s nimi souhlasím, 
jen když uznají, že ani Řekové o týchž předmětech nejsou 
hodni čtení. Kdo však by nečetl věcí dobrých podaných vy
branými slovy s důstojností a vkusem? Leč člověk, který chce 
zván býti pouhým Řekem jako Albucius, jenž byl v Athé
nách pozdraven od praetora Scaevoly.2) — 9. Tuto příhodu 
podává s velikou roztomílostí a zdravým vtipem týž Lucilius, 
u něhož zcela případně volá Scaevola:

Řekem chceš, Albucie, ne Římanem, Sabinem slouti, 
nechceš krajanem býti ni Pontia, Tritanna, mužů 
znamenitých, též centurionův a praporečníků 
vznešených. Toť tedy já tebe v Athénách jakožto praetor 
když chceš mermomocí tak zdravím, když ke mně se blížíš* 
Yrájpe,3) můj Tite! a drábové, četa i družina má též:
Xaíys! Tož Albucius můj úhlavní nepřítel jesti.

10. Ale Mucius má pravdu. Já pak nemohu se dosti vyna
divili, kde se vzala tato tak přepjatá nechuť k věcem do
mácím. Zde sice není místo poučovali, ale jest to mé pře
svědčení a Často jsem již vyložil, že jazyk latinský nejen 
není chudý, jak se všeobecně za to má, nýbrž že je dokonce 
bohatší než řecký. Neboť kdy pak se mně, aneb raději řeknu 
dobrým řečníkům aneb básníkům — ovšem od té doby, co 
se naskytly vzory hodné následování — nedostávalo nějaké 
výzdoby řeči buď co do bohatosti výrazu neb co do vkus
nosti?

Hlava 4.

Já pak, poněvadž při své veřejné činnosti, při námahách 
a nebezpečenstvích neopustil jsem, jakož za to mám, stano
viska, na které mne postavil národ římský, mám zajisté ze

') Cicero má zde na mysli spisy některých Epikurovců, jako Ama-
" f i n i a  a  H a b i r i a ./

a )  T i t u s  A l b u c i u s  lei v mládí do Athén, stal se horlivým Epi- 
liurovcem a renegatem. Q u i n t u s  M u c i u s  S c a e v o l a ,  příjmím a u g u r ,  
slavný právník, jenž uváděl Cicerona na dráhu státnickou, spravoval Asii 
jako praetor r. 121 př. Kr.

*) C h a i r e ,  řecký pozdrav: buď zdráv, na zdar!
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všech sil také o to se zasazovati, aby se spoluobčané moji 
mým přičiněním, mou horlivostí a prací stali vzdělanějšími. 
Netřeba mi potýkat! se přespříliš s těmi, kteří chtí raději 
čisti spisy řecké, — jenom ať je také skutečně čtou a nestaví 
se tak pouze, — nýbrž sloužiti těm, kteří buď chtí osvojiti 
si obě literatury, aneb mají-li písemnictví své, onoho příliš 
nepostrádají. — 11. Ti pak, kteří si ode mne přejí spisů ji
ných, musí býti nestrannými; napsalť jsem zajisté mnoho, 
tak že nikdo z našinců nenapsal více,1) a napíši snad ještě 
více, budu li živ a zdráv. A přece, kdo se oddá bedlivému 
čtení mých spisů filosofických, uzná, že není nad ně knih 
čtení hodnějších. Neboť po čem třeba na světě takou měrou 
pátrati jako jednak po všem filosofickém, jednak po tom, 
čeho se chceme dopátrati v tomto spise, totiž co je naším 
cílem, co je posledním a nej vyšším principem šťastného a 
mravného života, čeho se drží příroda jako vrcholu věcí žá
doucích, Čeho se varuje jako nejhoršího zla? Poněvadž o té 
otázce jest mezi učenci svrchovaný rozpor, kdo by pokládal 
za nesl učí telno s důstojností, kterou mi každý přiděluje, pá
trati po tom, co je nej lepším a nej správnějším v každém po
stavení životním? — 12, Či o tom, zdali plod otrokyně náleží 
spolu k užívání jejímu,3) bude se vésti rozprava mezi předáky 
obce Publiem Scaevolou a Maniem Maniliem a s nimi 
nebude souhlasit! Markus Brutus (což jest otázka vyžadu
jící bystrozraku a užitečná v praktickém životě občanském,
£L jři vy tu apií*)' i UíjtaLin luhu ui liliu i i au uiiaiii i uitan

budu); tyto však otázky, které podmiňují celý život, zůstanou 
nepovšimnuty ? Neboť, nechť si ony jsou oblíbenější, tyto

') M a r k u s  T e r e n t i u s  V a r r o ,  největší učenec římský a sou
časník Ciceronův, napsal více.

5) Při věcech, které se užíváním nestráví, rozeznává občanské právo 
vlastnictví a užívání. Každé z nich může náleželi jiné osobě. Tento 
rozdíl znalo římské právo také u otroků. V případě zde uvedeném jed
nalo se o to, zdali plod otrokyně náleží jejímu majiteli, či tomu, kdo ji 
měl na čas v užívání, P u b l i u s  M u c i u s  S c a e v o l a ,  příjmím p o n t i -  
f e x  m a x i m w s ,  výtečný znalec práva římského. M a n i u g  M a n i l í u s ,  
znamenitý spisovatel v oboru právnictví. M a r k u s  J u n i u s  B r u t u s ,  
tribun lidu r. 83 př. Kr., napsal tři knihy o právu občauském. Brutus 
tvrdil, že plod otrokyně náleží jejímu majiteli.
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jsou rozhodné prospěšnější. Ale soud o tom bude príslušeti
čtenářům. Já pak se domnívám, že jsem celou tuto otázku 
po nej vyšším dobru a zlu dostatečně vyložil v tomto spise, 
v němž jsem podle možnosti probral nejen názory, jež schva
luji, nýbrž i nauky jednotlivých škol filosofických.

Hlava 5.

13. Abychom pak začali s nejlehčím, ať předstoupí nej
dříve nauka Epikurova, kterou přemnozí znají dokonale. Pře
svědčíš se, že ji vyložím tak, že ani její vlastní přívrženci 
jí nepodávají přesněji. Vždyť chci nalézti pravdu, nikoli snad 
vyvrátili některého protivníka. Kdysi pak Lucius Torquatus, 
muž všestranně vzdělaný, důkladně hájil názoru Epikurova 
o rozkoši, a já jsem mu odpověděl, kdežto Gajus Triarius, 
jinoch neobyčejně vážný a učený, byl při té rozmluvě. — 
14. Neboť kd)ž oba přišli ke mně návštěvou na můj statek 
u Kum, hovořili jsme napřed o vědách, jež pěstovali oba 
s neobyčejnou horlivostí, pak Torquatus vece: Poněvadž jsme 
tě konečně jednou zastali nezaměstknanéko, uslyším aspoň, 
proč našeho Epíkura ne sice nenávidíš, jako z pravidla činí 
ti, kdo s ním nesouhlasí, ale rozhodně neschvaluješ, muže, 
který dle mého přesvědčení jediný pravdu poznal, lidi z nej
větších bludů vyprostil a vše jim podal, čeho třeba k mrav
nému a blaženému životu. Ale on se ti, tuším, jako našemu
Triarínvi nrfiťn iniíriČí 7nmlnnvá_ _ ----- --------VAV ---------------------------- - -------------------------X A AUL A V/ 1 U1U1IV CJUillltVU T u. nfímsnnl řopriirl/vplíti V pvuilliui VI1VV11 1 WlliViJtJ ViU
ozdob Platonových, Aristotelových a Theofrastových. Neboť 
jen s těží molil bych uvěřiti, že se ti jeho názory zdají 
nesprávnými. — 15. Hleď, odtuším, Torquate, jak se mýlíš. 
Řeč onoho filosofa mne neodpuzuje; vždyť dovede myšlenky 
své slovy obsáhnouti a vyjadřuje se zřetelně, že to mohu 
pochopiti. Ostatně já u filosofa, přináší-li s sebou výmluv
nost, této sice nezavrhuji; pakli však jí nemá, hrubě jí ne
požaduji. Ve věci však mne stejnou měrou neuspokojuje 
a to v mnohých kusech. Ale kolik hlav tolik smyslů, možno 
tedy, že se mýlím. — Proč pak té asi neuspokojuje? Pokládám 
té totiž za nestranného soudce, jen znáš-li dobře jeho vý
roky. — 16. Nemyslíš-li, řku, že mně lhali Faidros a
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Zeno,1) — jichž obou jsem byl posluchačem, ač mi ne
dokázali pranic leč svou horlivost, — jsou mi všechny názory 
Epikurovy známy s dostatek. A oba právě jmenované po
slouchal jsem zhusta s naším Attikem, jenž se oběma 
podivoval, Faidra pak dokonce vřele si zamiloval. Každodenně 
rozmlouvali jsme spolu o tom, co jsme slyšeli a nikdy ne
bylo sporu o tom, čemu rozumím, nýbrž výhradně o tom, 
co schvaluji.

Hlava 6.

17. Co jest to tedy? vece; toužímť vyslechnout!, čeho 
neschvaluješ. V prvé části filosofie, řku, ve fysice, kterou 
nejvíce se honosí, jest především úplně nesamostatný; hlásá 
nauku Demokritovu2) měně jen pramálo, ale tak, že to, 
co chce zlepšit!, aspoň dle mého zdání zhoršuje. Onen se 
domnívá, že atomy t. j. tělesa nedělitelná pro hutnost tak 
se pohybují v nekonečném prostoru, kde není ani vrcholu, 
ani spodku, ani prostředka, ani vnitřka, ani konce, že sráž
kami k sobě přilnou, čímž prý povstává vše jsoucí a vidi
telné, a že tento pohyb atomfi dlužno si mysliti nikoli od 
nějakého počátku, nýbrž od věčnosti. — 18. Epikur pak, 
pokud se drží Demokrita, neklopýtá právě. Ale n obou ne
schvaluji mezi mnohým jiným především toho, že, kdežto 
v přírodě dlužno pátrati po dvou činitelích, totiž předně, co 
je látka, z níž každá věc jest utvořena, ža druhé, která síla 
každou věc utvořuje, oni o látce sice pojednali, avšak síly 
a příčiny tvoření pominnli. Než to je vada oběma společná; 
Epiknrova vlastní chyba jest tato. Míní totiž, že právě ona 
nedělitelná a hustá těliska pohybují se svou tíží dolfi svislou 
čarou, a to že je přirozený pohyb všech těles. — 19. Ale 
pak duchaplný mnž, když mu napadalo, že by nikdy nemohl 
jeden atom druhého se dotknouti, kdyby vše se pohybovalo 
dolů přímým směrem a, jak jsem řekl, svislou čarou, vytasil 
se se smyšlenkou. Řekl, že se atom odchyluje, ale jen pra- *)

*) Nejslavnější Epikurovci za času Ciceronova. Tento poslouchal je 
na své první cestě v Athénách r. 79.

’) D e m o k r i t ,  příjmím s m a v ý  (460—361), je s L e u k i p p e m  
zakladatelem atomismu, který je dosud základem moderních věd přírodních.



i
málo, tak že vůbec menší odchylka není možná; tím že se 
tvoří vzájemné sloučeniny a spojeniny a splynuliny atomů, 
čímž prý vzniká svět, všechny části světa a vše, co na něm 
jest To celé jest dětská smyšlenka a nedokazuje ani, co on 
chce. Neboť jednak sama odchylka jest vymyšlena libovolně 
(tvrdíť, že se atom odchyluje bez příčiny; a není větší hanby 
pro fysika nežli tvrditi, že se něco děje bez příčiny), jednak 
bez příčiny vzal atomům onen přirozený pohyb všech těles 
směřujících dolů přímou Čarou, jak on sám stanovil, a přece 
nedosáhl účelu této smyšlenky. — 20. Neboť, budou-li se od
chylovat! všechny atomy, žádné nikdy se nesloučí. Pakli jedny 
se budou odchylovat!, druhé pak vlastní silou budou se po
hybovat! přímočárně, bude to předně vypadat! tak, jakoby 
se atomům vymezoval obor činnosti, které se mají pohybo- 
vati svisle, ktere křivočárně, za druhé pak právě onen vír 
atomů — v čemž vázne také Demokrit ’) — nebude moci 
vytvořit! tuto krásu světa. Ani to nesluší filosofovi, míní-li, 
že je něco nej menšího. Názoru toho byl by nikdy nepronesl, 
kdyby byl chtěl od důvěrného přítele svého Polyaina ®) spíše 
sám se učiti geometrii než jej od ní zrazovali. Slunce zdá 
se Demokritovi jako vzdělanci a dokonalému znalci geometrie 
velikým, Epikurovi asi na stopu v průměru; domníváť se, že 
je tak veliké, jakým se jeví, aneb trochu buď menším neb 
větším.3) — 21. Tak co mění, to zhoršuje, čeho se drží, jo 
vše Demokritovo: atomy, prázdný prostor, obrázky, které na
zývají tidcúla, jichž vnikáním do nitra nejen vidíme, ale i my
slíme; nekonečnost sama, kterou nazývají ámiQín, jest celá 
od onoho pak nesčíslné světy, které se prý denně rodí a hynou. 
AČ to nikterak neuznávám za správno, přece nemohu schvalo- 
vati, že Demokrit od ostatních vychvalovaný došel pokárání 
od toho, který se ho výhradně drží.4)

') Dle Demokrita liší Be atomy tvarem a tíží; těžké padají, lehké 
Btoupají, čímž povstává vír.

* ; *) P o l y a i n o s  z Lampsaku, výborný mathematik, dal Be později 
přemluvili Epikurem a prohlásil celou geometrii za nepravou.

*) Zvláštní je, že Cicero sám Bchvaloval tento zde kacerovaný názor 
(Acad. 2, 26, 82).

*) Není správné. Epikur nauky Demokritovy nezměnil, on ji jen 
dále rozvinul

- Hlava 6. • í*
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Hlava 7.

22. Pak ve druhé části filosofie, která jedná o pátrání 
po pravdě a vědeckém výkladě a sluje Xoyixfj,J) jest onen 
myslitel aspoň dle mého zdání zhola bezbranný. Odstraňuje 
definice, neučí nic o dělení a rozčlenění, nepodává ničeho 
o tom, jak se závěrek tvoří, ani neukazuje, jak se rozřeší 
klamné závěry a odstraní dvojsmysly; úsudky o věcech vkládá 
ve smysly a má za to, že, uznají-lí tyto jednou něco správ
ného za nesprávné, přestává veškeren soud o pravdě a ne
pravdě. 2) — 23. To pak dokazuje hlavně tím, že sama pří
roda dle jeho výroku si vybírá a schvaluje totéž, t. j. rozkoš 
a bolest. Ty jsou dle něho měřítkem všeho, i čeho se máme 
držeti i čeho vystříhati. Ačkoli je to zásada Aristippova, 
jíž Kyrenaikové3) hájí lépe a nenuceněji,4) přece ji po
kládám za takovou, že nic není člověka více nedůstojno. 
Neboť k něčemu vyššímu nás příroda stvořila a vzdělala, jak 
aspoň mně se zdá. Možno, že se mýlím, ale jest mé hluboké 
přesvědčení, že ani onen Torquatus,5) který je toho jména 
první, ani onoho řetězu nepříteli nesňal, aby si tím zjednal 
nějakou rozkoš tělesnou, ani jsa po třetí konsulem s Latiny 
u Vesery se nesrazil pro rozkoš. Že pak syna dal odpraviti, 
zbavil se asi dokonce mnohých rozkoší dav přednost úřední 
svrchovanosti a velitelství před samým přirozeným citem

*) L o g i k é ,  logika neb dialektika.
5) Někteří míní, že zde je v rukopisech mezera, že totiž schází 

vyvrácení Epikurových názorův o logice & úvod ke třetí Části filosofie, 
etbice. Jiní (Kirchmann, Gustafsson, Scliiche) toho neuznávají. Začátek 
§ 23. přeložen dle výkladu Gustafssonova str. 70.

■*) A r i s t i p p  z Kyreny (400- 365), žák Sokratův a zakladatel školy 
kyrenské, jež byla předchůdkyní školy Epikurejské. Jelio žáci sluli též 
h e d o n i k o v é , ' p o n ě v a d ž  pokládali rozkoš (řjSovif) za nej vyšší dobro.

♦) Epikur přidal k rozkoši Kyrenaiků ještě bezbolestnost.
*) T i t u s  M a n l i u a  T o r q u a t u s  zabil roku 360 v bitvě s Gally 

vůdce nepřátel v souboji a sňal mu zlatý řetěz (lat. t o r q u e s ,  od toho 
příjmí Torquatus). Roku 840 zvítězil blíže Vesuva u reky Vesery nad 
Latiny a dal v téže válce odpraviti syna, protože přes jeho rozkaz bo
joval s nepřítelem.
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a láskou otcovskou. — 24. A což Titus Torquatus,1) který 
byl konsulem s Goaejem Oktaviem, když tak přísně za
kročil proti svému synovi, jejž z moci otcovské propustil a 
kterého Decimus Silanus adoptoval, zdá-li pak se ti, že 
pomýšlel na vlastní rozkoš? Když totiž makedonští poslanci 
naft podali žalobu viníce jej, že se jako místodržitel v pro
vincii dal uplatiti, otec poručil, aby se před ním jako před 
soudcem hájil, a výslech obě strany prohlásil, že maje úře.dm 
moc velitelskou nezachoval se tak jako jeho předkové a za
pověděl mu přijití jemu na oči. Ale, abych pomlčel o nebez
pečenstvích, námahách a dokonce o bolesti, kterou mužové 
právě nejlepší trpí pro vlast a pro své přátele, tak že nejen 
po žádné rozkoši se nepachtí, nýbrž i všech pomíjejí a do
konce spíše jakékoli bolesti podstoupit! jsou hotovi než povin
nosti své v některém ohledě nedostáti — přejděme k věcem, 
které neméně jasně mluví pro moje tvrzení, ale zdají se ne
patrnějšími. — 25. Jaké rozkoše tobě, Torquate, jaké tomuto 
zde přítomnému Triariovi poskytují vědy, jaké dějiny a zna
lost věcí, jaké čtení básníků, jak také neobyčejná znalost 
tolika veršů z paměti? A nenamítej mi: Právě tyto věci pů
sobí rozkoš mně jako ony Torquatům. Tak výroku svého 
nikdy nehájil Epikur ani Metrodor®) a nikdo z oněch, kteří 
měli trochu rozhledu aneb nauku onu si osvojili. A slyší- 
me-li častěji otázku, proč je tak mnoho Epikur o vců, jsou 
toho ještě jiné příčiny, ale širší vrstvy vábí hlavně to, že 
dle jeho výroku to, co je správné a počestné, působí samo 
o sobě radost, t. j. rozkoš. Ti dobří lidé nepozorují, že celá 
jeho nauka by se sřítila, kdyby tomu tak bylo. Neboť kdyby 
se připustilo, že ony věci i beze všeho vztahu k tělu samy 
o sobě a sebou jsou příjemný, byla by ctnost a znalost věcí 
žádoucí sama o sobě, čehož on naprosto nechce. — 26. Těchto 
nauk Epikurových tedy neschvaluji, pravím. Ostatně bych si 
arci přál, aby buď sám byl nabyl důkladnějšího vědeckého 
vzdělání (jeť, jak nutně uznati musíš, nedostatečně sběhlý

l) Teuto T i t u s  M a n i i u s  T o r q u a t u s  vypověděl r. 140 syna 
obžalovaného z úplatnosti. Syn pak spáchal samovraždu.

s) M e t r o d o r  z Lampsaku, zamilovaný a nejznamenitější žák 
Epikurův.
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v oněch vědomostech, jejichžto majitelé slují vzdělanci), aneb 
jiných od studií neodstrašoval. *) Ale ty, jak vidím, naprosto 
jsi se odstrašit! nedal.

Hlava 8.

Když jsem to řekl, spíše abych jej k řeči přiměl než 
abych mluvil sám, vece Triarius s jemným úsměvem: Ty jsi 
Epikura téměř úplně vyloučil ze sboru filosofů. Co jsi mu 
ponechal leč to, že rozumíš jeho výrokům, ať již se vyja
dřuje jakkoli? Ve fysice hlásal cizí nauku, a ani ta nedošla 
tvého souhlasu; chce-li v ní co poopraviti, zhoršuje; logiky 
vůbec neznal; prohlašuje rozkoš za nej vyšší dobro, za prvé 
právě v tom měl málo bystrozraku, za druhé i to je cizí 
majetek; hlásalť to Aristipp již dříve a lépe než on. Ke konci 
jsi dodal, že byl též nedostatečně vzdělán. — 27. Naprosto 
nelze zamlčeti, pravím. Triarie, čeho neschvaluješ u toho, 
s nímž se neshoduješ. Neboť co by mi bránilo býti Epiku- 
rovcem, kdybych schvaloval jeho výroky, zvláště když je pra
vou hračkou osvojiti si je? Proto netřeba karati výtky lidí 
různých názorův, avšak nadávky, urážky, pak vášnivé hádání2) 
a tvrdošíjné hašteření při vědecké rozpravě připadají mi ne
důstojnými filosofie. — 28. Na to vece Torquatus: Rozhodně 
souhlasím; nedáť se ani vědecky rozprávěti bez výtek, a rovněž 
s vášnivostí a tvrdošíjností není možná řádná rozprava. Ale,
rt nn í li ucnni i/t AKtíwwA inrplfiAKriAnfi móm rvňlrfnrD nánnítW Iro tvvtnU Ulíznu f J Ol^lXUUULl, AUUIU livii KV/l vv uuuiitnj AVU WIJAAJI

tvrzením, či myslíš, pravím, že bych byl pronesl toto, kdy
bych tě nechtěl vyslechnouti? Je ti tedy libo, vece, abych 
probral celou nauku Epikurovu aneb pojednal pouze o roz
koši, okolo níž se otáčí celý spor? Zcela dle tvé libosti, od
tuším. Učiním to tedy tak, vece; vyložím jednu věc a to 
hlavní. O fysice promluvím jindy a věru že ti dokážu správ
nost oné odchylky atomův a velikosti slunce, a kterak Epikur 
vytkl a opravil přemnoho omylů Demokritových. Nyní pro-

') Vědeckého vzdělání upírá Cicero Epikurovci neprávem, jakož 
celá tato polemika proti principu hedonismu zakládá se na nedorozumění 
a je povrchní.

*) Čtu s Holsteinem iracundae contentiones.
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mluvím o rozkoši, ovšem nic nového, ale přec to, co, jak 
pevně doufám, sám uznáš. Zajisté, pravím, tvrdošíjným ne
budu a milerád ti přisvědčím, dokážeš-li mi, co slibuješ. — 
29. Dokáži, vece, jenom zachovej onu nestrannost, jakou pro
jevuješ. Ale přál bych si použiti spíše řeči souvislé než tá- 
zati se a býti tázán. Jak se ti líbí, odvětím. Na to počal 
svůj výklad.

Hlava 9.

Především tedy, vece, budu postupovati tak, jak se zdá 
přiměřeným zakladateli této školy: vytknu předmět a pod
statu našeho vyšetřování, ne snad že bych se domníval, že 
toho nevíte, nýbrž aby výklad pokračoval methodicky. Vy
šetřujeme tedy, co jest svrchované a konečné dobro. To pak 
po názoru všech filosofii má býti takové, že musí vše ostatní 
podmiňovati, samo však býti nepodmíněno. To klade Epikur 
v rozkoš, kterou pokládá za nej vyšší dobro a za nej vyšší zlo 
bolest. A to jal se odůvodňovat! takto. — 30. Každý tvor 
hned po narození touží po rozkoši a z ní se raduje jako 
z nej vyššího dobra, bolest pak zavrhuje jako nej vyšší zlo a 
všemožně od sebe ji odmítá, a to činí nejsa ještě pokažen, 
ana příroda sama vynáší soud zcela neporušený. Proto tvrdí 
Epikur, že netřeba důvodův ani výkladů, proč třeba toužiti 
po rozkoši, bolu pak se vyhýbat!. Domnívá se, že to každý 
cítí, zrovna jako že oheň pálí, sníh je bílý, med sladký; z toho 
netřeba nic odůvodňovali hlubokými výklady, postačí prostě 
to připomenout!. Je pťý totiž rozdíl mezi důkazem a rozumo
vým závěrem a pak mezi prostým pozorováním a připomenu
tím; jedním se odhaluje cosi tajného a jakoby zastřeného, 
druhým se prohlašuje *) cosi patrného a zřejmého. Neboť 
poněvadž nezbude nic, odejmou-li se Člověku smysly, nutno 
jest, aby příroda sama usoudila, co je přírodě přiměřeno neb 
opačno. A co jiného ona pociťuje aneb pokládá za důvod 
domáhání aneb vyhýbání se mimo rozkoš a bolest? — 31. Ale 
někteří našinci si přejí, aby tato nauka se probrala důklad
něji a tvrdí, že nepostačí smysly k posouzení, co jest dobro

*) Čtu 6 Langenem iudicari.
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a co zlo, nýbrž že také rozumovými d&vody možno se pře
svědčili, že jednak rozkoš sama o sobě jest žádoucí, jednak 
bolest sama od sebe hodna, bychom se jí varovali. Tvrdí 
tudíž, že tato představa jaksi přirozená a vštípená tkví v du
ších našich, že cítíme, kterak jednoho třeba se domáhati, 
druhé zamítati. Jiní pak, s nimiž já souhlasím — poněvadž 
mnozí filosofové podávají velmi hojné námitky, proč se nemá 
počítati rozkoš mezi dobra ani mezi zla bolest — domýšlejí 
se, že netřeba přespříliš spoléhat! ve věc samu, nýbrž že 
nutno dokazovali a podrobně vykládali a vyhledanými dft- 
vody pojednávat! o rozkoši a bolesti.

Hlava 10.

32. Ale abyste jasně poznali, odkud vznikla celá ona 
mylná obžaloba rozkoše a chvála bolesti, objasním celou věc 
a vyložím nauku onoho vynálezce pravdy a jaksi tvfirce 
blaženosti. Nikdo zajisté rozkoše samé nezatracuje, ani jí ne
návidí, ani se jí nevaruje proto, že je rozkoší, nýbrž protože 
veliké bolesti zastihují ty, kteří nedovedou výhledávati roz
koše s rozumem. Na druhé straně není nikoho, kdo by bolest 
samu, protože je bolestí, měl rád, za ní se honil, jí dosíei 
chtěl, nýbrž poněvadž někdy se takové okolnosti dostavují, 
že vyhledává prací a bolestí nějaké veliké rozkoše. Neboť, 
abych si všiml jen věci zcela nepatrné, kdo z nás podnikne
Tlňiíí Ira n o m ó Vi q oirionr\í filocno 17 íinÁ ní* íni mr nnít nbir í t rv»
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dosáhl nějaké výhody ? A kdo mohl by právem kárati toho, 
jenž si přeje oddávati se takové rozkoši, které nejde v zápětí 
nižádná obtíž, aneb onoho, kdo se vyhýbá bolesti, z níž ne
plyne žádná rozkoš? — 33. Avšak na ony si stěžujeme a po
kládáme je za zcela hodny spravedlivého hněvu, kteří okou
zleni a svedeni vábným požitkem okamžiku, nevidí jsouce 
zaslepeni vášní, jaké bolesti a jaké obtíže jim nastávají. Po
dobné chyby se dopouštějí, kdož zanedbávají svých povinností 
z duševní zchoulostivělosti, t. j. štítění se prací a bolestí. Ale 
rozlišení těchto případů je snadné a pohotové. Neboť ve chvíli, 
kdy máme svobodnou volbu a nic nám nevadí učiniti to, co 
je nám zcela po chuti, máme se chápati každé rozkoše, od-
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mítati každou bolest Za některých okolností však jako ’) při 
závazných povinnostech aneb za neodkladných poměrů často 
se naskytne případ rozkoše zamítnouti a obtíží se nezpěčo- 
vati. V těchto tedy případech rozhodne se moudrý při své 
volbě tak, že buď zamítnutím rozkoší dosáhne jiných větších 
neb snášením bolestí zažehná jiné krutější. — 34 Drže se 
pak této zásady proč pak bych se rozpakoval uvésti v souhlas 
s ní jednání našich Torquatů, které jsi uvedl před chvilkou 
jak s dobrou pamětí tak také s přátelskou laskavostí ke 
mně. Ale chválou mých předků jsi mne nezaslepil, ani jsi 
mne neučinil váhavějším k odpovědi. Jak si, prosím, vykládáš 
jejich činy? Myslíš, že tak buď na ozbrojeného nepřítele útok 
učinili aneb proti dětem a proti vlastní krvi své tak krutými 
byli, nepomýšlejíce vůbec pranic na svůj prospěch, pranic na 
své výhody? Vždyť takto ani šelmy nejednají, aby tak se 
řítily a tak zmatky páchaly, že bychom nepozorovali, kam 
čelí jejich pohyb a útok; a ty myslíš, že tací výtečníci věci 
tak závažné provedli bez důvodu? — 35. Který důvod to 
byl, uvidíme hned; zatím budu státi na tom, že, jestliže vy
konali z nějakého důvodu ony činy, které jsou bez odporu 
znamenité, ctnost sama o sobě jim důvodem nebyla. ,Odňal 
řetěz nepříteli.4 — Ano, ale kryl sám sebe, aby nezahynul. 
,Avšak odvážil se velikého nebezpečenství.4 — Arciže, ale 
před zraky vojska. — ,Co z toho měl?4 — Slávu a lásku, 
což jest nejmocnější ochrana života, jejž chceme tráviti beze 
strachu. — ,Syna smrtí potrestal.4 — Jestliže bez příčiny, 
nechci býti potomkem tak bezohledného ukrutníka; pakliže 
to učinil, aby bolem svým posvětil zachovávání vojenského 
rozkazu a na uzdě držel vojsko ve válce nanejvýš nebezpečné 
strachem z trestu, staral se o blaho občanů jsa přesvědčen, 
že v něm blaho jeho vlastní je zahrnuto. — 36. A tato zá
sada má dalekosáhlou platnost. Neboť čím se rádi chlubíváte, 
zvláště pak ty, jenž pilně sbíráš dějepisné příklady, totiž 
připomínáním slavných lirdin a vychvalováním jich činů vy
konaných prý nikoli se zřetelem na nějakou výhodu, nýbrž 
pro samu mravní hodnotu, to celé se kácí, stanovíme-li právě

') Čtu fl Langenem velut.
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řečenou volbu, že totiž buď rozkoší se pomíjí za příčinou 
dosažení větších rozkoší, aneb bolestí se podstupují pro unik
nutí bolestí větších.

Hlava 11.

37. Ale o znamenitých a stkvělých činech slavných mužů 
zde dosti řečeno. Neboť brzy již naskytne se příležitost 
k vlastní rozpravě o směru všech ctností k rozkoši. Nyní 
však vyložím podstatu a jakost rozkoše, aby se odstranil 
každý omyl nezkušených, a pochopilo se, jak vážná, jak 
zdrželivá, jak přísná je nauka, která je pokládána za rozkoš- 
nickou, smyslnou a zženštilou. Nedržímeť se pouze té roz
koše, která s jakousi lahodou bezprostředně na přirozenost 
působí a ve smyslech vzbuzuje jakýsi příjemný pocit, nýbrž 
za největší rozkoš máme onu, která se pociťuje, když se od
straní každá bolest Neboť poněvadž, kdjž jsme zbaveni bo
lesti, radujeme se již z osvobození a sproštění vší obtíže — 
a vše to, z čeho se radujeme, je rozkoš jako to vše, čím 
jsme znepokojováni, bolest — správně nazvána jest bezbolesť- 
nost rozkoší. Neboť jako když pokrmem a nápojem hlad byl 
zahnán a žízeň, pouhé odstranění bolesti má za kladný ná
sledek rozkoš, tak za všech okolností zhoštění se bolesti 
způsobuje nastoupení rozkoše. — 38. Proto neuznal Epikur 
žádného středního členu mezi bolestí a rozkoší, nýbrž tvrdil, 
že právě to, co se zdá mnohým středním členem, totiž bez- 
bolestnost, jest nejenom rozkoší, nýbrž svrchovanou rozkoší. 
Neb kdokoli cítí, v jaké míře jest, ten je nezbytně buď ve 
stavu rozkoše neb ve stavu bolesti. Ale odstraněním bolesti, 
domnívá se Epikur, že dovršena jest svrchovaná rozkoš, tak 
že možná je pak změna a střídání rozkoše, nikoli však její 
vzrůst a rozvoj. — 39. Ale i v Athénách, jak jsem slýchal 
od otce, jenž vtipně a jemně stoiky si dobíral, na Kera- 
meiku1) je socha Chrysippa sedícího s nataženou rukou, 
kterážto ruka má znamenati, že míval zvláštní zálibu v této 
formě závěru: Zdali pak ruka tvoje ve stavu tom, v jakém

') K e r a m e i k o s ,  místo v Athénách ozdobené sochami slavných 
mužů. O C h r y s i p p o v i  v i z  I .  2 ,  6 .
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je moje1) teď, něčeho požaduje? — Ovšem že ničeho. — 
Ale kdyby rozkoš byla dobrem, požadovala by jí. — Věřím, 
že ano. — Není tedy rozkoš dobrem. — Otec můj říkával, 
že by tak2) ani socha nemluvila, kdyby mohla mluvili. Neboť 
závěr ten dosti bystrozraký svědčí proti Kyrenaikům, na Epi- 
kura se nehodí. Kdyby totiž byla rozkoší jen ona, která by, 
abych se tak vyjádřil, smysly lehtala, k nim jakousi lahodou 
přilnula a v ně vnikla, nemohla by ani ruka ani jiná část 
těla býti spokojena bezbolestností bez příjemného vzpružení 
rozkoše. Pakli však svrchovanou rozkoší je podle Epikura 
bezbolestnost, první větu ti právem uznáme, Chrysippe, že 
ruka v onom stavu ničeho nepožaduje; druhé však nikoli 
právem, že by požadovala rozkoše, kdyby tato byla dobrem. 
Nepožadovalať by jí proto, že vše, co postrádá bolesti, je ve 
stavu rozkoše.

Hlava 12.

40. Že je rozkoš nej vyšší dobro, lze velmi snadno po- 
chopiti takto: Představme si někoho, jenž duchem i tělem 
požívá velikých, mnohých a neustálých rozkoší, ana mn bolest 
ani nevadí ani nenastává — který pak stav můžeme pro- 
hlásiti za znamenitější a žádoucnější tohoto? Neboť člověk 
v tomto stavu nutně musí míti pevnost ducha nebojícího se 
ani smrti ani bolesti, poněvadž při smrti nemáme pocitn, 
bolest dlouho trvající bývá lehká, při veliké prudkosti pak 
krátká, tak že nás při její velikosti těší její krátké trvání, 
při dlouhém trvání pak její lehkost. — 41. Druží-li se k tomu 
i ta okolnost, že se neděsí ani moci božské ani minnlým po
žitkům zmizeti nedá a ustavičnou vzpomínkou na ně se ve
selí: je tu ještě nějaký přírůstek dobra možný? Naproti němu 
postav někoho zchváceného takovými bolestmi těla i duše, 
jaké jen člověka postihnouti mohou, ana mu nekyne pražádná 
naděje, že někdy bude lépe, au nemá k tomu ke všemu ani 
přítomné ani minulé rozkoše — dá se něco bídnějšího pro- 
sloviti aneb pomysliti? Třeba-li se tudíž co nejvíce var ováti

■) Dle konjektury Langenovy quem&dmodum aifecta mea nunc est.
a) T. j. tak naivně.

Cicero, O nojvyfiátm dobru. 2
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života přeplněného bolestmi, jest zajisté nej vyšší zlo žiti v bo
lesti; a s touto větou srovnává se, že nej vyšší dobro je žiti 
v rozkoši. Neboť náš duch nemá jinak ničeho, kde by mohl 
klidně stanouti jako u dle, všecky způsoby strachu a žalu 
odvozují se od bolesti, a mimo to není ničeho, co by dle 
své povahy mohlo působiti nám nepokoj neb úzkost. — 
42. Mimo to i touha i odpor i vůbec všechno konání vyplývá 
buď z rozkoše neb z bolesti. Za toho stavu věcí jest patrno, 
že všechny řádné a chvalitebné činy nesou se k tomu, aby 
se žilo v rozkoši. Poněvadž pak je to buď nejvyšší neb nej
poslednější neb nej svrchovanější dobro (což nazývají Rekové 
t&og), které samo jsouc nepodmíněno všechny věci podmiňuje, 
dlužno vyznati, že nej vyšším dobrem jest příjemně žiti.

Hlava 13.

Ti, kdož za nejvyšší dobro pokládají ctnost a okouzleni 
leskem slova nepozorují, čeho příroda požaduje, budou zba-- 
veni nejosudnějšího bludu, budou-li chtíti poslouchat! Epikura. 
Neboť kdyby ony vaše výtečné a krásné ctnosti nepůsobily 
rozkoše, kdo pak by je pokládal za chvály hodné aneb žá
doucí? Neboť jako dovednosti lékařské neschvalujeme pro 
znalost samu o sobě, nýbrž pro zdraví, a umění kormidel
níka, protože mu jde o dobrou plavbu, chválí se pro užitek, 
nikoli pro zručnost, tak i moudrost,1) kterou dlužno po- 
kládati za umění života, nebyla by vyhledávána, kdyby ne
jevila žádných účinků; nyní ovšem je vyhledávána, poněvadž 
je téměř umělkyní ve vjjfckdáxání a připravování rozkoše. — 
43. (Co však já rozumíny slovem rozkop vidíte již, aby snad 
můj výklad neutrpěl sjfovem vyvolávajícím nevoli.) Neboť,
poněvadž život lidský .upadá ve strast hlavně z neznalosti 
dobra a zla, a lidé pro ten blud^jednak často největších roz
koší jsou zbavováni a nej krutějšími duševními bolestmi mu- *)

(/ \// Z 'lu /f
v'

*) V následujícím jedná se o tom, že i čtyři základní ctnosti při
cházejí k platnosti v učení Epikurově. Jsou to: moudrost (prudentia 
<PQÓvrjaig), spravedlnost (iustitia Sixaioavvrf), statečnost (fortítudo uvSQÚa), 
mírnost, nměřenost, rozvážnost (moderatio, temperantia aca<pQocvvtj).

WĚ ____ _«h JC -_______ ___________________________ .
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čeni, třeba se přidržet! moudrosti, která zažehnává hrůzy1) 
a žádosti a zaplašujíc nerozvážnost všech klamných domně
nek, nabízí se nám za nejspolehlivější vůdkyni k rozkoši. Jeť V 
moudrost to jediné, co zahání žal ze srdce, co nás nenechá 
strachy se chvíti; za jejího vedení můžeme žiti v klidu udu- 
síce plápol všech žádostí. Jsouť žádostí nenasytné a hubí 
nejen jednotlivce, nýbrž i celé rodiny, ba otřásají často i ce
lým státem. — 44. Z vášní rodí se zášť, rozmíšky, nesvornost, 
vzpoury a války. A ty neřádí jenom venku a nevrhají se ve 
slepé zběsilosti jenom na jiné, nýbrž i vnitř srdce uzavřeny 
jsouce mezi sebou jsou ve sváru a sporu, Čehož nutným ná
sledkem jest nejvyšší hořkost života. Proto jen moudrý zho
stiv se nadobro planých představ a bludů v mezích přírody 
jsa spokojen může žiti beze žalu a strachu. — 45. Neboť 
které rozdělení žádostí je buď užitečnější neb k dobrému ži
votu příhodnější než ono, jehož Epikur použil? On řadí do 
jedné třídy ony žádosti, které jsou přirozené a nutné, do 
druhé přirozené, ale nikoli nutné, do třetí, které nejsou při
rozené ani nutné. Jich vzájemný poměr jest: nutné dají se 
ukojiti bez veliké námahy a bez značných výloh. — 46. Ani 
přirozené nepožadují mnoho, protože sama příroda má bo
hatství, kterým se spokojí, a to dá se lehko zjednati a je 
omezené. U planých však žádostí nelze nalézti ani míry 
ani meze.

Hlava 14.

Vidíme-li tedy, že celý život ve zmatek upadá pro blud 
a nevědomost, a že moudrost jest to jediné, co nás sprošťuje 
zběsilých vášní a úzkoprsé hrůzy, učí s oddaností nésti rány 
osudu a ukazuje všechny cesty, které vedou ke klidu a míru, 
proč pak bychom váhali prohlásiti, že dlužno se domáhati mou
drosti pro rozkoše a nemoudrosti se vystříhali pro obtíže? — 
47.,A týmž způsobem dotvrdíme, že ani mírnost není žá
doucí sama pro sebe, nýbrž proto, že přináší dušem mír a je 
jakýmsi zvláštním souladem usmiřiye a umírřuye. Jeť to f

') Strach ze smrti a z bohů.
2*
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mírnost, která nás vybízí, abychom se drželi rozumu ve vě
cech, jichž máme požadovat! aneb se stříd. Nepostačit’ roz- 
hodnouti, co třeba učiniti aneb neučiniti, nýbrž dlužno také 
státi na rozhodnutí. Avšak lidé na větším díle, poněvadž ne
dovedou pevně setrvati na svém předsevzetí, přemoženi a roz
rušeni naskytujícím se přeludem rozkoše vrhají se v pouta 
chtíčů. Pak nevidí následkův a pro rozkoš jednak nepatrnou, 
jednak nikoli nutnou, která také jinak by se dala zjednati, 
& jíž by mohli -postrádati bez bolesti, upadají brzy do povážli
vých nemocí, brzy do ztrát, brzy do hanby, ba často propa
dají zákonitým a soudním trestům — 48. Ti však, kdož tak
chtí užiti rozkoší, aby tyto neměly žádných bolestných ná-

v^.» ■
M sledkův, a kdož pevně stojí na svém rozhodnutí, že totiž

k : *ř ’ = r  
f  -

okouzleni jsouce rozkoší neučiní toho, co, jak cítí, se učiniti 
nemá, ti pominutím rozkoše dosahují rozkoše svrchované. Ba 
oni trpí Často i bolest, aby neupadli u větší nečiníce tak.

5>; -
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Z toho jest patrno, že netřeba se varovati nemírnosti samé 
o sobě, a že třeba mírnosti se domáhati nikoli protože se 
rozkoším vyhýbá, nýbrž že dosahuje větších.

ř>: •-•*4 --t. * v*
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■* Hlava 15.
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49. Týž poměr shledáváme také u statečnosti. Nevábit 
samo o sobě ani vykonávání prací ani snášení bolův ani trpěli

vost ani sama velebená činnost ni vytrvalosti ni bdělosti,1) 
ba ani statečnost, nýbrž těch vlastností se domáháme, aby

chom žili bez starosti a strachu a ducha i tělo podle mož-
h *• .• "-
E * -? S

|f *! ' •■,

nosti zbavili obtíží. Neboť jako na jedné straně strach ze 
smrti kalí celý stav klidného života, jako jest bědno pod- 
lehnouti bolestem a snášeti je myslí zkormoucenou a ochab-

E’Vři>
yr.'/; ..

■lou, a pro tuto duševní slabost mnozí úplně zahubili rodiče, 
mnozí přátele, někteří vlast, přemnozí pak samy sebe: tak 
duch silný a povznesený je prost vší starosti a úzkosti. Po-

E ^ t ’-í®"" hrdá i smrtí — jsouť nebožtíci v témže stavu jako před na
rozením — a proti bolesti je obrněn tak, že jest si vědom,

HE^ f l: %•*
pf! *  \ ■ (.. *

•) Ctu s Gustafásonem nec assiduitatis nec vigiliae e& ipsa, quae 
l&ud&tur, industria.
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kterak největší bolesti končí smrtí, malé mají mnohé pře
stávky úlevy, prostředních pak sami jsme pány, tak že, jsou-li 
snesitelný, snášíme je, pakli nikoli, s klidnou myslí odchá
zíme se světa jako z divadla, když se nám nelíbí. Z toho je 
patrno, že ani bázlivost a zbabělost není zatracována, ani 
statečnost a trpělivost chválena sama o sobě, nýbrž že ony 
vlastnosti jsou odsuzovány, protože plodí bolest, tyto pak 
žádány, protože plodí rozkoš.

Hlava 16.

50. Zbývá ještě spravedlnost; pak bude promluveno 
o všech ctnostech; ale o ní dá se říci téměř totéž. Jako jsem 
ukázal souvislost moudrosti, mírnosti, statečnosti s rozkoší, 
od níž se nedají nikterak zcela odloučiti, taktéž jest souditi 
o spravedlnosti. Ta nejenom nikomu nikdy neškodí, nýbrž 
naopak vždy zjednává uspokojení mysli jak vlastní silou a 
povahou svou, tak i nadějí, že nebude nedostatek ničeho, 
čeho požaduje nezkažená * *) přirozenost. A jako nerozvážnost, 
vášnivost a zbabělostu) vždy nás sužují, vždy znepokojují a 
zmatek způsobují, tak i nešlechetnost, usadila-li se v srdci 
někoho, způsobuje zmatek pouhou svou přítomností; když pak 
něco osnuje, nechť si jedná sebe tajněji, přece nebude se moci 
nikdy spolehnouti, že to vždy zůstane ukryto. Činům nešlechet
níkův obyčejně jde v zápětí napřed podezření, pak veřejné 
mínění, pak žalobce, pak soudce; ba mnozí, jako za tvého 
konsulátu, sami se udali. — 51. A ti, kteří míní, že jsou do
statečně chráněni a obrněni proti spoluvědomf lidskému, bojí 
se přec vědomí božského a pokládají právě onen nepokoj, jenž 
sžírá ve dne v noci srdce jejich, za trest přisouzený jim bohy 
nesmrtelnými. Jak pak mohou nešlechetné Činy přispívat! takou 
měrou k umenšení životních nesnází, jakou přispívají ku zvýšení 
jich jednak zlým svědomím, jednak zákonitým trestem a nevolí 
spoluobčanů ? A přece někteří lide neznají míry v penězo-

') T. j. vášnémi.
*) To jsou opaky tři základních ctností, moudrosti, mírnosti a sta

tečnosti; nešlechetnost jest opakem spravedlnosti.
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chtivosti, ctižádosti, vlády chtivosti, rozmařilosti, obžerství a 
ostatních vášních, jichž neumenší nikdy nijaká nepoctivě na
bytá kořist, nýbrž spíše je rozdmychuje, tak že dlužno takové 
lidi spíše trestati než je odučovati. — 52. Vyzývá tedy zdravý 
rozum moudré lidi ke spravedlnosti, slušnosti a poctivosti. 
Ani člověku nevýmluvnému aneb málo mocnému nesprave
dlivé skutky neprospívají, poněvadž nedovede snahy své pro- 
vésti1) ani udržeti, když je provedl. Dary štěstí aneb ducha 
hodí se spíše ušlechtilé mysli, kterou kdo osvědčuje, zjednává 
si náklonnost, a — co je nej příhodnější prostředek ke klid
nému životu — lásku, zvláště když není žádné příčiny ke 
hříchu. — 53. Neboť žádosti přirozené dají se snadno ukojiti 
beze všeho bezpráví, marným však nesmíme býti po vůli. 
Neníť jich předmětem nic žádoucího, a v bezpráví samém je 
více škody nešli je prospěchu ve věcech bezprávím nabytých. 
A tak ani o spravedlnosti nemohl by někdo právem tvrditi, 
že je sama o sobě žádoucí, nýbrž je jí proto, že přináší s sebou 
snad nejvíce příjemnosti. Neboť těšiti se úctě a lásce je pří- 
jemno, protože to činí život bezpečnějším a na radosti bohatším. 
Proto míníme, že jest se stříci nešlechetnosti nejen pro ony 
nevýhody, které potkávají nešlechetníky, nýbrž daleko spíše, 
protože nedopřeje volného oddechu ani volné chvíle tomu, 
jehož duši zaujala. — 54. Jestliže tedy ani chvála samých 
ctností, jíž se blýskávají ostatní filosofové, nemůže nalézti 
cíle, nesměřuje-li k rozkoši, rozkoš pak sama je to, co nás 
k sobě zve a vábí svou vlastní přirozeností, nemůže býti po
chybnosti, že ona je svrchovaným a konečným dobrem, a že 
blaženě žiti není nic jiného nežli žiti v rozkoši.

Hlava 17.

55. Co souvisí s touto zjištěnou a nezvratnou zásadou, 
krátce vyložím. Pokud se týče nej vyššího dobra a zla t. j. 
rozkoše neb bolesti, není omylu, avšak mnozí chybují nezna
jíce jejich pramene, z něhož pocházejí. Přiznáváme pak, že 
rozkoše a boly duševní vznikají z rozkoší a bolů tělesných.

') Nemá výmluvnosti ani moci, aby jich uhájil.
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Proto připouštím, co jsi tvrdil před chvílí, že totiž prohrávají 
celou při našinci, kteří jsou jiného mínění — a těch je, jak 
vidím, mnoho, ale nezkušených. Ačkoli pak nám duševní 
rozkoš působí radost a duševní bolest nesnáze, přece obé po
chází z těla a vztahuje se na tělo. Ale přes to nepopíráme, 
že rozkoše a bolesti duševní jsou o mnoho větší než tělesné. 
Neboť tělem nemůžeme cítiti, leč co je časem a prostorem 
přítomno, duchem však i minulé i budoucí. Neboť dejme tomu, 
že cítíme stejnou bolest, když tělesně trpíme,1) přec může 
tento bol býti značně stupňován domněnkou, že nám hrozí 
nějaké věčné a nekonečné zlo. Téhož dá se použiti též u roz
koše, že totiž je tím větší, nemáme-li podobných obav. —
56. To je tedy zřejmo, že největší buď rozkoš neb strast 
duševní větší vliv má buď na blažený neb bídný život, nežli 
obé,a) jestliže stejně dlouho je v těle. Neuznáváme však, že 
po odstranění rozkoše ihned jde v zápětí žal, leda že na místo 
rozkoše bolest nastoupila. Naproti tomu tvrdíme, že se radu
jeme ze sproštění bolestí, třeba že nenastoupila rozkoš, jež 
působí na smysly; z toho lze poznati, jaká rozkoš jest necítiti 
bolesti. — 57. Ale jako jsme vzpružováni dobry, jež očeká
váme, tak se těšíme z těch, na něž vzpomínáme. Pošetilci 
však jsou mučeni vzpomínkou na zla, moudré těší minulá 
dobra osvěžená milou upomínkou. Jest však v moci naší, 
abychom jednak věci nemilé pochovali u věčné zapomenutí, 
jednak šťastné příhody příjemně a sladce si připomínali. Ale 
pohlížíme-li na minulé věci s pozorností a upjatostí, dosta
vuje se žal, byly li zlé, radost, byly-li dobré.

Hlava 18.

O té znamenité, volné, prosté a přímé cesty k blaženému 
životu! Neboť, ježto nemůže býti pro Člověka nic lepšího nežli 
žiti úplně bez bolesti a obtíže a užívati největších rozkoší těles
ných a duševních, zdali nevidíte, že se nepomíjí nižádného pro
středku k povznesení života, abychom snáze dosáhli vytčeného

') T. j. jako když máme bol duševní. 
a) T. j. rozkoš a strast.
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cíle, t. j. svrchovaného dobra? Hlasitě volá Epikur, ten, o němž 
tvrdíte, že je příliš oddán rozkošem, že nelze žili příjemně, 
nežije-li se moudře, počestně a spravedlivě, ani zase moudře, 
počestně a spravedlivě, nežije li se příjemně. — 58. Neboť 
ani obec při vzpouře nemůže býti blaženou ani dům při ne
svornosti svých pánů. Tím méně může duch jsoucí v rozporu 
a sváru sám s sebou okoušeti nějaké části ryzí a nezkalené 
rozkoše. Jestliže však se stále oddává protivným a sporným 
náklonnostem a záměrům, nemůže se dočkati pražádného po
koje a poklidu. — 59. Jsou-li pak vážnější choroby tělesné 
překážkou příjemného života, oč větší překážkou jsou nutně 
choroby duševní! Jsou pak duševní choroby nezřízená a planá 
penězochtivost, ctižádost, vládychtivost a prostopášnost. K tomu 
se druží různé druhy žalu, nesnází, zármutku, které sžírají a 
starostmi hubí srdce lidí nechápajících, že duše nemá bolest 
cítiti nad ničím, co není v žádné souvislosti s přítomným 
neb budoucím bolem duševním. A věru každý pošetilec je 
stižen některou z uvedených chorob; každý pošetilec je tedy 
nebohý. — 60. K tomu druží se ještě smrt, která mu hrozí 
jako Tantalovi balvan,1) a pak pověrčivost, jíž* kdo jest na
sáklý, nikdy nemůže dojiti poklidu. Mimo to nevzpomínají 
dober minulých, přítomných nepožívají, jenom na budoucí če
kají, a poněvadž ta nemohou býti jista, nyjí úzkostí a stra
chem. Nejvíce jsou mučeni, když pozdě pociťují, že se marně 
pachtili buď po penězích neb po vládě neb po moci neb po

V_ J. Z£jf Xí J_L-JL ___ i— x i  z ------—cil. neuuucwjii se zaunycn ruznusi, ac jsuuce iiausem na- 
dějí, že se jich domohou, podstoupili pro ně mnoho perných 
prací. — 61. Ejhle pak jsou zase malomyslní a úzkoprsí aneb 
vždy nade vším zoufající neb zlomyslní, závistiví, nepřístupní, 
lidí se štítící, zlolajní tupiČi,2) jiní pak dokonce oddaní po
hlavním výstřednostem, jiní svévolní, jiní opovážliví, nesty
datí a spolu nestřídmí a zbabělí, nesetrvající nikdy na svém 
rozhodnutí. Proto v životě jejich není nikdy úlevy v nesuá-

') Zde drží se Cicero pověsti, dle niž nad hlavou Tantalovou v pod
světí vznáší se balvan. Tantal, král fryžský, býval zv&n k hostinám bož
ským, ale zneužíval toho vyznamenání.

*) Čtu monstrosi a překládám dle výkladu Hindova Untersuchun- 
gen II. 2. 686.
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zích. Proto není ani nikdo z pošetilců šťasten ani z moudrých 
nešťasten. A to dokazujeme mnohem lépe a správněji než 
stoikové. Oni totiž tvrdí, že nic není dobrem leč jakýsi přelud, 
který nazývají mravním dobrem, jménem spíše stkvělým 
než významným; ctnost pak opírajíc se o toto mravní dobro 
nepotřebuje prý žádné rozkoše a postačí sama sobě k blaže
nosti.

62. Ale tyto názory dají se proslovili do jistéIníry nejen 
bez našeho odporu, nýbrž dokonce e naším souhlasem. Uvádíť 
Epikur mudrce vždy jako blaženého: má omezené žádosti, 
smrti nedbá, o bozích nesmrtelných má beze všeho strachu 
správné mínění, neváhá odejiti se světa, shledává-li to lepším. 
Těmito vlastnostmi jsa obrněn žije vždy v rozkoši. Neníť ani 
chvilky, v níž by neměl více rozkoší než bolestí. Vzpomínáť 
i na minulost s povděkem, přítomnosti pak oddává se tak, 
že upírá zřetel na její cenu a její příjemnost, a není závislý 
na budoucnosti, nýbrž očekává jí užívaje přítomnosti. Oněch 
chyb, které jsem před chvílí hromadně uvedl, je velice dalek 
a srovnávaje život pošetilců se svým pociťuje neobyčejnou 
rozkoš. A zastihnou-li jej některé boly, nemají nikdy takové 
síly, aby moudrý neměl více příčin k radosti než k úzkosti. —
63. V pravdě velmi případně tvrdí Epikur, že osud jde mou
drému zřídka na přič, že on věci nejzávažnější a nejdůleži
tější provádí vlastním věhlasem a rozvahou, a že neomezený 
věk nemohl by poskytnouti větší rozkoše, než poskytuje tento 
náš věk, jak vidíme, omezený. O vaší dialektice*) pak 
soudil, že nemá žádného významu jak k nápravě života tak 
ani k usnadnění vědeckého zkoumání. Na fysiko kladl hlavní 
váhu. Touto naukou2) poznává se i pravý význam slov, pod
stata řeči a poměr souhlasného i sporného. Poznavše pak 
podstatu všech věcí, zbostíce se pověrčivosti zbavujeme se 
strachu ze smrti, neupadáme ve zmatek pro neznalost věcí, 
z které často vznikají strašné hrůzy. Konečně seznajíce poža-

Hlava 19

') Dialektika (logiku) pokládali Epikurovci za vedlejší.
*) Následující náleží v obor dialektiky, nikoli fysiky.
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dávky přírody budeme také mravnějšími. Potom však, bude- 
me-li míti ustálený názor světový, zachovávajíce onen řád,’) 
který jakoby s nebe spadl ku poznání všech věd. dle něhož 
se řídí soudy o všech věcech, neupustíme nikdy od svých 
zásad přemoženi jsouce přemlouváním některého člověka. —
64. Nebude-li však prozkoumána podstata věcí, nebudeme 
nijak moci zastávati se soudů smyslových. A dále. cokoli vi
díme duchem, to vše pramení ve smyslech; a až budou tyto 
vesměs spolehlivé, pak teprve, jak učí soustava Epikurova, 
bude možno nějaké poznání a pochopení. Ti, kdož popírají 
spolehlivost smyslového pozorování2) a tvrdí, že smysly nic 
nemůže býti vnímáno, nemohou vyloučivše smysly ani to uči- 
niti srozumitelným, o čem vykládají. Mimo to popíráním po
znání a vědění ruší se veškeren základ pro zařízení života 
i jednání. Tak lze ve fysice čerpati statečnost proti strachu 
ze smrti, vytrvalost proti bázni pramenící v pověrčivosti, uko
jení duševní odstraněním neznalosti všech skrytých věci3) 
i umírněnost vysvětlením podstaty vášní a jejich druhů. Rov
něž, jak jsem právě vyložil, řádem poznání a soudem stanove
ným od téhož Epikura vštěpuje se rozeznávání pravdy od 
nepravdy.

Hlava 20.

65. Zbývá ještě bod pro tento náš výklad snad nejne- 
zbytnčjší, totiž o přátelství, o kterém tvrdíte, že naprosto 
zmizí, je-li rozkoš nejvyšším dobrem. O něm tedy Epikur 
vyslovuje se tak, že ze všech věcí, jež nám moudrost opatřila 
ku blaženosti, nic není nad přátelství důležitějšího, nic vy
datnějšího, nic potěšitelnějšího. A tuto svou zásadu potvrdil 
nejen řečí, nýbrž mnohem více svým životem, činy a povahou. 
Jakou vzácností to jest, dokazují staré básně. Ač je jich tak 
mnoho a tak rozmanitých sahajících až do šerého dávnověku, *)

') Míněn spis Epikurův 7te^í xqitijqíov xaváv o poznatku pravdy 
čili vodítko.

a) Ková akademie uznávala jen pravděpodobnost, popírajíc možnost 
poznání pravdy.

*) Skrytých v zemi, ve vzduchu, na nebi.
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najdou se v nich sotva tři dvojice přátel, tak že začínaje 
Theseem dojdeš k Orestovi.1) Avšak Epikur jak veliké měl 
zástupy přátel a jakým přátelským souhlasem prodchnuté 
v jedinkém a to těsném domě! A podobně jednají Epikurovci 
dodnes. Ale vraťme se k věci; není třeba mluviti o lidech. —
66. Trojím způsobem, jak vidím, jednali našinci o přátelství. 
Jedni tvrdíce, že rozkoše, vztahující se na přátele, nejsou 
samy o sobě tak žádoucí jako si žádáme vlastních — a v tomto 
bodě zdá se některým, že pevnost přátelství se viklá — hájí 
přec toho tvrzení a snadno, jak se mi zdá, pomáhají si z roz
paků. Prohlašují totiž, že jako ctnosti dříve uvedené tak ani 
přátelství nedá se odloučiti od rozkoše. Neboť, ježto osamo
cenost a život bez přátel je pln úkladův a strachu, rozum 
sám nás vyzývá opatřovati si přátele, jichž získáním se mysl 
posilňuje a nemůže se zhostiti naděje na zjednávání požitků. —
67. A jako zášť, nepřízeň, opovrhování jsou v odporu s ra
dostmi, tak jest přátelství nejen nej věrnější příznivec; nýbrž 
i tvůrce radostí jak přátelům tak sobě. Ono oddává se nejen 
požitku radostí přítomných, nýbrž je vzpružováno také nadějí 
na dobu nej bližší a pozdější budoucnosti. Protože se tedy ne
můžeme bez přátelství dodělati pevné a trvalé radosti životní 
ani samo přátelství udržeti, nemáme-li stejné lásky k přáte
lům jako k sobě samým: proto přátelství má jednak tento 
výsledek, jednak je sloučeno s rozkoší. Radujemeť se z ra
dosti přátel jako ze své vlastní a rovněž tak cítíme žal v jich 
zármutku. — 68. Pročež moudrý bude chováti k příteli totéž 
smýšlení jako k sobě samému a zrovna ty námahy, jež by 
poduikl pro své potěšení, podnikne pro potěšení přítele. A co 
řečeno o ctnostech, kterak totiž vždy tkví v rozkoších, totéž 
dlužno říci o přátelství. Velepřípadně pronáší se Epikur asi 
těmito slovy: Táž zásada obrnila duši, aby se nebála 
nijakého zla buď věčného neb trvalého, která nám 
zjednává přesvědčení, že právě na dráze životní přá
telství jest nám oporou nej mocnější. — 69. Někteří 
Epikurovci jsou však trochu ostýchavější proti vašemu hano

') Mídí se T h e s e u s  a  P e i r i t h o o s ,  A c h i l l e s  a  P a t r o k l c s ,  
O r e s t e s  a  P y l a d e s .  Ale již Torquatus mohl přidat! dvojice: D a m o n  
a  F i n t i a s ,  E p a m e i n o n d a s  a  P e l o p i d a s .



