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MYSLITEL CICERO

Slavný řečník a státník Marcus Tullius Cicero žil ve století velmi 
bouřlivém. Byla to doba, kdy římská republika byla zmítána zápa
dy politickými a sociálními, doba krajně kritická. Příčinou úpor
ných bojů a válek občanských je v tomto 1. stol. před n. I. především
• i i nace ekonomická. Je zde úžasná majetková nerovnost, jež způ
sobuje také krizi v zemědělství. V rukách několika málo zámožných 
rodin se množí bohatství, zatímco na druhé straně narůstá velké 
množství chudiny. Z toho dochází k různým bouřím i revolučním 
pokusům. Bohatí na sebe pochopitelně strhují i moc politickou, 
liojují zde tehdy především dvě politické strany: optimáti a po- 
Imlárové (optimates a populares). Projevem toho jsou války občan
ské, tak už např. boje mezi optimátem Sullou a populárem Ma
rio tn. Pozdější tzv. první triumvirát (r. 60), v němž hlavní role 
uhrají dva sokové, Caesar a Pompeius, jen nakrátko tuto rozepři 
zastře. Brzy mezi oběma dojde k občanské válce, kde populár Caesar 
nabude vrchu. Ale na vrcholu své kariéry je zavražděn a dochází 
Ico sporu o jeho dědictví politické. Opět jsou tu dva sokové: Anto
ni as a Octavianus. Uzavřou sice r. 43 také triumvirát, tzv. druhý, 
ale brzy i oni svedou občanskou válku, jež skončí porážkou Anto
niovou. Octavianus má nyní volnou cestu k samovládě, jež dostane 
jméno principát. A princeps Octavianus vejde do dějin jako první 
římský císař Augustus. Toho se ovšem Cicero nedožije, neboť je 
r. 43 z návodu Antoniova zavražděn.

Cicero prošel pohnutým životem, když se musel v tak bouřlivých 
dobách vždy znovu rozhodovat, na kterou stranu se přiklonit. Jed



nal však vždy tak, že obhajoval za všech okolností římskou republi
ku ve starém pojetí a hleděl ji zachránit.

Sledujme nyní jeho život. Narodil se r. 106 př. n. I. v Arpinu 
(v Latiu). Otec se mu postaral o dobré vzdělání. Poslal ho na studie 
do Říma, aby se tu obeznámil s teorií i uměním řečnickým, se stu
diemi literárními i filosofickými. Z tehdejších filosofických prou
dů poznal tehdy hlavně nauky školy akadémické, epikúrovské a 
stoické. Akademickou filosofii poznal v podání Filóna z Lárissy, 
který přišel r. 88 do Říma; byl to žák Kleitomacha, žáka Karneado- 
va. Epikúrovo učení poznal u epikúrovce Faidra. Ale epikúreis- 
mus se Ciceronovi nikdy nelíbil, třebaže jeho celoživotní intimní 
přítel Titus Pomponius Atticus byl epikúrovcem. dcero byl však 
do té míry objektivní, že se později postaral o vydání velkolepého 
básnického kompendia epikúreismu, Lucretiova díla De rerum 
nátur a (O přírodě), když básník r. 55 zemřel. Konečně poznal 
Cicero také učení, jež jej velmi zaujalo, učení stoické. Bylo mu 
podáno patrně v duchu Panaitiově stoikem Diodotem. Tohoto si 
tak oblíbil, že později žil Diodotos dlouho v Ciceronově domě. Na 
stoicismu se už tehdy Ciceronovi zalíbila hlavně etika, a to pro své 
praktické důsledky.

Již v roce 81 vystupuje Cicero jako obhájce. Bylo to za poměrů 
velmi nejistých za diktatury Sullovy, který byl představitelem opti
mátů. Cicero se tehdy hlásil k demokratické straně populárů. 
R. 79 se Cicero odebere na studijní cestu. Jejím hlavním cílem jsou 
ovšem Athény. Přeplaví se však také do Malé Asie a na Rhodos. 
Chce se zdokonalit v řečnictví. Proto všude studuje rétoriku, aby 
poznal tehdejší všechny tři druhy řečnictví (genera dicendi): pa
tetický styl asijský, střízlivý attický a jakýsi střed mezi oběma, jejž 
představoval na Rhodu slavný učitel řečnictví Molón. Tento způ
sob se Ciceronovi zalíbil nejvíce a stal se vlastním základem jeho 
velikého umění řečnického. Cicero však spojoval rétoriku také s filo
sofií. V Athénách poslouchal vedle akadémika Antiocha dva epi
kúrovce, Zénóna a opět Faidra. Na Rhodu osobně poznal stoika



l*oseidónia, jenž na něj učinil mocný dojem. Po dvou letech se 
( '.icero vrátil z cest do Říma. Jako úspěšný řečník prošel brzy všemi 
•tupni úřednické dráhy, když se politicky přiklonil k umírněné 
<'<isti optimátů. Tak dosáhl třiačtyřicetiletý konsulátu r. 63. Tehdy 
/*otlačil spiknutí Catilinovo, což jej však politicky poškodilo. 
U. 6)0 došlo k prvnímu triumvirátu. Tehdy se stal Cicero jako 
optimát politicky nežádoucím. Proto odešel r. 58 do vyhnanství, 
kde strávil půldruhého roku. Po slavném sice návratu byl však po
liticky odstaven. A tak se v letech 55—52 věnuje spisovatelské čin
nosti v oboru rétoriky a filosofie. R. 51 je prokonsulem v Kilikii. 
l*o návratu je ve velkých rozpacích. Schyluje se totiž k občanské 
válce mezi Caesarem a Pompeiem. Vedle osobních ctižádostí tu 
Hlo o politický boj zmíněných dvou stran, které chtěly různým způ
sobem řešit krizi římské republiky. Optimáti měli oporu v senátě 
a snažili se uchovat aristokratické prvky a posílit konzervativce, 
konkrétně vlastníky velkostatků. To znamenalo navazovat na po
litiku Sullovu, jenž o totéž usiloval v první občanské válce, kdy se 
proti němu stavěl Marius a dnna. Slovo optimates je vlastně 
překladem řeckého aristoi (doslova: ti nejlepší) a staví se v proti
klad k populares, což znamená přívrženci lidu. Populárové hledali 
oporu ve středních vrstvách a proti senátu se opírali o lidová shro
máždění. Usilovali o jistou demokratizaci, totiž o omezení vlivu 
velkostatkářů. Nebyli by však šli tak daleko, aby snad dělili půdu 
či škrtli dluhy. Byli někdy podporováni tzv. jezdci, equites. Obě 
strany, optimáti (Pompeius) i populárové (Caesar) chtěli získat 
schopného equita Cicerona pro sebe. A Cicero uvažuje: ke komu se 
přidat? Rozhodne se pro Pompeia, ten má za sebou skoro všechny 
optimáty. Jenže Pompeius je r. 48 u Farsálu v Thessalii na hlavu 
poražen. Cicero byl sice*Caesarem omilostněn, takže se .mohl už 
r. 47 vrátit do Říma a dokonce se přimlouvat i za jiné, ale politicky 
byl bezmocný. Tak se podruhé stáhl do soukromí a věnoval se opět 
literární činnosti. Toto druhé spisovatelské období (léta 46—44) 
bylo zvlášť plodné. Cicero žil tehdy na venkově. Po zavraždění



Caesarově dochází, jak už jsme řekli, k prudkému boji o Caesarovo 
politické dědictví. Stojí proti sobě Antonius a Octavianus. dce
ro se znovu vzchopí a hájí v prudkých čtrnácti řečech republiku 
proti Antoniovi. Ale r. 43 uzavřou oba odpůrci zase triumvirát. 
Provádějí se proskripce a dcero je z pomsty Antoniovy 7. pro
since 43 na útěku úkladně zavražděn.

Ciceronovo dílo je rozsáhlé. Máme zachováno mnoho jeho řečí 
soudních, ale i řečí státních (politických). Nehleděl v nich jen na 
účin věcný; přihlížel i k působení estetickému. Jeho řeči jsou slo
ženy v umných plynulých periodách, dobře stavěných a přitom 
eurytmických. Proto se staly později vzorem humanistům. Vedle 
řečí napsal i řadu teoretických spisů o řečnictví. Za nejlepší bývá 
pokládán spis De orátore (O řečníku), napsaný platónským až 
aristotelským dialogem, jenž se odehrává v jeho Tuskulu. I pro nás 
je významný tím, že se tu po řečníkovi požaduje větší vzdělání také 
ve vědě právní a státní. Ideálem řečníka je tu ten, kdo v sobě spo
juje řečníka s filosofem, tj. kdo má vzdělání nejen formální, nýbrž 
i věcné. Ideálem státníka by byl nejspíš (jako u Platóna) vládce 
filosoficky vzdělaný.

Ve spisech filosofických, jež nás tu především zajímají, hleděl 
dcero podat latinsky nauky řeckých filosofů. A skutečně tak dal 
vznik římské literatuře filosofické. Sám osobně vždy potřebu filoso
fie měl. Jeho filosofická díla však nejsou původní. Jsou závislá 
na řeckých myslitelích. Lze dnes těžko zjistit dceronovy prameny, 
protože v jeho době byl už velmi rozšířen eklekticismus, a eklektic- 
ké spisy nebyly nijak osobité. (Viz pojednání Karla Svobody: 
Studie o pramenech filosofických spisů dceronových, Listy filo
logické, roč. 46, 1919; vyšlo i zvlášť.)

Chronologie dceronových spisů filosofických je tato:
1/ De re publica libri VI (šest knih O státě). Do r. 1822 jsme z to
hoto spisu znali jen úryvky a konec 6. knihy, tzv. Somnium Sci- 
pionis (Sen Scipionův), jenž je určitou obdobou k závěru Plató
novy Políteie. V uvedeném roce objevil kardinál Angelo Mai



vfí Vatikáne na palimpsestu velké části toho spisu, hlavně knihy 
I.—3. Jinak bývá obsah celého díla rekonstruován také za pomoci 
utudia spisovatelů církevních. Obsahem spisu je rozprava u Sci- 
piona Mladšího, v níž jsou probírány tři problémy (po dvou kni
hách). Úvodem se uvádí, že povinností každého občana je účastnit 
se. veřejného života a sloužit tak vlasti a státu. V první části se 
pojednává o vzniku státu, o druzích a změnách ústav a o nejlepší 
ústavě (o tom pojednávali už Platón, Aristotelés i historik Poly- 
bios). Základem státu musí být spravedlnost. Nejlepší ústavou není 
ani ústava monarchická, ani aristokratická, ani demokratická, 
nýbrž ústava smíšená z těchto tří ústav. Pro Cicerona byla tako
vou ústavou ústava římské republiky až do 2. století př. n. I. V ní 
bylo něco královského (nejvyšší úřady, zvi. konsulové), něco aristo
kratického (senát) a něco demokratického (shromáždění lidu). 
Druhá část spisu pojednává o problému moci, zda totiž lze ve státě 
uvést moc v soulad se spravedlností. Odpověď zní: ano. Konečně 
v třetí části se jedná o výchově vládce, vedoucího státníka, princeps 
civitatis. Uvádí se jeho ideál. Podle Jar. Ludvíkovského tu máme 
vliv stoika Panaitia, jenž mluvil o spojení individualismu se spo
lečenskými státními zájmy. Obec má spravovat muž dokonalý, 
šlechtic ducha, spravedlivý i k lidu. V jeho činnosti má vždy pře
vládat rozum nad vášněmi.
2/ Jako Platón napsal po Ústavě (Políteiá) spis o zákonech, 
Nomoi, v němž z Ústavy leccos korigoval, tak i dcero napsal po 
Státě spis De legibus (O zákonech) ve třech knihách. Je zachován 
mezerovitě a nedokončen. V1. knize se autor zabývá právní teorií. 
Ve výkladu práva vychází od přírody, z níž po způsobu stoiků 
právo vyvozuje. Jedná pak o této přirozenoprávní teorii. Ve 2. kni
ze se zabývá právem božským, totiž zákony sakrálními, ve 3. knize 
pak právem státním, totiž tím, jak má být organizována správa 
obce a její úřady, dcero tu vychází z praktických znalostí a k pra
xi opět směřuje. I když vychází z teorií řeckých, duch jeho pojedná
ní je římský, což se ostatně konstatuje u veškerého jeho filosofová



ní. dceronovi jde o politiku na vysoké úrovni, jež předpokládá 
vzdělání také v právu, filosofii i náboženství.
3/ Po smrti své dcery Tullie napsal útěšný spis Consolatio (Útě
cha), dnes ztracený. Jistě sledoval podobné oblíbené konsolace 
řecké.
4/ Ztracen je i spis Hortensius, v němž dcero obhajoval proti 
slavnému řečníku Hortensiovi potřebu filosofie i pro řečníka, a vy
bízel tudíž ke studiu filosofie. Tento spis získal (podle vlastního 
doznání) Aurelia Augustina (sv. Augustina) pro filosofii na ce
lý život. Zde se Augustin také poprvé setkal se jménem Platón. 
Vůbec mnoho získal z dcer ona, který jej podnítil k mnohému v je
ho spisech, mimo jiné i překladem Platónova Tímaia do latiny. 
Vedle toho snad napsal dcero i jiné menší spisky, o slávě a o čty
řech hlavních ctnostech: rozvážnosti (prudentia), spravedlnosti 
(iustitia), udatnosti (fortitudo) a umírněnosti (temperantia). 
5/ Mimo Tímaia, v němž pýthagorovec tohoto jména u Platóna 
podává nauku o vzniku všeho a o dění ve veškeré hmotě i v životě, 
přeložil dcero také Platónova Prótagora. Z toho známe jen frag
menty. Dále přeložil dcero ještě drobný spis Xenofóntův Oikono- 
mikos (0 hospodaření — máme jej přeložen v 15. svazku naší 
Antické knihovny, připojen ke Xenofóntovým Vzpomínkám 
na Sokrata).
6/ Drobný spis Paradoxa Stoicorum, věnovaný M. Brutovi, obsa
huje krátká filosofická zdůvodnění šesti stoických paradoxních, 
tj. běžnému mínění odporujících tvrzení čili zásad. Např.: jen 
počestné je dobré; ctnost postačí k dosažení blaženosti; jen moudrý 
Člověk je svobodný i bohatý.
7/ Snad nejvýznamnějším filosofickým dílem dceronovým je pět 
knih De finibus bonorum et malorum (O nejvyšším dobru a zlu) 
z r. 45, věnovaný také M. Brutovi. Obsahuje tři rozmluvy o nej
vyšším dobru i zlu. V 1. knize máme výklad uvedeného problému 
z hlediska epikúrského. Ten dcero v 2. knize vyvrací. Ve 3. knize 
se věc vykládá z hlediska stoického, dcero na to odpovídá ve 4. kni-



<• vcelku tak, že poukazuje v této věci vlastně na shodu nauky stoic- 
k<\ peripatetické a akadémické. V 5. knize je vyložena nauka 
akademiků a peripatetiků ve shodě s učením Antiocha z Askaló- 
nu. I tu má Cicero polemické námitky. Proti epikúrovcům se v tom
to spise dcero obrací hlavně proto, že nemůže souhlasit s jejich 
zásadou, že nejvyšším dobrem je rozkoš. Pokud jde o stoiky, tu 
( icero projevuje nesouhlas se strohostí jejich tvrzení, že nejvyšším 
dobrem je ctnost a největŠím zlem mravní špatnost. Přidržuje se 
tu nauk akadémických. Problematika tohoto spisu je důležitá 
¡tro tzv. praktickou filosofii. Mluví se tu totiž o oblíbených dobových 
tématech, o blaženosti, o klidu duševním, o ideálu (stoického) 
mudrce apod.
8/ Gnoseologický spis Académica (z r. 45) se zabývá zvlášť pro
blémem poznání podle učení Akadémie. Spis měl dvojí redakci: 
I. vydání mělo dvě, 2. vydání čtyři knihy. Proto se mluvívá o Aca
démica priora a Académica posteriora. Zachovánu máme 1. knihu 
3 2. vydání a 2. (neúplnou) knihu z 1. vydání. Spis je věnován 
polyhistoru Varronovi, jenž v něm vystupuje jako jeden z rozmlou
vajících vedle Cicerona a Attika., Otázka zní: Je možno poznat 
pravdu ? V 1. knize dcero podává výstižný přehled řecké filosofie 
od Sokrata, jenž filosofii svedl z nebe na zemi, až po novou Akadémii, 
totiž po Karneada. Nesouhlasí s krajním skepticismem v noetice. 
Ve 2. knize dcero pojednává o teorii poznání u Antiocha a Filóna 
z Lárissy. Hájí tu nauky nové Akadémie a oceňuje i její skepsi, 
protože umožňuje vybírat si ze všech filosofických škol to, co se zdá 
být nejlepší.
9/ M. Brutovi jsou věnovány i Tusculanae disputationes (Tus- 
kulské hovory) o pěti knihách. Vznikly v letech 45—44. Podávají 
rozmluvy, které vede žák s učitelem za pětidenního diskusního 
pobytu u Cicerona v Tuskulu. Pojednává se tu o tom, čeho je za
potřebí pro blažený život. Je to populární životní filosofie podávaná 
obratně a prokládaná četnými citáty z básníků. Soustřeďuje se 
(podle knih) na pět témat: a) de contemnenda mořte (o opovrho



vání smrtí), b) de tolerando dolore (o snášení bolesti), c) de aegri- 
tudine lenienda (o zmírňování útrap), d) de reliquis animi pertur- 
bationibus (o ostatních hnutích mysli — lat. perturbatio je zde rov
no řeckému pathos) a konečně e) ad beate vivendum virtutem se ipsa 
esse contentam (že k blaženému životu postačí sama ctnost). 
Ve spise jde především o etiku individuální. Uveden je úvahou
o pěstování filosofie a na počátku páté knihy nacházíme patetickou 
chválu filosofie.
10/ Následuje teologický spis De natura deorum ad M. Brutum 
libri III (O podstatě bohů) z r. 44. Jedná o božské přirozenosti 
a jejím poměru ke světu. Spis ten sehrál v nové době zvláštní úlohu 
v propagaci deismu v Anglii i jinde. Opět tu máme dialogy probí
rající příslušné názory: Epikúrův (v 1. knize), stoický (v 2. kni
ze) a akademický (v 3. knize), dcero tu snad čerpal z nauk epi- 
kúrovce Zénóna, stoika Poseidónia a akadémika Kleitomacha. 
Autor je sice zaujat stoickým názorem, že svět je účelný a krásný, 
protože je řízen božskou prozřetelností, ale uvádí argumenty i proti 
tomuto pojetí světa. Nejbližšíje mu zas názor akadémický, že o pod
statě bohů vlastně nic nevíme, ale že do našich osudů nezasahují. 
11/ Cato Maior de senectute (Cato Starší o stáří) je drobný spis 
věnovaný příteli Attikovi. Mluví tu dceronem láskyplně podaná 
osobnost Catonova o přednostech (ne o potížích) stáří. Cato tu hájí 
stáří zvláště proti výtkám, že brzdí výkonnost, že oslabuje tělo, že 
člověka zbavuje téměř všech radostí a že stojí na prahu smrti. 
12/ K tomuto spisku bývá ve vydáních často připojován také spi
sek Laelius de amicitia (Laelius o přátelství), rovněž dedikovaný 
Attikovi. Je to chvála přátelství podaná Laeliem, důvěrným pří
telem Scipiona Afričana, a hovoří se zde o ceně i pravé podstatě 
a osvědčování přátelství, i o tom, jak si přátelství udržet. Přátel
ství je možné jen při vzájemné náklonnosti lidí dobrých, a to na zá
kladě ctnosti.
13/ Spisek De divinatione (O věštění) má dvě knihy a je věno
ván autorovu bratru Quintovi. Mluví v něm Quintus a autor.



I /. knize podává Quintus stoickou nauku o věštění; i když neví- 
nui pročy fakta mluví pro víru ve věštby, proto je nutno věštění 
mruivat. dcero, který věštění naprosto odmítá, mluví o něm (v 2. 
Imi m) z hlediska akadémického, uváděje proti němu argumenty 
iiliudómické skepse. V úvodu 2. knihy podává dcero přehled svých 
Jilosofických spisů.
11/ Neúplně se nám dochoval spis De fato (0 osudu). Autor tu 
podává stoické názory na osud, přičemž jedná o problému svobody 
u nutnosti, a vyvrací názory stoiků opět v duchu akadémickém. 
( irrro odmítá věřit v osud, iako nevěří ani astrologii.
I.»/ Filosoficky na výši je spis věnovaný synu Markovi De offi- 
«iííh libri III (tři knihy 0 povinnostech). Vane z něho duch stoický, 
t láště Panaitiův. Pojednává o tom, co je mravné (honestum), 

co je užitečné (utile), a nakonec mluví o zdánlivém sporu mezi 
ohřma, totiž mezi mravním dobrem a prospěchem. Neboť jednání 
trstné je zároveň prospěšné. Ze spisu dýše ušlechtilost charakteru, 
■dravý úsudek a vřelý cit. Spis měl velký vliv i na křesťanství. 
J. Ludvíkovský jej prohlašuje za „nejřímštější knihu“, za „takřka 
zákoník praktické morálky římské, osvícené řeckým duchem 
(l *řeklad spisu máme v 6. svazku Antické knihovny.)

Leccos filosofického obsahují i dceronovy Epistulae (Listy). 
Je to jeho osobní korespondence s různými příbuznými a známými 
(Ad familiares, 16 knih), s přítelem Attikem (Ad Atticum, 16 
knih), s bratrem Quintem (Ad Quintum fratrem, 3 knihy) as Mar
kem Brutem (Ad Brutum, 1 kniha). Celkem je zachováno 864 
dopisů. Jsou cenným pramenem historickým a důležité i pro po
znání pisatele.

dcero psal své filosofické úvahy v době, kdy se ještě ve změněné 
podobě uplatňují dvě hlavní školy z údobí klasického, totiž pla
tónská Akadémie a aristotelský Peripatos. V helénistickém období 
'¡r objevily tři významné školy: stoická, epikúrská a skeptická (pyrr- 
Iwnismus). (0 stoicích viz úvodní studie k M. Aurelia Hovorům 
k sobě a k Epiktétově Rukojeti — v 1. a 10. svazku Antické knihov



ny.) dcero si vysoce vážil obou velkých myslitelů klasických, Pla
tóna i Aristotela. Ale Platóna miloval a stavěl nad Aristotela v tom, 
že byl nejen velký filosof ale i umělec slova, dcero byl první, kdo 
Platóna překládal do latiny. Epikúreismus dcero odmítal, zato 
naň působil stoicismus svou etikou a pyrrhonismus zmírněný ve 
střední i nové Akademii. Sám se k akademikům hlásil.

Zakladatelem tzv. střední Akademie byl Arkesiláos z Pitany 
v Aiolii (asi 315—241). Vnesl do Akademie nového ducha, když 
proti dogmatismu filosofických škol počal zdůrazňovat význam 
skepse. Polemizoval se stoickou teorií poznání, především se stavěl 
proti tzv. kataléptickým (uchopujícím) představám (fantasiai 
kataléptikai), tj. proti představám, jež prý si svou jasností přímo 
vynucují souhlas rozumu. Byl přesvědčen, že ani smyslovým vní
máním, ani myšlením nelze pojmout nic jistého. Proto s Pyrrhó- 
nem a vlastně už i se Sokratem doporučoval zdržet se úsudku 
(epoché). Vždyť pravdivá představa se neliší přesvědčivostí od 
představy klamné. To nám však nesmí bránit v jednání. Pro jed
nání postačí odůvodněnost (eulogon = dobře zdůvodněné).

Novou Akademii založil Kameadés z Kyrény (asi 214—129). 
Sám nic nepsal, podobně jako Arkesiláos. Jeho učení zapsal 
jeho žák Kleitomachos z Kartága (187—110). Kameadés pobýval 
v roce 156/5 jako člen oficiální athénské delegace (společně s Dio- 
genem Babylónským a Kritoláem) v Římě. Konal tu i přednášky, 
jež vyvolávaly podiv i rozhořčení, když např. jeden den chválil 
spravedlnost, zatímco na druhý den dokazoval, že spravedlnost je 
nemožná. Šel ve skepsi dál než Arkesiláos: nic nemůžeme vědět 
bezpečně. Nejenže tedy odmítal evidentní představy, z nichž vychá
zeli stoikové, a popíral možnost odlišit představy pravdivé od klam
ných, nýbrž tvrdil dokonce, že ani dokazování nevede k pravdě, 
neboť nejprve by bylo nutno dokázat oprávněnost dokazování. A tak 
by to pak šlo donekonečna. Arkesiláovu odůvodněnost zaměnil 
pravděpodobností (pithanotés, lat. probabilitas; probabilis — 
pravděpodobný — odtud probabilismus), jež pro naše jednání po-



Hlačuje. Karneadés rozeznával tři stupně pravděpodobnosti: a) jed
notlivé představy pravděpodobné jen samy o sobě, přesvědčivé, 
budící dojem věrohodnosti (pithanai); b) představy pravděpodob
né samy o sobě, mezi nimiž a jinými představami s nimi souvise
jícími není rozporu, ba naopak je potvrzují (pithanai kai ape- 
rispastoi); c) představy mající právě uvedené dvě vlastnosti a 
Ic tomu ještě prozkoušené, prošlé zkouškou, tj. jsoucí v souladu 
s naší dřívější zkušeností (pithajiai kai aperispastoi kai diexo- 
deumenai — diexodos = průchod). Karneadés neuznával stoickou 
teologii, ani existenci bohů, neboť představa osobního boha je roz
porná. Tvrdil také, že svět, slunce, měsíc a hvězdy nemohou být 
bohy; tím ovšem, jak upozorňuje Fr. Novotný, nepřímo popíral 
i pozdní hvězdnou teologii Platónovu. Popíral prozřetelnost, jež 
prý moudře řídí svět, či aspoň popíral důkazy pro její existenci.

Dalším představitelem nové Akadémie byl Filón z Lárissy 
(160—80), jenž od Arkesiláovy a Karneadovy skepse opět ustupo
val a v lecčem se vracel k platónskému dogmatismu. Připouštěl 
něco vyššího než pravděpodobnost, totiž zřejmost (enargeia); ně
které pravdy jsou zřejmé, i když je poznáním nedovedeme pochopit. 
Ostatně skepse Filónových předchůdců se vlastně týkala jen stoic
kého učení o kritériu pravdy, nikoli učení Platónova. Filónův 
žák Antiochos z Askalónu (zemřel 68 př. n. I.) se také vzdaluje 
skepse a jde ještě za Filónovu skepsi, k uznávání jistoty. Měl 
silný sklon k eklekticismu a velmi se blížil stoicismu. Shledával 
příbuznost, ba v podstatě shodu mezi naukami platónskými, ari- 
stotelskými a stoickými; neviděl zásadního rozdílu mezi starou 
Akadémií a peripatetiky.

Vedle Akadémie střední a nové působily na Cicerona také nauky 
stoické, především střední stoy, jednak názory etickými, ale také 
pěstováním nauky o společnosti, čímž stoikové měli i značný vliv 
na historiografii a na právní vědu. Stoa v době Ciceronově je 
ovšem už silně eklektická. Arkesiláova a Karneadova kritika stoi
cismu zapůsobila i na stoiky. Odtud jejich umírněnost, ústup od



původního rigorismu. Začal s tím Boěthos ze Sidónu (zemřel 
r. 119), jenž se blížil aristotelismu. Ten uznával za kritérion po
znání vedle vjemů také rozum (nús). Božstvo je mu od světa oddě
leno a svět je věčný — neskončí spálením.

Přímo už působili na Cicerona Panaitios a jeho žák Poseidó- 
nios. Panaitios z Rhodu (narozen asi r. 185, zemřel na začátku 
1. století př. n. I.) přišel asi r. 164 do Říma a propagoval v krouž
ku Scipiona Mladšího stoicismus. Měl s tím úspěch, protože stoi
cismus odpovídal římské povaze. Obdivoval Platóna i Aristotela. 
Odmítal možnost věštění, víru v nesmrtelnost duše a v zánik světa 
požárem. Etiku zmírnil, víc hodnotil vnější dobra, než se to dálo 
dříve, a přiblížil ji možnostem praktického života. Proti vypjaté
mu individualismu zdůrazňoval potřebu spolupráce. Velmi byl 
čten jeho spis Peri tú kathékontos = O povinnostech (to kathékon 
= to, co se sluší či patří, povinnost). Jeto sice spis aristokratický, 
neboť prý urození mají plnit vůdcovskou úlohu ve společnosti, ale 
v duchu už umírněné stoické etiky proniknutý všelidským huma
nismem. Vedle ctnosti (areté) se tu uznává to kathékon — u Cicerona 
je vyjádřeno výrazem officium, v němž je zároveň postiženo i řím
ské právní cítění: officium je něco obecně závazného jak mezi 
jednotlivci, tak mezi obcemi, státy.

Poseidónios z Apameie v Sýrii (asi 135—51) byl r. 87 jako 
vyslanec v Římě. Od roku 97 měl školu na Rhodu, kde se usadil 
po velikých cestách. S ním se dostali do styku také Pompeius a Ci- 
cero. Byl polyhistor: univerzální vědec a filosof. Usiloval o systém 
a o syntézu různých helénistických učení: racionalismu a mystické
ho iracionalismu, vědeckého empirismu a nauk náboženských.
V celém vesmíru se podle jeho mínění uplatňuje sympatheia, totiž 
harmonie ve vzájemném působení jednotlivých částí kosmu, tedy 
jednota. Způsobuje ji zvláštní životní síla (zótiké dynamis), 
vycházející prý ze slunce. Z této životní síly pak vycházejí stupňo
vitě: útvary neústrojné, pak rostlinstvo, živočišstvo, lidé, héroové, 
daimoni a konečně bohové. Lidská duše se může stýkat s božskou



¡•i okíi ti lností; děje se to skrze sny a věštění. Také společnost vznikla 
-< .míněné sympatheie. Lidstvo je jednotné, všechny národy včet- 

¡miniiivních barbarů tvoří jednotu. Tak dospívá Poseidónios 
kosmopolitismu. Ztracen je bohužel také jeho spis historický, 

nnvnzitjící na Polybia, Historiá hé meta Polybion, který patrně 
<ihititl léta 144 až asi 85 př. n. I.
Poseidónios měl velký vliv na idealistické proudy ve filosofii, 

vlnitě na novoplatónismus (např. učením o stupňovitosti v kos
mu ). Platón naň vůbec působil víc než Aristotelés, jeho komentář 
/•■i/, /, Platónovu Tímaiovi byl mostem k novoplatónismu. Z Pla- 
iiinu Poseidónios přejímá protiklad rozumné a vášnivé části či 
iniiliiitnosti (dynamis) duše, jež prý sídlí v srdci. Se stoiky uzná- 
i ni Poseidónios, že duše je hmotná, ovšem z hmoty jemnější. Přesto
1 1  staví do ostrého protikladu s hmotně hrubým tělem. Podle Pla- 
iiniii věřil v preexistenci duše před vtělením; při smrti opustí duše 
hUo a vzlétne k výšinám. V etice se držel Poseidónios vcelku Pa- 
naitia: jediným dobrem je ctnost, ale cenu má i zdraví, bohatství 
a jiná vnější dobra. V duchu původní stoy uznává možnost věště
ni i zánik světa požárem (ekpyrósis). Ač eklektik, působil silně 
n ii dobu svou i na doby pozdější. Vycházeli z něho Římané: dcero, 
I ano Reatinus, Seneca. Zapůsobil i na Filóna z Alexandrie 
(v I, polovině 1. stol. n. I.) a na křesťanské spisovatele.

I římském myšlení převládal odedávna utilitarismus. Proto 
ijišťujeme v římském filosofování nezájem právě o obě základní 
filosofické disciplíny: o metafysiku či ontologii a o noetiku. Hlavní 
‘iiji in římských myslitelů platil etice, zvláště v podání stoickém. 
I Mší zájem o filosofii se u Římanů projevuje až od počátku

století př. n. I. Zásluhu o to mají jistě fillielénové sdružení kolem 
Si ipiona Mladšího (185—129). Do tohoto kroužku patří mimo 
jím' básník komedií Terentius, satirik Lucilius, z vědců historik 
1'olybios a filosof Panaitios. Oba uvedení Řekové se naučili oce- 
iHovat římského ducha. V Římě byl však dlouho odpor vůči filo- 
iiijii, jako vůči rétorice. Proto se nedivíme zprávě, že r. 173



byli z Říma vypovězeni epikúrovci Alkaios a Filiskos a r. 161 
další filosofové a rétoři. Význam měla pro římskou filosofii r. 155 
athénská politická delegace, kterou vedl peripatetik Kritoláos a v níž 
byli i stoik Diogenés z Babylónu a akadémik Karneadés. Zdrželi 
se poněkud v Římě, ale i oni byli vypovězeni z obavy před jejich 
vlivem. Přičinil se o to Cato Starší (234—149), odpůrce všech 
novot a ctitel starého římského ducha. Filosofie v Římě se nestala 
nikdy samostatnou. Římané ji, jako kulturu vůbec, přejímali 
z Řecka. Když se o ni začali zajímat, převládala všude už filosofie 
helénistická. O otázky přírodní filosofie se Římané celkem nezají
mali, jako vůbec neměli porozumění pro spekulaci. Je zajímala 
vždy etika, a to pro své praktické důsledky. Dobře to vidíme na 
eklektiku Ciceronovi, jehož názory jsou výsledkem sblížení etických 
nauk akadémických a stoických. Úplnou výjimku tvoří v římské 
filosofii velký básník Titus Lucretius Carus svou velkolepou filo
sofickou básní De rerum natura, podávající umělecky svrchovaně, 
ale věrně filosofii Epikúrovu.

Ze všech těchto nauk vycházel ve svém filosofování po svém 
Cicero. Působil na něj ovšem i ráz římského vzdělání, snaha o spo
jení řecké paideiá s římskou virtus. Ták ponenáhlu narůstá i po
jem humanitas (proti pojmu barbarství). Ta se neváže výslovně 
na žádnou filosofickou školu, nýbrž znamená vždy snahu o dobré 
utváření člověka. Je to jasně patrné právě také u Cicerona, který 
dovedl přejímat řeckou kulturu, aniž se mu při tom ztratil římský 
národní svéráz. Jen tak se mohl stát prvním představitelem řecko- 
římské kultury světové, která pak pronikala do kultur jiných, pře
devším do kultury románské a germánské. A Římané se tak stali 
nositeli dědictví celého klasického starověku.

Cicero, jak už víme, byl nesamostatný filosof-eklektik, který se 
sám pokládal za stoupence nové, skeptické Akadémie. Přijetí noe- 
tické skepse a probabilismu zřejmě v Ciceronovi vyvolalo nechuť 
k dogmatismu, tj. ke strohým a určitým soudům, a dále názorovou 
snášenlivost. Snad s tím také souvisí okolnost, že někdy rád pře-



• lni j obtížnější problémy a že se vyhýbá definicím. Uznáváme však 
/«'/»o úsilí vše, co přejímá, dobře pochopit a pak kriticky zpracovat,
• * * /ii- argumentovat a být spravedlivý k uváděným myslitelům, 
'um své spisy skromně nazývá apographa (opisy, výpisy), čímž

ilm.tiává, že si je vědom své nepůvodnosti. (Nej původnější byl 
»řvjmř ve státovědě.) Ale pilně studoval a pracoval, aby římskou 
voivjnost seznámil s řeckou filosofickou kulturou. Patrně se při tom 
t u />Udržoval tehdejších kompendií. Stal se úspěšným populari- 
ulorem velkých myšlenek jako tvůrce římské filosofické prózy a 

latinské filosofické terminologie, jež se ujala a stala se cenným odka- 
*t rn budoucím věkům. Mimoděk přitom zachoval mnoho z tehdejší 
filosofie, co bychom bez něho dnes neznali. Uvedl tím také filo
sofii do všeobecného vzdělání.

I šechny doby nebyly h Ciceronovi stejně uznalé. Není tomu tak 
iluvno, co byl nazýván ješitným politickým žvanilem. Víc než cti- 
údostivý jistě byl, ale kdo proto odsoudí člověka pilného, vzdě

laného, usilujícího o syntézu Řecka a Říma? Je jisté, že byl člověk, 
ř valný a neúplatný, vážený pro to i v provinciích. Byl lidský a 
přátelský. Byl vlastenec—republikán, snažící se uchovat starou 
římskou slávu, docílit svornosti a jednoty proti pokusům o jedi- 
novládu. Chtěl udržet republiku. Proto zdůrazňoval význam seriá
lu, v němž přes všechny pochyby jako reálný politik viděl záruku 
přece jen demokratické obce.

Mnoho je důvodů pro to, že Cicero žil a žije dál po dvě tisíciletí. 
Má významný posmrtný život. Vysledoval jej polský badatel 
7 'udeusz Zieliňski v německém díle Cicero im Wanděl der Jahr- 
luinderte (Cicero v proměnách staletí). Rozlišuje v něm čtverého 
(licerona: 1. Cicerona historického, 2. Cicerona církevních otců, kte- 
i ý vedle Seneky zprostředkoval latinskému středověku humánní 
niku helénismu, 3. Cicerona renesance, který budí snahy po ja- 
ykové formální dokonalosti, a 4. Cicerona doby revoluční, kdy 

býval vzorem politické řeči a republikánského smýšlení. Při oce
li ování Cicerona mnoho znamenal jeho výchovný ideál: všestranné



vzdělání a vedení k občanské zdatnosti a k mravní dokonalosti, 
jejímž vrcholem je ušlechtilost, humanitas. Proto byl jako filoso
fický autor tak vysoce ceněn u křesťanů, vedle Vergilia. Proto je 
dosud vydáván a čten a působí dál.

Podívejme se nakonec ještě na posmrtné působení Ciceronovo — 
přidržíme se v tom hlavně podání J. Ludvíkovského. Když docházelo 
k vyrovnávání křesťanství s antikou, měl tu velký význam Cicero; 
nejen snad literární formou, nýbrž i obsahem morálního učení 
a příslušnou argumentací. Svědčí o tom už apologetický dialog 
Octavius, jejž ve 3. století napsal Minucius Felix, pak spisy „kře
sťanského Cicerona“ Lactantia (250—325) a podle Cicerona na
depsaný spis milánského biskupa Ambrosia (337—397) De 
officiis. Augustinus (354—430) byl podle vlastního doznání čet
bou Ciceronova Hortensia přiveden k pravému Bohu, zatímco 
Hieronymus (ve 4. století) měl výčitky svědomí, že příliš podléhá 
Ciceronovi. Ve 4. století vznikla řada komentářů k Ciceronovým 
spisům, Boethius napsal (v 6. století) také několik komentářů. 
Cicero byl nej oblíbenějším autorem humanistů, jednak pro doko
nalost formy, jednak pro svou humanitas. Renesance na něm s hu
manismem oceňovala víru v člověka a v možnost jeho zdokonalení 
a milovala i jeho Listy, kde nacházela člověka Cicerona i s jeho 
slabostmi. Víme, jak si Cicerona vážil i Erasmus Rotterdamský 
i Koperník, který studoval zvlášť Academica a prý se v nich po
siloval také pro podání svých převratných teorií astronomických.
I v boji proti feudalismu sehrál Cicero pozitivní úlohu. Také teolo
gické spisy Ciceronovy zapůsobily mocně ještě v 17. a 18. století. 
Vidíme to na snahách o tzv. přirozené náboženství v anglickém 
deismu, zvláště pak když byl bůh hledán v přírodě a lidském rozu
mu. Také John Locke ve spise O výchově doporučuje četbu De 
officiis. David Hume využívá přímo spisu De natura dcorum. Tento 
spis oceňuje i Voltaire v boji proti náboženským pověrám; týž 
si vážil i Tuskulánek a spisu O povinnostech. Francouzské osví
cenství tyto podněty pak předávalo dál a ochotně je přijímala celá



/. a lim ní Evropa. Tím se šířila svoboda myšlení i přirozená, laická 
mm alka. Teprve osvícenství si vlastně dovedlo vážit Cicerona stát- 
n »Imí (a spisů O státě a O zákonech). Projevilo seto i v Montesqui- 
. Duchu zákonů (Esprit des lois) i na francouzské revoluční 
knnutituci z r. 1791. V boji „proti tyranům“ používali Cicerona 
i Mirabeau a Robespierre. A ještě daleko později Herbart poklá
tili dokonce Ciceronovy filosofické spisy za vhodné uvedení do stu
lím filosofie.

Ink tomu bylo s Ciceronem myslitelem u nás? Zajímají se o něj 
nuki humanisté. Tak Řehoř Hrubý z Jelení (Gelenius — zemřel
I >14) přeložil Laelia jako Knihy o přátelství nadepsané Lélius
II < l il) a Paradoxa Stoicorum pod titulem M. T. Cicerona Kusové 
hodní podivení (paradoxa se totiž do latiny překládalo admirabi- 
Im). Oba tyto překlady znova vydal r. 1853 v I. svazku Staročeské 
bibliotéky J. V. Rozum, když už předtím (1818) opatřil nové vy- 
'Iiini Paradox J. W. Zimmermann. Paradoxa však přeložil také
umon Gelenius Sušický r. 1599. Vychovatel synů pana Viléma

• 1'vrnštejna Jan Češka využívá Ciceronových myšlenek, např. 
a přátelství a pravé moudrosti, vé svých Řečech a naučeních 
inudrcuov (1529). Mikuláš Konáč z Hodiškova má leccos z Ci- 
> i ronu v Knize o hořekování spravedlivosti (1547), např. už 
do/lnici spravedlnosti: suum cuique (každému což jeho jest). 
Daniel Adam z Veleslavína (1546—99) projevuje znalost Ci- 
i i i trnových názorů politických ve svém díle Politia historica, o vrch- 
n o slech a správcích světských knihy paterý.

Inko dobrý školský autor se dcero uplatňoval nejen ve školách 
n litích. I na universitě v Karolinu a v jezuitské koleji Klementin- 

je, při etice vykládán spis De officiis. Rektor university Trojan 
ISif^rllus z Oskořína vydal r. 1597 stejnojmenný spis Ambrosiův 

důrazem na Cicerona jako vlastního autora spisu. Ještě za osví- 
iniHtví Karel Jindřich Seibt (zemřel 1806) přednášel na univer- 
■ iir pražské praktickou filosofii v duchu Ciceronově.

I íce, ale ne příliš mnoho, začíná být u nás dcero překládán



až od konce 19. století. Uvedeme jen překlady spisů filosofických. 
Sen Scipionův přeložil v programu opavského gymnasia (1901) 
Fr. Novák. Timothej Hrubý je překladatelem spisu O nejvyšším 
dobru a zlu knihy paterý (1896). Týž převedl téhož roku do češti
ny spisek Cato Maior, když už předtím vyšel překlad Kato Starší 
o stáří od A. Kvapila (1890). Po nich spisek znova přeložil 
Zd. Mikulecký r. 1934. Zajímavé je jisté to, že pod názvem O přá
telství přinesl ukázky z Laelia Fr. VI. Hek (= Jiráskův F. L. 
Věk) ve Večerním vyražení 1832. Jinak máme překlady Laelia 
od Jos. Krejčího (bez udání roku) a od V. O. Seiferta (1923). 
Nově (1960) přeložil J. Reiniš Dvě rozmluvy (O přátelství, 
O stáří). Rozmluvy Tuskulské, I. knihu, přeložil A. Wžentek 
(1915), pak jako Hovory Tuskulské vydal ve Světové knihovně 
svůj překlad J. Sedláček (1920), v roce 1948 následoval překlad 
J. IJrůši. Tento přeložil dokonce i Předtuchy a výstrahy, tj. De 
divinatione, 1942. Jaroslav Ludvíkovský konečně přeložil a dva
krát vydal spis O povinnostech, původně 1940 v melantrišské Antic
ké knihovně a pak 1970 v Antické knihovně Svobody, sv. 6.

Ludvík Svoboda



T U S K U L S K É
H O V O R Y





KNIHA PRVNÍ 
O POHRDÁNÍ SMRTÍ

1/1 Cum defensionum laboribus senatoriisque muneribus 
aut omnino aut magna ex parte essem aliquando libe- 
ratus, rettuli me, Brute, te hortante maxime ad ea studia 
quae retenta animo, remissa temporibus, longo intervallo 
intermissa revocavi, et cum omnium artium, quae ad 
rectam vivendi viam pertinerent, ratio et disciplina studio 
sapientiae quae philosophia dicitur contineretur, hoc 
mihi Latinis litteris inlustrandum putavi, non quia 
philosophia Graecis et litteris et doctoribus percipi non 
posset, sed meum semper iudicium fuit omnia nostros 
aut invenisse per se sapientius quam Graecos aut accep- 
ta ab illis fecisse meliora, quae quidem digna statuissent

/2 in quibus elaborarent. Nam mores et instituta vitae res- 
que domesticas ac familiaris nos profecto et melius tue- 
mur et lautius, rem vero publicam nostri maiores certe 
melioribus temperaverunt et institutis et legibus. Quid 
loquar de re militari? In qua cum virtute nostri multum 
valuerunt, turn plus etiam disciplina. Iam ilia quae na
tura, non litteris adsecuti sunt, neque cum Graecia ne- 
que ulla cum gente sunt conferenda. Quae enim tanta 
gravitas, quae tanta constantia, magnitudo animi, pro- 
bitas, fides, quae tarn excellens in omni genere virtus in 
ullis fuit, ut sit cum maioribus nostris comparanda?

13 Doctrina Graecia nos et omni litterarum genere supera- 
bat; in quo erat facile vincere non repugnantes. Nam



cum apud Graecos antiquissimum e doctis genus sit 
poetarum, siquidem Homerus fuit et Hesiodus aute Ro- 
mam conditam, Archilochus regnante Romulo, serius 
poeticam nos accepimus. Annis enim fere DX post Ro- 
mam conditam Livius fabulam dědit C. Claudio, Caeci 
filio, M. Tuditano consulibus anno ante natum Ennium.

1/1 Když jsem se konečně jednou zbavil pracných obhajob 
a senátorských povinností, ne sice nadobro, ale aspoň 
z velké části, vrátil jsem se, Brute, především z tvého 
popudu k těm studiím, která stále zůstávala v mé 
mysli, jen byla odsunuta poměry stranou, a která 
jsem teď po dlouhé přestávce začal pěstovat znova. 
Protože metoda i soustava všech věd, které hledají 
správnou cestu života, je obsažena ve studiu moudrosti, 
což se nazývá filosofie, napadlo mě, že bych o tom měl 
napsat latinské pojednání. Ne že bych považoval za ne
možné naučit se filosofii z řecké literatury a od řeckých 
odborníků, ale vždy jsem soudil, že naši lidé došli 
ve všem sami od sebe k moudřejším závěrům než Ře
kové nebo že zlepšili to, co od nich přijali, pokud ovšem 
dospěli k názoru, že stojí za to zabývat se tím.

¡2 Vždyť pokud jde o životní zvyky a zásady i o vedení 
domácnosti a rodiny, počínáme si pečlivěji a řádněji 
a náš stát zásluhou našich předků spočívá beze sporu 
na lepším zřízení a na lepších zákonech. Je třeba mluvit
o vojenství? V něm se občané našeho státu velmi osvěd
čili, a to nejen statečností, ale ještě víc kázní. Výsledky, 
jichž dosáhli svými přirozenými vlohami, ne učeností, 
nelze srovnávat ani s Řeky, ani s žádným jiným ná
rodem.

U koho bylo kdy vidět tak velkou vážnost, tak velkou 
pevnost, velikost ducha, řádnost, věrnost, vůbec tak



všestrannou zdatnost, aby ji bylo možno srovnávat 
s našimi předky?

13 Učeností a všemi druhy kultury Řecko nad nás vyni
kalo; v tom bylo ovšem snadné překonat ty, kteří se 
nebránili. Vždyť zatímco u Řeků nejstarším rodem 
vzdělaných lidí byli básníci, jestliže opravdu Ho
meros a Hésiodos žili dřív, než byl založen Řím, a 
Archilochos v době vlády Romulovy, my jsme básnic
tví převzali později. Teprve zhruba pět set deset let 
po založení Říma, za konsulátu Gaia Claudia, syna 
Caekova, a Marka Tuditana nastudoval Livius diva
delní hru — bylo to rok před narozením Enniovým.

2/ Pozdě byla tedy u nás poznána, nebo spíš přejata poe
zie. Je sicc psáno v Počátcích, že hodovníci měli ve zvy
ku zpívat při hostině za doprovodu píšťaly o ctnostech 
slavných mužů, přesto však taková činnost nebyla vá
žená, jak o tom svědčí Catonova řeč, ve které vytýkal 
Markovi Nobiliorovi jako přestupek proti dobrým 
mravům, že přivedl do své provincie básníky. Jak ví
me, když byl Nobilior konsulem, přivedl s sebou do 
Aitólie Ennia. Čím menší úctu měli tedy básníci, tím 
menší byla snaha o pěstování poezie; přesto však 
objevil-li se v tom oboru někdo mimořádně nadaný, 
slavným Řekům se dostatečně vyrovnal.

/4 A kdyby byl Fabius, člověk vysoce urozený, chválen 
za to, že maloval, není pravděpodobné, že bychom
i my měli mnoho Polykleitů a Parrhasiů? Pocta je 
živnou půdou umění a sláva podněcuje k ušlechtilé 
činnosti, zatímco zůstává vždy a všude zanedbáno to, 
co je zavrhováno.

Pro Řeky bylo znakem nejvyšší kultivovanosti umět 
hrát na nějaký hudební nástroj a zpívat. Proto se také 
výslovně uvádí, že Epameinóndás, podle mého soudu



nejpřednější z Řeků, byl výborný hráč na lyru, zatímco 
o několik let dřív Themistoklés byl považován za málo 
vzdělaného, protože při jedné hostině odmítl lyru.
V Řecku byli tedy hudebníci ve vážnosti, všichni hud
bu studovali, a když ji někdo neznal, soudilo se, že jeho 
vzdělání je neúplné.

/5 Největší úctě se u nich těšila geometrie, proto u nich 
nebyl nikdo váženější než matematikové. Naproti to
mu my jsme tuto vědu omezili na praktické využití 
při vyměřování a počítání.

3/ Zato řečnictví jsme si osvojili rychle, nejprve neučené, 
ovšem i tak schopné účinného projevu, později se opí
ralo i o teoretickou přípravu. Je přece známé, že Galba, 
Africanus a Laelius byli řečníci teoreticky poučení, 
kdežto Cato, starší než oni, byl jen snaživý; ovšem poz
ději tu byl Lepidus, Carbo a Gracchové, a po nich až do 
naší doby žili tak velcí řečníci, že jsme zůstali jen málo 
za Řeky, a možná že vůbec ne.

Filosofie byla do nynějška zanedbávána a v latinské 
literatuře nebylo nic, co by ji vysvětlovalo. Musím 
ji tedy objasnit a probudit já, a jestliže jsem byl ve své 
politické činnosti nějak prospěšný svým spoluobčanům, 
musím jim být, pokud to půjde, prospěšný i teď, když 
veřejně činný nejsem.

/ 6 Tím víc úsilí tomu musím věnovat, protože prý už ko
luje mnoho latinských spisů napsaných neuváženě 
lidmi sice vynikajícími, avšak nedostatečně vzdělaný
mi. Může se přece stát, že někdo správně myslí, ale 
nedovede své myšlenky obratně vyjádřit. Ovšem svěřit 
písmu své úvahy bez schopnosti uspořádat a vysvětlit 
je a něčím čtenáře upoutat, to může udělat jen člověk, 
který nezřízeně zneužívá i svůj čas, i literaturu. Proto 
si čtou své knihy sami se svými známými a nikdo jiný



j<; nebere do ruky, kromě těch, kteří vyžadují pro sebe 
Hvobodu psát stejným způsobem. A tak jestliže jsem 
ni svou činností vysloužil trochu slávy jako řečník, 
h mnohem větším úsilím budu otvírat prameny filo
sofie, z nichž se napájela i moje činnost.

1/7 Ale jako Aristoteles, jehož nadání, vědomosti i dar 
řeči byly větší než kohokoli jiného, začal pod dojmem 
slávy rétora ísokrata také učit jinochy mluvit a spo
jovat moudrost s výmluvností, tak mně se zase naopak 
líbí neodložit svou dávnou náklonnost k řečnictví a 
přitom se zabývat tímto uměním významnějším a plod
nějším, jímž je filosofie. Vždy jsem totiž považoval 
za dokonalou takovou filosofii, která dokáže pojednat 
o nej důležitějších otázkách výmluvně a pěkným sty
lem, a s takovým zaujetím jsem se oddal plnění tohoto 
záměru, že jsem se dokonce odvážil i konat rozpravy 
tak, jako činí Řekové.

A tak jsem krátce po tvém odjezdu vyzkoušel ve své 
tuskulské vile, když se tam sešlo několik přátel, co 
bych v tom oboru svedl. Dříve jsem konal přednášky
o právnických tématech (nikdo to nedělal déle než 
já!), a ted ve stáří je pro mne přednášením toto. Vy
bízel jsem je, aby každý udal téma, o němž by chtěl sly
šet, a pak jsem o tom pojednal; buď jsme při tom se
děli, nebo jsme se procházeli.

/8 Tyto rozpravy (Řekové jim říkají scholai) proslovené 
během pěti dnů jsem soustředil v právě tolika knihách.

Postupovalo se tak, že když vyslovil svůj názor ten, 
kdo mě chtěl poslouchat, tu já jsem jej vyvracel. Jak 
víš, je to starý sokratovský způsob, jak vést diskusi 
vyvracením cizích názorů. Sókratés věřil, že tímto způ
sobem lze nejsnáze najít, co je pravdě nejpodobnější.

Abys však mohl sledovat naše rozhovory co nejpo-
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hodlněji, předvedu ti je tak, jako by se přímo odehrá
valy, ne jako bych o nich vypravoval. Začátek bude 
tedy takovýto.

5/9 POSLUCHAČ: Podle mého názoru je smrt zlo.
UČITEL: Pro ty, kteří už zemřeli, nebo pro ty, kteří 
mají umřít?
POSLUCHAČ: Pro obojí.
UČITEL: Je tedy neštěstím, protože je zlem. 
POSLUCHAČ: Ano.
UČITEL: Tedy nešťastní jsou i ti, které už smrt po
stihla, i ti, které teprve postihne.
POSLUCHAČ: Zdá se mi, že to tak je.
UČITEL: Není tedy nikdo, kdo by nebyl nešťastný. 
POSLUCHAČ: Vůbec nikdo.
UČITEL: To tedy, chceš-li být důsledný, všichni, 
kteří se narodili nebo kteří se narodí, nejen že jsou 
nešťastní, ale jsou stále nešťastní. Neboť kdybys řekl, 
že jen ti jsou nešťastní, kteří musí umřít, nevyjímal 
bys nikoho z těch, kteří žijí, neboť zemřít musíme 
všichni, přece však by smrtí neštěstí skončilo. Protože 
však i mrtví jsou nešťastní, rodíme se do neštěstí věč
ného. Nutně z toho přece vyplývá, že nešťastní jsou 
ti, kteří skonali před sto tisíci lety, nebo lépe řečeno 
bez rozdílu všichni, kteří se narodili.

/10 POSLUCHAČ: Přesně takový je můj názor.
UČITEL: Řekni mi, prosím tě, děsí tě ony povídačky
o trojhlavém Kerberovi v podsvětí, o burácení Kó- 
kytu, o převozu přes Acherón, o Tantalovi, který 

ač bradu v řece máchá, žízní umírá,
o tom, jak 

svůj balvan valí Sýsifos, však marně, ač 
se z něho pot jen leje, jak se namáhá, 

nebo snad i o neúprosných soudcích Mínóovi a Rha-



damanthovi? Před nimi tě neobhájí ani Lucius Crassus, 
ani Mareus Antonius, ani si vzhledem k tomu, že soud 
bude probíhat před řeckými soudci, nebudeš moci vzít 
jako obhájce Démosthena; budeš se muset hájit sám 
před velkým zástupem posluchačů. Toho se možná 
bojíš, a proto považuješ smrt za věčné zlo.

(>/ POSLUCHAČ: Ty si opravdu myslíš, že jsem takový 
blázen, abych tomuhle věřil?
UČITEL: A ty tomu nevěříš?
POSLUCHAČ: Vůbec ne!
UČITEL: Při Herkulovi, to je špatné, že to říkáš! 
POSLUCHAČ: Prosím tě, proč?
UČITEL: Protože bych mohl ukázat svou výmluvnost, 
kdybych ti mohl takovou víru vymlouvat!

/II POSLUCHAČ: Kdo by ji neukázal v takové věci! 
Co je na tom těžkého, dokazovat nesmyslnost tako
vých hrozných výmyslů básníků a malířů?
UČITEL: A přece někteří filosofové zaplnili celé knížky 
vyvracením takových věcí.
POSLUCHAČ: To není nic chytrého. Copak je někdo 
tak hloupý, aby na něho tohle působilo?
UČITEL: Jestliže tedy nejsou na onom světě nešťastní, 
není na onom světě vůbec nikdo.
POSLUCHAČ: Ano, to je můj názor.
UČITEL: Kde jsou tedy ti, o nichž říkáš, že jsou ne
šťastní, na kterém místě pobývají? Existují-li, není 
možné, aby někde nebyli.
POSLUCHAČ: Já si myslím, že nejsou nikde. 
UČITEL: Tedy ani neexistují?
POSLUCHAČ: Právě tak, a přesto jsou nešťastní, 
právě proto, že neexistují.

/12 UČITEL: Ted bych si přál, aby ses raději bál Kerbera, 
než abys říkal něco tak neuváženého.



POSLUCHAČ: A co? Co je na tom neuváženého? 
UČITEL: Říkáš, že existuje ten, jehož existenci popí
ráš. Kde je tvůj ostrovtip? Když říkáš, že je nešťast
ný, říkáš, že existuje ten, kdo neexistuje. 
POSLUCHAČ: Nejsem tak slabomyslný, abych říkal 
něco takového.
UČITEL: Co tedy říkáš?
POSLUCHAČ: Že je nešťastný například Marcus 
Crassus, který tím, že umřel, přišel o tak velké bohat
ství, že je nešťastný Gnaeus Pompeius, který byl 
připraven o tak velkou slávu, že jsou konečně ne
šťastní všichni, kteří se už netěší z denního světla. 
UČITEL: Vracíš se tam, kde jsi už byl. Musí přece 
existovat, jestliže jsou nešťastní; ty jsi však před chvílí 
prohlašoval, že ti, kteří zemřeli, neexistují. Jestliže 
tedy neexistují, nemohou být ničím; proto nemohou 
být ani nešťastní.
POSLUCHAČ: Možná že se nedovedu dost dobře vy
jádřit. Za nej větší neštěstí považuji totiž právě to, že 
nejsi, ačkoli jsi byl.

/13 UČITEL: Jakže! Za větší neštěstí, než vůbec nikdy 
nebýt? To potom ti, kteří se ještě nenarodili, už jsou 
nešťastní, protože nejsou, a my, jestliže máme být 
po smrti nešťastní, byli jsme nešťastní dřív, než jsme 
se narodili. Já si však nevzpomínám, že bych byl před 
svým narozením nešťastný; máš-li ty lepší paměť, rád 
bych věděl, co si na sebe pamatuješ.

7/ POSLUCHAČ: Tyto obracíš v žert, jako bych říkal, 
že jsou nešťastní, protože se nenarodili, a ne že nešťast
ní jsou ti, kteří zemřeli.
UČITEL: Říkáš tedy, že jsou.
POSLUCHAČ: Ano, jsou nešťastní, protože nejsou, 
ačkoli byli.



UČITEL: Nevidíš, jaký rozpor je v tvé řeči? Může 
být větší rozpor než tvrzení, že někdo, kdo není, ne- 
jrn že je, ale že je nešťastný? Nebo snad když vyjdeš 
/. Capenské brány a vidíš náhrobky Calatina, Scipio- 
nů, Serviliů a Metellů, považuješ je za nešťastné? 
POSLUCHAČ: Protože mě chytáš za slovo, nebudu 
od nynějška říkat „jsou nešťastní“, ale jen „ne
šťastní“, právě proto, že nejsou.
UČITEL: Neříkáš tedy „nešťastný je Marcus Crassus“, 
ale jen „nešťastný Marcus Crassus“.
POSLUCHAČ: Ano, přesně tak.

/ Mi UČITEL: Jako by nebylo nutné, aby buď bylo, nebo 
nebylo, o čem se takto vyjádříš! To nemáš ani povrchní 
znalosti dialektiky? Při její výuce se hned na začátku 
učí: Každý výrok (nenapadá mi v této chvíli žádné 
jiné slovo, jímž bych přeložil řecký termín axióma; 
později budu užívat jiné slovo, jestliže přijdu na vhod
nější) — výrok je tedy to, co je pravdivé nebo neprav
divé. Když tedy řekneš: ;,Nešťastný Marcus Crassus“, 
buďto říkáš: „nešťastný je Marcus Crassus“, takže lze 
rozhodnout, zda je to pravda, či ne, nebo neříkáš 
vůbec nic.
POSLUCHAČ: Dobrá, já už připouštím, že nejsou 
nešťastní ti, kteří jsou mrtví, protože jsi ze mne vy
nutil doznání, že ti, kteří vůbec nejsou, nemohou být 
ani nešťastní. Ale nejsme nešťastní my, kteří žijeme, 
protože musíme zemřít? Co příjemného v sobě může 
mít život, jestliže musíš ve dne v noci myslit na to, že 
užuž musíš zemřít?

11/15 UČITEL: Uvědomuješ si, kolik zla jsi sňal z údělu člo
věka?
POSLUCHAČ: Jak to?
UČITEL: Protože kdyby smrt byla neštěstím i pro



mrtvé, tížilo by náš život nekonečné a věčné zlo. Teď 
vidím metu, ke které musím doběhnout, ale pak už se 
nebudu muset ničeho bát. Zdá se mi však, že ty se 
řídíš zásadou Epicharmovou, a ten byl jakožto Si- 
cilan člověk bystrý a ne nevtipný.
POSLUCHAČ: A kterou? Nevím, která by to mohla 
být.
UČITEL: Řeknu ti ji latinsky, jestli se mi to podaří. 
Víš přece, že mluvím-li latinsky, nevplétám do toho 
řecká slova, právě tak jako do řeckého hovoru nevplé
tám slova latinská.
POSLUCHAČ: A to je správné. Která Epicharmova 
zásada to je?
UČITEL: Nechci zemřít, ale vůbec nevadí mi mrtvý být. 
POSLUCHAČ: Už si vzpomínám, jak je to řecký. Ale 
protože jsi mne donutil, abych uznal, že kdo je mrtvý, 
není nešťastný, dokaž, můžeš-li, abych nepovažoval 
za neštěstí ani to, že je nutno zemřít.

/16 UČITEL: To nedá moc práce, já však mám v úmyslu 
něco závažnějšího.
POSLUCHAČ: Jak to, že to nedá moc práce? A co zá
važnějšího to máš na mysli?
UČITEL: Protože po smrti neexistuje žádné zlo, ani 
smrt není zlo, vždyť bezprostředně po ní následuje 
období, ve kterém podle tvého doznání není žádné zlo: 
a tak není zlem ani nutnost zemřít, to jest nutnost do
jít k tomu, o čem prohlašujeme, že není zlem. 
POSLUCHAČ: Vylož mi to prosím důkladněji. Je to 
na mne příliš složité, takže mě to nutí k přiznání dřív, 
než mě to přesvědčí. A co závažnějšího máš na mysli? 
UČITEL: Poučit tě, bude-li to možné, že smrt nejen 
není zlem, ale že je dokonce dobrem.
POSLUCHAČ: Tolik sice nežádám, ale toužím to sly-



ftct. Vždyť i kdybys nedokázal, co chceš, dokážeš aspoň 
to, že smrt není zlo. Nebudu tě přerušovat otázkami, 
raději si poslechnu souvislý výklad.

/17 UČITEL: Co když se tě na něco zeptám? Neodpovíš mi? 
1'OSLUCHAČ: To by bylo domýšlivé. Ale raději se 
mě na nic neptej, ledaže by to bylo opravdu nezbytné.

')/ UČITEL: Učiním, jak si přeješ, a pokud budu moci, 
vysvětlím ti, co chceš, samozřejmě ne jako Pýthijský 
Apollón, aby má slova byla určitá a neměnná, ale jako 
obyčejný člověk, jakých je mnoho, snažící se dohadem 
zjistit, co je pravděpodobné. Dostat se dál než k spatře
ní pravděpodobného, k tomu nemám předpoklady; 
něco jistého řeknou ti, kteří tvrdí, že je možné takové 
věci pochopit, a kteří se prohlašují za mudrce. 
POSLUCHAČ: Dělej jak chceš; já jsem připraven po
slouchat tě.

118 UČITEL: Nejprve je třeba podívat se, co je to smrt,
i když se zdá, že je to skutečnost dobře známá. Ně
kteří pokládají smrt za rozchod duše s tělem. Někteří 
věří, že nedochází k žádnému rozchodu, ale že duše 
a tělo hynou současně a že duše zhasíná v těle. Ti, 
kteří věří, že duše odchází, dělí se na tři skupiny: jedni 
soudí, že se duše okamžitě rozptýlí, druzí, že ještě 
dlouho trvá, třetí, že trvá věčně. O samé podstatě duše,
o jejím sídle a o jejím původu panuje velká různost 
názorů. Některým se zdá, že duše je totožná se srdcem, 
latinsky cor, z toho vzniklo označení excordes — lidé 
vyšlí ze srdce, což je označení pro lidi bez chytrosti, 
vaecordes — lidé bez srdce, což znamená lidi bez rozu
mu, a concordes — lidé, kteří jsou srdcem spolu, tedy 
svorní. Proto se také Nasikovi pověstnému svou ro
zumností říkalo Srdíčko. Z toho vznikl verš 

mazaný Aelius Sextus, ten člověk s výtečným srdcem.



/19 Empedoklés soudí, že duse je krev plnící srdce. Jiní byli 
přesvědčeni, že podstatnou součástí duše je některá 
část mozku. Další nepokládají za duši ani samotné 
srdce, ani některou část mozku, ale někteří prohlásili, 
že sídlem a místem duše je srdce, druzí zase mozek. 
Že pro jiné je duše totéž co dech, jako například pro 
nás, dokládají i některé výrazy: tak říkáme vypustit
i vydechnout duši, s odvážným duchem, i nadšený, což je 
vlastně nadechnutý, a z té duše svědomitý. Slova duše a 
duch jsou odvozena od slova dech. Pro stoika Zénóna 
duše je oheň.

10/ Avšak to, co jsem až dosud uvedl, srdce, mozek, dech, 
oheň, to se říká obecně. Ostatní teorie jsou většinou 
zastávány jen jednotlivými filosofy. Například před 
dávnými časy staří a z nich nejblíž naší době Aristo- 
xenos, znalec hudby a současně i filosof, mluvili o ja
kémsi napětí samotného těla, obdobném tomu, jemuž 
se při zpěvu a při hře na lyru říká harmonie; právě tak 
prý podle přirozenosti a utváření celého těla vznikají 
různé pohyby jako ve zpěvu tóny.

/ 20 ArÍ8toxenos vycházel ze svého umění, a přece řekl něco, 
čehož podstatu dávno předtím vyslovil a vysvětlil 
Platón. Xenokratés tvrdil, že duši není vlastní ani 
tvar, ani tělesnost, ale že je to číslo, neboť význam 
čísla je prý v přírodě nedozírný, jak uznával už před
tím Pýthagorás. Jeho učitel Platón si představoval duši 
trojitou. Její řídící část, to jest rozum, uložil do hlavy 
jako do hradu, a druhé dvě, vznětlivost a žádostivost, 
které podle něho rozum poslouchají, umístil na místa 
jim přidělená, vznětlivost do prsou, žádostivost pod 
bránici.

/ 21 Dikaiarchos v rozhovoru, k němuž došlo v Korintě a 
který zaznamenává ve třech knihách, nechává v první



knize mluvit mnoho učených účastníků; v dalších dvou 
předvádí jakéhosi fthiótského starce Ferekrata, o němž 
tvrdí, že je potomkem Deukaliónovým, a ten vykládá, 
ze duše není vůbec nic, že celá duše je jen prázdné 
jméno, že bezdůvodně jsou užívána označení živých 
tvorů a.iimalia — tvorové s duší a animantes se stej
ným významem, že ani v člověku, ani ve zvířeti není 
žádná duše ani žádný duch a že veškerá ona síla, kterou 
buď něco konáme nebo něco vnímáme, je stejnoměrně 
rozptýlena ve všech živých tělech a není oddělitelná 
od těla, protože neexistuje sama o sobě a protože není 
nic kromě těla, jednoduchého a jednotného, tak uzpů
sobeného, že díky přirozenému uspořádání žije a vnímá.

/2 Aristotelés, daleko nad všechny vynikající svou genia
litou a svou pílí — Platóna vždy vyjímám —, když vy
ložil ony čtyři známé prvky, z nichž prý všechno vzni
ká, usuzuje, že existuje ještě nějaký pátý prvek, z ně
hož je duše. Domnívá se, že schopnost uvažovat a před
vídat, učit se a učit druhé, něco vynalézat a tolik si to
ho pamatovat, milovat, a nenávidět, toužit a bát se, 
mít úzkost a mít radost, to všechno a jiné, tomu podob
né že není v žádném z těch čtyř prvků. Přibírá pátý 
prvek, který nemá jméno, a tak duši samu nazývá no
vým jménem endelecheia, to jest něco jako ustavičný 
a nepřetržitý pohyb.

11/ To by byly názory o duši, ledaže mi nějaký unikl. 
Démokrita, onoho muže sice velkého, ale představují
cího si duši složenou z hladkých kulatých tělísek, která 
se náhodně shlukla, toho vynechme; podle jeho pří
vrženců všechno je totiž jen směs atomů.

/ 23 Který z těchto názorů je pravdivý, to by mohl poznat 
snad jen nějaký bůh; který je pravdě nejbližší, to je 
velká otázka. Dáme se tedy do rozhodování mezi tě



mito názory, nebo se raději vrátíme k svému tématu? 
POSLUCHAČ: Přál bych si věru obojí, kdyby to bylo 
možné, ale je těžké spojit to dohromady. A tak jestliže 
je možné zbavit se strachu před smrtí, aniž se tyhle 
otázky proberou, dejme se do toho; jestliže je to možné 
až po rozhodnutí, jak to je s duší, proberme nyní toto, 
nemáš-li nic proti tomu, a to druhé až někdy jindy. 
UČITEL: Myslím, že pohodlnější bude právě to, co 
by sis víc přál, jak jsem pochopil. Neboť ať už je pravdi
vý kterýkoli z názorů, jež jsem vyložil, logická úvaha 
nás dovede k závěru, že smrt není zlo, nebo že je do
konce spíš dobro.

/ 24» Vždyť jestliže duše je srdce nebo krev nebo mozek, 
jistě zahyne spolu s ostatním tělem, protože je tělesná. 
Jestliže je dech, nejspíš se rozptýlí; jestliže je oheň, 
uhaene; jestliže je Aristoxenova harmonie, zruší se. 
Co říci o Dikaiarchovi, který prohlašuje, že duše není 
vůbec nic? Podle všech těchto teorií nemůže se žádné
ho člověka po smrti nic týkat, neboť spolu s životem 
se ztrácí schopnost vnímat a na ničem nezáleží tomu, 
kdo nevnímá. Teorie ostatních ti poskytují naději, 
může-li tě to snad potěšit, že až duše vyjdou z těla, 
mohou přijít do nebe jako do svého domova. 
POSLUCHAČ: To mě opravdu těší, a především bych 
si přál, aby tomu tak opravdu bylo, a i kdyby ne, přece 
bych se o tom rád nechal přesvědčit.
UČITEL: Nač tedy potřebuješ mou pomoc? Mohu 
snad překonat výmluvností Platóna? Čti si pozorně 
v jeho knize o duši, pak už nezbude nic, co by sis ještě 
mohl přát.
POSLUCHAČ: To jsem už udělal, při Herculovi, a víc 
než jednou. Nevím však, jak je to možné, že dokud čtu, 
souhlasím, jakmile knihu odložím a začnu sám pře



mýšlet o nesmrtelnosti duše, všechen souhlas je pryč.
/25 UČITEL: Jak to? Uznáváš, že duše buď trvají po smrti, 

nebo že smrtí samotnou hynou?
POSLUCHAČ: Ano.
UČITEL: A co když trvají?
POSLUCHAČ: Připouštím, že jsou blažené.
UČITEL: A jestliže hynou?
POSLUCHAČ: Že nejsou nešťastné, protože vlastně 
vůbec nejsou. To jsem přece, donucen tebou, připustil 
už před chvílí.
UČITEL: Jak tedy nebo proč říkáš, že smrt se ti zdá 
zlem? Vždyť buď nás učiní blaženými, jestliže duše 
bude trvat dál, nebo ne nešťastnými, jestliže nebudeme 
nic vnímat.

115/26 POSLUCHAČ: Jestliže tě to tedy nebude obtěžovat, 
vylož mi nejdřív, můžeš-li, že duše trvají i po smrti, 
a nepodaří-li se ti to —vždyť to není nic lehkého —, po
tom mě poučíš, že smrt je prosta jakéhokoli zla. Já 
se totiž bojím, že zlem je nikoli být prost vnímání, 
ale muset být prost vnímání.
UČITEL: Chceme-li dokázat správnost toho názoru, 
který bys měl rád dokázaný, máme možnost opřít se
o nejlepší autority, a to má mít ve všech sporech nej- 
větší váhu a také ji obvykle má. Na prvním místě to 
je dávná minulost, která snad tím lip poznávala, co 
je pravdivé, čím méně byla vzdálena od počátku a bož
ského pokolení.

/ 27 A tak bylo oněm dávným lidem, kterým říká Ennius 
casci, vštípeno přesvědčení, že schopnost vnímat ve 
smrti pokračuje a že končí-li život, není tím člověk ničen 
tak, aby úplně zahynul. To je možno poznat z mnoha 
věcí jiných, ale i z pontifikálního práva a z pohřebních 
obřadů. Lidé obdaření mimořádným nadáním by je



nebyli dodržovali s tak velkou péčí a nebyli by za je
jich porušení vyhlásili tak neúprosné náboženské sank
ce, kdyby neměli pevně zakořeněno v mysli, že smrt 
není zánikem odstraňujícím a ničícím vše, ale jakýmsi 
stěhováním a změnou života, která slavné muže a že
ny obvykle vodí do nebe, zatímco u ostatních se duše 
sice drží na zemi, ale pokračuje aspoň ve své existenci.

/ 28 Proto také podle přesvědčení našich lidí
Romulus po smrti tráví svůj čas teď na nebi s bohy, 

jak to řekl Ennius v souladu s pověstí, a u Řeků je po
važován za velmi mocného a lidem příznivého boha Hé- 
raklés, který se od nich dostal i k nám, ba až k Oceánu. 
Z toho je i báje o Liberovi, synu Semelinu, a jiná o stejně 
oslavovaných bratřích Tyndareovcích, kteří, jak se vy
pravuje, v bitvách nejen římskému národu k vítězství 
pomáhali, ale také je oznamovali. A není snad Kad- 
mova dcera ínó, Řeky nazvaná Leukothea, u nás po
važována za bohyni Matutu? Abych to zkrátil, skoro 
celé nebe je zaplněno lidmi.

13/29 Jestliže se však pustím do zkoumání starých spisů a 
pokusím se z nich vytáhnout zprávy řeckých spiso
vatelů, ukáže se, že se i ti bozi, kteří jsou považováni 
za nej vznešenější, dostali do nebe odtud od nás, lidí. 
Zeptej se, čí hroby se to ukazují v Řecku, vzpomeň 
si, jsi přece zasvěcen, co se učí v mystériích. Pak teprve 
pochopíš, jak daleko celá věc zasahuje. Ale protože 
tenkrát lidé ještě neznali přírodní vědy — ty začaly 
být pěstovány až o mnoho let později —, byli přesvěd
čeni jen o tom, co se naučili od přírody, neznali důvody 
a příčiny věcí, často na sebe dali působit různými vi
děními, zejména v noci, takže se jim zdálo, že ti, kteří 
už život opustili, ještě žijí.

/30 Na druhé straně jako nejpádnější důkaz o existenci



bohů je snad možno uvést, že žádný národ není tak 
barbarský, žádný člověk tak divoký, aby se v jeho 
mysli neuchytila nějaká představa o bozích. Mnozí
o nich mají názory nesprávné — to je zaviněno špat
nou povahou. Všichni však věří, že existuje nějaká 
božská síla, nějaká božská přirozenost, a není to ná
sledek nějaké dohody nebo společného rozhodnutí lidí, 
ani není tato víra utvrzena nějakými zřízeními nebo 
zákony; avšak ve všem je nutno považovat obecný 
souhlas za zákon přirozenosti. Kdo neoplakává smrt 
svých drahých proto, že si myslí, že byli především 
připraveni o výhody života? Odstraň toto přesvědčení, 
odstraníš zármutek. Nikdo totiž nepláče pro ztrátu, 
kterou sám utrpěl; je možné, že cítí bolest a úzkost; 
ale onen žalostný nářek, onen bolestiplný pláč pochází 
z toho, že si myslíme, že ten, koho jsme měli rádi, byl 
zbaven výhod života a že si to uvědomuje. K takovému 
pocitu nás vede naše přirozenost, žádné rozumování, 
žádná teorie.

11/31 Avšak největším důkazem je, že sama přirozenost 
mlčky vydává svůj soud o nesmrtelnosti duše; vždyť 
všichni jsou znepokojeni, a to víc než čímkoli jiným, 
představami o tom, co bude po smrti.

On sází stromy, potomkům jež prospějí, 
říká Caecilius v Druzích z mládí. Na co jiného myslí 
než na to, že i potomstvo k němu má nějaký vztah? 
Pilný rolník bude tedy sázet stromy, jejichž plody sám 
nikdy nespatří; veliký muž nebude sázet zákony, zří
zení, stát? Co jiného znamená plození dětí, udržování 
rodového jména, adoptování dětí, péče o závěti, i samy 
náhrobní pomníky a nápisy na nich, ne-li to, že i my 
myslíme na budoucnost?

/ 32 Pochybuješ snad o tom, že se sluší brát za příklad po-



váhy celého druhu povahu právě těch nejlepších je
dinců? A podíváme-li se na povahu celého lidstva, 
která povaha je lepší než povaha těch, kteří soudí, 
že se narodili proto, aby druhým lidem pomáhali, 
aby je chránili, aby je uchovávali? Hercules odešel 
na nebe. Nikdy by tam byl neodešel, kdyby si nebyl tu
to cestu připravil, dokud byl mezi lidmi.
Tohle jsou už staré příklady posvěcené vírou všech. 
Nač však asi myslili zde, v naší republice, všichni ti 
vynikající muži, jichž bylo mnoho, kteří pro svůj stát 
podstoupili smrt? Že bude s jejich jménem konec 
v té chvíli, kdy bude konec s jejich životem? Nikdy 
by nikdo neobětoval svůj život za vlast bez velké na
děje na nesmrtelnost.

/ 33 Themistoklés by byl mohl žít v klidu, stejně tak 
Epameinóndás, stejně tak i já, abych nehledal stále 
jen staré příklady odjinud. Nevím, jak je to možné, 
ale v myslích je pevně uloženo něco jako tušení bu
doucích věků, a toto tušení nej častěji vzniká a nejlíp 
je patrné v největších géniích a v nejušlechtilejších 
duších. Kdyby bylo odstraněno, kdo by byl tak šílený, 
aby žil neustále v námahách a nebezpečích?

/ 34 To říkám o politických předácích. Avšak nechtějí snad
i básníci být po smrti slavní? Odkud se tedy vzal ná
sledující náhrobní nápis?

Pohleďte, občané, sem, tak vypadal Ennius v stáří.
Vašich otců činy největší opěvoval.

Od těch, jejichž otcům pomohl k slávě, jako mzdu 
žádal slávu. Týž básník napsal také:

Nikdo mě nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem.
Proč? Když o mně muži hovoří, žiji přec dál.

Ale proč jmenovat jen básníky? I sochaři chtějí být 
po smrti slavní. Proč zvěčnil Feidiás na Athénině štítu



unpoň svou podobiznu, když tam nesměl napsat své
jméno?

A nevpisují naši filosofové své jméno i do těch po
jednáni, ve kterých píší o pohrdání slávou?

/:i.r, Jestliže je souhlas všech hlasem přirozenosti a jestliže 
všichni, ať jsou kdekoli, souhlasí, že je něco, co se týká 
těch, kteří zemřeli, musíme si i my myslit totéž, a jest
liže věříme, že ti, jejichž duch vyniká buď nadáním 
nebo ctností, vidí nejlépe moc přirozenosti, protože je
jich přirozenost je nejlepší, je pravděpodobné, že když 
se právě ti nejlepší nejvíc starají o službu potomstvu, 
budou takoví lidé něco vnímat i po smrti. 

l<»/36 Ale jako nás přirozenost vede k tomu, abychom věřili, 
že bozi jsou, a rozum, abychom poznávali, jací jsou, 
tak nás obecný souhlas vede k přesvědčení, že duše 
přetrvávají, a rozum nám musí pomoci k poznání, kde 
přetrvávají a jaké jsou. Neznalost toho vytvořila 
podsvětí a ony strašné hrůzy, jimiž, jak se zdá, ne 
bez důvodu pohrdáš. Protože mrtvá těla padají do země 
a jsou přikrývána zemí, soudilo se, že mrtví tráví to, 
co jim ze života zbylo, pod zemí. Tento názor dal vznik 
velkým omylům, které básníci ještě rozhojnili. 

/ 37 Početné obecenstvo v divadle, v němž jsou i nerozumné 
ženy a děti, je pohnuto, když slyší takovouhle píseň 
plnou velkých slov:

Z Acherontu k vám se belhám strmou cestou, hlubokou, 
jeskyněmi z drsných kvádrů, které visí nad hlavou, 
obrovitých, kde je stále hustá mlha podsvětní.

Tento omyl, dnes už podle mého názoru opuštěný, byl 
tak silný, že ačkoli věděli, že byla těla spálena, přece 
si vymýšleli, že se v podsvětí dějí věci, které jsou bez 
těla nemožné, ba nepředstavitelné. Nedovedli totiž 
pochopit, že by mohla žít duše sama o sobě, a proto pro



ni hledali nějaký tvar a vzhled. Z toho vznikl celý 
ten Homérův popis,, podsvětního záhrobí zvaný ne- 
kyia, z toho vzniklo ono vyvolávání mrtvých — nekyo- 
manteia, které prováděl můj přítel Appius, z toho má 
svůj původ báje o Avemském jezeru v našem sou
sedství,

tam, kde z vchodu propastného Acherontu slaná krev
láká duše nebožtíků zahalené v temný stín, 

totiž přízraky mrtvých. Tvrdí, že tyto přízraky mluví, 
ačkoli to není možné bez jazyka,bez patra, bez činnosti 
a uzpůsobení hrdla, hrudníku a plic. Nebyli totiž schop
ni vidět něco duchem, všechno vztahovali k očím. 
Je ovšem třeba velké duševní síly k tomu, aby člověk 
oddělil mysl od smyslů a uvažování odvedl od navyklé 
cesty. Věřím, že během tolika staletí to řekli i jiní, 
ale pokud je možné opřít se o písemný záznam, Fe- 
rekydés Syrský byl první, kdo řekl, že duše člověka 
je nesmrtelná, a je to už hodně dávno, vždyť žil ten
krát, když vládl můj jmenovec. Tento názor utvrdil 
nejvíce jeho žák Pýthagorás. Když přišel za vlády Tar- 
quinia Pyšného do Itálie, upoutal Velké Řecko jak svým 
učením, tak i svou osobností, a ještě řadu století později 
bylo jméno pýthagorovců tak vážené, že to vypadalo, 
jako by na světě nebyli žádní jiní mudrci.
Ale vrátím se k starým. Ti své názory takřka nikdy 
nezdůvodňovali, leda bylo-li třeba něco vysvětlit po
mocí čísel nebo geometrických obrazců.
Platón prý přišel do Itálie, aby poznal pýthagorovce, 
naučil se všemu, čemu pýthagorovci učili, a první ne
jenže měl o nesmrtelnosti duše totéž mínění jako Pýtha- 
gorás, ale přidal též důkaz. Ten však přeskočme, ne- 
máš-li nic proti tomu, a nechrne být celou tu naději 
na nesmrtelnost.



POSLUCHAČ: Ty mě chceš opustit, když jsi ve mně 
probudil tak velkou zvědavost? Při Herculovi, to už 
ho chci raději mýlit s Platónem (vím přece, jak si ho 
vážíš, a na základě toho, co o něm říkáš, ho obdivuji 
také), než mít spolu s oněmi správný názor.

/ U) UČITEL: Jen odvahu! Já bych se totiž sám velmi rád 
mýlil spolu s ním. Což snad pochybujeme? Nebo je to 
otázka jako většina ostatních? Vůbec ne. Matematici 
nás totiž přesvědčují, že země leží uprostřed vesmíru 
a zaujímá vzhledem k rozloze celého nebe takřka pou
hý bod, kterému říkají řeckým slovem kentron — 
střed. Učí také, že povaha těch čtyř prvků, z nichž 
všechno vzniká, je taková, že jako by si mezi sebe 
rozdělily pohyby, co je ze země a z vody, vlastním 
sklonem a vlastní vahou je přitahováno kolmo k zemi 
a k moři, druhé dva prvky, oheň a vzduch, opačně 
než ony dva předcházející přitahované do středu ves
míru svou tíhou a váhou vzlétají přímo do nebeského 
prostoru, ať už sama jejich podstata tíhne k výšce, 
ať už proto, že podle přírodního zákona jsou lehčí 
předměty těžšími odpuzovány. Je-li stanoveno toto, 
musí být zřejmé, že jakmile se duše oddělí od těla, 
vznáší se vzhůru, ať už je povahy vzdušné, to jest 
plynné, nebo ohnivé.

/41 Jestliže však je duše nějaké číslo (to je rčení spíš 
důvtipné než jasné), nebo onen pátý prvek, který ne
má jméno, ale který lze pochopit, je něčím ještě mno
hem ryzejším a čistším, takže se vzdaluje od země vel
mi daleko. Duši si tedy musíme myslit jako něco ta
kového, jinak bychom museli připustit, že mysl, která 
je tak hbitá, leží potopena v srdci nebo v mozku nebo 
v té Empedokleově krvi. 

ia / Nechrne však stranou Dikaiarcha i s jeho vrstevníkem



a spolužákem Aristoxenem, třebaže to byli jistě mu
žové učení. Zdá se, že jeden z nich nikdy nepocítil 
nad něčím bolest, protože necítil, že má duši, druhý 
se zas tolik těší ze své hudby, že se ji pokouší přenášet
i sem, na tyto problémy. Harmonii však můžeme po
znat z intervalů tónů, jejichž různé uspořádání vy
tváří i větší množství harmonií; nevidím však, jakou 
harmonii může vytvářet rozložení údů a tvar těla ne
majícího duši. Ať je Aristoxenos jakkoli vzdělaný — 
a on je vzdělaný —, tohle filosofování ať nechá svému 
učiteli Aristotelovi a sám ať učí zpívat. Dobře totiž 
radí známé řecké přísloví:

Ať každý zabývá se dílem, které zná.
/42 Zavrhněme však jednou provždy onen nahodilý shluk 

hladkých a kulatých atomů, který Démokritos poklá
dá za ohřátý a plynný, tedy životný. Taková duše věru 
nutně usiluje o dosažení vyšších poloh, protože po- 
chází-li z oněch čtyř prvků, z nichž prý je složeno 
všechno, je složena z ohnivého dechu; tak si to před
stavoval, jak vidím, zejména Panaitios. Tyto dva 
prvky nemají nic, co by je mělo k sestupu, a vždy míří 
do výše. Proto v případě, že se rozpadají, dochází k to
mu daleko od země, kdežto trvají-li a uchovávají si 
svůj vzhled, je tím spíš nutné, aby se vznášely k ne
bi a přitom rozrážely onen hustý a k sobě stlače
ný vzduch, který je nejblíž u země, a procházely jím. 
Duše je totiž teplejší nebo spíš ohnivější než tento 
vzduch, o němž jsem právě řekl, že je hustý a stlačený, 
a to lze poznat z toho, že naše těla, složená z prvku 
zemitého, se rozehřívají žárem duše.

19/43 Kromě toho je třeba si uvědomit toto: duše proto tím 
snáz vystoupí z této sféry vzduchu, o které mluvím 
už poněkolikáté, a prorazí ji, že nic není rychlejší



učí. ona. Neexistuje rychlost, která by mohla soupeřit 
m rychlostí duše. Zůstane-li duše neporušená a sobě 
podobná, nutně se vznese tak, že pronikne a projde 
< <‘lým tímto nebem, ve kterém se sbírají mraky, lijáky 
a větry a které je vlhké a mlžné od výparů země.

Když duše překoná toto pásmo a dostane se k pod- 
ntatě sobě podobné a pozná ji, zastaví se u ohňů slo
žených z jemného vzduchu a z mírného žáru sluneční
ho a už se výš nevznáší. Ve chvíli, kdy duše nalezne 
lehkost a teplo podobné její lehkosti a jejímu teplu, 
jako by se vznášela v rovnováze, nepohybuje se žád
ným směrem; tam je konečně její přirozené sídlo, 
když pronikne k tomu, co je jí podobné. Tam nebude 
nic postrádat a bude živena a udržována týmiž látka
mi, kterými jsou živeny a udržovány hvězdy.

/44 Protože téměř všechny žádosti jsou v nás obvykle 
rozdmýchávány podněty tělesnými a rozhořívají se 
tím víc, že soupeříme s těmi, kteří už mají to, co my 
teprve toužíme mít, jistě budeme blaženi tenkrát, až 
opustíme tělo a budeme osvobozeni od žádostí a sou
peření; a co děláme nyní, když se uvolníme od svých 
starostí a zachce se nám něco si prohlédnout a někam se 
podívat, to budeme moci dělat s mnohem větší vol
ností. Budeme se moci zcela ponořit do úvah a zkou
mání; vždyť jednak je v našich myslích od přírody 
neukojitelná touha vidět pravdu, jednak sama poloha 
oněch míst, do nichž se dostaneme, v nás tím víc zvětší 
touhu po poznání, čím snazší poznání věcí nebeských 
nám umožní.

/ 45 Vždyť jejich krása probudila i na zemi onu otcovskou 
a dědovskou filosofii, jak říká Theofrastos, zapálenou 
touhou po poznání. Obzvláště si jí však užijí ti, kteří 
už jako obyvatelé této země, třebaže byli obklopeni



mlhou, přcce toužili prohlédnout jí bystrostí ducha.
20/ Kdo teď spatřil ústí Černého moře a ony úžiny, jimiž 

proplula lod pojmenovaná 
Argó, neboť v ní pluli kdys vybraní argejští muži, 
tenkrát, když chtěli si přivézt zlaté beraní rouno, 

nebo kdo uviděl pověstnou úžinu vedoucí k Oceánu, 
tam, kde prudký proud Evropu s Afrikou od sebe dělí, 

myslí si, kdovíčeho nedosáhl; jaká teprve bude asi 
pro nás podívaná, až budeme moci obhlédnout celou 
zem, její polohu, tvar, obrysy, kraje obyvatelné i ty, 
které jsou pusté pro silný mráz nebo velké horko!

/46 Vždyť my ani teď nerozlišujeme zrakem, co vidíme. Tě
lo není totiž obdařeno žádným smyslem, avšak jak nás 
poučují nejen přírodovědci, ale i lékaři, kteří nitro 
těla otevřeli a odkryli, vedou jakési dráhy k očím, 
uším a nosu, proražené od sídla duše. Proto se často 
stane, že buď se pohřížíme v přemýšlení, nebo nás 
postihne těžká choroba, a my nevidíme ani neslyšíme, 
třebaže máme oči i uši zdravé a otevřené. V důsledku 
toho lze snadno pochopit, že to je duše, kdo vidí a sly
ší, ne ony orgány, které jsou jakoby okny do duše, ji
miž však mysl nemůže nic vnímat, jestliže se o to sa
ma nesnaží. Jak to, že touž myslí vnímáme věci tak 
rozdílné, jako je barva, teplo, chuť, vůně, zvuk? 
Kdyby se k duši všechno nedonášelo a ona všechno ne
posuzovala sama, nikdy by to prostřednictvím svých 
pěti poslů nepoznala. Tyto věci budou určitě vnímány 
mnohem čistěji a jasněji, až přijde svobodná duše tam, 
kam ji přirozenost unáší.

/47 Vždyť teď ony průduchy, které se otvírají od duše 
k tělu, ačkoli je vytvořila sama příroda s dokonalým 
uměním, bývají občas ucpány pevnými částečkami ze
mité povahy; až však nebude nic kromě duše, žádná



překážka jí nebude bránit v pochopení, jaké co je. 
Kdyby to bylo zapotřebí, vyložil bych obšírněji, jak 
mnohé, jak rozmanité a jak bohaté budou podívané, 
které čekají na duši v nebeských krajích.

! III Kdykoli na to myslím, musím se divit domýšlivosti 
některých filosofů, kteří obdivují poznání přírody, s já- 
Hotem děkují tomu, kdo je první odhalil, a uctívají ho 
jako boha. Tvrdí, že je vysvobodil z moci nejnepříjem- 
nřjších pánů, to jest věčné hrůzy a strachu ve dne
v noci. Jaké hrůzy? Jakého strachu? Která babka je
tak bláznivá, aby se bála těchhle věcí, kterých byste 
ne báli vy, kdybyste nebyli studovali přírodní vědy, ta
kových věcí, jako jsou 

acherontská sídla v hloubi Orku, bledá místa smrti, 
která halí temné mlhy?

To se filosof nestydí chlubit se tím, že se takových 
věcí nebojí a že poznal jejich nepravdivost? Z toho 
lze pochopit, jak bystří jsou od přirozenosti, když by 
byli schopni něčemu takovému věřit, nebýt poučeni 
z filosofie.

149 Přišli věru na něco opravdu skvělého, když se naučili,
že až přijde chvíle smrti, bude s nimi nadobro konec.
A dejme tomu, že je to tak (nechci jim nic vyvracet) — 
co je na té věci radostného nebo hodného chlouby? 
Přesto nenalézám opravdu nic, čím by bylo možné 
vyvrátit pravdivost názoru Pýthagorova a Platónova. 
Vždyť i kdyby Platón neuváděl žádné zdůvodnění 
(všimni si, jak si ho vážím), zlomil by každou mou 
námitku už jen svou autoritou. On však uvedl tolik 
důvodů, že je jasné, že chtěl ostatní přesvědčit o tom,
o čem sám byl skálopevně přesvědčen.

22/50 Avšak velmi mnozí lidé se stavějí proti této teorii a 
trestají duši smrtí, jako by byla odsouzena z hrdelního



zločinu, a jen proto se jim zdá neuvěřitelné, že by duše 
trvala věčně, že nejsou schopni představit si a pocho
pit, jaká je duše bez těla. Jako kdyby chápali, jaká 
je v samém těle, jaký má tvar, jakou velikost, kde je 
umístěna! A i kdyby už bylo možné vidět na živém 
člověku všechno, co je nyní skryté, zdá se jim, že by 
jim duše hned padla do oka? Nebo je tak jemná, že 
by unikla zraku?

/ 51 O tom ať znova a znova přemýšlejí ti, kteří tvrdí, že 
duši bez těla si ani nedovedou představit. Uvidí, jak 
si ji představují v samotném těle. Když já zkoumám 
podstatu duše, je pro mne mnohem těžší, mnohem mé
ně jasné uvažovat o tom, jaká je duše v těle jako v ně
jakém cizím domě, než jaká je tenkrát, když z těla 
vyjde a přijde do volného nebe jako do vlastního do
mu. Jestliže si dokážeme představit, jaké je to, co 
jsme nikdy neviděli, jistě můžeme i samotného boha
i božskou duši vysvobozenou z těla pochopit myšlen
kou. Dikaiarchos ovšem a Aristoxenos existenci duše 
vůbec popřeli, protože bylo nesnadné představit si, co 
je duše a jaká je!

/ 52 Ovšem tím nej větším, co si lze představit, je snad 
vidět duši duší samou, a tento význam zřejmě má Apol- 
lónův příkaz vybízející, aby každý poznal sám sebe. 
Nevěřím totiž, že by přikazoval, abychom poznávali 
své údy nebo svou postavu a svůj vzhled. Nejsme přece 
jen tělo, a když ti toto říkám, neříkám to tvému 
tělu. Když tedy nabádá: „Poznej sám sebe,“ nabádá 
tím: „Poznej svou duši.“ Tělo je přece něco jako ná
doba nebo nějaká schránka na duši. Cokoli dělá tvá 
duše, děláš ty. Kdyby tedy poznávat duši nebylo něco 
božského, nebyl by tento příkaz nějaké bystřejší mysli 
přisuzován bohu.



• l «niliže však duše sama nebude vědět, jaká je duše, 
i< Lni mi, prosím, to pak nebude vědět ani že je, ani že 
m»' pohybuje? Z toho se zrodil známý Platónův důkaz, 
kturý vyložil Sokrates ve Faidru a který jsem já za
řadi l  do šesté knihy svého spisu O státu:
,,(!o se stále pohybuje, je věčné. Co však něčemu udě
luje pohyb a samo je něčím jiným v pohyb uváděno, 
to nutně přestane žít, jakmile ustane pohyb. Tedy 
pouze to, co se samo uvádí v pohyb, protože nikdy samo 
nebou není opuštěno, nepřestává se nikdy pohybovat. 
Dokonce samo je zdrojem, samo je prvotní příčinou 
pohybu pro ostatní věci, které se pohybují.

.1 Prvotní příčina nemá žádný vznik, neboť z prvotní 
příčiny vzniká všechno, sama se však nemůže zrodit 
z ničeho jiného. Vždyť by to ani nebyla prvotní pří
čina, kdyby vznikala z něčeho jiného. A když nikdy 
nevzniká, ani nikdy nezaniká, neboť zanikne-li prvot
ní příčina, ani se sama nemůže zrodit z něčeho jiného, 
ani nemůže ze sebe vytvořit něco jiného, jestliže je 
nutné, aby všechno vznikalo z prvotní příčiny. Z toho 
vyplývá, že pohyb začíná z toho, co se pohybuje samo 
od sebe. To se však nemůže ani narodit, ani zemřít, jinak 
by se celé nebe a celá příroda musely zřítit a zastavit 
se a nenajít sílu, která by jim dala popud k pohybu 
od samého začátku. Protože je tedy jasné, že je věčné 
to, co samo sobě dává pohyb, kdo by se odvážil popřít, 
že tato schopnost byla dána duším? Bezduché je totiž 
vše, co se dostává do pohybu z vnějšího podnětu, avšak 
co je oduševnělé, to je hnáno pohybem vnitřním, sobě 
vlastním. Toto je totiž schopnost a síla duši vlastní; 
jestliže jediná ze všeho sama sobě dává pohyb, určitě 
se nenarodila a je věčná.“

/ 55 Ať se třeba seběhnou všichni ti plebejští filosofové



(zdá se mi, že tím jménem je třeba označit všechny, 
kteří se rozcházejí s Platónem a Sokratem, a jejich 
školy), nejenže nikdy nic tak přesné nevyloží, ale ani 
nepochopí jemnost této úvahy. Duše tedy vnímá 
svůj pohyb a současně s ním vnímá i to, že se pohybuje 
svou vlastní silou, a nikoli cizí, a že se nemůže stát, 
aby někdy sama sebe opustila. A tak je dokázána věč
nost, ledaže bys proti tomu něco namítal. 
POSLUCHAČ: Tenhle názor mi plně vyhovuje a jsem 
rád, že mě žádná námitka ani nenapadá.

24/56 UČITEL: A považuješ snad za méně jisté to, co do
kazuje, že v lidských duších je něco božského? Kdyby 
se mi podařilo pochopit, jak se mohou rodit, chápal 
bych i to, jak hynou. Zdá se mi totiž, že mohu říci, 
z čeho se utvořily a jak vznikly krev, žluč, hlen, 
kosti, svaly, žíly, zkrátka celý soubor údů a celé tělo, 
avšak o duši samé — kdyby na ní nebylo nic jiného 
než to, že jejím prostřednictvím žijeme, věřil bych, že 
život člověka je udržován pouze přírodní silou jako 
život révy nebo stromu, vždyť o nich přece také říká
me, že žijí. Rovněž kdyby lidská duše neměla žádnou 
jinou vlastnost, než že cítí touhu nebo odpor, i to by 
měla společné se zvířaty.