28 * • Kniha první.

bení, ale přec dosti bystrozrací a ti se obávají, že celé přá
telství by jaksi pokulhávalo, kdybychom mínili, že se máme 
domáhati přátelství pro svou rozkoš. Tvrdí tudíž, že první 
přátelské styky, svazky a projevy stran ujednání trvalého obco
vání dějí se pro rozkoš; když však další styky vytvořily dů
věrnou známost, pak že vykvétá láska taková, že třeba žádný 
prospěch z přátelství nevyplýval, přece přátelé sami k vůli 
sobě samým vzájemně se milují. Neboť oblibujeme-li si ze 
zvyku místa, chrámy, města, gymnasia, Maitovu pláň, psy, 
koně, kratochvíli tělocvičnou neb loveckou, oč snáze a důvod
něji bude se to moci stati v obcování s lidmi ? — 70. Ně
kteří však tvrdí, že mezi moudrými je závazek nemilovati 
méně přátele než samy sebe. Možnost toho pochopujeme, vi
díme, že se to často skutečně stává, a je zřejmo, že ku pří
jemnému živobytí nedá se nalézti pranic nad takový svazek 
příhodnějšího. Z toho všeho dá se posoudíti, že přátelskému 
poměru to nejen pranic nevadí, klademe-li nejvyšší dobro 
v rozkoš, nýbrž že bez tohoto předpokládání zavedení přá
telství ani mysliti se nedá.

Hlava 21.

71. Pročež je-li to, co jsem řekl, nad slunce jasnější a 
průzračnější, je-li vše čerpáno z pramene přírody, jestliže celé 
řeči mé hodnověrnosti zjednávají smysly, t. j. svědkové zcela 
nepředpojstí, jestliže nemluvňata, ba i němá zvířata poučována 
a vedena přírodou téměř vyslovují, že nic není oblažujícího 
leč rozkoš, nic protivného leč bol, o čemž vydávají soud ne- 
zkalený a nepředpojatý, zdali nejsme zavázáni co nejvřelejšími 
díky tomu, jenž uslyšev tento jaksi hlas přírody chopil se ho 
tak pevně a důrazně, že všechny lidi zdravého rozumu uvedl 
na cestu mírného, klidného, pokojného a blaženého života? 
Příčinou toho, že se ti zdá málo učeným, jest to, že nic ne
pokládal za učenost leda to, co je podporou nauky o blaže
nosti. — 72. Či měl snad tráviti čas čtením básníků — jak 
to činíme my já a Triarius na tvé vybízení — v nichž nelze 
nalezti pravého užitku a celá zábava je dětinská? Neb se 
měl jako Plato mořiti uměnami musickými, totiž geometrií,
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počty a hvězdářstvím, což vše vycházejíc z nepravých základů 
správným býti nemůže, a kdyby správným bylo, nebylo by 
nám nic plátno k příjemnějšímu, t j. lepšímu životu? Těmto 
tedy uměním se měl oddati, ale umění života tak pracného 
a v stejném poměru požehnaného měl nechati? Není tedy 
Epikur skutečně nevzdělaným, ale ti nejsou učenci, kteří 
míní, že třeba se učiti až do stáří tomu, čeho neznalost je 
hanbou pro hochy. Po těchto slovech vece: Vyložil jsem svoje 
mínění a to za tím účelem, abych poznal tvůj soud. Dodnes 
nebyla mi dána možnost, abych tak učinil podle svého přání.



Kniha druhá.
Hlava 1.

1. Tu, když se oba na mne zahleděli a dávali na jevo 
svou ochotu poslouchali, pravím: Především prosím, abyste 
nemyslili, že k vám budu jako filosof míti nějakou školskou 
přednášku, čehož jsem ani u vlastních filosofů nikdy hrubě 
neschvaloval. Neboť kdy pak Sokrates, jenž může právem 
býti prohlášen za otce filosofie, učinil něco takového ? To 
bylo obyčejem těch, kteří se tehdy zvali sofisty. Mezi nimi 
první Gorgias leontinský * *) odvážil se ve shromáždění žá- 
dati za otázku, t j. vyzývati, aby kdo udal, o čem si přeje 
slyšeli přednášku. Odvážlivé to počínání, ba řekl bych ne
stoudné, kdyby toto zařízení nebylo později přešlo na naše 
filosofy.a) — 2. Ale vidíme, že i onen jmenovaný i ostatní 
sofisté, jak patrno z Platona, došli výsměchu od Sokrata.
KJ11 LULI& nlr A4i *vi Á  riítv\j&lkU lililUllIIil n Tři*r\4Áiróv»í»Yi lil n a ai inrlnlrnfi TYlínAnía v j puivaiuiii uicuu vjian.au iiiiucin

oněch, s nimiž hovořil, aby k jich odpovědem po případě 
podal své námitky. Kdežto u pozdějších filosofův obyčej tento 
nebyl zachováván, Arkesilaus3) zavedl jej znova a zařídil 
věc tak, že ti, kdož ho chtěli poslouchati, nevyptávali se jeho, 
nýbrž sami pronášeli své názory; když domluvili, on mluvil 
proti nim. Jeho posluchači hájili pak svého mínění, pokud 
mohli. Ale u ostatních filosofů, kdo učinil otázku, mlčí. A to

*) G o r g i a s  z Leontinoi (nyní Lentini) na Sicílii, vedle P r o t a -  
g o r y  nejslavnější sofista, žil v 1. 483—875.

*) T. j. novou akademii. *
s) A r k e s i l a u s  z Pitany v Aiolii (815—241), žák Theofrastův, za

kladatel druhé akademie.



děje se už také v akademii. Neboť když ten, kdo chce po* 
slouchati, pronese větu: „Mně se zdá rozkoš nejvyšším do
brem," vykládá se opačné mínění souvislou řečí. Tak snadno 
lze pozorovati, že kdož něco vydávají za svůj názor, nejsou 
sami toho mínění, nýbrž chtí slyšeti opačné. — 3. My po
stupujeme přiměřeněji. Neboť Torquatus neřekl jenom, co 
mini, nýbrž také proč. Já však se domnívám, že, ačkoli jeho 
souvislá přednáška mne neobyčejně pobavila, přece přiměře
něji — když se zastavíme u jednotlivostí a poznáme, co kdo 
připouští, co zavrhuje — z vět připuštěných činí se žádané 
závěrky a přichází se k výsledku. Neboť, ježto řeč se valí 
jako bystřina, nelze přece, ač unáší hojnost věcí všelikých, 
nic zadržeti, nic zachytiti, nikde dravé řeči v mezích udržeti. 
Avšak při vyšetřování vědeckém každá řeč, jež se koná sou
stavně, musí míti především předběžné ustanovení, jako je 
v některých právních věcech: Tento předmět se bude 
projednávati, aby mezi účastníky rozpravy zjednána byla 
shoda o předmětu rozpravy.

Hlava 2.

4. Tohoto požadavku, daného Platonem ve Faidru,*) 
přidržel se Epikur a uznal, že se to má díti při každém vě
deckém výkladě. Ale co bezprostředně z toho vyplývá, toho 
neviděl. Praví totiž, že neschvaluje, aby se podala definice. 
Bez této však není někdy mezi těmi, kdož jsou na rozpacích, 
možná shoda o projednávaném předjnětě, jako na př. o tom, 
o Čem nyní vyšetřujeme. Hledáme totiž nej vyšší dobro; a tu 
můžeme věděti, jaké toto jest, nesjednotíme-li se, užívajíce 
výrazů nej vyšší dobro, o tom, co je nejvyšší a co též 
dobro samo V — 5. Avšak toto odhalení pojmů jaksi zastře
ných, kterým se zjevuje podstata každé věci, sluje definicí. 
Také ty užíval jsi jí nevědomky tu a tam. Neboť právě pojem 
tohoto nejvyššího neb svrchovaného neb nejzazšího definoval 
jsi tak,*) že je to ono, co podmiňuje všechno správné ko

') V zachovaném dialogu Platonově (p. 237 B.),
*) Viz I. 9, 29.
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nání, samo však je nepodmíněno. A to je znamenité. Také 
co je dobro šatilo, kdyby byla potřeba kázala, byl bys defi
noval jako to, co jest od přírody žádoucí aneb co prospívá 
aneb co těší aneb co je pouze libo. Nyní bych si přál, ne- 
ní-li ti to obtížno, abys rovněž — poněvadž definování není 
ti vůbec proti chuti, a činíš tak, když se ti chce — určil, 
co je rozkoš, o níž jedná celé toto vyšetřování. — 6. Kdo 
pak, prosím, vece, by nevěděl, co je rozkoš aneb kdo by po
strádal nějaké definice k lepšímu pochopení? ltekl bych, že 
jsem to já sám, dím, kdyby se mi nezdálo, že jsem pojem 
rozkoše jasně poznal a dosti určitě pochopil. Nyní však tvr
dím, že sám Epikur neví a v tom kolísá, a že zrovna on, 
který často hlásá, že třeba bedlivě vyj ad řo váti, jaký význam 
spočívá ve slovech, někdy nechápe, co značí toto slovo roz
koš, t. j. jaký pojem v tomto slově spočívá.

Hlava 3.

Na to onen vece s úsměvem: To by bylo věru výtečné, 
aby ten, který tvrdí, že rozkoš jest cílem našich snah, ona 
že je krajní, ona konečné dobro, neznal podstaty a povahy 
její. A přec, dím, buď Epikur neví, co je rozkoš, aneb toho 
neví kde kdo na celém světě. Jak to? vece. Poněvadž všichni 
míní, že rozkoší je to, co smyslové přijímajíce jsou uvedeni 
v pohyb a prodchnuti jakousi lahodou. — 7. Co tedy? Nezná 
snad Epikur oné rozkoše ? Ne vždy, odtuším, neboť někdy ji 
zná až příliš dobře, protože dosvědčuje, že nemůže ani po- 
chopiti, kde je aneb co je nějakým dobrem mimo ono, kte
rého požíváme jídlem a nápojem, zábavou sluchu a pohlavní 
rozkoší, či snad toho nepraví? Jako bych se, vece, za to 
styděl aneb nedovedl ukázati, jak to míněno! Já nepochybuji, 
pravím, že snadno dovedeš, a nemáš příčiny stydéti se při
svědčit! mudrci, který, pokud vím, jediný se odvážil prohlá
sit! se za mudrce. Neboť o Metrodorovi1) se nedomnívám, že 
se sám za mudrce prohlásil, ale když tak byl nazýván od 
Epikura, že nechtěl odmítnouti takového vyznamenání. Oněch

’) Viz i. 7, 25.
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pak sedm ') nazváno tak ne svým hlasem, nýbrž hlasem všech 
národů. — 8. Ale zde předpokládám, že Epikur těmito slovy 
rozumí jistě týž význam rozkoše jako ostatní. Všichni totiž 
nazývají příjemný pohyb, kterým se smysly uvádějí v pří
jemnou náladu, řecký í,Čovi% latinsky v o lup tas. Čeho si 
tedy, vece, vlastně ještě přeješ? Povím, řku, a to sice spíše 
pro poučení se nežli že bych sí přál kárati tebe neb Epikura. 
Také já, vece, bych se raději poučil, povíš-li co podstatného, 
nežli tebe káral. Yíš-li pak tedy, řku, co H i e r o n y m o s  
r h o d s k ý a )  prohlašuje za nej vyšší dobro, které dle jeho 
mínění všecko musí podmiřiovati ? Vím, vece, že nej vyšším , 
dobrem se mu zdá b e z b o l e s t n o s t .  A co pak, řku, soudí 
zrovna on o rozkoši? — 9. Praví, vece, že sama o sobě není 
žádoucí. Míní tedy, že je něco jiného radost, jiného zase 
bezbolestnost. A právě v tom velice se mýlí; jet, jak jsem 
před chvílí dovodil, odstranění vší bolesti nej vyšší vrchol roz
koše. Jaký význam má ona bezbolestnost, dím, uvidíme po
zději ; že však rozkoš je něco jiného a bezbolestnost zase 
něco jiného, nutně připustíš, nebudeš-li velice tvrdohlavý. 
A přece, dí. v tomto bodě shledáš mne tvrdohlavým; nelzeť 
pronésti správnější věty. Má, prosím tě, dím, žíznivý rozkoš 
při pití? Kdo by to, vece, mohl popřítiV Zrovna takovou 
jako po ukojení žízně? Ovšem jiného druhu; neboť ukojení 
žízně je spojeno s tichou rozkoší, ale ona rozkoš ukájení 
samého jest rozkoš spočívající v pohybu. Proč tedy, dím, 
věci tak nepodobné jmenuješ týmž názvem? — 10. Což ne
pamatuješ, co jsem řekl před chvílí,3) že po odstranění 
všeho bolu rozkoš se mění, avšak nezvyšuje ? Ano, pama
tuji, pravím. Ale tys to řekl správně po stránce jazykové, 
ale málo jasně. Neboť m ě n l i v o s t 4 )  jest správné slovo 
a užívá se ho vlastně při různých barvách, ale přeneseně 
o mnohých různých předmětech: m ě n l i v á  báseů, m ě n l i v é
mravy, m ě n l i v é  štěstí, rozkoš také se nazývá m ě n l i v o u ,
___ »_________

#
2) Sedm řeckých mudrců.
2) Přívrženec školy peripatetické, kvetl kolem r. 800.
*) Viz I, 11, 88.
*) Latinsky v a r i e t a s ,  u Epikura noiKtXIa a rovněž tak v a r i a r i  

novxiklea&ni.
Cícero, 0 nejvyéĚim dobro. 3
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zjednává-li se mnohými různorodými předměty působícími 
různorodé rozkoše. Kdybys to nazýval měnlivostí, rozuměl 
bych, jako ti rozumím, i když toho neříkáš. Avšak toho ne
mohu pochopili, jaká to je měnlivost, tvrdíš-li, že necítíme-li 
bolu, tehdy že jsme ve stavu svrchované rozkoše, když však 
požíváme oněch věcí, které vyluzují ve smyslech sladký pohyb, 
pak že jest v pohybu ona rozkoš, která působí měnlivost 
rozkoší; avšak tím že sé nezvyšuje ona rozkoš bezbolestnosti, 
již proč vlastně rozkoší nazýváš, nemohu pochopíti.

Hlava 4.

11 Či může, vece, býti něco příjemnějšího než bezbolest- 
nost? 1 nechť si opravdu není nic lepšího, dím (neboť pro
zatím se na to neptám), zdali proto je rozkoš totéž co bez- 
bolestnost? Zcela totéž, vece, a to rozkoš největší, nad niž 
větší není možná. Proč tedy váháš, dím, stáno viv nej vyšší dobro 
tak, že celé je obsaženo v bezbolestnosti, držet i se této jediné, 
jí chrániti, jí hájitiV — 12. Neboť nač třeba jako nevěstku 
ve shromáždění počestných paní tak rozkoš uvádět i ve sbor 
ctností'? Je to jméno odporné, zlopověstné, podezřelé. Proto 
zhusta říkáváte, že nechápeme, co Epikur rozkoší rozumí. 
Tvrdí-li to někdo do očí mně (a tvrdil nezřídka), ač jsem 
dosti mírný při vědeckém hovoru, přece někdy se rozhněvám. 
Či snad já bych nerozuměl, co je řecké latinské vo-
luptasV Které pak z obou řečí neznám? Za druhé jak pak 
to, že já neznám, ale znají všichni, kteří chtěli býti Epiků
rovci ? A co je nej pěknější, vaši přívrženci hlásají, že netřeba 
vědeckého vzdělání tomu, kdo se chce stati filosofem. A tak 
jako naši předkové od pluhu přivedli onoho slavného Cincin- 
nata, *) aby se stal diktátorem, tak vy ze všech dědin sbí
ráte ony sice bodré, ale zajisté ne příliš vzdělané lidi. —
13. Tito tedy chápou, co Epikur praví, já toho nechápu! 
Abys se přesvědčil, že rozumím, tvrdím především, že je 
voluptas totéž co u Epikura ýčovíj. A ovšem často musíme 
vyhledávat! slovo latinské řeckému rovné, aby mělo týž vý-

') Byl diktátorem r 458 př. Kr. poprvé a r. 433 podruhé.
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znám; zde nebylo třeba hledati. Nedát se nalézti slovo, které 
by lépe vyznačovalo latinsky totéž, co značí řecké slovo, jako 
voluptas. Tomuto slovu všichni, kdo latinsky rozumějí, kde 
kteří, podkládají dva pojmy, totiž radost v srdci a lahodné 
vzpružení příjemného pocitu v těle. Neboť i onen u Trabee *) 
myslí slovy: rozkoš duševní vrchovatá touž veselost, 
kterou onen u Caecilia,2) jenž hlásá, že je vší veselostí 
rozveselen. Ale rozdíl je ten, že slova rozkoš užíváme také 
o duši (což je závadný stav dle názoru stoiků, kteří ji defi
nují tak: nerozumné povznesení duše myslící, že požívá veli
kého dobra), avšak slova radost ani veselost neužívá se 
o těle. — 14. Ale o něm3) užívá se dle zvyku všech latinsky 
mluvících slova rozkoš, když je pociťována lahoda, která ně
který smysl vzpružuje. I tuto lahodu, chceŠ-li, přenes na duši; 
užívat se lahoditi o obém a z toho lahodný;4) jen musíš 
míti na paměti, že mezi tím, jenž praví:

Kypím veselostí, vše se se mnou točí,5) 

a tím, jenž dí:

Teď mi teprv srdce hoří,6)

z nichž jeden veselostí jásá, druhý je mučen bolestí, je pro
středním onen, jenž praví:

Ač naše známost teprv příliš nedávná,7)

který se ani neveselí ani nekormoutí. Rovněž mezi tím, který 
se oddává požitku vytoužených rozkoší tělesných, a tím, který 
je mučen největšími bolestmi, je prostřední ten, kdo je prost
obého.

') T r a b e a ,  méně známý skladatel veseloher, kvetl kolem r. líJO
pĚ. Kr.

5) Víz 1. 2, 4.
> ®) T. j. o těle.

*) Latinské í u c u n d í t a s  a  i u c u n d u s  souvisí s i u v a r e .
8) Verš neznámého básníka, snad T r a b e e .
*) Verš uvedeného C a e c i l i z u

7) Začátek Terencova kusu H e a u t o n  t i  m o r  u m ě n o  s .  V i z  L  1 ,  1 .
3*
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Hlava 5.

15. Zdá se ti tedy, že dostatečně znám význam slov, či 
se musím ještě dáti v latině neb řečtině poučovat!? Ale přece 
pozoruj, nechápu-li já — který, jak aspoň myslím, znamenitě 
řecký umím — co Epikur praví, není-li to částečně chyba 
toho, který mluví tak nesrozumitelně. Jen ve dvou případech 
nezasluhuje to pokárání, totiž když to buď děláš schválně — 
jako Herakleitos,1) „který má příjmí oxoritróf, poněvadž 
o přírodě příliš temně pojednal* *4 — aneb když temnost před
mětů, nikoli slov, zavinuje nepochopení řeči, jak jest tomu 
v Platonově Timaiu.2) Ale Epikur, jak se domýšlím, jednak 
chce, kdyby jen mohl, mlnviti jasně a srozumitelně, jednak 
nemluví o věci temné jako fysikové ani spletité jako matlie- 
matikové, nýbrž o věci zřejmé, snadné a již všeobecně známé. 
Vy ovšem neupíráte, že my chápeme, co je rozkoš, nýbrž jen, 
co on jí míní. Z toho plyne, ne že bychom nechápali významu 
onoho slova, nýbrž že on mluví svým způsobem, našeho pak 
nedbá. — 16. Neboť tvrdí-li totéž, co Hieronymos, který za 
největší dobro pokládá žiti beze vší obtíže, proč raději říká 
rozkoš a ne bezbolestnost, jak činí onen. který chápe, co tvrdí? 
Myslí-li však, že třeba dodati rozkoš, která je v pohybu (neboť 
tuto sladkou nazývá rozkoš v pohybu, onu rozkoš bezbolest- 
nosti rozkoš v klidu), kam tím směřuje? Toho přece nedo
sáhne, aby někdo, jenž sám sebe zná, t. j. kdo důkladně po-
n I* ť\r\l 11LUUJ/U nniralinpu V UrUU cm vel v

L J . j , ctnln^jínirol
^ lU lOLl lUHU ■  /W j  i  1VLJV I1UUI

s rozkoší. Takové počínání znamená znásilňovali smysly, Tor- 
quate, a rváti z duše pojmy slov, s nimiž jsme vyrostli. Neboť 
kdo pak nepozoruje, že jsou na světě tyto tři stavy: prvý, 
když pociťujeme rozkoš, druhý, když bol, třetí tento, ve kte
rém jsem nyní já a, tuším, rovněž i vy, t. j. ani bolesti ani 
rozkoše. Jest tedy v stavu rozkoše ten, kdo hoduje, v stavu 
bolesti, kdo je mučen. A ty mezi těmito oběma nevidíš ta
kové množství lidí ani se neradujících ani bolu necítících ? —

*) H e r a k l e i t o s  z Efesa (535—475), znamenitý filosof školy iónské. 
Viz o něm Durdíkův Dějepisný nástin filosofie řecké str. 42—50.

*) Dialog, jejž Cicero spracoval latinsky; viz Úvod.
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17. Dokonce nikoli a tvrdím, že všichni, kdož jsou bez bo
lesti, jsou v stavu rozkoše a to svrchované. Tedy v stejné 
rozkoši je ten, kdo druhému míchá medovinu sám nemaje 
žízně, i ten, kdo ji pije maje žízeň?

Hlava 6.

Tu vece on: Upusť již, libo-Ii, od otázek. Vždyť jsem 
prohlásil hned na počátku, že si toho tak raději přeji, před
vídaje právě toto, dialektické kličky. Chceš tedy, dím, abych 
měl přednášku raději po způsobu rhetorů *) než dialektiků V 
Jakoby, vece, souvislá řeč byla výsadou rhetorů v a ne také 
právem filosofů! Stoika Zenona,H) pravím, jest to mínění. 
Učil jako již před ním Aristoteles, že celá podstata řeči dělí 
se ve dvě části a že rhetorika je podobna dlani, dialektika 
pěsti, poněvadž rhetorové mluví rozvláčněji, dialektikové struč
něji. Zachovám se tedy podle tvého přání a budu mluviti, 
dovedu-li, rhetoricky; avšak dle rhetoriky filosofů, nikoli snad 
dle oné soudní, která, když se mluví prostonárodně, jest někdy 
nezbytně trochu méně ostrá. — 18. Avšak Epikur, Torquate, 
an pohrdá dialektikou, která jediná obsahuje celou nauku 
jednak poznání, co v každé věci jest, jednak posouzení, jaké 
co jest, a soustavného výkladu: klopýtá v řeči, jak se aspoň 
mně zdá, a toho, čemu chce učiti, ani trochu vědecky ne
rozlišuje, jako zrovna to, o čem jsme právě mluvili. Prohla- 
šujeta-xozkoš_za nej vyšší dobro. JTeba tedy objasniti, co je 
rozkoš, sice nelze otázky té vyložiti. Kdyby to byl vyložil, 
nebyl by v takových rozpacích. Neboť buď by se držel oné 
rozkoše, které Aristipp, t. j. která smysly sladce a příjemně 
vzpružuje, již by také dobytčata, kdyby uměla mluviti, na
zvala rozkoší, aneb, kdyby se mu více líbilo mluviti svým 
způsobem než jako

Mykenští všichni i Danaové
' attická mlád též* 3)

*) Rhetor, učitel reěnictví.
a) Z e n o u  (810—280) rodem Foiničan z K i t t i a  na ostrově Kypru, 

zakladatel stoicismu.
3) V originále anapaeďty z básně jinak neznámé přeloženy daktyly.
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a ostatní Řekové, kteří se uvádějí v této anapaestícké básni, 
označil by pouze bezbolestnost slovem rozkoš, ale zamítl by 
onu definici Aristippovu, aneb, kdyby schvaloval obé, jako 
skutečně schvaluje, spojil bj bezbolestnost s rozkoší a uznal 
by dvojí nej vyšší dohro. — 19. Vždyť mnozí znamenití filoso
fové spojili dvě nej vyšší dobra, na př. Ar is to te les  sdružil 
pěstování ctnosti se štěstím dokonalého života, Kal l i fo 1 )  
přidal k mravnosti rozkoš, D i o d o r -) k téže mravnosti přidal 
bezbolestnost. Totéž by byl Epikur učinil, kdyby tento názor, 
který patří nyní Hieronymovi,°) byl spojil se starým názorem 
Aristippovým. Neboť onino jsou sporného mínění. Proto každý 
uznává jiné nej vyšší dobro, a, jakkoliv oba umějí výborně 
řecký, ani Aristipp, který prohlašuje za nej vyšší dobro rozkoš, 
nevkládá v ni bezbolestnosti, ani Hieronymos, který stanovil 
nej vyšším dobrem bezbolestnost, nikdy neužívá slova rozkoš 
místo oné bezbolestnosti, poněvadž nepočítá rozkoše ani mezi 
věci žádoucí.

Hlava 7.

20. Jsouť to také dva pojmy, abys nemyslil, že jsou to 
pouze slova. Jeden jest žiti bez bolu, druhý v rozkoši. Vy 
z těchto tak sporných pojmů pokoušíte se učiniti nejen jméno 
jedno (neboť to bych snáze strpěl), nýbrž také jeden pojem ze 
dvou, což není naprosto možno. Epikur, který uznává obé, měl 
také použiti dvou výrazů, jakož skutečně činí co do věci, ač 
přece obého nerozlišuje slovy. Neboť, kdežto právě tu rozkoš, 
kterou týmž jménem všichni nazýváme, vychvaluje na přečet
ných místech, odvažuje se výroku, že nemá ani potuchy o ně
jakém dobru, jež by bylo odloučeno od oné rozkoše rázu Ari- 
stippova, a to tvrdí na místě, kde celý jeho výklad jedná o svr
chovaném dobru. V jiné knize, ve které prý stručně shrnuv 
nejdůležitější myšlenky vydal prý jaksi věštby moudrosti, píše 
dokonce těmito slovy, která jsou ti zajisté máma, Torquate, * 9

') K a l l i f o n ,  řecký filosof, jinak blíže neznámý, hleděl spojití učení 
Epikurovců s učením stolků.

*) Diodor, žák peripatetika K r i t o l a a ,  žil kolem r. 109 př. Kr.
9 Vík II. 8, 8.
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(neboť kdo z vás nenaučil se z paničtí Epikurovým xvqóu 
tfóřm, *) t. j. větám všeobecně platným, poněvadž prý tyto 
stručně proslovené věty jsou předůležity pro blažený život). 
Měj tedy pozor, překládám-li správně tuto větu. — 21. „Kdyby 
pros t ředky rozkoše  u  pros topášníků zbavi ly  je  s t ra
chu z  bohů,  ze  smrt i  a  bolu  a  pouči ly  je  o  mezích  
vášní ,  neměl  bych co  vytýkat i ,  jež to  by  se  všech s t ran  
oplýval i  rozkošemi  a  neměl i  z  n ižádné  s t rany n ic  
buď bolného neb t rudného,  t .  j .  žádného zla." Tu se 
Tr iar ius  již nemohl udržeti. Zapřísahám tě, vece, Torquate, 
tvrdí to EpikurV (Mně se zdálo, že, ač to dobře věděl, chtěl 
přece slyšeti ještě přiznání Torquatovo.) Onen však nepřišel 
do rozpaků, nýbrž pravil zcela sebevědomě: Ano, a to zrovna 
těini slovy, ale vy nerozumíte, co tím míní. Myslí-li něco 
jiného, pravím, a mluví něco jiného, nepochopím nikdy, co 
míní: ale on praví zcela jasně, co myslí. A praví-li to v tom 
smysle, že prostopášníci nezasluhují pohany, jsou-li moudrými, 
mluví  nesmysl zrovna jako kdyby tvrdil, že otcovrahové ne
zasluhují pohany, nejsou-li ani vášniví ani se nebojí bohův 
ani smrti ani bolesti. A přece nač pak činiti nějakou vý
jimku s prostopášníky aneb mysliti si lidi, kteří, i kdyby 
prostopášně žili, nedošli by aspoň po této stránce výtky od 
nej vyššího filosofa, jen když by se měli na pozoru před ostat
ním V2) — 22. Ale zda bys, Epikure, nekáral prostopášníky 
právě proto, že tak žijí, že se honí za všelikými rozkošemi, 
zvláště když dle tvého výroku je nejvyšší rozkoší bezbolest- 
nost? Vždyť přece najdeme zhýralce předně tak málo boha
bojné, že „by jedli z obětní misky",3) za druhé smrti tak 
málo se bojící, že mají na rtech onen verš z Hymnidy:4)

Šest měsíců žít mí stačí, sedmý Orku5) zasvětím.

*) To bylo 43 učebních vět, jež podává Usener, Epicurea str. 71—81.
. *) Pro svou prostopášnost by pohany nedošli, jen kdyby se varovali

ostatního, co zasluhuje pohany.
3) Přísloví o lidech vysmívajících se náboženství. Na miskách byly 

bohům obětovány pokrmy. Slova ta vzata z nějakého verše.
*) Veselohra C a e c i l i a  S t a t i a ,  o němž viz I. 2, 4.
E) Podsvětí.
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Dále budou ony prostředky proti bolesti navržené od Epi- 
kura vybírati jako z nějaké schránky na ma6t: Je-li vážná,') 
je krátká; je-li dlouhá, je lehká. Jednoho nechápu, jak může 
zhýralec míti obmezené vášně.

Hlava 8.

23. Co tedy plátno říci: Neměl bych co vytýkati, kdyby 
drželi vášně na uzdě? To znamená tvrditi: Nekáral bych 
prostopášníky, kdyby nebyli prostopášníky. Tímto způsobem 
ani nešlechetníky, kdyby byli dobrými muži. Tu přísný muž 
mmí, že zhýralost sama o sobě nezasluhuje pohany! A v pravdě, 
Torquate, abych pověděl pravdu, míní tak plným právem, 
je-li rozkoš nejvyššfm dobrem. Nechciť si mysliti takové 
zhýralce, jak to vy činíváte,2) kteří vrhnou na stůl, jež nutno 
z hostin odnášeti, kteří druhý den se zkaženým žaludkem 
znova se přejedí, již, jak tvrdí, nikdy neviděli ani západu ani 
východu slunce, kteří promrhavše své jmění musí strádati. 
Nikdo z nás nemíní, že zhýralci tohoto druhu žijí příjemně. 
Čistotní lidé, dobrého vkusu s nejlepšími kuchaři, pekaři, kteří 
rybolovem, chytáním ptactva, honbou a všemi těmito hledanými 
prostředky zaplašují nezáživnost, Jímž,11 jak praví Luci l ius ,  
„se z plna víno proudí^ Jemuž — dokud je síla a peníze — 
nic neodňalo11 (požitku),3) kteií se baví hrami a tím, co po 
nich následuje: ony věci, bez jejichž požitku Epikur, jak 
s důrazem dosvědčuje, neví, co je dobro; ať jsou též hezcí 
hoši k obsluze; tomu ať odpovídá šat, stříbrné náčiní, ko- 
rinthská spěž, místo samo, dům: — o těchto zhýralcích nikdy 
bych netvrdil, že žijí dobře aneb blaženě. — 24. Z toho vy
plývá, ne že rozkoš by nebyla rozkoší, nýbrž že rozkoš není 
svrchovaným dobrem. Ani onen známý Lael ius , 4 )  který ve 
mládí svém slyšel stoika Diogena ,  později pak Panai -

’) T. j. bolest.
*) Totiž když ze studu chcete ukázati. že prostopášnost, jíž samé 

o sobé neodsuzujete, pro špatné následky je fed vás zavrhována. 
s) Místo v originále porušené.
4) Po němž nazván Ciceronův filosofický-;spis; viz Úvod.

/
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t i  a,1) nebyl proto nazván Moudrým,  že by nerozuměl, co 
je nejchutnější (neboť není nutným následkem toho, má-li 
kdo znamenitého ducha, že by neměl znamenité chuti), nýbrž 
poněvadž na to nekladl váhy.

Šťovíku, veleben býváš, nejsi však oceněn zcela.
Moudrý Laelius tobě vždy na počest pozvedal hlasu, 
mlsným labužníkům pak jednomu po druhém spílal.* 2)

Případně Laelius a právem sluje Moudrý. I toto je správné:

Public Gallonie,3) ty zhýralČe, jaký jsi chudák!
Na světě jak živ dobře jsi nejedl, protože všechno 
promrháš ve drahých racích a jesetrech ohromně dlouhých.

To mluví ten, který neklada pražádnou váhu na rozkoš tvrdí, 
že nejí dobře ten, kdo vše klade v rozkoš, a přece neupírá, 
že Gallonius někdy s libostí jedl (neboť by lhal), nýbrž tvrdí, 
že nikdy nejedl dobře .  Tak důrazně a přísně odlišuje rozkoš 
od dobra. Z toho vysvítá, že ti, kdož jedí dobře, jedí s li
bostí, ale kdo jedí s libostí, nejedí hned dobře. Laelius jedl 
vždy dobře. — 25. Co je dobře V Lucilius to poví:

vařené dobře,
kořeněné,

ale pověz hlavní jídlo
při tom rozumný hovor,

a co z toho V
když ptáš se, věz, radost.

Přicházelť ke stolu, aby s klidnou myslí ukájel požadavky 
přírody. Právem tedy tvrdí, že Gallonius nejedl nikdy dobře, 
právem, že je chudák, zvláště an v tom soustředil všechny 
své snahy. Nikdo však neupírá, že jedl s libostí. Proč tedy 
nejedl dobře? Protože co je dobře, je řádně, střídmě, mravně; 
on.naopak jedl nepořádně, nestřídmé, neslušně; tedy nikoli

') Viz o nich I. 2, 6.
*) To i následující jsou verše Luciliovy.
3) G a l l o n i u s ,  bohatý zhýralou kolem r. 180 př, Kr. Mínřn-li slo

vem a c i p e n s e r  jeseter, není jisto.
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dobře. Laelius také nedával přednosti příjemné chuti šťovíku 
před jeseterem Galloniovým, ale nedbal příjemné chuti same. 
Toho by byl nečinil, kdyby byl kladl nej vyšší dobro v rozkoš.

Hlava 9.

Pryč tedy s rozkoší, nejen abyste se drželi mravně do
brého, nýbrž aby vám slušelo mluviti střídmě. — 26. Mů- 
žeme za nej vyšší dobro v životě prohlásiti to, co ani při 
jídle, jak se zdá, tak nazvati nemůžeme? Ale jak mluví 
filosof? *) „Jsou tři druhy žádostí, přirozené a nutné, při
rozené a nenutné, nepřirozené a nenutné." -) Předně rozdělil 
je nelogicky, neboť ze dvou druhův učinil tři. To však není 
rozdělení, nýbrž rozkouskování. Ti, kdož se naučili tomu, čím 
on pohrdá,3) tvrdí: „Jsou dva druhy žádostí, totiž píirozené 
a nicotné, přirozených dvě odrůdy nutné a nenutné. “ Tím 
by byla věc odbyta. Jeť chybou při dělení činití z odrůdy 
druh. — 27. Ale to mu ještě promiňme; pohrdáť logickou 
správností; mluví zmateně. Buďme mu po vůli, jen ať správně 
myslí. Já již onoho nehrubě schvaluji a pouze to trpím, aby 
totiž filolof mluvil o obmezování žádostí. Ci může býti žádost 
obmezena? Dlužno ji odstraniti a z kořen vyvrhnouti. Neboť 
kdo je žádostí ovládán tak, aby se mohlo říci, že je žádost 
jeho správná? Mohl by tedy býti i lakomcem, ale s obme- 
zením, i cizoložcem, ale do jisté míry, i zhýralcem týmž způ
sobem. Jaká je to filosofie, která nechce špatnosti učinit! 
přítrž, nýbrž spokojí se prostředností chyb? Ale v tomto 
rozdělení věc samu rozhodně schvaluji, pouze tu postrádám 
případného výrazu. Ať to nazve požadavky př í rody,  jméno 
žádos t  ať si ponechá pro něco jiného, aby ji, až bude mlu
viti o lakotě, o nestřídmosti, o hlavních hříších, mohl jaksi 
obžalovali na život a na smrt —■ 28. Ale o tom mluví trochu 
povrchně a trochu často. Ale já toho nekárám. Přísluší! filo
sofovi tak velikému a tak slavnému rázně hájiti svých zásad.

') Epikur.
’) Viz I. 18, 45. 
®) Logice.
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Ale následkem toho, že často příliš vášnivě obejímá onu 
rozkoš, kterou celý svět tak jmenuje, ocitá se někdy v trap
ných rozpacích, až by se mohlo zdáti, že nic není tak hnus
ného, čeho by neučinil pro rozkoš, kdyby lidé o tom nevě
děli. Když pak se nad tím začervenal (jeť moc přírody pře
veliká), utíká se ke tvrzení, že rozkoš bezbolestnosti nepři
pouští zvýšení. Avšak onen stav bezbolestnosti nenazývá se 
rozkoš! — Ale, vece, na jméně mi  nesejde. — Ale jak pak, 
když věc je celá jiná V — Najdu již mnohé, ba nesčíslné, 
ne tak všetečné a ne tak protivné, jako jste vy, které pře
svědčím o všem. o čemkoli budu chtíti. — Proč tedy po
chybujeme o tom, že — je-li bezbolestnost svrchovanou roz
koší — je největší bolestí nebvti ve stavu rozkoše? Proč se 
nečiní tento důsledek? — Protože opakem bolesti není rozkoš, 
nýbrž bezbolestnost.

Hlava 10.

23. Ale toho neehápati, ’) že největším důkazem je, že 
ona rozkoš, bez níž tvrdí že nemá vůbec potuchy o dobru 
(on ji vyhlašuje za to. čeho požíváme hrdlem, čeho sluchem; 
přidává ještě to ostatní, což chceš-li uvésti, musíš napřed říci: 
S dovolením) to tedy, co má ten přísný a vážný filosof za jediné 
dobro, právě on nechápe, že není ani žádoucí, poněvadž té 
rozkoše zrovna dle jeho vlastních slov nepohřešujeme, když 
nemáme bolesti! Jaké jsou to odpory! — 30. Kdyby se byl 
muž onen definovati, kdyby se byl roztřidbvati naučil, kdyby si 
byl osvojil význam slov a konečně obvyklou mluvu obecnou, 
nikdy by byl neupadl do takových nesnází. Nyní vidíš, co 
činí. Co jak živ nikdo rozkoší nenazval, on nazývá; ze dvou 
činí jedno. Tuto rozkoš v pohybu (neboť tak nazývá tyto 
příjemné a jaksi sladké rozkoše) někdy tak ztenčuje, že bys 
myslil, že to mluví Manius  Kur ius , 4 )  někdy ji tak vychva
luje,- až tvrdí, že nemůže míti ani ponětí o tom, co je dobro 
mimo ni. Tato řeč již zasluhuje, aby byla potlačena ne od *)

*) V originále také anakoluth. Je to výraz nevole: Toho neehápati! 
*) M a n i u s  K u r i u s  D e n t a t n s  přemohl r. 230 krále epeirského 

P y r r h a .  Byl chudý a zdrželivý.
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filosofa, nýbrž od censora.,) Nespočíváť chyba jen v řeči, 
nýbrž i v mravech. Zhýralostí nekárá, jen když je prosta ne
konečné žádostí a strachu. Tu snad chce vábiti žáky, aby ti, 
kteří chtí býti zhýralci, napřed se stali filosofy. — 31. Epikur, 
tuším, odvozuje původ nej vyššího dobra od prvního zrození 
živých tvorů. Jakmile se živočich narodí, plesá rozkoší, jí se 
domáhá jako dobra, bolest zavrhuje jako zlo. O zlu pak 
i o dobru prý nejlepší soud podávají oni živočichové, kteří 
ještě nejsou zkaženi. Tyto věty jsi také ty tak proslovil a 
jsou to vůbec vaše slova. Jak mnoho chyb! Neboť dle které 
rozkoše rozezná dítě v kolébce nej vyšší dobro, dle rozkoše 
v klidu či v pohybu? Musímeť se s vůlí boží učiti ml uviti 
od Epikura. Jestliže dle rozkoše v klidu, chce přirozenost 
patrně, aby byla zachována; a to připouštíme; pakli dle roz
koše v pohybu, což vy přece “) tvrdíte, nebude rozkoše tak 
mrzké, jež by se měla pominouti, a přece onen živočich sotva 
narozený nevychází od svrchované rozkoše, kterou jsi položil 
u bezbolestnost — 32. Epikur však nevzal tohoto důkazu od 
malých dítek aneb též od zvířat, které pokládá za zrcadla 
přírody, aby o nich tvrdil, že puzeny jsouce přirozeností3) 
touží po této rozkoši bezbolestnosti. Vždyť tato nemůže ani 
touhy vyvoditi a tento stav bezbolestnosti nemá žádné hybné 
síly, kterou by duši v rozmach uvedl. Tak právě v tomto 
bodě chybuje též Hieronymos.  Ale onen stav4) uvádí duši 
v rozmach, který rozkoši smyslům lahodí. Proto Epikur drží

__v._f__se vzay teto, aoy aoKaz&i, ze přirozenost touží po rozkoši, 
poněvadž ta rozkoš v pohybu vábí k sobě malé děti i zví
řata, nikoli oné v poklidu,6) v níž spočívá pouze bezbolest
nost. Jaká to tedy důslednost tvrditi, že příroda vychází od 
jedné rozkoše a ve druhou klade nej vyšší dobro ?

■) Censorové měli v Římě dob led nad veřejnou mravopočestností. 
J) Ač je u vás bezbolestnost nejvyšší rozkoší.
*) T j. instinktivně, nevědomky.
*) Rozkoše v pohybů.
') Čtu s Langenem lila stabili.
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Hlava 11.

33- Zvířatům však nepřiznávám žádného úsudku. Neboť, 
byť nebyl? pokažena, mohou přec býti zkažena.1) Jako ně
která húl je ohnuta a zakřivena úmyslně, druhá už tak na
rostla. tak přirozenost zvířat není ovšem pokažena špatnou 
výchovou, ale vlastní přirozeností. A příroda nepudí nemluvně, 
aby se domáhalo rozkoše, nýbrž aby pouze samo sebe rádo 
mělo, aby dbalo svého zdraví a svého blahobytu. Neboť každý 
tvor hned po narození miluje jak sám sebe tak všechny své 
částky a především láskou obejímá dvě nej důležitější, totiž 
ducha a tělo. pak části obou. Neboť i v duši i v těle 
jest leccos, co má přednost. Jakmile to jen povrchně po
znal, začíná rozezná váti. tak že toho, co jest od přírody 
nejdříve požadováno, se domáhá,u) opak toho odmítá. — 
34. Jest důležitá otázka, patří-li k těmto základním poža
davkům přírody rozkoš čili nic. Avšak domnívati se, že tam 
nepatří nic než rozkoš, ani údy ani smysly3) ani činnost du
ševní ani neporušený stav tělesný, zdá se mi svědčiti o svrcho
vané nevědomosti. A to je hlavní hod, z něhož nutně musí 
vycházeti celá nauka a dobru  a zlu. Po lemonoví 4 )  a již 
dříve Aristotelovi zdálo se býti prvním to, o čem jsem mluvil 
před chvílí Proto povstala zásada staré akademie a peripate- 
tikfi.5) že za vrchol dobra prohlásili žiti podle přírody, t. j. 
s přibráním ctnosti říditi se prvými pudy přírody. Kal l i fo  
nepřidal ke ctnosti nic leč rozkoš, Diodor  bezbolestnost... *) 
II všech těchto jmenovaných jest nej vyšší dobro důsledně

') Pokažena lidmi, zkažena od přírody.
s) Věci, které živočich podle prvého přirozeného pudu žádá neb 

odmítá, slují u stoiků tů TcgtUza xkt« ipíaiv, u Cicerona p r i m a  n a t u r a e  
a podobně. Patři k nim neporušený stav těla i smyslů, životní síla, zdraví, 
činnost ducha.

*) T. j. neporušené.
*) P o l e m o  z Athén, zák Xenokratův a od r. 314 př. Kr. nástupce

v učitelském úřadě nové akademie, zemřel r. 280.
*) Starou akademii založil Plato, školu peripatetikův Aristoteles.
®) Zde je nejspíše mezera. O Kallifontovi a Diodorovi viz 11, 6, 19.



46 Kniha druhá.

vymezeno,*) u Ár is t ippa  prostá rozkoš, u stoiků souhlas 
s přírodou, který určují podle ctnosti, t. j. mravnosti. Tu 
pak vykládají takto: žiti se znalostí přirozených pochodů v 
a vybírati si to, co je podle přírody, zamítati opak. — 35. Tak 
jsou tři výměry nejvyššího dobra, jež mravnost vylučují, jeden 
Aristippův neb Epikurfiv, druhý Hieronymův, třetí Karnea-  
dův; 2 )  tři, ve kterých je ctnost s nějakým přídavkem, totiž 
1‘olemonův, liallifontftv, Diodorův; jeden jednoduchý, jehož 
původcem je Zeno,3) spočívající celý v ušlechtilosti, t. j. 
v mravnosti. Neboť Pyrrho.  Ar is ton  a  Er i l los 4 )  jsou již 
dávno odbyti. Ostatní jsou si důslední, tak že se u nich sho
dují poslední věty se základní naukou jako u Áristippa roz
koš, u Hieronyma bezbolestnost u Karneada pak hovění při
rozeným požadavkům je nej vyšším dobrem.

Hlava 12

Epikur však prohlásiv rozkoš za to, co příroda jako žá
doucí doporoučí, minil-li onu,  kterou Aristipp, měl ji také 
podržeti za nej vyšší dobro jako onen; pakli mínil onu, kterou 
Hieronymos, měl zrovna tak jednat! a položití ji mezi první 
věci doporoučené přírodou. — 36. Neboť, praví-li, že smysly 
samy uznávají rozkoš dobrem, bol zlem, povoluje smyslům 
více, než zákony dovolují nám, jsme-li soudci ve přích sou
kromých. Nemňžemeť být i soudci ničeho, co nespadá před 
naši soudnou stolici. Ale bez příčiny dokládávají soudcové 
vynášejíce rozsudek: „Spadá-li to před moji soudnou stolici.K

') Totiž důsledně dle toho, co prohlásili za základní požadavky 
přírody.

*) O K a r n e a d o v i  viz Úvod.
3) O K a l l i f o u t o v i ,  D i o d o r o v i ,  Z e n o n o v i  v i z  1 1 .  < > ,  l i t  a  

1 1  6 ,  1 7 .
* )  P y r r h o  z Elidy, průvodce Alexandra Velikého, zakladatel skep

tické filosofie, která se po něm jmenuje pyrrhonskou neb p y r r h o n i s- 
mus (Viz Pyrrhonismus. Rozprava o pochybování filosofickém. Napsal 
dr. G u s t a v  Ž á b a .  V Praze 18S0.) Pyrrho dožil se vysokého věku asi 
90 let a zemřel kolem r. 270 př. Kr. A r i s t o n  z Chia, kolem r. 275, 
žák Zenonův a Polemonův; E r i l l o s  z Karthagiuy pokládal za nej vyšší 
dobro v ě d ě n í  (émax/jfír]) .
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Neboť nespadalo-li to, nebude jich nález i bez tohoto do
datku o nic větší platnost míti. Co posoudí smysly? Sladké 
a hořké, hladké a drsné, blízké a daleké, klid a pohyb, čtver- 
hrané a kulaté. — 37. Správný nález tedy pronese rozum 
používaje předně znalosti věcí božských a lidských, která se 
inftže právem zváti moudrostí, pak přidruže k ní ctnosti, 
které rozum uznává za vládkyně všech věcí, ty však jen za 
družky a služebnice rozkoší. Po nálezu těchto všech prohlásí 
předně o rozkoši, že není pro ni místa, nejen aby sama za
sedla na trůně nejvyššího dobra, který hledáme, nýbrž ani 
tím způsobem, aby byla družkou ctností. Stejné bude zníti 
nález o bezbolestnosti. — 38. Také Karneades bude odmínut, 
a vůbec žádná nauka o nejvyšším dobru nedojde schválení, 
jež buď přibírá rozkoš neb bezbolestnost neb vylučuje mrav
nost. Tak ponechá dva názory k opětovné úvaze. Buď totiž 
stanoví, že není nic dobrem leda mravně dobré, nic zlem 
leda mravně zle, ostatek pak že buď nemá vůbec žádné důleži
tosti aneb jen tolik, že není ani žádoucí ani hoden, bychom 
se ho varovali, nýbrž že ho třeba jen voliti neb zamítnouti; ’) 
aneb dá přednost tomu názoru, kterému jednak nevšedního 
lesku dodává mravnost a který nad to je obohacen samými 
požadavky přírody a dokonalostí celého života.2) To učiní 
s určitostí tím větší, až se přesvědčí, zdali se spor mezi tě
mi to  dvěma názory týká věcí či jen slov.3)

Hlava 13.

39. Drže se vážnosti rozumu zachovám se nyní zrovna 
tak .  Pokud mi možno, zmírním spory a budu se domnívati, 
že všechny jednoduché názory, ve kterých není přibrána ctnost,

') Stoikové uznávali ctnost za nejvyšši dobro, nepravost za nejvyšši 
zlo; ostatní véci jsou nejetné (cStácpoQa), jež buď třeba si vybrati (tá 
TtoorjYfifva) aneb zamítnouti (t« ánoTcgoi^yfiévu).

J) Učeni peripatetikův a staré akademie, kteří uznávali trojí dobro 
a zlo, t. j. těla, duše a osudu.

3) Dle A n t i o c b a  a s k a l o u s k é k o  shodovali se stoikové s peri- 
patetiky a starou akademií co do věd, lišili se jen co do výrazu.
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dlužno z filosofie vyloučiti, předně Aristippfiv a všech Kyre- 
naikfi, kteří se neostýchali klásti svrchované dobro v onu 
rozkoš, která lahodou svou nejvíce smysly dráždí, zavrhujíce 
onu bezbolestnost — 40. Ti nepoznali, že jako je kůň ke 
běhu, vůl k orání, pes ke slídění, taktéž člověk je zrozen ke 
dvěma věcem, jak dí Aristoteles, k poznávání a jednání jaksi 
smrtelným jsa bohem. Oni naopak uznali, že se tento božský 
tvor jako nějaké neduživé dobytče narodil jen k jídlu a roz
koši pohlavní, nad což neznám většího nesmyslu. — 41. Tolik 
proti Aristippovi, který to, co celý svět nazývá jednou roz
koší, pokládá nejen za svrchovanou, ale také za jedinou roz
koš. Vy však soudíte jinak. Ale názor jeho, jak jsem řekl, 
je chybný. Vždyť ani tělesná postava, ani výtečné vlohy lid
ského ducha nenasvědčují, že je člověk zrozen za tím jediným 
účelem, aby požíval rozkoší. Avšak ani Hieronyma nesmíme 
dbáti, jemuž nej vyšší dobro je totéž, co vy často, aneb lépe 
řečeno až příliš často tak nazýváte, t j. bezbolestnost. Neboť 
je-li bol zlem, nepostačí ku blaženosti jenom onoho zla prostu 
býti. To spíše mohl říci Ennius : 1 )

' Ten příliš dobra má, kdo nezakouší zla.

My posuzujme blažený život nikoli dle odstranění zla, nýbrž 
dle nabytí dobra a nehledejme ho v nečinnosti, ať již ra
dostné jako Aristipp aneb bezbolestné jako tento, nýbrž v čin
nosti a uvažování. — 42. Totéž dá se namítnouti proti onomu 
nejvyššímu dobru Karneadovu. které stanovil nikoli proto, 
že by je schvaloval, nýbrž z odporu proti stoikům, s nimiž 
vedl boj. To je takového rázu, že jako přídavek ke ctnosti 
může míti platnost a vrchovatě splniti požadavky blaženého 
života, k němuž hledí celé toto naše vyšetřování. Neboť ti, 
kdož ke ctnosti přidávají buď rozkoš, které ctnost přikládá 
cenu ze všeho nejmenší, aneb bezbolestnost, jež, byť zla byla 
prosta, přece není nejvyšším dobrem, užívají dodatku ne zcela 
chvály hodného. Ale přece nemohu pochopiti, proč to činí 
měrou tak skrovnou a obmezenou. Neboť, jakoby jim bylo *)

*) Via o něm I. 2, 4. Verš z tragoedie H e k u b y  zpracované dle 
vzoru Euripidova
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onen přídavek ke ctností kupovati, přidávají předně věci zcela 
bezcenné, za druhé raději po jedné než aby všechno, co od
povídá základním požadavkům přírody, najednou s mravností 
spojili. — 43. Poněvadž těchto požadavků přírody Ariston 
a Pyrrhon vůbec neuznali prohlásivše, že není vůbec žádného 
rozdílu mezi kypícím zdravím a nejpovážlivější chorobou, 
plným právem již dávno přestaly vědecké výklady proti n im.  
Neboť stanovíce, že v jediné ctnosti vše jest obsaženo tak, 
že ji oloupili o přirozený výběr a neponechali jí ani pra
mene ani opory, zničili takto ctnost samu, v níž se tak ko
chali. Krillos pak učiniv vědění principem všeho poznal sice 
jakési jedno dobro, ale ani nejlepší ani takové, jímž bychom 
se v životě mohli řídit i. Proto rovněž on již dávno zavržen. 
Neboť po Chrysippovi *) nebyl hrubě s ním spor veden.

Hlava 14.

Zbýváte tudíž vy. Neboť s akademiky je nejistý zápas, 
poněvadž ničeho s jistotou netvrdí a zoufajíce tpměř nad 
poznáním pravdy chtí se držeti toho, co se jim zdá pravdě
podobným. — 44. S Epiknrem je potíž tím větší, protože dle 
jeho mínění skládá se nej vyšší dobro z dvojího druhu roz
koše a poněvadž jednak on sám, jednak přátelé jeho a po
zději mnoho jiných jeho názoru se zastalo a bohužel také lid, 
který má nejmenší vážnost, ale vliv největší, je při nich. Ne- 
usvědčíme-li jich, nutno nám zříci se vší ctnosti, vší mrav
nosti, vší pravé slávy. Tak po odstranění ostatních názorů 
zbývá spor nikoli mně s Torquatem, nýbrž ctnosti s rozkoší. 
A zápasem tím nepohrdá muž tak bystrozraký, tak pilný, 
Chrys ipp ,  a soudí, že celé rozhodnutí o nej vyšším dobru 
spočívá ve srovnání obou. Já však myslím, že ukáži-li, že 
existuje něco mravně dobrého, co je samo svou podstatou 
a pro sebe žádoucí, všechny vaše nauky jsou překonány. Vý
lože . tedy podstatu toho krátce, jak čas toho vyžaduje, při- 
stonpíťn ke všem tvým tvrzením, neopustí-li mne snad pa
ra ět. — 45. Mravně dobrým 2 )  rozumíme tedy to, co je

') O Chrysippovi viz 1. 2, 6.
a) Latinský termín je tu k o n e s t u  m čestné, slušné, mravné dobré.

Cicero, O nejvySSfm dobru. 1
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takové, že beze zřetele k nějakému užitku, beze všech odměn 
a požitků samo o sobě jest právem chvály hodno. Podstata 
jeho nedá se vyrozuměti tak z detinice, jíž jsem užil — ač 
do jisté míry jest to možno — jako ze souhlasného vše
obecného úsudku a ze snah a činů lidí nej ušlechtilejších, 
kteří přemnohé činí z toho jediného důvodu, že se to sluší, 
že je to správné, že je to mravně dobré, ač nevidí, že jim 
z toho vzejde nějaká výhoda. Neboť lidé liší se od zvířat ač 
ještě jinými věcmi přece hlavně tím jediným, že mají rozum 
vštípený přírodou a ducha bystrého, čilého, zabývajícího se 
najednou co nejhbitěji různými věcmi, a, bych se tak vy
jádřil, slídivého, který vidí příčiny a výsledky zjevu, soudí 
analogicky, sdružuje věci rozdělené, s přítomnosti pojí bu
doucnost a obejímá celý stav následujícího života.1) Týž 
rozum vnuká člověku touhu po lidech a shodu s nimi co do 
povahy, řeči a obcování, tak že vycházeje od lásky k domu 
a rodině rozšiřuje nepozorovaně kruh svých styků předně ve 
společnosti spoluobčanů, pak všech lidí a, jako psal P la to  
Archytovi , 0 )  pamatuje, že se nenarodil jenom sobě, nýbrž 
vlasti a svým přátelům, tak že mu pro sebe jen mal inký 
kousek zbývá. — 46. A poněvadž táž příroda vštípila člověku 
touhu poznati pravdu — což nejjasněji je patrno z toho. že 
ve volných chvílích dychtíme poznati, co se děje na nebi — 
vedeni jsouce těmito základními snahami, milujeme všecko 
pravé, t. j. poctivost, upřímnost, vytrvalost, naproti tomu vše 
ničemné, nenravé a šalebné nenávidíme iako nodvod, křivou 
přísahu, zlomyslnost, bezpráví. Týž rozum má do sebe cosi 
stkvělého a velkolepého — což je způsobilé spíše k rozkazo
vání než k poslouchání, a vše lidské pokládá nejen za snesi
telné, ale i za lehké — něco vznešeného a ušlechtilého, co 
se ničeho nebojí, nikomu neustupuje, vždy je nepřemožitelno. — 
47. Po těchto vylíčených třech druzích mravně dobrého3) *)

') Rozum je pramenem čtyř základních ctností, o nichž viz I. 13, 42. 
a) A r c h y  t a s  z Tarenta Pythagorovec, mathematik a státník, učitel 

Platonův, žil v 1 400—365. Listy pod jménem Platonovým zachované 
nejsou pravé, ač jsou ze staré doby.

*) Posud promluveno o moudrosti, spravedlnosti a Btatečnosti; nyní 
přichází mírnost.
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následuje čtvrtý stejně krásný a na těch třech závisející, 
v němž jest zahrnut pořádek a mírnost. Něco jemu podob
ného shledáno bylo ve sličnosti a důstojnosti postav těles
ných; pak přešlo se k mravnosti ve slovech a činech. Neboť 
ze tří oněch jmenovaných předností plyne pro čtvrtou to, že 
se nerozvážnosti straní, neodvažuje se škoditi někomu buď 
drzým slovem neb skutkem a štítí se skutku neb slova, jež 

se zdálo málo mužným.

Hlava 15.

48. Tu máš, Toniuate. v podrobnostech úplný a doko
nalý  obraz mravní ušlechtilosti, která je zcela obsažena v oněch 
čtyřech ctnostech připomenutých také od tebe. Tvůj Epikur 
tvrdí, že jí naprosto nezná, čím aneb jakého rázu ji chtějí 
mí t i  oni. kdož činí počestnost ’) měřítkem nejvyššího dobra. 
Neboť je-li jim počestnost principem všeho a tvrdí-li, že v ní 
rozkoše není, praví o nich Epikur, že planá slova mluví (to 
jest jeho vlastní výrok) a nerozumějí a nechápou, jaký pojem 
má bytí podkladem tohoto výrazu počes tnos t .  Neboť podle 
obvyklé mluvy je počestným jen to, co je dle mínění lidu 
slavné. „To.4* vece, „ jakkol i  jest často příjemnější nad ně
které rozkoše, přece jest vyhledáváno pro rozkoš.“ — 49. Vi
díš, jak veliký je tu spor názorů? Slavný filosof, který uvedl 
v rozčilení nejen Řecko a Itálii, nýbrž i celý svět barbarský, 
tvrdí, že nechápe, co je mravně dobré, nespočívá-li to v roz
koši, leč že to je to, co je chváleno davy lidu. Já naproti 
tomu tvrdím, že je to často hanebné, a není-li. pak jen v tom 
případě, když davy l idu  chválí to, co je samo o sobě správné 
a chvalitebné; že však nejmenuje se to mravně dobrým jen 
proto, že je to chváleno od mnohých, nýbrž protože to má 
takové vlastnosti, že i kdyby toho lidé neznali aneb kdyby 
oněměli, přece svou vlastní krásou a svou podstatou bylo by 
to chvály hodno. Proto on přemožen jsa přirozeným citem, 
jemuž nelze odpírati, praví na jiném místě to, co jsi také

') Zde překládám lat. hon es tas slovem p o č e s t n o s t  pro následu 
jící věty, do nichž by se nehodilo m r a v n ě  d o b r é .