/57 Duše má především paměť, která je nekonečná a objí
má nesmírné množství věcí. Platón tvrdí, že je vzpo
mínkou na život dřívější. Vždyť v dialogu Menón se 
Sókratés ptá jednoho chlapce na nějaké geometrické 
znalosti týkající se rozměru čtverce. Ten na otázky 
odpovídá pochopitelně tak jako chlapec, ale otázky 
jsou kladeny takovým snadno srozumitelným způso
bem, že chlapec postupnými odpověďmi dojde k stejné
mu výsledku, jako by se byl geometrii učil. Sókratés tím 
chce dokázat, že učení není nic jiného než rozpomínání.



K tomuto bodu se ještě vrací a vysvětluje ho ještě 
nmohcm přesněji v řeči, kterou pronesl v den své smrti. 
Dokazuje v ní, že každý, kdo vypadá, jako by vůbec 
nic neznal, svými odpověďmi na dobře kladené otázky 
dosvědčuje, že se s těmi poznatky neseznamuje teprve 
v této chvíli, ale že je rozpomínáním znova poznává 
a že není nikterak možné, abychom od dětství měli 
vrozené a jakoby vtisknuté do duše znalosti tohka a
l ak významných skutečností (řecký se jim říká ennoiai), 
leda tak, že duše před svým vstupem do těla všechny 
tyto znalosti měla.

/ .11 A protože nic, co se jeví smyslům, není trvalé, jak tvrdí 
1'latón ve všech svých dílech (on totiž věří, že není trva
lé nic z toho, co vzniká a zaniká, a že je pouze to, co je 
vždy takové, jaké je — on tomu říká řecký idea, my la- 
t insky species), nemohla tyto poznatky získat duše uza
vřená v těle, ale jejich poznání si přinesla s sebou. A 
tím pomine úžas nad znalostí tolika věcí. Avšak duše 
je nevidí zřetelně ihned po náhlém přestěhování do 
příbytku tak nezvyklého a změteného, ale teprve když 
se usadila a zotavila, rozpomínáním získává jejich 
znalost. A tak učení není nic jiného než rozpomí
nání.

/!>9 Já osobně obdivuji paměť ještě mnohem víc. Co to je, 
ta schopnost rozpomínat se? Jaká je její podstata a 
odkud pochází? Neptám se na paměť mimořádnou, 
jakou prý měl Simónidés, Theodektés, Kíneás, kte
rého poslal Pyrrhos jako vyslance k senátu, nebo ne
dávno Charmadás nebo Métrodóros ze Sképse, který 
před nedávnem zemřel, nebo konečně náš Hortensius; 
mluvím obecně o lidské paměti, především o paměti 
těch lidí, kteří se věnují nějakému náročnějšímu vě
deckému studiu. U nich je opravdu těžké odhadnout,



co všechno jejich mysl může pojmout, tolik si toho 
pamatují.

25/60 Kam tedy míří tato má řeč? Myslím, že je třeba po
chopit, co je to za sílu a odkud pochází. Rozhodně ne
náleží ani srdci, ani krvi, ani mozku, ani atomům; 
nevím, zda náleží dechu nebo ohni, a nestydím se při
znat jako tamti, že nevím, co nevím. Kdybych mohl 
tvrdit něco jistého o věci nejasné, ať už je duše dech 
nebo oheň, přísahal bych, že je božská. Jak jsem na to 
přišel? Prosím tě, zdá se ti snad, že tak mocná síla, 
jíž je paměť, byla složena ze země v tom našem pod
nebí plném mlh a výparů? Nevidíš-li, co je paměť, 
vidíš aspoň, jaká je; jestli nevidíš ani to, jistě vidíš 
aspoň, jak je velká.

/61 Co tedy? Máme si myslit, že duši je vlastní nějaká 
prostornost, takže by se do ní jako do nějaké nádoby 
vlévalo vše, co si pamatujeme? To je absurdní. Jak 
by bylo možné představit si dno nebo tvar takové duše 
nebo vůbec prostornost tak velikou! Nebo si máme 
myslit, že do duše lze otiskovat předměty jako do vos
ku a paměť že jsou stopy věcí otisknutých v mysli? 
Jaké mohou být stopy slov, jaké mohou být stopy vě
cí samých? A dále jak nesmírná by musela být ona vos
ková plocha, aby se v ní mohlo otisknout takové množ
ství obrazů?

A jaká je to konečně síla, která dokáže vystopovat 
skryté a které se říká vynalézavost a představivost?

/ 62 Zdá se ti, že byla vytvořena z této podstaty zemité a 
smrtelné, a proto pomíjivé? A co ten, kdo první dal 
jména všem věcem, což považoval Pýthagorás za dílo 
svrchované moudrosti, nebo kdo shromáždil lidi, kteří 
žili rozptýleně, a svolal je k životu ve společnosti, 
nebo kdo zachytil několika málo písemnými znaky



/(1/inlivě nesčíslné množství zvuků řeči, nebo kdo za
znamenal oběh planet, jejich postupování a zastavo
vání  na dráze? Všichni jsou velcí, stejně tak jako lidé 
joště dávnější, kteří zavedli pěstování plodin, užívání 
Aulu,  obytné domy, vyšší způsob života, prostředky 
Iv ochraně před divou zvěří; my jsme jejich zásluhou 
zkrotli, zcivilizovali jsme se a přešli jsme od činností 
nutných k činnostem zjemnělejším. Vždyť odhalením 
podstaty tónů a použitím harmonie byl objeven pro- 
Htředek, jak velmi potěšit sluch; pozvedli jsme zrak 
k hvězdám, a to jak k těm, které stojí pevně na urči
tých místech, tak i k těm, jejichž jméno znamená „blud
né“, i když doopravdy nebloudí. Kdo svým duševním 
zrakem spatřil jejich obraty a všechny pohyby, do
kázal, že jeho duch je podobný duchu toho, kdo je na 
obloze vytvořil.

/(>:{ Vždyť když Archimédés uzavřel do koule pohyby 
Měsíce, Slunce a pěti planet, dokázal totéž, co v Tí- 
rnaiovi onen Platónův božský stvořitel světa, že totiž 
u něho jediné otočení řídilo pohyby naprosto odlišné 
svou menší nebo větší rychlostí. Jestliže se toto nemůže 
v našem světě dít bez božstva, ani Archimédés by ne
mohl v oné kouli tytéž pohyby znázornit bez božského 
nadání.

’<► I (A Ale ani činnosti známější a slavenější nejsou bez božské 
síly, jak se mi aspoň zdá; a tak si myslím, že ani básník 
nemůže zplodit velkou a dokonalou báseň bez božské 
inspirace, ani výmluvnost překypující libozvučnými 
slovy a plodnými myšlenkami nemůže plynout bez 
podnětu vyšší síly. A co filosofie, matka všecli věd, co 
je jiného než dar bohů, jak říká Platón, nebo je
jich vynález, jak říkám já? Ona nás vychovala pře
devším k uctívání bohů, potom k lidskému právu, které



je založeno na společenství lidského rodu, a konečně 
k uměřenosti a velkodušnosti; rovněž rozehnala mlhu, 
která zahalovala náš duševní zrak, takže vidíme 
všechno, ať je to nahoře, nebo dole, ať je to na začátku, 
na konci, nebo uprostřed.

/ 65 Tato síla, která vytváří tolik věcí a tak velkých, se mi 
zdá opravdu božská. Vždyť co je to doopravdy paměť 
věcí a slov? Co je to vynalézavost? Jistě něco, nad co 
si nelze představit nic většího, ani u boha ne. Já si 
totiž myslím, že bohové nemají radost z ambrosie nebo 
nektaru nebo z bohyně Mládí, která se jim stará o po
háry, ani nedávám za pravdu Homérovi, který vypra
vuje, že Ganymédés byl bohy unesen pro svou krásu, 
aby napájel Iova — to přece není přijatelné zdůvodně
ní tak velké křivdy spáchané na Láomedontovi. Tohle 
si Homér vymyslil a přenášel na bohy lidské vlastnosti; 
víc by se mi zamlouvalo, kdyby přenášel božské vlast
nosti na lidi.

Ale které to jsou, ty božské vlastnosti? Být plný 
duševní svěžesti, být moudrý, vynalézavý, pamato
vat si. Proto je tedy duše božská, jak říkám já, nebo 
přímo božstvo, jak se odvažuje říci Eurípidés. A jestliže 
bůh je dech nebo oheň, je lidská duše totéž. Neboť 
jako ona božská podstata nemá v sobě ani zemitost, 
ani vlhkost, stejně tak nemá v sobě ony dva prvky 
ani lidská duše. Jestliže však existuje nějaký pátý 
prvek, o jakém mluví poprvé Aristotelés, je to prvek 
bohů a duší. Tohoto názoru jsem se držel a vyslovil 
jsem jej ve své Útěše těmito slovy:

27/ 66 „Původ duší nelze najít na zemi. V duších není totiž 
nic smíšeného a složeného nebo takového, co by se je
vilo jako vyrostlé nebo vytvořené ze země, a stejně 
tak nic vlhkého, plynného nebo ohnivého. V těchto



prvcích není totiž nic, co by mělo schopnost pamato
vat si, myslit a uvažovat, co by uchovávalo minulost, 
předvídalo budoucnost a dokázalo obsáhnout přítom
nost. To jsou vlastnosti pouze božské a nikdy nebude 
možné zjistit, odkud odjinud by mohly přijít k člo
věku, ne-li od božstva. Přirozenost a podstata duše 
je tedy něco zvláštního, bez vztahu k těmto běžným 
a známým prvkům. A tak ať to, co vnímá, co myslí, 
žije a je činné, je cokoliv, nutně to musí být nebeské, 
božské, a právě proto věčné. A z druhé strany nelze 
si představit božstvo samo, jak my je chápeme, jinak 
než jako nezávislou a svobodnou mysl, prostou smrtel
né hmotnosti, která vše vnímá, všemu dává pohyb 
a sama je obdařena věčným pohybem.

K tomuto druhu patří a tutéž podstatu má i lidská 
my si.“

/<»7 Někdo by mohl namítnout: „Kde a jaká je tedy tahle 
mysl?“

Kdepak je tvá a jaká jé? Mohl bys mi to říci? Nebo 
jestliže nemám všechno, čeho je třeba k chápání a co 
bych chtěl mít, nedovolíš mi užívat ani toho, co mám? 

„Duše není schopna vidět sama sebe.“
Avšak tak jako oko, stejně tak i duše nevidí sice se

be, ale vidí jiné věci.
„Nevidí však ani to, co vidět stojí nejméně úsilí, 

totiž vlastní tvar.“
Ale vždyť možná vidí i tohle; nechrne to však být. 

Určitě však vidí svou sílu, svou bystrost, paměť, pohyb, 
rychlost. To je něco velkého, něco božského, něco věč
ného. Jak však vypadá nebo kde bydlí, to nestojí za 
to zjišťovat.

2B/ 68 A jako když vidíme nejprve zářící krásu oblohy, potom 
rychlost jejího otáčení, větší, než si lze představit, dále



střídání dnů a nocí, čtvero ročních období hodící s<: 
k tomu, aby mohly dozrát plody a aby bylo možné* 
udržovat tělo v dobrém stavu, slunce, které to všechno 
řídí a vede, měsíc, který přibýváním a ubýváním světla 
jako by určoval a označoval jednotlivé dny kalendáře, 
když dále vidíme, jak v témž kruhu rozděleném na 
dvanáct částí obíhá pět hvězd a prochází naprosto 
neměnné týmiž drahami, třebaže jsou jejich pohyby 
vzájemně odlišné, i noční podobu nebe na všech stra
nách ozdobeného souhvězdími, dále zemskou kouli 
vystupující z moře a nehybnou ve středu vesmíru, 
obydlenou a obdělávanou ve dvou pásmech od sebe 
oddělených, z nichž jedno, to, které obýváme my,

je pod severním pólem, odkud vichřice 
se strašným svistem žene spousty sněhové,

a druhé je jižní, nám neznámé, jemuž fíekové říkají 
antichťhón — protizemě, kdežto ostatní části jsou pusté, 
protože buď jsou ztuhlé mrazem, nebo spálené žárem, 
avšak zde, kde bydlíme my, nepřestává ve svůj čas

se skvíti nebe, stromy listím odívat 
a bujná réva ratolestmi obrůstat
i větve plodů hojností se ohýbat 
a osení žeň štědrou přinášet, vše kvést 
a prýštit prameny, luh trávou šatit se,

a když pak vidíme množství dobytka poskytujícího 
nám potravu a pomoc při obdělávání pozemků, za
jišťujícího naši dopravu i oblékání, a člověka samotné
ho jakoby stvořeného proto, aby pozoroval nebe a uctí
val bohy, a všechna pole i moře poslušně sloužící užit
ku člověka — když se tedy díváme na toto a na nesčísl
né jiné věci, můžeme snad pochybovat, že nad nimi 
nade všemi je nějaká bytost, která je stvořila, jestliže



vznikly, jak soudí Platón, nebo která tak velké dílo
ii břímě ovládá, jestliže tu byly odvždy, jak chce Aristo- 
iclés? Stejné je to s lidskou duší: ačkoli ji nevidíš, tak 
jako nevidíš boha, přesto, právě tak jako boha pozná
váme z jeho díla, poznávej božskou moc duše z její 
puměti, vynalézavosti, rychlosti pohybu a vší krásy 
clnosti.
Kde tedy je? Já věru soudím, že je v hlavě, a mohu 
vysvětlit, proč tak soudím. Ale o tom, kde duše je, až 
někdy jindy — jisté je, že je v tobě. Jaká je její podsta- 
tu? Myslím, že svébytná a jen jí náležející. Avšak klid
ně si ji představ jako ohnivou nebo jako vzdušnou, 
k předmětu našeho zkoumání to nemá žádný vztah. 
Stačí, když si uvědomíš toto: jako poznáváš boha,
i když ti není známé jeho sídlo ani jeho tvář, právě tak 
t i musí být známá tvá duše, i když neznáš její sídlo 
ani její tvar.
Avšak pokud jde o naše poznání duše, nesmíme pochy
bovat (ledaže bychom byli v přírodních vědách úplní 
hlupáci), že v duši není nic přimíšeno, nic s ní není 
srostlé, nic spojené ani přidružené, nic, co by ji činilo 
dvojitou. Protože tomu tak je, je jisté, že se nemůže 
odloučit, ani rozdělit, ani rozložit, ani roztrhat, a v dů
sledku toho nemůže ani zaniknout. Zánik je totiž něco 
jako odchod, oddělení a odtržení těch částí, které byly 
před zánikem pojeny nějakou vazbou.

Takové a podobné úvahy přivedly Sokrata k tomu, 
že si nehledal obhájce pro svůj proces, v němž mu šlo 
o hlavu, ani pokorně neprosil své soudce, ale mluvil 
svobodně a s hrdostí plynoucí z velikosti ducha, ne 
z pýchy, v poslední den života dlouho o tomto tématu 
rozprávěl a několik dní předtím odmítl utéci z vězení, 
ačkoli to bylo bez potíží možné. A když už takřka



držel v ruce onen smrtonosný pohár, mluvil tak, že se 
zdálo, že vystupuje na nebe, ne že je vlečen na smrt.

30/72 Takové bylo jeho přesvědčení. A hovořil o tom takto: 
„Dvě cesty, dva směry se nabízejí duším odcháze

jícím z těla. Na ty, které se poskvrnily lidskými ne
řestmi a zcela se oddaly vášním, které jimi byly oslepe
ny a pošpinily se vadami a chybami v soukromém 
životě nebo se neodpustitelně provinily v životě ve
řejném, na ty čeká neschůdná cesta, která nevede do 
shromáždění bohů.

Naproti tomu těm, které si uchovaly bezúhonnost 
a čistotu, které se co nejvíc vyhýbaly styku s tělem 
a vždy si od něho udržovaly co nej větší odstup a v lid
ském těle napodobovaly život bohů, těm se otvírá 
snadný návrat k bohům, od nichž přišly.“

/ 73 Proto připomíná labutě.
„Labutě, které jsou ne bez důvodu zasvěceny Apolló- 

novi, ale proto, že od něho, jak se zdá, mají věštecký 
dar a s jeho pomocí předvídají, co dobrého má v sobě 
smrt, umírají s radostným zpěvem. A stejně si mají 
počínat všichni lidé dobří a moudří.“

O tom by věru nikdo nemohl pochybovat, kdyby se 
nám při pilném studiu duše nestávalo, co se často sta

lo těm, kteří přišli o zrak, když se upřeně dívali při 
zatmění do slunce. Právě tak bystrost duše pozorující 
sebe samu se někdy otupí, a proto ztrácíme přesnost 
v pozorování. A tak náš rozum plný pochyb, hledání, 
váhání a obav před tisícerým protivenstvím jako by 
plul na voru po nekonečném moři.

/74 To jsou však staré příklady, a ještě k tomu z Éecka. 
Podobné však najdeme i u nás. Tak třeba Cato odešel 
z tohoto světa spokojen, protože našel důvod k od
chodu. Onen bůh vládnoucí v nás zakazuje nám totiž



odejít odtud, dokud od nělio nedostaneme příkaz. 
Kdykoli však sám bůh dá spravedlivý důvod, jako ho 
kdysi dal Sokratovi nebo nyní Catonovi a jako to už 
často udělal mnoha jiným lidem, tu namouduši moudrý 
člověk s radostí vyjde z těchto temnot do onoho světla, 
urprolomí závory vězení, to přece zákony zakazují, 
ale vyjde povolán a propuštěn bohem jako nějakým 
/.odpovědným úředníkem nebo nějakou zákonnou mo
cí. Vždyť, jak praví Sokrates, celý život filosofů je pří
pravou na smrt.

11 / 7!> Když se snažíme vzdálit duši od rozkoše, to jest od tě
la, od majetku, který je pomocníkem a sluhou těla, 
od veřejného života, od jakékoli činnosti vůbec, děláme 
snad něco jiného, než že voláme duši k ní samé, než že 
ji nutíme, aby byla sama se sebou, a odvádíme ji od tě
la? A vzdalovat duši od těla, co je to jiného než učit 
se umírat? Proto o tom uvažujme, dej na mne, oddě
lujme se od těla, to jest zvykejme si umírat. Dokud 
budeme na této zemi, bude naše chování podobné ono
mu životu nebeskému, a až vysvobozeni z těchto pout 
budeme stoupat vzhůru, v cestě naší duše bude méně 
překážek. Duše, které byly stále přikovány k tělu, 
pohybují se váhavěji, i když byly uvolněny, tak jako 
lidé, kteří byli po mnoho let v řetězech. Až tam 
dojdeme, teprve potom lnideme konečně žít. Neboť 
tento život je smrt, a kdybych chtěl, mohl bych nad 
ním naříkat.

/76 POSLUCHAČ: Dost ses nanaříkal v Útěše. Když ji 
čtu, nic si nepřeji víc než opustit tento svět, a po tom, 
co jsem právě ted slyšel, ještě mnohem víc.
UČITEL: Ta chvíle přijde, a to brzy, ať se tomu budeš 
vzpírat, nebo ať k ní budeš spěchat, neboť čas letí. 
Avšak smrt, jak se ti ještě před chvílí zdálo, je tak



vzdálená toho, aby byla zlem, že se obávám, že pro 
člověka nic jiného nemůže být s takovou jistotou ne- 
-zlem, ba dokonce nic jiného není spíš dobrem, jestliže 
je pravda, že se bud sami máme stát bohy, nebo máme 
být s bohy pohromadě.
POSLUCHAČ: A co na tom záleží?

/77 UČITEL: Jsou totiž lidé, kteří tento názor nesdílejí. 
Já tě však v žádném případě nenechám odejít od této 
rozmluvy v takovém rozpoložení, že by se ti smrt 
v nějakém ohledu mohla zdát zlem.
POSLUCHAČ: Jak je to možné po tom, co jsem slyšel? 
UČITEL: Ptáš se, jak je to možné? Přicházejí zástupy 
lidí, kteří odporují, nejen epikúrovci, kterými ostatně 
nepohrdám, ale právě ti nejučenější lidé — nevím, jak 
to přijde. A 8 nej větší prudkostí se vyslovoval proti 
nesmrtelnosti můj oblíbený autor Dikaiarehos. Ten 
totiž napsal tři knihy takzvaných Lesbických rozho
vorů, protože se odehrávají v Mytilénách, a v nich 
se snaží dokázat, že duše je smrtelná. Stoikové nám 
však dávají lhůtu jako vránám: duše prý žije dlouho, 
ne však věčně.

32/ Nechceš tedy slyšet, proč by nebylo možné počítat 
smrt mezi zla, i kdyby tomu tak bylo? 
POSLUCHAČ: Jak myslíš ty; nikdo mě však nedokáže 
odvrátit od víry v nesmrtelnost.

/ 78 UČITEL: To ti chválím, i když se ničemu nemá příliš 
věřit. Často přece na nás zapůsobí nějaký bystrý zá
věr, my pak kolísáme a měníme svůj názor i ve věcech 
jasnějších, a v této věci je dost nejasnosti. Buďme te
dy připraveni, kdyby snad k tomu došlo. 
POSLUCHAČ: Dobrá, já si však dám pozor, aby se to 
nestalo.
UČITEL: Máme snad nějaký důvod k tomu, abychom



ii('opouštěli své přátele stoiky? Myslím ty, kteří tvrdí, 
■/.(' když duše vyjde z těla, žije nějaký čas, ale ne věčně. 
I’( )SLUCHAČ: Opusťme ty, kteří uznávají za pravdivé 
l.o, co je v celém tomto problému nejtěžší, totiž že 
může dál žít duše bez těla, a pak nepřipouštějí to, 
co je nejen snadno uvěřitelné, ale také důsledné, jestliže 
h<í připustí, co oni chtějí, totiž že nehyne, když dlouho 
žila.
UČITEL: Tvá kritika je správná; právě v tom je jádro 
celé věci.

/ 79 Máme tedy věřit Panaitiovi, který se v tom rozchází se 
nvým Platónem? On ho přece při každé příležitosti na
zývá božským, nej moudřejším, nejsvětějším, Homé- 
rem filosofů, ale s tímto jediným jeho názorem — že 
duse je nesmrtelná — nesouhlasí. Učí totiž něco, co 
nikdo nepopírá: „Všechno, co se zrodilo, hyne.“ Potom 
pokračuje: „Duše se rodí, důkazem pro to je podob
nost dětí a rodičů, která je zřejmá jak po stránce těles
né, tak po stránce duševní.“ Přináší však ještě jeden 
důvod: „Vše, co cítí bolest, může také být nemocné; 
co však upadá do nemoci, to také zahyne; duše cítí bo
lest, tedy také hyne.“

XI j80 Takové řeči lze vy vrátit,, neboť jsou to řeči člověka, 
který neví, že mluví-li se o nesmrtelnosti duše, myslí 
sc tím rozum, který je vždy prost jakéhokoli vzruše
ného pohybu, a ne ty části duše, v nichž spočívá sou
žení, hněv a vášně, které si ten, proti němuž se toto 
říká, představuje oddělené a odloučené od rozumu.

Ostatně podobnost je zřetelnější u zvířat, jejichž duše 
rozum nemají. Podobnost lidí se víc jeví v tělesném 
vzhledu a pro duši samotnou má velkou důležitost, 
v jakém těle je xdožena. Z těla totiž vychází mnoho 
podnětů, které mysl bystří, mnoho jiných ji otupuje.



Aristoteles prohlašuje, že všichni nadaní lidé jsou me
lancholici, takže nejsem nespokojen s tím, že myslím 
trochu pomaleji. Vypočítává mnoho případů a při
pojuje zdůvodnění, proč tomu tak je, jako by šlo 
o jistotu. Jestliže se tedy ukazuje tak významné pro 
uzpůsobení mysli to, co se děje v těle, a toto tělesné, 
ať už to je cokoli, vytváří podobnost, tato podobnost 
neznamená nutně důvod, proč by se měla duše rodit.

/ 81 Případy nepodobnosti nechávám stranou. Přál bych 
si, aby mohl být tady mezi námi Panaitios. Byl to 
Afričanův přítel, a já bych se ho zeptal, komu ze svých 
příbuzných se podobal vnuk Afričanova bratra; tváří 
možná otci, životem byl však tak podobný všem ni
čemům, že z nich byl určitě nejhorší; dále komu se po
dobal vnuk Publia Crassa, člověka moudrého a vý
mluvného, jednoho z prvních občanů, a vnukové a 
synové mnoha jiných slavných mužů, které není třeba 
jmenovat.

Ale co to děláme? Zapomněli jsme na své předse
vzetí, že až toho dost povíme o nesmrtelnosti, podáme 
důkaz o tom, že ani kdyby duše hynula, není na smrti 
nic zlého?
POSLUCHAČ: Já jsem na to pamatoval, docela rád 
jsem však dovolil, abys mluvil o nesmrtelnosti a od
chýlil se tak od tématu.

34/82 UČITEL: Vidím, že míříš vysoko a že se chceš přestě
hovat do nebe. Doufám, že se nám to podaří. Ale při
pusť, co tito tvrdí, že duše po smrti netrvá; jestliže 
je tomu tak, vidím, že jsme zbaveni naděje na blaže
nější život. Co zlého však v sobě má tato myšlenka? 
Připusť, že duše hyne stejně jako tělo. Je tedy po smrti 
v těle nějaká bolest nebo pociťuje vůbec něco? To 
nikdo neříká; Epikúros z toho sice viní Démokrita,



ii 1« Démokritovi stoupenci to popírají. Ani duše tedy 
11 i<* nepociťuje — vždyť duše sama nikde není. Kde je 
ledy ono zlo, když nic třetího kromě těla a duše ne- 
rxistuje? Snad v tom, že rozchod duše s tělem není 
bez bolesti? I kdybych věřil, že tomu tak je — jak 
krátký okamžik to trvá! Já si však myslím, že při tom 
žádná bolest není, že to umírající obyčejně ani nevní
má, někdy přitom dokonce pociťuje rozkoš; to všech
no, ať je to jakékoli, je bezvýznamné, protože to trvá 
jen chvilku.

III Někdo by mohl namítnout: „Něco jiného plní lidi 
úzkostí nebo spíš trýzní: odloučení od všeho, co je 
v životě dobré.“ Hleď, aby nebylo správnější říci 
„ode všeho zlého“. Ale proč bych teď měl truchlit 
nad lidským životem? Mohl bych to dělat upřímně a 
po právu. Ale když se snažím zahnat myšlenku, že bu
deme po smrti nešťastní, nač je třeba učinit naříkáním 
svůj život nešťastnější? Už jsem to udělal v knize, v níž 
jsem se snažil přinést sám sobě útěchu, pokud to jen 
šlo.

Jestliže hledáme pravdu, pak smrt odvádí od zla, 
ne od dobra. To probírá kyrénský Hégésiás tak dů
kladně, že prý mu král Ptolemaios zakázal přednášet
o tom, protože mnoho lidí, když jej vyslechlo, spáchalo 
sebevraždu.

84 Pak je tu Kallimachův epigram na Theombrota 
z Ambrakie; říká, že se Theombrotos, aniž ho postihlo 
něco zlého, vrhl z hráze do moře, když si přečetl 
Platónovu knihu.

Od uvedeného Hégésia tu je dále kniha Apokarte- 
rón (Kdo umírá hladem) Y ní se kdosi rozhodl spáchat 
sebevraždu hladem, přátelé ho však od toho odvra
cejí. On jim pak odpovídá a vypočítává obtíže lidské-



ho života. Já bych mohl učinit totcž, i když menším 
právem než on, který věří, že vůbec nikomu neprospívá 
žít. Nechám být ostatní — ale prospívá to mně? Kdy
bych byl zahynul dřív, než jsem byl zbaven útěchy 
a potěšení, jaké poskytuje rodina a veřejná činnost, 
byla by mě smrt odloučila od zla, ne od dobra.

35/85 Připusťme, že je na světě někdo, kdo nemá žádné zlo, 
kdo neutrpěl od Štěstěny žádnou ránu, třeba pověst
ný Mctellus se čtyřmi syny poctěnými vysokými 
úřady, nebo Priamos s padesáti, z nichž sedmnáct sc 
mu jich narodilo ze zákonité manželky. Nad oběma 
měla Štěstěna stejnou moc, ale užila jí jen u jednoho 
z nich. Metella totiž vložilo na pohřební hranici mnoho 
synů, dcer, vnuků a vnuček, kdežto Priama zbaveného 
tak početného potomstva zahubila nepřátelská ruka, 
třebaže se utekl k oltáři. Kdyby byl zemřel v době, 
kdy jeho synové byli naživu a království neporušené, 

když barbarská říše trvala ještě 
a palác se skvěl stropy zdobenými, 

zdalipak by byl odešel od dobra, nebo od zla? V té 
chvíli by se rozhodně zdálo, že od dobra. Ale beze spo
ru by to bylo pro něho lepší a nezpívaly by se s tako
vým pláčem ony verše:

Já všechno toto v plamenech zřela, 
jak Priamos násilím ztratil život, 
jak Iovův oltář krví byl zbrocen.

Jako by se mu tenkrát bylo mohlo stát něco lepšího 
než ono násilí! Kdyby byl zemřel dřív, byl by se zcela 
vyhnul takovému konci; tentokrát ztratil možnost 
vnímat zlo.

/ 86 Můj dobrý přítel Pompeius se vážně roznemohl v Nea
poli, ale uzdravil se. Neapolští se ozdobili věnci, Pu- 
teolští přirozeně také, ze všech 6tran se scházely oficiál-



mi gratulace z měst. Takové jednání je jistě pošetilé 
;i hodné Reků, přesto však je znamením štěstí. Kdyby 
l»yl zemřel tenkrát, byl by se vzdálil od dobra, nebo 
od zla? Jistě od zla. Nebyl by přece vedl válku se svým 
tchánem, nebyl by sáhl k zbraním nepřipraven, nebyl 
l>y opustil svůj domov, nebyl by utekl z Itálie, nebyl 
l>y po ztrátě vojska padl bezbranný do rukou ozbro
jených otroků, osud jeho dětí by nevyvolal naše slzy, 
jeho majetek by se nebyl dostal do rukou vítězů. 
Kdyby byl zemřel tenkrát, byl by odešel na vrcholu 
úspěchu, kdežto kolik a jak velkých a jak neuvěřitel
ných pohrom mu přineslo prodloužení věku! 

li»/ Takovým zlům se unikne smrtí, a i když k nim ve sku
tečnosti nedošlo, unikne se jim stejně, protože by k nim 
inohlo dojít. Lidé však nemyslí na to, že by je něco 
takového mohlo postihnout. Každý doufá, že na něho 
ěeká osud Metellův, jako by bylo víc šťastných než 
nešťastných nebo jako by bylo v lidském údělu něco 
jistého nebo jako by bylo rozumnější doufat než bát se.

/H7 Ale připusťme i toto, že smrt lidi připravuje o dobré. 
Je tedy nutné připustit i to, že mrtví postrádají pří
jemnosti života, a to že je neštěstí? Důslednost jistě 
vyžaduje, aby tak mluvili. Může však postrádat něco 
ten, kdo není? Smutné je totiž samo slovo „postrádat“, 
protože navozuje představy: měl-nemá, pohřešuje, 
shání, potřebuje. To jsou myslím nevýhody toho, kdo 
něco postrádá. Člověk postrádá zrak — je zlé být sle
pý; postrádá děti — je zlé nemít rodinu. To platí
o živých, avšak nikdo z mrtvých nepostrádá nejen pří
jemnosti života, ale ani samotný život. Mluvím o mrt
vých, kteří neexistují: a postrádáme snad my, kteří ži
jeme, rohy nebo peří ? Kdo by mohl říci něco takového ? 
Jistě nikdo. A proč? Protože když nemáš věc, která se



ti nehodí ani svým užitím, ani svou podstatou, ne
postrádáš ji, i když cítíš, že ji nemáš.

/ 88 To je třeba mít stále na zřeteli, když se potvrdilo to,
o čem nemůžeme pochybovat, jestliže je duše smrtel
ná: smrt přináší tak naprostou zkázu, že nezůstane ani 
nej menší stopa po vnímání.

Když tedy bylo toto řádně určeno a stanoveno, musí 
se ještě důkladně prozkoumat, co je to „postrádat“, 
abychom to věděli a aby tu nezůstala možnost nespráv
ného pochopení slova.

Postrádat tedy znamená nemít to, co bys chtěl mít.
Y postrádání je totiž obsaženo chtění — ledaže se toto 
slovo užívá v trochu jiném smyslu, například když 
se mluví o horečce. Toto slovo se totiž říká i v jiném 
významu, když něco nemáš a cítíš, že to nemáš, ale 
bez potíží to snášíš. O smrti se „postrádat“ neříká; 
vždyť by nebylo proč cítit bolest. Říká se: „postrádat 
dobro“, a toto je zlo. Ale ani živý nepostrádá dobro, 
jestliže je nepotřebuje, ovšem mluví-li se o živém 
člověku, je možné pochopit, že postrádá královskou 
moc (samozřejmě nebylo by to zrovna přesné, kdyby 
se to řeklo o tobě, ale mohlo by se to říci o Tarquiniovi, 
když byl svržen z trůnu). U mrtvého by to však bylo 
nepochopitelné. Jen kdo vnímá, může něco postrádat, 
a mrtvý není schopen vnímat; mrtvý tedy není schopen 
ani postrádat něco.

37/89 Avšak nač je třeba zavádět na toto téma filosofickou 
rozpravu, když vidíme, že tato otázka příliš filosofii 
nepotřebuje? Kolikrát šli vstříc jisté smrti nejen naši 
velitelé, ale i celá vojska! Kdyby naháněla strach, nebyl 
by padl Lucius Brutus v boji, když bránil v návratu 
tyranovi, kterého před časem sám vyhnal, ani by se 
nebyl vystavil nepřátelským kopím Decius otec, když



bojoval 8 Latiny, ani jeho syn v boji s Etrusky a vnuk 
v boji s Pyrrhem, ani by nebyla Hispánie viděla Sci- 
pioiiy položit život za vlast v jediné válce, Kanny Paula
i (řcmina, Venusia Marcella, Litana Albina, Lukánie 
(»rnecha. Je některý z nich dnes nešťasten? Nebyl ne
šťasten ani tenkrát, když vydechl naposled. Nikdo 
totiž nemůže být nešťastný, když zmizela schopnost 
vnímat.

•)l) Někdo by mohl namítnout: „Ale to je právě nepříjem
né, nebýt schopen vnímat.“ Bylo by to nepříjemné, 
kdyby to bylo „postrádání“. Protože však je zřejmé, 
že nemůže být nic v tom, kdo sám není, jakou nepří
jemnost může pociťovat ten, kdo ani nepostrádá, 
ani nevnímá?

Já tohle ovšem říkám příliš ěasto, ale to proto, že 
v tom je veškerá úzkost duše způsobená strachem 
ze smrti. Kdo si totiž dobře všiml toho, co je nad slunce 
jasnější, že se po rozpadu duše i těla, po zničení celého 
živého tvora, zkrátka po naprostém zániku onen ži
vý tvor, který existoval, změnil v nic, ten ovšem na
hlédne, že mezi Hippokentaurem, který nikdy nebyl, 
a králem Agamemnonem není žádný rozdíl a že si Mar- 
cus Camillus nedělá s nynější občanskou válkou ani
o trochu větší starosti, než jsem si já dělal za jeho 
života s dobytím Říma.

Proč tedy měl Camillus cítit bolest při pomyšlení, 
že asi tři sta padesát let po něm dojde k těmto událos
tem, a proč já mám teď cítit bolest při představě, že 
se za deset tisíc let nějaký národ zmocní našeho města? 
Protože láska k vlasti je tak veliká, že ji neměříme 
svou schopností vnímat, ale blahem vlasti.

¡18/91 Proto smrt, která pro nejistotu života hrozí každý den 
a pro jeho krátkost nikdy nemůže být daleko, nevyvo-



lává v moudrém člověku takový strach, který by 
mu zabránil pečovat po všechen čas o stát a o své blíž 
ké nebo který by ho odvedl od víry, že budoucí dol>;i 
má k němu nějaký vztah, třebaže ji nebude prožíval. 
Proto i ten, kdo věří, že duše je smrtelná, může myslil 
na věčnost, ne z touhy po slávě, kterou nepocítí, alf 
po ctnosti, kterou nutně bude následovat sláva, i kdy /,
o ni neusiluješ.

Avšak s přirozeností je to tak: jako nám naše naroze
ní přináší začátek všeho, stejně tak smrt přináší konec, 
a jako se nás nic netýkalo před narozením, nebude 
se nás nic týkat po smrti. Co v tom může být zlého, 
když se smrt netýká ani živých, ani mrtvých? Jedni 
už neexistují, druhé nezasáhne.

/ 92 Ti, kteří si smrt představují lehčí, tvrdí, že se velmi 
podobá spánku. Jako kdyby někdo chtěl prožít deva
desát let tak, že by po dovršení šedesáti třicet zbýva
jících prospal! To by nechtěli ani jeho příbuzní, natož 
on sám. Chceme-li ovšem dopřát sluchu bájím, Endy- 
mión usnul kdysi na Latmu, což je hora v Káni, a po
kud vím, dosud se neprobudil. Domníváš se, že si dělá 
starosti s tím, zda se Selené trápí láskou? Soudí se, že 
ho uspala, aby ho mohla ve spánku líbat. Ale nač by 
si dělal starosti, kdo ani nevnímá? Považuješ spánek 
za obraz smrti a každý den se do něho noříš: ještě ti 
není jasné, že ve smrti není možno něco vnímat, tře
baže vidíš, že v jejím obraze — spánku — žádná 
schopnost vnímat není?

39/93 Zažeňme tedy tyhle hloupé, skoro babské nápady, že 
zemřít před časem je neštěstí. Před jakým časem? 
Před časem určeným přírodou? Ale ta nám přece ži
vot jen půjčila tak jako peníze, aniž určila den splat
nosti. Nač by sis tedy mohl stěžovat, žádá-li ho zpět,



K»ly ona clíce? S takovou podmínkou jsi jej přece 
př ¡jal. Tíž lidé soudí, že je nutné snášet s klidnou myslí, 
I« . i li že zemře malé dítě, a jestliže jde o děcko v koléb- 

že se nad tím ani naříkat nemá. A přitom od nělio 
příroda požadovala příliš brzo, co dala. Říká se: „To 
nemluvně ještě neochutnalo, jak sladko je žít, kdežto 
ten chlapec si dělal velké naděje a už je zaěal užívat.“ 
Avšak ve všem ostatním se pokládá za lepší dostat 
aspoň něco než vůbec nic — proě by to nemělo platit
o životě? Ovšem nemluví špatně Kallimachos, když 
říká, že Priamos plakal daleko častěji než Troilos. Na
proti tomu se chválí úděl těch, kteří umírají v pozd
ním věku.

*)1 Proč? Vždyť přece život by nemohl být v ničem pří
jemnější, kdyby byl delší — to si aspoň myslím já. 
Nic přece není pro člověka příjemnější než rozumnost, 
a tu jistě stáří přináší, třebaže nás o ostatní věci při
pravuje. Ale který věk je dlouhý? Nebo co je vůbec 
pro člověka dlouhé? Není snad pravda, že 

stáří chvátá chlapcům v patách, jinochy pak sleduje, 
žádný neví, oč tu běží, až ho v mžiku dohoní.

My však říkáme, že je to dlouhé, protože nic jiného 
nemáme.

Tohle všechno je prohlašováno za dlouhé nebo 
krátké podle toho, kolik bylo dáno poměrně každému 
jednotlivci. Aristotelés píše, že se u řeky Hypanis, 
která se vlévá z evropské strany do Černého moře, rodí 
jacísi drobní tvorové, kteří žijí jediný den. Který z nich 
tedy zemře o osmé hodině od slunce východu, zemře 
v pokročilém věku; který při západu slunce, zemře 
sešlostí věkem, tím spíš, kdyby to bylo v den slunovra
tu. Srovnej náš nej delší věk s věčností, ukáže se, že je 
skoro stejně tak krátký jako život oněch tvorečků.



40/95 Mějme tedy v opovržení všechny hloupé povídačky 
(jaké nevážnější jméno bych měl dát něčemu tak ne
vážnému?) a veškerou podstatu dobrého žití položím 
do duševní síly a velikosti a do pohrdání všemi věcmi 
lidskými a do všemožné ctnosti. Teď se působením 
změkčilých myšlenek stáváme zženštilými, takže se nám 
zdá, že přijde-li smrt dřív, než se dožijeme věku, který 
nám Chaldejové slibují, byli jsme okradeni o kdovíjaké 
dobro, oklamáni a podvedeni.

/ 96 Jestliže nás očekávání a toužení tak napíná, trýzní a 
svírá nám srdce, při bozích nesmrtelných, jak musí být 
příjemná ona cesta, na jejímž konci nebudeme mít žád
nou starost, žádné zneklidňování.

Jak se mi líbí Thérámenés! Jak vznešený je jeho 
duch! I když se nám při čtení o jeho osudu oči zalévají 
slzami, přece smrt tohoto výtečného člověka nevyvo
lává lítost. Byl uvržen do vězení z rozkazu třiceti 
tyranů, vypil pohár s jedem, jako by měl žízeň, a zby
tek, který nedopil, vylil, že to zašplouchalo, při tom 
zvuku se usmál a zvolal: ,,Na zdraví krásného Kritia!“ 
— a to byl ten, který na něho byl nejošklivější. Je 
nutno říci, že Řekové mají při hostinách ve zvyku jme
novat toho, komu chtějí pohár podat. Tak ještě v po
slední chvíli života ten skvělý muž žertoval, když už 
mu smrt seděla v útrobách, a nezmýlil se, když před
pověděl smrt tomu, komu připíjel jedem — nedala 
na sebe dlouho čekat.

¡91 Kdo by chválil tuto svrchovanou duševní vyrovna
nost tváří v tvář smrti, kdyby smrt považoval za 
zlo?

O několik málo let později vchází do téhož vězení 
a z téhož poháru pije Sókratés pro stejný zločin soudců, 
jaký předtím spáchali tyrani na Thérámenovi. Jakápak



jr (eč, kterou ho nechává promlouvat Platón k soud
ní tu, když byl odsouzen?
,,Velká naděje mě utěšuje, soudcové, naděje, že být 
poslán ua smrt je pro mne štěstím. Nutně se totiž musí 
m|át jedno z dvojího: bud smrt úplně odstraňuje schop
nost vnímat, nebo se smrtí přechází odtud někam ji
nam. Bud tedy vnímání uhasíná a smrt je podobná 
lomu spánku, který někdy přináší i bez snových vidin 
nej pokojnější odpočinek. Bohové dobří, jakým ziskem 
je potom smrt! Kolik dnů lze nalézt, jimž by se dala 
přednost před takovou nocí! Jestliže se takové noci 
bude podobat nekonečnost všeho příštího času, kdo 
je blaženější než já?
Jestliže naproti tomu je pravda to, co se říká, že smrt 
je přestěhování do krajů obývaných těmi, kteří opusti
li život, je v tom ještě víc blaženosti. Až unikneš těm, 
kteří chtějí být za soudce považováni, přijdeš k těm, 
kteří si titul soudců zaslouží, k Mínóovi, Rhadamantho- 
vi, Aiakovi, Triptolemovi, a setkáš se s těmi, kteří žili 
spravedlivě a poctivě. Může se vám takové putování 
zdát málo významné? A pak jak vysoko si ceníte mož
nost rozmlouvat s Orfeem, Músaiem, Homérem, Hé- 
siodem? Věru přál bych si zemřít víckrát, kdyby to 
bylo možné, abych se mohl shledat s tím, o čem mlu
vím. A jak velkou radost by mi způsobilo, kdybych se 
setkal 8 Palamédem, s Aiantem a 8 jinými, kteří se stali 
obětí nespravedlivého soudu! Vyzkoušel bych také 
chytrost nejvyššího krále, který přivedl k Tróji obrov
ské vojsko, i chytrost Odysseovu a Sisyfovu, a až bych 
po těchto věcech pátral, jako jsem dělal zde, nebyl 
bych pro to potrestán smrtí.

Nebojte se smrti ani vy, soudcové, kteří jste mě zpros
tili viny!



/99 Žádnému dobrému člověku se nemůže stát nic zlclu» 
ani zaživa, ani po smrti a nesmrtelní bohové na nčlm 
v ničem nezapomenou. Vždyť ani mně se toto neděje 
náhodou. Nemám důvod zlobit se na ty, kteří mě obža 
lovali a kteří mě odsoudili, leda za to, že věřili, že nn 
škodí.“

A tak to pokračovalo dál. Nejlepší je však konce:
„Je však už čas odejít odtud, pro mne proto, abyoli 

zemřel, pro vás, abyste žili. Co však je lepší, to věib 
nesmrtelní bozi, z lidí to myslím neví nikdo.“

42/ Věru mnohem raději bych chtěl mít takovou duši ne/, 
majetek všech těch, kteří ho odsoudili. To, o čem říká, že 
neví nikdo kromě bohů, co je totiž lepší, to zná on 
sám nejlépe, vždyť to předtím řekl, avšak až do konce 
se drží oné své zásady nic netvrdit.

/100 My se však zase držme této zásady: nepovažujme za zlo 
nic, co dala příroda všem, a pochopme, že je-li smrt 
zlo, je zlo věčné. Zdá se totiž, že nešťastný život končí 
smrtí; jestliže je smrt také neštěstím, nemůže mít ne
štěstí žádný konec.

Proč však připomínám Sokrata nebo Thérámena, 
muže vynikající slávou ctnosti a moudrosti, když stej
né pohrdání smrtí ukázal jakýsi Sparťan, jehož jméno 
ani neznáme. Když byl efory odsouzen a vedli ho na 
popravu, tvářil se tak vesele a radostně, že mu nějaký 
jeho nepřítel řekl: „To pohrdáš Lykúrgovými zákony?“ 
A on mu odpověděl: „Naopak, jsem Lykúrgovi ne
smírně vděčen, že mi přisoudil takovou pokutu, jakou 
mohu zaplatit bez vypůjčování a bez dluhů.“

Jak je ten muž hodný Sparty!
Podle mne člověk, který dal najevo tak velkého du

cha, byl odsouzen nevinně.
/101 Takových zrodila naše obec bez počtu. Proč bych však



mí l jmenovat vojevůdce a státníky, když Cato píše, 
y.r cele legie šly často nadšeně na takové místo, odkud 
in inyslily, že se vrátí. Se stejným smýšlením padli
I .ukedaimoňané u Thermopyl, na něž složil nápis 
Simónidés:

Cizince, ve Spartě oznam, žes lady nás uviděl ležet, 
jak nám své zákony svaté poslouchat kázala vlast.

A co říká slavný vojevůdce Leónidás? „Jen statečně 
vpřed, Lakedaimoňané! Večeřet dnes možná budeme 
v podsvětí.“ Tento národ byl statečný, dokud platily 
zákony Lykúrgovy.

Když Peršan-nepřítel v rozhovoru jednomu z nich 
h vychloubáním řekl: „Slunce nebudete vidět pro 
množství kopí a šípů,“ Sparťan odpověděl: „Budeme 
tedy bojovat ve stínu.“

I 102 Připomínám muže; jaké však byly spartské ženy? 
Jedna z nich poslala syna do boje, a když pak slyšela, 
že padl, řekla: „Proto jsem ho přivedla na svět, aby ne
váhal položit život za vlast.“

121/ Dobrá, Sparťané byli stateční a tvrdí; politické uspo
řádání státu má velký vliv. Ale nemáme snad obdi
vovat Theodora, významného filosofa z Kyrény? 
Když mu král Lýsimachos hrozil ukřižováním, řekl 
mu: „Tím si můžeš strašit své dvořany oděné v pur
pur. Theodorovi vůbec nezáleží na tom, zda práchniví 
v zemi nebo ve výšce.“

Tento jeho výrok mi připomíná, že je vhodné, abych 
řekl něco i o pochovávání a pohřbu. To nebude těžké, 
zvlášť po poznání toho, co bylo před chvílí řečeno
o ztrátě schopnosti vnímat. Sokratův názor na to je 
zřejmý z knihy o jeho smrti, kterou jsem už tolikrát 
citoval.

/ 103 Když totiž ukončil svůj výklad o nesmrtelnosti duše a



už se blížila hodina smrti, na Kritónovu otázku, jiili 
by chtěl být pochován, odpověděl: „Tolik práce jsem 
tomu věnoval, a nebylo to nic platné. Vždyť se mi n<- 
podařilo přesvědčit našeho Kritóna, že odtud odlétnu 
a že tu ze mne nic nezbude. Přece však, Kritóne, bu* 
deš-li mě moci někde dostihnout, ať mě najdeš kdekoli, 
pochovej mě, jak budeš považovat za vhodné. Vel 
mi však, jakmile odtud odejdu, nikdo z vás mě ne
dostihne.“

To řekl velmi krásně, protože vyhověl přítelově žá
dosti a současně ukázal, že mu na takových věcech vů
bec nezáleží.

/104 Diogénes byl méně ohleduplný — myslil si totéž co 
Sókratés, ale jako kynik to řekl drsněji: nařídil, aby 
jeho mrtvolu pohodili nepohřbenou. „Snad ne napo
spas ptákům a dravé zvěři?“ zhrozili se přátelé. „To 
ne, ale položte vedle mne hůl, abych je mohl odehnat.“ 
„Jak bys mohl,“ divili 6e přátelé, „vždyť nebudeš nic 
vnímat!“ „Jakou škodu mi tedy způsobí, bude-li mě 
rvát divá zvěř, když nebudu nic vnímat?“

Znamenitý byl také postoj Anaxagorův. Když ležel 
v Lampsaku na smrtelném loži, ptali se ho přátelé, 
zda ho mají odvézt domů do Klazomen, kdyby se 
s ním něco stalo. On to odmítl: „To vůbec není třeba, 
vždyť odevšad to je do podsvětí stejně daleko.“

V celé té otázce pohřbívání je třeba mít na zřeteli je
dinou věc: týká se jen těla, ať už duše zahynula, nebo 
žije dál. Pokud jde o tělo, je zřejmé, že v něm nezůsta
ne žádná schopnost vnímání, ať už duše zanikne, nebo 
odletí.

44/105 Ale všechno je plné omylů. Achilleus vláčí Hektora 
uvázaného k vozu: mám dojem, že věří, že nebožtík 
každé to smýknutí cítí. Mstí se tedy, aspoň se mu to



7,(1 A. Avšak Andromaché naříká, jako by šlo o něco 
ni rušného:

Co spatřila jsem, sklíčilo mě nesmírně, 
můj Hektór vlečen byl tam vozem čtyřspřežním.
Který Hektór? Nebo jak dlouho to bude Hektór? 

Lépe to řekl Accius, vlastně Achilleus, také jednou 
moudrý:

Otci jsem jen tělo vrátil, Hektora jsem zahubil. 
Nevláěel jsi tedy za sebou Hektora, ale tělo, které bý
valo Hektorovo.

10í> I lie, jiný se zvedá ze země a nenechá matku spát:
Já tebe volám, matko, která spánkem trýzeň zaháníš; 

ty slitování se mnou nemáš. Vstaň a syna pochovej. 
Když jsou tato slova přednášena za doprovodu po

malé a dojemné hudby, která je s to vyvolat zármu
tek v celém divadle, je těžké nepokládat za nešťastné 

ty, kteří nebyli pohřbeni.
Dříve než zvěř a draví práci —

Bál se, že by nemohl dobře užívat své údy, kdyby byly 
rozdrásány — jak bude moci užívat údy spálené, o to 
strach nemá.

Nenech vláčet v prachu země ohlodané tělo mé, 
plné hnisu, kosti holé, hrůza na to pohledět. 
Nechápu, čeho se bojí, když ze sebe sype ty krásné 

verše za doprovodu flétny.
Když tedy mnozí pronásledují své nepřátele ještě 

po smrti, je třeba vždy si připomenout, že si nemu
síme dělat žádné starosti s tím, co bude po smrti. V pů
sobivých verších Enniových chrlí ze sebe Thyestés 
kletby, především aby Átreova lod ztroskotala a on 
zahynul. Jc to vskutku necitelné, vždyť takový konec 
může být spojen s velkými bolestmi, avšak další 
verše jsou hloupé a plané:



Naražený na vrcholku drsné skály, rozervaný 
visí za bok, třísní skálu hnisem, chrchly černé krve, 1 

107 Tkyestés si myslí, kdovíjaké trápení mu nepřeje, a /.;t 
tím ani skála sama nebude méně cítit bolest než onm 
„visící za bok“. Bylo by to strašné, kdyby to cítil, nr 
cítí-li,nenítonic. A zcela bezpodstatná jsou další přáni: 

Neměj hrobku, kde by našlo tělo přístav po smrti, 
kde by si, až z něho vyjde život, od zla oddechlo.

Vidíš, do jak velkého omylu se v myšlenkách zaplcll; 
myslí si, že v hrobě je přístav pro tělo, že si v něm ne
božtík odpočine. Tady má Pelops velkou vinu, že synu 
nepoučil a neseznámil ho s tím, až k jaké hranici jr 
třeba se o kterou věc starat.

45/108 Ale proč bych si měl všímat mínění jednotlivců, kdy/.
je možno podívat se na různé omyly celých národů? 
Egypťané své mrtvé balzamují a nechávají si je doma. 
Peršané je před uložením do hrobky i do vosku zalé
vají, aby se těla uchovala co nejdéle. Zvykem mágu 
je pochovávat tělesné pozůstatky teprve tenkrát, když 
je dravá zvířata roztrhala. V Hyrkanii na to mají 
psy; pro obyčejné lidi jsou chováni psi na obecní útraty, 
šlechtici si chovají psy vlastní. Víme, že to je zvláštní 
ušlechtilá psí rasa, ale přesto si jich každý podle svých 
možností opatří i víc, aby jeho mrtvolu roztrhali, a to 
považují za nejlepší pohřeb.

Velmi mnoho jiných svědectví sebral Chrýsippos, jak 
odpovídá jeho zvídavosti v každém bádání. Některé 
způsoby jsou však tak odporné, že se jazyk vzpírá 
a má přímo strach mluvit o tom.

Celá ta otázka nestojí tedy ani za povšimnutí, pokud 
jde o nás samé, nelze ji ovšem úplně zanedbat, když 
jde o naše blízké, avšak my živí si při tom musíme uvě
domit, že mrtví si neuvědomují nic.



/ I um /¡\ i ať se starají o to, aby bylo učiněno zadost zvyklos-
I <-ni a dobré pověsti, ale musí jim při tom být jasné, 
/.<• mrtvým je to úplně lhostejné.

Avšak jistě jde člověk vstříc smrti s myslí naprosto 
klidnou tenkrát, když se může na sklonku svého živo
tu utěšovat zaslouženou chválou.

Život nebyl nikdy příliš krátký pro toho, kdo do
konalým způsobem vykonal povinnosti diktované 
ctností. Já sám jsem byl v životě často zralý pro smrt — 
kéž bych ji byl mohl podstoupit! Vždyť už jsem nic 
nesháněl, životní úděl byl vrchovatě naplněn, zbývaly 
jen boje se Štěstěnou. Proto když rozum sám nedoká
ží; způsobit, abychom pohrdali smrtí, ať aspoň prožitý 
život dokáže přesvědčit nás, že jsme žili dost, ba víc 
než dost. Vždyť přestože schopnost vnímat zmizela, 
přece mrtví nejsou bez chvály a slávy, což jsou dobra 
jim vlastní, třebaže je nepociťují. Sláva sice v sobě 
nemá nic, proč by měla být žádoucí, přesto však jde 
za ctností jako stín.

/II0 Jestliže je někdy soud lidu o dobrých lidech pravdivý, 
přináší víc chvály chválícím než blaženosti chváleným. 
Avšak ať budou má slova přijata jakkoli, já nemohu říci, 
že Lykúrgos a Solón nejsou slavní pro svou činnost 
zákonodárnou a politickou a Themistoklés a Epamei- 
nóndás pro válečnou statečnost. Moře zalije dřív sa
motnou Salamínu než památku na vítězství u Sala- 
míny a dřív zmizí Leuktra z Boiótie než sláva bitvy 
u Leukter. A ještě mnohem pomaleji se rozplyne dobrá 
pověst Curia, Fabricia, Calatina, obou Afričanů, Ma
xima, Marcella, Paula, Catona, Laelia a nesčetných 
jiných; kdo dosáhne nějaké podobnosti s nimi, nebude 
ji hodnotit dobrou pověstí u obyčejných lidí, ale oprav
dovou chválou dobrých, a bude-li to třeba, s odhodlá-



nou myslí bude kráčet k smrti, v níž, jak jsme poznali, 
je bud nej vyšší dobro, nebo žádné zlo. Až bude nu 
vrcholu štěstí, bude si dokonce i přát smrt, neboť na 
hromadit statky uení tak příjemné, jako je nepil 
jemné přijít o ně.

/lil Takový smysl měla zřejmě slova onoho Sparťana, kt< 
rý přistoupil k starému Diagorovi\z Rhodu, jenž v mlá 
dí slavně zvítězil na olympiádě a teď v jediném dm 
spatřil dva své syny zvítězit v Olympii, blahopřál 
mu a řekl: „Zemři, Diagoro, neboť do nebe vystoupil 
nemůžeš.“ Rekové přisuzují nebo lépe řečeno přisuzo
vali velkou důležitost takovým úspěchům, možná 
až přílišnou, a ten, kdo tohle řekl Diagorovi, pova
žoval za něco neskonale velikého, že z jedné rodiny 
vzešli tři olympijští vítězové, a věřil, že by pro Diagoru 
bylo neužitečné zdržovat se ještě mezi živými a být 
vystaven Štěstěně.

Odpověděl jsem ti stručně, avšak dostatečně, aspoň 
jsem měl takový dojem. Vždyť jsi připustil, že mrtví 
netrpí nic zlého. Avšak snažil jsem se říci více, protože 
toto je největší útěcha ve stesku a zármutku. Bolest, 
která je výlučně naše a kterou jsme si sami zavinili, 
musíme snášet klidně, aby se nezdálo, že trpíme se
beláskou. Jestliže se domníváme, že ti, o něž jsme byli 
připraveni, si zachovávají určitou schopnost vnímat 
ona zla, jejichž vnímání se jim obecně přisuzuje, ta
ková domněnka vyvolává nesnesitelnou bolest. Chtěl 
jsem sám sebe úplně zbavit takové víry, a proto jsem 
byl možná příliš rozvláčný.

47/112 POSLUCHAČ: Ty a rozvláčný? Pro mne opravdu ne.
Vždyť první část tvé řeči způsobila, že jsem toužil 
zemřít, druhá, že jednak jsem se tomu nevzpíral, 
jednak jsem se tím neznepokojoval. Rozhodně pak ce-



tu tvá řeč mě dokázala přesvědčit, že smrt nepatří 
mezi zla.
UClTEL: Má tedy následovat také nějaký řečnický 
závěr? Nebo už toto umění zcela opustíme? 
POSLUCHAČ: Neopouštěj toto umění, které jsi vždy 
< lil, a to právem; vždyť máme-li mluvit pravdu, také 
ono přinášelo čest tobě. Ale jaký je takový doslov? 
'loužím slyšet jej, ať je jakýkoli.

II I UČITEL: Ve školních přednáškách jsou často cito
vány soudy nesmrtelných bohů o smrti, a to ne vy
myšlené učiteli, ale přijaté od Hérodota a četných 
jiuých autorů. Především jsou oslavováni Kleobis a Bi- 
tón, synové jedné kněžky z Argu. Pověst je známá. 
Podle předpisu měla kněžka v den slavnostní oběti 
jet na voze do svatyně ležící dost daleko od města; 
když dlouho nepřicházeli s potahem, tu oni jinoši, 
které jsem právě jmenoval, svlékli šat, natřeli si těla 
olejem a zapřáhli se do vozu. Tak byla kněžka dove
zena do svatyně na voze taženém jejími syny, a jak 
se vypravuje, modlila se k bohyni, aby synům za jejich 
lásku dala to, co může bůh dát člověku nej většího. 
Pak se jinoši zúčastnili s matkou hostiny a ráno je 
našli mrtvé.

/114 Stejnou prosbu prý vyslovil Trofónios a Agamédés. 
Když dostavěli v Delfách chrám zasvěcený Apollóno- 
vi, pomodlili se k bohu a požádali o odměnu za svou 
práci a námahu; nechtěli něco malého, nejmenovali 
však nic určitého, ale to, co by bylo pro člověka nej
lepší. Apollón jim naznačil, že jim to dá třetího dne, 
a třetího dne za svítání byli oba nalezeni mrtví. Říkají, 
že tak chtěl dát najevo svůj soud bůh, a to ten bůh, 
kterému ostatní bozi dovolili, aby spíš než všichni 
ostatní vydával věštby.



Uvádí se také jedna historka o Silénovi. Je zapsáno, 
že ho chytil Midás a on že dal králi jako odm&m 
za propuštění toto poučení: pro člověka je daleko 
nejlepší nenarodit se a tomu nejbližší je zemřít co 
nejdřív.
Stejnou myšlenku vyslovil Eurípidés v Kresfontovi 

Vždyť slušelo by přijít v hojném počtu tam, 
kde narodil se syn, by zazněl nad domem 
náš pláč, když zříme lidský život s jeho zly.
Však kdo svou smrtí skončil těžké trampoty, 
jej přátelé ať pochovají s radostí.
Něco podobného je v Krantorově Útěše. Krantór 

vypráví, že jakýsi Élysios z Teriny, sklíčený těžkým 
zármutkem nad smrtí svého syna, přišel do věštírny, 
kde se vyvolávají duchové zemřelých, a ptal se, co je 
příčinou tak velkého neštěstí. Dostal prý na tabulce 
napsané troj verši tohoto znění:

Lidé životem bloudí, však s duší neschopnou chápat; 
Euthynoa ti postihla smrt, tak kázala sudba. 
Užitečnější — pro něj i pro tebe — bylo přec umřít. 

S odvoláním na tyto a jim podobné autority se dokazuje, 
že bohové nesmrtelní tento spor rozřešili svými činy. 
Alkidamás, jeden z nejlepších řečníků staré doby, na
psal chvalořeč na smrt, která se skládá z výčtu lid
ských strastí. Jemu chyběly důkazy, jaké s větší 
péčí sbírají filosofové, nechyběl mu však bohatý styl.

Slavné případy obětování života za vlast zdají se řeč
níkům obvykle nejen zdrojem chlouby, ale i blaženosti.

Začínává se od Erechthea — v jeho případě dokonce
i dcery ochotně a dychtivě šly na smrt za život spolu
občanů. Pak připomínají Kodra, který se vmísil mezi 
nepřátele oblečen jako sluha, aby ho podle královského 
šatu nepoznali, protože byla vydána věštba, že Athény



/.vítězí, bude-li král zabit. Není opomíjen ani Menoi- 
lirus, který rovněž na základě věštby dal svou krev 
vlasti darem. ífigeneia se dá v Aulidě odvést k obět
nímu oltáři, 

aby svou krví vylákala krev nepřátel.
Pak přicházejí k příkladům méně vzdáleným. Často 
ne mluví o Harmodiovi a Aristogeitonovi; je nesmrtel
ný spartský Leónidás a thébský Epameinóndás. Naše 
krajany neznají. A byl by to těžký úkol, vypočítat 
je: vždyť přece vidíme, kolik je těch, jejichž údělem 
l»yla záviděníhodná slavná smrt.

117 .íe po všem tom ještě zapotřebí vynaložit velké řečnické 
umění a mluvit jako z řečnické tribuny, aby si lidé 
začali přát smrt nebo se jí aspoň přestali bát? Vždyť 
jestliže onen poslední den nepřináší záhubu, ale jen 
změnu pobytu, co je žádoucnější? Jestliže však člo
věka nadobro sprovodí ze světa a zničí, co může být 
lepšího než usnout uprostřed životních trampot, za
vřít oči a být ukolébán věčným spánkem? Jestliže je 
to takové, jsou lepší slova Enniova než Solónova. Náš 
básník totiž říká:

Nikdo mě nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem. 
Avšak onen mudrc:

Slzy ať nechybí po mé smrti, ať přátelům nechám 
zármutek, ať můj pohřeb provází nářek a pláč.

111.8 Avšak my, dojde-li k něčemu takovému, že by nám 
připadalo, jako by nám božstvo dalo pokyn k odcho
du ze života, poslechněme radostně a vděčně a mysle
me si, že jsme propouštěni z vězení a zbavováni pout, 
abychom se bud přestěhovali zpátky do věčného a 
opravdu našeho příbytku, nebo abychom byli prosti 
jakéhokoli vnímání a jakýchkoli obtíží. Nepřijde-li 
však žádný pokyn, přesto si mysleme, že onen den



přiuáší lirůzu jiným, kdežto pro nás je příznivý, a 
nic není zlé, co je určeno buď nesmrtelnými bohy, nebo 
přírodou, matkou všech. Nebyli jsme totiž zplozeni 
a zrozeni jen tak, náhodou, ale rozhodně tu byla ně
jaká síla, která se stará o lidstvo a která nepřivádi 
na svět a neživí tvora, aby vytrpěl až do konce kde
jaké trápení a pak byl postižen smrtí jako nějakým 
věčným zlem. Považujme ji spíš za přístav přichysta
ný pro nás, za útočiště.

/119 Kéž bychom do něho mohli vplout s rozpjatými plach
tami! Jestliže nás zažene protivný vítr zpátky, stejně 
tam o něco později doplujeme, tady není vyhnutí. 
A může být zdrojem neštěstí pro jedince, co je nevy
hnutelné pro všechny?

Tady máš závěr, aby sis nemyslil, že bylo něco vyne
cháno nebo opomenuto.
POSLUCHAČ: To je právě to, co jsem chtěl. Tento 
závěr mě ještě víc přesvědčil.
UČITEL: Výborně. Teď však věnujme trochu péče 
svému zdraví. Zítra však i v další dny, které strávíme 
v tuskulské vile, můžeme pokračovat v naší rozmluvě 
a probrat především to, co přináší úlevu v zármutku, 
obavách a žádostech. To je nejlepší užitek z celé fi
losofie.



KNIHA DRUHÁ 
O SNÁŠENÍ BOLESTI

Neoptolemos říká u Ennia, že cítí potřebu věnovat se 
filosofii, ale jen trochu, zcela se jí oddat že se mu ne
líbí. I já, Brute, cítím potřebu pěstovat filosofii. Co 
bych také mohl dělat lepšího, zvlášť když nic nedělám? 
Jenže ne jen trochu, jako on, protože je těžké, aby 
znal ve filosofii jen málo ten, kdo by neznal hodně ne
bo všechno. Neboť jednak se málo může vybrat jen 
z mnohého, jednak když si člověk osvojí málo, se stej
ným úsilím se bude shánět po ostatním.
Přece však v životě plném činnosti a zvlášť vojenském, 
jaký tenkrát vedl Neoptolemos, už jen samo málo 
často hodně prospívá a přináší ovoce. A i když ho není 
tolik, kolik by se mohlo brát z celé filosofie, přece je 
ho přinejmenším tolik, že nám to někdy umožní aspoň 
zčásti se zbavit žádostí, zármutku nebo strachu. Na
příklad jsem měl dojem, že onen rozhovor, který jsem 
vedl nedávno v tuskulské vile, způsobil velké pohrdání 
smrtí, které v míře ne zrovna zanedbatelné slouží 
k osvobození duše od strachu. Vždyť kdo se bojí toho, 
co je nevyhnutelné, nemůže nikterak žít s klidnou 
myslí, naproti tomu ten, kdo se smrti nebojí nejen 
proto, že zemřít je nutné, ale i proto, že na smrti není 
nic, z čeho by měl mít člověk hrůzu, zajistí si tím moc
nou oporu pro blažený život.

Nicméně mi není neznámé, že mnozí tomu budou 
s velkou horlivostí odporovat; tomu jsem se však ni-



kterak nemohl vyhnout, leda že bych vůbec nic m 
psal. Vezměme si třeba řeči. Chtěl jsem, aby je veřej 
nost přijala příznivě, vždyť jde o umění závislé na při/ 
ni lidu a cílem výmluvnosti je získat souhlas u po» 
sluchačstva. Avšak našli se lidé, kteří chválili jen to,
o ěem věřili, že by to dokázali napodobit, a svému umí 
ní řečnickému stanovili stejný cíl jako svým nadějím 
Když byli zavaleni bohatstvím myšlenek a slov, ři 
kali, že dávají přednost půstu a hladu před nadbytkem 
a bohatstvím. Z toho vznikl onen attický řečnicky 
styl, neznámý právě těm, kteří se prohlašovali za j<>- 
ho přívržence; ted se však už odmlčeli, protože se jim 
málem směje i samotné fórum.

/4 Co mohu čekat teď, když to vypadá tak, že se nemohu 
vůbec spolehnout na podporu lidu, na niž jsem se mohl 
spolehnout dřív? Filosofie se totiž spokojuje několika 
málo soudci, sama se úmyslně vyhýbá davu, který ji 
podezírá a nenávidí, takže chce-li někdo obecně celou 
filosofii hanět, může při tom počítat se sympatiemi 
davu, a pokusí-li se napadnout onu školu, které se 
hlavně držím, může najít velkou pomoc u filosofů 
ostatních škol.

2/ Těm, kteří haní celou filosofii, jsem odpověděl v díle 
Hortensius, a co bylo nutno říci na obranu Akadémie, 
to jsem myslím s dostatečnou přesností vyložil ve čty
řech knihách Akademik. Přesto je mi odmítání kritiky 
tak cizí, že si ji dokonce co nejvíce přeji. Vždyť i v sa
motném Řecku by nebyla bývala filosofie nikdy v tak 
velké vážnosti, kdyby nebyla získala tolik životnosti 
právě ze sporů a neshod mezi největšími učenci.

/ 5 Proto vybízím všechny, kteří k tomu mají schopnosti, 
aby vyrvali již chabnoucímu Řecku slávu i tohoto 
oboru a přenesli jej do našeho města, tak jako naši



I'řrdkové přenesli 8 náklonností a pílí všechno ostatní, 
co uznali za hodné svého zájmu. Řečnická sláva, 
která se vyvinula ze skromných začátků, dosáhla tak 
vysoké úrovně, že už podle zákona přirozenosti platí
cího téměř pro všechno stárne a zdá se, že se v krátké 
dol>ě úplně ztratí. Ať se tedy v těchto dobách zrodí 
v latinské literatuře filosofie — já ji chci podporovat
i i íin, že se nechám kritizovat a vyvracet. To neradi sná
šejí ti, kteří jsou jakoby soudem přiřčeni určitým a přes
ně vymezeným názorům, zasvěceni do nich a jsou s ni
mi tak těsně spojeni, že jsou kvůli důslednosti nuceni 
hájit i to, 8 čím obvykle nesouhlasí. Já, který zastávám 
pravděpodobnost, nemohu postoupit dál než k tomu, 
co se jeví jako pravděpodobné, a jsem proto připra
ven vyvracet bez tvrdošíjnosti i nechat se vyvracet, 
aniž bych se proto hněval.

/(> Jestliže budou tato studia přenesena k nám, nebudeme 
potřebovat ani řecké knihovny, v nichž je mnoho knih, 
protože je mnoho spisovatelů. Mnoho jich totiž říká 
totéž, a proto je všechno přeplněné knihami. To se 
stane i u nás, jestliže se takovým studiím oddá příliš 
mnoho lidí. Ale je třeba podle možnosti povzbuzovat 
ty, kteří by se mohli věnovat filosofii metodicky a sou
stavně, protože jsou vzděláni v ušlechtilých vědách 
a jsou schopni rozvíjet své výklady vybraným stylem.

1/7 Existuje totiž určitá skupina lidí, kteří chtějí být 
označováni jako filosofové, a ti prý už napsali pěknou 
řádku latinských spisů. Já jimi věru nepohrdám, a 
to z toho jednoduchého důvodu, že jsem je nikdy ne
četl; ale protože jejich autoři sami otevřeně doznávají, 
že nepíší dost jasně a uspořádaně ani dost vytříbeně 
a ozdobně, nedbám o četbu, která neslibuje žádné po
těšení. Každý, a nemusí mít ani žádné zvláštní vzdě



láni, každý totiž ví, co říkají a co si myslí přívrženci 
této školy. Když se sami nestarají o to, jak se vyjadřu 
jí, nechápu, proč by je měl číst někdo jiný než zuhc 

někdo, kdo patří mezi ně.
/8 Kdekdo čte Platóna a ostatní sókratiky a celou dální 

řadu těch, kteří z nich vycházejí, a čtou je i ti, kteří 
s jejich názory nesouhlasí nebo jimž na nich nijak 
zvlášť nezáleží, avšak Epikúra a Métrodóra nebere do 
ruky skoro nikdo jiný než jejich stoupenci. Stejně tak 
tyto latinské epikúrovce čtou jen ti, kteří považuji 
jejich teorie za správné. Můj názor však je, že se sluší, 
aby se všechno, co je svěřováno papíru, doporučovalo 
četbě všech vzdělaných lidí, a i když se mně nepodaří 
dosáhnout takového cíle, přesto soudím, že je třeba
o to usilovat.

¡9 Proto se mi vždy líbil zvyk peripatetiků a akademiků 
probírat každý námět z protikladných hledisek nejen 
proto, že by jinak nebylo možné zjistit, co je v které 
věci podobné pravdě, ale i proto, že to je nejlepší řeč
nické cvičení. První se toho zvyku držel Aristotelés, 
potom jeho následovníci. V naší době si zavedl Filón, 
kterého jsem často poslouchal, že v jinou dobu pro
bíral rétoriku a v jinou filosofii. Mí přátelé mě přiměli, 
abych se řídil tímto zvykem, a v mé tuskulské vile 
jsme strávili takovým způsobem všechen volný čas, 
který jsme měli k dispozici. Dopoledne jsme se proto 
věnovali přednesu, jako jsme to dělali už předcháze
jícího dne, a odpoledne jsme sestoupili do Akadémie. 
Rozhovor, k němuž tam došlo, chci teď reprodukovat 
ne jako vypravování, ale takřka doslovně, jak pro
bíhal.

4/10 Procházeli jsme se tedy, řeč se rozvíjela tímto způso
bem a úvod byl asi tento.



POSLUCHAČ: Nelze ani vyslovit, jakou mi tvůj vče
rejší výklad udělal radost, vlastně spíš jak mi pomohl.
I když jsem si vědom toho, že jsem nikdy příliš na ži
votě nelpěl, přece mi občas vyvstával v duši jakýsi 
Hiruck a bolest při pomyšlení, že bude jednou konec 
h tímto denním světlem a že ztratím všechny příjem
nosti života. Ted jsem, věř mi, od starostí tohoto dru
hu vysvobozen, takže něco takového považuji za po- 
Hlcdní, co si zaslouží, aby na to člověk myslil. 
UČITEL: Na tom není nic divného, neboť právě to 
filosofie působí: léčí duše, odstraňuje plané znepoko
jení, osvobozuje od žádostí, zahání obavy. Avšak tato 
její moc nepůsobí na všechny stejně — silná je ten
krát, kdykoli se setká s vhodnou povahou. Vždyť nejen 
Štěstěna pomáhá odvážným, jak říká staré přísloví, ale 
ještě daleko víc rozum, který něčím jako návody stup
ňuje sílu statečnosti. Tebe zřejmě příroda přivedla 
na svět jako člověka vznešeného, mířícího výše a z této 
výše shlížejícího na lidské slabosti, a tak snadno v tvé 
statečné duši utkvěla řeč proslovená proti smrti.

Ale myslíš si, že 6tejné názory — snad až na malé 
výjimky — platí i u těch, kteří je vymyslili, prodeba
tovali a zapsali?

Na kolik filosofů připadne jeden tak mravně silný, tak 
duševně uzpůsobený a žijící tak, jak žádá rozum? Ta
kový, aby svůj filosofický názor nepovažoval za pří
ležitost k předvedení své učenosti, ale za zákon svého 
života? Aby sám sebe poslouchal a řídil se zásadami, 
které sám stanovil?
Je možno vidět filosofy, kteří jsou tak lehkomyslní a 
vychloubační, že by pro ně bývalo lepší nic se nenaučit, 
jiné žádostivé peněz, některé chtivé slávy, mnohé 
otročící vášním, takže si jejich slova podivně odporují



s jejich životem. A to se mi zdá nejodpomější. Jestlií.» 
by se někdo prohlásil za učitele jazyka a mluvil l»y 
nesprávně nebo jestliže by falešně zpíval ten, kdo l»y 
chtěl být považován za hudebníka, ostuda by byla tím 
větší, že by šlo o chyby právě v tom oboru, v něm), 
by se takový člověk prohlašoval za odborníka, a právě 
tak u filosofa chybujícího ve způsobu života je to tím 
větší ostuda, že se dopouští poklesku v té činnosti, 
v níž chce být učitelem, a že chybuje v životě, ačkoli 
se prohlásil za odborníka v umění žít.

5/ POSLUCHAČ: Jestliže je to takové, jak říkáš, není 
třeba mít strach, že ozdobíš filosofii falešnou slávou? 
Může být větší důkaz, že není k ničemu, než že někteří 
dokonalí filosofové žijí hanebně?

/13 UČITEL: To není vůbec žádný důkaz. Ani všechna 
pole, která jsou obdělávána, nejsou úrodná a nemá 
pravdu Accius, jestliže říká:

Když dobré zrno svěříš třeba úhoru, 
přec bude skvělá úroda dík přírodě, 

a stejně tak nepřinášejí plody všechny duše, jimž se 
dostalo péče. A na druhé straně, abych zůstal při stej
ném přirovnání, jako pole, třebas úrodné, bez obdě
lávání nemůže dát úrodu, tak ji nedá duše bez vzdělá
ní; tak je jedno bez druhého slabé.

A vzdělání duše slouží filosofie: vytahuje vady i s ko
řenem jako plevel, připravuje duše k přijetí setby, vklá
dá do nich a abych tak řekl zasévá to, co přinese nejbo
hatší plody, až uzraje. Ale pokračujme, jak jsme začali. 
Chceš-li, řekni si, o čem bys chtěl, aby se rozprávělo.

/14 POSLUCHAČ: Myslím, že bolest je největší ze všech zel. 
UČITEL: Ještě větší než bezectnost?
POSLUCHAČ: To bych se věru neodvážil říci a sty
dím se, že byl můj názor tak rychle vyvrácen.



UČITEL: Víc by ses musel stydět, kdyby ses svého 
názoru držel. Co by bylo méně důstojné, než kdyby 
m<? ti zdálo, že je něco horší než bezectnost, ničemnost, 
hanba? Abys utekl těmto věcem, jaké bolesti by ses 
nejen nesměl zpěčovat, ale musel ji dokonce sám od se
lu- vyhledávat, podstupovat a brát na sebe! 
POSLUCHAČ: Ano, já si to také myslím. Proto i když 
připustíme, že bolest nenínejvětší zlo, zlem rozhodně je. 
UČITEL: Vidíš tedy, stačilo jen krátké poučení, a 
tvá hrůza z bolesti se o tolik zmenšila!

/1 !*» POSLUCHAČ: Ovšemže to vidím, ale přál bych si víc. 
UČITEL: Samozřejmě se o to pokusím, ale je to těžké 
a je k tomu zapotřebí takové duševní rozpoložení, které 
by se nevzpíralo.
POSLUCHAČ: Budeš je mít. I dnes budu sledovat 
tvé vývody, kamkoli mě povedou, tak jako včera.

<> / UČITEL: Promluvím tedy nejprve o slabosti mnoha
filosofů a o různých filosofických školách. Nejváže
nějším a nejstarším filosofem, který neváhal prohlásit 
bolest za nejvyšší zlo, byl Sokratův žák Aristippos. 
Potom se ukázal dost povolný k přijetí tohoto malát
ného a málo mužného názoru Epikúros. Po něm Hie- 
rónymos Rhodský prohlásil, že nej vyšším dobrem je 
nepřítomnost bolesti; tolik zla v bolesti nacházel. 
Ostatní kromě Zénóna, Aristóna a Pyrrhóna říkali 
zhruba totéž, co jsi tvrdil před chvílí ty: bolest je sice 
zlo, ale jiná zla jsou horší.

/16 Jde o něco, co sama příroda i jakási ušlechtilá ctnost
okamžitě zamítly, a ty jsi už dále neříkal, že bolest
je nejvyšší zlo, a jakmile ti byla nadhozena bezectnost, 
ustoupil jsi od svého názoru; ovšem filosofie, učitelka 
života, u toho už po tolik staletí setrvává. Jaká po
vinnost, jaká chvála, jaká čest bude mít takovou důle



žitost, aby to chtěl získat i za cenu tělesné bolesti ten, 
kdo je přesvědčen, že bolest je nejvyšší zlo? Dále ja- 
kou hanbu, jaké ponížení by člověk nesnesl, aby unikl 
bolesti, jestliže ji považuje za nejvyšsí zlo? Kdopak 
nebude nešťastný nejen tenkrát, když bude trápen 
největšími bolestmi, jestliže v nich spočívá nejvyšm 
zlo, ale i tenkrát, když bude vědět, že ho mohou posti 
hnout? A kdo je takový, aby ho nemohly postihnout'(

/17 Následkem toho nemůže být vůbec nikdo blažený. 
Métrodóros sice považuje za dokonale blaženého toho, 
jehož tělesný stav je výborný a kdo má jistotu, že to 
takové bude stále — avšak kdo může mít takovou 
jistotu?

7/ Epikúros přichází s takovými nápady, že mi to při
padá, jako by chtěl vyvolat smích. Kdesi totiž tvrdí: 
„Jestliže mudrc bude zaživa upálen, jestliže bude mu
čen,“ — ty možná čekáš, že řekne: „strpí to, snese to, 
nepodlehne tomu“. To by byla, při Herculovi, velká 
chvála a hodná i toho, při němž jsem ted přísahal, 
samého Hercula, ale Epikúrovi, člověku drsnému a 
tvrdému, to nestačí. „Jestliže bude zavřen ve Fala- 
ridově býkovi, řekne: ,Jak je to příjemné, jak málo 
se o to starám!4“ Dokonce příjemné? To je snad málo, 
že ne hořké? Ale ani ti, kteří popírají, že by bolest byla 
zlem, netvrdí, že je někomu příjemné být mučen; říkají, 
že to je drsné, těžké, protivné, proti přírodě, ne však, 
že to je zlo. Naproti tomu on, který jen toto prohlašuje 
za zlo, a to za největší ze všech, soudí, že mudrc to 
bude prohlašovat za příjemné.

/18 Já na tobě nechci, abys o bolesti mluvil týmiž slovy, 
jimiž ji označoval Epikúros, člověk oddaný rozkoším, 
jak víš. Onen by možná řekl uvnitř Falaridova býka 
totéž, co by řekl leže na lehátku; já filosofii nepřisuzuji



tuk velkou moc nad bolestí. Jestliže je mudrc statečný 
v Kiiášení, stačí to na plnění povinnosti, nežádám, aby 
«<! ještě k tomu radoval. Vždyť je to bezpochyby věc 
Hinutná, drsná, hořká, proti přírodě, těžko se snáší, 
těžko se přemáhá.
Podívej se na Filoktéta, s kterým je nutné mít strpení, 
jestliže naříká. Vždyť kdysi viděl samého Hercula sku- 
ěet na hoře Oitě bolestí. Žádnou útěchu mu tedy ne
poskytují šípy, které dostal od Hercula, když 

jed hadí, jenž se dostal do žil v útrobách 
uštknutím zmije, budí kruté bolesti.

A tak křičí, volá o pomoc, touží zemřít:
Ach, kdo mě srazí do vln moře, 
až vyvede mě na vrch skály?
Už stravuje mě, duši hubí, 
jak rána svírá, bolák pálí.

Zdá se těžké tvrdit, že není stižen zlem, a to velkým, 
koho to nutí takto křičet.
Podívejme se vsak na samotného Hercula, kterého 
drtila bolest, když si smrtí připravoval nesmrtelnost. 
Jak křičí u Sofoklea v Tráchíňankáeh! Oblékl si tuni
ku napuštěnou Kentaurovou krví, kterou mu dala 
Déianeira, ta se mu přilepila na kůži a on říká:

To vyslovit se nedá, to je trpké snést, 
co přetrpělo tělo, duše zkusila.
Zla tolik luno v hněvu nesmiřitelném 
a Eurystheus krutý na mne nevložil, 
co jedna Oineova dcera šílená.
V síť šílenství mne blouda chytla rouchem svým, 

jež na boky se lepí, kouše, maso rve 
a silně svírá, takže v plicích krátí dech; 
už všechnu krev, jež barvu tratí, vysálo.
Tak hroznou zkázou tělo vyčerpáno jest,



já hynu, spoután šatem — ranou morovou.
Ty rány nedaly mi ruce nepřátel 
či obři Giganti, jež Země zrodila, 
či Kentaur dvojtělý, jenž na mne útočil, 
ba ani řecká síla, hrubost barbarská, 
či krutý národ vyhoštěný světa kraj, 
kam přivedlo mě bludné putování mé, 
když všude vyháněl jsem všechnu zvířeckost, 
však manžel ženy hynu rukou ženinou.
Můj synu, bud mi vskutku synem, na mou smrt 
ty pro matčinu lásku nezapomínej!
Jí chop se, jak se sluší na syna, a sem 
ji přiveduvidím, kdo víc je pro tebe.
Tak dělej, neboj se, plač nad mým trápením 
a soucit s otcem měj! Svět celý zapláče!
Mne nikdo dosud nezhléd nad zlem naříkat — 
a nyní sténám jako dívka, jež má žal.
Má mužnost klesla v prach, jsem jako žena slab. 
Pojď', synu, blíž, sem postav se a na mne hleď, 
na tělo otce svého k smrti zmučené.
Sem hleďte všichni, ty pak, otče bohů všech, 
buď milostiv a vrhni po mně třpytný blesk!
Teď bolest úzkostná mě mučí nejvíce, 
teď pal se šíří. Ruce, kdysi vítězné, 
má hrudi, záda, moje paže svalnaté, 
to váš stisk kdysi přiměl nemejského lva, 
by zuby vycenil a výdech naposled?
Ta ruka zde že zabila zlou saň a klid 
že Lerně dala? Kentaura že skolila?
Že zneškodnila kance erymantského 
a z temných končin Tartaru že vyvlekla 
psa trojhlavého, jehož Hydra zrodila?
A zahubila draka, který svíjel se,



zrak upřen na strom se zlatými jablky ?
I v lecčems jiném zvítězila ruka má 
a nikdo nemohl se zdobit slávou mou.
Můžeme my pohrdat bolestí, když vidíme, že sám 

llrrcules tak bez míry trpěl?
|0/ 'M Ať sem přijde Aisckylos, nejen básník, ale i pýthago- 

rovec; aspoň jsme to o něm slyšeli. Jak snáší u něho 
Prométheus bolest, která ho týrá kvůli krádeži na 
Lémnu!

Odtud dle pověsti lidem byl oheň 
potají darován; Prométheus chytrý 
lstivě jej ukradl; z osudu vůle 
nejvyšším lovem byl ztrestán.

Tento trest si odpykává přikován ke Kavkazu a říká: 
Vy Titáni, již se mnou krví spjati jste, 

jimž Úranos dal život, hleďte, připoután 
jsem k skalám drsným. Plavci loď svou v obavách, 
když moře burácí, kdes k břehu přivážou: 
já stejně přikován jsem lovem Saturnským, 
jenž na pomoc si přibral ruce Héfaista.
Ten tyto klíny vrazil krutým zásahem 
skrz moje údy do skal. Jeho obratnost 
mne donutila bydlit v hradu Fúrií.

/24 A každý třetí den, v den pro mne neblahý 
sem Iovův posel smutným letem snáší se, 
pařáty křivými si krutý pokrm rve.
Když játry tučnými hlad zahnal, nasycen 
příšerně zakřičí a vzhůru vznese se, 
však dříve pery z ocasu mou setře krev.
Když oklovaná játra znova dorostou, 
tu chtivě vrací se k těm hodům odporným.
Tak krmím toho strážce smutných trýznění, 
jenž zaživa mě mučí věčnou bolestí.



Vždyť vidíte, že stažen poutem lovovým 
tu stvůru od svých prsou vzdálit nemohu.

/ 25 Sám sobě ztracen vnímám hoře úzkostné
a s touhou po smrti zla konec vyhlížím, 
však vůle Iovova mě nutí dále žít 
a tato stará, žalná, nahromaděná 
za věky strašné zkáza vězí v těle mém 
a z něho kane v žáru slunce v kapkách pot, 
jímž bez přestání vlhnou skály Kavkazu.

Zdá se, že stěží bychom mohli o tak postiženém 
člověku říci, že není nešťastný, a jestliže je nešťast
ný, je bolest určitě zlem.

11/26 POSLUCHAČ: Ty tedy dosud hájíš mou věc, ale na to 
se podíváme později. Teď mi však řekni, odkud jsou 
ty verše. Nepoznávám je.
UČITEL: Samozřejmě ti to řeknu, vždyť je to správné, 
že se na ně ptáš. Vidíš, že mám dost volného času? 
POSLUCHAČ: Kam tím míříš ?
UČITEL: Myslím, že když jsi byl v Athénách, byl 
jsi často na přednáškách filosofů.
POSLUCHAČ: Ano, a docela rád jsem tam chodil. 
UČITEL: Všiml sis tedy, že i když tehdy nikdo nebyl 
příliš výmluvný, přece vkládal do řeči verše? 
POSLUCHAČ: Ano, i stoik Dionýsios jich tam vplétal 
mnoho.
UČITEL: Přesně tak. Ale ten je skoro školácky odří
kával, bez výběru, bez vkusu, kdežto Filón recitoval 
v správném rytmu, uměl vybrat vhodné básně a pou
žíval je na správném místě. Proto od té doby, co jsem 
si oblíbil toto cvičení v přednesu, řeltl bych stařecké, 
rovněž velmi pečlivě užívám naše básníky; když mi 
však někde chyběly vhodné verše, přeložil jsem si ukáz
ky z řečtiny — už mnohé! —, aby ve filosofických



w
rozpravách tohoto druhu nebyla latinská próza bez 
ozdob.

/ ' / Ale vidíš, kolik zla básníci natropí? Předvádějí nej- 
Hiateěnějsí hrdiny, jak naříkají, připravují naše srdce
o Hilu a jsou tak líbezní, že je nejen ěteme, ale učíme 
m<: jim dokonce zpaměti. Tak kdykoli se k špatné rodinné 
výchově a zhýčkanému životu v ústraní přidají i bás
níci, připraví ctnost o všechnu sílu. Proto je správné, 
že je Platón vykazuje z toho státu, který si vymyslil, 
když hledal nejlepší mravy a nejlepší 6tátní zřízení. 
Avšak my, samozřejmě pod vlivem řeckého vzdělání, 
čteme takové básně od dětství, učíme se jim nazpaměť 
a považujeme takové vzdělání za hodné svobodných 
lidí a za vyšší kulturu.

I Í/2M Proč se však hněváme na básníky? Našli se učitelé 
ctnosti, filosofové, kteří prohlašovali bolest za nejvyšší 
zlo. Když jsi ty, chlapče, před chvilkou řekl, že i tobě 
se zdá nejvyšším zlem, na mou otázku, zda větším než 
bezectnost, na to jediné slovo jsi od svého názoru 
upustil. Zeptej se na totéž Epikúra: řekne, že prostřed
ní bolest je větší zlo než největší bezectnost, protože 
v bezectnosti samé není žádné zlo, jestliže se k ní ne
přidají bolesti. Jaká bolest asi přijde na Epikúra 
právě tenkrát, když říká, že bolest je nejvyšší zlo? 
Větší bezectnost než toto tvrzení od filosofa nečekám. 
A proto jsi mi dal dost svou odpovědí, že se ti be
zectnost zdá větším zlem než bolest. Jestliže se budeš 
držet tohoto přesvědčení, pochopíš, jak je třeba vzdoro
vat bolesti. A není ani tolik naléhavé ptát se, zda je 
bolest zlo, jako dodat duši sílu k snášení bolesti.

/ 29 Stoikové vymýšlejí důmyslné důvody, proč bolest 
není zlo. Jako by nesnáz byla ve slově, ne ve věci! 
Proč mě chceš oklamat, Zénóne? Vždyť když tvrdíš,



/.<• to, co mně se zdá hrozné, vůbec není zlo, nechám 
ne svést a přeji si vědět, jak je to možné, že to, co já 
pokládám za nej větší neštěstí, ani není zlo.

„Nic není zlo,“ odpovídá na to Zénón, „kromě to
ho, co je bezectné a neřestně.“

To je nesmysl. Vždyť neodstraňuješ to, co mě tísnilo. 
Vím, že bolest není ničemnost, s takovými výklady 
přestaň a dokaž mi, že nezáleží na tom, zda bolest cí
tím, nebo necítím.

„Na tom nikdy nezáleží, aspoň z hlediska blaženosti 
v životě, která spočívá jen ve ctnosti. Přesto je to věc, 
kterou nutno odmítnout.“

„Proč?“
„Jo to něco trpkého, proti přírodě, těžko snesitel

né, smutné, tvrdé.“
13/30 Tomu říkám bohatý slovník, dokázat tolika způsoby 

říci to, čemu my všichni říkáme jedním slovem „zlo“. 
Definuješ mi bolest, ale neodstraňuješ ji, když říkáš, 
že je drsná, proti přírodě, taková, že ji lze jen s obtí
žemi snést a vydržet, a nelžeš. Ale neměl jsi podlehnout 
ve věci, když ses tak holedbal slovy.

„Nic není dobré kromě toho, co je čestné, nic špatné 
kromě toho, co je hanebné.“

Ale to znamená vyslovit přání, ne podat důkaz. Lepší 
a pravdivější je toto: všechno, co přirozenost odmítá, 
patří mezi zla, co přijímá, patří mezi dobra. Připustíme-li 
tuto zásadu a odstraníme-li spor o slova, přece vynikne 
to, čeho se oni právem drží a co my nazýváme čestné, 
správné, slušné a co někdy také označujeme jako ctnost, 
takže všechno ostatní, co je řazeno mezi dobra tělesná 
a dobra Štěstěny, se zdá bezvýznamné a nepatrné, a žád
né zlo, ani kdyby byla na jedno místo snesena všechna, 
by nemohlo být srovnáváno se zlem bezectnosti.



Proto jestliže je bezectnost horší než bolest, jak jsi 
připustil na začátku, bolest vůbec nic není. Vždyť dokud 
ne ti bude zdát bezectné a nehodné muže naříkat, kví
lel, bědovat, dát se zlomit nebo oslabit bolestí, dokud 
bude přítomná čestnost, důstojnost a slušnost a ty se 
na ně budeš dívat a ovládat se, tu jistě ustoupí bolest 
ctnosti a tvá rozhodnost ji uklidní. Buď totiž není 
žádná ctnost, nebo všechna bolest zaslouží pohrdání.

Chceš, aby existovala rozvážnost, bez níž se žádná 
ctnost ani pochopit nedá? Co tedy? Dovolí ti rozváž
nost, abys něco dělal bez prospěchu a namáhavě? Nebo 
nechá tě uměřenost udělat něco bez míry? Nebo bude 
moci dodržovat spravedlivost člověk, který pod tlakem 
kruté bolesti vyjeví svěřené tajemství, zradí druhy, 
zanedbá mnoho povinností?
A jak odpovíš na požadavky statečnosti a jejího prů
vodu, v němž je velkodušnost, vážnost, trpělivost, 
pohrdání lidskými věcmi? Až budeš poražený ležet 
na zemi a plačtivým hlasem naříkat, uslyšíš: „Jak 
statečný muž“? Kdybys byl v takovém stavu, nikdo 
by tě ani mužem nenazval! Buď se tedy musíme vzdát 
statečnosti, nebo musíme pohřbít bolest.
Uvědomuješ si přece, že přijdeš-li o některou ze svých 
korintských nádob, můžeš mít zbývající zařízení do
mu neporušené, avšak přijdeš-li o jedinou ctnost —
o ctnost se přirozeně nemůže přijít, ale řekněme, že 
doznáš, že jednu nemáš — uvědomuješ si, že nebudeš 
mít žádnou?
Můžeš tedy říci, že je statečný, že je velkodušný, že je 
trpělivý, vážný, že pohrdá lidskými věcmi třeba onen 
známý Filoktétés? Jmenoval jsem jeho, protože tebe 
raději nechám stranou; jistě však není statečný, 
kdo leží



v své vlhké jeskyni, 
jež kvílení a nářek, řev a vzdychání, 
ač němá, odráží, jak plakala by též.

Já neříkám, že bolest není bolest (proč by jinak byl<i 
žádoucí statečnost?), ale říkám, že se dá potlačit trjx 
livostí, jestli ovšem je nějaká trpělivost; není-li, proč 
tak vyzdvihujeme filosofii nebo proč se chlubíme jejím 
jménem? Bolest bodá, ať si třeba i rýpe; jestliže j»i 
beze zbroje, nastav jí hrdlo; jestliže vsak jsi kryl 
„zbrojí Vulkánovou“, to jest statečností, odporuj. 
Neučiníš-li to, ta strážkyně důstojnosti tě opustí a 
nechá být.

/34 Zákony Kréťanů, ať už je stanovil Iuppiter, nebo Mí« 
nos z Iovova příkazu, jak vyprávějí básníci, a stejně 
tak zákony Lykúrgovy vychovávají mládež námahami 
a obtížemi: lovem a během, hladem a žízní, zimou a 
horkem. Ve Spartě pak jsou chlapci u oltáře přijímáni 
takovým bičováním, 

až z jejich těla mnoho krve vychází, 
někdy, jak jsem slyšel za svého pobytu ve Spartě, jsou 
bičováni až k smrti. A přesto nikdy nikdo z nich nejen 
že nekřičel bolestí, ale ani nevzdychl. Co tomu řekneš? 
Chlapci mohou, muži nebudou moci? Zvyk tu sílu má, 
rozum jí mít nebude?

15/35 Je určitý rozdíl mezi námahou a bolestí. Jsou to sice 
stavy velmi blízké, ale přece jen se v něčem liší. Ná
maha spočívá, řekl bych, v duševním nebo tělesném 
výkonu nějaké těžší činnosti nebo úkolu, bolest však 
spočívá v drsném, smyslům nepříjemném pohybu 
v těle. Řekové, jejichž jazyk je bohatší než náš, na
zývají tyto dvě věci jediným jménem. A tak pilným 
lidem oni říkají přičinliví nebo spíše milovníci bolesti, 
kdežto my vhodněji pracovití, neboť něeo jiného je pra-



covut, něco jiného je cítit bolest. Jak chudou slovní 
/.oHobu máš někdy, Řecko, a přitom si myslíš, že slovy 
vždy oplýváš! Jak říkám, něco jiného je cítit bolest, 
něco jiného pracovat, namáhat se. Když Gaiovi Ma
lin vi operovali křeěové žíly, bylo to pro něho bolesti
vě; když za velkého vedra vedl vojsko, bylo to namá- 
Imvé. Je ovšem mezi těmi dvěma věcmi určitá po
doba, neboť přivyknutí námahám usnadňuje snášení 
bolestí.

/ l(> l*roto ti, kteří dali řeckým státům ústavu, chtěli, aby 
byla těla mladíků otužována námahou. Sparťané to 
přenesli i na ženy, které v ostatních městech žijí změk
čile a

stínem sten jsou zahaleny.
Sparťané však chtěli, aby nic podobného nebylo 

u svobodných Sparťanek, 
jež více vábí hřiště, slunce, koupání, 
a cviky vojenské než hrubé plození.

Tedy při těchto namáhavých cvičeních se občas i po
cítí bolest, cvičící do sebe vrazí, poraní se vzájemně, 
odstrčí, upadnou, a námaha sama je obrní proti bo
lesti jakoby ztvrdlou kůží.

\U/'M Podívejme se na vojenskou službu — u nás, ne u Spar- 
ťanů, u nichž vojsko pochoduje v rytmu za zvuku píšťal 
a do kroku je pobízejí jen písně složené v anapéstech; 
především si musíš všimnout, od čeho je latinské slovo 
pro vojsko, dále jaká a jak velká námaha se ukládá 
vojsku na pochodu: každý voják si musí nést zásobu 
jídla na víc než půl měsíce, nést vše, co by mohl 
potřebovat, nést kůl. Štít, meč a přílbu nepočítají naši 
vojáci mezi břemena, stejně tak jako inezi ně nepočí
tají ramena, paže, ruce — říkají, že „zbraně jsou údy 
vojáka“. Nosí je také tak obratně, aby v případě po



třeby stačilo jen odhodit zavazadla a aby mohli oka
mžitě bojovat zbraněmi připravenými k použití.