4*
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ty před chvílí uvedl, že nemožno žiti příjemně leda žij e-li se 
počestně. — 50. Co rozumí nyní slovem počes tně?  Či 
totéž, co slovem příjemně? Ta věta by tedy zněla: Nelze 
žiti počestně, nežije-li se počestně. Či nežije-li se v oblibě 
u lidu? Bez té tedy tvrdí, že nemůže příjemně žiti? Co je 
větší hanbou, než aby osud moudrého závisel na řeči lidí 
nemoudrých? Co tedy zde rozumí slovem počestně? Zajisté 
nic leč to, co může býti právem chváleno samo pro sebe. 
Neboť rozumí-li tím to, co může býti chváleno pro rozkoš, 
jaká je to chvála, kterou si můžeme zjednati na masném 
t rhu  ? Není takým, aby, když počestnost cení tak vysoko, že 
bez ní dle jeho výroku nelze žiti, rozuměl počestností to, co 
je milo lidu aneb něco jiného shledával počestným než to, 
co je správno a chvály hodno samo sebou, svojí podstatou, 
svojí bytostí, svojí přirozeností.

Hlava 16.

51. Když jsi tedy, Torquate, pravil, že Epikur  hlasitě 
volá, kterak nelze žiti příjemně, nežije-li se mravné, moudře 
a spravedlivě, zdálo se mi, že ty sám jsi na to hrd. Taková 
kouzelná moc tkvěla ve slovech těch pro vznešenost jich vý
znamu, že postava tvá rostla, že jsi se chvílemi zastavil, že 
jsi upíral zrak svůj na nás, jakobys se chtěl dovolávat! na
šeho svědectví, že také jednou mravnost a počestnost do
chází pochvaly u Epikura. Jak pěkně ti slušela ta slova, 
jichž kdyby filosofové neužívali, filosofie naprosto bychom 
nepotřebovali! Neboť z lásky k těmto slovům u Epikura tak 
velevzácným: moudrosti, statečnosti, spravedlnosti, mírnosti 
lidé nej výtečně] ší ho nadání oddali se studiu filosofie. —
52. Pla to  praví:l) „Smysl zrakový je u nás nejbystřejší, 
ale filosofie jím nevidíme. Jak vřelou lásku k sobě by vy
kouzlila^ 2) Proč pak? Či že je tak vynalézavá, že dovede 
nejlépe budovali rozkoše ? Proč jest spravedlnost chválena? *)

') V rozmluvě F a i d r o s  p .  2 5 0  I )
*) T. j. kdyby byla viditelná.
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Aneb odkud pochodí přísloví staré a zevšednělé: S tím můžeš 
po tmě hrát. • *) Tato věta vyslovená vzhledem k něčemu 
zvláštníma, má všeobecný význam, abychom totiž při všem 
jednání svém řídili se věcí samou, nikoli svědky. — 53. Jeť 
malicherné a velmi mdlé, co jsi uvedl, že nešlechetníci jsou 
mučeni výčitkami svědomí, pak i strachem z třes tu, který 
buď je stihne aneb z něhož vždy mají obavy, aby jich jednou 
nestihl. Nesmíme si pod oním ne dobrým člověkem my sliti 
bázlivce aneb člověka slabého ducha, který při každém činu 
sám se souží a všeho se děsí, nýbrž člověka, jenž ze všeho 
chytře dovede těžiti, bystrozrakého, prohnaného, šibala, jenž 
hravě vymyslí, jak by klamal v úkrytu, beze svědků, beze 
všech spoluúčastníků. — 54. Či myslíš, že mluvím o Luciu  
Tubulovi ,  který, když jako praetor řídil vyšetřování z úkladné 
vraždy, tak zřejmě bral peníze ve věci, jež se měla soudně 
rozhodnouti, že příštího roku tribun lidu Publ ius  Scae-  
vola 2 )  učinil v hromadě lidu návrh, nemá-li se ta věc vy
set řiti V Následkem usnesení lidu bylo vyšetřování od senátu 
vzneseno na konsula Gnaeja  Caepiona .  Tubulus ihned 
odešel do vyhnanství neodváživ se dostaviti se k zodpovídání; 
bylať věc zřejmá.

Hlava 17.

Nejednáme tedy o šlechetníku vůbec, nýbrž o chytrém
nnM AoVíntnílrli mlr/mn KitI í 1 ti i n 1 II a PniTrnAitin tiAiinn/«*n t ^
utcucvucuímu, jaiYjiu u j  i v ^ u i u t u o  x  u u i p c j u o  ucil£ilčtVdJU

smlouvy numantské,3) ani o nešlechetníku, jenž se všeho bojí, 
nýbrž který především se nestará o svědomí, jehož výčitky 
utlumiti nepůsobí mu žádných obtíží. Neboť ten, který se na
zývá zavilým a poťouchlým, jest dalek toho, aby sám se udal. 
Ba on dovede vzbuditi zdání, že je pln nevole nad nešlechet

') Míní se hra zvaná u Římanů m o r a ,  u nynějších Italů la m o r a .  
Spočívá, v tom, že oba hrající vystrčí najednou až k výši obličeje pěst 
a zároveň vystrčí libovolný počet prstův a volají číslo. Kdo uhodl, kolik 
prstů vystrčili oba dohromady, vyhrál.

a) Míněn S c a e v o l a  p o n t i f e x  m a x i t n u s ;  v i z  o  n ě m  L  4 ,  1 2 .
• s) Tento P o m p e j u s  byl konsulem r. 141; po bezvýsledném boji 

ujednal s Numantakými nečestný mír, jehož později neuznal.
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ností druhého. Neboť co jiného znamená prohnanost?  — 
55. Pamatuji se, že jsem byl u P u b 1 i a Sext i l ia  Rufa ,  
když oznamoval svým přátelům, že je dědicem Quínta  Fa-  
d ia  Gal ia ,  v jehož závěti prý stojí psáno, že byl od něho 
požádán, aby pak celé dědictví postoupil jeho dceři.1) Sex- 
tilius popřel, že se tak stalo. Mohl tak ovšem učiniti bez
trestně, neboť kdo by ho byl mohl usvědčiti ? Nikdo z nás 
mu nevěřil, a bylo pravděpodobnější, že lže ten, komu na 
tom záleží, než onen, který napsal, že žádal o to, zaě žádat i 
mu kázala povinnost. On též dokládal, že přísahal na zákon 
Vokoniův a že se neodváží jednati proti němu, nevidí-li 
se přátelům jinak. Byl jsem při tom jsa ještě mlád, ale byl i  
tam též mnozí velevážení mužové, a nikdo z nich nenavrhl, 
aby se Fadii dalo více, nežli jí mohlo připadnouti dle zákona 
Vokoniova. Tak podržel Sextilius převeliké dědictví, z něhož — 
kdyby se byl držel mínění těch lidí. kteří kladou počestnost 
a řádnost výše než všechny prospěchy a výhody — nebyl by 
se dotkl ani haléře. Myslíš snad, že proto byl později uzkost- 
liv a zkormoucen? Ani dost málo, naopak dědictvím tím stal 
se boháčem a proto veselým. Neboť vysoko cenil peníze, kte
rých nejenom nenabyl proti zákonům, nýbrž dokonce podle 
zákonů. Vy pak musíte se domáhat i peněz třeba s nebezpe
čenstvím. Majíť moc zjednat! nám mnoho znamenitých po
žitků. — 56. Jako tedy těm, kteří stanoví, že třeba domáhati 
se řádného a hiravně dobrého pro ně samo, jest podstoupili 
jakákoli nebezpečenství pro ušlechtilost a počestnost, tak 
dlužno vašim stoupencům, kteří činí rozkoš měřítkem všeho, 
podstupovati nebezpečenství, aby se dodělali velikých rozkoší. 
Bude-li se jednati o veliký majetek, veliké dědictví — poněvadž 
za peníze zjedná se mnoho rozkoší — musí váš Epikur, bu
de-li se chtíti držeti svého nejvyššího dobra, jednati zrovna 
tak jako Scip io 2 )  maje před očima velikou slávu, kdyby * )

*) Zákon V o k o n i ů v  z r. 173 př. Kr. stanovil, že ženské nesmějí 
býti universálními dědičkami, ani dostali více než polovici dědictví. Kdo 
chtěl zákon ten obejiti, ustanovil v závěti na oko mužského dědice, jenž 
se mu dříve zavázal, že odevzdá dědictví určité ženě.

a) S c i p i o  a f r i c k ý  s t a r š í  porazil r. 202 Hannibala u Zainy a 
ukončil tak druhou válku punskou.



mohl přinutiti Hannibala ku zpátečnímu pochodu do Afriky. 
Jak veliké nebezpečenství pro to podstoupil! Řídilť veškero 
své jednání mravní ušlechtilostí, nikoli rozkoší. Tak váš mudrc 
pohnut nějakým velikým ziskem bude v čas potřeby i s příte
lem bojovati.1) — 57. Bude-li moci zločin zůstati utajen, 
bude plesati; zatčen jsa pohrdne každým trestem. Budeť 
obrněn k opovrhování smrtí, vyhnanstvím ba i bolem samým. 
Bol ten vy, když hrozíte bezbožníkům trestem, prohlašujete 
za nesnesitelný, tvrdíte-lí však, že moudrý má vždy více dobra, 
za snesitelný.

Hlava 17—18. 55

Hlava 18.

Ale představ si, že onen, kdo něco nešlechetného páše, 
jest nejen chytrý, nýbrž i velemocný, jako byl Markus  Kras-  
sus .  který přes to svého jmění dobře “) užíval, jako dodnes 
je náš Pompejus , *  *  3 )  jemuž dlužno býti vděčným, jedná-li 
správně. Mohlť dle libosti býti nespravedlivým. A co možno 
napáchati nespravedlivých skutků, jež nemůže nikdo poká- 
rati! — 58. Poprosí-li tě přítel na smrtelné posteli, abys 
vrátil dědictví jeho dceři a nenapsal toho nikam, jak to na
psal Fadius, ani se o tom nikomu nezmínil, jak se zachováš? 
Ty ovšem vrátíš; sám Epikur snad by vrátil jako Sextus  
Peducaeus , 4 )  syn Sextův — který zůstavil v tomto našem 
příteli živý obraz své lidumilnosti a poctivosti — muž jak 
vzdělaný tak ze všech nej ušlechtilejší a nej spravedlivější, ač 
nikdo nevěděl, že byl požádán od Gaja  Plo t ia ,  váženého 
rytíře římského z N u r s i e, z vlastního popudu přišel ke 
vdově a jí ničeho netušící vyložil poslední vůli nebožtíkovu 
a navrátil dědictví. Ale já se tě ptám, poněvadž bys se za
choval zrovna tak, nechápeš-li, že síla přirozeného citu je

') Místo v originálu porušené; přeložili jsme dle koujektury Mad- 
vigoty.,

a) Čtu s Langenem suo b c u e .
3 )  l v r a s s u s  a  P o m p e j u s  známí triumvirové.
*) Tento P e d u c a e u s  byl praetorem na Sicílii, když tam Cicero 

byl quaestorem. Jeho syn byl důvěrným přítelem Ciceronovým. N u r s i a  
(nyní N o r c i  a) ležela na severu Sabinska.
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tím větší, protože i vy — jimž je vlastní prospěch, jak sami 
říkáte, a rozkoš měřítkem všeho — přece se chováte tak, 
že jest patrno, kterak se držíte nikoli rozkoše, nýbrž povin
nosti, a kterak větší platnost má pravá přirozenost nežli pře
vrácená nauka? — 50. Kdybys věděl, praví Karneades ,  že 
zmije někde v úkrytu se tají, a že si chce nevědomky vedle 
ní sednouti někdo, jehož smrt by ti přinesla zisk, jednal bys 
nešlechetně, kdybys mu nedal výstrahy, aby si nesedal. Ale 
učinil bys tak beztrestně; neboť kdo pak by tě mohl usvěd- 
ěiti, žes o tom věděl? Avšak už je toho trochu přes míru. 
Jeť patrno, že nelze nalézti poctivce, kdyby slušnost věrnost, 
spravedlnost nevycházely z přirozenosti a kdyby principem 
jich všech byla rozkoš. Ale o těch věcech s dostatek pojed
náno od Laelia v našem spise o státě.l)

Hlava 19.

60. Přenes totéž na mírnost neb zdrželivost, což jest 
ovládání chtíčů řídící se rozumem. Zdali pak je dostatečně 
dbalý mravnosti onen, jenž jsa beze svědků hoví chtíči smysl
nému? Či je snad něco neřestí samo o sobě, i když toho 
neprovází žádná veřejná hanba? A což hrdinové teprve po 
výpočtu rozkoší vcházejí do bitvy, cedí krev pro vlast, či 
jsouce uchváceni jakýmsi mohutným zápalem a nadšením? 
Zdali si asi myslíš, Torquate, že by onen lmper iosus 2 )  
kdyby nás poslouchal, s větším potěšením byl poslechl tvou 
řeč či mou, když jsem já o něm tvrdil, že nic neučinil pro 
svou osobu, nýbrž vše pro obec, ty však, že nic leč k vtili 
sobě? Kdybys však také to chtěl vykládat! a bez obalu tvrdil, 
že neučinil ničeho leč pro rozkoš, s jakým asi pocitem by to 
byl vyslechl? — 61. Ale budiž, nechť jednal tak Torquatus 
pro svůj prospěch (raději se tak vyjádřím než abych u tako
vého výtečníka použil slova rozkoš) ,  zdali pak také jeho 
soudruh Publ ius  Decius,3) jenž prvý z rodiny té byl kon- * *)

') Ve třetí knize. U Laeliovi viz II. 8, 24.
*) Jest to onen T o r q u a t u s ,  o němž byla řeč I. 7, 24 a 10, 35.

*) V boji s Latiny a Kampany u Vesuva r. 340 př. Kr.
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sulem, když se smrti zaslíbil a probodnuv koně vrhl se do 
středu šiku Latinů, pomýšlel snad nějak na své rozkoše? 
Kde pak jich měl užívati aneb kdy? Vědělť, že musí ihned 
zeraříti a v náruč smrti spěl s horoucnějším nadšením než 
jaké doporučuje Epikur k domáhání se rozkoše. Kdyby tento 
jeho čin nebyl právem došel pochvaly, nebyl by si ho vzal 
za vzor jeho syn jsa po čtvrté konsulem, a dále syn tohoto 
nebyl by padl na bojišti veda válku s Pyrrhem jsa konsulem 
a byl by se v nepřetržité posloupnosti neobětoval jako třetí 
žertva na oltáři vlasti.l) —- 62. Přestávám na těchto příkla
dech. V Ííekft je jich malý počet: Leonidas ,  Epameinon-  
das *  2 )  a ještě tři neb čtyři. Kdybych však sestavil všechny 
našince, způsobil bych, že by se rozkoš vzdala ctnosti, aby 
byla od ní spoutána; ale den mi nestačí. Jako Aulus  Va-  
r ius ,  který byl pokládán za soudce trochu přísného, říkával 
svému přísedícímu, když po výslechu svědků ještě jiní byli 
před vdáváni i „Buď je dost těchto svědkův, aneb nevím, co 
je dost,u tak i já jsem uvedl dosti svědků. Neboť zdali pak 
tebe Samého, muže předků svých zcela hodného, rozkoš po
nukla, abys jsa ještě mladistvý Publ iu  Sul lovi  vyrval 
konsulat?3) A když jsi jej zjednal svému otci, muži vele- 
srdnatému, jakým osvědčil se on ať již jsa konsulem neb 
jen občanem jak vždy jindy tak zvláště po svém konsulatě! 
Dle jeho vzoru já sám jsem se tak zachoval, že jsem se 
staral spíše o všechny jiné než o sebe sama.4) — 63. Avšak

') Syn prvého Decia obětoval se r. 295 v boji proti Samnitům & 
jejich spojencům u Sentina. O vnukovi, který prý se obětoval v bitvě 
proti Pyrrhovi u Askula r. 279, tvrdí to Cicero jen zde a v Tusc. I, 
37, 89.

a) L e o n i d a s ,  slavný král spartský, padl v průsmyku thermopyl- 
skčm r. 480 proti X e r x o v i ;  E p a m e i n o n d a s ,  slavný Theban, padl 
r. 262 v bitvě u Mantineje v Arkadii

3) S u l l a  byl r. 66 zvolen za konsula pro příští rok, ale od L u c i a  
M a n l i a  T o r q u a t a ,  syna stejnojmenného svého spolu uchazeče, obžalován 
z volebních pletich a odsouzen. Pak zvolen jeho spoluuchazeč Torquatus 
konsulem na r. 65. — Roku 62 bájil Cicero zachovanou řečí Sullu, jenž 
byl od Lucia Manlia Torquata obžalován, že se účastnil spiknutí Kati- 
línova.

*) Cicero naráží na následky spiknutí Katilinova.
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jak jsi se domýšlel, že krásně mluvíš, když jsi na jednu 
stranu stavil člověka majícího nadbytek nej čelnějších a nej
větších rozkoší beze všeho přítomného i budoucího bolu, na 
druhou stranu pak člověka sužovaného nej hroznějším i mu
kami na čelem těle beze skutečné i jen očekávané rozkoše 
a ptal jsi se, kdo buď nad tohoto je větší chudák aneb nad 
onoho blaženější. Z toho jsi pak Činil závěrek, že nej vyšší 
zlo je bol, nejvyšší dobro rozkoš!

Hlava 20.

Lucius  Thor ius  Balbus  z Lanuvia , ' )  na nějž se 
pamatovali nemůžeš, žil tak, že se nedal vynalézt! žádný sebe 
vybranější požitek, jehož by neužil nadhytnou měrou. Bvl 
náruživý přítel smyslných požitků, znalec v tom oboru a zá
možný. Byl tak málo pověrčivý, že pohrdal oněmí přemno
hými obětmi a chrámy svého rodného města, tak málo zba
bělcem vzhledem k smrti, že padl na bojišti pro obec. —
64. Vášní svých neobmezoval dle rozdělení Epikurova, nýbrž 
podle své sytosti. Ale na zdraví své měl patřičný zřetel: pě
stoval ona cvičení tělesná, že přicházel k jídlu jsa žízni v 
i hladov, požíval onoho jídla, které bylo i nej chutnější i spolu 
co nejsnáze stravitelné, vína pak jak ku potěšení tak s opa
trností, aby neškodilo. Také přibral ono ostatní, bez čehož 
tvrdí Epikur, že nechápe, co je dobrem. Byl ho dalek každý 
bol, který kdyby ho byl stihl, nenesl by ho sice zženštile, 
ale přece by proti němu použil spíše lékařů než filosofů. Měl 
výtečnou barvu obličeje, skálopevné zdraví, těšil se svrcho
vané oblibě, zkrátka jeho život kypěl požitky všeho druhu. —
65. Toho vy jmenujete blaženým; aspoň vaše nauka vás k tomu 
nutí. Ale já komu mám před ním dáti přednost, neodvažuji 
se říci. Za mne poví to sama ctnost a ta se nebude rozpa
kovali před oním vaším blaženým dáti přednost Marku Re- 
gulovi.4) O něm důrazně prohlašuje ctnost, že — když o své l

l) L a n u  v i u m ,  město v Latiu, nyní Lavigna. 
a) Re gul ns jsa podruhé konsulem v první válce punské byl zajat 

a poslán do Říma jednat stran výměny zajatcův, slíbiv dříve Karthagin-



Hlava 20—21. 59

v&li nejsa nucen nižádným násilím leč slovem daným ne
příteli z vlasti své do Karthaginy se vrátil — zrovna v tu 
chvíli, když byl mučen bezsenností a hladem, přec byl blaže
nější než Thorius hodující v rfižích.1 l) Regulus vedl veliké 
války, dvakrát byl konsulem, triumfoval a přece nepokládal 
dřívější své činy ani za tak důležité ani za tak znamenité 
jako ono poslední neštěstí, které podstoupil pro dané slovo 
a pevnost povahy, neštěstí, které se nám zdá politování hod
ným, když je pouze slyšíme, jemu pak, když je zakoušel, bylo 
rozkošným. Neboť nejenom lidé při rozjařenosti, nevázanosti 
a při smíchu neb žertu, průvodci lehkovážnosti, nýbrž často 
také zasmušilí při pevnosti, stálosti a vytrvalosti své jsou 
blaženi. — 66. Lukrec ia ,  násilně zprzněná kralevicem,2) 
vzavši spoluobčany za svědky spáchala samovraždu. Z toho 
vzešlý hoj národa římského za vůdcovství a na podnět Bru-  
tftv byl obci základem svobodné ústavy, a na památku na 
onu ženu stali se jak muž tak otec její prvního roku kon- 
suly. Prostý muž z l idu ,  Lucius  Vergin ius ,  v šedesátém 
roce svobodného zřízení obce zavraždil raději panenskou dceru 
svou vlastní rukou, než aby vydána byla na pospas vášni 
Appi  a  K1 a  udia ,  jenž měl tehdy v rukou nejvyŠŠí moc.

Hlava 21.

67. Nezbývá ti, Torquate, než buď takovéto jednání od- 
souditi aneb vzdáti se obhajování rozkoše. Neboť jaké pak 
je to obhajování & jak to stojí s věcí rozkoše, jež nebude 
moci vžiti slavné muže ani za svědky ani za chvalořečníky? 
Jako totiž my uvádíme z letopisných památek za svědky ty, 
jichž celý život věnován byl slavným námahám, kteří by byli 
nesnesli slova rozkoš, tak při vašich výkladech je dějepis

cům přísežně, že, se vrátí do zajetí, ncbudou-li zajatci vydáni. V Římě 
však jako pravý vlastenec radil proti vydání zajatců, začeě prý vrátiv se 
byl mučen.

l) Staří zdobili se při veselých příležitostech, zvláště hostinách, 
růžovými věnci.

s) S e x t e r n  T a r q u i n i e m ,  synem T a r q u i n i a  S u p e r b a ,  posled
ního krále římského.
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němý. Nikdy jsem neslyšel ve škole Epikurově jmenovali 
Lykurga ,  Solona ,  Mil t iada ,  Themis tokla ,  Epamei-  
nondu,  kteří jsou v ústech všech ostatních filosofů. Nyní 
však, ježto jsme také my Římané počali se tím obirati, jaké 
a jak znamenité muže poskytne nám náš At t ikus  ze své 
pokladnice! *) — 68. Není-li lépe mluviti o těchto než v t lu
stých svazcích mluviti o Themis  tě?®) To přenechme Ře
kům;  ovšem máme od nich filosofii a všechny ušlechtilé vědy, 
ale leccos nám není dovoleno, jim ano. Stoikové vedou boj 
s peripatetiky. Jedni tvrdí, že není dobrem, leč co je mravné 
dobré, druzí, že největší, daleko a daleko největší váhu kladou 
na mravní dobro, ale že přec jak v těle tak i mimo ně jsou 
některá dobra. Jak ušlechtilý to boj, jak stkvěly vědecký 
výklad! Neboť celý spor točí se okolo vznešenosti ctnosti. 
Ale mluvíš-li se svými přívrženci, musíš mnoho vyslechnout! 
také o nemravných požitcích, o nichž mluví Epikur nejča- 
stéji. — 69. Nemůžeš tedy, Torquate, oněch nauk liájiti. věř 
mi, poznáš-li důkladně sebe sama, své myšlenky a snahy. 
Budeš se styděli, pravím, za onen obraz, který Kleanthes *  3 )  
velmi případně malovával, ovšem pouze slovy. Vyzýval sve 
posluchače, aby si představili v duchu Rozkoš vymalovanou 
na obraze, ana sedí na trůně v rouše a výzdobě královské. 
Po boku jejím stojí Ctnosti jako služky nemající nic jiného 
na práci a nižádný jiný úkol, než aby Rozkoši přisluhovaly 
a ji jenom šeptem upozorňovaly — kdyby se to jen dalo 
z malby vyrozuměli — aby dala pozor, by nevyvedla bezděky 
něčeho, co by lidi uráželo, aneb něco, z čeho by jí vzešel 
nějaký bol. „My Ctností narozeny jsme za tím účelem, aby
chom ti sloužily, jiného úkolu nemáme.K

*) A t t i k u s ,  důvěrný přítel Ciceronův, sepsal veliké dílo dějepisné. 
*) T l i e m i s t a  z L&mps&ku, učená stoupenka školy Epikurejské. 

Epikur si s ní dopisoval. Usener str. 408.
3) K l e a n t l i e s ,  nástupce Zenonův v předsednictví školy stoické. Žil 

v polovině III. stol. př, Kr. Zachován jest nám od něho velebný hymnus 
na D i a ,  zajímavý to obraz stoických názorů theologických.
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Hlava 22.

70. Ale Epikur tvrdí — to je stkvěly bod vaší nauky — 
že nikdo, nežije-li počestně, nemůže žiti příjemně. Jakobych 
se staral o to, co on tvrdí neb popírá! Na to se ptám, co 
on, který klade nej vyšší dobro v rozkoš, logicky říci musí. 
Jaké důvody uvádíš, proč Thor ius ,  Pos tumius  chijský,*) 
proč mistr všech těchto Orata 4 )  nežil nanejvýš příjemně? 
Epikur sám tvrdí, jak jsem svrchu děl, že se život zhýralcův 
nemá odsuzovati, leč jsou-li hotoví hlupáci, t. j. mají-li žá
dosti a strach. Poněvadž slibuje lék proti oběma těmto věcem, 
slibuje rozmařilosti plnou zvůli. Neboť po odstranění těchto 
věcí tvrdí, že nemůže nalázti v životě zhýralců nic, co by 
káral. — 71. Nemůžete tudíž pokládajíce rozkoš za ředidlo 
všeho buď liájiti ctnosti neb ji udržeti. Nemůžeť za muže 
dobrého a spravedlivého pokládán býti ten, kdo se zdržuje 
křivdy, aby ho nepostihlo zlo. Znáš tuším ono:

Není zbožným ten, kdo zbožnost —;3)

nevěř nikterak, že je něco větší pravdou než toto. Neboť, 
pokud se bojí, není spravedlivým a zajisté nebude jím ani, 
přestane-li se báti. Nebude se však báti, buď dovede-li za- 
tajiti to, co vykonal, aneb velikou mocí to udržeti a zajisté 
spíše bude chtíti býti považován za poctivce nejsa jím než 
býti jím nejsa zaů pokládán. Tak místo pravé a spolehlivé 
spravedlnosti podáváte nám jen její klamný přelud a předpi
sujete jaksi, abychom pohrdli svým bezpečným sebevědomím 
a číhali na bludné mínění jiných. — 72. Totéž lze říci o ctno
stech ostatních, jichž všech základy stavíte na rozkoši jako na 
vodě. Neboť zdali pak můžeme za hrdinu prohlásiti právě onoho 
Torquata 4 )  — těšírať se, ač, jak tvrdíš, nemohu tě zasle- * * 3 4

*) Toto jméno je nejisté; zt\e jest originál porušen.
•) G a j u s  S e r g i u s  O r a t a  n e b  A u r a t a ,  pověstný zhýralec kolem 

r. 100 pr. Kr.
3) Doplniti třeba: jenom z bázně kondvá. Odkud verš ten vzat, 

neznámo.
4) Viz I. 10, 34. Mini se, že nelze ho pokládati za hrdinu, jednal-li 

z pohnutek uvedených Torquatem.
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piti, těším se, pravím, jak z rodiny vaší tak ze jména vašeho. 
A věru mně tane na mysli Aulus  Torquatus , 1 )  velešlechetný 
muž mě vřele milující. Jakou účast a jak neobyčejnou pro
jevil mi v oněch dobách, jež jsou známy všem,2) třeba je 
věděti vám oběma. To vše by mně samemu, který chci nejen 
vděčným býti, ale i za takového býti pokládán, nezdálo se 
hodným vděku, kdybych nebyl přesvědčen, že mi nebyl příte
lem k vůli sobě, nýbrž k vůli mně, leč rozumíš-li slovy 
k vůl í  sobě ,  že všem na tom záleží, aby správně jednali. 
Kekneš-li to, zvítězili jsme. Neboť to chceme, toho se domá
háme, aby plodem povinnosti byla povinnost sama. — 7H. Toho 
nechce onen tvůj miláček a ze všech věcí vymáhá rozkoš jako 
mzdu. Než vracím se k onomu Torquatovi. Jestliže pro rozkoš 
s Galiem byv vyzván bojoval u Aniena 3 )  a z jeho odění 
si zjednal i zlatý řetěz i příjmení pro jinou nějakou příčinu, 
než že se mu takové činy zdály muže důstojnými, nepoklá
dám ho za hrdinu. Jestliže dále stydlivost, jestliže skromnost, 
jestliže cudnost, jestliže jedním slovem mírnost budou pou
tány strachem z trestu neb špatné pověsti a ncuhájí se >vou 
vlastní vznešeností, které cizoložství, které smilství, která 
prostopášnost nevyrazí plným proudem majíc zaručeno buď 
utajení aneb beztrestnost aneb volnost V — 74. A což pak, 
Torquate, o tom se ti asi zdá, že tv, muž takového jména, 
nadání a slávy, neodvážíš se pověděti ve shromáždění, co je 
vodítkem tvého jednání, tvých myšlenek, tvých snah. proč

■nmimsfí o vó íámřrv » Ifnnpřnř nrtlrlárlóS. '/íi npilprvíí1U1 VUUA UIU Ul VIV ^VUUVKV

na světě V Za jakou cenu bys se dal pohnouti, až v hrzku 
nastoupíš svůj úřad,4) a ve shromáždění vstoupíš na řečniště 
(vždyť musíš prohlásiti, jakými zásadami se budeš říditi ve 
své soudní činnosti, a snad také podle dávného obyčeje, uznáš-li 
za dobré, přidáš něco o svých předcích a o sobě samem), za * * * 4

•) A u l u s  M a n l i u s  T o r q u a t u s  byl nejspíše r. 52 praetorem. 
V době, kdy psal Cicero přítomný spis, žil ve vyhnanství v Cecku. Ci- 
cero psal mu, aby ho potěšil (Ad famil VI. I—4).

*) Míněna doba Ciceronova vyhnanství.
*) A ni o, přítok Tibery.
4) Torquatus byl tehdy zvolen praetorem. Římští úředníci bylí vo

leni asi v polovici roku a nastupovali většinou příštím novým rokem.
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jakou cenu tedy bys se dal pohnouti k prohlášení, že ve 
svém úřadě vše budeš konati pro rozkoš a že jsi ničeho 
v životě neučinil leč pro rozkoš? „Či myslíš/ řekneš mi, „že 
jsem tak nesmyslný, abych takto mluvil k lidem nevzděla
ným?" Tož tedy řekni totéž na soudě aneb, bojíŠ-li se po- 
sluchačstva, řekni to v senátě! Jak živ tak neučiníš. Ze které 
jiné příčiny, než že je to hanebná řeč? Mne tedy a Triaria 
uznáváš za hodny, abys k nám mluvil hanebně?

Hlava 23.

75. Ale buď si! Slovo rozkoš sámo nemá nic důstojného 
a snad mu nerozumíme. Toť opět a opět tvrdíte, že nechá
peme, co rozumíte slovem rozkoš. Je to arci věc nesnadná 
a záhadná! Mluvíte-li o nedělitelných tělískách, o prostorech 
mezi světy, jež ani nejsou ani býti nemohou, rozumíme; roz
koše však, která je známá všem vrabcům, nelze nám pocho- 
p i t i?  A což přinutím-li tě k vyznání, že nejen vím, co je 
rozkoš (jeť to příjemné rozechvění smyslů), nýbrž i co ty 
pod ní rozumíš? Neboť brzy rozumíš právě tu, již jsem teď 
definoval, a jmenuješ ji rozkoš  v  pohybu,  jež připouští 
jakési střídání, brzy pak jinou jakousi svrchovanou rozkoš, 
jež zvýšení nedopouští; ta vzniká tehdy, když je bol odstra
něn: tu nazýváš rozkoš  v  k l idu .  — 76. Dejme tomu, že 
je to rozkoš, llekni v kterémkoli shromáždění, že děláš vše, 
abys nepocítil bolesti. Míníš-li, že ani to není výraz dosti 
velkolepý, dosti velebný, řekni, že vše jak ve svém úřadě 
tak v celém životě budeš činiti pro svůj prospěch, že neučiníš 
nic, leda co ti prospěje, zkrátka nic, leč k vůli sobě. Jaký 
asi pokřik celého shromáždění propukne a co zbude z tvé 
naděje na konsulat, jenž je ti zcela zaručen? Přidržíš se tedy 
té zásady, jíž se sice můžeš říditi sám a se svými přáteli, 
k níž však nesmíš se odvážiti veřejně se přiznati? Avšak na 
druhé straně výroky peripatetikův a stoiků máš stále v ústech 
na soudě i v senátě. Povinnost, slušnost, hodnost, poctivost, 
řádnost, mravnost, důstojnost říše, důstojnost národa řím
ského, všechna nebezpečenství pro stát, smrt za vlast — 
těchto slov když užíváš, my kímpové žasneme, ty patrně
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v duchu se směješ. — 77. Neboť mezi těmito tak veliko- 
lepými, tak ušlechtilými výrazy není ani místečka pro rozkoš, 
nejen pro onu, kterou nazýváte rozkoš v pohybu, již všickni 
měšťáci a venkované, všichni pravím, kdo mluví naší řečí, 
nazývají rozkoší, nýbrž ani pro tuto rozkoš v klidu, jíž mimo 
vás nikdo rozkoší nenazývá.

Hlava 24.

Pozoruj, zda smíš užívati našich slov, vašich myšlenek. 
Kdybys pokrytecky napodobil určitý výraz obličeje, určitou 
ehfizi, abys vypadal důstojněji, nebyl bys sobě podoben: slov 
však bys užíval pokrytecky a mluvi l  jinak než smyslíš V Či 
snad jako máš domácí oděv tak máš také jiné smýšlení doma, 
jiné na veřejnosti, tak že na čele je klamné zdání, v nitru 
však se tají pravé smýšlení? Dej pozor, je-li to správno! 
Mně aspoň zdají se jen ty názory správnými, které jsou 
mravně dobré, které chvály hodné, které čestné, které v se
nátě, které ve sněmu, které v každém shromáždění a schůzi 
hlásati dlužno, aby se kdo nestyděl smýšleti tak, jak mluviti 
se stydí. — 78. Kde však může býti místo pro přátelství, 
aneb kdo může býti přítelem někomu, koho nemiluje pro 
něj samého? A co jiného znamená milovati, od čehož jest 
odvozeno slovo přátelství, *) nežli žádatí si, aby se někomu 
dostalo co nejvíce dobra, třeba by z něho prvému pranic 
nepřipadlo? — Ale, namítne někdo,2) mně prospívá tak smý
šleti. — Aneb spíše zdáti se takovým. Neboť smýšleti tak 
nemůžeš, nesmýslíš-li skutečně. A jak budeš moci tak smý
šleti, nezmocní-li se tě sama láska? A to nedokáže se pro
spěchářskou vypočítavostí, nýbrž povstává samo sebou a vzniká 
o své újmě. — Avšak já mám na zřeteli prospěch. — Pak 
přátelství potrvá tak dlouho, pokud je bude provázeti pro
spěch, a bude-li prospěch zakladatelem přátelství, bude také 
jeho rušitelem. — 79. Ale co pak si počneš, až prospěch,

') Latinsky přátelství sluje a m i c í t i a  o d  a  m a ř e ,  milovati.
a) Ma.init.ka tato i následující uvedené v pomlkách proneseny ve 

smysle Epikurovců.
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jak se často stává, od přátelství odpadne V Necháš ho V Jaké 
pak je to přátelství? Setrváš? Jaká to d&slednost? Vždyť 
víš, co jsi prohlásil o přátelství, jehož máme vyhledávat! pro 
zisk. — Abych neupadl v nenávist, kdybych přestal ujímati 
se přítele. — Předně pro co jiného je takové jednání hodno 
nenávisti, leč že je hanebné? Neopustíš-li tedy přítele, abys 
neutrpěl nějaké nehody, tož přec budeš si aspoň přáti smrti 
přítelovy, abys nebyl naň vázán beze vší výhody. A což 
jestliže ti nejenom nepřinese žádného prospěchu, nýbrž naopak 
musíš se odhodlat) k obětem peněžním, musíš podstoupiti 
nesnáze a vrhnouti se v nebezpečenství života? I pak budeš 
bezohledným a budeš mysliti, že se každý narodil sobě a svým 
rozkošem? Vydáš se jako rukojmě na smrt samovládci za 
přítele, jak učinil onen Pythagorovec sicilskému samovládci?* *) 
Aneb jsa Pyladem vydáš se za Ores ta ,  abys umřel za přítele? 
Aneb kdybys byl Orestem, Pylada bys ze lži usvědčil, sebe udal, 
a kdybys toho nedokázal, nezdráhal bys se, abyste oba byli spo
lečné odpraveni ?

Hlava 25.

<S0. Ty sice, Torquate, bys učinil to všechno. Mám totiž 
za to, že nic není hodno velké chvály, o čem bych se do
mníval, že bys toho pominul pro strach ze smrti neb bolu. 
Avšak nejedná se o to, co se srovnává s tvou povahou, nýbrž 
co s naukou. Ten názor, kterého hájíš, zásady, jimž jsi se 
naučil a jež uznáváš, ze základů 'vyvracují přátelství, ačkoli 
je Epikur (jak to činívá), do nebe vychvaluje. — Avšak on 
sám pěstoval přátelské styky. — Kdo pak, prosím, upírá, že 
byl dobrým, vlídným a l idumilným? V těchto vědeckých vý
kladech mluvíme o jeho duchu, nikoliv o jeho povaze. Pře- 
nechme lehkomyslným Řekům onu převrácenost, kteří nadáv
kami pronásledují ty, s nimiž mají sporné názory o pravdě. 
Ale nechť si byl sebe laskavější v ujímání se přátel, přece 
je:li, me tvrzení pravdivo — netvrdímť nic určitě 2) — nebyl

') Oba přátelé D a m o u  a F i n  t i  a s  byli Pythagorovci. Samovládce 
je B i o n y s i o s  s t a r š í .

*) To praví Cicero jako přívrženec nové akademie. Zde nem to 
zcela na miste, protože dosud mluvil zcela určitě,

Cicero, O nejvySSim dobru. a
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dosti bystrozraký. — 81. Avšak on přesvědčil mnohé. — A to 
snad právem, ale svědectví širokých vrstev není nejzávažněj
ším. Neboť v každém umění aneb v každém zaměstknání 
aneb vůbec v každé vědě a tak také ve ctnosti právě to nej- 
lepší je zjevem nejvzácnějším. A mně aspoň právě proto, že 
i on sám byl dobrým mužem i mnozí Epikůrovci nejenom 
v minulosti byli, nýbrž podnes jsou jak v přátelství věrní tak 
i v celém životě svém pevné povahy a rozvažní, zařizující své 
jednání nikoli dle rozkoše, nýbrž dle povinnosti, zdá se mohut
nější síla ctnosti a menší sila rozkoše. Žijíť někteří tak, že 
vyvracejí svoji řeč vlastním svým životem. A jak o ostat
ních se za to má, že lépe mluví než jednají, tak tito, jak se 
mi zdá, lépe jednají než mluví.

Hlava 26.

82. Ale toto ovšem nepatří k věci; přihlédněme k tvým 
výrokům o přátelství. V jednom z nich, jak se mi zdálo, 
poznal jsem vlastní výpověď Epikurovu, že přátelství nedá 
se od rozkoše odloučí ti a právě proto že jest třeba je pěsto
vali, ježto kdyby se nemohlo bez něho žiti bezpečné a beze 
strachu, nemohlo by se žiti ani příjemně. Na to podána jest 
již dostatečná odpověď. Uvedl jsi jiný ušlechtilejší názor 
těchto nových Epikurovců, kterého on sám, pokud vím, nikdy 
nepřenesl, že totiž zprvu vyhledáváme přítele pro užitek, když 
se však styk utuží, pak že tento sam jest předmětem lásky 
i bez naděje na rozkoš. Ačkoli se výrok ten může kárati 
v mnohé příčině, přece přijímám, co dávají. Mně to totiž 
postačí, jim nikoli. Neboť konečně jednou prohlašují, že je 
správné jednání možno, ana rozkoš není očekávána ani hle
dána. — 83. Uvedl jsi též výrok jiných, že moudří vcházejí 
mezi sebou v jakýsi spolek, aby chovali zrovna takové smý
šlení k přátelům, jaké chovají k sobě samým; to že je možno, 
často že se to již skutečně stalo, a má prý hlavní vliv na 
požitek rozkoší. Mohli-li ujednati tento spolek, ať ujednají 
také onen, aby milovali slušnost, skromnost a vůbec všechny 
ctnosti pro ně samy beze vší odměny. Či snad — budeme-li 
přátelství pěstovali pro výtěžek, zisk a prospěch, nebude-li
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lásky, jež by učinila přátelství žádoucím samo o sobě, vlastní 
silou, ze sebe a pro sebe — může býti ještě pochybnost 
o tom, že dáme přednost lánům polí a činžovním domům 
před přáteli ? — 84. Můžeš zde opět připomenouti to, co nej
krásnějšími slovy řečeno od Epikura ku chvále přátelství. 
Neptám se, co praví, nýbrž co může říci ve shodě se svou 
naukou a svým názorem. — Přátelství se vyhledává pro uži
tek. — Zdali pak myslíš, že je ti tento Triarius užitečnější 
než kdyby ti patřily sýpky v Puteolích?1) Shrň vše, co 
uvádíte: Přátelé jsou nám oporou. — Dostatečnou oporu máš 
v sobě, dostatečnou v zákonech, dostatečnou v obyčejném přá
telství. Už nemůžeš býti předmětem pohrdání; záští a nená
visti snadno se uvaruješ, neboť k tomu dává Epikur návod. 
Kdybys svých značných příjmův užíval jen ku štědrosti, i bez 
tohoto, abych tak děl, Pyladova přátelství budeš míti dosta
tečnou ochranu a záštitu v náklonnosti mnohých. — 85. Ale 
s kým mám sdíleti slast i strast, jak se říká, s kým tajem
ství, s kým všechny tajné záležitosti svého srdce? Nejlépe 
s sebou samým, pak též s obyčejným přítelem. Ale dejme 
tomu, že to není nevýhodné, co je to v poměru k užitku tak 
velikého jmění? Vidíš tedy, měříš-li přátelství podle jeho 
lásky, že není nic nad ně výtečnějšího, pakli však dle užitku, 
že i nej důvěrnější přátelství je zastíněno výtěžkem výnosných 
statků. Musíš tedy milovat! mne, nikoli můj majetek, má- 
me-li býti upřímnými přáteli.

Hlava 27.

Ale prodléváme příliš dlouho u věcí zcela patrných. Neboť 
ana úplně je dokázána pravda věty, že není nikde místa pro 
ctnosti ani pro přátelství, je-li rozkoš měřítkem všeho, není 
mimo to hrubě co říci. Ale přes to, aby se nezdálo, že jsem 
některý bod nechal bez odpovědi, chci ještě nyní odpověděti 
něco' málo na ostatní řeč tvou. — 86. Poněvadž hlavní účel 
celé filosofie týká se blaženého života, a lidé po tomto jedi- *)

* )  P u t ě  o l i ,  pobřežní město v Kampami se znamenitým přístavem, 
který byl ohniskem obchodního spojení se Sicílií a Aegyptem.

5*
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nám toužíce tomuto studiu se věnovali, avšak blažený život 
spočívá dle jedněch v tom, dle druhých v onom, dle vás 
v rozkoši, jakož naopak všecka bída v bolu: přihlédněme nej
dříve k tomu, jaké podstaty je ta vaše blaženost. A to, jak 
se domnívám, mi připustíte, že, je-li vůbec nějaká blaženost, 
musí nutně celá býti vložena v moc mudrcovu. Neboť mii- 
že-li blaženost býti ztracena, nemůže býti blažeností. Neboť 
kdo se může spolehnouti, že mu potrvá stále a pevně to. co 
je křehké a vratké V Kdo však nebude moci důvěr ováti \ ne
přetržité trvání svých dober, musí nutně chovati obavy, že 
jednou pozbuda jich bude nebožákem. Nikdo však nemůže 
býti blaženým maje strach o věci nejdůležitější. — 87. Nikdo 
tedy nemůže býti blažen. Neboť ne s ohledem na část. nýbrž 
na stálé trvání doby jmenujeme život blaženým a vůbec ne
jmenuje se život blaženým,') dokud není ukončen a dovršen, 
a nikdo nemůže býti brzy blaženým, brzy nebohým: neboť 
kdo se bude domnívati, že může býti ubohým, nebude blaže
ným. Je-li totiž blažený život jednou nastoupen, trvá tak 
jako jeho tvňrkyně, moudrost, a nečeká až 11a konec života,-> 
jak to dle Herodota radil JSolon Kroisovi.* 3) Než, jak jsi 
tvrdil, Epikur praví, že ani dlouhé trvání Časové nemá pra
žádného vlivu na blažený život a že nemenší rozkoš pociťuje 
se v krátké době než kdyby trvala věčně. — 88. To je kři
klavá nedůslednost! Klada totiž nej vyšší dobro v rozkoš tvrdí, 
že v nekonečné době se rozkoš nestává větší než v konečné 
a skrovné. Kdo všechno dobro klade ve ctnost, ten muže 
tvrditi, že blažený život stává se dokonalým dokonalostí 
ctnosti; praví ť, že čas nedovede stuphovati nej vyšší dobro. 
Avšak jak si důsledným bude ten, jenž maje za to, že blaže
nost je výsledkem rozkoše, bude tvrditi, že rozkoš trváním 
neroste? Pak zajisté ani bol. Či snad bol je čím delší tím 
bědnější, rozkoše však dlouhé trváni nečiní žádoucnější? Proč 
pak tedy vlastně Epikur nazývá boha blaženým a věčným i 
Neboť odmyslíme-li si věčnost, není Jupiter o nic blaže

') Podle obvyklé mluvy, 
a) Po názoru filosofickém.
3) Známá příhoda, již vykládá Herodot I 82.
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nější než Epikur; vždyť oba požívají nejvyššího dobra, t, j. 
rozkoše. — Ale tento trpí také bolesti. — Avšak nevšímá 
si jí pranic. Tvrdíť, že by řekl jsa pálen: Jak je to to pří
jemné! — 89. V kterém tedy ohledě je bohem předstižen, 
ne-li věčností? A co je v této dobrého mimo svrchovanou 
rozkoš a to věčnou ? Co tedy plátno mluviti chlubně, nemlu- 
víš-li důsledně? V rozkoši tělesné (přidám i duševní, chceš-li, 
ježto i ona dle vaší nauky vzniká v těle) spočívá blaženost. 
Kdo pak může takovouto rozkoš mudrci zaručiti? Vždyť pro
středky vyvozující rozkoš nejsou v moci mudrcově. Nespočí
vat blaženost v moudrosti samé, nýbrž v těch věcech, které 
moudrost zjednává k rozkoši. Ale to celé je zevnější a, co 
je zevnější, je věcí náhody. Tak se stává paní blaženosti ná
hoda, jež dle výroku Epikurova zřídka jde mudrci na přič.

Hlava 28.

90. Ach, řekneš, to jsou hlouposti. Moudrého obohacuje 
sama příroda, jejíž poklady dle učení Epikurova jsou lehko 
zjednatelné. — To je pěkně řečeno, a já nečiním námitek, 
ale samo v sobě je to sporno! Tvrdíť, že stravou nejprostší, 
t. j. nejpovrhovanějšími jídly a nápoji nezjednává se menší 
rozkoš než nej vybranějšími hodovními lahůdkami. Kdyby tvrdil, 
že je pro blaženost úplně bezvýznamno, jaké stravy požívá, 
já bych s ním souhlasil, ba pochválil bych ho; mluvilť by 
pravdu. Od Sokrata, který nepokládá rozkoš za nic, snesu 
výrok, že kořením pokrmu je hlad, nápoje žízeň. Ale kdo, 
řídě se ve všem rozkoší, žije jako Gallonius, mluví však 
jak onen Piso Čacký,1) toho nesnesu a jsem přesvědčen, že 
nemluví, jak smýšlí. — 91. Poklady přírody prohlásil za lehko 
zjednatelné, poněvadž přirozenost spokojí se málem. — Ovšem, 
kdybyste nepřikládali rozkoši tak neobyčejné ceny. — Ne
menší rozkoš, vece, pociťuje se z věcí nej menší ceny nežli 
z nejdrahocennějších. — To znamená nejenom srdce nemíti,

') L u c i u s  K a l p u r n i u s  P í b o  příjmím Č a c k ý ,  slavný řečník a 
letopisec, muž nanejvýš nezištný, byl roku 133 konsulem a protivníkem 
G a j a  G r a k c h a .
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nýbrž ani chuti. Neboť těm, kteří pohrdají rozkoší samou, lze 
říci, že nedávají přednost jeseteru před sleděm; kdo však vidí 
v rozkoši svrchované dobro, ten musí vše posuzovati smysly, 
nikoli rozumem a prohlásiti za nejlepší to, co je nejchut
nější. —^ 92. Ale buď si; ať se dodělává nej vyšších rozkoší 
prostředky nejenom malými, nýbrž pro mne třeba žádnými, 
inůže-li; nechť se tají nemenší rozkoš v oné řeřiše, jíž dle 
Xenofonta1) požívali Peršané, nežli v hodech syrakusskýrh, 
jež Plato rozhodně odsuzuje.l 2 3) Nechť si je, pravím, zjednání 
rozkoše tak snadné, jak chcete, co pak řekneme o bolesti ? 
Její muka jsou tak veliká, že při nich blaženost — je-li totiž 
hol svrchovaným zlem — obstáti nemůže. Vždyť sám Metro
tí oros,a) druhý téměř Epikur, popisuje blaženost asi těmito 
slovy: „Když* je tělesná soustava dobrá, a je zaručeno, že to 
tak potrvá.14 Či může to míti někdo zaručeno, jak se povede 
jeho tělu, nepravím do roka, ale jen do večera? Piol tedy, 
t. j. svrchované zlo, bude vždy postrachem, i když ho nebude; 
vždyť tu může býti okamžitě. Jak tedy může v blaženosti 
tkvíti strach z nejvyššího zla? — 93. Než, řekne se, Epikur 
podává návod bolu si nevšímati. — Již to samo je nesmyslem 
nevšímati si největšího zla. Ale jaký pak je to návod? — 
Největší bol je krátký. — Předně co nazýváš krátkým? Za 
druhé, který bol největším? A což pak nemůže nej vyšší bol 
trvati několik dní? Pozor, ať ne dokonce měsíců! Sice bys 
musil míti na mysli onen, který usmreuje při prvém záchvatu. 
Kdo se bojí takového bolu? Přál bych si spíš, abys ulevil 
bol onen, kterým byl sužován, jak jsem sám viděl, Gnaejus 
Oktavius,4) syn Markův, můj přítel, svrchovaný dobrák a 
pravý lidumil, a to ne snad jednou aneb na krátko, nýbrž 
i často i hodně dlouho. Jaká muka snášel, bohové nesmrtelní, 
když se zdálo, že všechny jeho údy hoří! A přece nebyl po
kládán za nebožáka, poněvadž to nebylo nejvyšším zlem, nýbrž 
jen za neduživého. Avšak byl by pokládán býval za nebožáka, 
kdyby oplýval rozkošemi při životě nemravném a neřestnem.

l )  X e n o f o n ,  Vychování Kyrovo I. 2, 8.
a) [ P l a t o ]  Epist. VII. p. 326 B.
3) Viz o něm II. 3, 7.

*) O k t a v i n s  tento byl konsulem r. 76 pr. K r . ;  byl stižen dnou.
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Hlava 29.

94. Že pak, jak pravíte, veliká bolest je krátká, dlouhá 
zase lehká, nemohu poehopiti, co to má znamenati. Vidímť 
bolesti i veliké a zároveň hodně dlouhé, pro které jiný způsob 
snášení je správnější, jehož vy však použiti nemůžete, poně
vadž nemilujete mravnosti pro ni samu. Jsou jakési předpisy 
a téměř zákony statečnosti, které muži zakazují státi se v bolu 
zženštilým. Pročež dlužno považovati za nečestno nepravím 
snad cítiti bol (neboť to je někdy nezbytno), nýbrž znesvěco- 
vati křikem F i 1 o k t é t s k ý m *) onu skálu na Lemnu,

jež vzdechy, nářky, úpěním a zuřením, 
ač němá, žalnou ozvěnou se ozývá.

Tomu ať předříkává Epikur, může-li, svoje kouzelné zaříká
vání, jemuž

když hadem uštknut, divoký jed zachvátil 
i vnitřní žíly, děsná muka vzbuzuje.l 2)

Epikurus volá takto: Filoktéte, st! bolest je krátká. — Ale 
již desátý rok leží nemocen v jeskyni. — Je-li bolest dlouhá, 
je lehká; máť přestávky a ulevuje. — 95. Předně ne často, 
za druhé jaká pak je to úleva, když i dojem minulé bolesti 
je dosud čerstvý a zároveň sužuje strach z bolu budoucího 
a hrozícího V — Ať zemře, vece. — Snad by to bylo nejlepší, 
ale kam pak se děl onen výrok: Vždy je přebytek rozkoše?3) 
Neboť je-li tomu skutečně tak, dej pozor, nepácháš-li zločin 
radě mu zemříti. Raději se tedy vyjádřete, že je nečestno, 
že je nemužno dáti se bolem seslabovati, přemoci a podle- 
hnouti mu. Neboť ona vaše slova: „Je-li bolest těžká, je

l) F i l o k t é t  dostal od H e r a k l e a  luk a kalené šípy, bez nichž 
nemphlo býti Troje dobyto. Na výpravě do Troje byl uštknut hadem. 
Ráua jeho vydávala takový zápach, že ho Řekové nechali na ostrově 
Leninu.

s) Verše nejspíše z F i l o k t é t a  tragického básníka L u c i a  A k c i a  
(170—94).

3) Podle nauky Epikurovy není pro mudrce žádné doby, v níž by 
neměl více požitku nežli bolesti. Viz I. 19, 62.
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krátká, je-li dlouhá, je lehká“ jsou školské diktáty. Ctnost, 
velikost ducha, trpělivost, statečnost jsou prostředky, jimiž 
se bol zmírňuje.

Hlava 30.

96. Poslyš, abych daleko neodbočoval, co praví Epikur 
na smrtelné posteli, abys poznal, že se jeho jednání nesrov
nává s jeho slovy. Praví. „Epikur  pozdravuje  Her
ma r  ch  a .  P íšu  t i  to ,  t rávě  b lažený a  spolu  j iž  po
s lední  den  ž ivota .  Mám takové boles t i  měchýře  
a  kol iku ,  že  j  i  ch  zvýšení  není  j iž  možno.*1 Ubohý 
člověk! Je-li bol největším zlem, nemůže býti nazván jinak 
Ale poslyšme jej samého: „Rovnováhu však  s  t ím vš ím 
má duševní  rados t ,  j iž  čerpám z  upomínky na  
svou nauku a  své  ná lezy .  Ale  ty  —jakož je  př i 
měřeno tvé  náklonnost i  ke  mně a  f i losof i i ,  pro jevo
vané  j iž  od  mládí  — ujmi  se  d í tek  Metrodorových!*11) — 
97. Nedávám již přednost smrti Epameinondovč ani Leo- 
n idově před touto. Prvý z nich, když přemohl Lakedajmon- 
ské u Mant ine je  a pozoroval, že je smrtelně raněn, jakmile 
oči otevřel, ptal se, je-li jeho štít zachráněn. Když mu jeho 
přátelé s pláčem odpověděli, že jest, ptal se, zdali nepřátelé 
jsou poraženi. Když i na to dostal odpověď podle svého přáni, 
dal si vytrhnout! oštěp, jímž byl proboden. Tak vycediv mnoho 
krve skonal, plesaje nad vítězstvím. Leonidas pak, král lake- 
dajmonský, postavil se v Thermopylách nepřátelům na odpor 
s třemi sty mužů, jež byl vyvedl ze Sparty, ač měl na vy
branou buď hanebný útěk neb slavnou smrt — Vznešená je 
smrt vojevůdců; filosofové však umírají z pravidla na posteli. 
Ale záleží na tom, jak. Umírající Epikur připadá sobě bla
ženým. To je velká sláva. Rovnováhu,  vece, s ne jvyšš ími  
boles tmi  udržovala  radost. — 98. Tu slyším opravdu hlas 
filosofa, Epikure! Ale zapomněl jsi, co tobě říci náleží. Předně 
totiž, je-li pravdou to, čeho upomínkou, jak tvrdíš, se raduješ,

') Originál tohoto listu zachován u Diogena Laertského X. 22; víz 
Usener str. 148 a 139. Hermarchos byl nástupce Epikurův. O Metrodo- 
rovi viz II 3, 7.
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t. j. jsou-li pravdivý tvoje spisy a nálezy, radovati se ne
můžeš. Vždyť nemáš již ničeho, co bys vztahoval na tělo; ale 
ty jsi vždy hlásal, že nikdo ani se neraduje, leč pro tělo, 
ani netruchlí. — Raduji se z minulosti, vece. — Z které pak 
minulosti ? Jestliže té, která má vztah k tělu, vidím, že hledíš 
v rovnováhu uvésti nauku svou s oněmi bolestmi, ne však 
upomínku rozkoší tělem pociťovaných; pakliže té, která má 
vztah k duši, jest nesprávno, tvrdíš-li, že není žádné radosti 
duševní, jež by neměla vztahu k tělu. A dále, proč pak odpo- 
ručuješ děti Metrodorovy? Co z tohoto tak nevšedního smyslu 
pro povinnost a tak neobyčejné věrnosti (neboť tak to po
jímám) vztahuješ k tě lu?

Hlava 31.

ÍHl. Kruťte se, Torquate, jak chcete, nenaleznete v tomto 
znamenitém listě Epikurově místečka, jež by se úplně shodo
valo s jeho zásadami. Tak sám sebou je usvědčován, a jeho 
spisy jsou vyvráceny jeho šlechetnou povahou. Neboť ono 
odporučení dítek, ona láskyplná upomínka na přátelství, za
chovávání nejvyššího smyslu pro povinnost v posledním dechu 
je důkazem, že je člověku vrozena nezištná poctivost nikoli 
vykouzlená rozkošemi ani cenou odměny nepřilákaná. Neboť 
jakého pádnějšího důkazu ještě hledáme pro to, že co je po- 
čestno a správno, jest žádoucí samo o sobě, když vidíme 
takový smysl pro povinnost u umírajícího? — 100. Ale jako 
mám za chvály hodný list, který jsem právě téměř do slova 
přeložil, ač se nijak neshoduje se základy jeho filosofie, tak se 
zase jeho závěť dle mého soudu nesrovnává nejen s důstojností 
filosofa, nýbrž ani s jeho názvem. Psalť často jak obšírnými slovy 
tak stručně a zřejmě ve knize jmenované před chvílí, že smrt  
se  nás  pranic  ne týče .  Neboť  co  se  rozpadlo ,  jes t  bez  
c i tu ;  Co pak je  bez  c i tu ,  to  nemá pražádného vztahu 
k nám. Již tato věta mohla býti logičtěji a lépe pronesena. 
Neboť, řekne-li se: Co se rozpadlo ,  jes t  bez citu, není tím 
dosti jasně řečeno, co se rozpadlo. — 101. Ale rozumím přec, 
co chce říci. Než ptám se, když rozpadnutím, t. j. smrtí ve-

. i
É
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škeren cit se ničí a pranic jíž nezbývá, co by mělo k nám 
nějaký vztah, proč pak tedy vlastně tak důkladně a tak pilně 
se stará a ustanovuje, aby Amynomachos  a  Timokra tes ,  
jeho dědicové ,  d le  uznání  Hermarchova dal i ,  co  by  
s tač i lo  k  os lavení  jeho narozenin  každoročně  v  mě
s íc i  gamel ionu a  rovněž  aby dvacátého každého mě
s íce  da l i  na  vys t ro jení  hos t iny  těm,  j iž  spolu  s  n ím 
f i losofoval i ,  aby  uc t ívána  byla  památka  jeho a  Me-  
t rodorova? 1 )  — 102. Nemohu nevyznati, že tato závěť jeví 
nám člověka nanejvýš roztomilého a lidumila; rozhodně však 
nesluší filosofu — zvláště pak fysikovi, jímž přece on býtí chce. 
domnívati se, že má někdo ještě nějaké narozeniny. Či snad 
může častěji býti týž den, jenž byl jednou? Zajisté nikoli. 
Či den téhož druhu V Ani to ne, leda po uplynutí mnoha tisíc 
let, až stejnou dobou nadejde návrat všech hvězd tamže, 
odkud vyšly.2) Není tedy žádný den něčími narozeninami. — 
Ale je za to pokládán. — A já jsem toho ovšem nevěděl! 
Ale nechť si je, bude oslavován i po smrti! A to v závěti 
své ustanoví ten, který nám prohlásil jako nějaký božský 
výrok, že po smrti nemá k nám zcela žádného vztahu! To 
nepříslušelo říci tomu, který prý myslí svou prošel nesčíslné 
světy a nekonečné prostory, jež nemají žádné meze. žádné 
hranice. Zdali pak co takového učinil De mokř i t?  Abych 
o jiných pomlčel, jmenuji tohoto, jehož jediného Epikur se 
držel.3) — 103. Bylo-li třeba vyznačiti den, proč raději zvolil 
ten, kdy se narodil než onen, kdv se stal moudrým? — Ne
mohl, namítneš, státi se moudrým, kdyby se byl nenarodil. — 
Tímto způsobem ovšem také v tom případě ne, kdyby se ne
byla narodila jeho babička. Celá ta věc, Torquate, nesluší 
učencům, chtíti totiž, aby po smrti byla památka jejich jména 
oslavována. A jak tyto dni oslavujete a jak se vydáváte na

') Závěť jest řecký u Diog. Laert. X. 18., viz Usener str. 165. G a- 
m e l i o n  byl sedmý měsíc attický, asi náš leden.

J) Cicero míní veliký rok světový (utyas tvíautás), který přijali ně
kteří učenci po příkladě Platonově (v rozmluvě T i m a i o s  p. 89 I)), 
jenž obsahuje 12.954 roků slunečních.

*) T. j. ve fysice.
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pospas vtipu smíšků, nepravím (neníť třeba hádky); tolik však 
přece pravím, že bylo spíše vaš í  věcí slaviti Epikurovy na
rozeniny než jeho věcí stanovití závětí, aby slaveny byly.

Hlava 32.

104. Ale abychom se vrátili k vlastnímu předmětu (neboť 
mluvíce o bolu zabočili jsme k onomu listu), můžeme to celé 
takto uzavřití: Kdo je v stavu nej vyššího zla, není blažen, 
pokud je v onom stavu; moudrý však je vždy blažen a je 
přec někdy ve stavu bolu; není tedy bol nej vyšším zlem. — 
A dále. co pak vlastně znamená onen výrok: Minulá dobra 
nemohou moudrému zmizeti, zlého pak nemáme vzpomínali? 
Předně co pak to jest v naší moci, nač si chceme vzpomínati V 
Aspoň The mi sto k les ,  když mu Simonides 1 )  nebo někdo 
jiný nabízel umění pamatovati si věci, odpověděl: Raději bych 
chtěl umění, zapomenouti. Neboť pamatuji si i věci, kterých 
nechci, ale nemohu zapomenouti, nač bych si přál. — 105. Byl 
to muž velikého ducha, ale věc se má přece tak, že zákaz 
něco si nepainatovati jeví nám příliš pánovitého filosofa. Po
važ. nejsou-li to rozkazy vašeho Manl ia®)  aneb ještě něco víc, 
přikazuješ-li, čeho učiniti nemohu. A což jestliže upomínka 
na přetrpěne strasti je dokonce příjemná? Pak by byla ně
která přísloví správnější než vaše nauky. Říkáť se vůbec: 
Přestálé trampoty jsou příjemné, a není špatný výrok Eur i- 
p idův (vyjádřím to podle možnosti naší řečí, ježto po řecku 
verš ten znáte všichni):

Je sladká upomínka strastí minulých.l * 3)

Ale vraťme se k minulým dobrům. Kdybyste jimi rozuměli

l) Themistokles,  slavný státník athénský, Simonides (559
až slavný básník řecký, pokládaný za původce mnemoniky.

3) Naráží se na onoho Manlia Torquata,  jenž měl příjmí Im- 
periosus (pánovitý). Sr. IL 19, 60. Přísnost tohoto Torquata stala se 
pořekadlem.

3) Verš Euripidův z Andromedy, z níž máme jen zlomky.
Řecky zní :

’AlV zoi ato&évta p£{tvqc&ai novcav.

* >

■ _____
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to, čím se mohl těšiti Gajus  Marius,1) jenž vyhnán, v bídě, 
v močále potopen, ulevoval bolu svému upomínkou na sve
trofeje, rád bych to slyšel a zcela schvaloval. Nebudeť moci 
blaženost mudrcova býti dokonalou a dovršenou, jestliže jeho 
záměry a skutky budou jeden po druhém pohřbeny v jeho 
upomínkách. — 106. Ale vám zjednává blaženost vzpomínka 
na rozkoše a to na rozkoše pociťované tělem. Kebof jsou-li 
ještě jaké jiné, jest nesprávno tvrzení, že všechny rozkoše 
duševní pochodí ze spojení s tělem. Baví-li však i minulá 
rozkoš tělesná, nechápu, proč Ar is to te les  tak velice se 
vysmívá náhrobnímu nápisu S a r d a n a p a 11 o v u. *) ve kterém 
se onen král syrský chlubí, že vzal s sebou všechny sve roz
koše. Praví totiž Aristoteles, jak mohlo mrtvému potrvati to. 
co ani živ jsa nemohl pociťovali déle, než pokud právě trval 
požitek toho. Pomíjejíc rozkoše tělesné, jedna po druhé zmizí 
a častěji zanechává příčiny k lítosti než k upomínkám Je 
tedy blaženější Sc ip io  af r ický, *  *  3 )  an mluví s vlastí:

Říme již ustaň nepřátel svých .. .4) 

a tak dále znamenitě:

Pracné podniky mé ti přec mocné vztyčily bašty.

Tento se těší z minulých námah, ty velíš těšili se z rozkoší; 
on odvolává se na to, z čeho nikdy neměl pražádného požitku 
pro tělo, ty celý lpíš na těle.

*) Slavný římský vítěz nad Jugurthou, Cimbry a Teutony, vedl 
v 1. 88—86 občanskou válku se Sullou. Kdysi skrýval se v močále

u Minturn.
3) S a r d a n a p a l l ,  král assyrský. Nápis jeho obsahující šest veršů 

podává řecký S t r a b o  (XIV. 5, 9) a Athenaios (VIII. 14). Dva verše, 
na něž se zde naráží, a jež Cicero přeložil v Tusc. V. 85, 101, zni:

Všechno, co snědl jsem, mám a co v svévoli rozkoše svůdné 
užil jsem, ostatuí všechnu tu blaženoBt na světě nechav.

Aristoteles tvrdil — neznámo, ve kterém spise — že na hrob vola nelze 
dáti jiného nápisu.

®) S c i p i o  a f r i c k ý  s t a r š í .
4) Třeba doplnili: báti se.
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Hlava 33.

107. Ale jak může v platnosti trvali sama ona věta, že 
všechny rozkoše a boly duševní jsou zprostředkovány rozko
šemi a boly tělesnými? Což tě nikdy nic nebaví (vímť, koho 
mám před sebou), tebe tedy, Torquate, nic nebaví samo sebou? 
Pomlčím o důstojnosti, mravnosti, o čistém ideálu ctností 
svrchu zmíněných, uvedu jen tyto nepatrné věci: Čtení neb 
skládání básně neb řeči, studium dějin všeobecných, zeměpis, 
socha, obraz, půvabná krajina, hry, lov, villa Lukul lova ' )  
(nechci říci tvá ,  sice bys měl zase zadní dvířka; tvrdil bys, 
ze má vztah k tělu), ale to, co jsem uvedl, vztahuješ k tělu? 
Ci je něco, co tě baví samo sebou V Buď budeš nenapravitel
ným zatvrzelcem. budeš-li mermomocí k tělu vztahovati, co 
jsem uvedl, aneb se vzdáš celé Epikurovy rozkoše, popřeš-li 
to. — 108. Co však se týče tvrzení tvého, že větší jsou roz
koše i bolesti duševní i tělesné, poněvadž duše je účastna tří 
časů, tělem však pociťujeme výhradně přítomnost, jak pak se 
dá dokázati, že ten, kdo má nějakou radost pro mne, raduje 
se více než já sám V [V duši vzniká rozkoš pro rozkoš tě
lesnou. a rozkoš duševní je větší nežli tělesná. Následkem 
toho blahopřející je veselejší než ten, jemuž blahopřeje.]2) 
Ale chtíce ukazati moudrého jako blaženého, an duchem 
vnímá největší rozkoš nekonečně větší než tělem, nevidíte, 
jaká námitka se staví v cestu. Budeť vnímati také duševní
bolesti nekonečné vetší nez íělesne. JNasleukein toho musíj- + A1. AT -li___ _

nutně  být i někdy ubohým ten, jejž mermomocí chcete vždy 
míti blaženým; avšak toho nedocílíte nikdy, pokud bude u vás 
rozkoš a bolest měřítkem všeho. — 109. Proto třeba, Tor
quate, nalézti pro člověka jiné nejvyšší dobro, rozkoš přenechme 
zvířatům, jichž užíváte jako svědkův o nejvyšším dobru. A což 
jestliže již zvířata každé dle svého přirozeného pudu leccos 
činí, z čeho patrno, že něco jiného na zřeteli mají, nikoli 
rozkoš? Z části činí tak s oddaností, třeba i s námahou jako 
při plození, při vychovávání, z části se těší během a puto

') L u k u l l u s ,  vojevůdce proti králi M i t h r i d a t o v i  a známý boháč. 
a) Věta v závorkách pokládá se za nepravou.
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váním, jiné pak pospolitostí svou napodobí jaksi státní spo
lečnost. — 110. U jistého druhu ptáků pozorujeme některé 
úkazy lásky, uznalost a vděčnost, ba u mnohých i projevy 
touhy. Tedy u zvířat budou podoby lidských ctností od roz
koše rozdílné, u lidí samých nebude ctnosti leda pro rozkoš? 
A řekneme snad, že člověku, jenž značně vyniká nad ostatní 
tvory, od přírody nedáno žádných předností?

Hlava 34.

111. V pravdě, zakládá-li se vše na rozkoši, jsme ne
skonale pozadu za zvířaty, jimž, ač nic nepracují, země sama 
od sebe štědře uděluje v nadbytku rozmanité potraviny, nám 
pak, kteří je hledáme pernou prací, dostává se jich bud' jen 
8 těží aneb ani s těží nikoli. A přece naprosto se mí nechce 
zdáti, že je nej vyšší dobro dobytčete a člověka totéž. Neboť 
nač třeba takové přípravy ku zjednávání nej lepších umění, 
nač takové součinnosti nej ušlechtilejších snah, tak velikého 
průvodu ctností, jestliže se to vše neshledává k ničemu ji
nému leč k rozkoši V — 112. Jako kdybv Xerxes .  když 
s takovým loďstvem a tolika voji jezdeckými i pěšími — 
přepaživ mostem Hel lespont ,  prokopav Athos ,  —mořem 
přešel a zemí se přeplavil, kdyby se ho, když s tak náram
ným útokem do Řecka přišel, někdo byl zeptal na příčinu 
takových zástupů v a takové války, a on byl řekl, že si chtěl 
vžiti med z Hymet ta , 1 )  zdálo by se zajisté, že bez příčiny 
podnikl tak neobyčejnou výpravu: tak i my, řekneme-li, že 
mudrc — opatřen a vyzdoben jsa nejčelnějšími a nej důleži
tějšími vědomostmi a přednostmi, by nikoli jako Xerxes ce
stoval pěšky po mořích a na lodi po horách, nýbrž duchem 
svým obsáhl celé moře a celý vesmír s veškerým mořem -— 
rozkoše se domáhá, budeme tvrditi, že pro med učinil tak 
dalekosáhlé přípravy. — 113. K něčemu vyššímu a velebněj
šímu, věř mi, Torquate, jsme narozeni. Tomu nasvědčují nejen 
stránky duševní, v nichž tkví pamět věcí nesčíslných — u tebe 
dokonce neskonalá — tkví předtucha budoucnosti, nelišící se •)

•) Hy mettos,  hora v Attice, proslulá medem.
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velice od věštectví, tkví  počestnost, vládkyně nad chtíči, tkví 
bezpečná stráž spravedlnosti pro lidskou společnost, tkví pevné 
a neohrožené pohrdání bolestí a smrtí ve snášení námah a 
podstupování nebezpečenství; to jsou tedy vlastnosti duševní. 
Ale pozoruj též údy samy a smysly, jež se ti jako ostatní 
části tělesné zjeví nejenom průvodci ctností, nýbrž i jejich 
služebníky. — 114. Jestliže tedy v těle samém musí se dáti 
před rozkoší přednost mnohému jako silám tělesným, zdraví, 
rychlosti, kráse, co asi myslíš stran duše, v níž dle názoru 
oněch starých učenců jest cosi nebeského a božského? Kdyby 
bylo v rozkoši nej vyšší dobro, jak pravíte, bylo by žádoucno 
oddá vat i se ve dne v noci beze vší přestávky největší roz
koši, až by všechny smysly byly rozechvívány, jsouce takměř 
opojeny vší lahodou. Kdo však zasluhuje býti zván Člověkem, 
kdo bv chtěl jen jeden celý den býti v onom stavu rozkoše? 
K y r e n a i k o v é1) ovšem se nezpččují. Vaše strana jest v této 
příčině stydlivější: onino jsou snad důslednější. — 115. Ale 
proběhněme v duchu nikoli tato nej vznešenější zaměstknání 
duševní, jichž nedostávalo-li se někomu, byl tento od předků 
našich zván nevzdělancem, ale ptám se tě, zdali myslíš, že — 
nepravím I lomer ,  Arch i  loch ,  P indar  — nýbrž Feid ias ,  
Polykle i t ,  Zeuxis 2 )  učinili rozkoš účelem svého umění? 
Tedy umělec vytkne si vyšší účel ke kráse tvarů nežli vý
borný občan ke kráse činů? A která jiná jest příčina tak 
velikého bludu, tak dalece a široce rozvětveného, leč že ten, 
kdo vyhlašuje rozkoš nej vyšším dobrem, bere na potaz nikoli 
onu část duše, v níž jest rozum a rozvaha, nýbrž žádost, t. j. 
nejchatrnější část duše. Ptámť se tě, jsou-li bohové, jakož 
také vy za to máte, jak mohou býti blaženi, nemohouce tělem 
požívati rozkoší aneb jsou-li blaženi bez rozkoše toho druhu, 
proč nechcete připustiti podobné používání duše u moudrého?

Hlava 35.

116. Čti chvalořeči, Torquate, nikoli těch, kteří jsou po
chváleni od Homera ,  an i  Kyra ,  an i  Ages ia la ,  an i  Ar i -

malíř.

l) Viz I. 7, 22.
s) Prví tři hlavní básníci, druzí (lva slavní sochaři, Z e u x i s ,  slavný
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s te ida  neb Themis tokla ,  an i  F i l ippa  neb Alexandra ,  
nýbrž našinců, sve rodiny. Nenajdeš jediného tak pochvále
ného, aby se o něm řeklo, že byl chytrý umělec v obstará
vání rozkoší. Ani nápisy na pomnících toho nevytýkají jako 
onen nápis u brány kapenské: Ten jeden dle souhlasných 
projevů Četných národů byl v národě svém předním mužem.1') —- 
117. Či se snad máme domnívat!, že četní národové proto 
souhlasně uznávali jeho přednost v národě, že byl výtečníkem 
ve vynalézání smyslných požitků ? Budeme tedy říkat i, že ti 
mladí lidé jsou nadějní a znamenitě nadaní, o nichž se bu
deme domnívati, že budou sloužiti svému prospěchu a konati, 
co jím osobně prospívá? Nepozorujeme-li, jaký z toho pojde 
zmatek ve všech poměrech, jaký nepořádek ? Tím ničí se dobro
diní, ničí se vděčnost, což jsou pásky svornosti. Vždyť pro- 
kážeš-li někomu něco k vůli sobě samému, nesmí se to po
kládali za dobrodiní, nýbrž za lichvaření, a dík patrně ne
náleží tomu, kdo prokázal dobro k vůl i  sobě samému. Nej
větší pak ctnosti musí nutně podlehnout! pod žezlem rozkoše. 
A kdyby mravní dobro nemělo největší platnosti pro svou 
vnitřní cenu, bylo by těžko vyvodit!, proč i přemnohá nečest 
na světě nehodí se pro mudrce. — 11*. Abych již více ne
uváděl (jsouť případy nesčetné), ctnost právem vychvalovaná 
nutně musí uzavřití vchod k rozkoši. Výkladu toho však ode 
mne již nečekej! Sám pohledni do srdce svého a zkoušeje je 
všestranně, ptej se sama sebe, chtěl-li bys raději oddán jsa 
nepřetržitému požitku rozkoše žiti celý život bez bolesti v onom 
tak často zmíněném klidu — přibera i ono. co vy sice při
pojujete, ale co není možno. t. j. beze strachu z bolesti — 
aneb zjednávaje si největší zásluhy o všechny národy pomáhaje 
a spásu přinášeje nuzným snášeti třeba trampoty Herkulovy? 
Tak totiž předkové naši námahy, jichž se sice nemáme štititi, 
nazvali přece smutným názvem t rampoty  i u boha. — 
119. Loudil bych na tobě odpověď a přiměl tě k ní, kdybych 
se neobával, že řekneš, že i Herkules to, co vykonal s nej- 
vyšší námahou pro blaho národů, vykonal pro rozkoš. — Po

') Nápis ua hrobce Aula Ati l ia  Kalatina, muže velice váže
ného, jenž byl dvakrát konsulem a r 249 diktátorem. Hrobka jeho byla 
u brány kapenské na silnici Appíově vedle hrobky Scipionův a Metellfi.



Hlava 85. 81

těchto slovech vece Torquatus: Vím, komu mám přenechati 
odpověď. Ačkoli jsem mohl sám něco odpověděli, přece chci 
raději najiti lidí obrněnější. Míníš, tuším, mé přátele, Širo na 
a F i 1 o d e m a, *) lidi nejen velmi ušlechtilé ale i velmi učené. 
Uhodl jsi, vece. Nuže tedy, pravím. Ale přiměřenější by bylo, 
aby Triarius podal nějaký úsudek o našem sporu. Odmítám 
jej, řekl s úsměvem, jakožto stranníka aspoň v této věci; neboť 
ty jednáš o těchto věcech mírněji; tento však útočí na nás po 
způsobu stoiků. Na to Triarius vece: Příště aspoň ještě smě
leji. Neboť budu míti po ruce právě to, co jsem slyšel. Ale 
dříve na tebe útoku neučiním, dokud neuvidím, že jsi se obrnil 
u těch, které jmenuješ. — Po těchto slovech ukončili jsme 
procházku2) i hovor.

') Š iro,  Epikurovec, učitel Vergilův; F i lodem, filosof a básník.
a) í) procházce nebylo na počátku řeči!

Cicero, O nejvySším dobru. 6



Kniha třetí.
Hlava 1.

1. Kdyby rozkoš sama za selte mohla mluvi t i  a nemela 
obhájcfi tak tvrdohlavých, ustoupila by, Brute, tuším, byvši 
vyvrácena v předešlé knize, velebnosti ctnosti. Bylať by ne
stoudnou, kdyby ctnosti dále odporovala neb příjemnému 
přednost dávala před mravné dobrým aneb usilovně dokazo
vala, že větší cenu mají libé pocity tělesne a radost z nich 
pošlá než důstojnost a pevnost povahy. Proto ji propusťme 
nařídíce jí, aby se držela v patřičných mezích, by její úlis
nost a svůdnost nebyla na překážku vážnosti vědeckého vý
kladu. — 2 Dlužno tudíž zko uniati, kde je ono nej vyšší 
dobro, jež chceme nalézti, ježto jsme rozkoš od něho odlou
čili, a téměř totéž dá se říci proti těm, kteří prohlásili bez- 
bolestnost za nejvyšší dobro.') A v pravdě nesmíme za nej- 
vyšší dobro uznati nic, co postrádá ctnosti, nad niž nemůže 
býti nic výtecnějšího. Ačkoli tedy v rozmluvě s Torquatem 
nebyli jsme chabí, přece jest nám připraven nj ní živější spor 
se stoiky. Neboť to, co se praví o rozkoši, nevykládá se ani 
s neobyčejným bystrozrakém ani s hlubokým důmyslem. Ne- 
jsouť obhájci její zběhlí v dialektice, takže odpůrci nevyvra
cejí věci nesnadné. — 3. Ostatně sám Epikur praví, Že ani 
důkazův o rozkoši netřeba, poněvadž rozhodnutí o ní spočívá 
ve smyslech, tak že postačí nás upozorniti; poučovati není 
nic plátno. Proto nám ono vyšetřování pro i proti bylo jedno
duché. Nebyloť ani v řeči Torquatově nic zapleteného ani

') Hlavně Hieronymos  r l i o d s k ý  V i z  U .  3 ,  8 .
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záhadného, a moje řeč, jak se mi zdá, byla průzračná. O stoi- 
cích však víš, jak způsob jejich řeči libuje si v podrobnůst- 
kách aneb spíše ve spletitostí a to jak pro Řeky tak ještě 
více pro nás, jimž třeba í slova vynalézat! a novým pojmům 
dávati nové názvy. Ale nad tím se nepozastaví ani člověk 
prostředně vzdělaný, pováží-lí, že v každé nepopulární vědě 
je značnou měrou nové názvosloví, když se stanoví výrazy 
pro pojmy, jež přicházejí v tom či onom oboru. — 4. A tak 
i dialektikové i fysikové užívají výrazův i samým Řekům ne
známých. Mathematikové však a hudebníci i grammatikové 
mají svoje zvláštní názvosloví. Ba i učebnice rhetorů, jež vě
nují celý svůj zřetel fóru a lidu, přece při vyučování užívají 
slov jakoby soukromých a zvláštních.

Hlava 2.

Abych již pomlčel o těchto ušlechtilých uměních svobod
ných, ani řemeslníci nemohli by provozovati řemesel, kdyby 
neužívali výrazů nám neznámých, jim běžných. Ba i rolnictví, 
které je daleko všeho uhlazenějšího vzdělání, přece pojmeno
valo ony věci, s nimiž má co činiti, novými jmény. Tím více 
jest tak činiti filosofu. Jeť filosofie uměním života, o němž 
mluvíc nemůže lapati slova z trhu. — 5. Ale ze všech filo
sofů sloikové zavedli nejvíce jazykových novot, a Zeno,^  
zakladatel jejich, nebyl tak vynálezcem nových myšlenek jako 
nových slov. Jestliže tedy v onom jazyce, který pokládají 
mnozí za bohatší, dovoleno jest učencům užívati neobvyklých 
slov o věcech nedosti známých, oč spíše třeba to povolili 
nám, kteří teď poprvé se odvažujeme obírali se tím. A po
něvadž často jsme řekli — a to sice k nemalé mrzutosti 
nejen Řekův, ale i těch, kteří spíše chtí pokládáni býti za 
Řeky nežli za našince, — že nejen nejsme pozadu za Řeky 
co do bohatosti slov, nýbrž že jsme v té příčině i před nimi, 
třeba se přičiniti, abychom toho dosáhli nejen v našich umě
ních a vědách, nýbrž í jích samých. Ale ona slova, jichž dle 
zvyku předkův užíváme místo latinských jako samo slovo

(i*
■ )  V i z  o  n é m  I I .  6 ,  1 7 .
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f i losof ie ,  jako rhe tor ika ,  d ia lekt ika ,  grammat í  ka ,  
geometr ie ,  musika ,  ač dala se vyjádřiti latinsky, přece 
pokládejme za naše, poněvadž byla přijata do naší mluvy. 
Tolik o názvech. — 6. Pokud se týče věcí samých, často, 
Brute, chovám obavy, že si utržím výčitky věnuje tyto spisy 
tobě, který jsi jak ve filosofií vůbec, tak zvláště v nejlepším 
druhu filosofie ’) tak pokročil. Kdybych to činil, jakobych tě 
chtěl pouČovati, zasloužil bych si právem pokárání. Ale toho 
jsem velice dalek a neposílám ti spisňv, abys se snad obe
známil s věcmi, v nichž se znamenitě znáš, ale protože ve 
jméně tvém nalézám nejsnáze upokojení, a poněvadž tebe 
mám za nejnestrannějšího znalce a soudce oněch snah, které 
jsou společné mně i tobě. Dáš tedy dle svého zvyku pilně 
pozor a rozhodneš onen spor, který jsem měl s tvým strýcem, 
mužem nanejvýš ctihodným a neobyčejným. — 7. Prodlévaje 
totiž na svém tuskulském statku a chtěje použiti některých 
knih z knihovny mladého L ukul i  a,®) šel jsem sám do jeho 
villy, abych si je dle svého zvyku osobně vypůjčil. Přišed tam 
zastal jsem tam Marka  Katona ,  jehož přítomnosti jsem 
netušil, an sedí v knihovně obklopen hromadou knih stoických. 
Byl totiž, jak víš, dychtivým čtenářem, nenasytným. Vždyť 
neostýchaje se ani planých výčitek lidu, čítával často i na 
radnici, zatím co senát se scházel, nezkracuje státu nikterak 
o svoje služby. Tím více tehdy v úplném klidu a při obrovské 
zásobě knih připadal mi, jakoby jimi hýřil, smím-li užiti toho 
slova při věci tak chvalitebné. — 8. Jakmile jsme jeden dru
hého neočekávaně zočilí, on hned povstal. Pak pronesl ona 
slova, jichž užíváme při setkání: Jak sem přicházíš? Tuším 
z villy. Kdybych byl věděl, že’s tam, byl bych tě sám na
vštívil. — Včera, odtuším, počaly hry ;3) a já odešed z města 
přišel jsem na večer. Sem pak přišel jsem si pro některé 
knihy. A věru, Katone, bude třeba, aby celá tato zásoba knih * *)

*) T. j. ethiky.
’) Syn Lukulla zmíněného II. 88, 107. Jeho otec ustanovil mu za 

poručníka jeho strýce Katona, ale odporučil jej ve své závěti také Cice- 
ronovL

*) Hry římské l u d i  R o m a n i ,  národní slavnost ku poctě kapitol- 
ského J o v a ,  J u n o n y  a  M i n e r v y .  O hrách se soudy nekonaly.
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již byla známa našemu LukulloYi; přejiť si, aby ho více tě
šily knihy než ostatní nádhera villy. Mámť o to velkou starost 
(ačkoli je to vlastně tvfij úkol), aby byl vychován tak, aby 
byl podoben otci i Caepionoví 1 )  našemu i tobě, tak blíz
kému příbuznému.2) Moje starost však je odůvodněna. Po
vzbuzuj eť mne k tomu i památka jeho strýce (víš zajisté 
dobře, jak jsem si vážil Caepiona, který, jak mi srdce praví, 
byl by mezi předními muži, kdyby žil), i Lukullus mi tane 
na mysli, muž jak v každém ohledě vynikající, tak sdružený 
se mnou svazkem přátelství a všemi svými myšlenkami a 
snahami. — 9. Velmi dobře činíš, vece, zachovávaje jednak 
upomínku na ty, kteří obadva ti závětí svou odporučili své 
děti, jednak chovaje lásku k tomu hochu. Pravíš-li, že je to 
můj úkol, nevyhýbám se mu, ale přibírám si tě za společ
níka. I to dodávám, že hoch mi podává již mnohé důkazy 
mravní ušlechtilosti a nadání, ale vidíš jeho věk. — Vidím 
ovšem, pravím, ale již nyní musí okoušeti oněch věd, které 
zažije-li dobře, pokud je v útlém věku, bude obrněn k dalším 
úkolům. — Tak jest; o těch věcech hovořme pilněji a častěji 
pospolu a jednejme společně! Ale sedněme si, libo-li. — Tak 
jsme učinili.

Hlava 3.

10. Na to vece on: Ale když máš sám tolik knih, které 
pak vlastně zde hledáš? Přišel jsem, dím, pro některá pojed
nání Ar is to te lova ,  jež, jak jsem věděl, zde jsou, abych 
si je vzal ku přečtení v době prázdně; neboť této, jak víš, 
se mi často nedostane. Jak bych si přál, vece, abys se byl 
přiklonil ke stoikům! Neboť byl-li vůbec kdo, byl jsi zajisté 
v první řadě ty povinen nepokládati nic za dobro mimo ctnost. 
Uvaž, pravím, nepřísluší-li spíše tobě, — ježto co do věci 
máš.totéž mínění jako já, — abys nedával pojmům nových 
názvů.' Neboť názor náš se shoduje, jenom výrazy jsou sporné. 
Nikterak se názor neshoduje, vece on. Neboť ať si prohlásíš 
cokoli mimo mravně dobré za žádoucí a vřadíš mezi dobra:

*) Q u i n t u s  S e r v i l i u s  C a e p i o ,  vlastní bratr Katonův.
*) Mladý Lukullus byl synovec Katonův.

■ ■
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i samo mravně dobré jako světlo ctnosti shasíš i ctnost 
z kořen vyvrátíš. — 11. Je to vznešeně řeěeno, pravím, Ka
tone, ale nepozoruješ-li, že tato stkvělost výrazu je ti společná 
s Pyrrhonem a  Ar is tonem,*)  kteří všeckno kladou na 
roveň mezí sebou? Rád bych věděl, co o nich soudíš? Co já 
soudím, vece, se ptáš? Mužové, o nichž jsme slyšeli, že byli 
hodní, stateční, spravedliví, mírní v naší obci, aneb jež jsme 
osobně znali, kteří beze všeho vědeckého vzdělání držíce se 
přírody samé vykonali mnoho chvalitebného, ti byli. tuším, 
od přírody lépe poučeni, než by byli mohli poučeni býti od 
filosofie, kdyby si byli zvolili nějakou jinou mimo onu, která 
nepokládá za dobro nic než mravně dobré a nic než mravně 
Špatné za zlo. Ostatní nauky filosofické ovšem jedna více, 
druhá méně, ale přece všechny, které některou věc ctnosti 
prostou vřaďují mezi dobra nebo zla nejen, tuším, nepřispí
vají a nepůsobí k tomu, abychom se stávali lepšími, nýbrž 
ony dokonce kazí naši přirozenost. Neboť nepodrží-li platnosti 
výrok, že jen to je dobrem, co je mravně dobré, nedá se na
prosto dokázati, že blažený život je výsledkem ctnosti. A je-li 
tomu tak, nevím, nač se zabývati filosofií. Kdyby totiž bylo 
možno, aby některý mudrc se stal nešťastným, pak věru bych 
nepokládal onu slavnou a velebenou ctnost za příliš cennou.

Hlava 4.

12. Posavadní výroku své, Katone, řekl i sem, mohl bvs 
také zcela dobře pronésti, kdybys se držel Pyrrhona neb 
Aristona. Víš zajisté, že se jim ono mravní dobro zdá nejen 
svrchovaným, nýbrž i, jak si přeješ, jediným dobrem. A je-li 
tomu tak, vyplývá samo sebou, čeho, jak vidím, si žádáš, že 
všichni moudří jsou vždy blaženi Ty tedy chválíš, pravím, 
a míníš, abychom se přidrželi tohoto jejich názoru ? Naprosto 
nikoli, vece. Neboť ježto jest to vlastností ctnosti vybrati 
z těch věcí, které jsou podle přírody, tu ti, kteří vše tak na 
roveň kladou, že to na obě strany ®) vyrovnali, tak že ne-

') Viz o nich II. 11, 85.
5) Jak co do tělesného a vnějšího dobra, tak i co do tělesného a 

vnějšího zla.
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možno výběr učinili, ti ctnost samu zrušili. — 13. To pravíš, 
odtuším, zcela případně, ale ptám se tebe, neměl-li bys ty 
sám činiti zrovna tak, ježto nevyhlašuješ za dobro nic, co 
není správné a mravně dobré, a rušíš všechen rozdíl mezi 
os'atními věcmi. Ovšem, kdybych jej rušil, vece, ale já ho 
nechávám. — 14. Jak to? pravím. Je-li jediná ctnost, jediné 
ono, co nazýváš mravně dobrým, správným, čestným (budeť 
podstata toho jasnější, vyznačíme-li totéž několika výrazy), 
to tedy, pravím, je-li jedině dobré, co mimo to máš, čeho 
bys se domáhal? Aneb není-li nic zlem, leč co je mrzkým, 
nečestným, neslušným, špatným, neřestným, ohavným (abychom 
také toto objasnili několika jmény), co mimo to prohlásíš 
za věc, jíž se jest stříci? Poněvadž dobře víš, vece, co asi 
řeknu, ale toužíš, jak se domnívám, chopiti se něčeho z mé 
krátké odpovědi, neodpovím na jednotlivosti, nýbrž vyložím 
raději, ježto máme kdy, — nepokládáš-!! to za nemístné, — 
celou nauku Zenonovu a stoiků. To není ani dost málo ne
místné, dím, a výklad tvůj značně prospěje našemu vyšetřo
vání. — 15. Učiňme tedy pokus, vece, ač má tato nauka 
stoiků do sebe jakousi větší obtíž a nejasnost. Neboť když 
v řečtině kdysi právě tyto nové názvy nových pojmů, které 
nyní zobecněly denním užíváním, zdály se nesnesitelnými, * *) 
co myslíš, jak to dopadne v latině? To je velmi snadné, dím. 
Bylo-li volno Zenonovi, když nalezl nějaký neobvyklý pojem, 
uděkti mu také jméno dosud neslýchávané, proč by to nebylo 
volno Katonovi? A nebude třeba vviadřovati slovo slovem.v v *

jak činívají neobratní překladatelé, je-li užívanější slovo stejno- 
významné. Já také vyjadřuji někdy, nemohu-li jinak, jeden 
název řecký několika slovy. A přece, tuším, dlužno nám po- 
voliti použiti řeckého slova, nenapadne-li nám časem latinské. 
Neníť proč učiniti ten ústupek spíše ef ippi í ra  a  akra tofo-  
rňm nežli proěgmenf im a  apoproěgmenům,*)  ač toto

*

') V originále je mezera; přeloženo dle doplňku Madvigova.
*) E f i p p i u m ,  e p h i p p i u m ,  t q > i n m o v  sedlo, a k r a t o f o r o n  

a c r a t o p h o r o n  ú v . Q u t ó c p Ó Q o v  vinná láhev, p r o ě g m e n o n  n g o r j y -  
f i é v o v  p r & e p o s i t u m  vybrané, význačné, a p o p r o é g m e n o n  ú n o -  
j c g o q y f i í v o v  r e i e c t u m  odm tnuté, zavržitelné. Dále se o tom jedná 
obšírné ji.
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poslední možno správně přeložili slovem vybrané  a  za
mí tnuté .  — 16. Dobře činíš, vece, že jsi mi na ruku. Chci 
raději užívati těchto právě pronesených výrazů. Také v ostat
ním pomůžeš, uvidíš-li, že váznu. S ochotou, dím, učiním tak. 
Ale odvážným štěstí přeje. Učiň tedy pokus, prosím. Neboť co 
vznešenějšího nad toto můžeme dělali?

Hlava 5.

Filosofové, k jejichž nauce se přiznávám, tvrdí, že tvor 
hned po narození (neboť tím dlužno pocítí) sám s sebou se 
spřátcluje a sám sobě jest odporučován k sebezachování, 
k lásce ke svému stavu a k prostředkům k zachování toho 
stavu. Naproti tomu chová odpor ke své záhubě a těm věcem, 
jež, jak se zdá, způsobují záhubu Že tomu tak jest, dokazují 
tím, že maličtí, dříve než se jich tkne rozkoš aneb bol, do
máhají se věcí blahodárných a odmítají věd opačné. To by 
se nestávalo, kdyby svého stavu nemilovali, záhuby své se 
nebáli. Proto dlužno uznati, že počátek všeho jednání a tou
žení vychází ze samolásky. — 17. Mezi základní požadavky 
přírodní dle názoru většiny stoiků nemá se vřaditi rozkoš. 
S těmi já rozhodně souhlasím. Neboť kdyby se zdálo, že 
příroda vložila rozkoš mezi věci, které jsou nejdříve požado
vány, pošlo by z toho mnoho nemravného. Dostatečným dů
kazem toho, že máme milovati věci, jež příroda uznala prv
ními, zdá se býti to, že není člověka, jenž maje volnou volbu 
v obém, nechtěl by raději mí ti všechny údy tělesné zdravé 
a neporušené nežli při stejném užívání zmrzačené a znetvořené. 
Poznatky pak věd, které můžeme zváti komprehense  neb 
percepce,1) aneb, nejsou-li tato slova po chuti neb nejsou-li 
pochopitelná, xazaMjy$te> o těch tedy míníme, že je potřeba 
osvojiti si je pro ně samy, poněvadž mají v sobě něco jakoby 
obsahujícího a pojímajícího pravdu. To dá se pozorovali u ma
ličkých. Vidímeť, jak se těší, najdou-li přemýšlením sami o sobě 
něco, třeba z toho nemají pražádného prospěchu. -— 18.1 o umě- *)

*) Latinský překlad řeckého aarcdijtpsiff, mající smysl vjemy nebo 
postřehy.
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nich a vědách domníváme se, že je třeba os voji ti si je pro 
né samy, jednak proto, že je v nich něco hodného osvojení, 
jednak že se skládají z pojmův a obsahují něco soustavně 
uspořádaného. Ale filosofové oni se domnívají, že proti ne
pravému souhlasu máme větší odpor než k ostatním věcem, 
jež jsou proti přirozenosti. Dále z údfi, t. j. tělesných částek 
jedny, jak se zdá, jsou k užívání dány od přírody, na př. 
ruce, holeně, nohy a vnitřní částky těla, jejíchž neobyčejný 
užitek také lékaři vědecky vykládají, jiné pak pro nijaký 
užitek, jakoby k nějaké okrase jak ocas pávovi, pestré peří 
holubům, mužům prsa a vousy. — 19. Tento výklad je snad 
trochu suchopárný. Jsouť to jaksi první základy přírody, při 
nichž sotva se dá použiti květnaté mluvy, a já se po ní hrubě 
nepachtím. Když však se mluví o věcech velkolepějších, my
šlenky samy strhují s sebou slova. Tak stává se výklad 
jednak důstojnějším, jednak také stkvělejším. Jest tomu, jak 
pravíš, dím. Ale přes to se mi zdá každý srozumitelný výklad 
o dobré věci znamenitým. Věci pak takového druhu chtíti 
přednášeli vyšperkovaně jest dětinské, ale dovésti je probrati 
jasně a srozumitelně je věcí vzdělaného a rozumného muže.

Hlava 6.

20. Pokračujme tedy, vece. Odchýlili jsme se od základ
ních požadavků přírody, s nimiž následující musí se shodo- 
vati. Následuje pak toto první rozdělení: Cenným prohlašují 
(tak totiž asi, tuším, můžeme to nazvati), co buď samo je 
podle přírody aneb něco takového způsobuje, že je hodno 
výběru, protože má jakousi váhu hodnou ocenění. Toto oce
nění nazývají «£*a. Necenným naproti tomu jest, co jest 
opakem předešlého. Když tedy základy jsou tak stanoveny, 
že třeba to, co je podle přírody voliti samo o sobě a opak 
rovněž odmítnouti, jest prvou povinností (tak totiž překládám 
slovo xa&řixov) zachovali se v přirozeném stavu, za druhé pak 
podrželi to, co je podle přírody, a zamítali opak toho. Když 
se nalezl tento výběr a rovněž zamítnutí, pak následuje výběr 
podle povinnosti, potom onen nepřetržitý výběr až do konce 
sobě důsledný a přírodě přiměřený. V tomto počíná poprvé

<
£
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býti dobro a poznávání toho, co v pravdě mříže býti nazváno 
dobrem. — 21. Jeť první věcí náchylnost člověka k tomu, 
co je podle přírody. Jakmile však nabyl rozhledu aneb spíše 
znalosti, kterou oni zvou www, a viděl pravidelnost a, bych 
tak řekl, soulad jednání, cenil tento mnohem výše než vše 
ono, co původně miloval. A tak poznáváním a rozumem do
spěl k rozhodnutí, že v tomto *) spočívá ono nej vyšší dobro 
člověka samo pro sebe chvály hodné a žádoucí. To zakládá 
se v tom, co stoikové zvou ófwlnyťa, my pak, libo-li sou
hlas .  Poněvadž tedy v tom je ono dobro, které má býti 
principem všeho, proto třeba mravně dobrého jednání a mravně 
dobrého samého — kteréžto jediné se počítá k dobrům, ač te
prve později*) vystupuje — domáhat! se jen pro jeho podstatu 
a důstojnost. Ale z oněch věcí přírodou nejdříve požadova
ných není nic žádoucí samo o sobě. — 22. Ježto však to, 
co jsem nazval povinnostmi, pochází ze základních požadavků 
přírody, dlužno je přivésti ve vztah k těmto požadavktUn, 
aby se mohlo právem říci, že všechny povinnosti čelí k tomu, 
abychom dosáhli základních požadavků přírody, ale nikoli 
tak, jakoby to bylo konečným dobrem, poněvadž mezi zá
kladními požadavky přírodními není obsaženo mravně dobré 
jednání. Neboť, jak jsem řekl, následuje a teprve později 
vzniká. Avšak ono jest podle přírody a povzbuzuje nás, aby
chom se ho domáhali mnohem důrazněji než vše předešle. 
Ale zde dlužno především odstraniti bludné mínění, aby se 
nikdo nedomníval, že z toho plyne, jakoby byla dvě nej vyšší 
dobra. Neboť jako je-li někomu za úlohu vykázáno miřiti 
někam oštěpem nebo šípem, on, abychom při tom srovnání 
zůstali, vše musí činiti, aby mířil, a to jest jaksi nej vyšším, 
ono však, aby trefil, možno též přibrati, ale není to žádou
cím, tak také nazýváme dobro nej vyšším.3)

') T- j* poznávání a rozumu.
’) T. j. ne hned po narození, nýbrž až se rozum probudí.
3) Místo v originále patrně porušené přeloženo dle návrhu Lan 

genová.
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23. Ježto pak všechny povinnosti pocházejí od základních 
požadavků přírody, pochází od týchž nutně také sama mou
drost. Ale jako často se stává, že ten, kdo někomu byl do
poručen, více si váží toho, komu byl doporučen, než toho, 
od něhož byl doporučen, tak není divu, že jsme my zprvu 
odporučováni moudrosti od základních požadavků přírody, ale 
že postupem sama moudrost stává se nám dražší než ono, 
od čeho jsme k ní přišli. A jako jsou nám údy patrně dány 
k nějakému životnímu úkonu, tak i duševní mohutnost chtěci, 
která se zve řecký ónjitj, zdá se býti dána ne k libovolnému 
způsobu života, nýbrž k určitému utváření života a rovněž 
i rozum i dokonalý rozum.1) — 24. Neboť jako herci ne 
každý výkon, tanečníku ne každý, nýbrž nějaký určitý pohyb 
jest určen, tak dlužno zaříditi život určitým, ne libovolným 
způsobem, kterýžto nazýváme souladný a souhlasný. Nepo- 
kládámeť moudrost za podobnu umění kormidelníkovu aneb 
lékařství, nýbrž spíše uvedenému umění hereckému a taneč
nímu, tak že v ní samé jest obsažen účel, t. j. provozování 
toho umění a netřeba ho hledati venku. A přece jest v ji
ném ohledě rozdíl moudrosti právě od těchto umění, protože 
to, co je v nich správně provedeno, neobsahuje přece všech 
součástek,2) z nichž se skládají; co však nazýváme správ
ným aneb správným jednáním,  oni pak yazoo&áiwTa, to 
obsahuje veškery částky ctnosti. Neboť moudrost jediná je 
obrácena celá k sobě samé, což se nestává v ostatních umě
ních. — 25. Ale neobratně srovnává se účel lékařství a kormi- 
delnictví s účelem moudrosti. Vždyť moudrost zaujímá v sobě 
velikost duševní, spravedlnost, povznesenost nad všecky lid
ské příhody, čemuž tak není u ostatních umění a věd. Avšak * *)

h

*) Dokonalý rozum je moudrost i ctnost. U stoiků znamenalo ó ^ r j  
rozumné chtění, o£e£is chtění vůbec.

*) V herectví a tanci může býti pohyb neb posuněk dokonalý, ale 
nejeví se v něm celé umění. Umělec může v jiném pohybu a posuňku 
chybiti Ve správném jednání jeví se však dle stoiků dokonalost rozumu 
a vůle, a kdo jedno provedl správně, provede i druhé, neboť všechny 
správné Činy jsou stejné.
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nikdo nebude moci podrželi ctnosti právě zmíněné, neuzná-li, 
že mimo mravně dobré a mravně špatné není ničeho, co by 
se mezi sebou lišilo neb různilo. — 26. Přihlédněme nvní, 
jak znamenité důsledky plynou z pronesených vět Neboť je-li 
to posledním (pozoruješ zajisté, tuším, že již dlouho to, co 
Rekové zvou řalxv, nazývám brzy pos ledním,  brzy koneč
ným,  brzy svrchovaným;  bude volno také říkati cíl místo 
posledního aneb konečného), je-li tedy to posledním žiti shodně 
a souhlasně s přírodou, nutně plyne z toho, že všichni moudří 
žijí vždy šťastně, dokonale, blaženě nemajíce v ničem závady, 
v ničem překážky, ničeho nepotřebujíce. Co pak zahrnuje v sobě 
nejenom nauku, o níž mluvím, nýbrž i život a blahobyt náš, t. j. 
přesvědčení, že to, co je mravně dobré, jest jediným dobrem, 
dá se sice rozvláčně a obšírně a nej vyhranějším i výrazy a nej- 
závažnějšími myšlenkami rhetoricky i velebně i ozdobně pro- 
nésti: ale mne baví krátké a důmyslné důsledky jejich.

Hlava 8.

27. Jejich důkazy shrnují se takto v závěr: Vše, co je 
dobré, je chvalitebné, vše chvalitebné je však mravně dobré; 
co je tedy dobré, je mravně dobré. Zdá se ti tento závěr 
dostatečným? Zajisté. Neboť co bylo vyvozováno z obou ná
věstí, to leží, jak vidíš, ve větě závěreční. Ale proti první 
z obou návěstí, z nichž utvořen závěr, namítává se, že ne 
každé dobro je chvalitebné. Připouští se ovšem, že, co je 
chvalitebné, je mravně dobré. Ale to je nesmyslné, že je něco 
dobrem, co by nebylo žádoucí, aneb že je žádoucím, co by 
se nelíbilo, a kdyby se líbilo, že by nezasluhovalo lásky; tedy 
zasluhuje i chvály; tudíž jest i chvalitebné; to však je mravné 
dobré. Následkem toho je dobré také mravné dobrým. ■—
28. Dále se ptám, kdo by se mohl chlubí ti buď bídným ži
votem aneb neblaženým? Tedy jenom blaženým. *) Z toho 
plyne, že blažený život je hoden chlouby. Toho nemůže se 
právem dostali leda životu mravně dobrému. Jest tudíž mravné 
dobrý život blaženým. A poněvadž ten, jemuž se dostává

*J2

') Po předešlé větě dlužno přlmysliti odpověď: Nikdo.
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oprávněné chvály, podívá jakéhosi vyznamenání v příčině cti 
a slávy, že právem může býti nazván blaženým pro tak ve
liké přednosti, tudíž bude lze říci totéž plným právem o ži
votě takového člověka. SpoČívá-li tedy blažený život ve mravní 
hodnotě, jest dlužno jen to pokládati za dobro, co je mravně 
dobré. — 29. A zdali pak lze vůbec popříti, že nikdy ne
může se představit! někdo vytrvalé, pevné a veliké povahy, 
jejž nazýváme hrdinou, nestanovíme-1 i, že bol není zlem? 
Jako není možno, aby ten, kdo řadí smrt mezi zla, jí se 
nebál, tak nikdo v nižádném stavu nemůže nestarati se o to 
a nevšímati si toho, co uznal za zlo. ITznáme-li tuto větu a 
dostane-li se jí všeobecného souhlasu, přijímáme i to, že ten, 
kdo má velkého a statečného ducha, pohrdá a za nic pokládá 
vše, co by mohlo potkati mudrce. Je-li tomu tak, je doká
záno, že není zlem nic, co by nebylo mravně špatné. A onen 
muž vznešený a velebný, velkého ducha, opravdu statečný, 
povznesený nad vše lidské, ten pravím, jejž chceme předsta- 
viti. kterého hledáme, musí důvěřovati i sobě i svému životu 
jak minulému tak budoucímu a míti o sobě správný úsudek 
jsa přesvědčen, že moudrého nemůže potkati žádné zlo. Z toho 
patrno zrovna totéž, totiž že je dobrem jedině mravně dobré, 
a blaženě žiti že znamená mravně dobře, t. j. ctnostně žiti.

Hlava 9.

30. Avšak vím dobře, že byly různé názory mezi filosofy, 
míním totiž mezi oněmi, kteří kladli nejvyšší dobro — jež 
nazývám posledním — v duši. Někteří sice se názorů těch 
přidrželi nesprávně. Ale přes to nejen před těmi třemi,1) 
kteří ctnost odloučili od nej vyššího dobra, pokládajíce za 
nejvyšší dobro buď rozkoš neb bezbolestnost neb základní 
požadavky přírodní, ale i před druhými třemi,*) kteří se 
domnívali, že by ctnost bez nějakého přídavku byla kusou, 
a proto přidali každý jednu z tří uvedených věcí — před

') T. j. E p i k u r  (viz I. 2, 6), H i e r o n y m o s  (II. 8, 8), K a r n e a -  
d e s  (II. 11, 35). Sr. II. 11, 35.

a) P o l e m o  (H. 11, 34), K a l l i f o  (II. 6, 19), D i o d o r  (II. 6, 19).
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těmi všemi dávám přednost těm, ať už jsou jacíkoli, kteří 
položili nej vyšší dobro v duši a ve ctnost. — 31. Ale velice 
nesmyslní jsou také tí, kteří prohlásili za nej vyšší dobro žiti 
s vědomostmi, ’) odstranili všechen rozdíl mezi věcmi a míní, 
že moudrý bude blaženým nedávaje přednost ničemu před 
něčím jiným z nějaké pohnutky;2) také ti, kteří jako někteří 
akademikové prý stanovili, že konečným dobrem a nej vyšším 
úkolem mudrcovým jest odporovat i přeludům dojmů smyslo
vých a zdržovati se vytrvale projevu souhlasu 3) Těmto kaž
dému zvlášť odpovídává se obšírně, ale co je zřejmé, nemusí 
býti dlouhé. Co však je patrnější než že, není-li výběru mezi 
věcmi, které jsou proti přírodě, a těmi, které jsou podle pří
rody, ruší se tím celá ona vyhledávaná a vychvalovaná roz
umnost? Odstraníme-li tedy uvedená mínění a jim podobná, 
zbývá nám, že nej vyšší dobro je žiti s použitím znalosti těch 
věcí, jež se přirozeně dějí, a vvbírati si ty, jež jsou podle 
přírody, zamítat! však ony, jež jsou proti přírodě, t. j. žiti 
v souhlase a shodě s přírodou. — 82. Ale v ostatních umě
ních řekne-li se: „jest provedeno umělecky", dlužno to po
kládali jaksi za pozdější a výslední, co oni nazývají fmytnr,- 
uccTixó?; řekneme-li však o něčem „to je moudře uděláno", platí 
to zcela správně již o původu.4) Neboť co pochází od mudrce, 
to ihned musí býti dokonale ve všech svých částech. V tomť 
spočívá to, co prohlašujeme za žádoucí. Neboť jako je hří
chem zraditi vlast, násilně ublížiti rodičům, svatyně plenit), 
kde špatnost leží ve skutku, tak báti se, tak truchlit!, tak 
hověti smyslnosti jest hřích i beze skutku. Jako však toto 
je hhchem ne v pokračování a výsledku, nýbrž ihned zprvu, 
tak to, co pochází od ctnosti, dlužno pokládat! za správné 
hned při prvním početí, nikoli teprv po dokonání.

') E r i l l o s  (II 11, 35).
*) P y r r h o  a  A r i s t o  (II. 11, 35).
3) Míněna nová akademie (II. 1, 2).
*) U jiných umělců chválíme výsledek; chvála činu mudrcova vzta 

htije se na jeho vůli, ne na výsledek.
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Hlava 10.

33. Dobro však, slovo, které v teto rozpravě bylo toli
krát vysloveno, bývá od stoikfi také definováno. Ale jejich 
definice liší se nehrubě mezí sebou a směřují přece k témuž 
Já piisvědčuji Diogenovi,1) který definoval dobro jako to, 
co jest od přírody dokonalé. Drže se tohoto výměru prohlásil 
také prospěšné (tak totiž překládejme ůytbjna) za pohyb neb 
stav vznikající z toho, co jest od přírody dokonalé.* 2) Ježto 
však pojmy vznikají v duších, když něco poznáno jest buď 
zkušeností neb sdružením neb podobností neb analogií, tvoří 
se pojem dobra tímto čtvrtým, co jsem položil naposled. 
Když totiž duch postupuje analogií od věcí, jež jsou podle 
přírody, dospívá k< jioznání dobra. — 34. Avšak toto dobro 
poznáváme a nazýváme dobrem pro jeho vlastní bytost, ni
koli pro kolikostné rozmnožení aneb relativní stupňování 
aneb srovnávání s jinými věcmi. Neboť jako pozorujeme, že 
med je sladký, at je sebe sladší, vlastní jakostí jeho chuti, 
nikoli teprve srovnáváním s jinými věcmi, tak také to, o čem 
jednáme, dlužno nejvýše cenili, ale ocenění to nabývá plat
ností jakostí, nikoli velikostí. Neboť ježto ocenění, které sluje 
«)?/«, nečítá se ani k dobru ani zase ke zlu, zůstane ve svém 
způsobu, ať k tomu přidáš sebe více. Jinak tedy má se věc 
s oceněním ctnosti, jež má platnost svou jakostí, nikoli roz
množením. — 35. Ale mudrce se netýkají vášně, které činí život 
zpozdilcň nebohým a jej ztrpčují. Řekové nazývají je ná&rn 
já překládaje slovo samo mohl jsem n&zvati je chorobami, 
ale to by se nehodilo ke všemu. Neboť kdo nazývá útrpnost 
neb i prchlivost chorobou? Ale oni nazývají je ná&o^. Ať 
tedy sluje vášní to, co pouhým jménem vyznačuje se jako 
něco závadného.3) A všechny rozpadají se ve čtyři druhy, 
avšak více odrůd: žal, strach, chtíč a to, co stoikové společ
ným 'jménem pro duší i pro tělo zvou já však raději

*) D i o g e n e s  b a b y l o n s k ý ,  v i z  o  n ě m  I .  2 ,  6 .
2) Ctnosti jsou dobra. Stav neb pohyb (jednáni), v němž je ctnost, 

nazývá se od stoikň tůqifXqua, t. j. prospěšné.
3) V originále následuje interpolace.
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nazvu vese los t í ,  jakoby smyslným rozmachem rozpustilé 
mysli. Avšak vášně nejsou vzbuzovány žádnou silou přírody 
a jsou vesměs lehkomyslnými názory a úsudky. Proto moudrý 
bude jich vždy prost

Hlava 11.
*

36. Větu, že vše. co je mravně dobré, je žádoucí samo 
o sobě, máme společnu s mnohými názory filosofickými. Neboť 
mimo tři nauky, které vylučují ctnost z nejvyššího dobra, *) 
všichni ostatní filosofové musí na tomto názoru státi, hlavně 
stoikové, kteří ne vřadili mezi dobra pranic leč mravní dobro. 
Ale tato obrana je velmi lehká a leží na snadě. Neboť kdo 
jest aneb kdo byl buď tak horoucí lakoty aneb tak bezuzd- 
ných vášní, aby si mnohem raději nepřál zrovna té věci, jíž 
chce dosíci jakýmkoli zločinem, domoci se beze všeho pře
stupku i v tom případě, že by mu úplná beztrestnost byla 
zaručena? — 37. A jakého pak prospěchu aneb jakého zisku 
se domáhajíce chceme vypátrati věci, které jsou nám tajný, 
jak a proč se pohybují nebeská tělesa ? A kdo žije v tak níz
kých názorech aneb kdo otupěl tak neobyčejně proti přírodo
zpytu, aby choval odpor k věcem hodným poznání a jich bez 
prospěchu aneb požitku nějakého nevyhledával a pokládal je 
za nic? Aneb kdo by nepocítil nižádné duševní rozkoše se
znamuje se se slovy, skutky i snahami Maximů neb Scipio- 
nův afrických aneb onoho mého předka,*) kterého vždy 
v ústech máš, a ostatních hrdin a všestranných výtečníků? — 
38. A kdo nabyv vychování a ušlechtilého vzdělání v po
čestné rodině není pohoršen mravní špatností samou o sobě, 
třeba mu osobně nijak neublíží? Kdo vidí s klidnou myslí 
člověka, o němž se domnívá, že žije necudně a nečestně? Kdo 
nenenávidí lakomých, marnivých, lehkomyslných, nespolehli
vých? Jaké pak důvody dají se uvésti — stanovíme-li, že ne
mravnost není hodna odporu sama pro sebe — aby se lidé

‘) E p i k u r  ( A r i s t i p p ) ,  H i e r o n y  m o s  a  K & r n e & d e s .  
a) Míněn M & r k u s  P o r c i u s  K a t o  (234 149 pr. Kr.), prototyp 

pravého Římana, po němž nazval Cicero rozmluvu o s t á ř í .
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jsouce chránění tmou a samotou, zdrželi jakékoli necudnosti, 
neodstraší-li jich nemravnost sama svou hnusností? Neníť 
ničeho, o čem by se méně mohlo pochybo váti než to, že 
mravně dobré jest žádoucí samo sebou, a týmž způsobem že 
jest se stříci mravně zlého. — 39. Platí-li věta svrchu uve
dená, že jedině mravně dobré je dobrem, dlužno nabyti pře
svědčení, že mravně dobré třeba výše cenití nežli ony pro
střední věcí, jež bývají jím získávány. Ale řekneme-li, že 
zpozdilosti, zbabělosti, nespravedlnosti a nemírnostil) se 
dlužno stříci pro jejich následky, nemíníme to tak, aby se 
zdálo, že tato naše slova jsou v odporu s uvedenou zásadou, 
že jenom mravně špatné je zlem, protože tyto následky ne
týkají se nějaké tělesné nevýhody, nýbrž nemravného jednání, 
které vzniká z nepravostí. Neboť to, co Řekové nazývají xaxía, 
raději chci jmenovati nepravos t  než  z lomyslnos t .

Hlava 12.

40. Věru, pravím, Katone, ty užíváš slov jasných a žá
daný pojem jasně vyznačujících. Tak mi to připadá, jakobys 
tilosotii učil latině a jí jaksi občanské právo propůjčoval. 
O nať až posud zdála se býti v Římě cizinkou a nechtěla se 
vpravit i v naše rozpravy a zvláště tato filosofie stoická pro 
jakousi vybroušenou jemnost pojmuv a slov. Vímť, že jsou 
někteří, již by dovedli filosofovat! každým jazykem. Neužívajíť 
žádného roztřídění, žádných definic a sami tvrdí, že schvalují 
jenom to, s čím příroda mlčky souhlasí.4) A tak při před
mětech nikterak temných nemají hrubě práce s dialektickými 
výklady. Proto dávám bedlivě na tebe pozor a pamatuji si 
názvy, jež dáváš pojmům, o nichž jedná tato rozprava. Budeť 
mi snad již brzy použiti týchž názvů. Zdá se mi tudíž, že 
zcela správně a přiměřeně naší mluvě kladeš nepravosti jako 
protivy ctností. Neboť co je samo o sobě pohanění hodno,

') Upaky čtyř základních ctností.
a) T. j. oni vše ponechávají rozhodnutí smyslil. Cicero naráží na 

chatrné latinské spisy některých Epikurovců, jako byli A m a ť i n i u s ,  
R a b i r i u s ,  K a t i u s  I n s u b e r .

Cicero, O nejv> šalin dobra. 7
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to tuším právě proto nazváno nepravostí aneb též od slova 
nepravost odvozeno jest haněti.1) Kdybys však byl přeložil 
slovo xaxía slovem zlomyslnost, vedl by nás obvyklý způsob 
naší mluvy k jediné určité nepravosti. Nyní proti ctnosti 
vůbec staví se jako protiva nepravost. — 41 Na to vece on: 
Když jsme stanovili tyto věty, následuje důležitá sporná otázka, 
o níž pojednávali peripatetikové příliš shovívavě (neboť je- 
jejíeh způsob mluvy nemá dosti ostrosti pro neznalost dia
lektiky,2) K a r n e a d e s  tvůj pak jakousi zvláštní obratností 
v dialektice a svrchovanou výmluvností přivedl věc v zápletku 
nanejvýš nebezpečnou, protože bez ustání horlil pro to, že 
v celé této otázce stran dobra a zla není mezi stoiky a peri- 
patetiky sporu ve věcech, nýbrž jen ve slovech. Mně však 
nezdá se nic tak průzračným, jako že tyto názory oněch 
filosofů spíše ve věci mezi sebou se nesrovnávají než ve slo
vech. Tvrdím, že daleko větší jest mezí stoiky a peripatetiky 
spor ve věcech nežli ve slovech, protože peripatetikove tvrdí, 
že vše to, co nazývají dobrem, má vliv na blažený život, na
šinci pak se domýšlejí, že blažený život nedopiliuje se vším. 
co je hodno nějakého ocenění.a)

Hlava 13.