A co výcvik legií? Běh, střetnutí, vojenský válečný 
pokřik, kolik námahy to vyžaduje! Z toho vzniká onen 
bojový duch, který je v bitvách připraven k snášen■ 
ran. Přiveď vojáka stejně odvážného, ale nevycviče- 
ného, bude vypadat jako baba.

/38 Proč je tak velký rozdíl mezi nově sebraným a starým 
vojskem, jak jsme se o tom přesvědčili? Věk nováčku 
je obvykle vhodnější, ale teprve zvyk učí snášet ná
mahu a pohrdat zraněním. Často při vynášení raně
ných z boje dokonce vidíme, jak ti nezkušení a nevycvi- 
čení naříkají, až je to hanba, a to i při lehkém zranění, 
kdežto voják vycvičený a zkušený, a proto také 
statečnější jen hledá lékaře, aby se dal obvázat, a 
volá:

Hej, Patroklc, sem přicházím a 
žádám pomoc rukou tvých, 
než zajdu smrtí zlou, již ruka 
nepřátelská seslala,

a ani krev, jež z rány prýští, 
nelze nijak zastavit, 
leč že mi někdo z vás s vým umem 
odehnat smrt pomůže.
Dnes raněných jsou plné všechny 
síně v domech lékařů, 
že nelze dovnitř vůbec vstoupit.

(Patroklos)
Eurypylos přišel sem!

17/39 Pohleď, jak mu Eurypylos odpovídá bez pláče, ačkoli 
kolem něho ranění nepřestávají naříkat, a uvádí i dů
vod, proč musí vše snášet s klidnou myslí:



Kdo chce zabít druhého, 
musí vědět, že i na něj čeká stejná záhuba.

Teď ho snad Patroklos odvede, aby ho uložil na lůžko 
n «by mu zavázal ránu—to by ovšem musel být člověk, 
já jsem však spatřil něco úplně jiného. On se ho totiž 
ptá, co se stalo.
(Patroklos)

Jen pověz, pověz honem, jak se 
v boji drží Argejští. —

(Eurypylos)
To slovy nelze vypovědět,
kolik strašné námahy
vždy stojí každý pohyb v boji.
Odpočiň si tedy a nech si obvázat ránu. Ovšem i kdy

by to mohl udělat Eurypylos, nemohl by to udělat 
Aesopus.

Když Hektorovo štěstí začlo naše šiky k ústupu.... 
a jak to všechno pokračovalo, to vypravuje Eurypylos 
v bolestech. Tak nenasytná je vojácká sláva v tom sta
tečném muži. Starý voják to tedy dokáže, a muž uče
ný a moudrý ne? Dokonce ještě lépe, mnohem 
lépe.

/■t() Avšak dosud mluvím o návyku vznikajícím z cvičení, 
ještě jsem se nedostal k rozumu a moudrosti. Stařenky 
vydrží často bez jídla dva i tři dny. Zkus to nedat zá
pasníkovi najíst jeden jediný den: bude prosit o po
moc Iova, samého Iova Olympského, právě toho, pro 
koho se cvičí, a bude křičet, že to nevydrží. Veliká 
je síla zvyku. Lovci tráví noci ve sněhu na horách, 
Indové se nechávají pálit ohněm, rohovník díky zvyku 
ani nehlesne, když do něho bije soupeř rukama ová
zanýma řemeny s olůvky.

/ 41 Ale nač bych mluvil o lidech, pro něž vítězství v Olym-



pii je totéž, čím býval u nás za starých dob konsulái ? 
Jaké rány snášejí gladiátoři, tedy buď příslušníci spo 
diny, nebo barbaři! A jak ti, kteří jsou dobře vycvičeni, 
raději chtějí dostat ránu než se jí vyhnout způsobem 
pokládaným za nečestný! Jak často se ukáže, že niče
mu nedávají přednost před uspokojením svého pánu 
nebo obecenstva! I když jsou ranami zničeni, posílají 
k pánům zeptat se, co si přejí, oni že rádi zemrou, jen 
když páui byli uspokojeni. Který průměrný gladiátoi 
někdy zanaříkal, který zkřivil obhčej? Choval se někdo 
z nich nevhodně neříkám v zápase, ale i když šel k ze
mi? A odtáhl někdo z nich hrdlo, když byl jednou 
na zemi a bylo rozkázáno, že má dostat smrtící ránu? 
Tolik zmůže cvičení, příprava, zvyk. Tohle tedy bude 
moci udělat

Samnit, špinavý chlap, jenž zaslouží tahový život, 
kdežto muž zrozený k slávě by měl mít některou část 
duše tak slabou, že by ji neposílila žádná příprava a 
žádná rozumová úvaha? Gladiátorské představení se 
některým zdá kruté a nelidské, a možná že v té podobě, 
jakou má nyní, takové opravdu je. Když však při 
nich až do poslední kapky krve bojovali zločinci, ten
krát nic nemohlo být účinnější školou proti bolesti 
a smrti pro oči, i když pro uši toho bylo mnoho.
Tolik o cvičení, návyku a přípravě. Máš-li zájem, pro
zkoumejme nyní rozum, nechceš-li náhodou ještě něco 
podotknout k tomu, co bylo řečeno.
POSLUCHAČ: Já že bych tě měl přerušovat? Ani toto 
tvé přerušení mi není milé, tak mi tvůj výklad připa
dá přesvědčivý.
UČITEL: Zda je tedy bolest zlo, nebo ne, to ať roz
hodnou stoikové, kteří šroubovanými a titěrnými zá
věry, neschopnými zapxisobit na vědomí, chtějí doká-



/.iit, že bolest není zlo. Ať je bolest cokoli, podle 
nirho soudu není tak hrozná, jak se zdá, a tvrdím, že 
lide na sebe nechávají příliš působit klamnou předsta
vou o ní a nesprávným názorem na ni a že každá bolest 
je snesitelná.

Odkud tedy mám začít? Neměl bych snad krátce 
/.opakovat to, o čem jsem právě mluvil, aby mohla roz
mluva snáze postupovat vpřed?

t,'l Všeobecně se tedy uznává, a to nejen mezi vzdělanými, 
ale i mezi nevzdělanými, že právě lidé stateční, velko
dušní, trpěliví a povznesení nad lidské slabosti musí
i rpělivě snášet bolest; a nenašel se nikdo, kdo by nepo
važoval takový postoj za hodný chvály. Což není han
ba bát se bolesti, když přichází, a nesnášet ji, když už 
je tu, jestliže se snášení bolesti od statečných poža
duje a jestliže jsou chváleni, když bolest snášejí? 
Všimni si dobře, že ačkoli se všechny dobré duševní 
stavy nazývají virtutes — ctnosti, není to jméno všem 
vlastní, ale všechny byly pojmenovány podle té, 
která nad ostatní vyniká. A ctnost — virtus dostala 
jméno podle muže — vir, muži pak je vlastní přede
vším statečnost, jejíž dva nej důležitější rysy jsou 
pohrdání bolestí a pohrdání smrtí. Těmito rysy se 
ledy musíme vyznačovat, chceme-li se stát účastnými 
ctnosti nebo spíše muži, protože ctnost si vypůjčila 
jméno od muže.

Asi se zeptáš, jak na to, a právem; takový lék to
tiž slibuje filosofie.

<14 Přichází Epikúros, člověk rozhodně ne špatný, vlastně 
spíš muž výborný; dává takovou radu, na jakou svým 
rozumem stačí, a říká: „Pohrdej bolestí.“

Kdo to říká? Tentýž, kdo říká, že bolest je nej vyšší 
zlo. Těžko v tom najít důslednost. Ale poslouchejme



dál. Říká: „Jestliže je bolest nejvyšší, nutně mimi 
být krátká.“

Ještě jednou mi to přesně opakuj!
Já totiž dobře nerozumím, co považuješ za nejvyšší. 
co za krátké.

„Nejvyšší je to, nad co není nic vyššího, krátké, na<l 
co není nic kratšího. Pohrdám velikostí bolesti, od ní/ 
mi krátkost jejího trvání pomůže takřka dřív, než při
jde.“

Avšak je-li bolest tak velká jako Filoktétova?
„Jeho bolest se mi zdá opravdu veliká, přece však 

ne nejvyšší. Vždyť ho bolí jen noha. Mohou ho ještě 
bolet oči, může ho bolet hlava, prsa, plíce, může ho 
bolet všechno. Je tedy hodně daleko od nejvyšší bolesti. 
Bolest trvající dlouhou dobu má tedy v sobě víc ra
dosti než potíží.“

/45 Já teď nemohu říci, že tak velký člověk nemá rozum, 
ale myslím si, že si z nás dělá blázny. Já říkám, že ta
ková nejvyšší bolest (a říkám nejvyšší i tenkrát, když 
něco jiného je o deset atomů větší) proto ještě není 
hned krátká, a mohu jmenovat mnoho dobrých mužů, 
kteří jsou řadu let týráni těmi největšími bolestmi způ
sobenými dnou. Ale Epikúros je mazaný a nikdy nevy
mezuje velikost ani trvání, abych věděl, čemu při bolesti 
říká nejvyšší a při trvání krátké. Nechrne tedy být toho 
člověka, který mluví a nic neříká, a donuťme ho k do
znání, že nelze hledat léky proti bolesti u toho, kdo 
prohlásil bolest za největší ze všech zel, třebaže ukazuje 
určitou pevnost při snášení záchvatů ledvinové koliky.

Lék je tedy třeba hledat jinde, a chceme-li na to jít 
opravdu správně, musíme jej hledat především u těch, 
kteří za nejvyšší dobro považují to, co je čestné, a za 
nejvyšší zlo to, co je mravně špatné.



r
V jejich přítomnosti se jistě neodvážíš naříkat a trá

pil ne, neboť jejich ústy k tobě bude mluvit sama 
Ctnost:

HO / l<> ,,Jakže? Ty jsi spatřil v Lakedaimonu chlapce, v Olym
pu jinochy, v aréně barbary přijímat nejtěžší rány a 
unášet je micky, a jestliže tě náhodou někde bolestivě 
píehne, vykřikneš jako baba a neponeseš to pevně 
a klidně?“

„To je nemožné; přirozenost to nedovolí.“
Já rozumím. Chlapci snášejí rány z lásky ke slávě, jiní 

to snášejí ze studu, mnozí ze strachu, a přesto se bo
jíme, že přirozenost nedovolí to, co tolik lidí na tolika 
místech snáší? Ona to nejen dovolí, ale dokonce přímo 
žádá; nemá totiž nic znamenitějšího, nic, co by si víc 
žádala, než ěest, chválu, vážnost, důstojnost. Těmito 
několika slovy chci oznaěit jedinou věc, ale užívám 
jich víc, abych se vyjádřil co nejjasněji. A já chci říci, 
že je pro člověka daleko nejlepší to, co je žádoucí samo
o sobě, co pochází ze ctnosti nebo co spočívá v samotné 
ctnosti, co je samo o sobě chvályhodné, o čem bych 
řekl, že to je spíš dobro jediné než dobro nejvyšší. 
A jako toto platí pro čestné, tak opak platí pro ne
čestné: nic není tak odporné, nic tak hodné opovržení, 
nic člověka méně hodné.

/ *17 Jestliže o tom jsi přesvědčen (na začátku jsi přece
řekl, že se ti zdá, že víc zla je v bezectnosti než v bo
lesti), zbývá jen to, aby ses dokázal ovládat. Nevím, 
proč se to tak říká — jako bychom byli dva v jednom, 
takže jeden poroučí, druhý poslouchá. Nicméně není 
to řečeno hloupě.

' I / Duše je totiž rozdělena na dvě části, jedna z nich je 
rozumová, druhá nerozumová. Když se tedy přikazuje, 
abychom sami sobě poroučeli, přikazuje se tím, aby



rozum krotil nerozumnost. Téměř všem lidem dal•• 
příroda do duše něco poddajného, poníženého a po 
korného, nějak vysíleného a zmalátnělého. Kdyl»\ 
v člověku nic jiného nebylo, nic by nebylo hnusnějšího 
než člověk. Avšak je zde připraven rozum, pán a ki.il 
všeho, který se opírá sám o sebe, dále se vyvíjí a měm 
se v dokonalou ctnost. Aby tato část poroučela i< 
části duše, která má poslouchat, o to se musí mu/ 
postarat.
„A jak má poroučet?“ zeptáš se.

Buď jako pán otrokovi, nebo jako velitel vojákovi, 
nebo jako otec synovi. Jestliže se bude ta část, o ktex 
jsem řekl, že je poddajná, chovat hanebně, bude*h 
se babsky oddávat nářkům a slzám, nechť je spoutána 
a dána pod dozor přátel a blízkých příbuzných; vidíme; 
totiž, že často jsou zkroceni studem lidé, které by žád
ný rozumový důvod ncpřemohl. Tyto bude tedy třeba 
volat k zachovávání důstojnosti jako otroky pouty 
a vězením, kdežto ty, kteří budou pevnější, ale zase 
nepříliš odolní, napomenutím jako dobré vojáky.

Není to přehnané, spíš umírněné, když si onen nej
chytřejší ze všech Řeků v tragédii Niptra naříká: 

krok za krokem, opatrně doneste mě, 
abyste mi otřásáním nezvětšili 
moji bolest.

Pacuvius to vyjádřil lépe než Sofoklés (u něho totiž 
Odysseus běduje příliš plačtivě nad svým zraněním); 
přestože naříká jen lehce, lidé, kteří raněného odnášejí, 
neváhají říci mu s ohledem na jeho vážnost:

1 když jsi, Ulixe, těžce poraněn, 
přesto bys nemusel být tak změkčilý, 
vždyť přece zvykl sis ve svém životě 
na zbraně.



Moudrý básník si uvědomuje, že zvyk je učitelem, jak 
unášet bolest, jejž nelze přehlížet.

/ *0 A přililédneme-li k velikosti bolesti, nejsou slova Odys- 
Huova přehnaná:

1’řidržte mě! Držte dobře!
Odkryjte mne ubohého!
Hynu ránou! Jaká muka!
Začíná klesat na duchu, ale je to jen chvilka, okamži

tí se vzchopí:
Přikryjte mě! Hned se vzdalte!
Nechte mne být, neboť každým 
otřesem i dotykem svým 
krutou bolest zvětšujete.
Vidíš, jak zmlkla bolest?To se neutišila bolest tělesná, 

ale byla zkrocena bolest duševní. Proto na konci hry, 
když už umírá, dokonce ještě napomíná druhé:

Osud obžalovat, ale ne si na něj naříkat, 
to se sluší na muže, však slzy ženám přísluší. 

Poddajnější část jeho duše poslechla rozum, jako vo
ják dbalý cti poslouchá přísného velitele.

TJ, /!> I Avšak ten, který bude dokonale moudrý (nikoho ta
kového jsme sice dosud neviděli, ale filosofové vy
kládají ve svých pojednáních, jaký bude, jestliže se 
někdy vyskytne), ten tedy nebo onen rozum, který 
v něm dosáhne naprosté dokonalosti, bude oné nižší 
části poroučet tak jako spravedlivý otec řádným sy
nům; pouhým pokynem prosadí svou vůli, bez ná
mahy, bez potíží; sám se vzchopí, sám si dodá odvahu, 
sám se připraví, sám se vyzbrojí, aby se postavil proti 
bolesti jako proti nějakému nepříteli. Jaké to jsou 
zbraně? Úsilí, povzbuzení a důvěrná rozmluva se 
sebou samým: „Vyhýbej se všemu nečestnému, ma
látnému, nemužnému.“



/ 52 Představme si svým duševním zrakem postavy čeui 
ných lidí. Za příklad si vezměme Zénóna Elejského, 
který raději snesl všemožná muka, než by prozradil 
ty, kteří se s ním domluvili na zničení tyranidy. 
Mysleme na Démokritova stoupence Anaxarcha; kdy# 
na Kypru upadl do rukou krále Timokreonta, nevzpí 
ral se žádnému druhu mučení a nesnažil se je prosbami 
od sebe odvrátit. Ind Callanus, barbar bez vzdělám, 
narozený na úpatí Kavkazu, nechal se upálit zaživa, 
my nemůžeme snést, jestliže nás zabolí noha nebo zuli. 
A je to jen zženštilá a hloupá představa, jejíž úlohu 
není větší při bolesti než při rozkoši, která nás nechává 
úplně se rozplývat v změkčilosti a my nejsme schopni 
snést bez křiku bodnutí včely.

/ 53 Naproti tomu když se Gaius Marius, muž z venkova, 
ale opravdový muž, podrobil operaci, jak jsem o ni 
už před chvílí mluvil, hned na začátku zakázal, aby 
ho přivázali, a říká se, že před Mariem se nikdo nene
chal operovat bez přivázání. Proč to později jiní udě
lali? Jeho příklad je tomu naučil. Uvědomuješ si tedy, 
že zlo je vyvoláno představou, a ne přirozeností? Týž 
Marius však ukázal, že bolest bodala prudce — druhou 
nohu už si operovat nedal. Tak snesl bolest jako muž 
a jako člověk nechtěl snášet bolest větší bez nutného 
důvodu.

Totum igitur in eo est, ut tibi imperes. Ostendi autem, 
quod esset imperandi genus; atque haec cogitatio, quid 
patientia, quid fortitudine, quid magnitudine animi 
dignissimum sit, non solum animum comprimit, sed 
ipsum etiam dolorem nescio quo pacto mitiorem facil.
23 / 54 Ut enim fit in proelio, ut ignavus miles ac timidus, si- 

mul ac viderit hostem, abiecto scuto fugiat, quantum pos-



nit, ob eamque causam pereat non numquam etiam integ- 
to corpore, cum ei, qui steterit, ni/ii/ tale evenerit, sic gui 
doloris speciem ferre non possunt, abiciunt se atque ita 
adjlicti et exanimati iacent; qui autem restiterunt, dis- 
cedunt saepissime superiores. Sunt enim quaedam animi 
Himilitudines cum corpore. Ut onera contentis corpo- 
ribus facilius feruntur, remissis opprimunt, simillime 
anirnus intentione sua depellit pressum omnem ponde- 
rum, remissione autem sic urgetur, ut se nequeat extol- 
lere.

.'»!» lit, si verum quaerimus, in omnibus officiis persequen- 
dis animi est adhibenda contentio; ea est sola officii tam- 
quam custodia. Sed hoc idem in dolore maxume est 
Itrovidendum, ne quid abiccte, ne quid timidc, ne quid 
ignave, ne quid serviliter muliebriterve faciamus, irc 
primisque refutetur ac reiciatur Philocteteus ille cla- 
mor. Ingemescere non numquam viro concessum est, 
idque raro, eiulatus ne mulieri quidem.

Vše tedy záleží na tom, aby sis uměl poruěit. Ukázal 
jsem ti také, o jaký druh poroučení jde. A toto uvažo
vání, co si trpělivost, statečnost a velkodušnost pře
devším vyžaduje, nejen duši uklidňuje, ale i bolest 
samu jaksi zmírňuje.

:>'l Je to jako v bitvě. Jakmile zbabělý a ustrašený voják 
spatří nepřítele, odhodí štít a utíká, co mu nohy stačí, 
a právě proto zahyne, někdy dokonce bez rány na těle, 
kdežto tomu, kdo zůstane stát na svém místě, se nic 
takového nestane. Stejně tak lidé, kteří nejsou schopni 
snést představu bolesti, zhroutí se, a tak vysílení a 
skleslí na duchu zůstanou ležet. Naproti tomu ti, kteří 
se proti tomu dokážou vzepřít, velmi často vítězí. 
Existuje totiž určitá podobnost mezi duší a tělem. Jako



se snáze unese břemeno, napneme-li tělo, kdežto uvol 
níme-li je, rozdrtí nás, stejně tak duše svým vypětím 
zbavuje břemena tíže, jestliže se však podvolí, je tni 
stísněna, že se nemůže povznést.

/55 A vpravdě při plnění všech povinností je třeba vyvi 
nout vypětí, to jediné je jakousi zárukou splnění po 
vinnosti. O totéž se však musíme nejvíc starat i při 
bolesti, abychom se nechovali sklesle, bázlivě, zbaběl«, 
otrocky nebo babsky, a především musíme odmítnout 
a odsoudit onen íiloktétovský křik. Vzdech bolesti 
může občas i muži uklouznout, ale jen zřídka, hlasití 
bědování nemá vyjít z úst ani ženě. A takovým bědo
váním je bezpochyby míněn onen lessus, který byl 
zakázán zákony dvanácti desek při pohřbech.

/ 56 Avšak statečný a moudrý muž nikdy ani nezasténá, 
leda proto, aby svou pevnost ještě zvětšil, tak jako 
běžci na stadiónu křičí, co nejvíc mohou. Totéž dělají 
atleti, když cvičí, a rohovníci, i když se sami chystají 
zasadit soupeři ránu a napřahují pěst omotanou ře
meny, vyheknou, ne proto, že by cítili bolest nebo kle
sali na duchu, nýbrž proto, že hlasitý výdech podpo
ruje napětí celého těla a úder je prudší.

24/ A když chce někdo hlasitěji vykřiknout, stačí vypnout 
hrud, hrdlo a jazyk, to jest orgány, z nichž hlas vychází 
a šíří se? Celým tělem, zuby nehty, jak se říká, pomáhá 
při napínání hlasu.

/ 57 Hercules je můj svědek, že jsem viděl Marka Antonia 
kleknout si na jedno koleno, když se s velkým úsilím 
hájil, obžalován podle zákona Variova. Hlas, běh
i úder je tím mocnější, čím větší je při tom vypětí, 
tak jako praky na kameny a ostatní válečné stroje do
sahují tím většího účinku, čím větší silou jsou napja
ty a přitaženy. A protože toto vypětí má tak velkou



nílu, dopřejme si výkřik, jestliže pomůže k posílení 
ducha v bolesti; jestliže to však bude takový výkřik, 
jaký vyjadřuje nářek, slabost, malomyslnost, pláč, 
těžko bych nazval mužem toho, kdo si jím uleví.
1 kdyby takový výkřik přinášel určitou úlevu, přece 
bychom museli hledět na to, co se sluší pro muže sta
tečného a srdnatého. Když však bolest vůbec ne
zmenší, proč bychom se chtěli pokrýt hanbou, jestliže 
by to nepřineslo žádný užitek? Pro muže není přece nic 
potupnějšího než ženský pláč.

>11 Navíc má toto ponaučení týkající se bolesti dosah 
mnohem širší. Podobným vypětím ducha je totiž tře- 
bu čelit všemu, nejen bolesti. Hněv vzplane, vášeň 
vzkypí; je třeba utéci se do téže tvrze, vzít tytéž 
zbraně. Protože však mluvíme o bolesti, neclime to 
stranou.

Tomu, abychom snášeli bolest s klidem a vyrovna
ností, nejvíc prospívá uvažovat z celého srdce, jak se 
říká, o tom, jak je to čestné. Máme totiž od přírody 
(už jsem to říkal, je však třeba říci to častěji) velmi 
Hilný sklon k čestnosti, velmi silně po ní toužíme. 
Jestliže jsme spatřili sebemenší její záblesk, není nic, 
co bychom nebyli ochotni snést a podstoupit, abychom 
toho dosáhli. Tento rozběh, tento vzmach, který žene 
duši k opravdové slávě a cti, pobízí lidi k podstupování 
nebezpečí v bitvách; stateční muži necítí v boji rány, 
nebo je sice cítí, ale raději chtějí zemřít než ustoupit 
kousíček ze stupně důstojnosti.

f>9 Deciové viděli třpytící se meče nepřátel, když se vrhali 
do jejich šiku. Jakéhokoli strachu ze zranění je zba
vovala myšlenka na vznešenou smrt a slávu. Myslíš, 
že Epameinóndás zanaříkal tenkrát, když cítil, jak z ně- 
ho spolu s krví vytéká život? Když začal vlasti sloužit,



otročila přece Lakedaimonským, a když ji opouští'-1, 
týmž Lakedaimonským poroučela. Toto je útěcha, toto 
jsou obklady na největší bolest.

25/60 Řekneš: „Ale co když jsme v míru, co když jsme doma, 
na lůžku?“ Voláš mě zpátky k filosofům, kteří nepři
cházejí často do bitvy. Jeden z nich, Dionýsios Hé- 
raklejský, člověk bez duševní pevnosti, když se od Zé- 
nóna naučil být statečný, vlivem bolesti se to zas od
naučil. Když ho postihly potíže s ledvinami, naříkal 
a vykřikoval, že všechno, co dřív soudil o bolesti, je 
nesprávné. Když se ho jeho spolužák Kleanthés ptal, 
jaký důvod ho donutil změnit svůj názor, odpověděl: 

„Tenhle: kdybych nebyl schopen snášet bolest, 
třebaže jsem tolik péče věnoval filosofii, byl by to 
dostatečný důkaz o tom, že bolest je zlo. Já jsem 
však opravdu strávil velmi mnoho let filosofováním, 
a přesto bolest snést nemohu; bolest je tedy zlo.“

A tu prý si Kleanthés dupl a citoval verš z Epigonů: 
Skryt pod zemí mě slyšíš, Amfiaráe?
Kleanthés tím narážel na Zénóna, protože ho mrzelo, 

že se od něho Dionýsios odchýlil.
/ 61 To však není případ našeho Poseidónia. Sám jsem ho 

často vídal, teď vám však povím to, co rád vypravo
val Pompeius. Když Pompeius při návratu ze Sýrie 
přišel na Rhodos, chtěl prý si poslechnout Poseidó
nia. Slyšel prý sice, že je těžce nemocen, protože cítí 
velké bolesti v kloubech, přece jen však chtěl toho vel
mi slavného filosofa aspoň navštívit. Jakmile ho spatřil, 
pozdravil ho, pronesl k němu uctivá slova a řekl, že 
ho mrzí, že ho nemůže poslouchat, a Poseidónios mu 
na to odpověděl: „Ale vždyť můžeš, neboť nedopustím, 
aby tělesná bolest způsobila, že by za mnou tak vý
znamný muž přišel zbytečně.“



r
A tak prý ležel na lůžku a vykládal vážně a obšírně 

právě o tom, že dobré není nic kromě toho, co je čest
né, a kdykoli ho bolesti začaly pálit jako pochodně, 
říkal: „Nic nezmůžeš, bolesti! I když jsi obtížná, přece 
nikdy neprohlásím, že jsi zlem.“

Ií»/ (»2 Obecně lze říci, že všechny námahy, s nimiž je spojena 
Hláva a proslulost, se právě tím stávají i snesitelné. 
Nevidíme snad, že u národů, které mají ve velké váž
nosti hry zvané gymnické, nevyhýbají se lidé, kteří se 
takových závodů účastní, žádné bolesti ? Kde zas je osla
vován lov a jízda na koni, neprchají před bolestí ti, 
kteří chtějí dosáhnout takové slávy. Nač bych mluvil
0 našich předvolebních kampaních a touze po úřadech? 
Neexistuje oheň, kterým by nebyli bývali ochotni pro
běhnout takoví ctižádostivci v době, kdy se sbíraly 
hlasy po jednom! Proto měl Africanus stále v rukách 
Sokratova žáka Xenofónta, u něhož nejvíc chválil 
výrok, že tytéž námahy nepřipadají stejně těžké ve
liteli a řadovému vojákovi, protože čest sama činí 
námahu velitelovu lehčí.

/ 63 Přece však se stává, že u davu hlupáků platí falešná 
představa cti, protože nejsou schopni vidět ji samu. 
Proto se nechají ovlivnit pověstí a veřejným míně
ním a považují za čestné to, co chválí většina. Avšak
1 kdyby dav neměl oči pro nikoho jiného než pro tebe, 
nepřál bych si, aby ses přidržoval jeho názoru a po
važoval za nejkrásnější to, co on. Ty se musíš řídit 
svým vlastním úsudkem. Budeš-li sám se sebou spo
kojen, když budeš schvalovat, co je správné, tu nejenže 
přernůžeš sebe, jak jsem ti před chvílí radil, ale 
všechny a všechno.

j (A Drž se tedy této zásady: daleko nejkrásnější ze vše
ho je duševní velikost a — lze-li to tak říci — nejvyšší



možné povznesení duše, které se nejlépe projevuj« 
pohrdáním a opovrhováním bolestí a je tím krásnější, 
jestliže je nezávislé na okolních lidech, jestliže neusilu 
je o potlesk, a přece má samo ze sebe radost. Mm 
se dokonce zdá chvályhodnější to, co se děje bez chlu 
bení a bez mnoha svědků — ne proto, že by bylo třebn 
vyhýbat se lidem (všechny dobré skutky chtějí přec 
být vystaveny na světle), ale pro ctnost nejsou žádní 
diváci významnější než svědomí.

27/65 Především však mysleme na to, aby toto snášení bo
lestí, které, jak jsem už častěji řekl, musí být utvrzo
váno duševním vypětím, bylo stejné pro všechny 
druhy bolesti. Často mnozí, kteří z touhy po vítězství 
nebo po slávě nebo také proto, aby ubránili své právo 
a svobodu, přijali a snesli statečně rány, nejsou 
schopni snést bolest nemoci, když vypětí povolí. Je to 
proto, že bolest, kterou snášeli lehko, nesnášeli z ro
zumnosti a moudrosti, ale spíš ze zaujetí a ze slávy- 
chtivosti. Proto někteří barbaři, úplní divoši, dokáží 
bojovat se zbraní s největším zápalem, ale nedovedou 
mužně snášet nemoc. Řekové, ne dost srdnatí, ale dost 
rozumní, pokud jsou lidé schopni být rozumní, nemo
hou se sice podívat nepříteli v tvář, ale nemoci snášejí 
odevzdaně, lidsky. Naproti tomu Kimbrové a Kelti- 
berové jásají v bitvách, v nemoci naříkají. Nemůžeme 
čekat vyrovnanost tam, kde chybějí pevné zásady.

/ 66 Protože však vidíš, že lidé, které vede zaujetí nebo 
falešná představa, se nenechají zlomit bolestí, když 
jdou za svým cílem, až ho dosáhnou, musíš si myslit, 
že bud není bolest zlo, nebo, kdyby bylo dohodnuto, 
že se bude říkat zlo všemu, co je svou povahou drsné 
a cizí, je to tak nepatrné, že to ctnost zavalí a nechá 
úplně zmizet. Přemýšlej o tom prosím ve dne v noci.



Tato zásada vycházející z rozumu bude mít dalekosáhlé 
důsledky a rozšíří se na oblast mnohem rozsáhlejší 
než jen na bolest. Vždyť budeme-li dělat všechno proto, 
abychom se vyhnuli nečestnému a dosáhli cti, bude 
pro nás možné pohrdat nejen ostny bolesti, ale i blesky 
osudu, zvláště když je připraveno ono útočiště, jak 
jsme o něm včera mluvili. 

i7 1’lavec pronásledovaný piráty by pustil z hlavy vše
chen strach, kdyby mu nějaký bůh řekl: „Skoč do 
moře, je tam připraven delfín, aby tě zachytil, tak jako 
Aríona z Méthymny, nebo tě přijmou oni pověstní Pe- 
lopovi koně, půjčení Neptunem, kteří 

pádili s vozem po hřbetech vln, 
a dovezou tě, kam budeš chtít.

Totéž platí pro tebe. Vidíš, kam se máš uchýlit, když 
na tebe dolehnou kruté a obtížné bolesti tak prudké, 
že budou nesnesitelné.

To je asi tak všechno, co jsem považoval za vhodné 
říci při této příležitosti. Ale ty nejspíš zůstaneš věrný 
svému názoru?
POSLUCHAČ: Ani nápad! Doufám, že jsem byl v těch
to dvou dnech osvobozen od strachu ze dvou věcí, jichž 
jsem se nejvíc bál.
UČITEL: Zítra se tedy sejdeme u vodních hodin. 
Tak jsme si to přece domluvili a vidím, že ti to nemohu 
zůstat dlužen.
POSLUCHAČ: Určitě. Řečnické cvičení si vezmeme do
poledne, filosofickou rozpravu zase ve stejnou dobu ja
ko dnes.
UČITEL: Ano, tak to uděláme a uspokojíme tvůj 
chvályhodný zájem.



KNIHA TŘETÍ 
O ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁRMUTKU

1/1 Jak si mám vysvětlit toto, Brate: skládáme se z du3»; 
a z těla, a přesto k léčení těla a udržování jeho zdraví 
bylo hledáno umění a jeho vynalezení bylo pro svou 
užitečnost přisuzováno nesmrtelným bohům a pova
žováno za posvátné, avšak léčení duše nebylo tolik 
postrádáno, než bylo vynalezeno, a nebylo tolik pěsto
váno, když bylo poznáno, ani nebylo takovému množ
ství lidí milé a vítané, a je dokonce víc lidí, kterým j<í 
podezřelé a protivné? Je to snad tím, že nevolnost a 
bolest tělesnou posuzujeme duchem, ale nemoc duše 
tělem necítíme? Tak dochází k tomu, že duše sama
o sobě vynáší soud tenkrát, když je nemocná právě 
ona schopnost soud vynášet.

/ 2 Kdyby nás byla přirozenost stvořila takové, abychom 
ji mohli vidět a dobře pozorovat a pod jejím nejlepším 
vedením projít dráhu svého života, nebyl by žádný 
důvod k vyhledávání metody a nějakého odborného 
poučení. Ona v nás však rozžehla jen maličké pla
ménky, které velmi brzy uhasíme, zkaženi špatnými 
mravy a názory, takže světlo přirozenosti úplně zmizí.
V našich duších jsou totiž od narození semena ctností, 
a kdyby tato semena měla možnost vyklíčit a vyrůst, 
sama přirozenost by nás dovedla k blaženému životu. 
Takto však, jakmile jsme přišli na svět a byli přijati 
do rodiny, okamžitě se octneme v prostředí plném ne
pravostí a zcela zvrácených názorů, takže to vypadá,



jako bychom takřka s mlékem své kojné sáli poblouz
nění. Když jsme pak vráceni rodiěům a později svě
řeni učitelům, to už do sebe vstřebáváme nejrůznější 
omyly, takže pravda ustupuje prázdnému zdání a sa
ma přirozenost zakořeněnému předsudku.

I K tomu přistupují i básníci, kteří vzbuzují úctu klam
ným zdáním velkého vzdělání a moudrosti a které 
proto lidé poslouchají a čtou a jejichž veršům se učí 
nazpaměť, takže se jim usadí hluboko v myslích. Když 
ho však k tomu přidá i národ jako nějaký svrchovaný 
učitel a s ním ze všech stran sebraný dav stranící ne
řestem, tu se už úplně nakazíme špatnými názory a 
odpadneme od přirozenosti, takže se nám zdá, že pod
statu přirozenosti poznali nejlépe ti, kteří usoudili, 
že pro člověka není nic lepšího, nic žádoucnějšího, nic 
přednějšího než veřejné úřady, než vojenské velení, 
než obliba u lidu. Ti nejlepší občané jsou jí přitaho
váni, a zatímco hledají pravou čest, o niž jedinou při
rozenost usiluje v míře nejvyšší, tápou v naprostém 
prázdnu a nejdou za skvělou podobou ctnosti, ale za stí
novým obrazem slávy.

Sláva je totiž něco skutečného a určitého, ne jen na
stíněného; je to souhlasná chvála dobrých, nezkažený 
hlas lidí majících správný úsudek o vynikající ctnosti, 
ta odpovídá ctnosti jako její ozvěna. Protože je obvykle 
průvodkyní správných činů, nesmí ji dobří od sebe 
odhánět.
Avšak obliba u lidu, která se chová jako její napodo- 
bitelka, jenže je unáhlená a nerozvážná a obvykle 
chválí vady a neřesti, ta ničí její podobu a krásu tím, 
že ji napodobuje. Lidé jí oslepení, kteří toužili po vě
cech i výtečných, ale nevěděli, kde takové věci jsou 
a jaké jsou, zničili své obce ze základu nebo sami



zahynuli. Ovšem tito. kteří mají nejlepší úmysly, m 
chybují aspoň ze zlé vůle, ale z poblouzení. Co však 11, 
kteří se nechávají unést chtivostí peněz nebo toul um 
po rozkoších? Jejich duše je tak zmatena, že nenuiji 
daleko k šílenství, a tak skončí všichni, kteří nemysli 
správně. Ti snad nepotřebují léčení? Snad proto, žn 
choroby duše méně škodí než choroby těla, nebo proto, 
že tělo je možné léčit, kdežto duševní lékařství ik 
existuje?

3/5 Avšak nemoci duše jsou nebezpečnější a je jich vír 
než nemocí těla; duševní nemoci jsou nepříjemné m 
tím, že mají vliv na duši a trápí ji, a jak pravil EnniiiM, 

chorá duše stále bloudí, 
nedokáže trpět, snášet, 
nikdy nepřestane toužit.
Mohou být v těle nemoci těžší, než jsou tyto dvě, 

zármutek a žádostivost, když už bych nechal stranou 
ostatní?

Na druhé straně jak by se mohlo dokázat, že duše so
be samu vyléčit nemůže, ačkoli vynalezla i léčení těla V 
Kromě toho k léčení těla velmi přispívá i samotné tělo 
i příroda, a všichni, kteří se podrobili léčení, se také 
ihned neuzdraví, a duše, které se chtěly uzdravit 
a poslechly pokynů filosofů, by se měly uzdravit 
okamžitě?

/6 Existuje zajisté lékařství duše, je jím filosofie. Její 
pomoc není třeba hledat zvnějšku: je nutné usilovat 
všemi prostředky a ze všech sil, abychom se mohli vy
léčit sami.

Ale pokud jde obecně o filosofii, o to, jak má být 
vyhledávána a pěstována, bylo myslím dost řečeno 
v Hortensiovi. Později jsem nevynechal snad žádný 
bod týkající se nej důležitějších problémů, a to ani



v diskusích, ani ve svých spisech. V těchto knihách 
je pak vyložen průběh rozhovorů, které jsem měl 
»» přáteli na svém tuskulském statku. Y prvních dvou 
Knihách se mluvilo o smrti a o bolesti, třetí den rozho
vorů poskytne pak látku pro tuto třetí knihu.
Když jsme sešli do té naší Akadémie, bylo to v prvních 
odpoledních hodinách, požádal jsem, aby někdo z pří
tomných přednesl námět k rozhovoru. Rozmluva se 
pak rozvíjela takto.

1/ POSLUCHAČ: Já soudím, že moudrý je postihován 
zármutkem.
UČITEL: A jinými hnutími mysli také, například 
návaly strachu, vášněmi, výbuchy hněvu? To je přece 
asi tak to, čemu Řekové říkají pathé; já bych tomu mohl 
říkat choroby, bylo by to doslovné, ale neodpovídalo 
hy to našim zvyklostem. Neboť Rekové označují slo
vem „choroby“ všechna hnutí mysli, která se neřídí 
rozumem, jako je soucit, závist, touha, radost, kdežto 
my bychom je mohli přiléhavě pojmenovat pertur- 
bationes — hnutí mysli, aspofi si to myslím, protože 
jde o pohyby vzrušené duš. Označení choroby by 
bylo označení nezvyklé, nemáš-li na to ovšem jiný 
názor.

/H POSLUCHAČ: Podle mne to říkáš správně.
UČITEL: Myslíš tedy, že mudrc podléhá těmto hnutím ? 
POSLUCHAČ: Věřím tomu.
UČITEL: Tahle tak oslavovaná moudrost si nezaslou
ží, aby byla nějak zvlášť vysoko oceňována, jestliže 
se moc neliší od šílenství.
POSLUCHAČ: Co? Tobě se každé hnutí mysli zdá 
šílenstvím?
UČITEL: Nejsem věru sám, komu se to zdá, ale k své
mu velkému podivu zjišťuji, že se to zdálo i našim



předkům řadu století před Sokratem, od něhož n< 
odvozuje veškerá filosofie, která jedná o životě a mru* 
vech.
POSLUCHAČ: A jak to?
UČITEL: Protože latinské slovo pro šílenství, insa
nia,, tj. nezdraví, označuje chorobný stav, nemoc duše, 
takže oni nemocnou duši nazvali nezdravou.

/ 9 Avšak všechna hnutí mysli nazývají filosofové choro
bami a tvrdí, že žádný hlupák není prost těchto cho
rob. Kdo je postižen nemocí, není zdráv; duše všedi 
rozumu zbavených jsou postiženy nemocí; všichni 
zbavení rozumu jsou nezdraví, to jest šílení.

O zdraví duše pak naši předkové soudili, že spočívá 
v jakémsi klidu a stálosti. Duševní stav prostý těchto 
vlastností nazvali insania — šílenství (nezdraví), 
protože v porušené duši tak jako v porušeném těl»? 
nemůže být zdraví.

5710 Dalším důkazem jejich bystrosti je, že duševnímu 
stavu, v němž chybí světlo rozumu, dali jméno amen- 
tia, vzdálení od rozumu, nebo také dementia, ztráta 
rozumu. Z toho lze poznat, že ti, kteří tyto názvy vy
myslili, zastávali stejný názor, jaký přejali stoikové 
od Sokrata a jehož se bedlivě drželi, že všichni zba
vení rozumu jsou nezdraví. Duše, která je obětí nějaké 
choroby (a chorobami nazývají filosofové, jak jsem 
právě řekl, tato hnutí mysli), není zdravější než tělo, 
které je postiženo nemocí. Z toho vyplývá, že moud
rost je zdraví duše a ztráta rozumu je něco jako ztráta 
zdraví, což jest šílenství označované latinsky insania 
nebo také dementia. Toto je mnohem lépe vyjádřeno 
slovy latinskými než řeckými, tak jako tomu je i v mno
ha jiných případech. O tom však jindy, teď se vraťme 
k tomu, co je naléhavé.



, 11 Sám význam slova tedy v úplnosti objasňuje podstatu 
a jakost toho, co hledáme. Protože je nutné pokládat 
za zdravé ty, jejichž mysl není rozrušena žádným 
linutím jako nějakou chorobou, je naproti tomu nutné 
označovat jako šílené — nezdravé — ty, kteří jsou 
v opačném stavu. Proto není nic lepšího než tento zvyk 
běžný v latině: my říkáme, že ztratili moc nad sebou 
ti, kteří se nechají bezuzdně unášet touhou nebo hně
vem; ovšem hněv sám je druh touhy, vždyť hněv je 
<lefinován jako touha po pomstě. Když se tedy o ně
kom říká, že ztratil moc nad sebou, říká se to proto, 
že nemá v moci svůj rozum, kterému dala příroda vlá
du nad celou duší.

Těžko bych však dokázal říci, odkud vzali Řekové 
pro šílenství slovo mania. Pravda je, že naše rozlišení 
je přesnější než jejich. My totiž od sebe oddělujeme 
toto šílenství, kterému říkáme insania, tj. nezdraví, 
a které je spojeno s hloupostí a má širší rozsah, od ší
lenství zvaného furor — zuřivost. Řekové by to sice 
také chtěli, ale mají pro to málo vhodné slovo. Čemu 
my říkáme furor, tomu oni říkají melancholici — černá 
žluč, jako by duši mohla rozrušit jen černá žluč, 
a ne často také prudší hněv, strach nebo bolest. 
K tomuto druhu řadíme šílenství Athamantovo, Alk- 
maiónovo, Aiantovo a Orestovo. Kdo je jím postižen, 
tomu zákony dvanácti desek zakazují spravovat své 
jmění. Proto není psáno „jestliže bude chorý duchem 
(insanus)“, ale „jestliže bude zuřivý (furiosus)“. Naši 
předkové totiž soudili, že hloupý člověk, ačkoh mu chy
bí stálost, to jest zdraví, přece jen může plnit středně 
náročné povinnosti a stačí na běžný a obvyklý způ
sob života. Zuřivé šílenství však pokládali za duševní 
zaslepenost vůči všemu. Ačkoli se tento stav zdá váž



nější než obyčejné šílenství — insania, přesto je tah«, 
vý, že zuřivé šílenství (furor) může postihnout miniu ., 
šílenství obyčejné zvané insania však ne. To je víml* 
jiná otázka — my se vraťme k našemu tématu.

6/12 Rekl jsi myslím, že se ti zdá, že moudrý může l>\i 
stižen zármutkem.
POSLUCHAČ: Opravdu si to myslím.
UČITEL: Je to lidské, že si to myslíš. Nejsme přen 
z kamene, ale od přirozenosti je v naší duši něco n</ 
nélio a měkkého, v čem může zármutek vyvolat takřkn 
stejný otřes jako nějaká bouře, a není nesmyslu\ 
výrok slavného filosofa Krantora, který patřil k nej 
významnějším členům naší Akadémie: „Rozhodně n< 
souhlasím s těmi, kteří tolik vychvalují tuhletu neci 
telnost, nebo jak bych to nazval, která ani nernůž« , 
ani nesmí existovat. Přeji si, abych nebyl nemocný, 
ale onemocním-li, chci si zachovat schopnost vnímat, 
budou-li mě lékaři řezat nebo vyjímat něco z těla. Tohlr 
nepociťování bolesti se draze platí nelidskostí v duši 
a otupělostí v těle.“

/13 Mějme se však na pozoru, abychom nemluvili jako lidé, 
kteří lichotí naší slabosti a jsou shovívaví k naší měk
kosti. Mějme odvahu nejen ořezat výhonky běd, al<- 
vyrvat i všechny jejich kořeny do posledního vlákén- 
ka. Možná že přece jen něco zbude, neboť hloupost 
má kořeny hodně hluboké. Zbude však jen to, co bude 
nezbytné. Považuj však za jisté toto: nebude-li 
uzdravena duše, a k tomu nemůže dojít bez filosofie, 
nebude nikdy konec běd. Proto, když už jsme začali, 
nechrne se od ní léčit. Budeme-li chtít, uzdravíme se. 
A já půjdu ještě dál; podám totiž výklad nejen o zá
rmutku — ten bude ovšem první na řadě —, ale o kaž
dém hnutí mysli, jak jsem to nazval já, čili o chorobě,



jak lomu raději říkají Rekové. A nejdříve to prober
me, přeješ-li si, po zvyku stoiků, kteří obvykle formu
luji své vývody stručně a sevřeně; potom se podle na- 
m lío způsobu rozběhneme víc do šířky.

,11 Kdo je statečný, důvěřuje si — neříkám „troufá si“, 
protože význam tohoto slova, které původně označo
valo něco chvályhodného, se vlivem špatného zvyku 
řeči zhoršil. A kdo si důvěřuje, ten se vůbec nebojí, 
neboť důvěra v sebe se nesnáší se strachem. Avšak kdo 
podléhá zármutku, podléhá také strachu, neboť co 
nás zarmucuje 6VOu přítomností, to v nás vyvolává 
strach, když hrozí a když přichází. Z toho vyplývá, že 
zármutek je neslučitelný se statečností. Je tedy prav
děpodobné, že na koho padá zármutek, na toho padá 
i strach a s tím i sklíčenost a malomyslnost. Kdo je 
schopen podlehnout jim, je schopen vzít na sebe 
i otroctví a přiznat v určité chvíli svou porážku. Kdo 
se tomu poddá, nezbytně se poddá i bázni a zbabělosti. 
Tyto dvě věci však nepadají na muže statečného, ne
padá tedy na něho ani zármutek. Avšak nikdo není 
moudrý, kdo není statečný; na moudrého tedy zá
rmutek nepadá.

115 Kromě toho je nutné, aby člověk statečný byl rovněž 
velkodušný. Kdo však je velkodušný, je nepřemožitel
ný. Kdo je nepřemožitelný, ten se nezbytně dívá na 
lidské věci s opovržením a domnívá se, že je nad nimi. 
Nikdo se však nemůže dívat s opovržením na to, co 
mu může způsobit zármutek. Z toho lze vyvodit, 
že statečný muž nemůže být nikdy postižen zármut
kem. Všichni moudří jsou však stateční; zármutek te
dy nepadne na moudrého. Nemocné oko není řádně 
uzpůsobeno k vykonávání svého úkolu, a obdobně 
i kterákoli jiná část těla nebo tělo jako celek při



nějakém otřesu nemůže plnit své povinnosti, a stejm 
tak duše vyvedená z míry není schopná vykonával 
svůj úkol. Úkolem duše je užívat dobře rozum, a duM 
mudrce je vždy v takovém stavu, že užívá rozinu 
nejlépe, není tedy nikdy vyvedena z míry. Avšak 
zármutek je vyvedení duše z míry; moudrý ho tedy 
bude vždy prost.

8/16 Pravděpodobné je také toto. Kdo je uměřený — tako 
vému člověku říkají Řekové sófrón a této ctnosti 
sófrosyné, já jí říkám někdy temperantia — uměřenouI, 
někdy moderatio — sebeovládání, někdy i modestia — 
rozvážnost; nevím však, neměla-li by tato ctnost být 
správně nazvána frugalitas — řádnost. U Řeků mu 
toto slovo užší význam, neboť lidem řádným říkají 
chrésimoi, to jest pouze užiteční, zatímco v latin« 
má význam širší: patří k tomu veškerá zdrženlivont, 
veškerá bezúhonnost (ta nemá u Řeků žádné pojme
nování, ale mohla by to být ablabeia — doslovně ne
škodnost, jako slovo latinské, neboť bezúhonnost — 
neškodnost je takový stav duše, který nikomu ne
škodí), a v řádnosti jsou zahrnuty i ostatní ctnosti. 
Kdyby řádnost neměla tak velký rozsah a byla ome
zena tak úzce, jak se většina lidí domnívá, nikdy by 
nebylo příjmení Lucia Pisona tolik chváleno.

/17 Protože však nebývá nazýván řádný ani ten, kdo 
ze strachu opustil stanoviště, což je zbabělost, ani 
kdo z lakoty nevrátil, co mu bylo beze svědků svěře
no, což je nespravedlivost, ani kdo z unáhlenosti 
něco spatně vykonal, což je bláznivost, proto má 
řádnost v sobě tři ctnosti — statečnost, spravedlivost 
a rozumnost (i když to platí samozřejmě o všech ctnos
tech, neboť jsou navzájem spjaté a spojené), zbýva
jící čtvrtou ctností je tedy řádnost sama. Jak se zdá,



její zvláštní úloliou je řídit a uklidňovat hnutí žádosti
vé duše, stále odporovat náruživosti a ve všem za
chovávat umírněnou stálost. Neřest, která je jejím 
protikladem, se nazývá nequitia — ničemnost.
Název frugalitas — řádnost je myslím odvozen od 
nlova frux — obilí, nad něž nic lepšího ze země nepo
chází; nequitia — ničemnost (možná že tento výklad 
bude trochu tvrdší, ale za pokus nic nedáme; když to 
k ničemu nepovede, můžete si o mně myslit, že jsem 
«i hrál se slovy), ničemnost je tedy odvozena od toho, 
že v takovém člověku nic není — podle toho se také 
říká, že takový člověk je k ničemu, ničemný.