42. Či může býti větší jistoty o čem. nežli že podle na- 
UKy těch, kdo řadí bol mezi zla, nemůže mudrc býti blaže
ným, je-li trápen na mučidle? Ale nauka těch, kteří nepo
kládají bolu za zlo, nutně zabezpečuje moudrému blažený

‘) Zde překlad nevystihuje originálu. Cicero míní, že etymologicky 
souvisejí slova v i ti um (nepravost), v i t u p e r a r e  (káratí, haněti) a vi
tu p e r & h i l i s  (hodný pohaněni).

*) Stolkové byli velice pichlavými dialektiky'. Stoik tedy může se 
svého stanoviska peripatetikům vyčítali neznalost dialektiky; ale vůbec 
byl by úsudek ten jednostranný.

*) Peripatetikové uznávali tři druhy dober, totiž duševní, tělesná a 
nahodilá neb zevnější, L j. dobra osudu, a učili, že dobra duševní sice 
blažený život způsobují, ale že tento je doplňován dobry těla a osudu. 
Stoikové, uznávajíce jen dobra duševní, pokládali dobra tělesná i naho
dilá za věci lhostejné.
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život při všech mukách. Neboť jestliže tytéž bolesti trpělivěji 
snášejí ti, kdož je podstupují pro vlast, než kdož z jakési 
nepatrnější příčiny, domněnka nikoli přirozenost zvětšuje neb 
zmenšuje sílu bolesti. — 43. Ani to není důsledné, jestliže, 
když jsou tři druhy dober dle mínění peripatetiků, každý tím 
blaženější jest, čím jest bohatší na statky tělesné neb zevnější, 
že také my bychom měli uznati totéž, že totiž je blaženější ten, 
kdo má více toho, co na těle vysoko se cení. Vždyť oni míní, 
že blaženost se doplňuje výhodami tělesnými, naši však nic 
neuznávají méně než toto. Neboť ježto jsme přesvědčeni, že 
ani hojností těch dober, která nazýváme pravými dobr}, život 
se nestává blaženějším neb žádoucnějším neb cennějším, roz
hodně ještě menší vliv má na blažený život množství výhod 
tělesných. — 44. Neboť kdyby i moudrost byla žádoucí 
i zdraví, *) bylo by obé jsouc spojeno žádoucnější nežli sama 
moudrost, avšak, ač obé jest hodno ocenění, nemá spojeno 
jsouc větší ceny než moudrost sama zvláště. Vždyť zrovna 
my, kteří zdraví uznáváme za hodno jakéhosi ocenění, ale 
přec mezi dobra ho nečítáme, máme za to, že není žádného 
takového ocenění, jemuž by se měla dáti přednost před ctností. 
A právě této věty peripatetikové nemají. Proto musí říkati, 
že mravně dobré jednání bez bolesti je žádoucnější nežli totéž 
jednání s bolestí. Náš soud je jinaký; zdali právem či nikoliv, 
o tom později. Ale může býti větší spor ve věcech ?

Hlava 14.

4j. Jako totiž svitem slunečním světlo svítilny zcela se 
zatemňuje a jako mizí v rozsáhlém moři a e g e j s k é m  kapka 
medu, přídavek jednoho haléře v bohatství K r o i s o v ě  a jeden 
krok na cestě odtud do I n d i e ,  tak když je to nejvyšším 
dobrem, co tvrdí stoikové, nutně celé ono oceňování věcí 
tělesných musí býti leskem a velikostí ctnosti zatemněno, jí 
zastřeno a v ní úplně zmizeti. A jako včasnost (tak totiž 
překládejme tvxcaoia) postupem času se nezvětší (máť vše, l

l) Dle názoru stoického je žádoucí jen moudrost; zdraví je věc 
nejetná.

7*
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co zváno je včasným, svou míru), tak správné konání (to je= 
mi xarófjOoMn^ správný čin pak simón&wfjia) tedy správné ko
nání a rovněž souhlas s přírodou, zkrátka dobro samo, které 
spočívá v souhlase s přírodou, není schopno kvalitativného 
vzrůstu, — 46. Neboť jak ona včasnost tak věci právě uve
dené postupem času se nezvětšují. Proto nezdá se stoikům 
žádoucnějším ani vítanějším blažený život, je-li dlouhý, než 
je-li krátký. Užívají podobenství: Jako kdyby přednost ko- 
thurnu spočívala v tom řádně přiléhali k noze, nedávala by 
se přednost ani mnohým kothurnům před nečetnýrai, ani vět
ším před menšími, tak u těch, u nichž každé dobro je určeno 
podle souhlasu s přírodou a podle včasnosti, nedostane se 
přednosti ani četnějším před nečctnými ani delším před 
kratšími. — 47. A v pravdě tato námitka není dosti ducha
plná: Je-li třeba výše ceniti dlouhé zdraví než krátké, také 
co nej delší užívání moudrosti mělo by největší cenu. Nechá
pou, že ocenění zdraví posuzuje se dle trvání, ocenění ctnosti 
však dle včasnosti. Zdá se tudíž, že ti, kdož toto tvrdí, tvr
dili by tež, že dobrá smrt a dobrý porod je lepší, trvá-li 
dlouho než krátce. Nevidí, že některé věci nabývají větší 
ceny krátkým, jiné dlouhým trváním. — 48. Jest tedy v sou
hlase s uvedeným, že dle nauky těch, kteří se domnívají, že 
ono nejvyšší dobro, jež nazýváme posledním a konečným, je 
schopno vzrůstu — že tíž také uznávají, že jeden je mou
dřejší druhého a rovněž že jeden víc hřeší neb správněji
i  Ařl  n TV Vtv r  11  / ih  A A bí / í l  rt i ím lrt / \ i«í  C jr\ r lmvtni iTaiWt Ajcuua ucz- uiuiij. xvjiu iíulc uu uaixi, aicli oc uumimuiin;,

že nejvyšší dobro není schopno rozmnožení. Neboť jako ti, 
kteří se potopili ve vodě, nemohou o nic více dýchati, ne- 
jsou-li daleko od hladiny, tak že jižjiž vynořili se mohou, 
než když jsou ještě v hloubi, ani ono štěně, které se již blíží 
k nabytí zraku, nevidí více než štěně právě narozené, rovněž 
tak onen, jenž nemálo pokročil na dráze ke ctnosti, jest v bídě. 
o nic méně než ten, který nic nepokročil.
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Hlava 15.

Chápu, že se to zdá podivným.l) Ježto však hořejší věty 
jsou platný a pravdivý, tyto pak věty jsou s nimi v souhlase 
a jsou jejích důsledkem, nelze ani o jejich pravdivosti po
chybo váti. Ale jakkoli tvrdí, že ani ctnosti ani nepravosti 
nerostou, přece se domnívají, že obé může nabyti jaksi veli
kého rozsahu a tak měř rozšíření.* 2) — 49. Bohatství přičítá 
D i o g e n e s  nejen ten význam, že je jaksi vůdcem k rozkoši 
a zdraví, nýbrž že je také v sobě zahrnuje; avšak ono nemá 
téhož účinku v příčině ctnosti a ostatních věd, k nimž pe
níze mohou sice věsti, avšak zahrnovali v sobě jich nemohou. 
Je-li tedy rozkoš neb zdraví dobrem, je nutno také bohatství 
čítati mezi dobra; avšak je-li moudrost dobrem, neplyne z toho, 
že musíme také bohatství dobrem z váti.3) Ale nic, co není 
dobrem, nemůže obsahovati to, co je dobrem. Ježto tedy 
pojmy a představy věcí, z nichž se vědy tvoří, vzpružují mo
hutnost chtěcí, bohatství, poněvadž není dobrem, nemůže 
žádné vědy v sobě obsahovati. — 50. A připustíme-li to 
v příčině věd, nemá se to tak se ctností, protože tato po
třebuje velmi mnohého přemýšlení a cviku, čehož touže mě
rou není u věd, a poněvadž ctnost obsahuje stálost, pevnost 
a vytrvalost celého života, čehož touže měrou nevidíme u věd. 
Na to se vykládá rozdíl věcí Kdybychom ho vůbec popřeli, 
uvedli bychom celý život ve zmatek jako A r i s t o n , 4 )  a ne
nalezl by se žádný úkol aneb žádné dílo moudrosti, poněvadž 
by nebylo vůbec rozdílu mezi věcmi, které patří k živobytí, 
a nesměla by hýti mezi nimi žádná volba. Když tedy dosta-

') Jsou to tak zv. p a r a d o x  a. Stejně nazván filosofický spisek 
Ciceronuv, o němž viz Úvod; viz též IV. 27, 74

3) Tento rozsah a rozšířeni ctností a nepravosti vztahuje se jen na 
z e v n ě j š í  působení. (Sr. Senec, epist. 74, 27.)

3) Názor D i o g e n ů v  o bohatství nepodán dosti jasně. Bohatství 
zahrquje zdraví a rozkoš, nikoli ctností a věd. Co neuí dobro, nemůže 
dobro obsahovali. Patří-li zdraví a rozkoš k dobrům, musí též bohatství 
hýti přičteno k dobrům. Než u ctnosti a věd je tomu jinak, protože ne
jsou v bohatství obsaženy. Ježto však bohatství není dobrem, nemohou 
také ctnost a vědy v bohatství býti obsaženy.

*) O A r i s t o n o v i  v i z  I I .  1 1 ,  8 5 .

_ _ _____•
'
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tečně je určeno, že jen to je dobré, co je mravně dobré, 
a jen to zlé, co je mravně zlé, uznali mezi těmi věcmi, které 
nemají žádného vlivu na život blažený aneb bídný, přec ja
kýsi rozdíl, tak že jedny z nich jsou hodny oceněni, druhé 
opak toho, třetí pak ani to ani ono.1) — 51. V některých 
z věcí hodných ocenění jest dostatečný důvod, proč se jim má 
dáti přednost před jinými jako ve zdraví, neporušených smy
slech, bezbolestnosti, slávě, bohatství a podobných věcech, ale 
jiné věci nejsou takové. Rovněž tak ty věci, které nejsou 
hodny ocenění, částečně mají v sobě dosti příčin, aby byly 
odmítnuty, jako bolest, nemoc, ztráta smyslň, chudoba, hanba 
a podobné jim, částečně však nikoli. Z toho vznikly u Ze
no na výrazy nootjynérop a naproti t o m u  anonnoriy^itor. On 
užíval v jazyce bohatém přece slov utvořených a nových, což 
nám v této naší chudé řeči není dovoleno; ale ty prohlašuješ 
jazyk náš za bohatší. Avšak není nemístno, aby se snáze po
chopil význam toho slova vyložiti důvod, jenž přiměl Zenona 
slovo to utvořiti.

Hlava 16.

52. Jako totiž, praví, nikdo neřekne, že na dvoře krá
lovském král sám byl k důstojnosti královské z v o l e n  (to 
znamená slovo ngotiynévov), nýbrž ti, kteří mají nějaké dů
stojenství a kteří jsou mu stavem nejbližší, tak že stav jejich 
zaujímá místo druhé vedle důstojnosti královské, tak ať též 
v životě ne to, co je na prvním místě, nýbrž co zaujímá druhé 
místo, sluje aQotjyniror, t. j. z v o l e n é ;  to buď tak nazývejme 
(to bude doslovně) aneb věci k l a d e n é  v ý š e  a  n í ž e ,  aneb, 
jak jsme již dávno řekli, v y b r a n é  n e b  v ý b o r n é ,  o n y  p a k  
z a m í t n u t é . 2 )  Neb když věc pochopena, máme býti v užívání * *)

') To jsou věci, jež nejsou ani podle přírody ani proti ní, na př. 
n&táhnu-li prst na tu neb onu stranu, je-li počet mýck vlasů sudý neb 
lichý, mám-lí platiti tímto penízem či oním.

*) Slovo Ttgoqynévov (jzQoáyto = pro-duco) překládá Cicero pro
du c tu m, t. j. vedené napřed, předsevzaté ve smyslu z v o l e n é ,  t. j. čemu 
při volbě dána přednost, tedy z v o l e n é ,  v y v o l e n é ,  v y b r a n é ,  v ý 
b o r n é .

_ _
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slov shovívavými. — 53. Poněvadž tvrdíme, že vše dobré za
ujímá první místo, nezbytně nemůže bytí ani dobrým ani zlým 
to, co nazýváme vybraným neb význačným A definujeme to 
takto: Jest to nejetné s prostředním oceněním. Co totiž oni 
nazývají ádtáqoQor, pro to mne napadl výraz n e j e t n é .  Ně
hy loť nikterak možno, aby nic nebylo ponecháno mezi věcmi 
prostředními, co je buď podle přírody aneb proti ní, a když 
to bylo ponecháno, nebylo možno nepočítati k nim nic, co bylo 
dosti hodno ocenění, a, když to uznáno, nebylo možno, aby 
nebylo něco vybraným. - - 54. Toto roztřídění učiněno tedy 
správně a ku znázornění celé věci používají tohoto podobenství: 
Uznáine-li, že posledním cílem jest hodili kostku tak, aby 
rovně stála, ona kostka, jež bude tak vržena, že rovné dopadne, 
bude míti jakousi přednost co do cíle, kdežto která jinak 
dopadne, nikoli, a přece ona přednost nebude míti vztahu 
k cíli uvedenému:1) tak ony vybrané věci mají sice vztah 
k cílí, ale nemají pražádného vztahu k jeho podstatě a po
vaze. — 55. Následuje ono rozdělení, že jedna dobra jsou 
p ř í s l u š n á  k  o n o m u  p o s l e d n í  m u  c í l i  (neboť tak na
zývám ta, jež slují rthxá; držme se totiž toho, na čem jsme 
se shodli naznačovati několika slovy, čeho nemůžeme jedním, 
aby se věc mohla pochopiti), jiná pak ú č i n n á ,  která Řekové 
jmenují noit]Tixú\ jiná pak spojují obé. Z příslušných není 
nic dobré mimo mravně dobré skutky, z účinných nic mimo 
přítele,*) ale moudrost uznávají jak za příslušnou ták za 
účinnou. Poněvadž totiž moudrost jest jednání souhlasné 
s přírodou, patří k uvedenému druhu dober příslušných; 
poněvadž pak s sebou přináší a způsobuje mravně dobré 
jednání, může zvána hýti účinnou.

' )  D á n  T h o r u p  vyložil toto místo tak: Ona kostka s t o j í  přímo, 
která dopaduoue na stůl zůstane v téže poloze a má žádanou stranu 

i nahoře. Rovně však p a d á  ta, která sice na stůl dobře dopadne, ale pak
změní polohu Této kostce dáme přednost před jinými, ježto se jaksi 
blíži kostce přímo stojící. Avšak cíle dosáhla přec tak málo jako kostky 
ostatní.

*) Madvig vhodně poznamenává, že stoikové počítajíce přítele k do
brům projevuji nedůslednost; nemůžet přítel nikdy býti částí něčí ctnosti.
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Hlava 17.

56. To, co zveme výborným, jest částečné výborno samo 
sebou, částečně pro své účinky, částečně z obou důvodů, jako 
na př. jakás určitá tvářnost obličeje a posuňků, jako postava, 
jako pohyb; mezi těmi věcmi jsou i ty, jimž třeba dáti před
nost, i ty, jež třeba odmítnouti. Některé nazvány budou vý
borné, protože samy sebou něco způsobují, jako peníze, jiné 
pak z obou důvodů, jako neporušené smysly neb zdraví. —
57. Stran dobré pověsti však (neboť co oni nazývají fvdošín 
příhodnější jest zde nazvati dobrou pověstí než slávou) C h r y 
s i  p p  a  D i o g e n e s  se vyjádřili, že nehledíc k jejímu pro
spěchu nesmíme pro ni ani prstem hnouti. S n i m i  já roz
hodně souhlasím. Jejich nástupci nemohouce odolati K a r n e -  
a d o v i  prohlásili, že tato dobrá pověst sama pro sehe je 
výborná a má se voliti, a že se sluší na muže svobodného 
a ušlechtile vychovaného dbáti o dobré jméno u rodičů, pří
buzných a dobrých lidí a to pro věc samu, ne pro užitek. 
Oni praví, jak si přejeme dobře zaopatřiti dítky, třeba to 
byli pohrobkové, pro ně samy, tak že dlužno se starati o do
brou pověst po smrti i beze zřetele k prospěchu. — 58. Ale 
ač prohlašujeme mravně dobré za jedine dobro, přece jest 
důsledno konati povinnost, třeba nečítáme povinnosti te ani 
k dobru ani ke zlu. Je totiž v těchto věcech ’) něco chvaliteb
ného a sice tak, že možno udati rozumný důvod toho: možno 
tedy také udati rozumný důvod chvalitebného jednání. Jest 
pak povinnost jednání takové, že lze udati chvalitebný roz
umný důvod tohoto jednání.®) Z toho patrno, že je povinnost 
něco středního, čeho nelze počítati ani k dobrům ani k opa
kům jejich. A poněvadž mezi těmi věcmi, jež nepatří ani •)

•) Ve věcech nejetných zasluhujících předuosti.
a) Stoikové uznávají dvojí povinnost: dokonalou a obyčejnou neb 

střední. Dokonalá povinnost td xttetov r.a&tjKov neb též k«tóoOfofiR r e c -  
t u m ,  mravně správné ( o f f i c i u m  p e r f e c t u m  zvaná) je správné jed
nání, jež vychází ze ctnosti samé a přísluší jen mudrci. Obyčejná povin
nost to fiéoov kad-f{Y.ov o f f i c i u m  m e d i u m  (neb jen prostě o f f i c i u m  
tó v.a&íjv,ov) je náležité, slušné jednání a přísluší moudrému i nemou
drému. Nevychází bezprostředně ze ctnosti, nýbrž z výběru věcí nejet
ných dle zákonů rozumových; patří tedy ke středním věcem.
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k ctnostem ani k nepravostem, je přece něco, co může býti 
na prospěch, nesmí se to odstraniti. A toho druhu jest také 
jakési jednání a sice takové, že je požadavkem rozumu činit! 
a konati něco takového. Co však vykonáno jest z rozumového 
důvodu, to nazýváme povinností. Jest tedy povinnost toho 
druhu, že nepatří ani k dobrům ani k jejich protivám.

Hlava 18.

59. A také to je patrno, že pokud se týče oněch střed
ních věcí, mudrc něco koná. Konaje to soudí tedy, že je to 
povinnost. Poněvadž je v úsudcích neomylný, patří povin
nost nutně ku středním věcem. Totéž dokáže se také tímto 
rozumovým závěrem: Vidíme, že je něco, co nazýváme mravně 
správným jednáním, to však je dokonalá povinnost; jest tedy 
také nějaká nedokonalá. Čítáme-li na př. mezi mravně správné 
skutky vrátiti svěřený majetek z pouhé spravedlnosti, bude 
povinností svěřený majetek vrátiti.') Oním přídavkem „z pouhé 
spravedlnosti“ stává se to skutkem mravně správným, samo 
o sobě náleží navrácení majetku k povinnosti. Ježto není 
pochybnosti, že ve věcech, jež zveme středními, jedno třeba 
vyhráli, druhé odmítnouti, je vše, co se tak děje neb říká, 
obsaženo v povinnosti. Z toho je patrno,2) poněvadž všichni 
přirozeně milují sebe samy, že tak moudrý jako nemoudrý 
vy bére to, co je podle přírody, a odmítne opak toho. Jest 
tedy jakási povinnost společná moudrému i nemoudrému; 
z toho však patrno, že se obírá věcmi, které nazýváme střed
ními. — GO. Ale poněvadž z těchto pocházejí všechny povin
nosti, neříká se bez příčiny, že se na ně vztahují všecky naše 
myšlenky a mezi nimi také úvaha o odchodu se světa a vytrvání 
na světě. Neboť kdo má většinu věcí, které jsou podle přírody, 
toho povinností jest na světě vytrvati, kdo však většinu věcí 
protivných buď již má aneb dle všeho míti bude, toho po
vinnosti je se světa odejiti. Z toho plyne, že je také někdy

') Moudrý vrátí svěřený statek z pouhé spravedlnosti, nemoudrý 
z jiných důvodů.

*) Ne ze slov posledních, nýbrž předcházejících, že totiž třeba vy- 
bírati mezi věcmi středními.



106 Kniha třetí.

povinností moudrého odejiti se světa, ač jest blažen, a po
vinností zpozdilce vytrvati na světě, ač jest ubohý. — 61. Ne
boť ono dobro a zlo často již uvedené vyvine se teprve po
zději; avšak základy přírodní,1) ať jsou přirozenosti přiměřeny 
aneb proti ní, jsou předmětem úsudku a výběru mudrcova 
a tvoří látku, jež je jaksi podkladem moudrosti. Dlužno tedy 
každý rozumový dfivod pro vytrvání na světě a odchod s něho 
měřit i dle oněch uvedených věcí. Neboť ani toho, kdo má 
ctnost,2) ctnost na světě nezdržuje, ani ti, kdo jsou beze 
ctnosti, nemají smrti vyhledávat!. A často je povinností mudr
covou rozloučiti se s životem, třeba je nejblaženějším, může-li 
to učiniti včasně. Jsouť toho mínění, že včasnost náleží ke 
blaženému životu, t. j. k životu podle přírody. Nařizuje tedy 
moudrost mudrcovi, aby ji samu opustil, káže-li potřeba. 
Poněvadž pak nepravosti té síly nemají, aby zavdaly podnět 
k dobrovolné smrti, zřejmo jest, že povinností zpozdilých, 
kteří jsou zároveň nešťastní, jest vytrvati na světě, inají-li 
většinu těch věcí, které jmenujeme přirozenými. A ježto je 
stejně nešťasten, ať se světa odchází neb na něm vytrvá, a 
dlouhé trvání mu života více nezošklivuje, neříká se bez pří
činy, že těm, kdo mohou požívati ve větším množství při
rozených věcí,1) dlužno na světě vytrvati.

Hlava 19.

62. Domnívají se pak, že patří k věci uznání, že láska 
rodičů k dětem jest účinkem přírody. Obecnou společnost po
kolení lidského pošlou z tohoto počátku sledujeme ve vý
voji. To nutno poznati nejprve na postavě a údech tělesných, 
které samy dosvědčují, že příroda měla zřetel ku plození. 
A v pravdě nemohlo by vespolek souhlasiti, že by příroda 
sice plození si přála, ale nedbala o lásku ke zplozeným. Ba 
i u zvířat dá se pozorovati moc přírody. Neboť pozorujeme-li 
namáhání jejich při porodu a vychování, zdá se nám, že sly
šíme hlas přírody samé. Proto jak jest patrno, že od přírody 
bolu se straníme, tak jest jasno, že nás příroda sama k tomu

') To jsou p r i m a  n a t u r a e ;  viz II. 11, 33.
2) Mezera v originálu přeložena dle doplňku Baiterova.
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má milovali ty, jež jsme zplodili. — 63. Z toho vyplývá, že 
je zcela přirozené ono společné odporuČování se lidí navzá
jem, že nesmí člověk zdáti se člověku cizím, právě protože 
je člověkem. Jako totiž mezi údy jedny jsou jaksi pro sebe 
stvořeny jako oči, uši, jiné však také podporují výkony údftv 
ostatních jako nohy, jako ruce: tak některá divoká zvířata 
jsou narozena jen pro sebe, avšak tak zv. kyjovka ve své 
otevřené lastuře a ono zvíře, které z lastury ven plave — 
a poněvadž ji střeží, nazývá se strážcem kyjovky *) a když se 
do ní vrací, bývá od ní zavřen, tak že se zdá, že jí dal vý
strahu — a rovněž mravenci, včely, čápi činí leccos také pro 
jiné. U lidí však je to spojení mnohem užší. Proto od pří
rody jsme způsobilí ke schůzím, shromážděním a státům. — 
64. Svět, jak se domnívají, je řízen vůlí boží a je prý jaksi 
společným městem a obcí lidí i bohův, a každý z nás je 
částí tohoto světa; z toho přirozeně vyplývá, bychom dali 
přednost společnému prospěchu před svým vlastním. Neboť 
jako zákony výše staví blaho všeobecné než blaho jednotlivců* 
tak muž dobrý, moudrý, zákona poslušný a občanské povin
nosti znalý dbá více prospěchu všeobecného než prospěchu 
některého jednotlivce aneb svého vlastního. A není hoden 
větší pohany vlastizrádce než ten, kdo zanedbá všeobecného 
prospěchu neb blaha pro blaho neb prospěch svůj vlastní. 
Následkem toho je chvály hoden, kdo smrt podstoupí pro 
obec, poněvadž se sluší, aby nám vlast byla dražší než my
co m t riAnAirn ě Vk rtl i /I f lnr «r»i i O' 4ltf  ¥\ /klrlrt í l  ^ IWn/klrxx punc v <a\a£j cc 6a ticiiudAj a 6pucmj pumaua tjiua.

oněch, kteří prohlašují, že nenamítají nic proti tomu, aby po 
jejich smrti následoval všeobecný požár světový, což se oby
čejně vyjadřuje známým veršem řeckým,2) jest zajisté prav
dou, že dlužno starati se také o potomky pro ně samy.

*) P i n a t e r e s ,  k u l a t a n ,  druh raků. V něm viděli staří přátel
ského hosta, který pro svůj měkký krunýř musil použiti přátelství ky
jovky s tvrdou lasturou a z uzn&losti a vděčnosti jí prokazoval služby 
věrnéhi} strážce, an svými pohyby slepou hostitelku upozorňoval na každé 
nebezpečenství. Novější přírodopis učí však, že je kulatan cizopasník.

s) Verš řecký (Suet. Ner. 38) zní: éfiov &uvóvtog yaia fux&rjm 
nvQÍ. Český překlad by byl: nechť po mé smrti světy oheň zachvátí! Po
dobného rázu je moderní výrok P o m p a d o u r ě i n :  A p r ě s  n o u s  l e  d é -  
l u g e ,  po nás nechť si přijde potopa!
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Hlava 20.

65. Z takovéto duševní nálady vznikly závéti a odporu- 
čování se strany umírajících. A poněvadž by nikdo nechtěl 
trávili život v nej vyšší osamělosti ani s nekonečným nad
bytkem rozkoší, snadno lze pochopili, že jsme zrozeni ke spo
jení a sdružení s lidmi a přirozenému společenství. Jsme 
povzbuzováni přírodou, abychom ochotně prospívali co nej- 
cetnějším lidem především poučováním a vštěpováním pravidel 
rozumnosti. - 66. Proto jen s těží dá se nalézt i Člověk, jenž
by druhému nezjevil toho, co sám ví; tak jsme náchylní nejen 
k učení se ale i k učení jiných. A jako býkům vnukla pří
roda, aby za telata zápasili se lvy největší silou a prudkostí, 
tak ti, kteří vládnou mocí, a mohou tak jednati, jak jsme 
slyšeli o H e r k u l o v i  a  L i  b é r o v i , 1 )  jsou přírodou povzbu
zování k zachování pokolení lidského. Ba i nazýváme-li Jova 
Nejlepším a Největším a zároveň Blahodárcem, Hostinným, 
Zaehovatelem, chceme, aby se tím rozumělo, že blaho lidí 
stojí pod jeho ochranou. Naprosto však není přiměřeno, když 
sami navzájem jsme si všedními a o sebe nedbáme, požado
vali, abychom byli drahými bohům nesmrtelným a od nich 
ctěni. Jako tedy údův užíváme dříve, než jsme se naučili, 
k jakému užitku je máme, tak jsme od přírody navzájem 
spojeni a sdruženi k občanskému společenství Kdyby tomu 
nebylo tak, nebylo by místečka pro spravedlnost a dobrotu. — 
67. Ale jako našinci míní, že jsou lide s lidmi spojení práv
n í m i  svazky, tak není dle jejich názoru právního poměru 
mezi lidmi a zvířaty. Znamenitý je zajisté výrok C h r y s i p -  
p ů  v,2) že vše ostatní narodilo se k vůli lidem a bohům, oni 
však sami pro vzájemné společenství sve, tak že mohou lidé 
používali zvířat ku svému prospěchu nedopouštějíce se tím 
bezpráví. A poněvadž přirozenost Člověka je taková, že mezi 
ním a pokolením lidským vládne jaksi občanské právo, jest 
ten, kdo je zachovává, spravedlivý, kdo je přestupuje, nesprave- *)

*) L i b e r  je bůh vína, B a k c h u s .  Oba bávají často uváděni jako 
dobrodinci lidstva.

*) Viz o něm I. 2, 6.
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dlivý. Než jako, ač je divadlo pro všechny, přece mfižeme 
právem říci, že každému náleží místo, které nejdříve zaujal, 
tak ve společném městě aneb světě právo neprotiví se 
tomu, aby každý podržel své. — 68. Ježto pak vidíme, že 
Člověk je narozen k ochraně a zachovávání lidí, je porozeno 
jeho povaze, aby moudrý byl ochoten řídíti a spravovati stát 
a, by žil podle přírody, manželku pojati a přáti si, aby s ní 
měl dítky. Ani mravnou lásku l) nepokládají u mudrce za 
nemístnou. Avšak o způsobů života k y n i k f t 4 )  soudí jedni, 
že se pro mudrce hodí, naskytne-li se snad takový případ, 
druzí však, že naprosto nikdy.

Hlava 21.

fiík Aby však veškera pospolitost, vzájemnost a láska 
člověka ke člověku byla zachována, uznali i mravní výhody 
i mravní nevýhody, které nazývají a §Xáfittnm, za
společné; z těch jedny prospívají, druhé škodí. A prohlásili, 
že jsou nejen společné, ale i stejne. Škody pak a prospěchy 
(tak totiž nazývám tvy nr^Gr/j/jar a a dvGxnrjGzííftaTa) uznali za 
společné, za stejné však nikoli. Neboť to, co mravně prospívá 
neb co mravně škodí, je buď dobré nebo zlé, a musí tudíž 
nutně být! stejné; avšak škody a prospěchy patří do třídy 
věcí vybraných a zamítnutých; mohou tedy býti nestejné. 
Než mravní výhody jsou prý společné, ale mravně správné 
činy a přestupky nejsou společné.3) — 70. O přátelství mini,

') Totiž lásku k hochům.
*) Kyn ikové,  přívrženci filosofa Antisthena, viděli ctnost v ne

závislosti na zevnějších statcích, ale svým přirozeným způsobem života 
uráželi často slušnost.

*) Emolumenta akpEAjjficrra, mravní výhody, slují u stolků mravné 
dobré skutky se zřetelem na účinky jako detr imenta filáp^aztn, mravní 
nevýhody, jsou mravně zlé skutky s ohledem na účinky. Oboje jsou spo
lečné, mravní výhody, protože prospívají nejen tomu, kdo mravně dobře 
jedná, ale i všem moudrým; mravní nevýhody, protože škodí nejen ne
mravně jednajícímu, ale i všem nemoudrým. Oboje jsou stejné, protože 
dle nauky stoické všechny mravně dobré i všechny mravně zlé činy jsou 
stejné. Commoda evxQrjatrjii&za, prospěchy, a incommoda SvuxQqotij- 
(itma, škody, patři ke středním věcem, prvé k vybraným, druhé k odmít-
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že ho třeba péstovati, poněvadž patří do třídy věd prospěš
ných. Ačkoli pak jedni tvrdí, že v přátelství má moudrý 
stejně láskyplný zřetel k příteli jako k sobě samemu, jiní 
však, že každému zřetel k sobě samému je milejší, přece 
také tito pozdější vyznávají, že se nesrovnává se spravedl
ností, k níž jsme patrně narozeni, někomu jinému něco od- 
níti a sobě osvojiti. Naprosto však nelíbí se nauce, o níž 
mluvím, názor, že buď spravedlnost aneb přátelství se vyhle
dává neb schvaluje pro užitek. Neboť pak týž užitek bude 
moci je zviklati a zvrátiti. Vždyť ani spravedlnost ani přátel
ství vůbec neobstojí, nejsou-li vyhledávány samy pro sebe. —
71. Právo pak, které může bytí tak označeno a nazváno, za
kládá se na přírodě, a moudrému je nepřístojno nejen ně
komu křivdit! nýbrž i škoditi. A v pravdě není správno 
s přátelí a lidmi o nás zasloužilými se spojití a sjednotiti 
k nějakému bezpráví. Se vším důrazem a opravdovostí hájí 
se zásada, že nikdy nelze odloučiti slušnost od prospěchu, 
a že to, co je slušné a spravedlivé, je také mravně dobré 
a navzájem, co je mravně dobré, to že musí býti také spra
vedlivé a slušné. — 72. Ke ctnostem, o nichž jsme pojednali, 
přidávají též dialektiku a fysiku a ty obě označují jmenem 
ctností; první, že obrací zřetel k tomu, abychom nepřisvědčo- 
vali nižádné nepravdě a bychom nikdy nebyli oklamání ša
lebnou pravděpodobností a mohli podržcti a uchovalí to,

nutýin- Oboje jsou společné, ježto co jednoho potká dobrého neb zlého, 
pokládá i druhý za okolnost pro sebe příznivou neb nepříznivou Ale 
rovny nejsou, jsouť to věci střední; jenom dobra a zla jsou stejná. Od 
mravních výhod a mravních nevýhod liší se xaxoQiřoíiuna recte facta 
{mravně správné skutky) a apagttípatoe peccata (přestupky, hříchy), 
ježto tyto dlužno posuzovali podle původu jich od ctnosti a nepravosti 
a nikoli dle účinků, kdežto tóipelrjpata a ftXáppata posuzuji se dle svých 
účinků. — Celá tato nauka trpí, jak Madvig ukázal, vnitřními odpory. 
Dle A. du Mešní  la  může rovnost mravních výhod a nevýhod miti jen 
platnost o rovnosti majetku mravních výhod mezí moudrými, nevýhod 
mezi zpozdilci, t. j. o rovnosti podílu na nich. Dle téhož učence nemohou 
následky nepravostí zpozdilcovýcb zasáhnout! moudrého, protože spočívají 
na vlastních jeho chybách. Nemoudrý nemůže míti účasti na štěstí mou
drého, jež spočívá na jeho vlastní ctnosti. (Fleckeisenovy Let. 1877, 
str. 753 a n.)
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čemu jsme se naučili o dobru a zlu. Domnívajíť se, že bez 
tohoto umění může každý býti sveden s pravé cesty a klamán. 
Jestliže tedy při všech věcech nerozum a nevědomost je zá
vadnou, právem zve se ctností umění to, jež odstraňuje obé.

Hlava 22.

73. Také fysice ne bez příčiny táž pocta vzdána jest, 
protože ten, kdo hodlá žiti souhlasně s přírodou, musí vy
cházet! od celého světa a jeho správy. A nikdo nemůže míti 
o dobru a zlu správného úsudku, nepozná-li celé podstaty 
přírody, ba i života bohův, a shoduje-li se přirozenost člo
věka s celou přírodou čili nic. A stará hesla mudrců, kteří 
káží v p r a v í  t i  s e  v  p o m ě r y , 1 )  d r ž e t i  s e  b o h a , 2 )  z n á t i  
s e b e  s a m a 3 )  a  v š e h o  s  m í r o u , 4 )  jaký význam mají, (a 
mají předňležitý,) bez fysiky nikdo nepozná. A tato jediná 
věda může nám vštípiti, jaký vliv má příroda na konání 
spravedlnosti, zachovávání přátelství a ostatních různých přá
telských poměrů. A bez výkladu přírody nedá se pochopiti 
láska k bohům, a jakou vděčností jsme jim zavázáni. — 
74. Ale již pozoruji, že jsem pokročil trochu dále, než vyža
doval předsevzatý účel. Než dal jsem se unésti podivuhodnou 
skladbou nauky a neobyčejně stkvělým uspořádáním předmětů. 
Což ty se mu, pro bohy nesmrtelné, nedivíš? Neboť co pak 
buď v přírodě, nad niž nic není souměrnějšího, nic urovna
nějšího, neb ve výtvorech rukou lidských tak složeného, tak 
upraveného a tak spojeného dá se nalézti? Co pozdějšího 
nesouhlasí s dřívějším? Co následujícího neodpovídá přede
šlému? Co není tak po pořádku rozčleněno, že hneš-li pí
smenkem, všechno se zkácí ? Avšak není ničeho, čím by se 
dalo bnouti. — 75. A v pravdě, k jaké ctihodnosti, k jaké 
velebnosti a důslednosti propravuje se povaha - moudrého!
On, poněvadž rozum jej poučil, že jenom to je dobrem, co
__ •_______

Ó Fokyl ides (kol. r. 640 pr. Kr.), řecký básník, volá (v. 112): 
Poměry vždycky se řídit & neplavat naproti proudu!

s) Přičítá se Pythagorovi.
*) rvóidt osavzóv.
') MrjÓiv úyáv.



je mravně dobré, nutně vždy musí býti šťastným a oprav
dovým majitelem všech oněch jmen, jež docházejí výsměchu 
u nezkušených. Neboť větším právem bude zván králem 
než T a r q u i n i u s ,  který nemohl kralovati ani sobě ani 
svým příslušníkům, větším právem vůdcem národa (to je 
totiž diktátor), než S u l i  a, který byl vůdcem tří záhubných 
nepravostí rozmařilosti, lakoty a ukrutoosti, větším právem 
boháčem než K r a s s u s ,  který kdyby byl nepociťoval nedo
statku, nikdy by byl beze vší příčiny k válce nechtěl přejiti 
E u f r a t .  Právem může se všechno zváti majetkem toho, 
který sám dovede všeho užívati, právem také bude nazván 
krásným (neboť tahy duševní jsou krásnější než tělesné), 
právem sám svobodným, an není ani něčí vládě podroben, 
ani žádostivosti podřízen. — 76. Právem nepřemožitelným, 
ježto i kdyby jeho tělo bylo spjato okovy, přece ducha jeho 
nelze uvrhnout! v nižádná pouta. Ani nemusí čekati na ně
kterou dobu života, by tehdy teprve bylo rozsouzeno, by 1-1 i 
blaženým, až dovrší poslední den života smrtí, jak to jeden 
ze sedmi moudrých nemoudře připomenul K r o i s o v i. Neboť 
kdyby tento kdy blažen býval, byl by svou blaženost zachoval 
až k oné hranici vystavené od K y r a .  A je-li tomu tak, že 
nikdo jiný leč dobrý a všichni dobří jsou blaženi, co třeba 
pěstovati více než filosofii aneb co je božštějšího nad ctnost?

112 Kniha třetí.



Kniha čtvrtá.
Hlava 1.

1. Těmito slovy skončil. Já pak řekl jsem: V pravdě, 
Katone, ty jsi to vyložil přes hojnost látky s dobrou pamětí 
a přes temnost toho průzračně. Buď tedy upusťme od pokusu 
něco vůbec proti tomu namítali, aneb si vezměme čas na 
rozmyšlenou. Neníť lehko dokonale pojmouti nauku tak peč
livě, třeba méně správně (neboť to aspoň tvrditi dosud si 
netroufám), než přece důkladně nejen založenou, nýbrž i zbu
dovanou. Na to vece on: Myslíš opravdu? Vidím li, že podle 
nynějšího nového zákona1) téhož dne žalobci odpovídáš a za 
tři hodiny při svou končíš, myslíš snad, že v této naší při 
dobu odložím i A přec nepovedeš pře o nic lepší, než jsou 
ony, které přes to někdy vyhraješ. aj Převezmi tedy také tuto, 
zvláště protože se jí obírali i jiní, ba i ty sám často, tak že 
se ti slov nedostávat! nemůže. — 2. Na to jsem odpověděl: 
Věru nemluvím jen tak ledabyle proti stoikům, ne že bych 
s nimi příliš nesouhlasil, ale vadí mi stud: mnohým z jejich 
výroků rozumím jenom s těží. Přiznávám, vece, že leccos je 
temné, avšak oni nepřenášejí toho tak zúmyslně, nýbrž tem
nost tkví ve věcech samých. Proč pak tedy, odtuším, když 
perípatetikové přednášejí tytéž věci, není slovíčka, jež by bylo 

*
Pompejus ve svém třetím konsulatě (r. 52) vydal zákon, aby 

právní spor byl ukončen téhož dne, a obžalobci vyměřeny dvě hodiny, 
obžalovanému pak tři.

*) Známo, že Cicero někdy převzal i pře velmi chatrné, jež svou 
výmluvností vyhrál. Kato praví tudíž, převezme-li Cicero tuto při, t. j. vy
vrácení nauky stoické, povede při zrovna tak chatrnou jako zmíněné pře. 

Cicero, O nejvySSím dobru. * g
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nesrozumitelno? Jakže tytéž věci? vece, či jsem se málo na
vykládal o tom, že se stolkové liší od peripatetiků nejenom 
ve slovech, nýbrž ve všeobecném názoru a celé nauce? A přece, 
odtuším, Katone, vyhraješ-li v tomto bodě, dostaneš mne ce
lého ochotně na svou stranu. Domníval jsem se, vece, že jsem 
o tom pověděl dosti. O tom tedy napřed, libo-li; budeš-li 
chtíti co jiného, o tom později. Nikoli, odtuším, není-li po
žadavek můj neskromný, pojednám o každé věci '*) tam, kde 
se mi uzdá. Jak libo, vece. Neboť ač návrh můj byl příhod
nější, slušno jest každému vyhověti.

Hlava 2.

3. Myslím tedy, pravím, Katone, že oni staří posluchači 
Platonovi, totiž S p e u s i p p o s ,  A r i s t o t e l e s ,  X e n o k r a t e s ,  
pak posluchači jejích P o l e m o  a  T h e o f r a s t , 2 )  měli nauku 
sestavenou dosti výmluvné a duchaplně, tak že Z e n o ,  byv 
posluchačem Polemonovým, nemél proč odchýlili se od něho 
a od jeho předchůdců. Jejich nauka byla tato; přál bych 
si, abys ihned učinil svoje poznámky o tom, co by se mělo 
v ní dle tvého soudu změniti, a nečekal, až odpovím na všecky 
tvé výroky. Mámt za to, že se musí bojovali veškerou naukou 
jejich s celou vaší. — 4. Oni viděli, že jsme všichni vespolek 
od přírody způsobilí k oněm ctnostem, ktere jsou známé a 
vynikající, míním totiž spravedlnost, mírnost a ostatní toho 
druhu (ty všechny jsouce podobny ostatním vědám liší se 
od nich jen předností látky a způsobu provádění.3) Viděli 
též, že právě těch ctností domáháme se s velkolepější a pla
mennější horlivostí, a že máme jakousi vštípenou aneb spíše

') V originále je mezera několika slov.
2) SpeusippoB, syn sestry Platonovy a nástupce Platonův v aka

demii 847—839. Xenokrates (nar. 396) byl představeným akademie 
(339—314) plných 25 let. O Polemonovi  v iz  I I .  11 ,  34,  o Theofra-  
stovi  I .  2 ,  6,  o Zenonovi  II. 6, 17.

*) Umění a vědy, aspoň dialektiku a fysiku, pokládali stolkové za 
ctnosti. Látka (obsah) a způsob pojednáni neb prováděni (tractatio) 
je u ctností lepší než u ostatních véd; dle Madviga látka proto, že se 
ctnosti obírají krocením vášni, způsob provádění proto, ze při obyčejném, 
jednáni pojmy mravně dobrého řídí vášně a pudy.

- ‘i



vrozenou touhu po vědění, že jsme zrozeni k jednotě s lidmi 
a ku společnosti a pospolitosti pokolení lidského, a to že 
nejvíce vyzařuje u nej znamenitějších veleduchů. Proto roz
dělili celou filosofií na tři části, *) kteréžto rozdělení Zeno, 
jak vidíme, podržel. — 5. Jednou z nich je ona část, která 
dle všeobecného soudu ušlechťuje mravy. Tu, jež jest jaksi 
kořenem tohoto našeho vyšetřování, prozatím odkládám. Co 
jest nej vyšší dobro, o tom za chvíli; zde podotýkám jenom 
tolik, že staří peripatetikové i akademikové, kteří ve věci se 
shodujíce pouze výrazy se lišili,2) důstojně a výmluvně po
jednali o nauce, již správně as nazveme naukou o státě, Re
kové pak ZVOU ji nohrtxór.

Hlava 2—8. 115

Hlava 3.

Jak mnoho psali o státě, jak mnoho o zákonech! Jak 
mnoho zůstavili po sobě nejen předpisů v učebných knihách, 
nýbrž i vzorů dobrého přednesu ve svých řečích! Neboť předně 
právě ony předměty, jež bylo třeba vyložiti důkladně, podali 
uhlazeně a přiměřeně brzy definujíce, brzy roztřiďujíce jako 
také vaši stoupenci. Avšak vy to činíte příliš neozdobně, 
kdežto naopak vidíš, jak půvabné je líčení jejich. — 6. Za 
druhé pak to, co vyžadovalo řeči ozdobné a důstojné, jak 
velkolepě to vyjádřili, jak stkvěle! O spravedlnosti, o mír
nosti, o statečností, o přátelství, o zařízení života, o filosofii, 
o správě státní jednají nikoli po způsobu lidí vytrhujících 
trny, jako stoikové, ani kosti obírajících, nýbrž těch, kdož 
chtí pronesti věci velkolepé ozdobně, věci méně důležité pak 
jadrně. Jak znamenité jsou následkem toho jejich potěchy, 
jak znamenité pobídky, jak znamenitá napomenutí a rady 
udělene ve spisech mužům nejvýše postaveným! Byl totiž 
u nich, jako jest povaha věcí samých, tak také cvik v řeči 
dvojího druhu. Neboť u všeho, co jest předmětem vyšetřo
vání,' je spor buď o celé věci beze zření k osobám a okol-

‘) Dialektiku, fy3Íku a ethiku (morálku). Původ prvých dvou krátce 
naznačen v předešlém slovy: máme jakousi vrozenou touhu po vědění. 

*) Dle názoru Antiocha aska loňského, o němž viz Úvod.
8*
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nostem, aneb, přidruží-li se tyto, butl o skutek nebo právo nebo 
pojmenování. Cvičili se tedy v obém, a tento způsob výcviku 
vykouzlil u nich takovou řečnickou obratnost v obou druzích. — 
7. Probírati celou tuto nauku Zeno a jeho žáci buď nedovedli 
nebo nechtěli; skutečně ji nechali ležeti ladem. Napsal ovšem 
rhetoriku K l e a n t h e s 1 )  a také Ch r y s i p p,2) ale tak, že 
ten, kdo by si přál oněměti, nepotřebuje čisti nic jiného. 
Tak vidíš, jak mluví. Nová slova tvoří nechávajíce slov běž
ných. Než jak smělé pokusy činí! — Tento celý svět je prý 
naše město.3) — Vidíš, jak znamenitou věc dokazuje: ten, 
kdo bydlí v C i r c e j í c h , 4 )  bude tudíž pokládati tento celý 
svět za své municipium.5) — Nuže, on rozplaineiiuje svoje 
posluchače! — Jak že, on že rozplameňuje V On spíše shasí 
plamen v každém, kdo mu s ním přijde. I ty věci, o nichž 
jsi se stručně zmínil, že jediný mudrc je králem, diktátorem, 
boháčem, přednesl jsi přiměřeně a zaokrouhleně: ovsem: máš 
to od rhetorův; avšak u nich jak chudičké jsou právě ony 
výroky o síle ctnosti, jíž propůjčují moc tak neobyčejnou, že 
sama o sobě zjedná blaženost! Píchají jako jehlou svými 
krátkými otázkami a také ti, kdo s n i m i  projevují souhlas, 
nejsou v srdci ani dost málo dojati a odcházejí jsouce týmiž, 
jakými byli při svém příchodu. Neboť věci snad pravdivé, 
rozhodně však důležité jsou u nich projednávány nikoli jak 
se patří, nýbrž příliš malicherně.

Hlava 4.

8. Následuje dialektika a poznávání přírody: neboť o nej- 
vyšším dobru hnedle pojednáme, jak jsem již řekl. a k jeho 
výkladu obrátíme veškero vyšetřování. Nuže, v těchto dvou 
částech nebylo nic, co by Zeno změniti toužil. Mělať se věc 
znamenitě a to v obou částech. Neboť čeho pominuli staří 
v onom oboru, jenž má platnost při vědeckém výkladu? Po-

‘) O Kleantl iovi  v iz  I I .  21 ,  69.
’)  O Chrysippovi  I. 2, 6.
*) Věty oddělené pomlkami pronášeny v duchu stoickém.
*) C ircej í ,  město v Latiu na pobřeží.
6) Municipium, město do jisté míry se samosprávou.
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daliť i velmi mnoho definic a zůstavili pravidla o definování; 
a co souvisí s definicí, totiž rozdělení věci na části, to nejen 
činí, nýbrž i učí, jak se to díti má. Rovněž tak vykládají 
pojmy protivné, od nichž dospěli ke d r u h ů m  a odrůdám 
druhů. Dále učí, že přední návěst důkazu s rozumovým zá
věrem obsahuje to. co nazývají patrnou jistotou, pak zacho
vávají správný pořádek dolních vět, potom zkoumají, co je 
pravdivého v jednotlivých, konečně přijde závěr. — 9. A jaká 
je u nich různost důkazů s rozumovým závěrkem a jak se 
tyto liší od záludných závěrů! Ba oni na velmi mnohých 
místech téměř nařizují, ahychom nevyhledávali ani spolehli
vosti smyslů bez rozumu, ani spolehlivosti rozumu beze 
smyslů v a jednoho z nich neodlučovali od druhého. A zdali 
pak není od nich zavedeno to, co nyní dialektikové přednášejí 
a čemu učí? Ačkoli v těchto věcech Chrysipp vykonal velmi 
mnoho, Zeno přec daleko méně nežli staří; onen však o lecčems 
nepojednal lépe než staří, lecčehos pak zcela si nevšiml. — 
10. Kdežto pak jsou dvě nauky, jimiž se myšlenka i výraz 
dokonale vytvořuje, totiž nauka vynalézání a druhá vědeckého 
výkladu, této poslednější učili i stokové i peripatetikové, 
prvnčjší pak výborně tito, kdežto stojkové se jí ani nedotkli. 
Vždyť vaši přívrženci neměli ani potuchy o tom, odkud by 
jako z nějakých pokladů vybírali důkazy, kdežto onino učili 
tomu s uměleckou soustavností. Výsledek nauky té jest, že 
není třeba o týchž předmětech téměř školské diktáty odríká- 
vati a neodcliylovati se od svých chatrných zápisků. Neboť 
kdo bude věděti, kde co jest a kudy se k tomu dospěje, ten 
dovede odkrýt i i co bude skryto a vždy zach ováti ve svém 
výkladě samostatnost. A třeba někteří jednotlivci, nadaní ne
obyčejnými vlohami dosahují obratnosti řečnické beze sou
stavné nauky, uměni jest přece vůdcem spolehlivějším než 
přirozené vlohy. Jeť něco jiného slova po způsobu básníků 
proudem pronášeli, něco jiného to, co pronášíme, pořádali 
podle pravidel umění.
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Hlava 5.

11. Něco podobného možno říci o výkladu přírody. Jím 
obírají se i peripatetikové i vaši stoupenci, avšak nikoli jen 
z dvou důvodů, jak se zdá E p i k u r o v i ,  totiž aby se za
žehnal strach ze smrti a pověra. Znalost věcí nebeských vště
puje také jakousi skromnost lidem vidoucím, jaká i u bohů 
je mírnost, jaký pořádek, i velkodušnost pozorujícím boží 
činy a skutky, ba i spravedlnost, seznáno-li, jaká je moc, 
jaký záměr, jaká vůle nej vyššího vládce a pána, jehož při
rozená rozumnost zvána jest od filosofův oním pravým a nej- 
vyšším zákonem. — 12. V tomže výkladě přírody tkví jakási 
neukojitelná rozkoš z poznávání věcí. Tomuto jedinému dů
stojnému a ušlechtilému požitku můžeme žiti vykonavše svoje 
nutné úkoly, jsouce prosti povinných prací. Tedy v celé této 
nauce stolkové přidrželi se oněch, pokud se týče věcí nej
důležitějších; tvrdí tudíž, že bohové jsou a vše se skládá ze 
čtyř živlů. Když však byla vyšetřována otázka velice nesnadná, 
je-li nějaký pátý základní živel, z něhož povstává rozum a 
znalost,l) při čemž se též vyšetřovalo, ke kterému d r u h u  
náležejí duše, Zeno řekl, že je to oheň,2) něco pak vysvětlil 
jinak, ale to jen málo co. Ve věci nejdůležitější však učí 
týmž způsobem, že celý svět a jeho hlavní části jsou spravo
vány božskými duchem a bytostí. Látku však a zásobu věcí 
najdeme u stoiků chudičkou, u peripatetiků velmi bohatou. —
1 *Jl Tn lf Wl n li /V n L 1 /I -í WX /v ťk n/vVvmrt n A /V J W% t n J X iTnAnk
lil. onn. uinujtu e>iiicu.ituu a acuiauu uu mtu u luuc ysccii

zvířat, jich původu, údech a délce života! Jak mnoho o rost
linstvu! O jak různých věcech mají množství nejen příčin, 
proč se co děje, ale i výkladů, jak se to děje! Z celé té zá
soby vybírají velmi mWhé nej spolehlivější důkazy k vysvě
tlení podstaty každé věci. Posud tedy, na kolik aspoň soudit) 
mohu, nezdá se mi, že byla příčina ku změně jména. Neboť,

') Cicero naráží patrně na Aristotelovo cupa ai&égiov, z něhož po
vstávají hvězdy, jež jsou božské podstaty. Avšak Aristoteles neučí nikde, 
že z tohoto pátého základního živlu povstává rozum a znalost.

*) Zeno netvrdil, že je to zrovna oheň, nýbrž prohřátý, ohnivý dech, 
m/evfjíu ifdtQflov. Jako mnohé věty z fysiky stoiků i tato přejata od 
H e r a k l e i t a  (viz IL B, 1B).



nepřidržel-li se Zeno všeho, nenásleduje z toho ještě, že z oné 
školy nepocházel. Rovněž tak pokládám já aspoň Epikura za 
Demokritovee. On ovšem leccos mění, aneb lépe řečeno, hodně 
mnoho; jako však o nejčetnějších věcech tvrdí totéž, tak 
zvláště tvrdí to o věcech nejdůležitějších. Ježto pak vaši 
stoupenci chovají se zrovna tak, nevzdávají vynálezcům díků 
dosti velikých.

Hlava 5—6. 119

Hlava 6.

14. Ale o tom dosti. Nyní přihlédněme v příčině nej- 
vyššího dobra, na němž se zakládá filosofie, co asi k nauce 
té přičinil, aby měl proč odchvliti se od vynálezců, takměř 
svých rodičů. Ty jsi ovšem, Katone, bedlivě vyložil, co stoi- 
kové nej vyšším dobrem rozumějí, a jak je jmenují. Než přes 
to i já podám s v ů j  výklad, abychom jasně poznali, budeme-li 
moci, co nového bylo od Zenona přidáno. Protože totiž pře
dešlí a z nich nej jasněji P o l e m  o1) prohlásili za nejvyšší 
dobro žiti podle přírody, stoikové tvrdí, že těmi slovy na
značuje se trojí. Předně: „žiti s použitím znalosti oněch věcí, 
jež se dějí přirozeně"; a právě to je prý nejvyšší dobro Zeno- 
novo vysvětlující to, co jsi ty vyjádřil slovy: žiti podle pří
rody. — 15. Za druhé, že se tím naznačuje totéž, jakobychom 
řekli: „žiti zachovávajíc všechny aneb nejmnožší střední po
vinnosti." ") Toto tak vyloženo odporuje předešlému. Neboť 
ono je mravné správné (což jsi nazýval x«TÓo0ťo/*«), a dostává 
se toho jenom moudrému; toto však náleží k nějaké nedo
konalé a nikoli dokonalé povinnosti a může se vyskytnouti 
též u některých nemoudrých- Třetí pak význam je: „žiti 
v požitku všech aneb nejčelnějších věcí, jež jsou podle pří
rody." Toto nespočívá v naší moci; uskutečňujeť se to jednak 
takým způsobem života, jenž má v sobě požitek ctnosti, jednak 
těmi věcmi, které jsouce podle přírody nejsou v naší moci. 
Ale toto nejvyšší dobro, jež se rozumí třetím výměrem, a ten 
život, jaký se žije ve smysle nejvyššího dobra, poněvadž ctnost 
je s ním sdružena, týká se jen mudrce a to je to nejvyšší

l) O P o l e m o v i  viz II. 11, 84.
’) To jsou obyčejné povinnosti.
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dobro, které stanovil X e n o k r a t e s 1 )  i  A r i s t o t e l e s ,  jakož 
vidíme ve spisech stoiků samých. Od nich tedy ono první zaří
zení přírody, od níž také ty jsi vyšel, vykládá se asi těmito 
slovy.

Hlava 7.

16. Každá bytost má stálý pud sebezachování, aby jednak 
zůstala neporušena, jednak ve svém druhu se uchovala. K tomu 
konci také prý umění a vědy byly vynalezeny, jež by přiro
zenost podporovaly. K těm počítá se v první řadě ta, která 
jest uměním života, jež má zachovati to, co je dáno od pří
rody, ono pak, co schází, zjednávati. Oni též rozdělili pod
statu člověka v duši a tělo. A prohlásivše, že obé jest samo 
sebou žádoucí, prohlásili též, že i přednosti každého z obou 
jsou samy o sobě žádoucí. A dávajíce duši s nekonečnou 
chválou přednost před tělem, dávali též přednost vynikajícím 
vlastnostem duše před dobry tělesnými. — 17. Ale hlásajíce, 
že moudrost, jsouc průvodkyní a podporovatelkou přirozenosti, 
je strážkyní a ošetřovatelkou celého člověka, tvrdili, že úkolem 
moudrosti jest, aby chráníc toho, jenž se skládá z duše a těla, 
podporovala a zachovávala jej v obojím ohledě. A položivše 
napřed tyto jednoduché základy a probírajíce ostatek s větší 
důkladností mínili, že vysvětlení dober tělesných nepůsobí 
nijakých obtíží. O dobrech duševních konali podrobnější vy
šetřování. Především shledávali, že jsou v nich zárodky spra
vedlnosti.a) Oni též prví ze všech filosofův učili, že jest to 
darem přírody, aby zplození byli milováni od ploditelův a to, 
co v posloupnosti časové je starší, že sňatky mezi muži a že
nami jsou přirozenou páskou, a z tohoto kořene že vznikají 
přátelské poměry příbuzných. A vycházejíce od těchto počátků 
sledovali původ a rozvoj všech ctností. Z toho pocházela též 
velikost duševní, jíž se může snadno odporovati a odolávati 
osudu, poněvadž věci nej důležitější jsou v moci moudrého.

') O X e n o k r a t o v i  viz IV. 2, B.
s) Cicero nevyjadřuje se zcela správné. Zárodky nejsou ještě dobry. 

Teprve když ctnosti z nich vyšly, jsou zde dobra. Dle Madviga byl by 
Cicero správněji napsal, že zárodky spravedlnosti jsou v duši.
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Změny však a rány osudu snadno přemáhal život zařízený 
podle návodu starých filosofů. — 18. Na základech daných 
přírodou zřízeny pak znamenité budovy opravdových dober. 
Částečné vyšly od pozorování tajných věcí, poněvadž je duchu 
vrozena láska ku poznávání, jejímž výsledkem je touha po 
objasnění rozumových důvodův a vědeckém výkladě. Částečně 
pak vyšly z toho, že tento jediný tvor je účasten stydlivosti 
a mravnosti a touží po spolužití s lidmi a společnosti lidské 
a při všech svých činech aneb řečích dbá o to, aby neučinil 
ničeho, leč co je mravně dobré a slušné. Z těchto počátků v 
a, jak jsem řekl, zárodků daných přírodou vyvinula se mír
nost, skromnost, spravedlnost a veškera mravnost k úplné 
dokonalosti.

Hlava 8.

10. Zde máš, dím, Katone, nástin soustavy jmenovaných 
filosofů. Fodav jej rád bych věděl, co bylo příčinou, že Zeno 
upustil od této staré nauky, čeho asi z toho neuznával. Pro- 
t.o-li že tvrdili, že každý tvor má pud sebezáchovám? aneb 
že každý živočich sám sobě jest doporučován, tak že si přeje 
zůstali neporušeným a Zachovalým ve svém druhu? či že, 
ježto cíl všech umění spočívá na věcech, jichž příroda vy
hledává nejvíce, totéž dlužno stanovití o umění celého ži
vota? či že, poněvadž se skládáme z duše a těla, dlužno jak 
toto obé tak i přednosti obou bráti samy o sobě? či snad 
se mu nelíbila ona zvláštní přednost, jež přidělena vynika
jícím vlastnostem duševním ? či to, co je od nich řečeno 
o rozumnosti, o poznávání věcí, o svazku pokolení lidského, 
a pak co o mírnosti, o skromnosti, o velikosti duševní, 
o mravnosti vůbec ? Stoikové musí uznati, že to vše podáno 
znamenitě, a to že nebylo Zenonovi důvodem odpadnutí. -— 
20. Uvedou, tuším, něco jiného: že totiž staří dopustili se 
hrubých chyb, kterých on hoře touhou po vypátrání pravdyi 
nikterak nemohl snesti. Neboť co je převrácenějšího, co ne
snesitelnějšího, co pošetilejšího *) nežli zdraví, nežli úplnou

*) Ironie.
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bezbolestnost, nežli neporušenost zraku a ostatních smyslů 
počítat! raději mezi dobra než prohlásiti, že mezi těmito 
věcmi i jejich opaky není vůbec žádného rozdílu? Jeť to vše, 
co oni prohlásili za dobro, jen vybraným, nikoli dobrem a 
také o přednostech tělesných zpozdile staří prohlásili, že se 
jich máme domáhati pro ně samy; máme je totiž spíše jen 
bráti než se jích domáhati. Konečně prý nad celý onen život, 
jenž spočívá v jediné ctnosti, není žádoucnější, nýbrž jen 
přijatelnější onen život, který mimo to ještě oplývá ostatními 
věcmi, jež jsou podle přírody. Ačkoli pak ctnost sama činí 
život tak blaženým, že nemůže býti blaženějším, přece prý 
moudrým něco schází tehdy, když jsou nejblaženější. Proto 
prý se vynasnažují zapuzovat i od sebe bolesti, nemoci, neduhy.

Hlava 9.
#

21. O jak veliká tu síla vynalézavosti a jak oprávněný 
důvod, aby nová nauka povstala! Pokračuj! Následuj íť ony 
věty, jež jsi ty nanejvýš znalecky shrnul, že všecka nemou
drost, nespravedlnost a ostatní nepravosti jsou podobné a 
všechny hříchy stejné. Dále že ti. kteří přirozeným nadáním 
a vědeckým vzděláním značně pokročili na dráze ke ctnosti, 
neosvojili-1 i si jí úplně, jsou svrchovaní ubožáci, a že mezi 
životem jejich a lidí nejničemnějších není vůbec žádného roz
dílu. Dle toho by P l a t o ,  onen výtečník, kdyby nebyl býval 
moudrým, nebyl žil o nic lépe ani blaženěji než ledajaký 
největší padouch To je tedy ono zlepšení a náprava staré 
filosofie, jež naprosto nemůže míti přístupu do města, na ná
městí, na radnici. Neboť kdo by mohl snésti, aby ten, kdo 
se vydává za učitele života důstojného a moudrého, tak mluvil, 
že by jména věcí měnil a, smýšleje zrovna tak jako všichni 
ostatní, jiné názvy by dával věcem, jimž by přičítal týž 
význam, měně pouze slova, z názorů neubíraje ničeho ? —
22. Mohl by snad obhájce na soudě háje obžalovaného v do
slovu říci, že vyhnanství a zabavení statků není zlem? že to 
máme odmítnouti, nikoli však stříd se toho? že soudce nemá 
býti milosrdný? A kdyby mluvil ve shromáždění lidu — an 
by fíannibal přišel až k branám a kopí hodil přes hradby —
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řekl by snad, že zajetí, .prodej do otroctví, smrt, ztráta vlasti 
nepatří mezi zla? ČI mohl by senát, když S c i p i o n o v i  a f r i 
c k é m u  přiřkl triumf, říci: „ P o n ě v a d ž  j e h o  s t a t e č n o s t í "  
aneb „ š t ě s t í m "  . . .’) jestliže o pravé ctnosti a pravém štěstí 
nemůže bytí řeči u nikoho, leč u moudrého? Jaká pak je to 
filosofie, která mluví na fóru mluvou obvyklou, ve spisech 
však svou zvláštní? A ke všemu ještě v tom, co oni nazna
čují svými názvy, není pražádné novoty, nýbrž tytéž myšlenky 
jsou vyjadřovány jinak. — 23. Neboť jaký je rozdíl, nazveš-li 
bohatství, moc, zdraví dobry aneb věcmi vybranými, an onen, 
kdo je nazývá dobry, nepřipisuje jim nic více než ty, jenž 
zrovna totéž jmenuješ věcmi vybranými? Proto Panaitios,9) 
muž neoby čejně šlechetný a ctihodný, hodný onoho důvěrného 
přátelství S c i p i o n o v a  a  L a e l i o v a ,  když věnoval Q u i n t o v i  
T u b e r o n o v i 3 )  spis o snášení bolesti, nikde nepronesl věty, 
že bol není zlem, — což by bylo musilo býti hlavní věcí, 
kdyby se dalo dokázati, — nýbrž jaké je bol podstaty a po
vahy, co je v něm jinorodého a pak jakým způsobem se má 
snášcti. Názorem jeho, poněvadž byl stoikem, zdá se mi, že 
ona slovní nicotnost je odsouzena.

Hlava 10.

24. Ale abych blíže přistoupil, Katone, ke tvým výrokům, 
postupujme důkladněji a srovnejme to, co jsi právě před
nesl, s tím, čemu já dávám přednost před tvými názory. Ony 
věty tedy, jež jsou vám společný se starými, pokládejme za 
uznané; o větách sporných však, libo-li, podejme výklad. 
Mně opravdu, vece, je po chuti rozbor podrobnější a, jak jsi 
sám řekl, důkladnější. Neboť to, co jsi posud pronesl, je 
všední, já však od tebe požaduji něco vědečtějšího. Ty ode 
mne? pravím; nuže já se vynasnažím, ale nenapadne-li mi 
tohů mnoho, nebudu se vyhýbati onomu všednímu. — 25. Nuže l

l) Začátek onoho usneseni senátu, jímž povolen triumf Scipionovi. 
*) O F & n a i t i o v i  viz Úvod.
*) Q u i n t u s  T u b e r o ,  synovec mladšího S c i p i o n a  a f r i c k é h o ,  

byl r. 183 tribunem lidu a protivníkem T i b e r i a  G r a k c h a .
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předně budiž uznáno, že jsme sami gobě doporučováni a že 
od přírody máme především pud sebezáchovám. V tom je 
mezi námi shoda. Následuje pak, abychom pozorovali, co jsme 
sami, abychom se zachovali tak, jak máme býti. Jsme tedy 
lidé; skládáme se z duše a těla, z nichž obé má určité vlast
nosti. Jak požaduje první základní požadavek přírodní, máme 
obé milovati a podle nich stanovití ono nejvyšší svrchované 
a konečné dobro. Toto, jsou-li přední věty správný, musí býti 
stanoveno tak, abychom z těch věcí, jež jsou podle přírody, 
nabyli co nejvíce a co největších. — 20. Tohoto cíle tedy 
oni se drželi a, co já jsem pronesl mnohými slovy, oni pak 
krátce vyjadřují slovy ž i t i  p o d l e  p ř í r o d y ,  to se jim zdálo 
nej vyšším dobrem.

Hlava 11.

Nuže nyní ať ukáží oni aneb spíše ty (neboť kdo by to 
dovedl lépe?), kterak dokážete, vycházejíce též od týchž zá
kladních požadavků, že mravně dobře žiti (to přece znamená 
buď žiti ctnostně neb v souhlase s přírodou), je nejvyšším 
dobrem, a jak, aneb kde jste náhle ostavili tělo a vše, co, 
ačkoli je podle přírody, není přece v moci naší, a konečně 
povinnost samu? Ptám se tedy, proč tyto tak důležité, věci 
přírodou doporučované byly od moudrosti náhle opuštěny? — 
27. Neboť, kdybychom nehledali nejvyššího dobra člověka, 
nýbrž jakéhosi živočicha, jenž by byl pouhý duch (budiž mi 
totiž dovoleno vymysliti bytost takového způsobu, abychom 
snáze nalezli pravdu), přece pro tohoto ducha nebylo hy toto 
nejvyšší dobro příhodným. Požadovalť by zdraví, bezbolest- 
nosti, toužil by také po sebezáchovám a ochraně oněch věcí 
a za cíl by si vytkl žiti podle přírody, t. j. jak jsem již řekl, 
míti buď všechny aneb co nejvíce a nej důležitější ty věci, jež 
jsou podle přírody. — 28. Neboť, ať si představíš tvora 
jakéhokoli způsobu, i kdyby byl bez těla, jak si je právě 
myslíme, musí přec nutně i v duchu býti některé podobnosti 
toho, co je v těle, tak že nelze nejvyšší dobro stanovití nijak 
leč jak jsem vyložil. C h r y  s i p p ' )  však vykládaje rozdíly mezi

' )  O  C h r y s i p p o v i  v i z  I .  2 ,  6 .
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živočichy tvrdí, že jedni z nich vynikají tělem, jiní však 
duchem, někteří pak se vyznamenávají v obojí příčině; dále 
pak vykládá, co pro každý druh živočichů dlužno stanovití 
za cíl. Ačkoli pak člověka vřadil do té třídy, jíž přiřkl před
nost duševní, stanovil nej vyšší dobro tak, že se nezdá, jakoby 
duch měl přednost, nýbrž jakob) nebylo nic leč duch.

Hlava 12.

Avšak v jednom případě by bylo správno pokládat! ctnost 
samu za nej vyšší dobro, kdyby totiž byl nějaký tvor, jenž by 
se celý skládal z ducha, ale to tak. že by duch ten neměl 
na sobě nic, co by bylo podle přírody, jako na př. zdraví. —
29. Ale nedá se ani mysliti, jaké podstaty má býti onen tvor, 
aby nebyl v rozporu sám s sebou. Tvrdí-li však, že některé 
věci jsou zatemňovány a nejsou patrny, ’) protože jsou velmi 
malé, i my to připouštíme. To E p i k u r  tvrdí též o rozkoši, 
že nej menší rozkoše jsou často zatemňovány a zakryty. Ale 
do té třídy nepatří výhody tělesné tak znamenité, tak dlouho 
trvající a tak četné. V těch věcí tedy, u nichž se dostavuje 
zatemnění pro jejich nepatrnost, často se stává, že vyznáváme, 
že nám na tom pranic nesejde, jsou-li či nejsou, jako jsi uvedl, 
že použiti svítilny při světle slunečním aneb přidati halíř 
ku bohatství K r o i s o v u nečiní žádného rozdílu. — 30. -Ale 
i u věcí, u nichž se tak značné zatemnění nepřihází, může 
se přec stati, že rozdíl sám není značný. Jako kdyby tomu, 
jenž blaženě žil deset let, přidal se stejně blažený život ještě 
na měsíc, bylo by to něco dobrého, protože přídavek ku pří
jemnosti má jakousi váhu; pakli však by se to nepovolilo, ne
byla by tím ihned blaženost zničena. Dobra tělesná jsou pak 
podobnější tomuto případu; obsahujíť přídavek hodný naší 
námahy. Proto se mi zdá, že stolkové někdy žertují, tvrdí-li, 
kdyby se k životu, jenž se tráví ctnostně, přidružila krabička 
na líčidlo aneb lázeňské škrabadlo na kůži, že by moudrý 
spíše přijal onen život s těmito dodavky; ale proto by prý 
nebyl blaženější. — 31. Co pak je to nějaké přirovnání? Není
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nutno odbyti je spíše smíchem než dlouhou řečí? Neboť kdo 
by nedošel plným právem smíchu, kdyby se staral o to, je-li 
či není-li tu krabička na líčidlo? Avšak kdyby kdo druhého 
zbavil nepravidelných údův a mučících bolestí, získal by si 
tím veliké díky. A kdyby byl onen moudrý přinucen od ty- 
ranna jiti na mučidlo katanovo, netvářil by se podobně jako 
kdyby byl ztratil onu krabičku, nýbrž jakoby nastupoval ve
liký a nesnadný zápas vida, že mu jest bojovati rozhodný 
boj s úhlavním nepřítelem, totiž bolestí, oživil by v sobě 
všechny důvody srdnatosti a trpělivosti, pod jichž ochranou 
by vešel v onen nesnadný, jak řečeno, a veliký boj. Pak se 
neptáme, co je zatemňováno aneb mizí, protože je příliš malé, 
nýbrž co je toho způsobu, že dovršuje počet Jedna rozkoš 
ze mnohých je zatemňována v onom rozkošnickém životě, 
ale ona přec, nechť si je sebe menší, je částí života spočíva
jícího ve ctnosti. Jeden peníz mizí v bohatství Kroisově, ale 
je přec částí bohatství. Nuže ať i ty věci, o nichž tvrdíme, 
že jsou podle přírody, zmizejí v blaženém životě; jenom ať 
jsou částí blaženého života.

Hlava 13.

32. Avšak je-li — a v tom musí býti shoda mezi námi — 
nějaký přirozený požadavek věcí, jež jsou podle přírody, musí 
se z těchto všech věcí stanovití jakýsi počet. Po určení toho 
bude volno v prázdni vyšetřovat! otázky o důležitosti věcí, 
o přednosti jejich, jakou každá má v příčině blaženosti, 
a též o těchto zatemňováních věcí, jež pro nepatrnost s těží 
se jeví aneb vůbec mizejí. Jak pak je to s tím, o čem není 
sporu? Neníť nikoho, kdo by pochyboval, že u všech by
tostí podobno je to, nač se všechno vztahuje, a to jest
cíl věcí žádoucích. Vždyť každá bytost chová lásku k sobě. 
Neboť, která pak by někdy opustila sama sebe aneb ně
jakou část sebe aneb podstatu a účinnost této části aneb
pohyb neb klid některé z oněch věcí, jež jsou podle pří
rody? A která pak bytost zapomněla na své první zaří
zení? Není zajisté žádné, jež by nepodržela svého rázu od 
začátku až do konce. — 33. čím se tedy stalo, že bytost
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člověka byla ta jediná, jež člověka ostavila, jež zapomněla 
na tělo, jež kladla nej vyšší dobro nikoli v celeho člověka* 
nýbrž jen v jeho část V Ale jak podrží platnost to, co také 
oni uznávají, a co je všeobecnou zásadou, že totiž ono nej- 
vyšší, co je předmětem tohoto vyšetřování, je u všech bytostí 
podobno ? Neboť jenom tehdy bylo by to podobno, kdyby také 
u ostatních bytostí bylo u každé nej vyšší to, co u každé vy
niká. Takovým totiž shledali jsme cil stoiků — 34. Proč se 
tedy rozpakuješ uznati jiné základní požadavky přírodní? 
Neboť nač říkáš, že každý tvor hned po svém narození pro
jevuje náchylnost k samolásce a zabývá se sebezachováním ? 
Proč raději netvrdíš, že každý tvor projevuje náchylnost 
k tomu, co je u něho nej lepšího, a zabývá se ochranou toho1 
jediného; že i ostatní bytosti neusilují o nic jiného než o za
chování toho, co je u každé nejlepšího V Avšak jak je to nej
lepším, není-li mimo to nic dobrem V Ale jsou-lí ostatní věci 
žádoucí, proč pak se poslední cíl věcí žádoucích nevymezuje 
podle touhy po všech oněch aneb aspoň nejčetnějších a nej
důležitějších V F e i d í a s  může sochu od základu začíti a ji 
též dokončiti, může však také přejati od jiného načatou a ji 
dokonati. Tak se to má také s moudrostí; onať sama člověka 
nezplodila, nýbrž přejala jej jako dílo počaté přírodou. Na 
tuto tedy zřetel obrátíc musí ono načaté dílo dokonati jaká 
nějakou sochu. — 35. Jaký tedy počáteční základ dala člo
věku příroda? A co jest dílem, co jest úkolem moudrosti? 
Co pak má býti od ní dokonáno a dovršeno? Není-li u něhu 
nic, Čeho třeba dovršíti, leč jakási duševní činnost, t. j. rozum* 
musí býti nutně pro něho nej vyšším cílem jednati ctnostně* 
neboť ctnost je dokonalost rozumu; pakli však nic leč tělo* 
budou nej vyššími cíli: zdraví, bezbolestnost, krása atd.

Hlava 14.
a

36. Nyní však jedná se o nejvyšším dobru člověka; proč 
tedy váháme vyšetřovati, čeho dosaženo v celé jeho přiroze
nosti? Neboť, ač je všeobecně uznáno, že celý obor a celý 
úkol moudrosti zabývá se vzděláním člověka, jedni (abys ne
myslil, že mluvím jenom proti stoikům) pronášejí takové ná-
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zory, že kladou nej vyšší dobro v to, co je mimo obor naší 
moci, jakoby mluvili © nějaké bezduché bvtosti, druzí naopak, 
jakoby těla vůbec nebylo, nestarají se o nic leč o ducha. 
A přec duch sám není čímsi bezobsažným (neboť něco tako
vého nemohu si představiti), nýbrž jakousi způsobou těla,J) 
tak že ani on nespokojí se pouze se ctností, nýbrž touží po 
bezbolestnosti. Pročež obě strany chovají se stejně, jakoby 
zanedbávaly levé strany, o pravou pak se staraly, aneb dbaly 
o poznávací mohutnost ducha, jako učinil E r i l l o s , 2 )  jeho 
činnosti však si nevšímaly. Neboť u těch všech, kteří vybíra
jíce něco, čeho by se drželi, mnohého pomíjejí, jest názor 
jaksi kusý; avšak dokonalý a úplný je u těch, kteří, vyšetřu
jíce o nejvyšším dobru člověka, nenechali u něho žádné části 
jak duševní tak ani tělesné bez náležité peče. — 37. Vy však. 
Katone, poněvadž ctnost, jakož všichni vyznáváme, zaujímá 
u člověka místo nej vyšší a nej přednější, a poněvadž ty, kteří 
jsou moudří, pokládáme za dokonalé, oslňujete nás leskem 
ctnosti. Vždyť u každého tvora je něco nej vyšší ho a nejlep
šího jako u koní, u psů, ale přes to jest jim třeba bezbolest
nosti a zdraví. Tak tedy se u člověka onen dokonalý stav 
velebí se zřetelem k tomu, co je nej lepší, t. j. ke ctností. 
Zdá se mi tedy, že nebéřete dostatečného zřetele k organi
ckému rozvoji přírody. Neboť, kdežto ona u polních květin, 
když je dovede od stébla ke klasu, pak si stébla nevšímá, 
a za nic je pokládá, nechová se tak u člověka, když ho při
vede ke stavu rozumu. Onať ve svém organickém rozvoji 
nevzdává se živlu dříve daného. — 38. Tak ke smyslům při
družila rozum, ale, když rozum se vyvine, přec smyslň ne
nechává. Jako kdyby pěstování révy, jehož úkolem je docíliti 
co nejlepšího stavu révy se všemi jejími částmi, — ale před
stavme si věc tak (možuoť, jakož i vy činíváte, použiti vy
myšleného případu k poučení): kdyby tedy ono pěstování révy 
tkvělo v révě samé, chtěla by, tuším, vše ostatní, co náleží 
k ošetřování révy, jako dříve, ale dávala by přednost sobě 
před všemi ostatními částmi revv a myslila by, že není na

' )  D l e  Z e n o u  a byla duše ohnivý dech; viz hlavu 5, 12. 
5) O E r i l l o v i  v i z  I I .  1 1 ,  8 5
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révě nic lepšího než ona sama. Podobně i smysl, přidruží-li 
se ku přirozenosti, udržuje ji sice, ale udržuje i sebe. Jak
mile však přibrán roznm, dosazen je v takovou moc, že 
všechny ony základní požadavky přírodní jsou podřízeny jeho 
ochraně. — 39. Proto neodloučí se od ošetřování těch věcí, 
jimž jest postaven v čelo. Nemohu se tudíž vynadiviti nedů
slednosti oněch íilosófů. Neboť přirozený pud, jejž zvou 
a rovněž povinnost, ha i samu ctnost řadí mezi ony věci, 
jež jsou podle přírody. Chtí-li však dospěti k nejvyššímu 
dohru, přeskočí všechno a zůstavují nám dvojí činnost místo 
jed ne, totiž abychom sí jedno vybrali, druhého pak se domá
hali nežli aby raději obé zahrnuli v jednom posledním cíli.

Hlava 15.

40. Ale ovšem vy tvrdíte, že ctnost nemůže nabyti pev
ného základu, kdyby věci, které jsou mimo ctnost, patřily 
ku blaženosti. Ale věc má se docela naopak. Nedáť se ctnost 
nikterak zavěsti, nebude-li vše, co si zvolí, a co odmítne, 
shrnuto v jeden celek. Neboť zanedbáme-li sebe úplně, upad
neme v chyby a nedostatky A r i s t o n o v y  a zapomeneme, 
jaké základy jsme dali ctnosti samé; pakli toho sice neza- 
nedbáme, ale přece zas neuvedeme ve vztah k nejvyššímu 
dobru, neuchýlíme se příliš od povrchní nauky Er i 11 o vy.1) 
Budeť nám stanovití zásady pro dva způsoby životní. Neboť 
Jliintus vyitti uvt zviasun nejvyssi uoora, jez meia Dyn spo
jena, aby byla správná; nyní však jsou tak oddělena, že stojí 
proti sobě, což jest svrchovanou převráceností. — 41. Jest 
tedy pravdou opak vašeho tvrzení. Nemůžeť ctnost nijak na
byti pevného základu, nepřidrží-li se základních požadavků 
přírodních jakožto k celku přináležejících. Bylať hledána ctnost, 
nikoli která by přírody nedbala, nýbrž která by o ni pečo
vala. Ale ona, která se vám líbí, pečuje pouze o jakousi část, 
ostatku nedbá. A kdyby ono samo prvotní utváření člověka 
od přírody mohlo mluviti, řeklo by, že první jeho jaksi za
čátky chtění k tomu se nesly, aby se člověk zachoval v té

‘ )  O  A r i s t o n o v i  a  E r i l l o v i  v i z  I I .  1 1 ,  3 5 .
Cicero, 0 nejvyžším dobru
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přirozenosti, v níž se zrodil. Než dosud nebylo dostatečně při
vedeno k vědomí, co příroda vlastně chce. *) Budiž to tedy 
k vědomí přivedeno. Co pak tedy jiného budeme tím rozuměti 
než aby žádná Část přirozenosti nebyla zanedbávána? A ne- 
ní-li v této nic mimo rozum, pak budiž nejvyšším dobrem 
ctnost sama. Pakli však je také tělo, ono získání jasného 
vědomí o naší přirozenosti patrně povede k tomu výsledku, 
že necháme toho, čeho jsme se drželi před tímto uvědoměním. 
Znamená tedy žiti podle přírody od přírody odpadnouti. — 
42. Jako jistí filosofové,2) když vycházejíce od smyslu shledali 
cosi vyššího a božštějšího, nechali smyslů, tak oníno shlédše 
krásu ctnosti na základě touhy po věcech, zamítli vše, co 
shledali mimo ctnost samu. Zapomněli, že celá podstata věcí 
žádoucích má tak široký rozsah, že od přirozených požadavku 
sahá až k cíli, a nechápou, že podkopávají základy oněch 
krásných a podivuhodných věcí.

v Hlava 16.

43. Zdá se mi tedy, že chybili všichni ti, kteří za nej- 
vyšší dobro prohlásili mravně dobrý život, ale jeden přec 
více než druhý. P y r r h o n 3 )  ovšem nejvíce, který urči v ctnost 
nenechal vůbec ničeho, co by bylo žádoucím, pak A r i s t o n ,  
který se neodvážil nenechati ničeho, ale uvedl důvody, jimiž 
veden moudrý požaduje něčeho, cokoliv mu přijde na mysl 
a jaksi vstříc běží.4) Ten je o to lepší než Pyrrhon, že při-

*) Dle vykladu A. du Mesnila jest to námitka ve smysle stoi
ckém: Ale ještě nebylo lidskému organismu, který v prvých svých pu
dech dbá zachování své přirozenosti, přivedeno k jasnému vědomí, čeho 
příroda vlastně vyžaduje. (Fleckeisenovy Let. 1877 str. 753 a n )

*) Akademikové odloučili znalost věcí od smyslů, jimž upírali hodno
věrnosti.

*) O Pyrrhonovi viz II. 11, 35.
* y  Ariston nedržel se zcela svého učitele Zenou a a neuznal 

vedle ctnosti a nepravosti npoijypeva a únonQorjyfitva, nýbrž řekl, že 
tyto věci závisí na různých okolnostech. Od přírody není prý rozdílu 
jedněch věcí od druhých, nýbrž jsou přijatelné neb zavržitelné, jak právě 
člověku před duši vstupují a na něj působí. Ale není jasno, jak si to 
Ariston představoval.



pustil jakýsi druh touhy, o to však horší než ostatní, že se 
úplně odchýlil od přírody. Než stoikové, poněvadž kladou 
nej vyšší dobro v jedinou ctnost, jsou jim podobni; že pak 
hledají původ povinnosti, jednají lépe než Pyrrhon, že pak 
nekladou původu povinnosti v nahodilé příhody, předstihují 
Aristona; že pak toho, co prohlašují za přiměřené přírodě 
a žádoucí samo o sobě, nepřipojují k nej vyššímu dobru, od
padá vají od přírody a jsou jaksi podobni Aristonovi. Neboť 
tento vymýšlel jakési nahodilé příhody; onino však uznávají 
základní požadavky přírodní, ale odlučují je od nejvyššího 
dobra a od souhrnu dober. Dávají-li jim jakousi přednost, 
aby byl nějaký výběr ve věcech, zdá se, že se drží přírody; 
tvrdí-li však, že nemají ani dost málo vztahu k blaženosti, 
opětně se odchylují od přírody. — 44. V dosavadním vý
kladu jsem dokázal, že Zeno neměl proč se odchylovati od 
názoru svých předchůdců. Nyní přihlédněme k ostatnímu, 
nechceš-li snad, Katone, buď k tomuto něco podotknout! aneb 
není-li výklad můj příliš dlouhý. V pravdě, vece, ani jedno ani 
druhé. Neboť jednak přeji si, abys ty onen výklad dokončil, 
jednak přednes tvůj nemůže se mi zdáti dlouhým. Výborně, 
pravím. Neboť co mi může bvti vítanějšího nežli s Katonem, 
vzorem všech ctností, hovoří ti o ctnostech ? — 45. Ale přede
vším pozoruj, že ona vaše nejdůležitější věta, jež zaujímá 
první místo ve vaší ethice, že jenom mravně dobré je do
brem, a že nej vyšším dobrem je mravně dobře žiti, bude 
vám společná se všemi, kteří kladou nej vyšší dobro v jedi
nou ctnost. A váš výrok, že si nelze o ctnosti ucíniti pojmu 
přibéře-li se ještě něco mimo mravní dobro, bude rovněž 
výrokem mužů právě jmenovaných. Mně však se zdá, že by 
bylo přiměřenějším bývalo, aby Zeno ve sporu s P o l o m e 
ném,1) od něhož přejal základní požadavky přírodní, vychá
zeje od společných zásad k tomu přihlédl, kde by nejdříve 
peyné stanovisko zaujal, a kde vznikla příčina ke sporu, ni
koli ' však aby v souhlase s těmi, kdož ani netvrdí, že jejich 
nej vyšší dobro vychází od přírody, užíval týchž důvodův a 
týchž vět jako oni.

Hl&m 16. 131

■) O Polemonovi viz 11. 11, 84.
9*
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Hlava 17.

46. Ani dost málo však neschvaluji toho, že dokázavše 
dle svého zdání, kterak jenom mravné dobré jest dobrem, 
pak opět tvrdíte, že dlužno vytknout! základy příhodné a při
měřené přírodě, z jichž volby by mohla vyjiti ctnost. Nemělať 
bytí ctnost vložena do volby, aby pak právě to, co bylo nej- 
vyšším dobrem, ještě něco jiného přibrati si musilo. Neboť 
vše, co má býti přijato a co vybráno aneb vyvoleno, má býti 
obsaženo v souhrnu dober, aby ten, kdo ho dosáhl, nic ji
ného nepohřešoval. Nevidíš-li, jak průzračno jest, co třeba 
či niti neb nečiniti těm, jimž jest souhrnem dober rozkoš ? 
Nikdo nemůže pochybovat!, kam mají směřovat! všechny je
jich povinnosti, čeho se mají držeti, čeho se stříci. Budiž 
nej vyšším dobrem to, čeho se nyní zastávám; ihned je zřejmo. 
jaké jsou povinnosti, jaké skutky. Vy však, kteří nemáte ji
ného cíle než mravně správné a mravně dobré, nenaleznete 
základu, z něhož by vycházela povinnost, z něhož skutky. —
47. To tedy hledajíce všichni jak oni, kteří tvrdí, že se drží 
všeho, cokoli jim přijde na mysl, aneb cokoli se jim namane, 
tak i vy navrátíte se k přírodě. Příroda by vám právem od
větila, že -není správno odvozovat! odjinud cíl blaženosti, od 
ní pak základy jednání; neboť že jest jediná nauka, obsahu
jící jak základy jednání tak i nejvyšší dobro. Jako pak za
vrženo bylo mínění Aristona hlásajícího, že jedna věc od 
druhé se nic neliší a že není žádných věcí mimo ctnosti a 
nepravosti, mezi nimiž by byl vůbec nějaký rozdíl, tak že 
chybuje Zeno, který tvrdil, že v ničem leda ve ctnosti není 
náchylnosti, jež by měla sebe menší váhu k dosažení nej- 
vyššího dobra* On též tvrdil, že, kdežto ostatní věci nemají 
žádného vlivu na blaženost, je v nich přec obsažen jakýsi 
vliv na dychtění po věcech; jakoby toto dychtění nemělo 
vztahu k dosažení nej vyššího dobra! — 48. Co však je ne
důslednějšího nežli že, jak praví, seznavše nejvyšší dobro te
prve k přírodě se vracejí, aby od ní odvodili základ jednání, 
t. j. povinnosti? Vždyť podstata jednání neb povinnosti nemá 
nás k dychtění po věcech přiměřených přírodě, nýbrž těmito 
věcmi jest vzbuzováno naše dychtění a jednání.



Hlava 18.

Nyní přicházím k oněm tvým krátkým větám, jež jsi 
nazval důsledky, *) a sice předně k oné, nad niž nemůže býti 
nic kratšího: Vše dobré je chvalitebné, vše chvalitebné je

f

mravně dobré, je tedy vše dobré zároveň mravně dobré. O jak 
olověná to dýka! Kdo pak ti připustí první návěst? (A při- 
pustí-lí se, není třeba druhé; neboť je-li vše dobré chvali
tebné, je též mravně dobré.2) — 49. Kdo pak tedy ti to připustí 
mimo P y r r h o n a  a  A r i s t o n a 3 )  a jim podobné? A těch 
ty neuznáváš. A r i s t o t e l e s ,  X e n o k r a t e s 4 )  a celá ta škola 
toho nepovolí prohlašujíc zdraví, tělesné síly, bohatství, slávu 
a mnohé jiné za dobro, nikoli však za chvalitebné. A tito 
přec míní. že není nej vyšší dobro zahrnuto v jediné ctnosti, 
ale přece tak. že dávají ctnosti přednost přede vším jiným. 
Co pak myslíš, že učiní ti, kteří ctnost vůbec odloučili od 
nej vyššího dobra, E p i k u  r ,  H i e r o n y m o s 5 )  a také ti, kdož 
se chtí zastávat! nej vyššího dobra K a r n e a d o v a ? 6 )  A  c o ž  
b u ď  G a l l i f o n  n e b  D i o d o r , 7 )  jak ti budou mocí připustit! 
to připojujíce k mravní důstojnosti něco jiného, co není téhož 
druhu? Jest ti tedy, Katone, po chuti chápali se vět, jež ne
byly připuštěny, a ciniti z nich libovolné závěry ? — 50. Co 
následuje, jest onen řetězový úsudek,8) a tento druh úsudků 
pokládáte vy přec za to uejchybnější: Co je dobré* je žádoucí, 
co žádoucí, toho se třeba domáhati, čeho se třeba domáhati, 
to je chvalitebné, pak následují ostatní členy. Ale já se po
zastavím jíž zde. Neboť stejným způsobem ti nikdo nepřipustí, 
že to, čeho se máme domáhati, je chvalitebné. Tento závěrek 
je nejméně pádný, ba nanejvýš chabý, to se ví, že míním zá
věrek stoikíí ne tvůj, že blažený život je hoden chlouby. Bez

Hlava 18. ■ v 133

*) Viz m. 7, 26.
*) Neboť mravné dobré a chvalitebné jest totéž.

' 3) O Pyrrhonovi a Aristonovi viz H. 11, 85. 
*) O Xenokratovi víz IV, 2, 3.
5) O llieronymovi viz II. 8, 8.
*) V. II. 11, 85.
7) O b allifontovi a Diodorovi v. II. 6, 19.
8) Viz HI. 8, 28.
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mravní důstojnosti nemůže nastati případ, aby někdo se prá
vem chlubil.1) — 51. To připustí Zenonovi Polemo, učitel 
jeho,2) celá ona škola i ostatní, kteří dávajíce ctnosti před
nost přede všemi věcmi přece něco k ní přidávají při vý
měru nejvyššího dobra. Neboť, je-li ctnost hodna chlouby, 
jako skutečně jest, a o tolik vyniká nad ostatní věci, že se 
to s těží dá vysloviti, bude sice moci blaženým býti ten, kdo 
má ctnost samotnu a osřatního postrádá, ale přece ti nepři
pustí, že mimo ctnost nemá se nic čítati mezi dobra. Oni 
však, kteří uznávají nejvyšší dobro beze ctnosti, nepřipustí 
snad, že blažený život obsahuje něco, čím by se právem mohl 
chlubiti, ačkoli ovšem sami i smyslné požitky činí někdy ně
čím hodným chlouby.

Hlava 19.

52. Vidíš tedy, že buď uznáváš věty, jež nemohou býti 
připuštěny aneb takové, které třeba připuštěné ti nejsou nic 
platný. Já aspoň při všech těchto závěrech pokládal bych za 
hodno filosofie a nás, zvláště pak při vyšetřování o nejvyššíin 
dobru, aby napraven byl život náš, záměry a tužby, nikoli 
slova. Neboť kdo může, uslyšev ony krátké a úsečné věty, 
jež tě dle výroku tvého baví, zříci se svého mínění? Neboť 
když někdo nedočkavě touží slyšeti, proč není bol zlem, řek
nou mu oni, že bol je věc trudná, obtížná, protivná, proti 
přirozenosti, nesnadno snesitelná, ale, protože u bolesti není 
podvodu, špatnosti, zlomyslnosti, viny ani hanebnosti, že není 
zlem. Kdo to uslyší, třeba se nechce smáti, odejde přec o nic 
otužilejší k snášení bolesti než přišel. — 53. Ty však tvrdíš,

') Cicero překrucuje učení stoikfi. Ti učili, že blažený život je hoden 
chlouby; co jest hodno chlouby, náleží v obor ctnosti, proto je blažený 
život ctnostný, t. j. mravné dobrý. Cicero zaměnil první člen řady té 
s tím, co bylo důsledkem celého závěru. Cicero chce ukázati, že i když 
blažený život je hoden chlouby — a to nemůže se státi bez mravní dů
stojnosti — přece z toho ještě nenásleduje, že v něm není obsaženo nic 
jiného než ctnost.

*) Učitel Polemonův byl Xenokrates; viz o něm IV. 2, 3.
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že nikdo nemůže býti statečným, kdo má bol za zlo. Proč 
by měl býti statečnějším, bude-li jej, jak ty sám připouštíš, 
pokládali za trudný a těžko snesitelný? Vznikáť bázlivost 
z věcí, nikoli ze slov. A ty tvrdíš, hne-li se jedním písmenem, 
že celá nauka se vyvrací. Zdá-li pak se ti, že hýbám písme
nem aneb celými stránkami? Neboť nechť si je u nich, co 
jsi tak vychválil, zachován pořádek předmětův a vše mezí 
sebou spojeno a sdruženo (tak totiž jsi se vyjádřil), přece 
nesmíme se oddávati důslednosti vět, jestliže vycházejíce od 
nepravého základu jsou shodný mezi sebou a neodbočují od 
hlavní věty. — 54. Tvůj Zeno odchýlil se tedy od přírody 
v základní nauce.1) Položiv pak nej vyšší dobro ve výřečnost 
duševní, již nazýváme ctností, a prohlásiv, že nic jiného není 
dobrem leč mravně dobré, a že by se ctnost nemohla udr- 
žeti, kdyby v ostatních věcech bylo něco, co by jedno proti
druhému bylo lepší neb horší — na základě tohoto předpo
kládání zachoval se zcela důsledně. To tvrdíš právem; ne
mohu toho popříti. Ale tyto důsledky jsou do té míry ne
správný. ježto přední věty, z nichž vyplývají, nemohou býti 
správný. — 55. Uciť nás, jak víš, dialektikové, jsou-li nesprávné 
závěry, že i nesprávná návěst, z níž vyplývají. Tak je násle
dující závěr nejen správný, ale i tak průzračný, že dialekti
kové pokládají za zbytečné udávati důvody toho: Je-li ono, 
je toto; tohoto není; tedy ani onoho není. Tak se zrušením 
vašich vývodů ruší rovněž věty základní. Které jsou to vý-

Vci/»Kni tVOm Alld í‘i if ni! p+m r»x nV\nf»í trěí nbmi míMiilří
» VUJ * f ii^uiuuui i JOVU uuu/il, V OlLIUil 1UUUUU

nanejvýš blaženi, všechny mravně správné činy stejné, všechny 
hříchy rovné. Na prvý pohled zdály se výroky ty velkolepými, 
při bližším zkoumání však docházely méně souhlasu. Neboť 
cit každého jednotlivce, podstata věcí a sama pravda křičely 
téměř, že nemohou uznati, že by nebylo rozdílu mezi věcmi, 
jež Zeno postavil na roveň.

*) Zeno i peripatetikové vycházeli od základních požadavků přírod
ních; teprve při určení nej vyššího dobra se různili, říeodchýlil se tedy 
Zeno ve vlastní nauce základní.
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Hlava 20.

56. Potom onen tvůj zdvořilý F o i n i ř a n ( v í š  zajisté, že 
Kittijští, tvoji chráněnci,a) pocházejí z Foinikie), Člověk tedy 
bystrozraký nemoha pří odporu přírody věci své provésti 
počal překrucovati slova. Především povolil věcem, které my 
nazýváme dobrými, aby byly pokládány za hodny ocenění 
a přírodě přiměřené. Počal též vyznávati, že pro mudrce, t. j. 
člověka nanejvýš blaženého, je přece pohodlnější, má-li také 
ony věci, jež se sice neodvažuje nazvati dobry, ale připouští, 
že jsou přírodě přiměřené. Tvrdí též, že P l a t o ,  i kdyby 
nebyl moudrým, není přec na tom zrovna tak jako násilník 
D i o n y s i o s ; 3 )  pro tohoto je nej lepším smrt pro beznadějnost, 
že zmoudří,4) pro onoho pak život pro naději. Hříchy pak 
jsou prý částečně snesitelné, částečně nikoli, protože jedny 
zanedbávají četnějších, jedny pak méně četných takměř poža
davků povinnosti. Dále jsou jedni nemoudří toho d r u h u ,  že 
nemohou k moudrosti dospěti, jedni pak tací, že by se mou
drosti dodělali, kdyby se o to zasadili. — 57. Zde mluvil 
jinak nežli všichni, myslil si však totéž, co ostatní. A v pravdě 
nepřikládal menší ceny těm věcem, o nichž tvrdil, že dohry 
nejsou, nežli ti, kteří je prohlásili za dobra. Oč mu tedy 
běželo při oné změně ? Měl aspoň něco z důležitosti jejich 
ubrati a o něco méně je ceníti než peripatetikové, aby bylo 
patrno, že také něco myslí, nejenom tvrdí. A co pak tvrdíte 
o blaženosti samé, podle níž se všechno řídí? Tvrdíte, že 
není tím, co je vyplněno všemi oněmi věcmi, jichž příroda 
požaduje, a kladete ji celou v jedinou ctnost. A ježto spor 
vůbec bývá buď o věci neb o výraze, vzniká o obém, je-li bud

') Kittion, odkud pocházel Zeno, mělo původní obyvatelstvo řecké, 
k němuž se přidružili Foiničané.

*) Katonovi připadl úřad ostrov Kypros,  kde Kittion leželo, pro
měnit! v římskou provincii. Tak stali se obyvatelé Kyprá Kaloňovými 
chráněnci.

3) Dionysios mladší,  samovládce Syrakusský, věznil Platona & 
usiloval o jeho bezživotí.

*) Toto odporuje tomu, co dříve (III. 18, 60) řečeno o setrvání na 
světě & odchodu s něho.
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věc neznáma aneb omyl ve výraze. Není-Ii ani toho ani onoho, 
dlužno se přičiniti, abychom užívali slov co nejběžnějších a 
co nej případnějších, t j. věc vysvětlujících. — 58. Mňže-li 
býti tudíž pochybnosti o tom, že přechůdcové, nechybují-li 
ve věci samé, užívají slov přiměřenějších? Přihlédněme tedy 
k jich názorům, pak se vraťme k slovům.

Hlava 21.

Tvrdí,1) že chtěcí mohutnost naší duše se vzpružuje, 
když se jí zdá něco přírodě přiměřeným a že všechny věci, 
jež jsou podle přírody, jsou hodny jakéhosi ocenění2) a dlužno 
je oceůovati podle poměru ceny, která v každé tkví. A věci 
podle přírody nemají z části ničeho, co by vzpružovalo onu 
Často zmíněnou mohutnost chtěcí,3) a ty nenazývají se ani 
mravně dobrými ani chvalitebnými; částečně pak jsou tako
vého způsobu, že jsou spojeny u každého tvora s rozkoší, 
u Člověka však také s rozumnou volbou. Co z této vzniká, 
to nazývá se mravně dobrým, to krásným, to chvalitebným. 
Ony pak věci dříve uvedené slují podle přírody a jsouce spo
jeny s mravně dobrými způsobují a dovršují blažený život. — 
59. Než ze všech oněch výhod, jimž nepřisuzují větší ceny 
ti, kdož je nazývají dobry, než Zeno, který jim jména toho 
upírá, mravně dobré a chvalitebné zaujímá místo daleko nej
přednější. Než nastává-li volba mezi dvěma stavy mravně 
dobrými, jedním se zdravím, druhým s nemocí, není pochyb
nosti, ke kterému z obou nás povede sama příroda. Než mravní 
důstojnost má takovou moc a předstihuje a zastiňuje všechny 
věci tak velice, že nižádnými ani odměnami ani tresty nedá 
se odvrátiti od toho, co uznala za správno. Vše to, co se 
zdá tvrdým, nesnadným, protivným, dá se zažehnati ctnostmi, 
jimiž nás příroda opatřila; ovšem nejsou ony věci snadné, 
a.nelze k nim býti nevšímavým (neboť co by měla ctnost do
--------------J_____________________

') Předchůdci Zenonovi, hlavně peripatetikové.
a) Výraz stoikfi, jejž Cicero přenesl na starší filosofy.
s) Cicero si zde odporuje. Drive (III. 7, 23) přisuzoval věcem podle 

přírody jakési ocenění a přiřknul jim schopnost vzpružovati naši mohut
nost chtěcí.

t
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sebe tak velikého?), ale přes to musíme souditi, že nejdůleži
tější část blaženého neb opačného života v nich nespočívá. — 
60. Abych vše krátce shrnul, to, co Zeno nazval cenným, 
přijatelným a přírodě přiměřeným, nazývají oni dobrem, a 
blaženým život ten, jenž spočívá v požitku co nejčetnějších 
aneb nejdůležitějších uvedených věcí. Zeno však prohlašuje 
za dobro jen to, co má svůj vlastní a zvláštní ráz, pro který 
je to žádoucím, a za blažený jen ten život, jenž se vede 
ctnostně.

Hlava 22.

Třeba-li se hádati o věci, nemůže býti mezi mnou a te
bou, Katone, sporného mínění. Neníť ničeho, o čem bys jinak 
smýšlel než já, jakmile pozměníce výrazy srovnáme věci samy. 
A to neušlo též jeho pozornosti, než měl zálibu ve velko
lepých a zvučných výrazech. Kdyby slovům svým přikládal 
týž smysl, jaký slova ta vyznačují, jaký pak rozdíl je mezi 
ním a buď P y r r h o n e m  n e b  A r i s t o n e m ? ' )  Pakli však jich 
neschvaloval, co plátno mu bylo odchylovati se slovy od těch, 
s nimiž ve věci souhlasil ? — 61. Což kdyby ožili oni po
sluchači Platonovi a nástupci jejich po pořádku a mluvili 
s tebou tak? „My, Marku Katone, slyšíce, že jsi nadšeným 
pěstitelem filosofie, mužem naskrze spravedlivým, nejlepším 
soudcem, nej svědomitějším svědkem, divili jsme se, proč vlastně 
nad nás kladeš stoiky, již o věcech dobrých a zlých smýšlejí 
to, čemu se naučil Zeno od tohoto Polemona,a) jmen pak 
užívají takých, jež na první pohled vzbuzují podiv, ale po 
bližším výkladu věci smích. Proč pak jsi však, když se ti 
názory ty líbily, nepodržel jich s vlastními jejich názvy? 
Pakli působila na tebe vážnost osoby, proč před všemi námi, 
ba i před Platonem samým dal jsi přednost onomu tak zcela 
neznámému? Zvláště pak když chceš býti vůdcem ve státě, 
a od nás mohlo se ti dostati návodu a prostředkův, abys 
jeho zájmů chránil ku svému nej vyššímu vyznamenání. Myť 
jsme ony předměty zkoumali, my jsme je vylíčili, vypsali

») Viz o nich II. 11, 35.
3) O Folemonovi viz II.  11,  31.
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a jim učili; my jsme též podrobně uvedli způsoby řízení všech 
státních útvarů, jich stavy a proměny, ba i zákony a zaří
zení a zvyky států. A což pak mohl jsi získati z našich pí
semných památek pro výmluvnost, která jest největší ozdobou 
vůdců státních, a jíž, jak slyšíme, neobyčejně vynikáš!" Co 
pak bys takým mužům odpověděl na tato slova? — 62. Po
žádal bych tě, vece, abys mluvil za mne zrovna ty, jenž jsi 
jim řeč onu diktoval, aneb raději mi popřál trochu času, 
abych jim odpověděl — kdybych totiž jednak raději si ne
přál nyní tebe vyslechnouti, jednak jim někdy jindy odpo
vědět! nehodlal, totiž tehdy, až budu odpovídati tobě.

Hlava 23.

A sice, kdybys chtěl odpověděti podle pravdy, Katone, 
bylo by ti mluviti takto: že se ti neznelíbili tito mužové tako
vého věhlasu a takové vážnosti, nýbrž že jsi pozoroval, že 
stoikove ony předměty, kterých tito pro dávnověkost ne dosti 
důkladně pochopili, zevrubně prozkoumali, a o týchž věcech 
nejen duchaplněji se vyslovili, nýbrž i s větší vážností a pev
ností soudili. Neboť oni tvrdí předně, že zdraví není žádoucí, 
nýbrž z v olitelné, a to ne že by zdraví bylo dobrem, nýbrž 
že mu dlužno přisoudit! jakousi cenu (avšak ti, kteří nevá
hají nazvati je dobrem, nepřikládají mu větší ceny). Toho 
však že jsi již snésti nemohl, že onino staří, řekl bych vou-
<aíři *1 ínk ťn řítámp n nniirh co Hnmníviili 70 íivot tnhnf vw M . V UUM4VU] W UUUfUI V  AiV JMi V UU LVUVj

kdo žije mravně dobře, je-li zároveň zdráv, těší-li se dobré 
pověsti, a je zámožný, bude vítanější, lepší a žádoucnější, nežli 
život onoho, který jsa mužem stejně hodným je „mnoho
násobně" jako E n n i ů v  A l k m a i o n 2 )

nemocí a nouzí sevřen rovněž vyhnanstvím.

63. Onino tedy staří ne tak duchaplně pokládají onen život 
ža* vítanější, výtečnější, blaženější. Stoikové však mají jej

') Staří filosofové řečtí nechávali si jako staří Římané vousy růstí.
*) O Enniovi viz Úvod a L 2, 4. Alkmaion zavraždil svoji 

matku Erifylu, protože její zradou táhl Amfiaraos,  otec jeho, do 
boje, v němž zahynul. Za to upadl y šílenost, jež byla příčinou jeho smrti
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pouze za přednější při výběrn, ne že by život ten byl blaže
nější, nýbrž poněvadž je přírodě přiměřenější, a všechny ne
moudré prohlašují za stejně nešťastné, Stoikové to patrně 
vypozorovali, ale oněch předchůdců jejich to bylo tajno, že 
lidé poskvrnění zločiny a nejzpustlejšími vraždami nejsou 
o nic nešťastnější nežli onino, kteří při Čistém a bezúhonném 
životě nedospěli přec ještě k oné dokonalé moudrosti. —
64. A při té příležitosti použil jsi oněch naprosto nepřípad
ných přirovnání, jichž oni užívají: Neboť kdo pak neví, chce-li 
se několik lidí z hlubiny vynořiti, že sice bližší budou od
dychnutí si ti, kteří se již ku hladině blíží, ale že si ne
mohou přec oddychnouti o nic více, než ti, kteří jsou v hloubi? 
Nic tedy není pláten pokrok a postup na dráze ke ctnosti, 
aby nebyl člověk nanejvýš nešťastným, dokud k ní nedospěje, 
protože to také ve vodě není nic plátno — a protože štěňata, 
která mají prohlédnouti, jsou stejně slepá jako právě na
rozená, také P l a t o ,  poněvadž ještě moudrosti neviděl, nutně 
musil býtí zrovna tak slep na duchu jako F a l a r i s . 1 )

Hlava 24.

65. To nejsou, Katone, přirovnání, když při tom při 
sebe větším pokroku to, čemu chceš ujiti, je v témže stavu, 
dokud se toho nezbudeš. Neboť onen dříve si neoddychne, 
dokud se ven nevynoří, a štěňata jsou před prohlédnutím 
zrovna tak slepá, jakoby měla ve stavu íoiri zůstali pro vždy. 
Toto jsou přirovnání: Někdo má slabý zrak, druhý je tělesně 
sláb; tito použitím léčivých prostředků den co den pociťují 
úlevu, jeden se denně uzdravuje, druhý lépe vidí. Těm jsou 
podobni všichni, kdož usilují o ctnost; sprošťují se nepra
vostí, sprošťují se omylů. Sice bys musel otce T i b e r i a  G r a k -  
c h a 2 )  pokládati za méně blaženého nežli syna, an jeden hleděl

') Falaris,  samovládce v Agrígentě na Sicílii kolem r. 560 př. Kr. 
Byl to násilník pověstný svou ukrutností. Dal též zhotovit! kovového býka, 
ve kterém byli odsouzenci pečeni ohněm pod ním vespod zapáleným. Křik 
nešťastníků podobal se zvukům býka.

*) Tiberius Sempronius Grakchus, zet staršího Scipiona,  
slavný bojovník. Jeho syny byli dva známí zastánci práv lidových: Ti-
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stát upevniti, druhý vyvrátiti. Ale on nebyl moudrým (neboť 
kdo pak jím byl, aneb kdy, aneb kde aneb odkud?); poněvadž 
však se snažil o chválu a důstojnost, učinil značný pokrok 
ve ctnosti. — 66. Srovnej D r u s a , 1 )  děda svého, s G a j e m  
G r a k c h e m ,  téměř současníkem jeho; raný, jež tento státu 
zasazoval, onen hojil. Nečiní-li nic tak nešťastným jako bez
božnost a zvrhlost, nechť si nemoudří jsou nešťastnými, jako 
zajisté jsou, přece není onen, kdo se o vlast stará, tou měrou 
nešťasten jak onen, který ji chce rázem zničit. Veliké tedy 
zmírnění mravních nedostatků nastává u těch, kteří učinili 
nějaký pokrok na dráze ke ctnosti. — 67. Vaši stoupenci 
tvrdí sice, že se děje pokrok na dráze ke ctnosti, popírají 
však, že se děje zmírnění mravních nedostatků. Ale stojí za 
to pozorovati, jakého důkazu požívají ti důvtipní lidé. U oněch 
umění,2) jejichž obsah je schopen vzrůstu, bude také moci 
rozmnožen býti obsah jejich protiv; ale k obsahu ctnosti není 
možný žádný přídavek; nebudou tedy vzrůstu schopny ani 
mravní chyby, jež jsou protivy ctností. Zdali pak se věci 
pochybné objasňují věcmi zřejmými, aneb věci zřejmé ruší 
věcmi pochybnými? Avšak to přec je zřejmo, že jedny chyby 
jsou větší druhých, ono pochybno, zdali může nějaký přídavek 
přistoupiti k tomu, co prohlašujete za nej vyšší dobro. Vy 
však, kdežto byste měli věcmi zřejmými vysvětlovati věci po
chybné. pokoušíte se věcmi pochybnými rušiti věci zřejmé. —
68. Uváznete tudíž v témže závěrku, jehož jsem užil před 
chvílí.3) Neisou-li totiž iednv mravní nedostatkv větší dru- 
hých, protože ani k nej vyššímu dobru, které vy uznáváte, není 
přídavek možný, dlužno vám změniti nejvyšší dobro, poněvadž 
je zřejmo, že mravní chyby všech nejsou stejný. Musímeť se 
nutně držeti té zásady, je-li nějaký důsledek nesprávný, že 
nemůže býti také správná ona věta, jejíž důsledkem jest.
bcrius Sempronius Grakchus,  jenž jako tribun lidu r. 133 padl, 
a Gajus Sempronius Grakchus, jenž jsa rovněž tribunem lidu roku 
126 zahynul.

') Markus Livius Drusus protivil se jako tribun lidu pokusům 
mladšího Grakcha. Dcera tohoto Drusa hýla manželkou Marka Porcia  
Katona, otce tohoto Katona, jenž zde vystupuje.

a) Mezi umění zahrnují stoikové také ctnosti.
3) Viz IV. 19, 64.
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Hlava 25.

Která je tedy příčina těchto rozpaků? Chlubná okázalost 
při stanovení nej vyššího dobra. Neboť prohlášením, že jenom 
mravně dobré je dobrem, ničí se péče o zdraví, starostlivost 
v hospodářství, správa státní, pořádek v konání úkolů, po
vinnosti životní, a konečně dlužno se zříci též mravního 
dobra,1) v němž dle vašeho názoru vše je zahrnuto. Na to 
C h r y s i p p * )  poukázal velmi pečlivě proti Aristonovi. Z teto 
nesnáze vznikly ony „šalebně mluvící zlomyslnosti", jak praví 
Akcius.3) — 69. Nemělať moudrost půdy, kde by mohla pevně 
stanouti, poněvadž byly zrušeny všechny povinnosti. Tyto byly 
pak zrušeny odstraněním výběru a rozdílu. Tyto zase nemohly 
býti, když všechny věci postaveny na roven, tak že nebylo 
mezi nimi žádného rozdílu. Z těchto rozpaků vyšly ony vývody 
horší než Aristonovy. Jsouť tyto aspoň jednoduché, vaše však 
úskočné. Neboť optej se Aristoná, zdají-li se mu dobry tyto 
věci: bezbolestnost, bohatství, zdraví; řekne, že nikoli. A což 
zdali jsou zly jejich protivy? Zrovna tak nikoli. Optej se 
Zenona; odpoví ti týmiž slovy. Udiveni optejme se obou, jak 
můžeme trávili život, míníme-li, že nám na tom pranic ne
sejde, jsme-li zdrávi či nemocni, jsme-li bolesti prosti aneb 
jí sužováni, zdali můžeme či nemůžeme zaplašiti zimu a hlad. 
„Budeš žiti velkolepě a znamenitě," vece Ari stou, „budeš ko- 
nati, cokoli se ti uzdá, nikdy nebudeš cítiti úzkosti, nikdy
rtAlMiflAn ttiÍ  Xniif / íwi  hnnl  urirm Uucuuucň va&iiAYjai, uikuj ua^iivjíu. *7 ČI r» lr V ATI A O

i  \ j*  \ju  pan.  /jcuu  ;

Tvrdí, že tyto věty jsou obludy a že tímto způsobem naprosto 
se nedá žiti; on že shledává mezi mravně dobrým a mravně 
špatným jakýs velikánský, neskonalý, mezi ostatními věcmi 
však vůbec pražádný rozdíl — 71. Až posud jest to totéž; 
poslyš ostatek a zdrž se smíchu, dovedeš-li to. On praví: 
Ony střední věci, mezi nimiž není žádného rozdílu, jsou toho 
druhu, že z nich jedny mají býti voleny, jiné odmítnuty, 
jiných pak třeba vůbec si nevšímati, t. j. že jedny chceš,

') Mravní dobro musí vzniknout! volbou. Není-li však žádného roz
dílu mezi věcmi, není volba možná.

*) O, Chryaippovi viz I .  2,  6.  0 Aristonovi II.  11,  85.  
s)  O Akcioví JI.  29,  94.
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druhých nechceš, o třetí se nestaráš. — Ale právě jsi řekl, 
že mezi nimi není žádného rozdílu. — I nyní, odtuší, tvrdím 
totéž, ale pravím, že se zřetelem ke ctnostem a k nepra
vostem není rozdílu.

Hlava 26.

72. Kdo pak toho, prosím, nevěděl? Ale poslechněme. — 
Oněch, vece, tebou uvedených věcí: zdraví, bohatství, bez- 
bolestnosti nenazývám d o b r y ,  ale nazvu je řecký 
ve vaší řeči pak v y b r a n é  (ale raději k l a d e n é  v ý š e  n e b  
v ý b o r n é ,  to by bylo snesitelnější a méně tvrdé); oněch věcí 
však: nemoci, nouze, bolesti nenazývám zly, nýbrž, libo-li, věci 
o d m í t n u t é . 1 )  Tvrdím tudíž, že si jich n e v y ž a d u j i ,  nýbrž 
že je v o l í m ,  ne že si jich p ř e j i ,  nýbrž že je b e r u ,  protiv 
jejich pak že se ne v a r u j  i, nýbrž že je o d l u č u j i .  Co 
praví Aristoteles a ostatní žáci Platonovi? Že všechno, co je 
podle přírody, nazývají dobry, vše protivné pak zly Vidíš 
tedy, že ten tvůj Zeno s Aristonem slovy sice souhlasí, ve věci 
se liší, s Aristotelem a oněmi ve věci se shoduje, slovy se liší? 
Proč tedy, je-li mezi námi shoda ve věci, nechceme raději 
použiti mluvy obvyklé? Aneb ať dokáže, kterak budu ochot
nějším ku pohrdání penězi, budu-li je počítati k věcem vy
braným, než budu-li je počítati k dobrům, a otužilejším ve 
snášení bolesti, nazvu-li ji trudnou a těžko snesitelnou, na-
r/ITll_l l  11 Arfln/ lHrk/VIl  ViArt II  i ít*vu -n ji uu^uluuu jjitiuuc, arz. uttAVU-ii ji zitmi.

n o tta.1________x4 o. V liput
M a r k u s  P i s o , 2 )  můj přítel, dobíral si stoiky jak v mnohých 
jiných tak i v této příčině: Jak pak, říkal, ty tvrdíš, že bo
hatství není dobrem, nýbrž věcí v ý b o r n o u ;  co tím pořídíš? 
Zmírníš snad lakotu? Jak pak? Držíme-li se slov, je předně 
slovo v ý b o r n é  delší než d o b r o .  — To nepatří k věci. — 
Ať si ne, avšak je zajisté významnější. Neboť od čeho je po
jmenováno dobro, nevím, výborné je tuším zváno tak proto, 
že "se má vybrati mezi mnohým. To se mi zdá něčím velkým.

*) O těch výrazech viz III. 15, 51; 16, 52.
’) Markus Piso, týž, jenž přednáší v páté knize názor peripate- 

tikfiv o nejvyšším dobru.
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Proto říkával Piso, že větší význam přikládá se bohatství od 
Zenona, který je řadí mezi věci v ý b o r n é ,  nežli od Aristo
tela, který vyznal sice, že bohatství je dobrem, avšak ani 
velkým dobrem a takým, jež vzhledem k věcem mravně správ
ným a mravně dobrým dlužno málo ceniti a jím pohrdati 
a jehož nemáme se velice domáhali. Vůbec vyjadřoval se 
o těchto slovních změnách Zeno nových tak, že to, o čem 
tvrdí, že není dobrem, nazývá pěknějšími, to pak, o čem tvrdí, 
že není zlem, zasmušilejšími výrazy než my. Tak tedy sou- 
díval Piso, muž výtečný, jenž tě, jak víš, vřele miloval. My 
pak připojujíce k tomu něco málo ukončme již jednou. 
Trvaloť by příliš dlouho odpovídati na všechny tvé výroky.

Hlava 27.