Kdo je tedy řádný, nebo chceš-li rozvážný nebo 
uměřený, ten nutně musí být i stálý; kdo je stálý, 
nutně je klidný; kdo je klidný, nemůže být vyveden 
z míry, tedy nemůže být ani zarmoucen. A to jsou 
zuaky mudrce; mudrci bude tedy zármutek cizí.
Proto nelze upřít bystrost Dionýsiovi z Hérakleie, 
když diskutuje o úryvku z Homéra, v němž si Achil
leus naříká asi těmito slovy:

Srdce mé ukryté hluboko v prsou bouří se hněvem 
při pomyšlení, jak zbavil mě veškeré úcty i slávy. 

Když je ruka naběhlá, je v pořádku? Nebo když jiná 
část těla je zduřelá a oteklá, nemá snad vadu? Tak 
tedy má vadu duše, když je naběhlá a zduřelá. Avšak 
duše mudrcova je vždy bez vady, nikdy nezduří, ni
kdy nenaběhne. Duše rozhněvaného je ovšem taková. 
Mudrc se tedy nikdy nerozhněvá. Neboť rozhněvá-li 
se, také touží; znakem rozhněvaného totiž je, že touží 
způsobit co nej větší bolest tomu, kdo mu podle jeho 
přesvědčení ublížil. Kdo však po něčem takovém 
zatoužil, ten se nutně musí silně radovat, jakmile 
dosáhne splnění své tužby, a v důsledku toho se ra-



duje z cizí škody. Protože něco takového není možm 
u mudrce, není u něho možné ani to, aby se rozinh 
val. Kdyby se však u moudrého objevil zármutek 
objevil by se u něho i hněv; protože je prost hněvu, 
bude prost i zármutku.

/ 20 Kdyby se u mudrce mohl objevit zármutek, mohl I*\ 
se u něho objevit i soucit, mohla by se objevit i zíi 
vistivost. Neřekl jsem závist, která existuje tenkrjii, 
když se závidí; od závidění lze však správně utvořil 
slovo závistivost, abychom se vyhnuli dvojsmyslnému 
slovu závist; toto slovo je odvozeno od přílišného 
pozorování cizího štěstí, tak jak stojí v Melanip 
povi:

Kdo okem zlým se díval na květ dětí mých?
Zdá se, že to není dobře latinsky, ale přesto to Acoiu 
řekl skvěle. Vždyť tak jako se říká videre flórem (vi
dět květ), tak invidere flórem (závidět květ — význam: 
dívat se zlým, nepřejícím okem na květ) je správnější 
než invidere flori (závidět květu).

10/21 U téže osoby se tedy může objevit i soucit i závist. 
Neboť kdo se trápí neštěstím druhého, ten se trápí 
i štěstím druhého, tak jako je Theofrastos, když opla
kává smrt svého druha Kallisthena, trápen úzkosti 
kvůli Alexandrovu štěstí, a proto říká, že KallisthencH 
padl na ělověka, jehož moc i štěstí jsou nejvyšší, jenž 
však nezná, jak se sluší užívat štěstí. Avšak tak jako 
soucit je zármutek vyvolaný neštěstím druhého, tak 
je závistivost zármutek vyvolaný štěstím druhého. 
U koho se tedy může objevit soucit, u toho se může 
objevit i závist. Závist se však nemůže objevit u mudr
ce, tedy ani soucit ne. Kdyby byl mudrc zvyklý cítil 
zármutek, byl by zvyklý i cítit soucit. Mudrc tedy 
nezná zármutek.



/'.’2 luk se vyjadřují o těchto otázkách stoikové a jejich 
závěry jsou trochu strojené. Tyto věci je třeba někdy 
říci obšírněji a rozvláčněji, je však třeba především 
bc  držet jejich zásad, neboť jejich způsob uvažování 
a myšlení je velmi silný, a abych tak řekl, mužný. 
Pokud jde o peripatetiky, naše dobré přátele, které 
nikdo nepřekoná výmluvností, vzděláním a vážností, 
ti mě vůbec nepřesvědčují svým učením o prostřed
ních stupních hnutí nebo chorob duše. Vždyť každé 
zlo, i prostřední, je zlo. Nám však jde o to, aby mudrc 
vůbec žádné zlo neznal. Neboť tak jako tělo není zdravé, 
i když je jeho onemocnění jen prostřední, stejně tak 
u duše tento prostřední stupeň vylučuje zdraví. Proto 
i v tomto případě, tak jako v mnoha jiných, našli 
naši předkové velmi šťastný způsob vyjadřování, 
když rozmrzelost, neklid a úzkost pro podobnost s ne
mocemi těla (corpora aegra) pojmenovali aegritudo — 
nemoc, sklíčenost, zármutek.

123 Slovem zhruba stejného významu pojmenovali Řeko
vé každé hnutí mysli. Říkají tomu totiž pathos, to 
jest choroba, ať jde o jakékoli změtené hnutí v duši. 
U nás je to lepší, neboť soužení tělesnému (aegra 
corpora) je velmi podobné soužení duše (aegritudo — 
zármutek). Avšak nemoci tělesné se nepodobá smysl
ná vášeň, ani nemírná radost, což je přehnaná a náruži
vá rozkoš duše. I samotný strach není příliš podobný 
nemoci, ačkoli je příbuzný zármutku, ale abychom 
mluvili přesně, od slova aegritudo — zármutek, 6tejně 
jako od slova aegrotatio — nemoc těla se nedá oddělit 
představa bolesti. Musíme tedy vysvětlit původ této 
bolesti, to jest příčinu vyvolávající v duši zármutek 
tak jako nemoc v těle. Lékaři přece věří, že přijdou-li 
na příčinu nemoci, přijdou i na způsob léčení, a stejně



i my nalezneme cestu k uzdravení, nalezneme-li pří
činu zármutku.

11/24 Veškerá příčina nejen zármutku, ale i všech ostatních 
hnutí mysli, jichž jsou čtyři rody a větší množství 
druhů, spočívá v představě. Neboť vzhledem k tomu. 
že každé hnutí mysli je pohyb duše prostý rozumu 
nebo rozum přehlížející nebo rozum neposlouchající 
a že tento pohyb se zaměřuje jedním nebo druhým 
ze dvou protichůdných směrů podle toho, zda je vyvo
láván představou dobra, nebo představou zla, jsou 
tato čtyři hnutí mysli rozdělena rovnoměrně. Dvě 
totiž pocházejí z představy dobra; jedno z nich, roz
koš náruživá, je nadmíru přehnaná radost z představy 
nějakého velkého přítomného dobra, druhé, žádosti
vost, pro niž by byl správný i název vášeň, je nemírná, 
rozum neposlouchající touha po představovaném vel
kém dobru.

/ 25 Tyto dva druhy hnutí mysli, rozkoš náruživá a vášeň, 
jsou tedy vyvolány představou dobra, a zbývající 
dva druhy, strach a zármutek, představou zla. Strach 
je totiž představa velkého zla hrozícího a zármutek 
je představa velkého zla přítomného, a to čerstvá 
představa zla takového, že se zdá správné trápit se 
kvůli němu, jinými slovy takového, že ten, kdo bolest 
pociťuje, věří, že ji musí pociťovat. Avšak proti těmto 
hnutím, která do života lidí vyštvává hloupost jako 
nějaké Fúrie, se musíme postavit všemi silami a vše
mi prostředky, jestliže chceme strávit v klidu a míru 
tu trochu života, která nám byla dána.

Ostatní si však necháme na jindy. Ted zahánějme zá
rmutek, půjde-li to. To nechť je naším cílem vzhledem 
k tomu, že jsi prohlásil, že podle tvého mínění je moud
rý postihován zármutkem. Já tomu vůbec nevěřím.



Vždyť je to něco trapného, odporného, hodného opo
vržení, před čím je třeba prchat takříkajíc s rozpjatými 
plachtami a náporem vesel,

i li l'M> Jaký se ti totiž zdá onen
Tantalův potomek, syn toho Pelopa, 
jenž kdysi od krále získal lstí 
Hippodameiu za svoji manželku, 
takže se královým zetěm stal?

To byl přece pravnuk Iovův! A ten že byl tak sklíčen 
a zlomen?

Sem ke mně, hosté, nechoďte, 
dál ode mne se zastavte, 
ať dotyk můj vám neškodí 
či stín můj, vždyť vy dobří jste; 
tak mocná síla zločinu 
je uzavřena v těle mém.
Sám sebe odsoudíš, Thyeste, a zbavíš se světa pro 

sílu cizího zločinu?
A onoho syna boha Slunce považuješ za nehodného 

světla otcova?
Mé oči zapadlý a tělo vyhublo 
a slzy rozleptaly tvář mou bezkrevnou.
Zježený vous, jenž roste z tváře nemyté, 
teď proudí na má prsa špínou prašivá.
Toto utrpení sis přivodil sám, Aiéte, hlupáku nad hlu

páky. To nebylo v tom, co ti osud způsobil, ale přivodil 
sis je, když už tvé zlo bylo zastaralé, když už se uklid
nil onen nepokoj v duši (zármutek, jak dokážu, je pře
ce v představě čerstvého zla); ty se však rmoutíš 
steskem po království, ne po dceři. Tu jsi přece nená
viděl, a možná právem; nedokázal ses však smířit se 
ztrátou své vlády. Nářek člověka stravujícího se zá-



rmutkem nad tím, že nemůže poroučet svobodným li 
dem, je však nestoudný.

/27 Když byl tyran Dionýsios vyhnán ze Syrákús, ufil 
v Korintě děti: natolik mu bylo poroučení nepoetni 
datelné.

Která nestoudnost je větší než Tarquiniova? Vždyť 
válčil s těmi, kteří odmítli snášet jeho pýchu! Kdy# 
mu ani zbraně vejskě, ani latinské nepomohly k ná
vratu na trůn, odešel prý do Cum a v tom městě skon
čil svůj život ubitý zklamáním a zármutkem.

13/ Ty si tedy myslíš, že moudrému se může stát něco ta
kového, aby byl umořen zármutkem, to jest utrpe 
ním? Neboť je-li každé hnutí utrpení, pak je zármutek 
mučení katovské. Smyslná vášeň má v sobě žár, ná
ruživá radost lehkost, strach sklíčenost, ale zármutek 
něco většího: chřadnutí, muka, trýzeň, hnus; rve 
a stravuje duši a líplně ji ničí. Jestliže jej ze sebe ne- 
svlékneme tak, abychom se ho nadobro zbavili, nikdy 
se nezbavíme utrpení.

/28 Jedno je ovšem jasné: zármutek vzniká tenkrát, když 
má člověk dojem, že nějaké velké zlo je blízko a dolé
há na něj. Epikúros však soudí, že zármutek je svou 
povahou představa zla, takže stačí dívat se na nějaké 
zlo s představou, že postihlo nás, a okamžitě jsme zasa
ženi zármutkem. Kyrénská škola věří, že zármutek není 
způsoben každým zlem, ale jen zlem nečekaným a ne
nadálým. Tato okolnost má rozhodně nemalý vliv 
na růst zármutku, vždyť všechno náhlé se zdá těžší. 
Proto se také právem chválí tato slova:

Vím, že jsem zplodil smrtelné syny, 
proto jsem pro smrt je vychoval; 
tenkrát, když k Tróji jsem oba dva poslal, 
aby čest Řecka hájili,



věděl jsem, že je to vražedná válka, 
že to nebude hostina. 

li I'.*.1) .Jestliže uvažuješ dopředu o budoucím zlu, zmírníš 
tím příchod toho, co jsi dlouho napřed viděl přicházet. 
Proto jsou slavná slova Théseova u Eurípida. Dovolím 
si je přeložit, jak to často dělám, do našeho jazyka. 

Mně mudrc jeden radu dal, a podle ní 
já myslil na kdejaké zlo, jež čekat lze, 
ať trpkou smrt, či smutný útěk s vyhnanstvím;
i jiný nápor zla jsem stále promýšlel, 
bych nepřipraven netrápil se starostí, 
jež s náhlým neštěstím mě překvapila by. 

j[\0 Avšak o čem mluví Théseus, jako by to byl slyšel od 
nějakého mudrce, to říká Eurípidés sám o sobě. Bý
val totiž posluchačem Anaxagorovým, a ten prý řekl, 
když mu oznámili, že zemřel jeho syn: „Věděl jsem, že 
jsem ho zplodil smrtelného.“ Tato věta ukazuje, že 
takové věci jsou trpké pro ty, kteří na ně nikdy ne
myslili.

Je tedy mimo jakoukoli pochybnost, že vše, co je 
považováno za zlo, je těžší, přijde-li to nečekaně. Pro
to třebaže to není samo o sobě hlavní příčinou zá
rmutku, přece jen bychom měli jako lidé vždy uvažo
vat o všem, co je lidské, protože předvídá-li duše něco 
a připraví se na to, hodně to přispívá k zmírnění bo
lesti. To je právě ona vyšší, přímo božská moudrost, 
mít všechno lidské do hloubi pochopené a promyšlené, 
nedivit se ničemu, když to přijde, a o ničem si předem 
nemyslit, že se to nemůže stát.

Proto každý na vrcholu štěstí nejvíc přemýšlej, 
sám u sebe, jak bys asi snesl úder neštěstí.
Když se vracíš z cesty domů, na škody se připravuj, 
na hřích syna, smrt své ženy, na nemoc své dcerušky.



To se může každému stát, nenech se tím překvapit
Co z těch obav nesplní se, počítej za čistý zisk.

15/31 Tohle řekl Terentius velmi hezky, a přitom si to vy 
půjčil od filosofie, a my filosofové, z jejichž pramen Ti 
tuto moudrost čerpal, nebudeme schopni říci to Irp< 
a vyvozovat z toho důsledněji závěry? To je ta stá Ir 
stejná tvář, jakou prý měl podle Xanthippy jsjí man 
žel Sókratés. Říkala, že při odchodu z domu i při ná 
vratu měl vždy stejný výraz v tváři. A nebylo to ta
kové čelo, jaké měl pověstný Marcus Crassus Starší, 
o kterém tvrdí Lucilius, že se smál jedinkrát ve svém 
životě, ale bylo to čelo klidné a jasné — tak jsme to 
aspoň slyšeli. A právem byla jeho tvář stále stejná, 
když se nijak neměnila mysl, která dává tváři výraz.

Aby mi stálé uvažování dopředu pomohlo zlomit 
nápor náhodných pohrom, až by na mne dolehl, při
jímám od kyrénské školy jejich zbraně a současně věřím, 
že ono zlo vychází jen z představy, ne z přírody; vždyť 
kdyby bylo skutečné, jak by se předvídáním mohlo 
stát lehčí?

/32 Ale o tomto tématu je možno hovořit přesněji a jasněji, 
jestliže se dřív podíváme na názor Epikúrův. Epikúros 
soudí, že nutně je postižen zármutkem každý, kdo se 
domnívá, že byl zasažen zlem, ať už bylo předvídáno 
a očekáváno, nebo je už staré. Říká dále, že trváním 
se zlo nezmenšuje, ani se nestává lehčím, když se o něm 
už předem uvažuje, dokonce že je pošetilé myslit na 
budoucí zlo, které se možná ani neuskuteční. Každé 
zlo je prý dost protivné tenkrát, když přijde; kdo však 
bude stále uvažovat o tom, že ho může postihnout ně
jaké protivenství, pro toho prý ono zlo nebude mít 
nikdy konec. A jestliže k němu ani nedojde, zbytečně 
prý na sebe člověk bere dobrovolné neštěstí. A tak se



wtálc jen souží buď snášením zla, nebo myšlením na 
ně.

/ .lil Na druhé straně možnost, jak zármutek ulehěit, vidí 
ve dvou věcech: v odvracení pozornosti od potíží 
u v obracení pozornosti k úvahám o rozkoších. Soudí 
totiž, že duše může poslouchat rozum a jít za ním tam, 
kam ji vede. Rozum tedy zakazuje pozorovat potíže, 
odvádí od nepříjemných úvah a otupuje ducha, takže 
není tak bystrý k pozorování běd. Když zatroubil 
k ústupu před nimi, znova pobízí a povzbuzuje, aby 
se člověk díval na různé rozkoše a zkoumal je všemi 
schopnostmi svého ducha. Epikúros soudí, že život 
mudrcův je rozkošemi přeplněn, ať už vzpomíná na 
minulé, nebo se těší na ty, které přijdou. My jsme tyto 
názory vyslovili po svém, epikúrovci je vyslovují také 
po svém. Dívejme se však na to, co říkají, a nevšímej
me si, jak to říkají.
Především není správné, že kárají to, když někdo 
předem uvažuje o budoucnosti. Nic přece tak neotu- 
puje a nemírní zármutek jako ustavičné přemítání 
o tom, že není nic, co by se nemohlo stát, uvažování 
o údělu člověka, přemýšlení o^zákonu života a přípra
va k následování jeho příkazů. Takové úvahy nevedou 
k tomu, že bychom byli stále zarmouceni, ale k tomu, 
že nejsme nikdy zarmouceni. Není pravda, že ten, kdo 
přemýšlí o podstatě věcí, o měnlivosti života, o sla
bosti lidského rodu, cítí zármutek tenkrát, když na to 
myslí, ale naopak v té chvíli snad nejvíc koná to, co 
je úkolem moudrosti. Dosahuje totiž obojího výsled
ku: jednak při zkoumání lidského údělu má uspokojení 
v tom, co je vlastním posláním filosofie, jednak v pro
tivenství nalézá lék v trojí útěše. První útěcha: dlouho 
přemýšlel o tom, co se může stát, a toto přemýšlení



samo nejúčinněji oslabuje a zaplašuje všechny polí/i , 
druhá útěcha: chápe, že co je člověku přisouzeno, mu 
sí snášet jako člověk; třetí útěcha: vidí, že není žádm 
zlo kromě viny a že nelze mluvit o vině, když se stal'* 
něco, za co člověk nemůže být volán k zodpovědnoM i 

/ 35 Neboť ono obracení pozornosti k rozkoším, o kterém m 
Epikúros zmiňuje, když odvrací naši pozornost otl 
pozorování zla, není k ničemu. Když nás trápí věci, 
které považujeme za špatné, není totiž v naší mo«í 
dělat, jako bychom o nich nevěděli, nebo zapomenout 
na ně. Rvou nás, sužují, bodají, pálí jako oheň, nen<- 
chají nás oddechnout. A ty poroučíš, abychom na né 
zapomněli, ačkoli to je proti přírodě, právě ty, který 
nás chceš připravit o pomoc danou přírodou a spočí
vající v tom, že bolest stárne? Lék, který přináší dél
ka času, je sice pomalý, ale přesto účinný. Vybízíš 
mě, abych myslil na dobré a zapomněl na zlé. Tato 
slova by měla nějakou cenu, a byla by dokonce hodná 
velkého filosofa, kdybys považoval za dobré ty věci, 
jež jsou pro člověka nej důstojnější.

17/36 Kdyby řekl Pýthagorás nebo Sókratés nebo Platón: 
„Proč jsi tak zdeptaný a zkormoucený, proč podléháš 
a ustupuješ Štěstěně? Ta tebou možná mohla zaclou
mat a pobodat tě, rozhodně však nemohla zlomit tvé 
síly. V ctnostech je velká síla; probuď je, jestliže náho
dou spí; vedle tebe bude stát jako první statečnost, 
která ti dodá tolik odvahy, že budeš pohrdat vším, 
co se může člověku stát, a budeš to pokládat za nic; 
bude u tebe stát uměřenost, která je totožná se sebe- 
ovládáním, jemuž jsem před chvílí říkal frugalitas — 
řádnost, a ta ti nedovolí dělat něco hanebného a ni
čemného. Co však je ničemnější a hanebnější než 
zženštilý muž?



Ani spravedlivost tě nenechá dělat něco takového, 
třebaže má zdánlivě nejméně místa v této věci, ale 
přesto ti řekne, že jsi dvojnásob nespravedlivý, pro
tože žádáš něco, co ti nepatří, když se dožaduješ 
postavení nesmrtelných, ačkoliv ses narodil jako 
smrtelník, a protože těžce neseš, že musíš vracet, co 
ti bylo jen půjčeno k užívání.

37 A co odpovíš rozvážnosti, která učí, že ctnost se spo
kojí sama sebou, a to jak k dobrému životu, tak dokon
ce k životu blaženému? Kdyby ctnost byla závislá na 
něčem, co je mimo ni, a kdyby nebylo pravda, že sama 
ze sebe vychází a opět se k sobě vrací a že nepotřebuje 
nic hledat jinde, protože všechno své má v sobě, ne
chápu, proč by měla být tak důrazně chválena nebo 
tak vyžadována.“

Jestliže mě vedeš k těmto dobrům, Epikúre, poslech
nu tě, jdu za tebou, dám se tebou vést, zapomenu do
konce i na zla, jak vybízíš, a to tím snáze, že myslím, 
že ani nemají být řazena mezi zla. Ty však odvádíš 
mé myšlenky k rozkoším. Ke kterým? K tělesným, 
myslím, nebo k takovým, které jsou kvůli tělu před
mětem přemýšlení, ať už na ně vzpomínáme, nebo se 
na ně těšíme. Je snad něco jiného? Vykládám správně 
tvou myšlenku? Epikúrovci totiž obvykle tvrdí, že 
nechápeme, co Epikúros říká.

38 jŘíká právě toto, a i ten starý vznětlivec Zénón v Athé
nách, když jsem ho tam poslouchal, tvrdil a silným hla
sem prohlašoval totéž, a to je jeden z nejbystřejších 
epikúrovců. Říkal:

„Blažený je ten, kdo užívá přítomných rozkoší a 
pevně věří, že je bude užívat po celý svůj život nebo 
aspoň po jeho velkou část, že mu v tom nebude bránit 
bolest, a i kdyby mu v tom bránila, tu bude-li příliš



velká, bude krátká, a bude-li trvat trochu déle, bu<l< 
mít v sobě víc příjemného než zlého. Když bml< 
na toto myslet, bude blažený, zvlášť když je spokojní 
dobry, jichž se mu dostalo dříve, a nebojí se ani smrti, 
ani bohů.“

Zde máš Epikúrovu představu blaženého život n, 
jak ji vyjádřil Zénón, takže se nic z toho nemůže po-

v/.prit.
18/39 Tak co? Bude moci představa tohoto života a pomyšle

ní na něj xdevit Thyestovi nebo Aiétovi, o kterém jsem 
před chvílí mluvil, nebo Telamónovi štvanému z vlast i. 
vyhnanci a chudákovi? Jemu patřil tento výkřik 
podivu:

Tohle že je Telamón, jejž sláva zvedla do nebe, 
k němuž v Řecku obdiv měli, k němuž s úctou vzhlíželi?

140 Jestliže někomu, jak praví týž básník, 
klesl duch, jak kleslo jmění, 

musí si dojít pro lék k oněm vážným starým filosofům, 
ne k těmto rozkošníkům. Čemu však tito říkají „plnost 
dobra“? Připusťme, že nej vyšším dobrem je nepoci
ťovat bolest (to se ovšem nenazývá rozkoš, ale není 
třeba ted probrat všechno); je to snad to, kam se má
me nechat dovést, abychom zmírnili svůj žal? Připusť
me, že nejvyšším zlem je cítit bolest; kdo tedy není 
v takovém stavu, tu jestliže postrádá zlo, je okamžitě 
účastný nej vyššího dobra?

/41 Proč se vytáčet, Epikúre, a nepřiznat, že my nazý
váme rozkoší to, co tak obyčejně nazýváš i ty, když 
sis z tváře setřel každou stopu studu? Jsou to tvá 
slova, či ne? Y oné knize, která obsahuje celé tvé uče
ní (teď budu překládat, aby se někdo nedomníval, že 
si vymýšlím), říkáš toto:

„Nejsem schopen pochopit, co je to dobro, jestliže



dám stranou ony rozkoše, které se vnímají chutí, 
jestliže dám stranou ty, jež dává Venuše, jestliže dám 
stranou ty, které se vnímají sluchem při poslechu písní, 
jestliže dám stranou příjemné vjemy, jimiž na naše 
oři působí krásné tvary, nebo všechny ostatní rozkoše 
vznikající v celém člověku prostřednictvím kterého
koli smyslu. A nelze tvrdit, že jediným dobrem je 
radost mysli. Vím, že se mysl raduje nadějí na všechno 
to, co jsem uvedl výše, to jest nadějí, že přirozenost 
bude prosta bolesti, až toto vše získá.“

/ 42 A užívá právě těchto slov, takže kdokoliv může pocho
pit, jakou rozkoš zná Epikúros. Pak o kousek dál říká: 

„Často jsem se ptal mužů označovaných jako mudrci, 
co by jim ještě zbylo mezi dobry, kdyby odečetli ony 
věci a nechtěli říkat jen prázdná slova, nic jsem se 
však od nich nemohl dozvědět. Budou-li chtít pouštět 
do světa velká slova o ctnosti a moudrosti, neřeknou 
nic jiného, než jaká je cesta, kterou se vytvářejí 
ony rozkoše, o nichž jsem hovořil výše.“

Další jeho slova se nesou ve stejném duchu a celá 
kniha o nejvyšším dobru je přecpaná podobnými slovy 
a myšlenkami.

/ 43 K takovému životu budeš tedy volat onoho Telamó- 
na, abys ho zbavil jeho zármutku, a uvidíš-li někoho 
ze svých blízkých postiženého zármutkem, dáš mu 
raději jesetera než nějakou sokratovskou knížku? 
Budeš ho pobízet, aby si raději poslechl hlas vodních 
varhan než Platóna? Postavíš před něho pestrobarev
né květy, aby se na ně díval? Strčíš mu pod nos kytici, 
aby si přivoněl? Zapálíš mu vonné látky a vyzveš ho, 
aby se ozdobil věnci a růžemi? A jestli ještě něco — pak 
mu jistě pomůžeš nadobro od všeho smutku! 

l‘)/44 Toto musí Epikúros připustit, nebo musí vyškrtnout



ze své knihy to, co jsem z ní právě citoval v doslovu« im 
překladu, nebo ještě spíš musí celou knihu zaliotlii 
Není v ní totiž nic jiného než rozkoše. Je tedy tni,, 
hledat způsob, jak zbavit zármutku toho, kdo mlu \ i 
takto:

Rozhodně mi nyní chybí štěstí víc než dobrý rod.
Měl jsem kdysi žezlo v rukách: ať víš, z jaké výsosti, 
z jaké moci, z jakých věcí upadl jsem v neštěstí. 

Cože? Tomuhle člověku se má vtisknout do ruky po 
hár s medovinou, aby přestal naříkat, nebo mVu 
podobného ?

Tady máš pro srovnání jiné verše téhož básníka: 
Kdys mocná sama, teď tvou pomoc, Hektore, 
já postrádám.

Té musíme pomoci, vždyť žádá přispění:
Jakou mám ochranu žádat či vyhledat?
Kde hledat vyhnanství, kam se mám utéci?
Bez hradu, domova, koho mám poprosit?

Oltář otcův nestojí už, 
rozbit je a rozmetán, 
svatyně jsou sežehnuty, 
vysoké zdi paláce 
opáleny, zohaveny, 
trámy ohněm zkroucené.
Následující verše znáte také, především tyto:
Otče můj! Vlasti má! Priamův paláci!
Byl jsi jak svatyně s branou, jež duněla.
Tebe jsem viděla s bohatstvím Asie, 
stropy měVs tepané, zdobené slonovou 
kostí a zlatém, vždyť král si tě zařídil.

/45 To byl skvělý básník! Ovšem ti dnešní Euforiónovi 
zpěváčci jím pohrdají. On cítí, že vše, co je náhlé a



nečekané, je těžší. Když tedy vystavil na odiv krá
lovské bohatství — zdálo se, že přetrvá věky —, co 
k tomu připojí?

To vše jsem zřela v plamenech, 
paď rukou vraha Priamus 
a oltář Iovův šatná krev.

Nádherná báseň! Obsah, slova i melodie jsou stejně 
smutné. Zbavme tuto ženu jejího zármutku. Ale jak? 
Položme ji na podušky z prachového peří, přivedme 
nějakou kitharistku, zapalme voňavé kadidlo, podej
me jí šálek slaďoučkého nápoje, sežeňme i něco k jídlu. 
To jsou přece dobra, která odstraní i ten nejtěžší zá
rmutek! Aspoň jsme od tebe před chvílí slyšeli, že si 
jiná ani nedovedeš představit. Shodl bych se tedy s Epi- 
kúrem na tom, že je záhodno odvést myšlení od zármut
ku k dobru, kdybych se s ním shodl na tom, co je 
dobro.
Někdo řekne: „Jak? Ty si myslíš, že Epikúros chtěl 
říci toto, nebo že nemyslil na nic jiného než na smysl
né rozkoše?“ Nic takového si nemyslím, neboť vidím, 
že vyslovil mnoho vážných myšlenek a že je často 
vyslovil skvěle. A tak, jak jsem už tolikrát řekl, jde 
o jeho bystrost, ne o jeho mravy; i když pohrdá těmi 
rozkošemi, které krátce předtím pochválil, já si přesto 
budu pamatovat, co je pro něho nejvyšší dobro. Vždyť 
on se neomezil jen na vyslovení slova rozkoš, ale vy
světlil také, co tím slovem míní. Řekl: „Chuť, tělesné 
objetí, hry, zpěvy a takové tvary, které působí 
příjemně na zrak.“ Vymýšlím si? Lžu? Rád bych, aby 
mi bylo dokázáno, že nemám pravdu. Neusiluji přece 
o nic jiného, než aby se v každé otázce odhalila pravda. 
„On však také říká, že rozkoš neroste, když se odstraní 
bolest, a že nejvyšší rozkoší je necítit žádnou bolest.“



V těch několika slovech jsou tři velké chyby. První, 
že si odporuje. Před chvílí přece řekl, že si ani nedov < 
de představit nějaké dobro, při kterém by, abych lul 
řekl, rozkoš nelechtala smysly, kdežto teď říká, že nrj 
vyšší rozkoší je být prost bolesti. Může si víc odporu 
vat? Druhá chyba: ačkoliv existují v přírodě tři stavy, 
jeden — cítit radost, druhý — cítit bolest, třetí — m 
cítit ani radost, ani bolest, Epikúros považuje první 
a třetí stav za totožný a neodlišuje rozkoš od nepít 
tomnosti bolesti. Třetí chyba, kterou má společnuu 
8 některými jinými, je v tom, že nejvyšší dobro oddělil 
od ctnosti, ačkoliv je ctnost nejvíc vyhledávána a 
kvůli jejímu dosažení byla vynalezena filosofie.

/ 48 „Avšak často chválí ctnost.“ Gaius Gracchus také 
slovy chránil státní pokladnu, když ji svým rozdá
váním vyprázdnil do dna. Nač mám poslouchat slova, 
když vidím činy? Známý Lucius Piso Frugi vždy mlu
vil proti obilnímu zákonu. Když však byl tento zákon 
přijat, přišel si Piso, tenkrát už bývalý konsul, také 
pro příděl obilí. Gracchus zpozoroval, že v zástupu 
občanů stojí také Piso, a zeptal se ho tak, aby to pří
tomní občané slyšeli, jaká je v tom důslednost, jít 
si pro obilí na základě toho zákona, od jehož přijetí 
zrazoval. Piso mu řekl: „Nechtěl bych, Gracchu, aby 
tě napadlo dělit můj majetek mezi jednotlivé občany, 
ale kdybys to udělal, žádal bych svůj díl.“ Nedal tím 
ten vážný a moudrý muž dostatečně najevo, že se zá
konem Semproniovým rozhazuje státní majetek? 
A přitom: čti si Gracchovy řeči, řekneš, jaký je to 
obhájce státní pokladny.

/49 Epikúros tvrdí, že se nedá žít příjemně, nežije-li se 
ctnostně; tvrdí, že Štěstěna nemá žádnou moc nad 
mudrcem; skromnému způsobu života dává přednost



před životem v hojnosti; prohlašuje, že neexistuje 
chvíle, kdy by mudrc nebyl blažený. To všechno je 
hodné filosofa, avšak je to v protikladu s rozkoší.

,,On však nemá na mysli takovou rozkoš.“
Ať si myslí co chce, rozhodně však mluví o té, v kte

ré není ani trocha ctnosti. Dejme tomu, že nechápu, 
co je to rozkoš — ale že bych nechápal, ani co je bo
lest? Já tedy tvrdím, že ten, kdo měří nej vyšší zlo 
bolestí, nemá právo ani se zmínit o ctnosti.

'JSI/50 Stěžují si někteří epikúrovci, moc hodní lidé (žádná 
skupina lidí není totiž méně zlomyslná), že mluvím 
zaujatě proti Epikúrovi.

Samozřejmě, vždyť se přeme o ěest a důstojnost. 
Pro mne je nejvyšší dobro v duši, avšak pro něho v tě
le, pro mne ve ctnosti, avšak pro něho v rozkoši. A 
za to oni teď bojují a škemrají o pomoc i u lidí po
dobných názorů! Najde se také hodně takových, kteří 
se okamžitě sletí.

Pokud jde o mne, já prohlašuji, že si to tak neberu 
k srdci a že to, co oni udělají, klidně schválím.

/51 O co vlastně jde? O punskou válku? Na ni měl Marcus 
Cato a Lucius Lentulus odlišný názor, a přesto se ni
kdy nehádali. Tito si počínají příliš nedůtklivě, což 
je tím nápadnější, protože hájí názor málo mužný, 
který by se neodvážili prosazovat ani v senátě, ani 
ve sněmu, ani před vojskem, ani před censory. S nimi 
si to však vyřídím jindy, a to tak, že se s nimi nepustím 
do žádného zápasu, ale bez odporu jim ustoupím, bu- 
dou-li mluvit pravdu.

Jen jednu připomínku bych měl: kdyby bylo skuteč
ně pravda, že mudrc činí své tělo mírou všeho, nebo 
abych to řekl slušněji, že nedělá nic než to, co prospí
vá, čili že činí mírou všeho svůj prospěch, ať se radují



v ústraní, ať přestanou o tom mluvit chlubivě, neboi 
tyto názory si zrovna o pochvalu neříkají.

22/52 Zbývá ještě názor kyrénské školy. Ti soudí, že zárnm 
tek vzniká tenkrát, dojde-li k něčemu nečekanému 
To je jistě závažná okolnost, jak už jsem řekl. Vím také, 
že i Chrýsippos soudí, že silněji udeří to, co nebylo 
předvídáno. Ale v tom není vše. Nenadálý příchod 
nepřátel vyvolá větší zmatek než příchod očekávaný, 
náhlá bouře na moři poděsí plavce víc než předvídaná, 
a takových věcí je víc. Avšak kdybys pečlivě zkoumal 
povahu věcí nečekaných, nezjistil bys nic jiného, ne/ 
že se všechno náhlé zdá větší, než ve skutečnosti je, 
a to ze dvou důvodů. Za prvé, není dost času na zhod
nocení rozsahu toho, co se stalo, a za druhé dojem, /<■ 
jsme si vlastní vinou zlo způsobili, činí zármutek prud
ší, protože se zdá, že mu bylo možno předejít, kdyby 
bylo předvídáno.

/ 53 Pravdivost toho potvrzuje běh času, který svým po
stupem uklidňuje, takže se zármutek nejen zmenšuje, 
ale ve většině případů úplně mizí, ačkoliv zlo zůstává 
nezměněno. V Římě byli jako otroci četní Kartáginci 
a po zajetí krále Persea i Makedonci; na Peloponnésu, 
když jsem byl mladý, jsem viděl v otroctví i četné 
Korinťany. Ti všichni mohli naříkat stejnými slovy 
jako Andromaché:

To vše jsem viděl...
Ale možná že už s tím přestali. Měli totiž takový výraz 
tváře, takový způsob řeči a všechny pohyby i postoje, 
že bys je mohl považovat za lidi z Argu nebo Sikyónu, 
a rozvaliny Korinta, když se přede mnou náhle obje
vily, zapůsobily víc na mne než na samotné Korinťa
ny; ti už na to myslili tak dlouho, že působením času 
jejich duše znecitlivěly.



/ M Četl jsem knihu, kterou Kleitomachos poslal po vyvrá
cení Kartága svým spoluobčanům do zajetí, aby jim 
poskytl útěchu. Je v ní zapsána Karneadova roz
prava tak, jak si ji Kleitomachos zaznamenal do svých 
poznámek. Karneadés v ní vyvracel tezi, jež zněla: 
„Moudrý je postižen zármutkem, když byla jeho vlast 
dobyta.“ Filosof podává tedy při čerstvé pohromě tak 
silný lék, jaký by při pohromě už zastaralé ani nebyl 
žádán, a kdyby byla ona kniha poslána zajatcům o ně
kolik let později, neléčila by rány, ale jizvy. Postupem 
času se bolest pomalu a nepozorovaně oslabuje ne 
proto, že by se věc sama měnila nebo jen mohla změ
nit, ale proto, že zkušenost poučí o tom, o čem měl už 
dávno poučit rozum, že to, co se zdálo příliš veliké, 
je ve skutečnosti menší, než vypadalo.

'.'!!/55 Někdo řekne:
„K čemu je tedy třeba rozumu nebo vůbec takové 

útěchy, jakou obvykle používáme, když chceme zmír
nit bolest zarmoucených? V takových případech máme 
takřka vždy lék po ruce: je třeba, aby se nic neobje
vilo nečekaně. Nebo oč odevzdaněji ponese svou obtíž 
ten, kdo pozná, že je nutné, aby něco takového člo
věka postihlo? Taková řeč neubírá nic z lihrnu zla, jen 
tolik dodává, že se nestalo nic, co nebylo nutno očeká
vat.“

Není pravda, že by taková řeč nedokázala utěšit, na
opak skoro bych řekl, že to dokáže víc než co jiného.

Tedy tyto události neočekávané nemají tak velkou 
účinnost, aby způsobily všechen zármutek. Udeří 
možná pádněji, ale nezpůsobí, že by se to, co se stalo, 
zdálo větší. Vypadá to větší proto, že to je čerstvé, 
ne proto, že to je nečekané.

/56 Je tedy možný dvojí způsob, jak hledat pravdu, a to



nejen v tom, co se zdá být zlem, ale i v tom, co se /.<ln 
být dobrem. Vždyť buď hledáme podstatu věci saim , 
jaká je a jak je velká, jako to například děláme něk<l\ 
s chudobou, jejíž tíhu se pokoušíme v diskusi zlehói 
tím, že dokazujeme, jak nepatrné a neěetné jsou při 
rozené potřeby — nebo od jemnůstek diskuse převá 
díme řeě na příklady. Hned je citován Sókratés, hnnl 
Diogenés, hned onen výrok Caeciliův:

Je často moudrost pod pláštíkem špinavým. 
Uvážíme-li, že podstata chudoby je jediná a stále táž, 
jak lze vysvětlit, že pro Gaia Fabricia byla snesitelná, 
kdežto jiní tvrdí, že ji snést nemohou?

/ 57 Druhému způsobu je podobné takové utěšování, které 
poučuje, že to, co se stává, je lidské. Výsledkem ta
kové úvahy není jen poznání, jaké je postavení lidské
ho rodu, ale i vysvětlení, že je snesitelné to, co jiní 
snesli a snášejí.
Jestliže se mluví o chudobě, připomínají se mnozí 
chudáci, kteří jsou odevzdaní; jestliže se mluví o po
hrdání úřady, jsou uváděni jako příklad četní lidé bez 
úřadů, a to takoví, kteří jsou právě proto blaženější, 
a vychvaluje se jmenovitě život těch, kteří dali před
nost soukromému klidu před veřejnou činností, a ne
zapomenou se citovat verše, v nichž velmi mocný král 
chválí jednoho starce a prohlašuje ho za šťastného, 
protože nezná slávu a protože mu je určeno dožít se 
svého posledního dne stranou obecné pozornosti.

/ 58 Podobně se připomínají případy ztráty dětí a zármu
tek těch, kteří to snášejí příliš těžce, je zmírňován 
příklady jiných; tak způsob, jak se s tím vyrovnávali 
jiní, pomáhá vyvolat představu, že to, co se stalo, je 
mnohem méně významné, než za jaké to bylo pova
žováno. Důsledek je, že se při uvažování ponenáhlu



ukazuje, jak byla jejich představa klamná. To je to, 
co říká i Telamón:

Vím, že jsem zplodil... 
a Théseus:

Já myslil na kdejaké zlo, jež čekat lze, 
a Anaxagorás:

Věděl jsem, že jsem ho zplodil smrtelného.
Ti všichni totiž díky dlouhému přemýšlení o lidských 
věcech chápali, že vůbec není třeba se jich bát, jak 
se běžně věří. Mně se zdá, že se děje téměř totéž těm, 
kteří napřed uvažují, jako těm, které léčí čas, s tím 
rozdílem, že prvním pomůže ke zdraví nějaký rozu
mový důvod, kdežto druhým zásah přírody, pokud 
pochopili, co je podstatné: ono zlo, které bylo považo
váno za převeliké, zdaleka není tak veliké, aby mohlo 
rozvrátit blažený život.
Z toho tedy vyplývá, že rána je silnější, jestliže se při
hodí něco neočekávaného, a ne, jak věří stoupenci ky- 
rénské školy, že když dva postihne stejná nehoda, je 
zármutek údělem jen toho, koho ona nehoda postihla, 
aniž ji čekal.

Vypráví se také o některých lidech, že postiženi zá
rmutkem trpěli ještě víc, když slyšeli o údělu všem 
lidem společném, že nám je totiž od narození určeno, 
aby nikdo trvale nezůstal uchráněn před zlem.
Proto Karneadés, jak píše náš Antiochos, kárával Chrý- 
sippa kvůli tomu, že chválil ony Eurípidovy verše: 

Z nás lidí žádnému se bolest nevyhne 
a nemoc. Mnozí musí děti pochovat 
a nové zplodit zas. Smrt všem je určena.
To lidstvu zbytečně zlou úzkost přináší.
Zem do země se vrátit musí. Život všech 
jak klasy požne smrt. Tak Nutnost poroučí.



/60 Karneadés tvrdil, že takové řeči vůbec nepomáhají 
zmírnit zármutek. Říkal, že důvodem k bolesti je u$ 
to, že jsme upadli do tak kruté nutnosti, a na druhé 
stranč řeč připomínající neštěstí druhých je dobrá luk 
pro utěšení zlomyslných.

Můj názor je úplně jiný. Nutnost snášet lidský úděl 
nám zakazuje takříkajíc soupeřit s bohem a připomí
ná nám, že jsme lidé; tato myšlenka vydatně mírni 
zármutek a příklady nejsou vypočítávány proto, aby 
těšily lidi zlomyslné, ale aby přesvědčily toho, kdo j<- 
zarmoucený, že musí snášet to, co mnozí, jak vidí, 
snášeli s mírou a klidem.

/ 61 Je nutné použít kdejaký prostředek k podepření těch, 
kteří klesají a nemohou najít oporu pro velikost zá
rmutku. Chrýsippos soudí, že právě proto dostal zármu
tek v řečtině jméno lypé, jako by šlo o rozpuštění celé 
lidské bytosti. Zármutek pak bude moci být zcela 
odstraněn teprve po vysvětlení jeho příčiny, jak jsem 
řekl na začátku, a není to nic jiného než představa 
velkého přítomného a doléhajícího zla. Proto se s nadějí 
na dobro snese i tělesná bolest, která se dokáže za- 
hryznout velmi prudce, a život strávený ve cti a váž
nosti přináší tak velkou útěchu, že se těch, kteří tak 
žili, zármutek vůbec nedotkne, nebo je nanejvýš jen 
lehce bodne bolest duševní.

26/ Když se však k této představě velkého zla přidá další 
představa, že se sluší, že je správné, že patří k po
vinnostem snášet těžce, co na člověka dopadne, ten
krát dojde ke vzniku onoho vážného hnutí zá
rmutku.

/ 62 Z této druhé představy se odvozují ony různé projevy 
žalu, hodné zavržení, jako je být ve špíně, drásat si 
tváře nehty, jako činí ženy, bít se do prsou, do stehen,



do hlavy. S tím také souvisí vylíčení Agamemnona 
u Homéra a rovněž u Accia, 

jak v bolu rve si stále dlouhé vlasy své. 
k tomu vtipně poznamenává Bión, že si ten hloupý 
král ze zármutku vyškubává vlasy, jako by se pleša
tostí zármutek zmenšil.

/ 63 Ale toto všechno se dělá v přesvědčení, že se sluší 
dělat to. Proto i Aischinés útočí na Děmosthena, že 
sedmého dne po smrti dcery vykonal oběť bohům. Ale 
jak kráso řečnicky, jak bohatým stylem! Jaké myšlenky 
sbírá! Jaké blesky slov metá! Hned poznáš, že si řečník 
může dovolit cokoliv. Nikdo by s ním však nesouhla
sil, kdybychom neměli v srdci vštípeno, že se sluší, 
aby všichni řádní lidé truchlili co nejvíc nad smrtí 
svých drahých. Proto také dochází k tomu, že někteří 
při duševních bolestech vyhledávají samotu, jak říká 
Homér o Bellerofóntovi:

Ubožák v zármutku po pláních alejských samoten
bloudil,

v srdci se trápil a lidským stopám se vyhýbal zdáli. 
A Nioba je zobrazována kamenná, myslím, že pro věč

né mlčení v žalu. O Hekubě se zas věří, že je představo
vána proměněná v psapro jakousi zatrpklost v duši pře
cházející až v zběsilost. Jiní si zas často rádi v zármut
ku pohovoří se samotnou svou osamělostí, jako třeba 
ona chůva u Ennia:

Já ubohá teď zatoužila prozradit 
jak nebi, tak i zemi bídu Médey.

27/64 To všechno dělají lidé v bolesti, protože to pokládají 
za správné, slušné a povinné, a že to dělají, protože to 
považují takřka za povinnost, to je zřejmé především 
z tohoto: jestliže náhodou někdo tenkrát, když chce 
být ve smutku, učiní něco lidštějšího nebo promluví



veseleji, nutí se znova do zármutku a cítí se provinil« . 
protože svou bolest přerušil. Chlapce dokonce muiK\ 
a učitelé trestávají a nejen slovy, ale i bitím je nuii 
naříkat, jestliže v době rodinného zármutku udělu 1« 
nebo řekli něco veselejšího. A když zármutek povolil 
a pochopilo se, že truchlení k ničemu nevede, nevyplý
vá snad z toho jasně, že to všechno bylo dobrovolně V 

/ 65 Co onen Terentiův Heautontimórúmenos, to j<*^i 
Sebetrapiě?

Můj milý Chreméte, já došel k názoru, 
že vlastním neštěstím kus křivdy odčiním, 
jíž vůči synovi jsem kdys se dopustil.

Tento došel k názoru, že musí být nešťastný. Může 
někdo dojít k nějakému názoru proti své vůli?

A věřil bych, že hoden jsem zla každého.
Pokládá se za hodného zla, není-li nešťastný. Vidíš 
tedy, že zlo je věc představy, ne přirozenosti. A co 
říci o těch, kterým sama věc brání truchlit? Například 
u Homéra každodenní vraždění a ztráta mnoha lidí 
tiší zármutek. Čte se u něho toto:

Vidíme totiž každého dne jich přemnoho padat, 
takže tu nemůže nikdo být krutého zármutku zproštěn. 
Proto tím více se sluší ty padlé s udatnou myslí 
do hrobu dát a smutek hned v týž den slzami skončit. 

166 Je tedy v tvé moci odhodit bolest, kdy chceš, podle 
okolností. A protože to je v naší moci, dala by se na
lézt nějaká okolnost, které bychom se nemohli při
způsobit, abychom ukončili starost a zármutek? Bylo 
známo, že ti, kteří spatřili Gnaea Pompeia klesat 
pod ranami, nedělali nic jiného než pobízeli veslaře 
a snažili se zachránit útěkem, protože se při té kruté 
a smutné podívané báli o sebe, vždyť viděli, že jsou 
obklíčeni nepřátelským loďstvem. Když přišli do Tyru,



začali naříkat a být zarmoucení. Straek tedy mobl 
od nich zahnat zármutek, a rozum s moudrostí ho ne
bude moci zahnat?
Co však je účinnější, chceme-li se zbavit bolesti, než 
pochopit, že není k ničemu dobrá a že jsme se jí poddali 
zbytečně? Jestliže je možné zbavit se jí, je také možné 
nepoddat se jí. Je tedy nutno přiznat, že se zármutku 
poddáváme z vlastní vůle a podle vlastního uvážení. 
Důkazem o tom je odevzdanost těch, kteří snáze sná
šejí, ať přijde cokoli, protože často mnoho vytrpěli, 
a domnívají se, že už jsou otrlí proti ranám Štěstěny 
tak jako onen člověk u Eurípida:

Den dnešní kdyby byl mým prvním smutným dnem 
a kdybych neznal plavbu v moři plném běd, 
pak měl bych důvod k bolesti, jak hříbata, 
jež plaší první dotek uzdy nezvyklý.
Však já pod tíhou běd už dávno otupěl.
Jestliže tedy únava vyvolaná bědami zármutek zmír

ňuje, nutno pochopit, že věc sama není příčinou a zdro
jem zármutku.
Nechápou vynikající filosofové, kteří však ještě nedo
sáhli stadia moudrosti, že se nacházejí v nejvyšším 
zlu? Jsou totiž bez moudrosti, tedy nemoudří, a žádné 
zlo není větší než nemoudrost. A přesto kvůli tomu ne- 
truchlí. Jak to? Protože se zly toho druhu se nespo
juje představa, že je správné a náležité a že to patří 
k povinnostem nést těžce svou nemoudrost, kdežto 
něco takového si myslíme, když jde o zármutek spo
jený s truchlením, což je ten nejhorší zármutek.
Proto když Aristotelés vytýká starým filosofům, že 
si myslili, že filosofie byla zásluhou jejich nadání při
vedena k dokonalosti, říká, že byli bud nejhloupější, 
nebo nejchlubivější. On prý však vidí, že v krátkém



čase bude filosofie zcela dokonalá, protože během n|i 
kolika let došlo k velkému rozvoji.

Vypráví se o Theofrastovi, že když umíral, vyčii >1 
přírodě, že jelenům a vránám, kterým na tom v u I h i  

nezáleží, dala život velmi dlouhý, kdežto lidem, jim/ 
na tom záleží velmi mnoho, dala život tak krátk\ 
Kdyby byli mohli žít déle, všechny obory by byly 
dosáhly dokonalosti a lidský život by byl vzdělán 
ve všech naukách. Stěžoval si tedy, že umírá ve chvíli 
kdy si tohle začal uvědomovat.

A ostatní filosofové? Nepřiznávají se snad právě li 
nejlepší a nejvážnější z nich, že je mnoho věcí, kter« 
nevědí, a že se musí stále mnoho věcí učit?

/70 A přesto nejsou sklíčeni zármutkem, ačkoli chápou, 
že vězí až po uši v hlouposti, nad kterou nic není hor
šího; nepřistupuje tu představa, že by měli cítit bolest.

Co říci o těch, kteří soudí, že se pro muže nehodí, 
aby truchlil? Takový byl Quintus Maximus, když po
chovával syna — bývalého konsula, takový byl Lu- 
cius Paulus, když během několika dní ztratil dva syny, 
takový byl Marcus Cato, když mu zemřel syn — desig
novaný praetor, takoví byli i další, které jsem uvedl 
ve své Útěše.

/ 71 Co jiného je uklidnilo, ne-li víra, že truchlení a žal 
nejsou důstojné muže? Jiní to tedy považovali za správ
né a oddali se zármutku, tito naproti tomu považovali 
zármutek za něco spojeného s hanbou a odmítli ho. 
Z toho lze poznat, že zármutek není věc přirozená, 
ale že spočívá jen v představě.

29/ Proti tomu jsou vznášeny tyto námitky:
„Kdo je tak šílený, aby truchlil dobrovolně? To při

rozenost přináší bolest a váš Krantór,“ říkají, „soudí, 
že jí je třeba ustoupit, protože doléhá a dotírá a nelze



jí odolat. Proto u Sofo klea Oileus, který nej dřív po Aian- 
tově smrti utěšoval Telamóna, byl zlomen, když uslyšel 
o mnrti svého syna. O změně jeho smýšlení se říká toto: 

Tak velkou moudrost věru nemá žádný z těch, 
co slovy zmírnit chtějí cizí soužení, 
by sám se náhlou vlastní zkázou nezhroutil, 
když změna štěstěny naň útok obrátí.
Co jiným říkal nebo radil, zapomněl.

Tukovým tvrzením se snaží dokázat, že žádným způ
sobem není možné odporovat přirozenosti. A přesto 
tíž lidé uznávají, že existují těžší druhy zármutku, 
než příroda vyžaduje. Y čem je tedy šílenství? V tom, 
že i my žádáme od nich totéž. Není to také šílenství? 
Můžeme se přece i my jich zeptat stejnou otázkou.

/ 72 Je však víc příčin, proč se podstupuje bolest. Je to 
především představa zla; když jsme zlo spatřili a došli 
k názoru, že to je zlo, nutně následuje zármutek. Za 
druhé se domnívají, že se zavděčují mrtvým, jestliže 
pro ně prolévají hořké slzy.

Přistupuje k tomu ještě jakási ženská pověra. Myslí 
si totiž, že spíš uspokojí nesmrtelné bohy, jestliže za
saženi jejich ranou doznají, že byli poraženi a povaleni.

Ale většina lidí nevidí, jaká je nedůslednost v tomto 
způsobu myšlení. Na jedné straně totiž chválí ty, kteří 
umírají s klidnou myslí, a na druhé straně soudí, že si 
zaslouží pokárání, kdo nese s klidnou myslí smrt dru
hého. Jako by bylo vůbec možné to, co se říkává mezi 
milenci, že by někdo miloval druhého víc než sebe.

/ 73 Je to překrásné, a když si to rozvážíš, i správné a ro
zumné, abychom stejně jako sebe milovali ty, kteří 
nám mají být nejdražší, avšak je naprosto nemožné, 
abychom je milovali víc. Ani to není v přátelství žá
doucí, aby mě přítel miloval víc než sebe a já jeho víc



než sebe samého. Kdyby tomu tak bylo, vedlo by 1» 
ke zmatku v životě a ve všech povinnostech.
O tom však jindy. Pro dnešek stačí toto: nepři«lá\iti 
ke ztrátě přátel ještě vlastní utrpení, nemilovat je v , 
než by sami chtěli, kdyby to cítili, a rozhodně n<- vh 
než samy sebe. Tvrdí se, že ve většině případů út<Vln. 
nepřináší žádnou úlevu, a dodává se, že se i samoím 
utěšovatelé přiznávají, že jsou nešťastní, když prolI 
nim Štěstěna obrátí svůj útok. Obě námitky jsou vřwil 
neudržitelné. Tyto chyby nejsou totiž vyvolány při 
rozeností, ale zaviněny námi. Na hloupost však mů/< ■ 
svalovat všechnu zodpovědnost. Vždyť kdo necit i 
úlevu, sám na sebe zve neštěstí, a kdo snáší své nebo 
dy jinak, než jak druhým radí, aby snášeli své, ne<lo 
pouští se nějaké obzvláštní chyby, neboť většina li«li 
si obvykle počíná stejně, takže kdo je sám lakomý, 
kárá u druhých lakotu, a kdo je sám chtivý slávy, 
kárá u druhých touhu po slávě. Je totiž znakem hlou
posti vidět cizí chyby a zapomínat na své.
Ale nepochybně je třeba zdůraznit především toto: 
je sice pravda, že čas smazává zármutek, ale tuto moc 
nemá čas sám, nýbrž dlouhé přemýšlení. Vždyť zůstá- 
vá-li věc táž a člověk také, jak se může změnit něco 
na bolesti, jestliže se nezměnilo nic ani na tom, kvůli 
čemu bolest vzniká, ani na tom, kdo bolest pociťuje? 
Lékem proti bolesti je tedy dlouhé přemýšlení o tom, 
že v bolesti není nic zlého, ne délka času sama o so
bě.
Na to mi peripatetikové uvádějí své střední stavy du
ševní. Jsou-li přirozené, nač je třeba útěchy? Vždyť 
přirozenost sama jim stanoví mez. Závisejí-li na před
stavě, nechť je potlačena celá představa! Myslím, že 
stačí konstatování, že zármutek je představa přitom-



nrho zla, a v té představě je obsažena nutnost zármu-
irk snášet.
Zénón k této definici správně dodává, že ona představa 
l>i íioinného zla musí být ěerstvá. Toto slovo pak vyklá
dají tak, že ěerstvé není pro ně jen to, co se stalo před 
nedávném, ale dokud je v onom domnělém představo
vaném zlu nějaká síla, takže je svěží a jako by v sobě 
mělo mízu, tak dlouho je nazýváno ěerstvé. Například 
/.námá Artemisia, manželka kárského krále Mausóla, 
která postavila onu nádhernou hrobku v Halikamá- 
su, po celý svůj život žila ve smutku a smutkem sklíče
ná také zemřela. Pro ni byla tato představa každý den 
čerstvá. Tato představa se zkrátka nenazývá čerstvá 
teprve tenkrát, když stářím uvadne.
Toto jsou tedy povinnosti utěšujících: odstranit zá
rmutek úplně, nebo ho uklidnit, nebo zmenšit co nejvíc, 
nebo ho potlačit a nedovolit mu, aby se šířil dál, nebo 
ho převést na něco jiného.
Někteří soudí, že jedinou povinností utěšujícího je 
přesvědčit, že ono zlo vůbec není zlem, tak jak to 
tvrdí Kleanthés; někteří se domnívají, že není velkým 
zlem, jako peripatetikové; někteří odvádějí od zla 
k dobru, jako Epikúros; někteří považují za dostateč
né dokázat, že se nestalo nic neočekávaného, jako ky- 
rénská škola. Chrýsippos však považuje za nejdůleži
tější při poskytování útěchy zbavit zarmouceného 
představy, že plní nějakou spravedlivou a nutnou po
vinnost. Někteří spojují všechny tyto druhy utěšování 
(vždyť přece co působí na jednoho, nepůsobí na dru
hého), asi tak jako jsem to učinil já ve své Útěše, když 
jsem vše sebral v jedinou útěchu; má duše byla ten
krát rozbouřena a já jsem hledal kdejaký způsob lé
čení.



Avšak při nemocech duše je třeba stejně tak jul*-- 
při nemocech těla umět najít pravý čas. Tak Aiscliyln 
Prométheus, když mu bylo řečeno:

A přece, Prométhee, věřím, že ty víš, 
že prudký hněv lze dobrým slovem vyléčit, 

odpovídá:
Však jen když tento lék je užit v pravý čas 
a ruka horšící se ránu nezjitří.

32/77 Při utěšování bude tedy prvním lékem poučení, že to, 
co vyvolává potřebu útěchy, bud není žádné zlo, nebo 
že je zlem jen nepatrným, druhým bude rozhovoi
o obecných podmínkách života a zejména o zvláštních 
podmínkách osoby, která je zarmoucená, hodí-li h<' 
něco, třetím důkaz, že je nanejvýš hloupé trápit 
mamě žalem, ačkoli chápeš, že ti to nijak nemůže po
moci. O Kleanthovi ani nebudu mluvit, neboť Kleant- 
hés utěšuje moudrého, a moudrý útěchu nepotřebuje. 
Kdyby se ti totiž podařilo přesvědčit truchlícího, že 
zlem není nic kromě toho, co je nečestné, nezbavil 
bys ho smutku, ale hlouposti, ale to není vhodná doba 
na poučování. Přesto se mi zdá, že si Kleanthés dobře 
nevšiml, že je někdy možné pociťovat zármutek právě 
v důsledku toho, co on sám uznává za nejvyšší zlo. 
Sókratés, jak jsme slyšeli, přesvědčil Alkibiada, že 
v něm není nic důstojného člověka a že není žádný 
rozdíl mezi Alkibiadem narozeným z urozené rodiny 
a kterýmkoli nosičem břemen, a Alkibiadés se pro to 
velmi trápil a se slzami v očích prosil Sokrata, aby ho 
naučil ctnosti a zbavil ho nečestnosti. Co o tom řekne
me, Kleanthe? Ze v tom, co Alkibiada trápilo, nebylo 
žádné zlo?

/78 A co důvody Lykónovy, jakou ty mají cenu? Lykón 
zmenšuje význam zármutku a říká, že je vyvoláván věc-



mi nepatrnými, obtížemi zaviněnými Štěstěnou a tělem, 
ne zly duše. Co tedy? To, co trápilo Alkibiada, nespo
čívalo ve zlech a vadách duše? O Epikúrově způsobu 
utěšování bylo dosti řečeno už dříve.

1/79 Ani tento způsob utěšování není příliš silný, ačkoli 
je ve velké míře užíván a často prospívá: „Nejsi jedi
ný, komu se to stalo.“ Někdy to sice prospívá, jak 
jsem řekl, ale ne vždy a ne všem. Někteří to odmítají. 
Záleží však na způsobu použití. Je třeba zdůraznit, 
jak to snesl každý z těch, kteří to snesli moudře, ne ja
kými obtížemi byl kdo postižen.

Chrýsippův způsob utěšování, z teoretického hlediska 
velmi solidní, je těžko uplatnitelný ve chvíli zármutku. 
Není lehké dokazovat truchlícímu, že truchlí ze svého 
rozhodnutí a proto, že to považuje za slušné. Ve sku
tečnosti je to jako při procesu na soudě: nenacházíme 
se stále ve stejné situaci (podle toho rozlišujeme různé 
druhy procesů), ale přizpůsobujeme se okolnostem, 
povaze sporu, osobě, a totéž se děje při zmírňování zá
rmutku: pro každý případ je nutné uvážit, které léčení 
je nejvhodnější.

/ HO Nějak jsem se však v řeči odchýlil od námětu, který jsi 
dal. Ty ses totiž ptal na mudrce, jemuž se to, co je pro
sto nečestnosti, nemůže zdát zlem, nebo se může zdát 
zlem tak nepatrným, že to moudrost zakryje, takže to 
je stěží viditelné, protože on nic k zármutku svou před
stavou nepřipojuje a nepřibírá, ani nepovažuje za 
správné trápit se největŠí měrou a nechat se ničit 
smutkem, což je vrchol nerozumu. I když předmětem 
tohoto zkoumání nebylo právě zjištění, zda existuje 
zlo mimo to, co by bylo současně možno nazvat ne
čestným, přesto nás rozumová úvaha, jak se aspoň 
mně zdá, naučila této zásadě: vše, co je v zármutku



zlem, není od přirozenosti, ale závisí na našem dni tu. 
volném úsudku a na klamné představě.

/ 81 Pojednali jsme o tom druhu zármutku, který je zr v n k i  I i

největší, abychom po jeho odstranění věřili, že >»• <!■• 
velkou práci hledat léky na ostatní.

34/ Jsou totiž jisté věci, které se obvykle říkají o chůdo!»
jiné, které se říkají o životě bez poct a beze slávy i 
jsou zvláštní přednášky o vyhnanství, o zkáze via; i ■
0 otroctví, o slabosti, o slepotě, o každém případ' 
jemuž lze dát jméno pohroma. Rekové to rozdóJii|t 
do jednotlivých pojednání a knih — hledají si iniiy 
práci (i když to jsou výklady velmi zajímavé).

/82 Ostatně tak jako lékaři, kteří při péěi o celé tělo 1 «• * i
1 tu nejmenší ěást, jestliže ochoří, stejně si počinu 
filosofie: když odstranila zármutek v celku, odstraml . 
také případný omyl, vzniklý z jakékoli příčiny, ka/d. 
trápení z chudoby, každé bodnutí pohany, každý trm 
ný mrak vyhnanství nebo kteroukoliv jinou z potm. 
které jsem před chvílí vyjmenoval. Nepochybně um 
každá věc svůj vlastní způsob utěšování; o tom unly 
šíš, až budeš chtít. Je však třeba vracet se stále k tf/< 
základní zásadě: mudrc je vzdálen každého zármutku, 
protože zármutek je planý, protože je zbytečný, prot<> 
že nevzniká z přirozenosti, ale z úsudku, z představy, 
z jakési výzvy k truchlení, když jsme rozhodli, že ho 

sluší, aby se to dálo.
/83 Jestliže odstraníme to, co je celé založeno na dobrovol 

nosti, bude odstraněn onen zármutek plný slzí, zůstam 
však nějaké bodnutí, nějaká drobná stísněnost v duši. 
Ať se třeba říká, že je přirozená, jen když chybí jméno 
zármutek, jméno vážné, hrozné, smutné, které nemůžr 
být pohromadě, a abych tak řekl, bydlet spolu s moud
rostí.



Jaké jsou však kořeny zármutku, jak početné, jak 
liořké! Když byl poražen kmen, je nutné všechny ko
řeny vytrhat, a bude-li to nutné, třeba jednotlivými 
rozpravami. Na to mám přece tento volný čas, ať 
už je jakýkoli.

Avšak základ všech zármutků je jeden, jmen je víc. 
K zármutku patří totiž závist, soupeření, žárlivost, 
lítost, úzkost, smutek, truchlení, utrpení, nářek, zne
pokojení, bolest, trampoty, sklíčenost, zoufalství.

■ U toho všeho stoikové stanoví definice a všechna slo
va, která jsem vyslovil, přísluší jednotlivým předmě
tům a nemají, jak se zdá, stejný význam, ale trochu 
se navzájem liší. O tom možná pojednáme na jiném 
místě. Tohle jsou totiž ona vlákna kořenů, o nichž jsem 
na začátku řekl, že se za nimi musí jít a že se všechna 
musí vybrat, aby už nikdy žádné nemohlo existovat. 
Je to velká a těžká práce, kdo by to popíral, ale co 
je významné, aby to nebylo zároveň namáhavé? 
Filosofie však přesto slibuje, že to dokáže, jen když se 
podrobíme jejímu léčení.

Ale o tom už teď dost, to ostatní bude pro vás při
praveno zde nebo někde jinde, kdykoli budete chtít.



KNIHA ČTVRTÁ 
O OSTATNÍCH HNUTÍCH MYSLI

1/1 Milý Brute, v mnohém ohledu nadání a vynikající 
schopnosti našich lidí znova a znova probouzejí mii| 
obdiv, nejvíc však ona studia, na něž se zaměřili Ir 
prve hodně pozdě a která přenesli do naší obce z Rrr 
ka. Vždyť třebaže hned od prvních počátků Řím.i 
královská nařízení a částečně i zákony z božského vnuk 
nutí zavedly auspicia, náboženské obřady, komicia, 
provokaci, radu otců, rozdělení jízdy a pěchoty a celou 
organizaci vojenskou, podivuhodný pokrok a neuvěří 
telný rozběh vedoucí k všestranné znamenitosti hi> 

uskutečnily teprve tenkrát, když byl stát zbaven krá
lovské vlády. Teď však není příležitost k řečem o mra
vech a zřízeních našich předků a o listavě a správ íí 
státu; o tom jsem psal dost zevrubně na jiných místech, 
zejména v šesti knihách „0 státě“.

/2 Nyní však zkoumám stav studií filosofických, a tu mí 
mnoho věcí přivádí k přesvědčení, že i tyto obory byly 
vzaty z ciziny a že nejen vzbudily živý zájem, ale také 
se udržely a byly pěstovány.

Naši předkové měli přece takřka před očima Pýtha- 
gora, člověka mimořádně moudrého a slavného, který 
žil v Itálii v téže době, kdy Lucius Brutus, přeslavný 
zakladatel tvé urozenosti, dal vlasti svobodu. Učení 
Pythagorovo se šířilo na všechny strany, a tak se mi 
zdá, že se dostalo i do naší obce. To není jen pravdě
podobná domněnka, ale poukazují na to i některé sto



py. Když byla totiž na vrcholu rozkvětu mocná a velká 
města v jižní Itálii, jíž se také říká Velké Řecko, a když 
v nich mělo takový význam jméno samotného Pýtha- 
gora a později jméno jeho stoupenců, mohl by si někdo 
myslit, že by byl sluch našich lidí zůstal uzavřen jejich 
hlasům plným učenosti?

/.{ Já si dokonce myslím, že i krále Numu považovali pří
slušníci pozdějších generací za pýthagorovce proto, 
že sami tuto školu obdivovali. Když totiž poznali 
Pýthagorovo učení a jeho zásady a když se ze zpráv 
předků dověděli o spravedlnosti a moudrosti toho 
krále, z neznalosti časové posloupnosti jejich života — 
šlo přece o dobu tak dávnou — uvěřili, že vládce, který 
vynikal moudrostí, byl žákem Pýthagorovým.

21 Tolik o té domněnce. Pokud jde o ony stopy, tu třebaže
by se jich dalo shromáždit mnoho, uvedeme jen někte
ré, protože tím se v této chvíli nezabýváme.

Pýthagorovci prý mívali ve zvyku podávat některé 
poučky tajnějšího rázu ve verších a uvolňovat a uklid
ňovat zpěvem a hudbou svou mysl napjatou uvažo
váním, a Cato, autor velmi významný, napsal v Po
čátcích, že u našich předků bylo při hostinách zvykem, 
aby hodovníci jeden po druhém zpívali za doprovodu 
píšťaly chvalozpěvy na vynikající činy slavných mužů. 
Z toho je zřejmé, že už tenkrát byly nápěvy, složené 
pro různé hlasy, a písně.

/4 Ostatně i zákony dvanácti desek dokazují, že už ten
krát bylo zvykem skládat písně: jeden z nich ustano
voval, že nesmí být skládány tak, aby druhého uráže
ly. Jiným dokladem o tom, že ona doba nebyla nevzdě
laná, je i to, že zaznívají struny při hodech vystroje
ných pro bohy i při hostinách pořádaných pro úřed
níky, a to bylo právě běžné v té škole, o níž mluvím.



Mně připadá pýthagorovská i ona báseň Appia Cacku, 
kterou velmi chválí Pauaitios v jednom dopise adrcHn 
váném Quintovi Tuberonovi. V našich zvycích je jeňl ó 
mnoho jiného, co jsme od nich přejali, to však necliA 
vám stranou, aby se neukázalo, že jsme se u jiných na 
učili tomu, co je pokládáno za náš vynález.

/5 Abychom se však vrátili k věci: kolik básníků a jak 
velkých se objevilo, a jací řečníci! Je to jasný důkaz, 
že naši lidé dokázali být úspěšní ve všem, jakmile začali 
chtít.

3/ Avšak o ostatních studiích promluvíme na jiném místě, 
bude-li to třeba — už jsem o tom také často mluvil. 
Studium moudrosti je sice v našem národě staré, pře
ce však před dobou Laeliovou a Scipionovou nenalé
zám nikoho, koho bych mohl uvést jménem. Vidím 
jen, že když byli Laelius a Scipio mladí, poslali Athéňa- 
né k našemu senátu jako vyslance stoika Diogena a aka- 
démika Karneada. Žádný z nich se nikdy ani trochu 
nezabýval politikou a navíc jeden pocházel z Kyrény 
a druhý z Babylónie: jistě by je nikdy nebyli vytáhli 
z jejich škol a nevybrali k takovému úkolu, kdyby 
v těch dobách někteří významní občané našeho státu 
neprojevovali zájem o studium filosofie. Tito lidé byli 
však literárně činní v kdejakém jiném oboru a někteří 
po sobě zanechali díla o občanském právu, jiní řeči, 
opět jiní vzpomínky na život našich předků, ale tomuto 
nej skvělejšímu ze všech oborů, nauce o správném 
životě, se věnovali víc ve svém životě než ve své tvorbě.

/6 A tak nejsou skoro žádné nebo jen nečetné latinsky psa
né památky oné pravé a vytříbené filosofie, která odvo
zuje svůj původ od Sokrata a dodnes se udržela u peri- 
patetiků; stoikové říkají totéž jiným způsobem a aka- 
démikové se snaží spory mezi nimi vyřešit. Příčinou



toho byla buď velikost předmětu a zaneprázdněnost 
lidí, nebo i přesvědčení, že není možné, aby se tyto 
věci líbily lidem v nich nezkušeným. Zatímco oni mlče
li, ujal se slova Gaius Amafinius. Když byly vydány 
jeho knihy, zapůsobily na lidi a oni se přichýlili právě 
k tomu učení, k němuž se hlásil on, ať už proto, že bylo 
snadno pochopitelné, nebo proto, že je k němu zvala 
vábivá lákadla rozkoše, nebo možná i proto, že nebylo 
předneseno nic lepšího, a tak se drželi toho, co tu 
bylo.

/7 Po Amafiniovi mnozí horliví stoupenci téže školy na
psali mnoho knih a rozšířili svůj vliv po celé Itálii. 
Největším důkazem toho, že jejich filosofie není příliš 
hluboká, je snadnost, s jakou se jí učí a s jakou se 
k ní přiklánějí lidé bez vzdělání, zatímco oni to pova
žují za důkaz pevnosti své nauky. 

i/ Ale ať každý hájí svůj názor, vždyť máme přece svo
bodu přesvědčení. Já se budu držet svých zásad, ne
dám se spoutat žádnými zákony jednoho učení, které 
bych pak ve filosofii musel poslouchat, a budu vždy 
hledat, co je v které věci nejpravděpodobnější. Snažil 
jsem se počínat si tak nedávno ve své tuskulské vile, 
stejně tak jako už mnohokrát jindy při jiných příle
žitostech. Už jsem vyložil, o čem se mluvilo během 
prvních tří dnů, a v této knize je obsažen den čtvrtý. 
Jakmile jsme v naší zahradě stejně jako v předcháze
jících dnech sestoupili na dolní cestu, rozhovor se 
rozvinul takto:

/8 UČITEL: Chce-li někdo, ať řekne, o čem by si přál, 
aby se hovořilo.
POSLUCHAČ: Zdá se mi, že mudrc nemůže být prost 
všech hnutí mysli.
UClTEL: Když jsme včera debatovali, zdálo se ti,



že může být prost zármutku — ledaže jsi mi přisvčil 
čil jen proto, abys už měl ode mne pokoj. 
POSLUCHAČ: To rozhodně ne, neboť jsem s tvou m l 
naprosto souhlasil.
UČITEL: Věříš tedy, že mudrce nepostihuje za 
rmutek?
POSLUCHAČ: Věřím.
UČITEL: Jestliže tedy zármutek nemůže uvést vn 
zmatek duši mudrcovu, nebude ji moci uvést ve zma
tek ani žádné jiné duševní hnutí. Mohl by to snad do
kázat strach? Ale vždyť strach vyvolávají ty věci ne 
přítomné, které, jsou-li přítomny, vyvolávají zármu
tek. Byl-li tedy odstraněn zármutek, byl odstraněn
i strach. Zbývají nám ještě dvě hnutí, náruživá rado.st 
a smyslná vášeň. Jestliže tyto nepostihují mudrce, 
bude mudrcova mysl vždy klidná.

/9 POSLUCHAČ: To je vskutku můj názor.
UČITEL: Co tedy chceš raději? Rozvineme ihned 
plachty, nebo budeme chvíli veslovat, jako bychom 
vyplouvali z přístavu?
POSLUCHAČ: Jak to myslíš? Já ti nerozumím.

I UČITEL: Když Chrýsippos a stoikové vůbec mluví 
o hnutích mysli, zabere jim většinu času jejich třídění 
a definování a jsou velmi brzo hotovi s výkladem, který 
by duše vyléčil a nedovolil, aby je ovládl zmatek. 
Naproti tomu peripatetikové přinášejí mnoho k uklid
nění duše a opomíjejí puntičkářské třídění a defino
vání. Ptal jsem se tedy, zda mám ihned rozvinout plach
ty souvislé řeči, nebo zda mám řeč napřed trochu po
pohnat vesly dialektiky.
POSLUCHAČ: Dávám přednost druhému způsobu, 
neboť takto z obou stran bude celá ta otázka objasně
na dokonaleji.



/10 UČITEL: To je ovšem správnější; však se potom zeptáš, 
kdyby ti něco nebylo zcela jasné.
POSLUCHAČ: Samozřejmě že to udělám. Ty ale stej
ně vysvětlíš právě ty temné věci srozumitelněji, než 
je vykládají Rekové — vždy to tak děláš.
UČITEL: Budu se aspoň snažit. Je však třeba pozor
ně to sledovat, aby se nám všechno nerozsypalo, kdy
by z výkladu vypadla nějaká jednotlivost. Protože to, 
ěemu Rekové říkají pathé, my raději nazýváme hnutí 
než nemoci, budu se při jejich rozboru řídit starým roz
dělením původně Pýthagorovým, potom Platónovým; 
ti rozdělují duši na dvě ěásti, jedna je podle nich rozu
mová, druhá ne. Do té rozumové kladou klid, to jest 
příjemnou a pokojnou stálost, do té druhé vzrušená 
hnutí vznětlivosti a žádostivosti, protikladná a ne
přátelská rozumu.

/II To nechť je tedy východiskem; při popisu těchto hnutí 
použijme však definicí a třídění stoiků, kteří si podle 
mého soudu vedou v této otázce nejbystřeji.

(>/ Zénónova definice zní tedy takto: Hnutí mysli (to je 
to, čemu on říká pathos) je pohyb duše odporující 
rozumu a příčící se přirozenosti. Někteří definují struč
něji, že hnutí mysli je prudší žádost, ale prudší je pro 
ně ta, která se víc vzdálila od přirozeného pořádku. 
Hlavní druhy hnutí mysli vznikají podle nich ze dvou 
druhů domnělého dobra a ze dvou druhů domnělého 
zla. A tak soudí, že jsou čtyři: žádostivost a radost 
vznikají z dobra, a to radost z dobra přítomného, žá
dostivost z dobra budoucího, a strach a zármutek 
ze zla, a to strach ze zla budoucího, zármutek ze zla 
přítomného. Věci, z jejichž příchodu máme strach, 
plní nás totiž zármutkem, když se s nimi setkáme.

/12 Radost a žádostivost se připínají k představě dobra, a



to tak, že žádostivost je přivábena a vznícena tím, «■ » 
se zdá dobrem, a je k tomu strhována, a radost stoupit 
do výše a jásá, jako by už dosáhla něčeho, po čem tou 
žila. Je totiž přirozené, že všichni jdou za tím, co nn 
zdá dobrem, a prchají před opakem. Proto jakmili 
se ukáže obraz jakékoli věci považované za dobro, 
sama přirozenost člověka pobízí, aby se snažil dosáli 
nout jí. Jestliže se to děje vytrvale a uváženě, puk 
říkají stoikové takové touze búlésis, my jí říkáme vůle. 
Oni soudí, že ji lze nalézt jen u mudrce, a definují ji 
takto: „Vůle je rozumná touha po něčem.“ Naproli 
tomu touha rozumu odporující a příliš mohutná jr 
náruživost nebo touha bezuzdná, kterou je možno 
nalézt u všech hlupáků.

/13 Rovněž když v nás dochází k takovému hnutí mysli, 
že pociťujeme nějaké dobro, dochází k tomu dvojím 
způsobem. Když jde o rozumné, klidné a mírné hnulí 
mysli, říká se mu radost; když však duše jásá nerozum
ně a nevázaně, tenkrát se tomu může říkat náruživá 
nebo přílišná radost, kterou definují jako nerozumné 
duševní vytržení. Odklánět se od zla je stejně přiroze
né jako toužit po dobru, proto budiž tento odklon, 
děje-li se s rozumem, nazván opatrnost, a je třeba si 
uvědomit, že ta může být jen u mudrce. Odklon nero
zumný a spojený s bojácnou a skleslou úzkostí nechť 
má jméno strach. Strach je tedy nerozumná opa
trnost.

/14 Přítomné zlo na moudrého nijak nepůsobí, kdežto 
u hloupých vyvolává zármutek, ti jím jsou postiženi 
při zlu domnělém a jejich duše je sklíčená a stísněná, 
protože neposlouchají rozum. Proto první definice 
zní: Zármutek je sklíčenost duše odporující rozumu. 
Tak jsou čtyři hnutí mysli a tři stavy duševní vyrovná-



nosti, protože proti zármutku žádný takový stav nestojí. 
Avšak stoikové soudí, že všechna hnutí mysli vznikají 
na základě úsudku a představy. Proto je definují přes
něji, aby se poznalo, nejen že jsou založeny na omylu, 
ale i že jsou v naší moci. Zármutek je tedy čerstvá před
stava přítomného zla, kdy se zdá správné, aby se duše 
poddala sklíčenosti; radost je čerstvá představa pří
tomného dobra, kdy se zdá správné oddávat se na
dšení; strach je představa hrozícího zla, které se zdá 
nesnesitelné; žádostivost je představa budoucího dobra, 
jehož přítomnost by byla užitečná.
Říkají však, že ony úsudky a představy, o nichž jsem 
mluvil jako o původcích hnutí mysli, nevyvolávají 
pouze tato hnutí, ale i jejich účinky, takže zármutek 
vyvolává něco jako bodnutí bolesti, strach jakýsi 
ústup a útěk duše, radost nemírné veselí, žádostivost 
působí chtivost neznající zábrany. Pojem „představa“, 
který jsem zahrnul do všech uvedených definicí, zna
mená podle nich slabý souhlas.
Navíc se každé hnutí mysli dělí na více druhů téhož 
rodu, například zármutek na závistivost (invidentia — 
kvůli jasnosti je třeba uchýlit se k slovu méně užíva
nému, protože závist — invidia se říká, nejen když se 
mluví o tom, kdo závidí, ale i o tom, komu se závidí), 
soupeření, nepřejícnost, soucit, úzkost, truchlení, smu
tek, útrapy, bolest, naříkání, znepokojení, mrzutost, 
trýzeň a zoufalství, případně další tohoto druhu. 
Strachu jsou podřazeny lenost, stud, hrůza, bázeň, 
děs, úzkost, zmatenost, ustrašenost; rozkoši škodoli
bost, požitek, vychloubání a podobně; žádostivosti 
jsou podřazeny hněv, prchlivost, nenávist, nepřá
telství, nesvornost, nenasytnost, touha a jiná hnutí 
toho druhu. Ty pak definují takto.



Závistivost je prý zármutek vyvolaný štěstím dru li • 
ho, které závidícímu neškodí.

8/17 Vždyť jestliže by někdo cítil bolest nad štěstím tolio, 
kdo mu ubližuje, nebylo by správné říkat mu závislí 
vec — například nedalo by se říci, že Agamemnón 
závidí Hektorovi; jestliže však někomu výhody dm 
hého vůbec neškodí, a on přesto cítí bolest nad tím, žn 
jich druhý užívá, ten je rozhodně závistivý.

Slovo soupeření je užíváno v dvojím významu, tak/r 
označuje vlastnost chvályhodnou i špatnou. Slovem 
soupeření je totiž označováno jednak napodobováni 
ctnosti (tím se zde však nezabýváme, neboť pat i i 
mezi vlastnosti chvályhodné), jednak zármutek z toho, 
jestliže někdo jiný užívá toho, po čem člověk zatoužil 
a co sám postrádá.

Nepřejícnost (chtěl bych, aby se pod tímto slovem 
rozumělo to, co znamená řecké zélotypiá) je zármutek 
z toho, že i druhý má to, po čem nepřejícný zatoužil.

/18 Soucit je zármutek nad neštěstím druhého, který trpí 
nespravedlivě; nikdo není totiž dojat soucitem nad 
potrestáním otcovraha nebo zrádce; úzkost je zármu
tek tísnivý, truchlení je zármutek způsobený trpkou 
smrtí někoho drahého, smutek je zármutek nutící 
k pláči, útrapy jsou zármutek spojený s obtížemi, bo
lest je zármutek mučivý, naříkání je zármutek spojený 
s kvílením, znepokojení je zármutek spojený s pře
mýšlením, mrzutost je zármutek trvalý, trýzeň je 
zármutek spojený s tělesným utrpením, zoufalství 
je zármutek bez naděje na zlepšení.

Co je podřazeno pojmu strach, je definováno takto.
119 Lenost je strach z nastávající práce,... hrůza je strach 

rozechvívající. To způsobuje, že důsledkem studu je 
ruměnec, důsledkem hrůzy bledost, třesení a cvakání



zubů; bázeň je strach z blížícího se zla, děs je strach 
připravující o rozum. Z toho vychází známý výrok 
Enniův:

Děs mně bezduchému všechnu moudrost z duše vyhání. 
Úzkost je strach, který následuje a dalo by se říci pro
vází děs, zmatenost strach pletoucí myšlenky, ustra- 
Šenost je trvalý strach.

'*/150 Druhy rozkoše popisují takto. Škodolibost je roz
koš z cizího zla bez vlastního prospěchu, požitek je 
rozkoš, která okouzluje duši sladkostí zvuků, a tomuto 
požitku sluchovému odpovídá požitek zrakový, hma
tový, čichový a chuťový, ty všechny jsou jednoho 
druhu a prostupují duši, jako kdyby byly v tekutém 
stavu. Vychloubání je rozkoš náruživá a příliš domýšli
vě se vynášející.

¡21 Co je podřazeno pojmu žádostivost, je definováno tak
to. Hněv je žádostivost dychtící potrestat toho, kdo 
nám podle našeho názoru nezaslouženě ublížil, prchli
vost je hněv, který se zrodí a hned vybuchne — Reko
vé jí říkají thýmósis —, nenávist je zakořeněný hněv, 
nepřátelství je hněv, který číhá na příležitost k pomstě, 
nevraživost je hněv trpčí, chovaný v hloubi duše a 
srdce, nenasytnost je neukojitelná žádostivost, touha 
je žádostivost přející si vidět někoho, kdo tu ještě 
není. Rozlišují také mezi žádostivostí a nenasytností: 
žádostivost se týká toho, co se o nějaké osobě nebo věci 
vypovídá (to je to, čemu dialektikové říkají katégoré- 
mata — výpovědi), například mít bohatství, dosá
hnout čestného úřadu, kdežto nenasytnost se týká 
věcí samých, například úřadů, bohatství.

122 Zdrojem všech hnutí mysli je pak podle nich neuměře- 
nost, což znamená celou myslí odpadnout od zdravého 
rozumu, přičemž toto odpadnutí je tak cizí rozumo



vým předpisům, že žádosti duše nelze vůbec řnhi 
nebo krotit. Tak jako uměřenost krotí touhy a zpft 
sobuje, že poslouchají zdravý rozum, a zachovává i. 
k čemu mysl úvahou dospěla, stejně tak jí nepřáteluk ■ 
neuměřenost rozplameňuje, uvádí ve zmatek a dráždi 
jakýkoli stav duševní. A tak se z ní rodí různé druli\ 
zármutku a strachu i ostatní hnutí mysli.

10/23 Jako vznikají v těle nemoci a neduhy, když je krev 
zkažená nebo když je nadbytek šťáv nebo žluči, stejně 
tak změtení nesprávných představ a boj, k němuž me»i 
nimi dochází, připravuje duši o zdraví a uvádí ji v cho
robný zmatek. Z duševních hnutí pak se tvoří za prví 
choroby, kterým oni říkají nosémata, a stavy těmto 
chorobám protikladné, které s sebou nesou chorobný 
odpor a nechuť k určitým věcem, a za druhé choroby 
zvané stoiky arrostémata a rovněž jim protikladné sta
vy odporu. Tady vynakládají stoikové, zejména Chrý- 
sippos, příliš mnoho úsilí na vyhledávání podobnost i 
mezi nemocemi těla a duše. Výklad o tom nechmo 
stranou, protože je málo potřebný, a věnujme se pro
bírání jádra věci.

/ 24 Je tedy nutné uvědomit si, že hnutí mysli spočívá 
v neustálém pohybu, jak na sebe představy nepravi
delně a zmateně narážejí. Když toto horečné vzrušení 
duše trvá delší dobu a jako by se usadilo v žilách a až 
do morku kostí, tu vznikne nemoc a neduh a ty stavy 
odporu, které jsou těmto nemocem a neduhům pro
tikladné.

11/ Jmenované stavy se odlišují jen v teorii, ale v praxi 
jsou těsně spjaté a vznikají z žádostivosti a z radosti. 
Neboť když někdo zatoužil po penězích a nepoužil 
okamžitě rozum jako nějaký sokratovský lék, který 
by ho z oné žádosti vyléčil, vnikne ono zlo do žil a uváz-



ne v útrobách, a hned jez toho nemoc a neduh, a když 
ty zastarají, nedají se vyrvat; jméno té nemoci je la
kota.
Podobně vznikají i ostatní nemoci, jako touha po slá
vě, přehnaná přízeň k ženám (to je to, čemu Rekové 
říkají filogynia) a další. Stavy, které jsou jejich proti
klady, vznikají podle jejich přesvědčení ze strachu, 
například nenávist k ženám, jak je popisována v Atiliově 
Misogynu, nebo nenávist k veškerému lidstvu, jakou 
podání připisuje Timónovi zvanému Misanthrop, nebo 
jako je nepohostinnost; všechny tyto neduhy duše 
mají svůj původ v jakémsi strachu z toho, před čím 
utíkají a co nenávidí.
Duševní neduh definují jako houževnatou, utkvělou 
a hluboko zakořeněnou představu o nějaké nežádoucí 
věci, jako by byla velmi žádoucí. Stav, který má svůj 
původ v odporu, definují takto: houževnatá, utkvělá 
a hluboko zakořeněná představa o věci žádoucí, jako 
by byla nežádoucí. Tato představa je soudem, že ta
kový člověk zná, co nezná.

Neduhu jsou podřízeny zhruba tyto vlastnosti: la
kota, ctižádostivost, nadměrná přízeň k ženám, své- 
hlavost, mlsnost, opilství, labužnictví a jim podobné. 
Lakota je houževnatá, utkvělá a hluboko zakořeněná 
představa, jako by peníze byly velmi žádoucí, a podob
né jsou definice ostatních stavů téhož druhu.
Definice různých druhů odporu jsou takovéto: nepo
hostinnost je houževnatá, utkvělá a hluboko zakoře
něná představa, že je třeba vyhnout se hostovi za kaž
dou cenu, a podobně se definuje nenávist k ženám, 
například Hippolytova, a nenávist k lidstvu, napří
klad Timónova.
Přejděme k pozorování podobnosti se zdravím těles-



ným a využijme konečně tohoto srovnání, oví< ••• 
v míře menší než stoikové. Jako jsou někteří lidé ní* 
chylnější k jedné nemoci, jiní k jiné (proto říkaní'

o některých, že jsou náchylní k rýmě, o jiných, 
jsou náchylní k průjmům, ne že by tyto potíže nu l> 

v této chvíli, ale že je mají často), tak jsou jedni nu 
chylní ke strachu, jiní k jinému hnutí; proto se u n< 
kterých mluví o úzkostlivosti, a ti jsou pak úzkou!li 
ví, u jiných o hněvivosti, která se liší od hněvu, a |- 
něco jiného být hněvivý, něco jiného být rozhněvám , 
tak jako se liší úzkostlivost od úzkosti. Nejsou toiu 
úzkostliví všichni, kteří někdy cítí úzkost, a ti, kt< n 
jsou úzkostliví, necítí úzkost bez přestání. Takový j< 
rozdíl i mezi opilostí a opilstvím a něco jiného je milkn 
vání, něco jiného milování.

/28 Tato náchylnost různých lidí k různým nemocem mu 
velký rozsah, neboť se týká všech hnutí mysli. Je zjev 
ná i v mnoha vadách, ale zvláštní jméno nemá. Jsou 
tedy lidé nazýváni závistiví, zlomyslní, bázliví a sou 
citní proto, že jsou k těmto hnutím mysli náchylní, 
a ne proto, že by jimi byli stále ovládáni. Tato náchyl 
nost k jednotlivým druhům nechť je nazývána obdob
ně jako u těla neduh, jen když se tím bude rozumě i 
sklon k churavění.

Ve vztahu k dobrým věcem nechť se tomu, že každý 
je způsobilejší k nějakému jinému dobru, říká náklon
nost, ve vztahu ke špatným náchylnost, aby se tím 
naznačil sklon k uklouznutí, a ve vztahu k tomu, co 
není ani dobro, ani zlo, nechť se užívá první z těch 
dvou slov.

13/ A jako se u těla vyskytuje nemoc, neduh nebo vada, 
stejně tak i u duše. Nemocí se nazývá porušení celého 
těla, neduhem nemoc, která vede ke slabosti, vadou



Hlav, při němž části těla nejsou v souladu, takže dochází 
k zrádnosti údů, k jejich pokřivení a znetvoření.
Proto ony první dvě věci, nemoc a neduh, vznikají 
z otřesení a zmatení celkového tělesného zdraví, avšak 
vada je viditelná sama o sobě, přičemž zdravotní stav 
je neporušen. Avšak u duše můžeme odlišit nemoc od 
neduhu jen úvahou, vadnost pak je sklon nebo stav 
po celý život nestálý, sám v sobě rozporný. Z toho vy
plývá, že v prvním případě z porušení představ vzniká 
nemoc a neduh, v druhém případe nestálost a rozpor
nost. Každá vada neobsahuje totiž stejné podoby ne
souladu, například stav těch, kteří nejsou příliš vzdáleni 
od moudrosti, je sice v rozporu sám se sebou, pokud 
je nemoudrý, ale není zmrzačený a zrůdný. Nemoci 
a neduhy jsou druhy vadnosti, je však otázka, zda jsou 
jejími druhy i hnutí mysli.
Vady jsou totiž stavy trvalé, kdežto hnutí mysli jsou 
stavy přechodné, takže nemohou být druhy stavů trva
lých.

Podobnost duše a těla existuje jak ve věcech špat
ných, tak i dobrých. Přednostmi těla jsou totiž krása, 
síla, zdraví, pevnost, čilost, a stejné přednosti má i duše. 
Tělesná rovnováha, při níž jsou ve shodě různé části, 
z nichž jsme složeni, to je zdraví, a stejně se mluví
0 zdraví duševním, když soudy a představy duše jsotx 
v souladu. Jedni se domnívají, že tato duševní ctnost 
je samotnou uměřeností, jiní zas, že poslouchá příkazy 
uměřenosti, že se k ní pevně přimyká a nemá svou vlast
ní podobu, ale ať je tím nebo oním, má ji jen mudrc. 
Dále je tu jakési duševní zdraví, které může být údělem
1 člověka nemoudrého, když je duševní pomatenost 
lékaři vyléčena.
A jako v těle existuje jakýsi vhodný tvar lidů spojený



s příjemnou barvou a tomu se říká krása, tak i u <lu<>. 
vyrovnanost a důslednost představ a soudů spoj on A 
s jistou pevností a stálostí, která je důsledkem ctnou! i 
nebo obsahuje samotnou podstatu ctnosti, senazýv.i 
krása. Rovněž síly duše jsou podobné silám těla, jcli<- 
energii, jeho zdatnosti, a jsou také označovány |><, 
dobnými jmény.

To, co je u těla hbitostí, má však jméno čilost; tu 
je v duševním životě také považována za chvályhod 
nou vlastnost pro schopnost duše proběhnout v krát 
kém čase množství věcí.
Nepodobnost mezi dušemi a těly je v tom, že silim 
duše nemůže být napadena nemocí, kdežto tělo ano, 
avšak k poškození těla může dojít bez zavinění, kdežto 
k poškození duše ne. Všechny nemoci a hnutí mysli 
pocházejí z pohrdání rozumem, proto se vyskytují 
jen u lidí, neboť zvířata se sice chovají zhruba stejně, 
avšak do hnutí mysli neupadají.
Mezi bystrými a omezenými je však rozdíl v tom, žo 
nadaní jsou nemocí zachvacováni pomaleji, tak jako 
korintský kov rzí, a rychleji se zotavují, kdežto lidé 
omezení ne. Navíc duše člověka s dobrým nadáním 
nepodléhá každé nemoci a každému hnutí, neboť 
lidská přirozenost není stejně náchylná ke všem va
dám; mnohé jsou bezuzdné a divoké, avšak některé 
vypadají na první pohled jako člověku vlastní, na
příklad soucit, zármutek, strach. Soudí se však, žc 
duševní neduhy a nemoci se dají obtížněji vyrvat z du
še než ony největší vady, které jsou protikladem ctnos
tí. Vady mohou být totiž odstraněny, i když nemoci 
trvají, protože vyléčení nemocí není tak rychlé jako 
odstranění vad.
Tu máš to, co o hnutích mysli prostě a jasně vykládají



stoikové. Oni těmto výkladům říkají řecký logika — lo
gické věty, pouěky, protože jsou vedeny liodně důklad
ně. Protože jimi naše řeě překonala, abych tak řekl, 
obtížnou plavbu mezi úskalími, plujme v naší diskusi 
dál zvoleným směrem, jestliže byl ovšem můj výklad 
vzhledem k nejasnosti předmětu dostatečně jasný. 
POSLUCHAČ: Ano, byl dost jasný. Kdyby snad bylo 
třeba podívat se na něco důkladněji, necháme si to 
najindy. Teď čekám na ony plachty, o kterých jsi 
před chvílí mluvil, a na plavbu. 

lJ/34 UČITEL: Protože ctnost, jak jsem o ní mluvil na ji
ných místech a jak o ní ještě často budu muset mluvit 
vzhledem k tomu, že většina otázek vztahujících se 
k životu a mravům vychází ze ctnosti jako z pramene, 
protože tedy ctnost je stav duševní stálosti a duševního 
souladu zajišťující chválu těm, jimž je vlastní, a to 
stav chvályhodný sám sebou a o sobě, nezávisle na své 
užitečnosti, vycházejí z ní čestná přání, čestné myšlen
ky a čestné činy, zkrátka správný rozum; ovšem ctnost 
sama může být stručně označena jako správný ro
zum. Protikladem této ctnosti je mravní vadnost (tak 
bych totiž chtěl raději než slovem špatnost vyjádřit 
to, čemu Řekové říkají kakiá — špatnost, neboť špat
nost je pojmenování určité jednotlivé vady, mravní 
vadnost je pojmenování všech); ta probouzí k životu 
hnutí mysli, což jsou, jak jsem řekl před chvílí, vzruše
né a prudké pohyby duše, protivící se rozumu a na
nejvýš nepřátelské klidu mysli a života. Hnutí mysli 
přinášejí totiž s sebou úzkostné a trpké pocity zármut
ku a postihují a oslabují duši strachem. Také příliš
nou žádostí, kterou nazýváme někdy touha, jindy žá
dostivost, rozněcují jakousi duševní bezuzdnost, která 
je naprosto odlišná od uměřenosti a sebeovládání.



/35 Jestliže tato bezuzdnost někdy dosáhne toho, po (Vm 
zatoužila, tu dojde k tak bouřlivému výbuchu radonii,

že
všechno počínání rovnováhu ztrácí, 
jak to říká člověk, který se domnívá, že

nemírná rozkoš ducha je největší poblouznění.
Léčení každého takového zla spočívá jen ve ctnosti.

16/ Co však je nejen nešťastnější, ale i odpornější a oškli 
vější než člověk postižený, oslabený a ubitý zármut 
kem? Velmi blízko takovému neštěstí je ten, kdo no 
bojí, že se blíží nějaké zlo, a polomrtvý rozrušením 
klesá na duchu. Když básníci chtějí naznačit takové 
působení zla, nechávají v podsvětí nad Tantalem visel 
balvan

za zlé činy, zpupnost jnysli a za jazyk svévolný.
To je obecný trest za hloupost, neboť nad všemi, je

jichž mysl je v rozporu s rozumem, stále visí nějaká 
taková hrůza.

/ 36 Tato ničivá hnutí mysli, myslím zármutek a strach,
i druhá dvě veselejší, žádostivost stále po něčem lač
ně toužící a neopodstatněná rozjařenost, to jest náru
živá radost, ta se příliš neliší od šílenství. Z toho lze 
pochopit, jaký je ten, koho jednou nazýváme uměře
ným, jindy skromným a střídmým, jindy vyrovnaným 
a zdrženlivým; tyto vlastnosti někdy shrnujeme pod 
společné označení řádnost, jako kdyby to byl zdroj 
všech vlastností ostatních. Vždyť kdyby nebyly v tom
to jméně obsaženy všechny ctnosti, nikdy by rčení, 
že řádný člověk dělá všechno správně, nenabylo tak 
obecné platnosti, že se už stalo příslovečným. Stoikové 
to říkají o mudrci, a lidem se zdá, že je to výrok příliš 
obdivný a nadnesený.