74. Neboť z týchž slovních mamidel povstala váin krá
lovství, panství a bohatství a to tak veliká, že všechno všudy 
na světě prohlašujete za majetek moudrého. On také jediný 
je mimo to krásným, jediný svobodným, jediný občanem; 
nemoudří jsou opakem všeho toho; vy je pokládáte dokonce 
za nepříčetné. Ty věty oni nazývají ímp«<5ro£«, my pak na
zveme je p o d i v u h o d n ý m i .  Než co podivuhodného mají 

. na sobě, přistoupíš-li blíže k nim V Dorozumím se s tebou 
o tom, jaký pojem podkládáš každému slovu, a nebude sporu. 
Všechny hříchy prohlašujete za stejné. Nebudu jíž s tebou 
tak žertovali, jak jsem to učinil v teže příčině při obhajo
vání L u c i a  M u r e n y  proti tvé obžalobě.*) Tehdy mluvil 
jsem k lidem věci neznalým a také učinil jsem některé ústupky 
shromáždění. Nyní však třeba jednat! vědečtěji. — 75. Hříchy 
jsou stejné. — Jak to? — Poněvadž nad mravně dobré není 
nic mravně lepšího, nad mravně špatné nic mravně hor
šího. — Pokračuj, neboť o tomto bodě jsou mínění velice 
sporná. Přihlédněme k vlastním důkazům, proč všechny 
hříchy jsou stejné. — Jako, tvrdí oni, při větším počtu strun
ných nástrojů, není-li z nich žádný tak naladěn, aby zacho- 
vati mohl zvuk souhlasný, jsou všecky stejně rozladěny, tak

') V zachované řeči Ciceronově 29 a 80.
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i hříchy, poněvadž jsou nesouladný, jsou stejně nesouladný; 
jsou tedy stejné. — Zde jsme šáleni dvojsmyslem. Neboť 
u všech strunných nástrojů nastává sice stejně případ, že 
jsou rozladěny, avšak z toho ještě nenásleduje, že jsou stejně 
rozladěny. Ono přirovnání není ti tedy nic plátno. Neboť 
řekneme-li, že všechny způsoby lakomství jsou stejné lakom
stvím, nevyplývá z toho ještě, že jsou mezi sebou stejné. —
76. Viz ještě jiné nepodobné podobenství. Jako stejně chy
buje kormidelník, zvrátí-li loď s nákladem plev nebo s ná
kladem zbita, rovněž tak stejně hřeší, kdo bezprávně bije otce 
jako ten, kdo otroka. — Neviděli toho, že na umění kormidel
níkové nemá to pražádný vliv, jakého druhu náklad loď 
veze! *) Že tedy nemá to na dobré neb špatné řízení lodi 
žádného dosahu, veze-lí zlato či plevy! Ale jaký rozdíl je 
mezi otcem a otrokem, to je nejenom možno pochopiti, nýbrž 
i nutno. Není tedy při řízení lodi pražádného rozdílu, při 
povinnosti však je velmi veliký rozdíl v tom, jakého druhu 
jest předmět, na kterém se hřích páchá. A i když při samém 
řízení se loď nedbalostí zvrátí, je to větším hříchem při zlatě 
než při plevách. Žádámeť, aby přívlastkem všech umění byla 
ona tak zvaná obecná opatrnost, již musí míti všichni, ať 
provozují jakékoli umění. Tak ani po té stránce nejsou 
hříchy stejné.

Hlava 28.

77. Trvají přes to stále na svém a nechtí povoliti. Po
něvadž, tak říkají, každý hřích vzniká ze slabosti a nedo
statku pevné povahy, tyto pak chyby jsou stejně velké u všech 
zpozdileň, nutně musí být i všechny hříchy stejné. Zrovna ja
koby se připustilo, že u všech zpozdilců jsou chyby stejně 
velké a že L u c i u s  T u b u l u s  vynikal zrovna takou slabostí 
a nedostatkem pevné povahy jako P u b l i u s  Scaevola,2) na 
jehož návrh byl odsouzen! A jakoby nebylo také žádného 
rozdílu mezi věcmi, na nichž se prohřešujeme, tak že čím 
tyto věci jsou důležitější neb méně důležité, tím také pro-

') Opět výraz nevole, viz II. 10, 29,
*) O Tubulovi viz II. 16, 54; o Scaevolovi I. 4, 12,

Cicero, O nej vy Mim dobru. 10
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vinění na nich zpáchaná jsou větší neb menší! — 78. Tedy 
(neboť již budiž vyklad ukončen) touto jedinou vadou dle 
mého zdání jsou stiženi tvoji stoikové, že totiž se domnívají, 
jakoby dovedli obhájiti dvou protivných názorů. Neboť co je 
tak sporno, než tvrdí-li zrovna ten, že jen mravné dobré je 
dobrem, jenž zároveň tvrdí, že požadavek věcí ku živobytí 
příhodných vychází od přírody V Chtějíce udržeti to, co je 
v souhlase s prvějším názorem, upadají v Aristonisnius. Chtě
jíce se pak t o m u  vyhnouti, hájí co do věci názorů peripate- 
tikfiv, ale slov se drží zuby nehty. A, nechtějíce si tyto dáti 
vyrvati z pořadí vět své nauky, stávají se příliš odpornými, 
drsnými a tvrdými jak v řeči, tak v chování. — 7ít Této 
jejich zasmušilosti a drsnosti hlede se vyhnouti P a n a i t i o s 1 )  
neschvaloval ani trpké přísnosti jich názorňv ani přepjatých 
spletitostía) v jejich výkladě a byl v p r v n í  příčině mírnější, 
v druhé pak jasnější a vždy měl n á r t e c h  P l a t o n a ,  A r i s t o 
t e l a ,  X e n o k r a t a ,  T h e o f r a s t a ,  D i k a i a r c h a , 3 )  jak dokazují 
jeho spisy. Ty pak doporoučím ti vřele ku bedlivému a pil
nému studiu. — 80. Ale poněvadž již se šeří a mně jest vrá
tí ti se na můj statek, pro dnešek dosti! Avšak pohovořme si 
takto častěji! Ano, odvětil on, neboť co lepšího můžeme dě
lali V A především požádám tě o tu službu, abys poslechl 
moje vyvrácení tvých výroků. Ale pamatuj si, že ty schvaluješ 
všechny naše názory vyjma to, že užíváme slov v jiném 
smysle, mně však že nelíbí se pranic z vašich názorů. To 
mi, pravím, na rozloučenou způsobuješ znepokojení; ale uvi
díme. — Po těchto slovech jsme se rozloučili.

') O Panaitiovi viz Úvod.
*) Víz III. 1, 8, kde se mluví o podrobuůstkách a spletitosti u stoiků.
®) O Xenokratovi viz IV. 2, 3, o Theofrastoví I. 2, c. Di

ka iarchos ze bicilie, filosof peripatetický, zároveu m&tkematik a řečník, 
byl žákem Aristotelovým.



Kniha pátá.
Hlava 1.

1 Kdysi po obvyklé přednášce A n t i o c h o v ě ,  již jsem 
slyšel v P t o l e m a j o v ě  gymnasii s M a r k e m  P i s o n e m  a zá
roveň s námi můj bratr Q u i n t u s ,  T i t u s  P o m p o n i u s  a  
L u c i u s  C i c e r o ,  podle příbuzenství můj bratranec, podle 
lásky vlastní bratr, umluvili jsme se učiniti odpoledne pro
cházku v akademii, *) hlavně protože ono místo bylo v tu 
dobu prázdno všeho hluku. Všichni tedy v určitou dobu sešli 
jsme se u Pisona. Od něho urazili jsme za rozmanitých ho
voru oněch šest lionův od D i p y 1 a.2) Když pak jsme dospěli 
procházek akademie proslavených nikoli bez příčiny, vládla 
tu ona žádoucí samota. — 2. Tu řekl Piso: Mám to prohlásit! 
za přirozený pocit či nějaký přelud, že vidouce místa, na nichž, 
jak jsme slyšeli, mužové pamětihodní hojně prodlévali, jsme 
mocněji vzrušeni než slyšíme-li o činech jejich, aneb čteme-li 
nějaký spis jejich? Tak na př. jsem já dojat právě nyní. 
Připadáť mi na mysl P l a t o ,  jenž, jak jsme slyšeli, zde nej
dříve míval své filosofické přednášky. Také ony jeho blízké 
zahrádky nejen mne naň upomínají, nýbrž staví mi jej Sa
mého živě před oči. Zde S p e u s i p p ,  z d e  X e n o k r a t e s ,  zde 
jeho žák Po lem o3) prodléval, jehož bylo právě to sedadlo, 
jež vidíme. Já též při pohledu na radnici naši (míním Ho-

f

l) Akademie byla šest honů za městem před branou Bipylon. 
Měla krásná místa k procházkám a sady.

*) Brána ta slula dříve Tliri&aijská a ležela u Kerameiku.
*) O Speusippovi a Xenokratovi viz IV. 2,  8,  o Polemo-  

novi II.  11,  34.
10*

_ ■
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*

s t i l i o v u ,  nikoli tuto novou, která od té doby, co byla zvět
šena, připadá mi menší,1) myslíval jsem na S c i p i o n a ,  K a 
t o n a ,  L a e l i a ,  především však na děda našeho. Takové 
kouzlo upomínky tkví v místech, že ne bez příčiny od nich 
bylo odvozeno umění paměti. — 3. Na to Quintus vece: Jest 
tomu zrovna tak, jak pravíš, Pisone. Neboť i mne, když jsem 
právě teď sem přicházel, poutal k sobě K o l o n o s 2 )  ono 
místo, jehož obyvatel S o f o  k l e s  před zraky mi tanul. Víš, 
jakým jsem jeho obdivovatelem a jaký mi skytá požitek. Ve 
mně aspoň živější upomínku vzbudil obraz O i d i p a ,  an sem 
přichází a v roztomilé oné písni se ptá, jaká je to krajina.3) 
Byl to ovšem jen přelud, ale přece tklivý. Na to Pomponius: 
Já pak, jejž si rádi dobíráte jakožto oddaného ctitele Epi- 
kurova, hojně prodlévám s F a i d r e m,4) jehož, jak víte, nade 
vše si vážím, v zahradách Epikurových, kolem nichž jsme 
šli. Než dle rady starého přísloví pamatuji na živé, ale přes 
to nemohu zapomenouti Epikura, i kdybych chtěl. Jeho podo
biznu mají moji přátelé nejen na obrazích, ale i na pohárech 
a prstenech.

Hlava 2.

4. Na to jsem odvětil: Zdá se, že náš Pomponius žertuje 
a má snad k tomu právo. Usadilť se v Athénách tak, že je 
téměř Atticanein, a zdá se, že dostane i toto příjmí. Já však

w ť n n . r X i l X i i í i  r i X l r i l i T  nTmnA Tníťfír rv»u, riMJUC, pilĎVCU^UJI, Z,C ucivuj jouutc UIWIJ uitumiu-uiuui

živěji a pozorněji myslíme na slavné muže. Pamatuješ se za
jisté, jak jsem kdysi přišed s tebou do M e t a p o n t a ,  dříve 
ke svému hostiteli nezavítal, dokud jsem nespatřil onoho

') Ková stavba jaksi zatlačila upomínku na starou kurii, kde ouiuo 
mužové mluvívali. Radnice Hostil i  o v a, nazvaná tak po králi Tuliu  
Hostil iovi,  jest ta, která byla před diktaturou Sullovou. Kovou 
rozumí se ona, již vystavěl Sulla, po proměně a rozšíření staré radnice 
asi rok neb dvě léta před dobou, do níž se klade tato rozmluva.

*) Kol on os byl attický démos poblíž akademie.
®) Vztahuje se na začátek zachovaného kusu Sofokleova nadepsa

ného: Oidipus na Koloně.
*) Faidros,  učitel Ciceronův a Attikův.
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místa, kde P y t h a g o r a s 1 )  se životem se rozloučil, a jeho 
obydlí. Nyní však, ač v každé části Athén na místech samých 
jest mnoho stop výtečníků, jsem přece dojat oním loubím; 
byloť ješté nedávno K a r n e a d o v ý m . 4 )  Zdá se mi, že jej 
vidím (jeť obraz jeho znám) a domnívám se, že sedadlo samo 
jsouc osiřelé pohřešuje onoho hlasu toho duchaplného veli
kána. — 5. Na to vece Piso: Když každý podotkl něco, co 
pak náš Lucius? Navštěvuje asi rád ono místo, kde mezi 
sebou zá vodíval i D e m o s t h e n e s  a  A i s c h i n e s . 3 )  Jeť pro 
každého největším kouzlem jeho vlastní záliba. Onen pak 
zarděv se odvece: Neptej se mne! Sestoupil jsem i do pří
stavu f a l e r s k é h o ,  kdež prý za mořského příboje Demosthenes 
v řečnění se cvičíval, aby si zvykl hluk překřičeti. Také právě 
teď odbočil jsem trochu s cesty na právo, abych přišel ke 
hrobce P e r i k l e o v ě .  Ale to nemá konce v tomto městě, 
neboť kamkoli vstoupíme, vkládáme kročeje na místo histo
ricky památné. — 6. Na to vece Piso: Ano, Cicerone, ona 
záliba je známkou duchaplnosti, čelí-li ku napodobení výteč
níků; pakli jenom ku poznání stop dávnověkosti, je známkou 
zvědavosti. Tebe však napomínáme všichni, ačkoli jsi se, jak 
doufám, již rozběhl, abys také s chutí napodobil ty, s nimiž 
se chceš seznámiti. Na to jsem podotkl já: Ačkoli, Pisone, 
on již podle tvé rady se chová, přece vyzvání tvé jest mi pří- 
jemno. On vece na to podle zvyku svého nanejvýš přívětivě: 
V pravdě my všichni vynaložme veškeru péči na toho jinocha
o nrůHíivcim oKtf nžiol/mi í><5rf evvnli cfnfííí irAnArrol fnDA ťíla
U> v I-IIIU) ttILFJ &JUJUAUU VC13V O t j  V>11 OtUUll T CLIU V C41 laHU 111 \J"

soíii, a to buď, aby si vzal za vzor tebe, jejž miluje, aneb 
aby svůj vlastní obor, jímž se zaměstknává, mohl opatřiti 
větší výzdobou. Ale, pokračoval, je nám ještě třeba pobízeti 
tě k tomu, či jsi k tomu již ochoten z vlastního popudu? 
Mně aspoň se zdá, že s dosti pěknou pozorností nasloucháš 
přednáškám Antiochovým. Na to on vece nesměle aneb spíše 
stydlivě: Ovšem že tak činím, ale neslyšel jsi před chvilkou

') Pythagoras,  zakladatel školy po něm nazvané, skonal v Meta
jí o nt u v Lukanii u zálivu tarentského asi r. 600 ph Kr.

O Karneadovi viz 1 vod.
*) Známí sokové a slavní řečníci.
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o K a r n e a d o v i ?  Chce se mi za ním,1) ale nazpět volá mne 
A n t i o c h o s  a mimo to není nikoho, koho bychom mohli 
poslouchali.

Hlava 3.

7. Na to vece Piso: Ačkoli to snad nepůjde v přítom
nosti tohoto (narážel pak na mne), přece odvážím se volati 
tě od této nové akademie k oné staré. Iv ní dle výroku 
Antiochova, jejž jsi slyšel, nepočítají se toliko tak zvaní akade
mikové, totiž Speusipp, Xenokrates, Polemo. Krantor a ostatní, 
nýbrž i staří peripatetikové, jejichž zakladatelem byl Aristo
teles, ktereho bych vyjma Platona právem mohl nazvat i prvním 
filosofem. K těm tedy se přiehyl, za to tě prosím. Neboť 
z jejich spisfiv a methodických návodů možno čerpali nejen 
veškeru ušlechtilou vědu, veškeren dějepis, veškeru uhlazenou 
řeč, nýbrž u nich je též taká různost vědeckých pravidel, že 
bez této pomůcky nemůže nikdo dosti jsa obrněn přistoupili 
k nějakému důležitějšímu předmětu. Od nich vyšli řečníci, 
od nich vojevůdci a státníci. Abych přešel k méně důleži
tému, mathematikové, básníci, hudební umělci a konečné lé
kaři vyšli z této, abych tak řekl, dílny všech umění. —- 8. A já 
odtušil jsem na to: Víš, Pisone, že já chovám zrovna totéž 
přesvědčení, ale zmínil jsi se o tom právě vhod. Můj Ci- 
cero by totiž rád slyšel, jaký názor má tato stará akademie, 
již připomínáš, a peripatetikové o nej vyšším dobru. Doinní-

ř  ^  ^  ^  ^  v  ^  ^  ^  v ^ v V  ^  ^  *4 '  j f  ^  ^varné se paj£, ze ty nejsnáze io muzes vyiozm i ne v u sei»e 
drahná léta Staseu z N e a p o l e * )  a pátraje nyní, jak vi
díme, právě po tomto předmětě již několik měsíců v Athé
nách u Antiocha. A on vece s úsměvem: Ano, ano (neboť 
dosti dovedně jsi to nalíčil, abych já hovor náš zahájil), vy
ložme tedy jinochovi, dovedeme-li co. Dovolujeť nám samota, 
co bych byl nikdy nepokládal za možno, i kdyby mi to ohlásil 
některý bůh, že budu míti jako filosof přednášku v akademii.

') Totiž za Karnead em k nové akademii. Antiochos odtrhl se 
od nové akademie a hleděl sloučili starou akademii s novou.

4) Staseas z Neapole, filosof peripatetický, spřátelený s Cicero- 
nem a Fis oněm.
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Ale jen abych vám, jsa tomuto po vůli, nebyl na obtíž! Mné 
snad, pravím, jenž jsem tě zrovna o to žádal? Pak když 
Quintus a romponius projevili totéž přání, Piso počal. Po
zoruj prosím, Brute, zdali jeho přednáška dostatečně obsa
huje názor Antiochftv, jenž u tebe, který jsi byl pilným po
sluchačem jeho bratra Ar i s t a ,  *) rozhodného došel souhlasu.

Hlava 4.

9. Mluvil tedy takto: Jak bohatou výzdobu má nauka 
peripatetikfi, vytkl jsem dostatečně před chvílí v největší 
stručnosti. Ale nárys této nauky jako téměř všech ostatních, 
má tři části: jedna obsahuje nauku přírodní, dialektiku druhá, 
třetí mravouku. Přírodu prozkoumali tak důkladně, že nebylo 
pominuto ani jediné části na nebi, na moři a na zemi, abych 
mluvil básnicky. Ba pojednavše o počátcích světa a celém 
vesmíru tak, že o mnohých předmětech podali konečné roz
hodnutí nejen pravděpodobným dokazováním, nýbrž i nezvrat
ným výpočtem mathematiekým, nahromadili velmi mnoho 
látky z předmětu jimi prozkoumaných ku poznání věcí skry
tých. — 10. Aristoteles probral původ, živobytí a podoby 
všech živočichů, T h e o f r a s t a )  no váhu rostlin a příčiny a 
poměry téměř celého rostlinstvy. )jIímto poznáním se usnad
nily výzkumy věcí nejtajnějšíchy V oboru poznání podali pra
vidla nejen dialektického, nýbrž i řečnického výrazu. Aristo
teles byl první, jenž zavedl cvičení mluviti o jednotlivých 
věcech pro a proti, tak že nemluvil vždy proti všemu jako 
A r k e  s i l  a os,3) a přece při všech věcech vytkl vše, co se 
dalo říci s obojího stanoviska. — 11. Také třetí část, jež 
zkoumá předpisy mravního života, byla od nich upravena 
nejen k zařízení soukromého života, nýbrž také ku správě 
státní. Všech téměř obcí nejen Řecka, nýbrž i cizozemska
__ i______ _

')  Aristos měl také přednášky v Athénách jako jeho bratr An- 
tiochos.

a)  Viz o něm I.  2,  6.
s)  O Arkesilaovi viz II.  1,  2.
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mravy, zařízení a ústavy poznali jsme u Aristotela, *) u Theo-
frasta též jejich zákony.2) Oba dva učili, jaký má býti správce 
státní, a mimo to vypsali obšírně nejlepší stav obce. Theofrast 
vylíčil obsáhleji, jaké jsou ve státě změny poměrův a důležité 
okolnosti časové, jež třeba říditi, jak toho vždy poměry vy
žadují. Způsob života pak líbil se jim nejvíce klidný, sou
středěný v pozorování a zkoumání světa. Ten zdál se jim 
zcela hodným mudrce, poněvadž je velice podoben životu bož
skému. A o těchto předmětech je výklad jejich stkvěly 
a jasný.

Hlava 5.

12. O nej vyšším dobru mají dva druhy spisu,3) jeden 
psaný populárně, jejž nazývali fřmrřp/xoV, druhý ve formě 
přísně vědecké, který zůstavili v zápiscích. Proto zdá se, že 
výroky jejich nejsou vždy stejné, ale v hlavní věci není aspoň 
u jmenovaných ani různosti ani vzájemného sporu. Ale při 
vyšetřování o blaženém životě ve hlavní věci, k níž musí 
filosofie přihlížeti a jí se držeti, totiž spočívá-li celá blaže
nost v moci mudrcově, aneb může-li býti otřesena neb vy
rvána neštěstím, v tom zdá se, že se u nich někdy jeví růz
nost a rozpaky. To je hlavně následkem spisu Theofrastova 
o blaženosti, ve kterém se připouští přílišný vliv osudu. 
Kdyby tomu tak bylo, moudrost by nemohla zjednati blaže
nosti. Tento světový názor připadá mi zchoulostivčlejším, 
abych se tak vyjádřil, a změkčilejším, nežli toho vyžaduje 
podstata i důstojnost ctnosti. Držme se tedy Aristotela a syna 
jeho N i kom ach a. Jeho důkladný spis o mravouce se připi
suje sice Aristotelovi, ale nechápu, proč by byl syn nemohl

■) Z politických spisů Aristotelových patří sem jroJlmxá v b kni
hách. Překlad její od dra. Pavla Vychodila tvoří první číslo přítomné 
sbírky. Ze spisu itohttíat jzóXscův, popsání 158 státních ústav, zbyly jen 
.zlomky.

Th eofrast napsal spis o zákonech a o nej lepši správě státuí.
*) Viz o tom v Úvodě Vychodílové k překladu Aristotelovy Politiky 

str. X a n.
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bytí podoben otci. *) Přes to použijme Theofrasta v nejčet
nějších případech, jenom si uchovejme více pevnosti a síly 
ve ctnosti! — 13. S těmi se tedy spokojme! Neboť jejich 
nástupci jsou sice dle mého názoru lepší než filosofové ostat
ních škol, ale zvrhli se tak, že se domýšlejí, jakoby pochá
zeli sami od sebe. Nejprve S t r a t o ,  žák Theofrastův, vydával 
se za fysika; ačkoli v oboru tom je veliký, přece podává 
velmi mnoho nového a o mravouce příliš málo. Žák jeho, 
L ý k o ,  jest v líčení bohatým, co do obsahu však velmi chu
dým. Pak jeho žák A r i s t o a) dbá ozdob a vkusu, ale nebylo 
u něho důkladnosti, jíž požadujeme na velikem filosofu. Spisy 
jeho jsou nejen četné, ale i vytříbené, avšak bohužel jeho 
přednes nevzbuzuje dojmu. — 14. Pomíjím mnohých, mimo 
jiné též muže učeného a zajímavého H i e r o n y m a ,  jejž ne
vím, proč mám ještě z váti peripatetikem. Neboť nej vyšším 
dobrem v y t k l  bezbolestnost; kdo však se odchyluje od něho 
v příčině nej vyššího dobra, odchyluje se v příčině celé nauky 
filosofické. K r i t o l a o s  chtěl napodobiti staré a blíží se jim 
skutečně co do důkladnosti, a jeho řeč jeví bohatost, avšak 
ani on nezůstal věren zásadám své školy. D i o d o r, jeho po
sluchač, přidružil ke ctnosti bezbolestnost. Také ten je samo
statný a projevuje odchylné mínění v příčině nej vyššího dobra 
nemůže v pravdě nazván býti peripatetikem. Mínění starých 
dle mého názoru nej pečlivěji se přidržuje náš A n t i o ch o s 
a hlásá, že bylo společným Aristotelovi a Polemonovi.

Hlava 6.

15. Náš Lucius jedná tedy rozumně chtěje nejraději sly- 
šeti o nej vyšším dobru. Vždyť stanovíce ve filosofii toto sta
novíme tím všechno. Neboť při ostatních věcech, bylo li čeho 
pominuto aneb zůstalo-li to nepoznáno, nezpůsobuje to větší

') i kom a chovy ethiky nenapsal syn Aristotelův, nýbrž dle jed- 
nědli spořádal tento přednášky otcovy, dle jiných Theofrast je spořádal 
a věnoval synu svého učitele. Viz překlad Ethiky Kikom&chovy od P. J. 
Vychodila, v Brně 1888 str. 1.

a) Aristo odlišný od Aristona uvedeného v II. 11, 85 pocházel 
z města Julis  na ostrově Keu,
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škody, než je cena právě toho předmětu, při němž něčeho 
nedbáno; pakli však není poznáno nej vyšší dobro, plyne z toho 
nutně i neznalost zařízení života. Z toho pochází takový 
zmatek, že nemohou věděti, do kterého přístavu by se uchý
lili. Poznáme-li však cíl věcí, pochopíme-li, co je nej vyšším 
dobrem a co zlem, nalezena jest životní cesta a uspořádání 
všech povinností, nalezen tedy princip všeho. — 1G. Z toho 
lze nalézti a zjednati umění blaženě zíti, po čemž všichni 
touží. Poněvadž je veliký spor o tom, v čem to spočívá, dlužno 
nám použiti rozdělení Karneadova, jímž se rád řídívá náš 
Antiochos. Onen tedy seznal nejenom, kolik filosofických ná- 
zorův o nejvyššfm dobru bylo až do jeho doby, nýbrž kolik 
je jich vůbec možno. Tvrdil tedy, že není umění, jež by vy
cházelo samo ze sebe; neboť vždy to, co je uměním zaujato, 
leží mimo ně. Není třeba prodlužovati to příklady. Jeť zřejmo, 
že žádná věda není sama v sobě uzavřena, nýbrž něco jiného 
je věda sama, něco jiného její účel. Poněvadž tedy jako je 
lékařství uměním zdraví, řízení kormidlem uměním plavby, 
tak jest rozumnost uměním života: také ona nutně musí bytí 
něčím podmíněna a od toho vycházet i. — 17. Jest však shoda 
téměř všeobecná v tom, že předmět a účel rozumnosti musí 
býti přiměřen a přizpůsoben přirozenosti a takovým, aby sám 
o sobě vábil duševní mohutnost chtěcí, již Řekové nazývají 
ÓQutf. Co však jest to, co takový dojem vyvozuje a od přiro
zenosti hned při prvním vzniku jest požadováno, není známo, 
a o tom jest mezi filosofy celý rozpor při vyšetřování o nej- 
vvšším dobru. Celého totiž vyšetřování konaného o nej vyšším 
dobru a zlu, když se vyšetřuje, co je poslední, co konečné, 
dlužno nalézti pramen, v němž jsou první lakadla přírodní. 
Jakmile ten nalezen, odvodí se z něho jako hlavního bodu 
celé vyšetřování o nej vyšším dobru a zlu.

Hlava 7.

Jedni se domnívají, že nejdříve toužíme po rozkoši a nej
dříve odmítáme bolest Jiní míní, že nejdříve požadována je 
bezbolestnost a nejdříve se vystříháno bolesti. — 18. Jiní 
vycházejí od prvních základních požadavků přírodních, k nimž
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počítají neporušený stav, uchování všech částí, zdraví, zacho
vale smysly, bezbolestnost, tělesné síly, krásu a ostatní toho 
druhu. Tomu podobny jsou první požadavky duševní, takměř 
jiskry a zárodky ctností. ’) Ježto z těchto tří věcí jest jednou 
to, čím přirozenost bývá povzbuzována buď k žádosti neb 
odporu, a vůbec nic jiného mimo tyto tři býti nemůže, musí 
nutně povinnost vyhýbati se něčemu aneb něčeho se přidržo
vat!, vztahovati se k jedné z těchto tří věcí. Tak ona roz
umnost, již jsme prohlásili za umění životní, musí se obírati 
jednou z těchto tří věcí, aby od ní odvodila počátek celého 
zařízení života. — 19. Z toho pak, co vyhlásí za první pru
žinu přírody, vyplyne také pravidlo mravně správného a mravně 
dobrého, jež se může shodo váti s některou z oněch tří věcí. 
Tak by bylo mravně dobrým konati vše pro rozkoš, třeba 
bys jí nedošel, aneb pro bezbolestnost, třeba jí docíliti ne
můžeš, aneb pro dosažení těch věcí, jež jsou podle přírody, 
třeba bys se nedodělal ničeho. Následkem toho, jaký rozdíl 
jest v názorech o prvých požadavcích přírody, taková je růz
nost v příčině nejvyššího dobra a zla. Jiní opět budou od 
týchž začátků vztahovati veškeru, povinnost2) buď k dosažení 
ctnosti aneb bezbolestnosti aneb oněch prvních věcí podle 
přírody. — 20. Když jsme tak vyložili šest názorňv o nej- 
vvšším dobru, uvádíme původce tří následujících. Jsou to 
A r i s t i p p ,  jenž uznává rozkeš, H i e r o n y m o s  bezbolestnost, 
K a r n e a d e s  požitek oněch věcí, jež jsme nazvali prvními 
požadavky přírodními. On nebyl ovšem původcem tohoto ná
zoru, nýbrž jen obhájcem pro cvik v dialektice. Tři první 
byly od Karneada uznány za možné, a jen jediný byl obha
jován a to s velikou rozhodností. Neboť nikdo netvrdí, že 
dlužno vše činiti pro rozkoš, a i když ničeho nedosáhneme, l

l) Není jasno, zdali Cicero čítá první přírodní požadavky v příčině 
duše k prvním přírodním požadavkům vůbec. Že zárodky ctnosti nebyly 
k nim od Karneada počítány, vyplývá již z toho, že nej vyšší dobro Karnea- 
dovoj jež se od prvních požadavků př.rodních odvozuje, ctnosti postrádá.

’) To je druhá řada tří nejvyšších dober, jež vycházejí z oněch tří 
druhů prvých požadavků přírodních, ano se dobro klade v dosaženi a 
majetek toho, čeho nejdříve požadujeme. Madvig podotýká, že slovo po
vinnost přeneseno sem nemístně z první řady.
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že již úmysl tak jednati sám o sobě jest žádoucí a mravně 
dobrý. Ani varování se bolesti samo o sobě nikdo nepočítal 
mezi věci žádoucí, nemůže-li se bolesti také skutečně uvaro- 
vati. Avšak konati vše, abychom dosáhli toho, co je podle 
přírody, i kdybychom se toho nedomohli, to, jak stoikové 
tvrdí, je i mravně dobré i samo o sobě žádoucí a samo 
dobrem.

Hlava 8.

21. To je tedy šest jednoduchých názorů o vrcholu dobra 
a zla, dva bez zastance, čtyři obhajované. Složené však a 
dvojité výměry nejvyššího dobra byly vůbec tři, a v pravdě 
jich více býti nemohlo, prozkoumáš-li hlouběji podstatu věcí. 
Neboť buď může rozkoš býti přidružena ke mravnosti, jakož 
K a l l i f o  a D e i n o m a c h o s  mínili, neb bezbolestnost, jak 
D i o d o r , * )  aneb základní požadavky přírodní jako staří, jež 
nazýváme také akademiky a peripatetiky. Ale, poněvadž se 
všechno nemůže říci najednou, to prozatím dlužno pokládati 
za známé, že třeba rozkoš vyloučiti, ježto jsme narozeni k ně
čemu vyššímu, jak brzy bude patrno. O bezbolestnosti říkává 
se téměř totéž, co o rozkoši.'-) — 22. Avšak proti onomu 
názoru Ivarneadovu netřeba hledati jiných důvodů. Neboť ať 
si již jakýmkoli způsobem nej vyšší dobro vykládá se tak, že 
je prosto mravnosti, pak ani povinnosti, ani ctnosti, ani přá
telství nemůže obstáti v takové soustavě. Sdružení pak s mrav
ností, ať si již rozkoše neb bezbolestnosti, činí právě ono 
mravně dobré, jež chce obejmouti, mravně špatným. Neboť 
činiti principem svého jednání ony věci, z nichž jedna toho, 
kdo je prost zla, klade ve stav nejvyššího dobra, druhá pak 
se obírá nejnepatrnější částí naší přirozenosti, jest možno jen 
u člověka zatemňujícího, ať nedím poskvrňujícího, veškeren

•) O Kallifontovi viz II.  6,  19.  Deinomaclios bývá uváděn 
s Kallífontem. O Diod ořovi II. 4, 19.

*) V rukopisech následuje: Poněvadž tedy o rozkoši pojednáno 
s Torquatem a o ctnosti, v niž jedinou vše dobro položeno, s Katonem, 
předně to, co bylo řečeno proti rozkoši, týká se zároveň i bezbolestno
sti. — Madvig dokázal, že je to podvržená vložka.
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lesk mravnosti. Zbývají ještě stolkové, kteří vše od peripate- 
tikův a akademiků přejavše přidrželi se týchž pojmů pod ji
n ý m i  jmény. Než lépe jest vyvracet! každého zvlášť. Nyní 
však k našemu úkolu; o nich někdy jindy, až se nám za
chce. — 23. D e m o k r i t o v u  pak bezstarostnost, která jest 
duševním klidem, a již nazval tvftvfiia, proto bylo nám vy
loučit! z tohoto vyšetřování, poněvadž ten duševní klid je 
totožný s blažeností; ptáme se však ne, čím je, nýbrž jak 
povstává. Dále nebylo vůbec třeba přibrati zcela zavržené 
názory P y r r h o n ň v ,  A r i s t o n ů v  a  E r i l l ů v , 1 )  poněvadž 
nemohou spadat! v kruh, jejž jsme si opsali. Neboť, ježto 
celé toto vyšetřování o cíli a jaksi o konečných bodech dobra 
a zla vychází od toho, co jsme prohlásil! za přírodě příhodné 
a přiměřené, a co jest nejdříve požadováno samo o sobě, to 
celé ničí ti, kteří tvrdí, že ve věcech, v nichž dle jich tvrzení 
není nic mravně dobrého aneb mravně špatného, není důvodu, 
proč by se jedné dávala přednost před druhou, a mají za to, 
že mezí těmi věcmi není naprosto žádného rozdílu, E r i l l o s 2 )  
pak, byl-li přesvědčen, že není nic dobrého leč vědomost, 
zničil tím veškeren důvod k pojetí úmyslu a veškero vyna
lezení povinnosti. Tak po vyloučení názorův ostatních filosofů, 
ježto mimo to žádný býti nemůže, nutně musí platnost míti 
tento názor starých. Proto dle postupu starých, jímž se řídí 
také stoikové, odtud začněme.

Hlava 9.

■ 24. Každý tvor miluje sám sebe a hned po svém naro
zení o to usiluje, aby se zachoval, poněvadž je mu od pří
rody dán tento první pud k ochraně celého života, aby se 
zachoval a byl v takovém stavu, jenž nejlépe odpovídá pří
rodě. Zprvu má schopnosti nevyvinuté, aby jenom se zacho
vával, ať už je jakýkoli, avšak nechápe, ani co je, ani co 
může,- ani jaká jest jeho povaha. Když pak poněkud pokročí *)

*) Viz o nich II. 11, 35.
a) Platí to nejen o Eril lovi,  nýbrž i P yrrhonovi a Aristo-

novi.
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a počne prohlížeti, co a jakou měrou se ho týká a naň se 
vztahuje, pak ponenáhlu počíná postupovati, sebe poznávati 
a chápati, proč má onen uvedený duševní pud, a počíná jednak 
toužit! po tom, co pociťuje jako přírodě přiměřené, jednak 
protivy toho odmítati. Pro každého tvora předmět jeho dy
chtění spočívá v tom, co je přiměřeno přirozenosti. Vyplývá 
tedy jako nej vyšší dobro žiti podle přírody v tom stavu, který 
je nejlepší a přirozenosti nej přiměřenější. — 25. Poněvadž 
pak každý tvor má svou zvláštní přirozenost, nutně musí 
také cíl všech býti ten, aby se přirozenost ukojila (neníť zá
vady, proč by nemohlo býti něco společného jak ostatním 
tvorům mezi sebou tak člověku se zvířaty, poněvadž je při
rozenost všem společná'). Ale ono konečné a nej vyšší, co hle
dáme, musí býti mezi druhy živočichů rozdílno a rozlišeno, 
a každý musí míti své zvláštní a přiměřené tomu, čeho při
rozenost každého vyžaduje. — 26. Ííeknerae-li tedy, že cílem 
všech tvorů je žiti podle přírody, nemá se to tak brati, jako- 
bycliom řekli, že všichni mají jediný cíl, nýbrž jako se může 
právem říci, že společná vlastnost všech umění spočívá v tom, 
že se obírají nějakým věděním, ale že každé umění má svoje 
zvláštní vědění, tak lze říci, že život podle přírody je spo
lečný všem tvorům, ale že přirozenosti jsou různé, tak že 
pro koně jest něco jiného přiměřeno přirozenosti, něco jiného 
pro vola, něco jiného pro člověka, ale přec u všech jest něco 
společným cílem a to nejen u tvorů, nýbrž i u všech těch 
věcí, jež příroda plodí, jímž dává růsti a jež zachovává. Mez? 
těmi pozorujeme u zemských plodin, že samy sobě a samy 
sebou plodí leccos, co podporuje život a vzrůst, aby ve svém 
druhu dospěly k cíli. Lze tedy již vše zahrnouti jednou včtou 
a bez rozpaku říci, že každá bytost hledí zachováti samu sebe 
a to má vytknuto jako nej vyšší cíl a účel, aby se uchránila 
ve stavu svého druhu co nejlepším. Nutně tedy musí cíl 
všech věcí, jež mají přirozený život, býti podobný, nikoli 
však týž. Z toho dlužno vyrozuměti, že člověku je nejvyšším 
dobrem žiti podle přírody, což vykládejme tak:1) žiti podle

l) Cicero drží s© zde Antiocha, jenž hleděl stoickou definici nej- 
vyššího dobra spojití s peripatetickou. Srv. názor stoický III. 9, 81 a peri- 
patetický (Polemonův) IV. 6, 14.

^ -m
__
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přirozenosti člověka všestranně dokonalé a ničeho nepohře- 
šující. — 27. To tedy třeba nám vyložiti. Učiním-li tak příliš 
obšírně, vy odpustíte. Musímeť prokázali tu službu tomuto 
mladistvému jinochu,1; jenž snad to slyší poprvé. Máš zcela 
pravdu, řekl jsem, ačkoli to, co jsi posud řekl, bylo by týmž 
zpftsobem přiměřeno každému věku.

Hlava 10.

Vyloživ tedy, vece, omezení věcí žádoucích, musím, jak 
jsem řekl, hned dokázali, proč ona věc tak se má. Proto 
počněme tím, co jsem položil nejdříve, a co skutečně je 
první, abychom pochopili, že každý tvor miluje sám sebe. 
Ačkoli to pochybnosti nepřipouští (jet to vštípeno v přiroze
nosti samé, a každý to chápe svými vlastními smysly, tak 
že, kdo by to chtěl popírati, nikdo by ho neposlouchal), přece, 
abychom ničeho nepominuli, myslím, že dlužno také podati 
důvody. proč tomu tak jest. — 28. Ale je-li pak možno před- 
staviti si aneb pochopiti, že je nějaký tvor, jenž by sebe ne
náviděl ? To by se srazily věci protivné. Neboť jme-li se onen 
duševní pud opatřovati si s rozvahou něco, co mu škodí, po
něvadž by se sám s sebou znepřátelil: protože to činí sobě 
k vůli, bude se nenáviděti a milovati zároveň, což není možno. 
A je nutno, aby ten, kdo je svým vlastním nepřítelem, po
kládal dobro za zlo, zlo naopak za dobro, aby se varoval věcí 
žádoucích a žádal si věcí protivných, což jest rozhodnou 
záhubou života. Neboť jsou-li jednotlivci vyhledávající smrt 
provazem aneb jiný způsob samovraždy, aneb jak onen u Te
ren ti a,-) který „byl přesvědčen, že tak dlouho činí menší 
bezpráví svému synu", jak sám praví, „pokud sám je ne
šťasten", nesmí bytí pokládán za svého nepřítele. — 29. Avšak 
jedni bývají pohnuti bolestí, jiní vášní, mnozí jsou též uchvá
ceni prchlivostí a řítíce se vědomě do neštěstí míní, že právě
tehdy nejlépe o sebe se starají. Tvrdí tudíž bez rozpaků:

/

To můj je zvyk, ty čiň, co tobě činit jest!3)

') Luciu Ciceronovi.
s)  Menedemus v Tercncově kuse Heautontimorumenoa I. 1, 95.
3J Slova téhož Menedema u Terence I. 1, 28.
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Kdyby tito byli vypověděli válku sobě samým, přáli by si 
trápenu býti ve dne, mučenu v noci, avšak nežalovali by na 
sebe proto, že se špatně starali o své blaho. Neboť to je 
stesk oněch, kdož jsou sobě sami drahými a chovají k sobě 
lásku. Pročež, kdykoli se řekne o někom, že se špatně o sebe 
stará, že je svým odpůrcem a nepřítelem, že se mu život 
protiví, budiž tomu rozuměno tak, že v tom vězí nějaká pří
čina toho druhu, že právě z toho plyne, kterak každý sám 
sobě jest drahý. — 30. A není dosti na tom, že neuí nikoho, 
kdo by se sám nenáviděl, ale dlužno též chovati přesvědčení, 
že není nikoho, kdo by se domníval, že mu nic na tom ne
sejde, jak se má. Ničíť se duševní mohutnost chtěcí, jestliže — 
jako při těch věcech, mezi nimiž není rozdílu, neprojevujeme 
náchylnosti k žádné straně — rovněž tak se budeme domní- 
vati, že nám na tom nic nezáleží, v jakém stavu jsme.

Hlava 11.

A také by bylo hrubým nesmyslem, kdyby někdo chtěl 
tvrditi, že každý se miluje tak, že toto milování vztahuje se 
k něčemu jinému, ne k tomu samému, jenž sebe miluje. 
Tvrdí-li se to v příčině přátelství, povinností a ctností, ať se 
to mluví v jakémkoli smysle, možno přec pochopiti, co se tím 
chce říci. U nás však samých nedá se ani pochopiti, že bychom 
se milovali pro cokoli jiného, na př. pro rozkoš. Milujemeť tuto 
pro sebe, nikoli pro ni sebe samých. — 31. Ale co pak může 
býti zřejmější, nežli že každý je sobě nejen drahým, nýbrž 
i velice drahým? Neboť kdo pak je aneb mezi kolika lidmi 
je jeden, u něhož, když se smrt blíží, by nenastal případ, že

strachem tuhne krev, a hrůzou bledne jeho obličej ?*)
Ačkoli je to vadou tak příliš se hroziti rozkladu přirozenosti 
(a totéž zasluhuje pohany při bolesti), ale poněvadž to vyvodí 
téměř stejný dojem u všech, jest to dostatečným důkazem, 
že se přirozenosti protiví záhuba. A čím více to někteří činí, 
že právem zasluhují pohany, tím spíše dlužno uznati, že právě

') Verš z Enniovy tragoedie Alkmaion; viz IV. 23,  62.

f
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to nevyskytlo by se u některých měrou přílišnou, kdyby to 
nebylo do jisté míry přirozeno. Avšak nemíním tím strach 
ze smrti u těch, kteří se smrti hrozí, protože jsou, jakož
se domnívají, zbavováni životních výhod, aneb že se strachují 
nějakých strašlivých zjevů po smrti, neb že se bojí smrti 
spojene s bolestmi. Vždyť často malé děti, které nemyslí na 
nic takového, polekají se, hrozíme-li jím žertem, že je sho
díme odněkud dolů. Ba í „Šelmy*, vece P a k u v i u s ,  ’)

jimžto nelze pozor dátí pro nebystrost rozumu,
čití hrůzu, když jim n a h n á n  strach ze smrti. — 32. A kdo 
má o mudrci samém jiné mínění, nežli že i tehdy, když se 
odhodlal k samo vraždě, přece jest dojat odchodem od svých 
přátel, a již tím, že se musí rozloučili s denním světlem V 
Hlavně však v této příčině proniká moc přírody, že mnozí 
i největší chudobu snášejí, aby jen žili, a že lidé stářím zchvá
ceni pociťují úzkost při blízkosti smrtí a trpí to, co vidíme, 
že trpí F i 1 o k t e t -) v divadelních kusech. On trápen jsa 
nesnesitelnými bolestmi prodlužoval si přece život čižbou. 
„Střílel pomalu kráčeje rychlé, stoje pak létající*, jak píše 
A k c i u s ,  a splétáním per připravoval přikrývky pro své 
tělo. — 33. Já mluvím jen o lidech a živočiších vůbec, kdežto 
přec stromy a rostliny mají touž povahu? Buď že totiž dle 
názoru největších učenců jakási vyšší a velebnější příčina 
jim vštípila tuto moc, buď že se to děje náhodou, vidíme, 
že rostlinstvo silné jsouc korou a kořeny se uchovává, čehož 
se tvorům dostává rozdělením smyslů v a jakýmsi spojením 
údu. Ač v této věci jsem na straně těch, kteří míní, že vše 
to je řízeno přírodou, a kdyby toho nedbala, že by sama ne
mohla obstáli,3) přece připouštím, aby jinak smýšlející cho
vali mínění, jaké chtí, a kdykoli řeknu přirozenost člověka, 
rozuměli tomu tak, že míním člověka.4) Neníť mezi tím roz-

')  O Pakuviovi víz I .  2,  4.
.  s)  O Filoktetovi viz 29, 44. Následující slova jsou vzata z Filok- 

téta Akciová; víz I. 6, 16.
3) Kdyby se příroda nestarala o věci neživé, přestala by býti pří

rodou vše obejimajicí a vzdala by se svého velikého úkolu.
4) Není jasno, proč dcero, mluvě o neživých věcech, náhle pře

chází k člověku. Ostatně jinak smýšlející nepopírali, že jednotlivé věci
Cícero, O nejvyňáim dobru. 11
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dílu. Neboť spíše by mohl každý sám od sebe se odloučí ti 
nežli pozbyti touhy po věcech, jež mu jdou k duhu. Právem 
tedy nejvážnější filosofové odvodili základ nejvyššího dobra 
od přírody a domnívali se, že onen pud po věcech přírodě 
přiměřených je všem vrozen, poněvadž jsou tyto věci obsa
ženy v onom odporučovám' přírody, následkem jehož sami 
se milují.

Hlava 12.

3-4. Dále dlužno příhlédnouti, poněvadž dostatečně do
kázáno jest, že každý sám sobě od přirozenosti jest drah, 
jaká jest lidská přirozenost. Neboť to jest předmětem našeho 
vyšetřování. Jest však zřejmo, že se člověk skládá z těla a 
duše, ale tak, že síly duševní zaujímají místo prvé, síly tě
lesné druhé. Dále vidíme také to, že i tělo tak jest utvářeno, 
že vyniká nad jiné, a duse tak zařízena, že je i smy sly opa
třena i má přednost ducha, jemuž je podrobena celá lidská 
přirozenost, a v němž tkví jakási podivuhodná síla rozumu, 
poznávání, vědění a všech ctností. Neboť co náleží tělu, nedá 
se co do významu srovnati s částmi duše, a poznání toho jest 
snazší. Počněme tedy s tím. — 35. Jest tedy zřejmo, jak části 
našeho těla a celá jeho postava, podoba i vzezření jsou pří
rodě přiměřeny. Není též pochybnosti, jaké čelo. oči, uši a 
ostatní části jsou člověku vlastní. Ale jistě jest třeba, aby 
byly zdrávy a čilé, a měly své přirozené pohyby a úkony, 
aby jednak nic z nich nescházelo, jednak nebylo chorobno 
a chabo; tot je požadavkem přírody. Jest však také jakási 
činnost tělesná, jež v pohybu i klidu zachovává souhlas s pří
rodou. Prohřeší-li se v tom kdo skroucením a znetvořením 
jakýmsi a ošklivým pohybem neb postavením, jako na př. 
kdyby se jal choditi po rukou a utíkati ne ku předu, nýbrž 
do zadu, zdálo by se, že zřek se úplně sám sebe a vysvlek 
člověka z člověka nenávidí přirozenosti. Proto i některé způ
soby sedění a zženštilé i nemužné pohyby, jaké shledáváme 
u lidí nestoudných a změkčilých, jsou proti přírodě, tak že

mají jakousi přirozenost, a nebránili výkladu přirozenosti člověka, nýbrž 
popírali jen přirozenost božštější, jež vším proniká.
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i když se to děje pro nějakou vadu duševní, přece se zdá, 
že přirozenost lidská se mění co do těla. — 36. Proto na
opak umírněné a ladné držení těla, takové stavy a výkony 
tělesne zdají se přírodě přiměřené. Dále pak duše musí nejen 
být i, nýbrž také míti určitý ráz, tak že má všechny své části 
neporušené a žádná ze ctností jí neschází. Také každý ze 
smyslil má svoji vlastní přednost, aby mu nic nevadilo, aby 
každý smysl zastával svůj úkol v rychlém a snadném pojí
mání věcí, jež jsou smyslům podřízeny.

Hlava 13.

Duše pak a ona část duše, která jest nejhlavnější, a zvána 
je duch, má větší počet přednosti, ale dva hlavní druhy jich. 
Jeden se skládá z těch, které jsou jí vrozeny její vlastní 
přirozeností a slují nedobrovolné, druhý pak z těch, které 
spořívají ve vůli a více ve vlastním smysle ctnostmi se nazý
vají. a jejich výtecnost jest mezi přednostmi duševními zvlášť 
vynikající. K prvnímu druhu náleží učelivost, paměť; a to 
téměř vše zahrnuje se jedním jménem nadání, a ti, kdož 
mají tyto přednosti, slují nadaní. Druhý pak druh skládá se 
z velikých a opravdových ctností, které nazýváme nedobro
volnými, jako jsou rozumnost, mírnost, statečnost, spravedl
nost a ostatní toho druhu. To bylo třeba úhrnem říci o těle 
a duši; tím jest již jaksi nastíněno, čeho přirozenost člověka 
vyžaduje. — 37. Z toho je zřejmo, poněvadž chováme lásku 
k sobě samým a přejeme si vše jak v duši tak na těle míti 
dokonalým, že toto jest nam milo samo sebou a že má nej
větší vliv na dobrý život. Neboť kdo si vytkl za cíl sebe
záchovám, tomu musí také části jeho bytosti býti drahými a 
tím dražšími, čím jsou dokonalejšími a chvalitebnějšími ve 
svém druhu. Jeť předmětem touhy ten život, jenž je zásoben 
přednostmi duševními a tělesnými, a v něj dlužno klásti nej- 
vyšší, dobro, ježto má býti takovým, aby bylo tím nej vyšším 
mezi věcmi žádoucími. Když to seznáno, nelze mítí pochyb
nosti o tom, že, ježto lidé jsou si drahými sami o sobě a 
z vlastního popudu, také části jak těla tak duše i oněch věcí^ 
které jsou v pohybu i klidném stavu u nich obou, jsou pě

li*
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stovány s láskou jim vlastní a vyžadovány samy o sobě. — 
38. Po tomto výkladě jest snadný závěr, že z vlastností našich 
jsou nejžádoucnější ty, které mají největší hodnotu, tak že 
u částí právě nejlepších, jež jsou vyžadovány samy o sobě, 
jejich přednost jest nejžádoucnější. Následkem toho přednost 
duševní stavíme výše než tělesnou, a duševní přednosti ne
dobrovolné jsou zastiňovány přednostmi dobrovolnými, které 
jsou zvány ctnostmi ve vlastním smysle, a neobyčejně vyni
kají, poněvadž povstávají z rozumu, nad nějž není v člověku 
nic božštějšího. Neboť u všech tvoru, jež příroda plodí a za
chovává, které jsou buď bez duše aneb nehrubě jinak, jest 
nej vyšší dobro v těle. Není tedv nevtipný onen výrok o vepři, 
že totiž tomuto dobytčeti dán byl duch místo soli, aby neshnilo.

Hlava 14.

Jsou však některá zvířata, která mají něco podobného 
ctnosti jako lvové, jako psi, jako koně, u nichž nevidíme 
pouze činnosti tělesné jako u vepřů, nýbrž s jakési stránky 
i jakousi činnost duševní. U člověka však jest vrcholem všeho 
duše a v duší rozum, z kterého vzniká ctnost, jež se definuje 
jako dokonalost rozumu. Ji dlužno opět a opět vykládali. — 
39. Také plodiny zemske inají jakési vychovám a zdokonalo
vání nenepodobné témuž u tvoru. Tak říkáme o révě, že žije, 
že umírá, a o stromu, že je mlád, že je stár, že je při síle,
Xa  V ft ol n/1 lr Am í aVi  a  nnní nnmíetnA Tolrrk íinímn li r>i ť n_C5Ltll LÍC- iiaoicuncui luuu ucm iicimoiuu, janu ciuniic u £ i»

čichů, tak také u nich pokládati něco za přiměřeno a od porno 
jejich přirozenosti a domnívat! se, že je jakási pěstitelka jích 
vzrůstu a výživy, t. j. znalost a umění rolníků. To ořezává, 
utíná, přímí, zvedá, podepírá, aby mohly čelili tam, kam je 
vede přirozenost, tak že by révy samy, kdyby mohly mluviti, 
vyznaly, že tak třeba s nimi zacházeti a tak jich ošetřovati. 
A nyní ovšem to, co révu ošetřuje — abych právě o ní 
mluvil — přichází zevně; jeť v ní samé nehrubě velká síla, 
aby se mohla míti co nejlépe, kdyby se nepoužilo nijakého 
ošetřování. — 40. Kdyby však réva nabyla smyslu, že by totiž 
měla jakousi mohutnost chtěcí a samostatný pohyb, co myslíš, 
že by učinila? Neobstarávala by sama toho, Čeho dosahovala



od sadaře? Ale nedomyslíš-li se, že by jí přibyla starost za- 
chovati také smysly samy a jich veškero chtění a údy, kdyby 
jí jaké byly přiděleny V Tak k tomu, co vždy měla, připojí 
to, co později přibylo, a nebude míti téhož cíle, který měl 
její pěstitel, ale bude chtíti žiti podle té přirozenosti, která 
jí později byla vštípena. Bude tedy míti podobné nejvyšší 
dobro jako dříve, ale přece ne totéž: nebudeť vyhledávati 
dobra rostliny, nýbrž živočicha A což kdyby jí byl dán ne
jenom smysl, nýbrž i duše lidská V Není-li nutno, aby jednak 
ony dřívější vlastnosti zůstaly, tak že by bylo třeba je zacho- 
vávati, jednak aby tyto nově přibylé byly mnohem dražšími, 
a právě nejlepší část duše nejdražší, a v tomto zdokonalování 
přirozenosti aby spočívalo nejvyšší dobro a sice tak, že by 
daleko největší přednost měl rozum? Tak vzniká nejvyšší 
z věcí žádoucích a odvozena od prvního doporučování přírody 
vystupuje po mnohých stupních, aby dospěla k vrcholu, jenž 
se dovršuje neporušeným stavem tělesným a dokonalým roz
umem.

Hlava 15.

41. Ježto tedy podstata přirozenosti je taková, jak jsem 
ji vyložil, kdyby každý, jak jsem zprvu řekl, hned po naro
zení sebe poznával a mohl posouditi podstatu jak celé při
rozenosti tak i jednotlivých částí, viděl by ihned, co jest to 
námi hledané nejvyšší a poslední všech věcí žádoucích a ne= 
mohl by se v ničem mýliti. Nyní však je s počátku přiroze
nost skryta a nelze ji prohlédnouti a poznati. Postupem věku 
však ponenáhlu aneb spíše pomalu dospíváme jaksi k sebe- 
poznání. Tudíž onen první přátelský projev, jímž jsme od 
přírody sami sobě odporučováni, jest neurčitý a temný, a onen 
první pud duševní má za účel pouze to, bychom mohli býti 
zdrávi a neporušeni. Jakmile však počínáme rozeznávati a 
pociťovati, čím jsme a jak se lišíme od ostatních živočichů, 
pak počínáme se držeti toho, k čemu jsme zrozeni. — 42. Něco 
tomu podobného vidíme u zvířat. Tato nehýbají se zprvu 
z místa, na němž se narodila; později pohybuje se každé 
podle svého pudu. Vidíme, že mladí hadi se plazí, mladé

Hlava 14—15. 105
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kachny plovou, kosové létají, býci používají rohů, štírové 
žihadel, a že zkrátka každému jeho vlastní přirozenost je 
vůdkyní v životě. Něco podobného jeví se i u pokolení lid
ského. Neboť maličtí leží po narození tak, jakoby neměli 
duše. Jakmile však nabyli trochu síly, používají duše i smyslňv 
a namáhají se, aby se vzpřímili, používají rukou a poznávají 
sve vychovatele. Pak se těší se soudruhy a rádi se s nimi 
druží, oddávají se hře, jsou upoutáváni posloucháním pohádek 
a z toho, co jim nadbývá, chtí se zavděciti jiným, pozorují 
s velikou zvědavostí, co se děje doma, počínají o něčem pře- 
mýšleti a se učiti, chtí znáti jména těch, které vidí, a když 
v něčem závodí se soudruhy, zvítězí-li, rozplývají se radostí, 
přemoženi jsouce však jsou zdrceni a malomyslni. Dlužno se 
domnívati, že nic z toho neděje se bez příčiny. — 4)J. Jeť 
bytost člověka od přírody tak uzpůsobena, že se zdá liýti 
učiněna k pojímání každé ctnosti, a proto maličtí jsou bez 
učení uchvacováni obrazy ctností, jichž zárodky v sobě mají. 
To jsou základní prvky přírodní, jichžto rozvojem vytvořuje 
se jaksi zárodek ctnosti. Neboť jsme tak zrozeni a utvářeni, 
že chováme v sobě základní pudy činnosti, lásky k jiným, 
štědrosti a vděčnosti, a máme ducha schopného vědomosti, 
rozumnosti, statečnosti, nenakloněného protivám těchto vlast
ností. Proto ne bez příčiny vidíme u hochův ony uvedené, 
abych tak řekl, jiskry ctností, na nichž musí se rozžíhati 
rozum filosofa, aby tento, jda za ním jako za nějakým bož
ským vůdcem, dospěl k cíli přirozenosti. Neboť, jak jsem již 
často podotkl, v útlém věku a při slabém ještě duchu dá se 
pozorovat! síla přírody jako skrze mlhu. Když však postupem 
duše zmohutní, poznává sice sílu přirozenosti, ale jako takou, 
která může dělati další pokroky jsouc sama o sobě teprv 
pouze začata.

Hlava 16.

44. Dlužno tedy vniknouti v přirozenost věcí a důkladně 
prozkoumati, čeho požaduje. Jinak nemůžeme poznati samy 
sebe. A poněvadž tento předpis byl vznešenějším, nežli aby 
se zdálo, že vyšel od člověka, proto byl připsán bohu. Velí
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nám tedy p y t h i j s k ý  A p o l l o  poznávat! sebe samy. Poznání 
sebe však spočívá jedině v tom, abychom znali svou bytost 
tělesnou i duševní a vedli taký život, který oddán je požitku 
obou. Než poněvadž pud duševní od počátku k tomu čelili 
abychom měli jmenované statky v podstatě co nej dokonalejší, 
dlužno vyznati, že, když jsme dosáhli toho, po čem jsme tou
žili, příroda u toho jako u svého cíle se zastavuje, a to že 
jest nejvyšší dobro. A toho zajisté dlužno se domáhati celého
0 sobě a pro ně same, poněvadž již dříve bylo dokázáno, že
1 jednotlivé části toho jsou žádoucí samy o sobě. — 45. Bu- 
de-li se vsak někdo domnívali, že jsme při výpočtu těles
ných předností pominuli rozkoše, budiž vyšetřování o tom 
odloženo na jinou dobu. Neboť pro předmět našeho jednání 
je to lhostejno, patří-li rozkoš k věcem, jež jsme označili 
jako věci přívodně přírodě přiměřené, čili nic. Jestliže totiž, 
jak mně aspoň se zdá. nedovršuje rozkoš dober přirozených, 
bylo jí pominuto právem; pakli však je v ní, co někteří *) 
tvrdí, nevadí to nic tomuto našemu pojmu nej vyššího dobra. 
Neboť přidruží-li se rozkoš k vytčeným základním požadavkům 
přírody, přidruží se k nim jedna tělesná výhoda, avšak ne
změní tím vymezení nej vyššího dobra, jak jsme je podali.

Hlava 17.

46. A posud sice odůvodňování naše postupovalo tak, že 
úplně vycházelo od prvých požadavků přírody. Nyní však 
přidržme se již jiného způsobu dokazování,2) že nejenom 
protože milujeme samy sebe, nýbrž poněvadž každá část při
rozenosti jak v těle tak v duši má svůj zvláštní ráz, proto 
v těchto ohledech býváme z vlastního popudu nejvyšší měrou 
pohnuti. A, bych začal u těla, nevidíš-li, jak lidé tají, mají-li 
na údech nějakou nepravidelnost, neduh neb znetvoření V Jak 
také úsilně se vynasnažili, zda by se toho mohli dodělati, 
abý chyba jejich tělesna nebyla patrna aneb se jevila co nej-

') E p i k u r ,  K a l l i f o n ,  D í o d o r .
2) Skutečně však to není nic nového, jak ukázal Madvig, nýbrž, 

opakování předešlého, jež se mělo spojití s § 45 jako prosté pokračováni
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menší? Jak i mnohé bolesti snášejí pro léčení, aby, třeba 
samo užívání údů nejenom nebude větší, nýbrž bude menší, 
přece jejich zevnější tvar vrátil se ku přirozenosti? Vždyť, 
ježto všichni od přirozenosti pokládají sebe v celku za žá
doucí a to z nijaké jiné příčiny, leč k vůli sobě, nutně inusí 
býti samy o sobě žádoucími Částky toho, co jest v celku po
žadováno. — 47. A což v pohybu a postavě tělesné není nic, 
co sama příroda uznává pozoruhodným ? Jak kdo chodí, 
sedí, jaké má kdo tahy obličeje, jaké posuiiky? Není \ těch 
věcech nic, co pokládáme za důstojno neb nedůstojno svo
bodného Člověka? Zdali nepokládáme mnohé za hodny nevole, 
kteří jakýmsi pohybem neb postavou patrně opovrhují zi- 
konem a mírou přírody ? A poněvadž tyto nedostatky tělesne 
hledíme odstraní ti, proč by se vlastně neměla také krása 
právem pokládatí za žádoucí sama o sobě? Neboť máme-li 
za to, že dlužno se stříd znetvoření a zmrzačení tělesného 
Samého o sobě, proč bychom se neměli též, a snad ještě více, 
domáhá ti důstojné postavy samé o sobě V 1 také zdraví, tě
lesných sil, bezbolestnosti budeme požadovat i nejen pro užitek, 
ale i pro ně samé. Neboť poněvadž přirozenost chce býti do
konalou ve všech svých částech, vyžaduje toho stavu těles
ného Samého o sobě, který jest nejvíce přiměřen přirozenosti, 
jež je celá uvedena Ye zmatek, je li tělo buď chorolmo neb 
cítí bolesti aneb postrádá sil.

Hlava 18.

48. Pozorujme nyní části duše, jichžto zjev jest stkvé- 
lejší. Čím jsou tyto vznešenější, tím jasnější podávají známky 
přirozenosti. Jest nám tedy vrozena taková láska k poznávání 
a vědění, že u nikoho nemůže vzniknouti pochybnost, že lid
ská přirozenost bývá unášena k těmto věcem, nejsouc vábena 
nižádným ziskem. Zdaž nevídáme, jak se hoši nedají ani bitím 
odstrašit! od pozorování a prozkoumávání předmětů? jak byvše 
odehnáni zpět běhají? jak se radují, že něco vědí? s jakou 
radostí to vypravují jiným? jak bývají poutáni slavnostními 
průvody, hrami a divadly toho druhu a proto třeba hlad 
i žízeň snášejí? A což zdali pak nevidíme, že milovníci kras-



Hlava 18-19.

ných věd a umění, nedbajíce zdraví ani jmění, vše snášejí, 
jsouce okouzleni pouhým poznáváním a věděním, a největšími 
starostmi a námahami splácejí onu rozkoš, již pociťují pří 
učení V — 49. Mně aspoň se zdá, že H o m e r  měl něco po
dobného na zřeteli při báji o zpěvu S e i r e n .  Zdá se totiž, že 
nikoli lahodou hlasitv aneb jakousi novostí a rozmanitostí 
zpěvu vábily k sobě plavce kolem plující, nýbrž protože pro
hlašovaly, že mnoho vědí, tak že lidé z touhy po poučení 
u jejich skalních slují uvázli. Neboť tak zvou k sobě Ulixa 
(přeložilť jsem jak leccos jiného z Homera tak právě toto 
místo :

Ulixe, ozdobo Ííecka, proč nezavítáš k nám s lodí, 
by ti tak popřáno bylo zde zpěv náš pojímat sluchem V 
Vždyť přece posavad nikdo se neplavil po pláni siné, 
jenž by tu nestanul dříve jsa okouzlen lahodou zpěvu: 
písněmi rozmanitými pak pokochav horoucí srdce, 
zmoudřev zde s lodí se vrátil ku břehům vlasti své rodné. 
Známeť i válečnou vřavu tu hroznou, porážku děsnou, 
kteroužto do Troje Kecko přivezlo po vůlí boží, 
známe i příběhy všecky vůkol po světě šírém. *)

Homer zpozoroval, že by báje nedošla víry, kdyby se tak zna
menitý hrdina dal písničkami polapiti v síť a upoutat i. Vědo
mosti mu slibují a nebylo divu, že tyto byly muži bažícímu 
po moudrosti dražší nežli vlast A chtíti věděti všechno, ať 
je to jakéhokoli druhu, jest známkou lidí všetečných, avšak 
pozorováním důležitějších předmětů býti vedenu k touze po 
věděni dlužno pokládati za odznak výtečníků.

Hlava 19.

50. Jak veliké nadšení pro vědy bylo as u Archimeda,*) 
jenž kresle v písku jakési tvary s přílišnou zaujatostí, ne
zpozoroval ani dobytí rodného města? Jak neobyčejného ducha *

' *) Cicero přeložil z Homérovy Odysseje XII, 1«4—191. Zde podá
váme překlad veršů Ciceronovýcli.

a) A r c h i m e d e s  nar. 287 př. Kr, jeden z největších m&thematikfi 
starověku, byl zavražděn od římského vojáka při dobytí svého rodného 
města S y r a k u s  r. 212.

169
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věnoval A r i s t o x e n o s  *) hudbě? S jakou horlivostí as prožil 
Aristofanes*) věk svůj ve vědách? Co mám říci o P y t h a 
g o r o v i ,  c o  o  P l a t o n o v i  aneb o D e m o k r i t o v i ?  Mužové ti, 
jak vidíme, z touhy po poučení prošlí nejzazší země. Ti, kdo 
toho nedovedou ocemti, nepocítili jak živi lásky k něčemu 
velikému a poznání hodnému. A zde podotýkám, že ti, dle 
jejichž výroku pěstují se jmenovaná studia pro duševní roz
koše, nechápou, že proto jsou sama o sobě žádoucí, poněvadž 
se jimi duch baví i bez naděje na užitek a raduje se z pou
hého vědění, třeba mu i b \ l o  na obtíž. — 51. Ale co plátno 
další zkoumání o věcech tak patrných V Ptejme se Samých 
sebe, jak nás dojímají pohyby hvězd, pozorování zjevu ne
beských a poznáváni toho všeho, co je zastřeno tajemnou 
rouškou přírody, a jak nás baví dějepis, jejž sledujeme až 
do konce, věci vynechané opakujeme, v začatých pokračujeme? 
A není mi neznámo, že dějepis poskytuje též užitku, nejen 
zábavy. Což když čteme s rozkoší smyslené příběhy, z nichž 
se nedá vyJouditi žádný užitek? — b'i. Což chceme-li si za
pamatovat! jména těch, kteří něco vykonali, jejich rodiče, 
rodiště a mimo to mnohé věci zcela vedlejší? Což jestliže 
lidé nejnižšího stavu nemající naděje, že něco provedou, ba 
i řemeslníci baví se dějepisem V A můžeme se přesvědčiti, že 
hlavně ti mají touhu slyšeti a čisti dějiny, kteří jsouce sešlí 
věkem jsou daleci naděje na nějakou činnost. Z toho možno 
nabýti přesvědčení, že ve věcech samých, jimž se učíme a 
jež poznáváme, tkví lakadla, jimiž jsme povzbuzováni b učení 
se a poznávání. — 53. A staří filosofové ovšem vyličují bu
doucnost života moudrých na ostrovech blažených. Domní
vají se, že tam, zbaveni jsouce starosti, nepotřebujíce životní 
výživy a úpravy, nebudou dělati nic jiného, než že budou 
celý čas tráviti pátráním a učením se v poznávání přírody. 
My však vidíme, že je to nejen zábavou blaženého života

*) A r i s t o x e n o s  z Tarenta kol r. 81tí, žák Aristotelův, spisovatel 
díla o theorii hudby (dpfiovLxd ormjrřťa) dosud zachovaného, hleděl stu
dium hudby spojití s filosofií.

*) A r i s t o f a n e s  byzantský, kol. r. 264 slavný grammatik, před
stavený alexandrijské knihovny, zjednal si zvláštní zásluhy o kritiku 
básni Homérovýcb.
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nýbrž i úlevou ve bědách. A tak mnozí jsouce v moci ne
přátel neb násilníků, mnozí ve vazbě, mnozí ve vyhnanství 
ulevili bolu svému vědeckými studiemi. — 54. První muž 
tohoto státu, D e m e t r i o s  f a l e r s k ý , l )  byv proti právu 
z vlasti své vypuzen odebral se ke králi P t o l e m a j o v i  d o  
A l e x a n d r i e .  Vynikaje právě v té filosofii, ku které teď vy
zýváme, a byv posluchačem Theofrastovým napsal v oné osudné 
prázdni mnoho znamenitého, nikoli snad k vlastnímu použití, 
neboť toho byl zbaven, nýbrž ono vzdělání ducha platilo mu 
jaksi za potravu ušlechtilosti v člověku. Vždyť jsem často 
slyšel z úst K n a e j a  A u f i d i a ,  bývalého praetora, muže vzdě
laného, slepého, že v něm vzbuzuje touhu po světle spíše 
světlo samo nežli užitek z něho. ’2) Ba domnívali bychom se, 
že i spánek je nám dán proti přirozenosti, kdyby nepřinášel 
odpočinku tělu a jakéhosi léku proti námahám. Zbavujeť nás 
smysliiv a ruší veškeru činnost. Kdyby tedy přirozenost od
počinku buď nepožadovala aneb mohla ho nabýti nějakým 
jiným prostředkem, milerádi bychom to dovolili, kdyžtě i nyní 
pro nějakou práci aneb poučení se téměř proti přirozenosti 
bdění oddáváme.

Hlava 20.

55. Jsou však ještě jasnější, ano zcela zřejme a naprosto 
nepopiratelné známky přírody, hlavně ovšem u člověka, ale 
i u každého živočicha, že duše touží vždy po nějaké činnosti 
a že by nedovedla pod žádnou podmínkou přetrpěti věčný 
klid. To se dá snadno poznati v prvním útlém věku dětském. 
Neboť, ač chovám obavy, že přes míru užívám příkladů to-

') D e m e t r i o s  z Falera v Attice, žák Thoofrastův, řídil z rozkazu 
Kassandrova athénský stát (317—307) tak šťastně, že mu bylo postaveno 
mnoho soch. Po dobyti Athén D e m e t r i e m  P o l i o r k e t e m  musil utéci. 
Odebral se do T h é b  a  p a k  k e  P t o l e m a j o v i  S o t e r o v i ,  jehož 1’ádcem 
se .stal. Byl nejeu vynikající státník, uýbrž i znamenitý řečník a učenec.

'*) K n a e j u s  A u f i d i u s  byl r. LOS praetorem, psal římský dějepis 
řecký. Smysl jest: Slepý Aufidius říkal, přeje-li si zraku, že se to ne
děje z touhy po zevnějších výhodách, které by měl od svého zraku k obsta
ráváni svého hospodářství a ke správě státní, nýbrž světlo samo o sobě 
a požitek, jež by mu poskytlo ve vědách, vzbuzuje v něm onu touhu.
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hoto druhu, přece všichni staří filosofové, hlavně pak naši, 
přistupují ku kolébce majíce za to, že u dětí mohou nejlépe 
poznati vůli přírody. Vidíme tedy, že ani nemluvňata nedovedou 
zachovati klid. Když však trochu dále pokročila, baví se hrami 
třeba pracnými a nedají se ani bitím odstrašiti. A tato touha 
po nějaké činnosti roste zároveň s lety. Proto nepřáli bychom 
si, aby nám byl poskytnut spánek E n d y m i o n f i v  r) i kdyby
chom bylí přesvědčeni, že se pokocháme nejroztomilejšími 
sny; a kdyby se tak stalo, pokládali bychom to za smrt. — 
56. Ba vidíme, že i největší lenoši, vynikající zvláštní nepo
chopitelnou netečností, jsou vždy tělesně i duševně činili a 
nevadí-li jim nějaký nutný úkol, buď vrhcábnice žádají neb 
nějaké hry vyhledávají aneb po nějaké rozprávce se ohlížejí 
a, neznajíce ušlechtilého požitku plynoucího z věd, vyhledá
vají jakýchsi kroužků a besed. Ba i zvířata, jež zavíráme pro 
svou zábavu, ač jsou lépe živena než na svobodě, přece ne
rada trpí svojí vazbu a pociťují tesknost po volných a ne
vázaných pohybech udělených jím přírodou — 57. Proto, 
čím kdo má lepší přirozené vlohy a čím lépe byl vychován, 
tím méně chtěl by býti na světě, kdyby zbaven jsa vší čin
nosti mohl se oddávati požitku nejvybranějších rozkoší. Něhot 
lidé buď s větší chutí se věnují činnosti soukromé aneb, ma- 
jí li vyššího ducha, vrhají se na dráhu státnickou, přejímajíce 
hodnosti a vojenské vrchní úřady aneb se oddávají úplně 
vědeckým studiím. A v takovémto životě jsou dalecí toho, 
aby se pachtili za rozkošemi, ba oni snášejí starosti, rozči
lení a bezesné noci a používají nej lepší části člověka, kterou 
musíme pokládati za něco božského v sobě, bystrosti ducha 
a rozumu nebažíce po rozkoši ani se neštítíce práce. Pii tom 
však neopomíjejí diviti se starověkým vynálezům neb nověj
ším objevům. Nemohouce se pak zaměstknání toho nabažiti 
a zapomínajíce na vše ostatní, nemyslí nic nízkého, nic spro
stého. A v takovýchto zaměstknáních spočívá takové kouzlo,

') E n d y m i o n ,  pastýř unesený Jevem do nebes, odkud byl za
puzen, protože miloval Iunonu. L u n a ,  uchvácena láskou k němu, skryla 
jej v jeskyní na karské hoře Lat mu a obcovala s ním. On se nepro
budil nikdy. Proto vešel jeho spánek v přísloví.

■
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že vidíme, kterak i ti, kteří si vytkli jiné nejvyšší dobro, 
jež vyměřují buď dle užitku neb rozkoše, přece věnují svůj 
život výzkumům a výkladům podstatných vlastností věcí.

Hlava 21.

5*. To tedy jest patrno, že jsme zrozeni k činnosti. 
Avšak činností je více druhů, tak že dokonce menší jsou za
stiňovány většími. Nejdůležitější však jsou předně, jak aspoň 
se zdá mně a těm, jejichž soustavou se nyní obíráme, pozoro
vání a poznávání věcí nebeských a těch, které od přírody 
ukryté a utajené rozum přec dovede vyzpytovati. Za druhé 
správa státních záležitostí aneb státní věda, pak moudré, umír
něné, rázné, spravedlivé jednání a ostatní ctnosti neb skutky 
shodné s ctnostmi, kteréžto všechny zahrnujíce jedním slovem 
nazýváme m r a v n ě  d o b r é .  K poznání a vykonávání jich 
býváme vedeni nabyvše již sil postupem přirozenosti samé. 
Jsouť počátky všech věcí malé, avšak rostou pokrokem roz
voje a to ne bez příčiny. Jeť při prvním vzniku jakási něž
nost a útlost, že nelze nejlepší věci ani viděti ani je konati. 
Neboť světlo ctnosti a blaženosti, kteréžto dvě věci jsou nej
více žádoucí, vychází teprve později, ha mnohem později, aby 
se podstata jejich mohla zcela pochopiti. Pravit' P l a t o  velmi 
případné: l U a ž e n  j e ,  k o m u  i  v e  s t á ř í  p o p ř á n o  d o s í c i  
m o u d r o s t i  a  s p r á v n ý c h  n á z o r ů . 1 )  Pročež, poněvadž 
dostatečně bylo promluveno o prvých výhodách přirozenosti,2) 
pozorujme nyní důležitější důsledky toho. — 59^Příroda tedy 
tělo lidské tak zplodila a vytvořila, že něco dokonala hned 
při jeho vzniku, jiné uzpůsobila postupem věku neužívajíc 
hrubě prostředků zevnějších a cizích. Duši pak ve všech 
ostatních ohledech učinila tak dokonalou jako tělo. Opatřilať

') Plato Leg. II. p. 653 A.
.*) Výraz ten není zcela případný. Jak poznamenává Madvig, je 

pochybilo, smějí-li vůbec počátky činův a ctností, o nichž se zde jedná, 
býti počítány mezi první požadavky přírodní. Také výraz v ý h o d y  není 
případný. Vztahuje! se na věci, které v těle a mimo ně podporují životDÍ 
stav a po přednosti slují p r i m a  n a t u r a e  (viz II. 11, 33), jako zdraví, 
tělesné síly a pod.
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ji smysly způsobilými ku pojímání věcí, tak že vůbec nepo
třebuje aneb jen velmi málo podpory ku svému posilnění. 
Co však jest v člověku nejvýtečnější a nejlepší, to ostavila. 
Dala sice takového ducha, který je schopen každé ctnosti, 
vštípila mu bez učení slabé představy o nej důležitějších věcech, 
dala mu jaksi první návod v učení a uvedla ho takměř nu 
základní prvky ctnosti, které v něm tkvěly. Ale ctnost samu 
jenom začala, více nic. — GO. Jest tedy věcí naší (říkám-li n a š í .  
míním vědy) vypátrati k počátkům, jež jsme obdrželi, další 
vývoj, až bychom dosáhli žádaného cíle. To má značně větší 
cenu a jest to žádoucnější samo o sobě než buď smysly aneb 
uvedené tělesné vlastnosti. Nad to vše vyniká neobyčejná 
dokonalost duševní takou měrou, že velikost rozdílu sotva se 
dá mysliti. Proto všechny pocty, všechen podiv, všechny snahy 
vztahují se ke ctnosti a ke skutkům ctnosti přiměřeným a 
vše to, co takto v duších jest aneb takto se koná, označuje 
se jediným jménem m r a v n ě  d o b r é .  Které jsou pojmy všech 
těchto věcí, jakými názvy bývají označovány, a jaký je vý
znam a podstata každého, hned uvidíme.

Hlava 22.

61. Zde však vyložme pouze, že to mravně dobré, o kte
rém mluvím, nehledíc k naší samolásce mimo to je žádoucí

samo o sobě pro svou povahu. Toho důkazem jsou hoši,
v nichž jako v zrcadlech dá se přirozenost pozorovati. Jaká 
je u nich horlivost při závodech! jak veliké závody samy! 
jak jsou uchvácení, když zvítězili! jak se stvd\ byvše pře
moženi! jak nechtí býti obviňováni! jak touží po chvále! jaké 
námahy snášejí, aby byli náčelníky svých soudruhů! jak vý
borně mají v paměti ony, kdož si dobyli nějakých zásluh o ně, 
jakou touhu, aby se odvděčili! A to jeví se hlavně u těch, 
kteří mají právě nejlepší vlohy, v nichž příroda jaksi nasti
ňuje to, co rozumíme mravně dobrým. — 62. Ale to jeví se 
tak u dětí; jasně však je to vyznačeno v onom věku, kdy 
člověk již zmohutněl. Kdo jest tak nepodoben člověku, aby se 
nepohoršil hanebností a neschvaloval mravnosti? Kdo pak by
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ná viděl vášnivé, drzé mladíky V Kdo by naproti tomu nevážil 
si u onoho věku stydlivosti a pevnosti povahy, třeba by mu 
na tom osobně pranic nezáleželo? Kdo pak návidí zrádce 
P u l l a  N u m i t o r i a  z  F r e g e l l , ' )  ačkoli prospěl našemu 
státu? Kdo nechválí co nejvíce K o d r a , 2 )  zachraňitele tohoto 
města, a dcer É r e c h  t é o v ý c h ? 3 )  V kom nevzbuzuje nevole 
jméno T u b u l o v o ? 4 )  Kdo si neváží A r i s t e i d a  ještě po 
smrti ? Či zapomínáme, jaký dojem při poslouchání neb čtení 
to u nás vykouzluje, seznáváme-li nějaký zbožný, nějaký 
upřímný, nějaký velkomyslný skutek? — 63. Nač mluvím 
o nás, kteří jsme ku slávě a počestnosti zrozeni, vychováni, 
naváděni? Jaké pokřiky lidu a nevzdělanců propukají v di
vadle při těchto slovech: Já jsem Orest, a když naproti 
tomu praví druhý: Nikoli, vždyť já jsem, pravím, Orest...5) 
K d y ž  pak ještě oba pomatenému a popletenému králi na
značují východ z toho slovy: P r o s í m e  t e d y ,  a b y c h o m  
o b a  s p o l e č n ě  z a h y n u l i ,  kolikrátkoli se to provozuje, 
zdali pak se to někdy děje bez největších projevů podivu? 
Není tedy nikoho, kdo by zcela neschvaloval takovéhoto smý
šlení, které nejen nijakého prospěchu nevyhledává, nýbrž do
konce proti prospěchu zachovává věrnost. — 64. Takových 
příkladů plny jsou nejen básně, nýbrž i dějiny a to hlavně 
naše. Neboť my jsme vybrali nejlepšího muže ku přijetí svá
tého obrazu i d a e j s k é h o , ® )  my jsme poslali poručníky krá- *)

*) O u i n t u s  N u m i t o r i u s  P u l l u s ,  první muž ve F r e g e l l á c h ,  
místečku to v Latium u řeky L i r i s ,  prozradil římskému praetorovi 
spiknuti svých krajanů proti Římu. Fregelly byly pak zbořeny.

2) Iv od r o s ,  poslední král athénský, zachránil dobrovolnou smrtí 
Athény proti borům.

3) Dcery E r e c h t e a ,  krále athénského, když otec jejich obětoval 
nej mladší dceru dle výroku věštby, aby dobyl vítězství, přidružily se k ní 
všecky jako průvodkyně smrti.

*) O T u b u l o v i  viz II. 16, 54.
s) Vzato z truchlohry P a k u v i o v y  (viz o něm I. 2, 4). O r e s t e s .  

Srv. II, 24, 79.
6) ť u b l i u s  K o r n e l i u s  S c i p i o  X a s i k a  zvolen r. 204 př. Kr. 

jakožto nejlepší rauž s urozenými ženami převzal svátý obraz K y b e l y ,  
matky bohů, který byl z Frygie do Říma převezen. Příklad tento i ná
sledující pokládá Madvig za nepřípadný,
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Ifím,*) naši vůdcové zaslíbili životy své pro blaho vlasti,2) 
naši konsulové dali výstrahu nejúhlavnějšímu nepříteli, králi, 
an se již ku hradbám blížil, aby se měl na pozoru před je
dem,3) v našem státě vyskytla se žena, jež dobrovolnou smrtí 
smyla násilné zprznění,4) i muž, kterýž zavraždil vlastní dceru, 
aby nebyla zprzněna.5) Kdo pak není přesvědčen, že ti, kdož 
vykonali vše to a mimo to nesčetne jiné vedeni jsouce le
skem mravní ušlechtilosti, nedbali svého vlastního prospěchu, 
a že my vychvalujíce to nemáme na zřeteli nic jiného než 
ctnost?

Hlava 23.

Z tohoto krátkého výkladu (neprohráli jsem bohaté látky} 
jak jsem mohl, poněvadž ve věci nebylo nižádné pochybnosti), 
avšak z těchto věcí zajisté vyplývá, že i veškery ctnosti i ono 
mravně dobré, jež z nich vzniká a v nich tkví, je žádoucí 
samo o sobě. — 65. Avšak v celém oboru mravně dobrého, 
o němž mluvíme, není nic tak vyzařujícího a tak daleko
sáhlého jako vzájemné spojení lidí mezi sebou a jakési tak- 
měř společenstvo ku sdělováni vzájemných prospěchů v a láska 
k pokolení lidskému sama o sobě. Tato vznikši hned při plo
zení, poněvadž dítky jsou milovány od rodičův, a celý dům 
je spojen sňatkem a potomstvem, šíří se ponenáhlu ven na
před krevním příbuzenstvem, pak švagrovstvím, potom přá
telstvím, na to sousedstvím, pak spoluobčany a těmi, kteří 
jsou spojenci a přáteli našeho státu, posléze souvislostí ce
lého pokolení lidského. Tato duševní nálada přidělující kaž
dému, co mu patří, a udržující jmenované společenstvo lid
ského sdružení dobročinností a slušností, jmenuje se spravedl
nost; její družky jsou poctivost, dobrota, štědrost, dobrotivost, *)

*) M a r k u ®  A e m i l i u s  spravoval Aegypt jako poručník krále 
P t o l e m a j a  I V .  E p i f a n a .

*) Míněni jsou D e c i o v é ,  o nichž viz II. 19, 61.
3) Konsul Fabricius poslal P y r r h o v i ,  králi epeirskému, list, jejž 

mu zaslal osobní lékař Pyrrhův, nabízeje se, že za odměnu Pyrrha otráví.
4) L u k r e t i a ,  o níž viz II. 20, 66.
6) V e r  g i n  i u s ,  o němž viz II. 20, 66.
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vlídnost a které jsou ještě toho druhu. A tyto vlastnosti jsou 
potud vlastní spravedlnosti, že jsou společný ostatním ctno
stem. — 66. Neboť, ježto přirozenost lidská je stvořena tak, 
že má vrozený jakýsi smysl občanský a lidový, co zvou Ře
kové nohzixóv:1) nebude nic, cokoli bude konati kterákoli 
ctnost, v rozporu se společenstvím a s vyloženou láskou a 
společnosti lidskou, a navzájem spravedlnost, jako se při pro
vádění rozšíří na ostatní ctnosti, tak také jich bude požadovati. 
Nemůžeť býti spravedlnost zachovávána leč od muže stateč
ného, leč od muže moudrého. Jaký je tedy tento celý soulad 
a souhlas ctností, o němž mluvím, takové je též samo ono 
mravně dobré, ježto mravně dobré je buď sama ctnost neb 
ctnostný skutek. Život souhlasný s takovýmto jednáním a 
odpovídající ctnostem může býti pokládán za mravně správný, 
mravně dobrý, důsledný a souhlasný s přírodou. — 67. Přes 
toto vnitrné úzké spojení ctností mezi sebou činí přec filoso
fové v jistém ohledě rozdíly. Neboť, ač jsou tak těsně spo
jeny mezi sebou, že jsou všechny všech účastny a jedna od 
druhé se nedá odloučiti, přece má každá pro sebe svůj zvláštní 
obor, tak že se statečnost osvědčuje v námahách a nebezpe
čenstvích, mírnost v opomíjení rozkoší, rozumnost ve volbě 
dobra a zla, spravedlnost v přidělování každému toho, co mu 
patří. Poněvadž tedy v každé ctnosti tkví jakási starost tak- 
měř na venek obrácená a po jiných toužící a je obejímající, 
vyplývá z toho, že přátelé, bratří, příbuzní, sešvakření, občané, 
zkrátka všichni (chcemeť, aby byla jediná společnost lidská) 
jsou žádoucí sami o sobě. A přec z toho všeho není nic toho 
druhu, že by to patřilo k nejvyššímu dobru. — 68. Násled
kem toho jsou dva druhy věcí, jež jsou samy o sobě žádoucí. 
Jeden skládá se z věcí, jimiž se zdokonaluje ono nej vyšší, a 
to jsou přednosti ducha i těla. Tyto věci však, které jsou 
zevně, t. j. nejsou ani v duši ani v těle jako přátelé, rodiče, 
dítky, příbuzní, jako sama vlast, jsou ovšem věci drahé samy 
o sobě, ale nepatří přec do téhož druhu jako ony. A v pravdě 
nikdo nikdy by nedosáhl nej vyššího dobra, kdyby v něm bylo 
obsaženo všechno ono, co je vně, ač je to žádoucí.

. ■) Aristotelův známý výrok (Pdit. I. 1, 9): av&Qtonoe tpvau srožt-
xlxóv £t3ov, člověk jest od přírody tvor společenský.

Cicero, O nejvySSlm dobra. _ jg

X
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Hlava 24.

69. Jak tedy, namítneš, bude moci býti pravdou, že vše 
se vztahuje k nejvyššímu dobru, jestliže přátelství, jestliže 
příbuzenství, jestliže ostatní vnější věci nejsou obsaženy v nej- 
vyšším dobru? Patrně tímto způsobem, že věci vnější hle
díme zachovati takovým povinným jednáním, které vzniká 
ze ctnosti a sice vždy z příslušného druhu. Neboť pečování 
o přítele a otce prospívá tomu, kdo tu povinnost koná právě 
tím, že takové plnění povinnosti náleží k činům mravně správ
ným, jež vznikají ze ctností. Toho se domáhají moudří pod 
vedením přírody. Avšak lidé nedokonalí, ale nadaní přes to 
nevšedními vlohami bývají často vábeni slávou, která má 
tvářnost a podobu mravnosti. A což kdyby skrz na skrz pro
hlédli mravnost samu všestranně dokonalou, jedinou to věc 
ze všech nejznamenitější a nejvíce chvály hodnou, jakou ra
dostí byli by naplněni, když se tak neobyčejně těší z pouhého 
jejího odlesku? — 70. Neboť o kterém rozkošníku, o kterem 
vášnivá ohněm planoucím smíme se domnívali, že, oddávaje 
se požitku své nejhoroucnější touhy, jest opojen takovou 
slastí, jakou opojen byl buď S c i p i o  a f r i c k ý  starší po pře
možení H a n n i b a l a  neb mladší po vyvrácení K a r t h a g i n y ?  
Koho naplnila plavba o závod po T i b e ř e 1 )  v onen slav
nostní den takovou radostí, jakou naplnil vjezd po téže řece 
L n c i a  P a u l a ,  an přivážel zajatého krále P e r s e a ? ® )  — 
71. Nuže nyní, milý Lucie, v duchu si vytvoř výsost a vzneše
nost ctností! Pak již nebudeš pochybovali, že majitelé jejich 
áyfce s duchem velikým a povzneseným vždy jsou blaženi. 
Jsouť přesvědčeni, že všechno střídání osudu a všechny změny 
poměrův a časů budou nepatrný a sláby, jakmile vejdou 
v zápas se ctností. Neboť ony věci, jež jsme vřadili mezi 
dobra tělesná, tvoří sice doplněk nej blaženějšího života, alb 
tak, že se život blažený může bez nich obejiti. Jsouť pří- *)

*) Plavba o závod po Tibere konala se 24. června na počest bo
hyně F o r t u n y .  Mezi jiným podnikali mladí lidé zábavné plavby po 
řece dolů.

*) L u c i u s  A e m i l i u s  P a u l u b ,  příjmím Makedonský (Macedo- 
nicus), přemohl P e r s e a ,  krále Makedonského, v bitvě u P y d n y  r. 168.
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dávky dober tak malými a nepatrnými, že jich v lesku ctností 
nelze ani rozeznati jako hvězdy v paprscích slunečních. —
72. A jako je pravdou tvrzení, že vliv tělesných výhod na 
blaženost je malý, tak jest přílišnou násilností tvrditi, že není 
vůbec žádný. Neboť ti, kdo tak mluví, zapomněli, jak se zdá, 
na to, jaké základní požadavky přírodní sami uznali. Nutno 
tedy přikládali jim jakýsi význam, jen když víš, jak obmezený. 
Jeť známkou filosofa, jenž nevyhledává tak chlouby jako 
pravdy, jednak za nic nepokládati toho, co dle vlastního 
přiznání oněch ehlubičůl) je podle přírody, jednak nabýti 
přesvědčení, že tak neskonalá je moc ctnosti a tak nesko
nalá, abych tak děl, velebnost mravnosti, že o oněch ostat
ních věcech nelze sice říci, že nejsou ničím, ale přec jsou 
tak malé, že se zdají hýti ničím. Takováto jest řeč onoho, 
jenž ani nepohrdá vším mimo ctnost i ctnost samu oslavuje 
chvalaini jí příslušnými, zkrátka to jest všestranně dokonalý 
a úplný výklad nej vyššího dobra. Odtud ostatní filosofové, 
pokusivše se ujímati jednotlivé Částky, chtěli způsobiti mínění, 
že každý přednáší svěj samostatný názor.

Hlava 25.

73. A r i s t o t e l e s  i  T h e o f r a s t  vychválili často neoby
čejně vědění samo o sobě. E r i l l o s  zaujat jsa pro to jediné 
tvrdí rozhodně, že vědění je nej vyšší dobro, a že žádná jiná 
věc není žádoucí sama o sobě. Staří vyslovili se obšírně 
o pohrdání a nevážení si věcí lidských. Tohoto jediného při
držel se A r i s t o n .  Pravil, že mimo nepravosti a ctnosti není 
věci, jíž bychom se měli stříd, ani věci žádoucí. Našinci vřa
dili mezi věci přírodě přiměřené také bezbolestnost. H i e r o -  
n y m o s  prohlásil ji za nej vyšší dobro. Avšak K a l l i f o n  a  
D i o d o r , 2 )  an si jeden zamiloval rozkoš, druhý bezbolestnost, 
nemohli se přec ani jeden ani drahý obejiti bez mravnosti 
která došla u našinců největší chvály. — 74. Ba i obhájci •)

•) Stoiků.
a) O T h e o f r a s t o v i  v .  I .  2 ,  6 ,  o  E r i l l o  v i  a  A r i s t o n o v i  I I .  1 1 ,  

8 5 ,  o  H i e r o n y m o v i  I I .  8 ,  8 ,  o  K a l l i f o n  t o r  i  a  D i o d o r o v i  II. 6,19.
12*
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rozkoše vyhledávají odboček a mají ctnosti v ústech celý 
den. Tvrdí, že rozkoš bývá požadována jen z počátku, potom 
že ze zvyku se vytvořuje jakási druhá přirozenost, kteroužto 
jsouce povzbuzováni vykonávají leccos nevyhledávajíce žádné 
rozkoše. Stoikové zbývají. Tito přejali od nás ne snad pouze 
ten neb onen výrok, nýbrž celou filosofii. A jako jiní zlodě
jové mění známky ukradených věcí, tak oni, aby mohli po- 
užívati našich názorů místo svých, změnili názvy jako známky 
pojmů. Tak zbývá tato jediná nauka hodná pěstitelův ušlechti
lých umění, hodná vzdělanců, hodná slavných mužů, hodná 
státníků, hodná králů. — 75. Po těchto slovech trochu se 
zastaviv pravil: Nuže co? Myslíte-li, že jsem dostatečně po
užil práva vámi mně poskytnutého a před vaším sluchem 
filosofoval, abych se cvičil? Tu jsem odvětil: Ty v pravdě, 
Pisone, jak často jindy tak dnes jsi osvědčil takovou znalost 
toho, že kdybys nám byl častěji k službám, myslil bych, že 
se příliš nemusíme prošiti fleků. Výklad tvůj schvaluji tím 
více, poněvadž, jak se pamatuji, S t a s e a s  n e a p o l s k ý , 1 )  
onen tvůj učitel, znamenitý ovšem peripatetik, tento předmět 
vykládal značně jinak, přisvědčuje těm, kteří veliký význam 
přičítali štěstí aneb neštěstí, veliký též dobrům aneb zlům 
tělesným. Jest tomu tak, jak pravíš, vece. Ale o tom pojed
nává přítel náš A n t i o c h o s 2 )  mnohem lépe a rázněji nežli 
pojednával Staseas. Ale já se neptám, co se z mé přednášky 
líbí tobě, nýbrž tomuto našemu Ciceronovi, kteréhož jako 
žáka toužím od tebe odvrátiti.

Hlava 26.

76. Na to vece Lucies: Mně se opravdu tento výklad 
líbil velice a doufám, že rovněž i mému bratranci. Potom 
vece Piso ke mně: Co tedy, dáš jinochu tomu volnost, či 
chceš raději, aby se nčil věcem, při jichž znalosti přece ne
bude věděti nic?3) K tomu jsem odvětil: I já mu dovoluji. *)

') O S t a s e o v i  v i z  V .  3 ,  8 .
a )  O  A n t i o c h o v i  E l .  1 1 ,  3 4 .
*) Slova ta vztahují se na filosofy nové akademie, kteří popírali 

poznání pravdy a uznávali jen pravděpodobnost.
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Ale nevíš, že smím schválili tvůj výklad? Neboť kdo nemůže 
schvalovati toho, co se mu zdá hodným schválení ? Či v skutku, 
vece, může někdo schválili to, čeho nepojal, čeho nepochopil, 
čeho nepoznal? Ten rozpor, Fisone, odpověděl jsem, není tak 
veliký. Neníť jiné příčiny, proč myslím, že se nic nedá pojí
mali, nežli že pojímání definováno jest od stolků tak, že tvrdí, 
že se pranic nedá pojímali, leč co je tak pravé, že nemůže 
býti nepravým. ’) Jest tedy v této věci rozpor s nimi, s peri- 
patetiky však nikoli.2) Ale nechrne toho; vyžadujeť to hodně 
dlouhého a dosti svárlivého výkladu. — 77. Ono tvrzení, jak 
se mi zdá, pronesl jsi příliš zběžně, že všichni moudří jsou 
vždy blaženi. Výklad tvůj, nevím ani sám jak, letěl mimo. 
Nepodá-li se k tomu důkaz, pak chovám obavy, že je pravda, 
co T h e o f r a s t 3 )  řekl o štěstí, o tělesných mukách maje za 
to, že s těmito věcmi je blaženost naprosto neslučitelná. Neboť 
to je v rozhodném rozporu, aby člověk byl blaženým a spolu 
sevřen mnohými bědami. Jak se to dá srovnati, opravdu ne
chápu. Zdali pak se ti tedy nelíbí, řekl jsem, že moc ctnosti 
jest taková, že jest ku blaženosti postačitelnou? Aneb uznáš-li 
to, popíráš možnost toho, že by lidé ctnosti účastní byli bla
ženi, i když jsou stiženi nějakými zly? — Já vskutku jsem 
přesvědčen, že ctnost má moc co největší; ale jak veliká je, 
o tom jindy; nyní pouze to, může-li být tak veliká, poklá- 
dá-li se za dobro něco mimo ctnost. —‘fSTAvšak, vece, při- 
pouštíš-li stoikům, že ctnost sama, je-li přítomna, způsobuje 
blaženost, připouštíš to též peripatetikům. Neboť to, co oni 
si netroufají nazvati zly, připouštějíce, že jsou to věci drsné, 
nepohodlné, zavržitelné, proti přírodě, to my nazýváme zly^ 
ale nepatrnými a téměř nej menšími. Pročež, může-li blažen

') Stolkové učili, že všechny pojmy tvoří se v duši smyslovými 
dojmy z venku. Pravá představa je taková, jež povstává z toho, co zde 
jest, a jak to jest, otiskuje se v duši jako pečet. Jen ta představa může 
býti uznána pravou, jež nám néco skutečného představuje tak, jak to je, 
a určitými znaky se liší od každé nepravé představy. Novo&k&demikové 
prohlásili, že takového znaku není, a že nepravá představa může býti 
každé pravé představě tak podobna, že se nedá rozeznali.

*) Peripatetikové uznali skutečné pojímání a poznávání přírody, 
ačkoli jinak než stolkové; akademikové uznávali jen pravděpodobnost.

3) Víz V. 5, 12. *



182 Kniha pátá.

býti, kdo žije v trudných a zavržitelných poměrech, může 
jím býti také ten, kdo žije v malých zlech. Na to jsem od
větil: Je-li kdo, Písone, jenž v sporných případech má bystrý 
rozhled v tom, oč se jedna, jsi to zajisté ty. Pročež dej pozor, 
prosím. Neboť posud, snad mou vinou, nechápeš one otázky. 
Jsem při tom, vece, a čekám, co odpovíš na to, co jsem 
se ptal.

Hlava 27.

79. Odpovím, odvětil jsem, že se pro nynějšek neptám 
po tom, co dovede ctnost způsobit!, nýbrž po tom, co je ře
čeno důsledně, co je v rozporu samo s sebou Jak to V vece. 
Poněvadž, řekl jsem, když Zeno velebně jako výrok věštírny 
prohlašuje: „Ctnost stačí sama sobě k blaženému životu,“ 
zeptá-li se kdo: „Proč?“ odpovídá: „Poněvadž není žádného 
jiného dobra mimo mravně dobré." Neptám se nyní, je-li to 
pravda, pravím jenom tolik, že jeho výroky mezi sebou zname
nitě souhlasí. — 80. Nechť řekne totéž Epikur, že moudrý 
je vždy blažen (on v skutku to někdy hlásá plnými ústy; 
tvrdí ť, že by moudrý sužován jsa nej hroznějším i mukami 
řekl: Jak je to příjemné! jak toho nedbám!). Nehádal bych 
se s tím člověkem, proč se tak odchyluje v podstatě dobra, 
ale na tom bych stál, že nechápe, co mu třeba říci, když 
vyhlásil bol za nej vyšší zlo. Zrovna taková je nyní moje řeč 
k tobě. Jmenuješ zrovna ty věci dobry a zly, které tak jme
nují ti, kteří, jak se říká, jak živi ani namalovaného filosofa 
neviděli:* 1) zdraví, tělesné síly, postavu, krásu, neporušenost 
všech nehtů jmenuješ dobry, šerednost, nemoc, neduživost 
zly. — 81. Ona zevnější dobra vychválil jsi ty sice mírné; ale 
poněvadž jmenované výhody jsou dobry tělesnými, budeš za
jisté i věci, jimiž dobra tělesná bývají způsobena,3) čítat! 
k dobrům, totiž přátele, dítky, příbuzné, bohatství, důstoj
nosti, moc. Pozoruj, že proti tomu nic nenamítám, nýbrž 
tvrdím, že, json-li zly ony věci, ve které může moudrý upad-

') T. j. nemají ani ponětí o filosofii.
l) Piso netvrdil, že dobra tělesni bývají způsobena dobry zevními 

a ž i jsou proto žádoucí.
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nouti, nepostačí ku blaženému životu býti moudrým. Nikoli, 
odpověděl, k nejblaženějšímu životu je to málo, ale k blaže
nému dosti. Pozoroval jsem, odvětil jsem, že jsi se před chvílí*) 
tak vyjadřoval, a vím, že náš Antiochos tak vykládává. Ale 
co pak se dá méně schváliti, nežli že je někdo blažen, ale 
nedosti blažen ? A přistoupí-li něco k tomu, co stačí, stane se 
to přílišným. Ale nikdo není příliš blaženým; není tedy nikdo 
blaženějším nad blaženého. — 82. Tedy, odvece, Q u i n t u s  
M e t e l l u s , 2 )  který měl tři syny konsuly, z nichž jeden byl 
též censorem a triumfoval, čtvrtého pak praetorem a zůstavil 
je zdravé a tři provdané dcery, byv sám konsulem, censorem, 
augurem a triumfovav, dejme tomu, že byl moudrým; není-li 
blaženějším nežli R e g u l u s 3 )  — o němž též se domnívejme, 
že byl moudrým — jenž v moci nepřátel jsa usmrcen byl 
bezesností a hladem V

Hlava 28.

83. Proč se ptáš na to mne V odtušil jsem. Ptej se stoiků! 
Co myslíš, že by odpověděli? vece. Že Metellus není o nic 
blaženější než Regulus. Zde tedy, vece, dlužno začíti. Ale my 
odbočujeme, odvětil jsem, od vlastního předmětu. Neptámť 
se, co je pravda, nýbrž co každý musí říci. Kéž by jen řekli, 
že je jeden blaženější druhého!4) Hned bys je viděl překo
nány. Neboť, ježto dobro spočívá v jediné ctnosti a v mravně
dobrém samém o sobě, a ježto ani ctnost dle jich názoru 
ani mravně dobré nevzrůstá a to jediné je dobrem, jehož 
majitel nutně musí býti blažený, ježto nelze zvýšiti to, v Čem 
jediném blaženost spočívá, jak pak může býti někdo blaže
nějším druhého? Vidíš, jak to souhlasí? A v pravdě (dlužnoť 
projeviti své smýšlení) souvislost nauk je u nich podivu
hodná. Odpovídá konec počátku, prostředek obému, všechno

1) Viz V. 24, 71.
*) Q u i n t u s  C a e c i l i u s  M e t e l l u s ,  příjmím Makodonský (Macedo- 

nicus), učinil Makedouii r. 148 římskou provincii. 
s) O R e g u l o v i  v i z  I I .  2 0 ,  6 5 .
4) Cicero jeví se zde přívržencem nové akademie. Novoakademikové 

rádi druhé vyvraceli, aby osvědčili svůj dialektický bystrozrak.
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všemu; vidí důsledky i protivy. Jako v geometrii, připustíš-li 
první návěsti, musíš všechno připustit!. Uznáš-li, že není do
brem leč mravně dobré, musíš uznati, že blaženost spočívá 
ve ctnosti. Popatř opět nazpět, připustíš-li toho, musíš při- 
pustiti také ono. U vašich přívrženců není tomu tak. — 
84. „Tři druhy dober" vaše řeč plyne rychle ku předu. Do
spívá ke konci; tu uvázne jak na písčině. Řeklať by ráda, že 
moudrému nemůže nic scházeli k blaženosti. Vznešená řeč So
kratova i Platonova. Troufám si to tvrditi, vece. — Nemůžeš, 
neodvoláš-li oné věty. Je-li chudoba zlem, nemůže býti žádný 
sebe moudřejší žebrák blaženým. Avšak Zeno osmělil se na- 
zvati jej nejen blaženým, nýbrž i boháčem. Cítiti bolest jest 
zlo. Ale pak nemůže býti blaženým, kdo jest přibíjen na kříž. 
Dobrem jsou děti, zlem bezdětnost: dobrem vlast, zlem vy
hnanství; dobrem zdraví, zlem nemoc; dobrem tělesná svěžest, 
zlem neduživost; dobrem bystrý zrak. zlem slepota. Dovede-li 
moudrý jedno neb druhé potěchou si ulehčiti, jak pak snese 
všechno ? Dejme tomu, že týž člověk je slepý, neduživý, sti
žený nejpovážlivější nemocí, psanec, bezdětek, chudák, je 
mučen na mučidle; jakým jej nazveš, ZenoneV Blaženým, 
vece. — I nej blaženějším? Arciže, odpoví, vždyt jsem ukázal, že 
ta věc nemá stupňů jako ctnost, v níž jest zahrnuta i sama 
blaženost. — 85. Tobě se zdá neuvěřitelným, že jej nazývá 
nejblaženějším. A což tvé tvrzení je uvěřitelno? Neboť od- 
kážeš-li mne k lidu, nedokážeš nikdy, že člověk v tom stavu 
]G uiazen. v^uiířiZGS-ii umu n muHuryiu, O lOm Siiau uUuOU 

pochybovati, má-li ctnost takovou moc, že lidé ctnostní jsou 
blaženi třeba v býku F a l a r i d o v ě , 1 )  o tom však nebudou 
pochybovati, že výroky stoikň jsou si důsledný, vaše však že 
si odporují. Líbí se ti tedy, vece, Theofrastova kniha ®) o bla
ženém životě? Ale my se odchylujeme od vlastního výkladu, 
a, bychom nezašli ještě dále, řekl jsem, rozhodně, Piso ne, se 
mi líbí, jsou-li ony věci zly. — 86. Nezdají se ti tedy, vece, 
zly? Dáváš otázku, řekl jsem, při níž, ať odpovím to neb 
ono, nutně se musíš obrátiti sem nebo tam. Jak pak to?
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vece. Protože jsou-li ty věci zly, nemůže člověk jimi stižený 
býti blaženým; pakli však zly nejsou, je překonána celá na
uka peripatetiků. A onen vece s úsměvem: Vidím, kam míříš, 
bojíš se, že ti odvedu žáka. Jen si ho odveď, řekl jsem, bu- 
de-li tě následovati, neboť bude-li s tebou, bude se mnou.

*185

Hlava 29.

Poslyš tedy, vece, Lucie, neboť s tebou jest mi nyní 
promluviti. Veškera cena filosofie, jak praví Theofrast, spo
čívá ve zjednání blaženého života. Jsmeť všichni rozníceni 
touhou žiti blaženě. — 87. V tom se s tvým bratrancem 
shodujeme. Dlužno tedy přihlédnouti k tomu, mfiže-li nám 
to dáti nauka filosofická. Slibuje to aspoň. Kdyby filosofie 
toho účinku neměla, musili bychom se ptáti, proč vlastně 
P l a t o  procestoval Aegypt, aby se od cizích kněží naučil 
znalosti čísel a hvězd? Proč se později odebral do Tarenta 
k A r c h y t o v i ?  Proč k ostatním Pythagoreovcfim E ch e k r a- 
t o v i ,  T i m a i o v i ,  A r i o n o v i 1 )  d o  L o k e r ,  aby zpracovav 
učení Sokratovo přidal ještě nauku Pythagorovu a přiučil se 
tomu, co Sokrates zavrhoval ? Proč sám Pythagoras a) i Aegypt 
prošel i perské mágy navštívil? Proč pěšky proputoval tolika 
krajinami barbarskými, tolika moři se přeplavil? Proč zrovna 
tak jednal D e m o k r i t o s ? 3 )  O něm (nechci pátrati, zdali 
právem či neprávem), se vypravuje, že se oslepil. Jisto jest, 
že proto, aby duch co nejméně byl odvracován od badání,

l) V knihách o státě I. 10, 16 praví Cicero, že Plato po smrti So
kratově odebral se do Aegypta, pak do Itálie a na Sicílii, aby si osvojil 
učení Pythagorovo, a že obcoval s Archytou Tarentským a Timaiem Lo- 
kerským. — Nezmiňuje se tam tedy o Echekratovi a Arionovi, o nichž 
také jinde se nemluví než u Valeria Maxima (VIII 7, 2), jenž čerpal z to
hoto místa. O Archytovi viz II. 14, 45. Echekrates z Fliunta, Pytha- 
gorovec, snad týž, který vystupuje ve Faidonu Platonově a je jmenován 
v 9. listě. Timaios,  Pythagorovec z Loker v dolní Itálii, dle nějž 
nazval Plato jednu rozmluvu. Dle Zellera není jisto, je-li Timaios histo
rickou osobností.

a) O Pythagorovi viz V. 2,  4.
O Bemokritovi viz I .  6,  17.ta
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zanedbal -zděděného hospodářství a nechal pole beze vzdě
lávání, čeho jiného vyhledávaje leč blaženého života? Ač tento 
kladl v poznávání věcí, přece chtěl z onoho zkoumání pří
rody dosáhnout! duševního klidu. Neboť on toto nejvyšší 
dobro nazývá tě&vpfa1) a často u&an(iia,a) t. j. neohrožená 
mysl. — 88. Ale toto je sice znamenité, avšak ještě nedosti 
vybroušeno. Neboť on pronesl o ctnosti jen málo, a to ještě 
ne zřejmě. Tento předmět v tornto městě teprve později 
počal býti zkoumán a to nejdříve od Sokrata, pak byl pře
nesen sem3) a nebylo pochybováno o tom, že ve ctnosti spo
čívá veškera naděje jak na dobrý tak na blažený život Zeno 
přiučiv sc tomu od našinců mluvil, jak předpisuje formule 
při právních přích: O témž předmětě jinak. To ty nyní 
u něho schvaluješ. Ovšem on změniv názvy pojmftv vyhnul 
se výtce nedůslednosti, my však se jí vyhnouti nemůžeme! 
On tvrdí, že život Metelíftv není blaženějším než Regulův, 
ale že jest mu dáti přednost, že není žádoucnější, nýbrž 
přijatelnější, a kdyby nastala volba, že dlužno Metellův zvo- 
liti, Regulův odmítnout! Já nazývám blaženějším onen život, 
kterému dle něho dlužno dáti přednost, a jejž jest spíše vy- 
voliti, ale nepřikládám mu ani o poznání větší ceny než stoi- 
kové. — 89. Jaký jest v tom rozdíl, leda že já známé věci na
zývám známými jmény, kdežto oni vyhledávají nových slov, aby 
jimi řekli totéž? Tak jako Často4) je v senátě někdo, jenž si 
přeje tlumočníka, tak je nám nutno vyslechnout! je s tlumoč
níkem. Dobrem nazývám, cokoli je podle přírody; co je proti 
ní, zvu zlem nejen já sám, nýbrž i ty, C h r y s i p p e , 5 )  na 
náměstí, doma; ve škole však přestáváš tak či niti. Co tedy 
myslíš, že třeba, aby jinak mluvili lidé, jinak filosofové? Ja
kou cenu co má, o tom soudí jinak učenci než neučení. Ale 
zavládne-li mezi učenci shoda o ceně každé věci (kdyby chtěli 
býti lidmi, užili by obvyklé mluvy), ať si tvoří slova dle své 
libosti, jen když věci zůstanou týmiž. * *)

') ev&vfiia veselá, klidná mysl.
*) áfhtfipía neohroženost.
:t") Míněna akademie, kde Plato přednášíval,
*) Ctu s Langenem saepe.
®) Viz o něm I. 2, 6.
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Hlava 30.

90. Ale přicházím k výtce nedůslednosti, abys Častěji ne
opakoval, že se odchyluji. Ty kladeš ji ve slova, já jsem se 
domníval, že spočívá ve věci. Bude-li s dostatek pochopeno 
to, v Čem máme stoiky nejlepšími pomocníky, že totiž ctnost 
má takou moc, že vše jsouc proti ní postaveno mizí; když 
vše, co oni nazývají aspoň výhodami a věcmi přijatelnými, 
zvolitelnými a vybranými (jež definují tak, že jim dlužno 
přičítati dosti velkou cenu), když tedy já ty věci nazvané od 
stoikft tolika názvy z časti novými a vymyšlenými — jako 
jsou ony v y b r a n é  a  o d m í t n u t é 1 )  z části stejnoznačnými 
(neboť jaký jest rozdíl, vy žádáš-li si něco neb zvolíš? mně 
aspoň zdá se ještě vzácnějším to, co se volí, a při čem jest 
výběr), ale když to vše nazvu dobry, sejde pouze na tom, 
jak velikými dobry je nazývám, nazvu-li je věcmi žádoucími, 
do jaké míry.2) Pokládám-li je však za žádoucí touže měrou 
jako ty za zvolitelné, a nemíním-li, že jest jim přikládati 
větší cenu, já, který jo zvu dobry, než ty, který věcmi vybra
nými, musí nutně tyto věci býti zatemněny, mizeti a tratiti 
se v paprscích ctnosti jako v paprscích slunečních. — 91. Ale, 
říká se, život, ve kterém jest nějaké zlo, nemůže býti blaže
ným. Pak tedy ani obilí s hojnými a bohatými klasy, uvi- 
díš-li někde koukol, není požehnaným, ani obchod výnosným, 
stihne-li ho při největším výdělku nějaká malá škoda. Či 
děje se to všude a ve všem a jenom v životě má se díti 
jinak? A nebudeš souditi o celém podle největší části? Či 
je pochybno, že ctnost zaujímá ve věcech lidských největší 
část takovou měrou, že ostatní věci zastiňuje? Odvážím se 
tedy ostatní věci mimo ctnost, jež jsou podle přírody, na- 
zvati dobry a neošidím je o jejich staré jméno, spíše než 
bych vyhledával nějaké nové, avšak velebnost ctnosti položím 
takiněř na druhou misku váhy. — 92. Věř mi, že tato miska

') Slovo to sem nepatří, ai Cicero mluví jen o dobrech a vý
hodách.

'} Celá perioda jest anakolutb, což zachováno i v překladě.
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strhne dolů i zemi i moře. *) Neboť vždy bývá celek po
jmenován podle toho, co zaujímá nejdůležitější části a má 
největší rozsah. Říkáme o někom, že vesele žije; jest tedy 
snad veta po jeho veselém životě, je-li jednou v míře trochu 
zasmušilejší? Avšak ten případ nenastal u M a r k a  K r a s s a ,  
jenž, jak dí L u c i l i u s ,  jen jednou v životě se zasmál, aby 
proto byl méně áyťXaaTog2) nazván, jak pravý týž. P o l y -  
k r a t a  samotného nazývali šťastným. Nepotkalo ho nic, čeho 
by si byl nepřál, leč že zahodil do moře prsten, jejž si za
miloval. Byl tedy snad nešťasten pro jednu nepříjemnost, 
šťasten opět, když právě onen prsten nalezen byl v útrobách 
ryby? On v pravdě, byl-li nemoudrým (a to byl rozhodně, 
protože byl tyrannem), nebyl nikdy blažen; pakli však byl 
moudrým, nebyl nebohým ani tehdy, když byl na kříž přibit 
od O r o i t a ,  vojevůdce D a r e i o v a . 3 )  Ale byl stižen mno
hými zly. Kdo pak to popírá? Ale ona zla byla zastiňována 
velikostí ctnosti

Hlava 31.

93. Či ani toho peripatetikům nepřipustíš, aby směli říci, 
že život všech dobrých, t. j. moudrých, všemi ctnostmi opa
třených má v každém ohledě vždy více dobra než zla? Kdo 
to tvrdí? Patrně stoikové. Nikterak. Což pak nevolají právě 
ti, kteří všechno měří rozkoší a bolestí, že moudrý má vždy 
po rnce více toho, čeho si přeje, než čeho si nepřeje? Když 
tedy ctnosti přikládají tak velikou váhu ti, kteří vyznávají, 
že by ani prstem nehnuli pro ctnost, kdyby nepůsobila roz
koše, co přísluší činili nám, kteří tvrdíme, že sebe menši 
přednost duševní předstihuje všechna dobra tělesná takou 
měrou, že tato zcela zmizí? Neboť kdo pak by si troufal

') Naráží se na váhu peripatetika Kritolaa. Na jednu misku 
kladl dobra duševní, na druhou tělesná a zevnější a mínil ,  že ona má 
takovou převahu, že stlačí zemi i moře.

a) Markus Krassus,  děd známého triumvira; áyéluatog nesmě
jící se.

3) Známá příhoda o Polykratovi,  samovládci na ostrově Samu  
již vypravuje Herodpt IIL 4, 1.
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tvrditi, že to platí o moudrém, že by v případě možnosti 
ctnost na věky zavrhl, aby byl zbaven vší bolesti? Kdo z nás, 
kteří se nestydíme zlem nazvati to, co stoikové zvou trudným, 
smí říci, že je lépe něco hanebně učiniti s rozkoší nežli šle
chetně s bolestí? — 94. Nám zdá se mrzkým odpadnutí D i o -  
n y s i a z H e r a k 1 e j e *) od stoiků pro oční neduh. Jakoby se 
byl naučil od Zenona necítili bolesti, když ji cítil! Slyšel jen 
to a ani tomu se nenaučil, že to není zlem, protože to není 
mravně špatným, a že to muž má snášeti. Kdyby byl býval 
peripatetikem, byl by setrval, tuším, při své nauce, poněvadž 
tito tvrdí, že bolest jest zlem, avšak o statečném snášení 
jejích protivenství dávají týž návod jako stoikové. A věru 
tvůj A r k e s i l a o s ,  ač byl ve sporech tvrdošíjným, byl přece 
našincem; bylťžákem P o l e m o n o v ý m . 2 )  Ten zachvácen jsa 
palčivými bolestmi pakostnice, když jej navštívil Epikurovec 
C h a r m i d e s  a odcházel smuten, vece: „Zůstaň, prosím tě, 
Charmide můj; nic odtamtud neproniká až sem.“ Při tom 
ukazoval na své nohy a na prsa. A přece by byl raději ne
cítil žádných bolestí.

Hlava 32.

95. To je tedy naše nauka, jež se ti zdá nedůslednou.
Já však pro jakousi nebeskou a božskou výtečnost ctnosti, 
jež je takou, že kde je ctnost a veliké i nanejvýš chvalitebné 
skuiky ctností provedené, tam nemůže býii bída a trýzeň, 
avšak může tam býti námaha, může i nesnáz, neváhám říci, 
že všichni moudří jsou blaženi, ale že je možno, aby byl 
jeden blaženějším druhého. A přec, řekl jsem, Pisone, toto 
tvrzení musíš opět a opět odůvodňovati. Prorazíš-li jím, bude 
ti volno na svou stranu převésti nejen mého Cicerona, nýbrž . , 
i mne. — 96. Na to vece Quintus: Mně aspoň zdá se to do
statečně dokázaným, a těším se, že ta filosofie, jejíž nářadí 
již dří,ve jsem výše cenil než majetek ostatních (zdála se mi

') Přestoupil k Epikurovcům pro bolesti oční neb ledvin (Tusc* 
II. 25, 60).

• *) O Arkesilaovi viz H. 1,  2,  o Polemonovi II.  11,  34.
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tak bohatou,*) že jsem z ní mohl ěerpati, čehokoli se mi při 
mých studiích zachtělo), těším se tedy, že ta shledána dů
myslnější než ostatní. Říkaloť se. že právě to jí chybí. Ale 
není důmyslnější než naše, vece Pomponius2) žertem. Ale 
věru tvůj výklad je mi nanejvýš milý. Vyložilť jsi věci, 
o nichž se mi zdálo, že je nelze říci latinsky, a ne méně 
jasně než Kekové, Ale je čas odejiti, libo-li, a to rovnou ke 
mně. Po těch slovech, když se zdálo, že jsme předmět do
statečně probrali, všichni jsme se odebrali do města k Pom- 
poniovi,

o Viz IV. 3, e a V 8, 7. 
*) Attikus byl Epikurovec.
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