17/37 Tedy ten, ať je to kdokoliv, kdo je svou uměřeností a



vyrovnaností ve své duši klidný a sám se sebou smíře
ný, takže ani nechřadne starostmi, ani se nenechává 
přemoci strachem, ani neplane netrpělivostí v žíznivé 
touze po něčem, ani se nerozplývá v rozdychtění ne
opodstatněnou rozjařeností, to je ten mudrc, kterého 
hledáme, to je ten blažený člověk, kterému se nic z lid
ských věcí nemůže zdát nesnesitelné, aby kvůli tomu 
musel klesat na duchu, ani příliš radostné, aby musel 
jásat. Co by se také mělo na tomto světě zdát velké 
tomu, jenž zná celou věčnost a velikost vesmíru? 
Vždyť co z lidských snah se může při tak nepatrné délce 
lidského života zdát velké mudrci, jehož duch stále 
bdí, takže se mu nemůže stát nic nepředvídaného, nic 
nečekaného, nic zcela nového?

/38 Mudrc také upírá tak pronikavý pohled na všechny 
strany, že vždy vypátrá nějaké sídlo pro sebe, nějaké 
místo, kde by mohl žít bez obtíží a bez úzkosti, takže 
vhodným způsobem a s klidem snese každou nehodu, 
kterou na něho Štěstěna sešle.

Kdo toto bude činit, nejenže bude prost zármutku, 
ale i všech ostatních hnutí mysli. Duše prostá těchto 
hnutí činí lidi dokonale a naprosto blažené, kdežto když 
je rozbouřená a vymkne se spolehlivému vedení zdra
vého rozumu, ztratí nejen mravní rovnováhu, ale
i zdraví.

Proto musíme pokládat za chabé a slabé názory a ho
vory peripatetiků, kteří učí, že duševní hnutí jsou nut
ná, ale stanoví jakousi míru, která by se neměla pře
kročit.

/39 Určuješ míru mravní vadě? Není snad mravní vadou
neposlouchat rozum? Neučí snad rozum dost důraz
ně, že není dobrem taková věc, po které žhavě 
toužíš nebo po jejímž dosažení nemírně jásáš, a zlem,



co tě srazí k zemi nebo co tě dožene takřka k šílen«i \ i. 
když se bojíš, aby tě to nesrazilo? A že všechen i< m 
příliš velký smutek nebo příliš velká radost má h\u| 
původ v poblouzení, které se u omezených během dnli\ 
zmenšuje, takže jinak snášejí takové věci, když už junu 
staré, a jinak čerstvé, třebaže zůstávají stále stejm . 
kdežto moudrého se ani nedotkne?

/40 A dále jak si máme představovat onu míru? Pokusní, 
se najít míru pro zármutek, jemuž se věnuje ncjvi< 
pozornosti. U Fannia stojí, že Publius Rupilius těžen 
nesl, že jeho bratr propadl při konsulských volbáeli 
Ale zdá se, že překročil míru, vždyť kvůli tomu zemřel. 
měl to tedy snášet víc s mírou. A co kdyby to byl sici 
snášel s mírou, ale kdyby k tomu byla přistoupila 
ztráta dětí? Byl by vznikl nový zármutek, ale takr 
mírný; přesto však by to byl přírůstek značný. A et» 
kdyby k tomu přistoupily velké tělesné bolesti, ztrát ;i 
majetku, slepota, vyhnanství? Kdyby úměrně s jed 
notlivými zly přibýval i zármutek, souhrn by se stol 
nesnesitelný.

18/41 Kdo tedy hledá míru pro vadu, počíná si podobně, jako 
kdyby pokládal za možné, aby se člověk, který sr 
vrhne z Leukadské skály, mohl zastavit v letu, kdyby 
chtěl. Tak jako tohle není možné, stejně tak se duši- 
rozrušená a rozbouřená nemůže udržet v mezích ani 
zastavit tam, kde chce, a vůbec všechno, co je zhoub
né, když roste, je škodlivé, když vzniká.

/42 Avšak zármutek a ostatní hnutí mysli jsou jistě ničivé, 
jestliže se zvětší, mají tedy v sobě hned v okamžiku 
svého vzniku mnoho ničivé síly. Samy se totiž podněcují 
k růstu, jakmile jednou došlo k odklonu od rozumu, 
a slabost je shovívavá sama k sobě, nerozvážně vy
jíždí na širé moře a nenalézá místo k zastavení. Pro



to vůbec nezáleží na tom, zda peripatetikové soudí, že 
existují umírněná hnutí mysli, nebo umírněná nespra
vedlivost, umírněná zbabělost, umírněná neuměře- 
nost; vždyť kdo stanoví vadám míru, ten na sebe bere 
část vad; to je samo o sobě nenáviděné, a je to tím ne
příjemnější, protože se nacházejí na kluzké půdě, a 
když do nich jednou někdo na svahu strčí, řítí se dolů 
a neexistuje způsob, jak je zastavit.

19/43 A co říci o tom, že tíž peripatetikové o těchto hnutích,
o nichž my si myslíme, že musejí být vytržena z koře
ne, tvrdí, nejen že jsou přirozená, ale že jsou přírodou 
dána k užitku? Vykládají to takto.

Nejprve mnohomluvně chválí hněvivost, říkají o ní, 
že je brusem statečnosti a že je mnohem prudší útok 
rozhněvaných na nepřítele i na špatného občana, že 
však jsou malicherné úsudky těch, kteří uvažují 
takto: „Je správné, že se svádí tato bitva, sluší se 
zápasit za zákony, za svobodu, za vlast.“ Takové úva
hy nemají žádnou sílu, jestliže se statečnost nerozpálí 
hněvem. A nedisputují jen o válečnících; věří, že vůbec 
není možné vydávat přísnější rozkazy, jestliže nejsou 
spojeny s určitou trpkou hněvivostí. Neuznávají ko
nečně řečníka, který nejen při obžalobě, ale ani při 
obhajobě není pobízen hněvivostí — i kdyby tu žádná 
nebyla, má být podle jejich názoru aspoň slovy a pohy
bem předstírána, aby řečníkův přednes roznítil poslu
chačův hněv. Tvrdí konečně, že nevypadá na muže 
ten, kdo se neumí hněvat, a čemu my říkáme klidnost, 
oni nazývají hanlivým názvem liknavost.

/44 A nejenže chválí tuto vadu (hněv je totiž podle naší 
nedávné definice žádostivost pomsty), ale tvrdí, že celý 
ten druh žádostivosti nebo dychtivosti byl dán příro
dou k nej vyššímu užitku; nikdo prý nemůže dělat



nic vynikajícího, leda to, k čemu má chuť. Themidt" 
kles se v noci procházel po ulici, protože prý nemohl 
usnout, a když se ho ptali na příčinu, odpovídal jim. 
že ho budí ze sna Miltiadovy úspěchy.

Kdo neslyšel o Démosthenově ponocování? Ten íi 
kal, že ho mrzí, když se někdy ráno některý řemeslnil 
dá do práce dřív než on.

Konečně ani v samotné filosofii by její přední zástupci 
nebyli mohli učinit tak velký pokrok ve svém studiu 
bez horoucí dychtivosti. Slyšeli jsme, že Pýthagorňw, 
Démokritos i Platón procestovali nej vzdálenější zemr 
Soudili totiž, že musí jít tam, kde by bylo možno ně
čemu se naučit, ať to bylo cokoliv. Lze si myslit, že 
by něco takového bylo možné bez horoucí dychtivost i V 

20/45 O samotném zármutku, o němž jsme řekli, že je před 
ním nutno prchat jako před odporným a strašným ne
tvorem, prohlašují, že byl přírodou zaveden jako za
řízení velmi užitečné, aby lidé cítili bolest z toho, kdy/ 
jsou za provinění postihováni napomínáním, výtkami 
a hanou. Zdá se totiž, že byla dopřána beztrestnosi 
za viny těm lidem, kteří snášejí hanu a ztrátu dobrého 
jména bez bolesti. Je lepší cítit výčitky svědomí. 
Na to naráží známý výrok Afraniův vzatý ze života. 
Když nezvedený syn zvolal:

Běda, jak jsem nešťastný! 
tu odpoví přísný otec:

Ať je to cokoli, jen když ho něco bolí.
/46 I ostatní druhy zármutku jsou prý užitečné — soucit 

k přinášení pomoci a k úlevě těm, kteří se dostali ne
zaviněně do neštěstí; ani samotné soupeření a nepře
jícnost nejsou neužitečné, protože buď takový člověk 
vidí, že nedosáhl toho, co druhý, nebo že druhý do
sáhl toho, co on; kdyby věru někdo odstranil strach, byla



by prý odstraněna veškerá pečlivost v životě lidí, 
která je největší u těch, kteří se bojí zákonů, úřadů, 
chudoby, ztráty cti, smrti, bolesti. Ye svých úvahách 
docházejí k závěru, že by ony druhy zármutku měly 
být okleštěný, že však není ani možné, ani nutné vyrvat 
je i s kořenem a že takřka ve všem je střední cesta 
nejlepší. Zdá se ti, že tyto výklady jsou nicotné, nebo 
že mají něco do sebe?
POSLUCHAČ: Mně se zdá, že na nich něco je, a proto 
čekám, co tomu řekneš ty.

I /'1'7 UČITEL: Snad na něco přijdu, ale napřed toto: vi
díš, jak ohleduplně si počínali akadémikové? Řeknou 
prostě jen to, co se vztahuje k věci. Peripatetikům 
odpovídají stoikové. Pro mne za mne ať se perou, já 
nepotřebuji nic jiného než vyzkoumat, kde je největší 
pravděpodobnost. Je v tomto problému něco, odkud 
by bylo možné dostat se k nějakému pravděpodobné
mu závěru, což je hranice, za kterou se lidská mysl 
nedostane? Je to Zénónova definice hnutí mysli, kte
rou považuji za správnou. Tato definice zní: „Hnutí 
mysli je pohyb duše protivící se rozumu a odporující 
přírodě,“ nebo stručněji: „Hnutí mysli je prudší žá
dost,“ přičemž se slovem prudší rozumí taková žádost, 
která je vzdálená od přirozené stálosti.

/4-8 Co bych mohl namítnout proti těmto definicím? Do
dávám jen, že to jsou slova lidí, kteří diskutují rozváž
ně a bystře, kdežto řeči o duševním zápalu a brusech 
ctností, to je jen krasořečnická okázalost. Cožpak může 
být statečný muž statečný jen tenkrát, když se začne 
zlobit? To platí pro gladiátory; ačkoliv i u nich vidíme 
často duševní vyrovnanost:

Mluví spolu, dorážejí, hned otázka, žádost zas, 
takže vypadají spíš klidní než rozhněvaní. Připouštím



ovšem, že k tomuto druliu může patřit jakýsi Pacidi-m 
nus, jehož duševní stav líčí Lucilius takto:

Ty se ptáš, jestli ho zabiju, přemohu? Určitě. Takhh' 
asi to dopadne: nejdřív já do tváře dostanu jednu, 
potom mu, lumpovi, propíchnu mečem žaludek, pln» 
Mám k tomu chlapovi odpor, že bojuji s hněvem,

a čekul.
druhý až sevře v pěst meč — nic jiného není tak dloube 
Tak mě unáší hněv, jejž zápal a nenávist budí.

22/49 U Homéra však vidíme, jak Aiás postupuje bez triu 
gladiátorské hněvivosti s velmi radostnou náladou 
když jde bojovat s Hektorem. Jakmile vzal zbnm 
do rukou, přinesla jeho chůze radost druhům, kdežto 
nepřátelům hrůzu, takže i sám Hektór, jak to popisuj« 
Homér, se třásl na celém těle a litoval, že ho vyzval 
na souboj. Ještě než se utkali, pohovořili spolu klidu< 
a nevzrušeně a ani při samotném souboji si nepočínali 
hněvivě a vztekle.

Já si myslím, že ani onen Torquatus, který prvm 
dostal toto příjmení, nestáhl Galovi z krku řetěz vc 
hněvu, ani Marcellus nebyl u Clastidia tak statečný 
proto, že byl rozhněvaný.

/ 50 O Afričanovi Mladším, který nám je známější, protože 
jeho památka je čerstvější, bych mohl dokonce přísa
hat, že nebyl rozpálen hněvem tenkrát, když v boji 
zakryl štítem Paeligna Marka Alliennia a vrazil nepří
teli meč do hrudi. Pokud jde o Lucia Bruta, tu bych 
možná byl na rozpacích, zda ho k příliš prudkému 
útoku na Arrunta nedolmala nesmírná nenávist k ty
ranovi. Vidím totiž, že padli oba v boji zblízka ranami, 
které zasadil jeden druhému.

Proč sem tedy zanášíte hněv? Není snad statečnost 
schopná zaútočit, jak se sluší a patří, aniž začala šílet?



Nebo si snad myslíš, že Hercules, kterého vynesla 
na nebe právě tato statečnost, kterou vy máte za hně
vivost, bojoval s erymanthským kancem nebo s ne

ván chytil za rohy marathónského býka ? Dej si pozor, 
možná že statečnost vůbec není vzteklá a že hněvivost 
je skrznaskrz známkou slabé povahy. A statečnost 
bez rozumu není myslitelná.

2:i/51 Je třeba pohrdat lidskými věcmi, je třeba nedbat na 
smrt, bolesti i námahy nutno pokládat za snesitelné. 
Když jsou tyto zásady utvrzeny naší úvahou, tu je ona 
statečnost silná a stálá, ledaže si snad myslíme, že je

a zmužile. Mně se zdá, že ani Scipio, ten, co byl ponti- 
fex maximus a co prohlásil za pravdivou stoickou zá
sadu, že mudrc není nikdy soukromá osoba, nebyl 
rozhněván na Tiberia Graccha tenkrát, když nechal 
stranou slabého konsula, a ačkoli byl soukromá osoba 
bez úřadu, počínal si jako konsul a vyzval ty, kteří si 
přejí blaho státu, aby šli za ním.

/52 Nevím, zda jsem i já ve své veřejné činnosti vykonal 
něco statečného; jestliže jsem však něco takového vy
konal, rozhodně jsem to nevykonal v hněvu. Je snad 
něco podobnějšího šílenství než hněv? Ennius jej dobře 
označil jako začátek šílenství. Barva pleti, hlas, oči, 
dech, neschopnost ovládat řeč a jednání — co je na 
tom všem zdravého? Co je ošklivějšího než homérský 
Achilleus a Agamemnón, když se hádají? Aianta při
vedl hněv dokonce až k zuřivému šílenství a k smrti.

Statečnost tedy nepotřebuje volat na pomoc hněvi
vost, je sama sebou dostatečně opatřena, připravena 
a vyzbrojena. Takhle by se mohlo říci, že i opilost je 
užitečná statečnosti, že je užitečná i nepříčetnost, pro-

mejským lvem rozhněván? Nebo že Théseus rozhně-

konáno působením hněvu, co je konáno úsilně, horlivě



tože i šílení i opilí provádějí často mnoho věcí s vči' ■ 
rázností. Aiás byl vždy statečný, ale nejstatečm | ■■■ 
byl, když se pomátl. Vždyť 

jednal jako hrdina: když Danaové couvali, 
tenkrát rozhoď vlastní rukou toho boje výsledek.

24/53 Obnovil bitvu v záchvatu šílenství: mám tedy prolil i 
sit šílenství za užitečné? Prozkoumej definice stat<< 
nosti, pochopíš, že nepotřebuje zlost. Statečnost je Ir 
dy „duševní stav poslouchající nej vyšší zákon při sna 
šení toho, co se přihodí“, nebo „zachovávání pevnčlm 
soudu při podstupování a odrážení toho, co se ziln 
děsivé“, nebo „znalost toho, co je děsivé a co ncm 
děsivé nebo co je vůbec bezvýznamné, zachovávající
o tom pevný soud“, nebo stručněji, jak to definuj** 
Chrýsippos (výše uvedené definice pocházejí od Sfai- 
ra, který je podle názoru stoiků obzvlášť dobry 
v definování — vcelku jsou si ovšem téměř všech
ny podobné, avšak jedna vysvětluje obecné pojmy lépe 
než druhá) — jakže to tedy definuje Chrýsippos? 
Říká: „Statečnost je znalost toho, co je nutné snést, 
nebo duševní stav beze strachu poslouchající při trpěni 
a snášení nejvyšší zákon.“ Můžeme sice stoiky ostře 
kritizovat, jak činil Karneadés, přesto však se bojím, 
že to jsou jediní pořádní filosofové. Kterápak z těchto 
definicí neobjasňuje naši znalost statečnosti, skrytou 
a zahalenou v nás všech? A kdo by po tomto objasnění 
ještě něco hledal pro válečníka nebo velitele nebo řeč
níka a myslil, že bez vzteklosti nejsou schopni vykonat 
nějaký statečný čin?

/ 54 A co stoikové? Když říkají, že jsou šílení všichni, kteří 
jsou nemoudří, neopírají svůj soud právě o tyto de
finice? Odstraň hnutí mysli a především hněvivost, 
hned se bude zdát, že říkají nesmysly. Oni to však vy



kládají tak, že všichni nemoudří jsou šílení, tak jako 
všechen kal páchne. Ale ne stále. Zamíchej ho, ucítíš 
to. Stejně tak hněvivý není stále rozhněvaný; podráždi 
ho, hned ho uvidíš zuřit. Jakápak je tato válečnická 
hněvivost, když se vrátí domů, jaká je k manželce, 
k dětem, k služebnictvu? Je i tenkrát užitečná? Je 
tedy něco, co může udělat lip vzrušená mysl než stálá? 
Nebo může se někdo hněvat bez pobouření mysli? 
Dobře tedy naši předkové, ačkoli všechny vady jsou 
závislé na mravech (mores), nazvali mrzouty (morosi) 
jen hněvivé, protože nic není odpornější než hněvivost.

¡1!» / f>5 Pro řečníka se věru vůbec nesluší, aby se hněval, avšak 
není neslušné hněv předstírat. Zdá se ti snad, že se 
hněváme, když při nějakém procesu něco říkáme 
ostřeji a důrazněji? A když už je spor dávno projedna
ný a odbytý a my připravujeme knižní vydání řečí, 
píšeme snad v hněvu?

A kdo to potrestá? Jen svažte ho!
Myslíš si, že Aesopus někdy hrál rozhněvaný nebo že 
Accius psal v hněvu? Takové city se dají výborně za
hrát a řečník, jestliže to je ovšem opravdový řečník, 
to zahraje lip než nějaký herec, ale při takové hře zů
stává mysl nevzrušená a klidná.

Avšak chválit žádostivošt, kolik žádostivosti v tom 
je! Poukazujete mi na Themistoklea a Démosthena, 
přidáváte Pýthagora, Démokrita, Platóna. Jakže? 
Vědeckou činnost označujete jako žádostivost? Vždyť 
studium i těch nejlepších věcí, jako jsou ty, které uvá
díte, musí být klidné a pokojné. Co je to za filosofy, 
kteří chválí zármutek, něco, co je hodné největšího 
opovržení? Někdo by však mohl namítnout, že velmi 
vhodně říká Afranius:

Ať je to cokoli, jen když ho něco bolí.



Ano, on to však řekl o zkaženém a lehkomyslném 
mladíkovi, kdežto my zkoumáme, kdo je muž Hlnl, 
a moudrý. Dobrá, ať si má takový hněv setník n<■!••• 
praporečník nebo jiní, o nichž není třeba mluvit, ahv 
chom neprozradili tajemství řečníků. Je totiž u/i 
tečné, aby užíval hnutí mysli ten, kdo nemůže užívm 
rozum; jenže my, a nepřipomínám to poprvé, my zkou 
máme, kdo je to mudrc.

26/56 „Avšak je užitečné i soupeření, nepřejícnost, soucit " 
Proč bys měl spíš mít soucit než pomoci, jestliže hyn 

to mohl udělat? Či nemůžeme snad bez soucitu h\i 
dobročinní? Není totiž naší povinností brát na 8<Im 
kvůli jiným zármutek, ale ulehčovat jiným zármulrk. 
jestliže to je pro nás možné. Být k druhému nepřejím v 
nebo soupeřit s ním oním špatným druhem soupeřím, 
které je podobné žárlivosti v lásce, kolik užitečnou) i 
to v sobě má? Ve skutečnosti se ten, kdo soupríi, 
trápí pro cizí dobro, že on je nemá, kdežto nepřejícn\ 
se trápí pro cizí dobro, že i jiný je má. Jak by bylo 
možné souhlasit s tím, že chceš-li něco, tu místo aby 
ses o to pokusil, oddáš se zármutku? Neboť jen chtít 
mít je to největší bláznovství.

157 Kdo by však mohl právem chválit střední míru zlu V 
Jak by přece mohl nebýt žádostivý nebo chtivý ten, 
v kom by byla žádostivost nebo chtivost? Jak by 
mohl nebýt hněvivý, v kom by byl hněv ? Nebýt úzkost - 
livý, v kom by byla úzkost? Nebýt ustrašený, v kom 
by byl strach? To tedy považujeme žádostivého, hně
vivého, úzkostlivého a bázlivého za moudrého? O jeho 
výtečnosti se toho dá říci hodně jak chceš rozvláčné 
a obšírně, ale nejstručnější je toto: moudrost je zna
lost věcí božských i lidských a poznání příčiny každé 
věci. Z toho vyplývá, že napodobuje věci božské a



všechny věci lidské považuje za nižší než ctnost.
Tobě se tedy zdá, jak jsi řekl, že do ní padá hnutí 

mysli jako do moře, které je hříčkou větrů? Co by 
mohlo uvést ve zmatek tak velkou vážnost a stálost? 
Snad něco nenadálého nebo náhlého? Co takového 
se může stát tomu, kdo si předem promyslil, co se 
může člověku přihodit? Vždyť pokud jde o jejich tvr
zení, že je třeba oklestit, co je přílišné, a ponechat, co 
je přirozené — co může být přirozené, aby to mohlo 
být současně přílišné? Tohle všechno vyrostlo totiž 
z kořenů poblouzení. A ty mají být úplně vytrhány 
a vytahány, ne ořezány nebo okleštěný.

'M158 Protože však mám podezření, že se víc než o mudrce 
zajímáš o sebe samého (o něm si totiž myslíš, že je prost 
jakéhokoli hnutí mysli, a sám bys takový chtěl být), 
podívejme se, jak účinné jsou léky, které používá fi
losofie na nemoci duše. Je přece určitě nějaký lék a 
příroda nebyla k lidstvu tak nevraživá a nepřátelská, 
aby vynalezla tolik prostředků k uzdravení těla, 
ale žádný k uzdravení duše. O duše se dokonce zaslou
žila víc, protože léky pro tělo se berou zvenčí, kdežto 
léčení duší je obsaženo v nich samých. Avšak čím 
větší a božštější je výbornost duší, tím větší péči si 
žádají. Proto dobře užívaný rozum vidí, co je nej
lepší, rozum užívaný nedbale se zaplétá do mnoha 
omylů.

/ 59 Musím už tedy celý svůj výklad obrátit k tobě; před
stíráš totiž, že se ptáš na mudrce, ale ptáš se možná 
sám na sebe.

Jsou různé způsoby, jak léčit ona hnutí mysli, o kte
rých jsem vykládal. Všechny druhy zármutku nelze 
totiž utišit jedinou metodou — jiný lék je třeba použít 
pro truchlícího, jiný pro soucitného, jiný pro závidě-



jícího. Musíme také při všech čtyřech druzích lihnu 
mysli rozlišovat, zda by bylo lepší zaměřit vyklel 
na hnutí mysli obecně, jež spočívá v pohrdání rozumí m 
nebo v příliš velké žádostivosti, nebo na jednotliví! 
hnutí, totiž na strach, žádostivost a ostatní, a zda no 
nezdá, že by se nemělo těžce snášet to, co dalo počátek 
zármutku, nebo že by měl být vůbec odstraněn zármu 
tek, ať byl vyvolán čímkoli; takže kdyby někdo t< /.<. 
nesl, že je chudý, vykládal bys, že chudoba nmi 
zlo, nebo že člověk nemá nic nést těžce. Samozřejm. 
je lepší to druhé, že není třeba ustupovat před zárniut 
kem — nebudeš muset vyklidit pole zármutku v pn 
padě, že tvůj výklad o chudobě nebude přesvědčivý, 
Jestliže se však odstraní zármutek vhodnými důvo 
dy, jaké jsem užil včera, odstraní se tím jaksi i zlo 
chudoby.

28/60 Ale každé takové hnutí mysli by mohlo být odklizeno 
uklidněním duše, a to tak, že bys dokázal, že ani ncm 
dobrem to, z čeho vzniká radost nebo žádostivost, 
ani že není zlem to, z čeho vzniká strach nebo zármu 
tek. Bezpečná metoda, vhodná k vyléčení, je však 
tato: dokázat, že hnutí mysli sama o sobě jsou něčím 
vadným a že nemají v sobě nic přirozeného ani nut
ného; tak například vidíme, že se i sám zármutek zmír- 
ňuje, když člověku zarmoucenému vytkneme slabost 
zženštilé duše a když pochválíme vážnost a vyrovna
nost těch, kteří snášejí lidský úděl bez rozčilování. 
To se stává obvykle těm, kteří to sice pokládají 
za zlo, ale soudí, že je třeba snášet to klidně. Něk<lo 
považuje za dobro rozkoš, jiný peníze, avšak je možné 
odvrátit prvního od nezdrženlivosti i druhého od lako
ty. Ten první způsob a výklad, který současně odstra
ňuje klamnou představu i zármutek, je sice užitečnější,



ale zřídka je úspěšný a nelze ho použít u obyčejných 
lidí.

/(»I Jsou však i některé druhy zármutku, které onen lék 
vůbec nemůže zmírnit. Například kdyby někdo těžce 
snášel, že v něm není ctnost, statečnost, smysl pro po
vinnost, čestnost, ten by se sice trápil pro věci zlé, ale 
v jeho případě by bylo nutné použít jiný způsob léče
ní, a to takový, jaký by mohl najít souhlas u všech 
íilosofů, i u těch, kteří se v ostatních věcech rozcházejí. 
Všichni se totiž musí shodnout na tom, že hnutí mysli 
odvrácená od správného rozumu jsou vadná, takže
i když to, co probouzí strach a zármutek, je zlo, nebo to, 
co probouzí žádost a radost, je dobro, přece hnutí mysli 
samo je vadné. Chceme přece, aby člověk, kterého 
prohlásíme za velkodušného a statečného, byl vyrov
naný, klidný, vážný, povznesený nad všechny věci 
lidské. Takovým však nemůže být někdo, kdo truchlí, 
kdo se bojí, kdo touží nebo kdo je ztřeštěně veselý. 
Takové stavy jsou totiž vlastní těm, kteří lidské přího
dy považují za důležitější než svou duši.

•JM/62 Proto, jak jsem už řekl, způsob léčení je u všech fi
losofů týž, takže není třeba mluvit o tom, jaké jsou 
příčiny hnutí mysli, ale o hnutích mysli samotných. 
A tak především když jde jen o to, aby byla odstraně
na žádostivost jako taková, není třeba zkoumat, zda 
to, co vyvolává žádostivost, je dobrem, či ne, ale je 
třeba odstranit samu žádostivost. A tak ať už je nej- 
vyšším dobrem, co je čestné, nebo rozkoš, nebo toto 
dvojí spojené, nebo ony tři druhy dobra, je třeba při 
odstrašování u všech lidí použít stejný výklad i v tom 
případě, že by šlo o příliš prudkou touhu po samotné 
ctnosti. Kromě toho každá metoda směřující k uklid
nění duše spočívá v obrácení pozornosti na lidskou



přirozenost a prostředkem, jak na ni snáze upozornil 
je podat výklad o obecném postavení lidstva ji /" 
konitosti života.

/63 Proto když Eurípidés dával představení svého Orenin 
ne bez příčiny žádal Sókratés, jak se vypravuje, opu 
kování prvních tří veršů:

Tak hrozné není žádné slovo, žádný los, 
ba ani žádné zlo, jež seslal boží hněv, 
by trpělivost lidská nemohla je snést.
Abychom dokázali, že je nutné i slušné snášet to, m 

člověka potká, je užitečné vypočítat ty, kteří už to 
snesli. Ovšem způsob, jak utišit zármutek, jsem vyložil 
ve včerejší rozmluvě i ve své Útěše, kterou jsem napouI 
uprostřed žalu a bolesti — nebyl jsem totiž moudrý. 
Tam jsem učinil právě to, o čem říká Chrýsippos, že 
se nemá dělat, užíval jsem totiž léky pro duši ve chví
li, kdy byl takříkajíc otok ještě čerstvý, a dopustil 
jsem se násilí na přirozenosti, aby velikost bolesti 
ustoupila před velikostí léku.

30/64 Ale se zármutkem, o němž už bylo pohovořeno dost, 
sousedí strach, o němž je nutno stručně pojednat. Jako 
se zármutek týká zla přítomného, tak se strach týk.i 
zla budoucího. Proto někteří prohlašovali strach z;i 
druh zármutku, naproti tomu jiní nazývali strach 
předchůdcem obtíže, protože prý jako by vedl obtíž, 
která jde za ním.

Prostředky, které učí snášet přítomné zlo, učí pohrdat 
zlem budoucím. V obou případech je přece nutné dbát 
na to, abychom nedělali něco nízkého, otrockého, 
změkčilého, zženštilého, mdlého a hodného zavržení. 
Ale třebaže je nutné mluvit o nestálosti, slabosti a 
vrtkavosti samého strachu, přece je velmi prospěšné 
pohrdat právě tím, z čeho máme strach. Proto, ať už



to byla náhoda, nebo úmysl, bylo velmi účelné, že jsme 
diskutovali prvního a druhého dne o těch věcech, z kte
rých mají lidé nejvíc strach, totiž o smrti a o bolesti. 
Jestliže byly mé důkazy přesvědčivé, jsme z velké 
části strachu zbaveni.

11 / (>5 Tolik o představě zlých věcí.
Nyní se podívejme na představu věcí dobrých, to 

jest na radost a na touhu. Podle mého názoru se celý 
problém týkající se hnutí mysli točí kolem tvrzení, že 
všechna jsou v naší moci, všechna závisí na našem úsud
ku, všechna jsou dobrovolná. Tento omyl je tedy nutno 
odstranit, této představy je nutno se zbavit. Pokud 
jde o různé druhy zla plynoucí z představy, je záhodno 
učinit je snesitelnými, a stejně tak pokud jde o dobra 
plynoucí z představy, je nutné pojímat klidněji věci, 
které jsou považovány za velké a radostné. Kromě toho 
zla a dobra mají společné toto: jestliže je těžké pře
svědčit už o tom, že nelze počítat ani mezi dobra, ani 
mezi zla nic z toho, co způsobuje hnutí mysli, přece 
je nutné používat na každý druh hnutí mysli jiného 
léčení a jiným způsobem napravovat zlomyslníka, ji
ným záletníka, opět jiným člověka úzkostlivého, ještě 
jiným bázlivého.

/ 66 A kdybychom se řídili nej častěji uznávanou teorií
o dobrech a zlech, bylo by snadné tvrdit, že nemoudrý 
nemůže nikdy cítit radost, protože nikdy nemá ani 
trochu dobra. Ale teď hovoříme podle obecného zvyku. 
Dejme tomu, že jsou dobrem ty věci, které jsou za 
dobro pokládány, čestné úřady, bohatství, rozkoše a 
jiné, přece však je hanba pociťovat při jejich získá
vání jásající a ztřeštěnou radost, stejně tak jako je-li 
dovoleno smát se, přece je káráno hlasité chechtání. 
Při radosti je totiž stejnou chybou rozpustilost jako



při bolesti malomyslnost, stejně lehkomyslná je »liti
vost při žádání jako radost při užívání a právem |..................
považováni za povrchní jak lidé příliš sklíčení m | <' 
jemností, tak příliš rozjaření radostí. Závist patu 
k zármutku, potěšení z cizí škody patří k rado n . 
přece je zvykem obojí kárat, protože se poukazuj« im 
určitou krutost a surovost. A jako se sluší být opal n> 
ale nesluší se bát se, tak se sluší radovat se, ale mulu. i 

se být rozjařený — kvůli jasnějšímu výkladu m# 
lišujeme totiž radost a rozjařenost.

/ 67 To jsme řekli už dříve, že sklíčenost nemůže nik<1 > 
správně vzniknout, kdežto bouřlivá radost ano. Ho/, 
hodně jinak se raduje Hektór u Naevia:

Raduji se, otče, že mě chválíš ty, jenž chválen jsi, 
jinak onen člověk u Trabey:

Babě dal jsem stříbrňáky, splní každý pokyn můj, 
každé přání, každou touhu; přijdu, prstem zaťukám, 
rozletí se dveře — jak mě Chrýsis náhle zahlédne, 
všeho nechá, půjde ke mně, toužíc po mém objetí, 
oddá se mi.

Jakou krásu v tom vidí, poví hned sám:
Moje štěstí dnešního dne překoná i Štěstěnu.

32/68 Stačí dívat se pozorně, aby člověk zcela jasně poznal, 
jak nemravná je tato radost. A jak jsou nemravní li, 
kteří se nechají unášet bouřlivou radostí, když užívají 
rozkoší lásky, tak jsou neřestní ti, kteří po nich touží 
se vznícenou duší. Ostatně celá ta takzvaná láska (ne
mohu bohužel přijít na jiné jméno, jímž bych to na
zval, než je toto, kterého se běžně mezi lidmi užívá) 
je tak nicotná, že nenacházím nic,s čím bych ji srovnal. 
A přitom o ní Caecilius říká:

Buď hloupý, nebo zcela světa neznalý 
je ten, kdo Lásce mezi bohy prvenství



dát nechce, vždyť má moc vzít rozum člověku 
a jindy rozum dát, vzít zdraví, nebo uzdravit, 
a žádán, milován je ten, jejž vybrala.

, <»') Umění básnické, jak výborně se staráš o nápravu ži
vota! Tak ty si myslíš, že si láska, původkyně neřesti 
a lehkomyslnosti, zaslouží mít místo mezi bohy? Mám 
na mysli komedii, která by vůbec nebyla na světě, 
kdybychom tyto neřesti neschvalovali.

Co říká v tragédii slavný náčelník Argonautů?
Tys mě zachránila z lásky spíše nežli pro slávu.

A co z toho? Jaké požáry roznítila tato Médeina láska! 
A přece se u jiného básníka odváží říci otci: 

za manžela měla jsem toho, jejž mi Láska dala, 
mocnější než otec můj.

.1.1/70 Nechrne však básníky, ať si hrají; vidíme, že v jejich 
hrách je i sám Iuppiter poskvrněn touto neřestí. Za
jděme si za filosofy, učiteli ctnosti, kteří tvrdí, že láska 
nespočívá v tělesné rozkoši, a jsou v té věci ve sporu 
s Epikúrem, který podle mého názoru není daleko od 
pravdy. Vždyť co je to láska přátelská? Proč nikdo ne
miluje ošklivého mladíka nebo hezkého starce? Mně 
se zdá, že tento zvyk vznikl v řeckých gymnasiích, 
v nichž je tento druh lásky volný a dovolený. Dobře 
tedy říká Ennius:

Odkrýt tělo mezi lidmi, to je první k hříchu krok. 
Dejme tomu, že takoví milenci jsou cudní (což jak vi
dím se může stát), přece jen jsou znepokojení a úzkost
liví, tím spíš, že se musí ovládat a krotit sami.

/ 71 Abych nechal stranou lásku k ženám (tady příroda 
dovolila větší volnost) — kdo má nějakou pochybnost
o významu slov u básníků, když mluví o ťínosu Gany- 
méda, nebo nechápe, o čem mluví a co chce u Eurípida 
Láios? Co konečně odhalují v básních a písních nejuče



nější lidé a největší básníci sami o sobě? Co píše o lán.. 
k jinochům Alkaios, který se ukázal ve svém sláu 
jako statečný muž! Anakreón pak v celé své básnici• 
tvorbě nemluví o ničem jiném než o lásce. Podle kmit 
se však zdá, že nejvíc ze všech láskou hořel íbykon 
z Rhégia.

34/ A tak vidíme, že u všech těchto máme co dělat s láskou 
smyslnou. A tu jsme povstali my filosofové, abychom 
po příkladu našeho Platóna, kterého ne neprávem <>l> 
viňuje Dikaiarchos, dodali lásce vážnosti.

/ 72 Stoikové však tvrdí, že i mudrc bude milovat, a lásku 
samu definují takto: „snaha uzavřít přátelství opím 
jící se o ideál krásy“. Jestliže je někde na světě taková 
láska bez zneklidnění, bez touhy, bez starosti, bez 
vzdychání, budiž; vždyť je prostá jakékoli smyslnost i. 
My však ted mluvíme o smyslnosti. Jestliže však je 
nějaká láska, jakože určitě je, která se vůbec neliší, 
nebo jen nepatrně, od šílenství, taková, jako je v Dívce 
z Leukady:

Kéž je někde v světě božstvo, které o mne pečuje!
/73 Jak by ne! Všichni bozi se měli starat o to, jak by si 

tento člověk užil milostnou rozkoš!
Ach, jak jsem nešťasten!

Svatá pravda. Správně to říká i tento:
Máš zdravý rozum, že tak pro nic naříkáš ?

Tak se tento člověk zdá i vlastním lidem šílený. Ale 
jakou z toho dělá tragédii!

Svatý Apollóne, pomoz! Rovněž tebe, Neptune, 
vládce vodstev, s prosbou vzývám, a vás také, větrové! 

On si myslí, že se rozhoupe celý vesmír, aby mu ulehčil 
jeho lásku, jen Venuši vyloučí jako zaujatou:

Proč bych měl tebe vzývat, Venuše ?
Tvrdí o ní, že se kvůli žádostivosti o nic nestará; jako



by věru on sám kvůli žádostivosti nedělal a neříkal to
lik hanebností.

■15/74 Pomoc, kterou je nutné poskytnout takto postižené
mu, musí mít tuto podobu. Musí se mu ukázat, jak 
malicherné je to, po čem touží, jak hodné opovržení, 
jak naprosto bezcenné, jak je snadné opatřit si to od
jinud nebo jinak nebo vůbec o to nedbat. Takového 
člověka je někdy třeba odvést k jiným zájmům, sta
rostem, pracím, zaměstnání, často musí být léčen i změ
nou prostředí, tak jako nemocní, kteří se nemohou zo
tavit.

/ 75 Někteří soudí, že je třeba vyhánět starou lásku láskou 
novou jako klín klínem; nejvíc však je takovému člo
věku třeba vpravit do hlavy, jak velkým šílenstvím 
je láska. Vždyť ze všech hnutí mysli vůbec žádné není 
prudší, takže i kdybys už nechtěl stavět na pranýř 
takové věci jako znásilnění, svedení a cizoložství a 
konečně i krvesmilstvo, což všechno jsou hanebnosti, 
které je možné stíhat soudně, kdyby sis tedy takových 
věcí nevšímal, hnutí mysli v lásce je hanebné samo
o sobě.

/ 76 Vždyť nechám-li už stranou, co má ráz zuřivého šílen
ství, o jaké slabosti charakteru svědčí to, co se zdá 
střední!

Bezpráví
a podezření, nepřátelství, příměří, 
zas válka, znova mír — ty věci nestálé 
když rozumem chceš ustálit, víc nesvedeš 
než člověk, který chtěl by bláznit s rozumem.

Koho by neodstrašila svou zvráceností tato nestálost 
a měnlivost mysli?

Je také třeba poukázat na to, co se říká o hnutí mysli 
obecně: neexistuje hnutí mysli, leda závislé na před



stavě, leda přejaté na základě úsudku, leda dobro v mI 
né. Vždyť přece kdyby byla láska přirozená, milov«li 
by všichni a milovali by stále a milovali by totéž n 
neodstrašoval by jednoho stud, druhého úvaha, i << 
tího nasycení.

36/77 O hněvu pak, dokud vyvolává v duši nějakou zmnm, 
nelze pochybovat, že je šílenstvím. Z jeho podnclu 
vznikla takováto hádka dokonce mezi bratry: 
Agamemnón: Kdo tě na tom našem světě 

nestoudností překoná?
Meneláos: A kdo tebe špatností?

Víš, co přijde potom. V střídavých verších házejí 
bratři po sobě těmi nejhoršími nadávkami, takže ne 
snadno pozná, že to jsou synové Átrea, toho, který hi 
vymýšlí na bratra nezvyklý trest:

Teď větší hrůzu, větší zlo si vymyslím, 
bych jeho kruté srdce stiskl, rozdrtil.

Kam až dojde tato velká hrůza? Poslechni si Thyesta: 
Vlastní bratr pobízí mě, abych svými čelistmi 
rozkousal své vlastní syny!
Předkládá mu jejich maso. Nevidíš, že hněv dojdi' 

tak daleko jako šílenství? Proto se vhodně říká o roz
hněvaných, že ztratili vládu nad sebou, to jest že ztra
tili rozvahu, že ztratili rozum, že ztratili schopnost 
ovládat svou mysl. Mají mít vládu nad celou duší.

/ 78 Z dosahu takových lidí musíme vzdálit ty, které se 
chystají napadnout, dokud se sami nevzpamatují (co 
jiného však znamená „vzpamatovat se“, ne-li shro
mažďovat rozptýlené části duše znova na místo, kam 
patří?), nebo je požádat a poprosit, aby odložili svou 
pomstu, i když jsou schopni ji provést, najindy, až 
jejich hněv zchladne. Mluví-li se o zchladnutí, zname
ná to rozhodně, že tu je nějaký žár duše probuzený proti



víili rozumu. Proto je chválen výrok Archytův, který 
řekl správci svého statku, když se na něho trochu 
víc rozhněval: „Co já bych s tebou provedl, kdybych 
nebyl rozhněvaný!“

17/79 Kde jsou tedy ti, kteří tvrdí, že je hněv užitečný? 
Copak může být šílenství užitečné? Nebo že je přiro
zený? Copak je něco podle přírody, co se děje v rozporu 
s rozumem? A kdyby byl hněv přirozený, jak by mohl 
být jeden hněvivější než druhý, nebo jak by mohla 
touha po pomstě pominout dřív, než by byla ukojena? 
Nebo jak by mohl někdo litovat toho, co učinil v hně
vu? Tak například vidíme, jak král Alexander jen 
taktak na sebe nevztáhl ruku, když zabil svého přítele 
Kleita. Tak silně toho litoval.

Když jsme toto poznali, kdo může pochybovat o tom, 
že i toto hnutí mysli je závislé na představě a vůli? 
Kdo by totiž pochyboval, že neduhy duše, jako lakota 
a touha po slávě, vznikají z toho, že se přikládá velká 
cena tomu, kvůli čemu je duse neduživá? Proto je 
nutné pochopit, že i každé hnutí mysli je založeno na 
představě.

/ 80 A jestliže sebedůvěra, to jest pevná důvěra duše, je 
jakési vědění a závažná představa člověka souhlasícího 
ne bez důvodu, ne neopodstatněně, je strach podobně 
nedostatkem důvěry vztahujícím se ke zlu očekáva
nému a hrozícímu, a jestliže je naděje očekáváním 
dobra, strach nutně musí být očekáváním zla. Tedy 
jak strach, tak i ostatní hnutí mysli se týkají zla. Proto 
jako je stálost vlastností vědění, tak je hnutí mysli 
vlastností omylu.

Lidé, o nichž se říká, že jsou od přirozenosti hněviví 
nebo soucitní nebo závistiví nebo něco podobného, 
ti jsou jaksi duševně nezdraví, avšak jsou vyléčitelní.



To je případ Sokratův, jak se povídá. Jednou ve shro 
máždění Zópyros, který tvrdil, že pozná povahu ka>, 
dého člověka podle jeho tělesného vzhledu, našel 1 1 » 
Sokratovi množství chyb, a tu se mu ostatní vysmáli, 
protože ony chyby na Sokratovi nezpozorovali; avšak 
Sókratés sám ho utěšoval a říkal, že mu ony chyliy 
byly vrozené, že se jich však rozumem zbavil.

/81 Tedy tak jako se může člověk obdařený nejlepším zdra
vím zdát náchylnější k některé nemoci, tak je to i s du
šemi: jedna má větší sklon k jedné vadě, jiná k jiné. 
Jestliže se o některých lidech říká, že jejich vady nejsou 
od přirozenosti, pak se tyto vady zakládají na mylných 
představách o dobru a zlu, takže jeden je náchylnější 
k jedněm vzruchům a hnutím mysli, druhý k jiným. 
Zastaralá vada se odstraňuje mnohem obtížněji než 
hnutí mysli, tak jako zastaralá choroba u těla: u očí si
ry chlej i vyléčí akutní otok než chronický zánět.

38/82 Avšak když už jsme poznali příčinu hnutí mysli, která 
všechna vznikají z úsudků založených na nesprávných 
představách a z vůle jednat podle nich, ukončeme už 
tuto rozpravu. Když jsme poznali, pokud to ovšem 
člověk může poznat, nejvyšší dobro a zlo, musíme si 
též uvědomit, že si nic většího a užitečnějšího nemůže
me od filosofie přát než to, co jsme prodiskutovali 
během těchto čtyř dnů. K pohrdání smrtí a k zmenšení 
bolesti na snesitelnou míru jsme připojili zmírnění 
zármutku, který je pro člověka zlem největším. Každé 
hnutí mysli je sice tíživé a neliší se mnoho od ztráty 
rozumu, přece však ostatní, když jsou postiženi něja
kým hnutím mysli, například strachem, radostí nebo 
žádostivostí, označujeme obvykle jen jako pohnuté 
a rozrušené, avšak ty, kteří se oddali zármutku, ja
ko nešťastné, sklíčené, trýzněné, stižené pohromou.



/ 83 Proto se zdá, že tvůj návrh, abychom diskutovali oddě
leně o zármutku a o ostatních hnutích mysli, nebyl 
náhodný, ale že byl uvážený rozumem; v zármutku 
je totiž zdroj a počátek všech lidských běd. Ale je je
diný způsob léčení zármutku i ostatních nemocí duše: 
ukázat, že všechny jsou založeny na představě a na 
vůli a že se jim lidé poddávají proto, že se jim to zdá 
správné. Tento omyl, který je kořenem všeho zla, sli
buje radikálně odstranit filosofie.

/ 84 Svěřme se tedy do její péče a nechrne se od ní léčit. 
Vždyť dokud jsou v nás tato zla zakořeněna, nemůže
me být nejen blažení, ale ani zdraví. Buď tedy musíme 
popřít, že rozum něco zmůže, ačkoliv naopak bez rozu
mu nic nemůže být správně vykonáno, nebo, ježto 
je filosofie složena z řady rozumových závěrů, musíme 
žádat veškerou oporu a pomoc k dobrému a blaženému 
životu od ní, chceme-li být dobří a blažení.



KNIHA PÁTÁ
CTNOST SAMA STAČÍ 

K BLAŽENÉMU ŽIVOTU

1/1 Tuskulské rozhovory, Brute, skončí tímto pátým dnem, 
kdy jsem pojednal o tématu, které ti ze všech nejvíc 
leží na srdci. Z knihy, kterou jsi s takovou pečlivosti 
napsal a mně věnoval, i z mnoha rozmluv s tebou jsem 
v tobě totiž poznal přesvědčeného zastánce názoru, 
že ctnost sama o sobě stačí k blaženému životu. I kdy/ 
důkaz o tom je vzhledem k tak rozmanitým a četným 
ranám Štěstěny nesnadný, přece jen si tento názor za
slouží, abychom vynaložili velké úsilí na důkaz jeho 
správnosti. V celé filosofii není přece žádné téma tak 
závažné a vznešené.

/2 Tento důvod zapůsobil na ty, kteří se první věnovali 
studiu filosofie, aby nechali stranou všechno ostatní 
a ponořili se do bádání o nejlepším životním stavu, 
a dozajista věnovali těmto snahám tolik péče a prácc 
jen proto, že doufali v dosažení blaženého života. 
Jestliže vynalezli a zdokonalili pojem ctnosti a jestliže 
ctnost poskytuje dostatečnou oporu pro blažený život, 
kdo by nevěřil, že to bylo výborné, že oni s filosofová
ním začali a my že jsme je přejali? Jestliže však ctnost, 
podléhající různým nejistým příhodám, je pouhou 
služkou Štěstěny a nemá tolik sil, aby se mohla sama 
bránit, bojím se, že budeme-li chtít uskutečnit svou 
naději na blažený život, nebude nám třeba opírat se
o důvěru ve ctnost, ale spíš dát se na modlení.

/ 3 Já aspoň, když uvažuji o ranách, kterými mě Štěstěna



štědře zahrnula, začínám občas ztrácet důvěru v tento 
názor a bát se slabosti a křehkosti lidstva. Obávám se 
totiž, že když nám příroda dala nepevná těla a připo
jila k nim nevyléčitelné choroby a nesnesitelné bolesti, 
dala nám i duše, které na jedné straně cítí bolesti spolu 
s tělem a na druhé straně jsou samy o sobě postiženy 
úzkostmi a bolestmi jim vlastními.

/4 Sám se však kárám, protože posuzuji sílu ctnosti ne 
podle ctnosti samé, ale podle slabosti jiných a snad
i podle své vlastní. Ctnost totiž, jestli vůbec nějaká 
je, a této pochybnosti nás zbavil tvůj strýc, Brute, 
má pod sebou vše, co může člověka potkat, dívá se 
svrchu na lidské osudy a pohrdá jimi, je prosta jaké
koli viny a věří, že kromě ní samé se jí nic netýká. My 
však zvětšujeme všechna protivenství, a to strachem, 
když přicházejí, a zármutkem, když jsou tu, a chce
me raději odsoudit přírodu než tvůj omyl.

2/5 Avšak nápravu jak pro tuto vinu, tak i pro ostatní 
naše vady a nectnosti musíme hledat u filosofie. Pro
tože mě hned v mladých letech má vůle a můj přirozený 
sklon zahnaly do jejího náručí, utekl jsem se teď v těch
to přetěžkých dobách, pronásledován velkou bouří, do 
jejího přístavu, z něhož jsem kdysi vyšel.

2/5 O vitae philosophia dux, o virtutis indagatrix expultrix- 
que vitioruml Quid non modo nos, sed omnino vita ho- 
minum sine te esse potuisset? Tu urbis peperisti, tu 
dissipatos homines in societatem vitae convocasti, tu 
eos inter se primo domiciliis, deinde coniugiis, tum 
litterarum et vocum communione iunxisti, tu inventrix 
legum, tu magistra morům et disciplinae fuisti; ad te 
confugimus, a te opem petimus, tibi nos, ut antea magna 
ex parte, sic nunc penitus totosque tradimus. Est autem



unus dies bene et ex praeceptis tuis actus peccanti m 
mortalitati anteponendus. Cuius igitur potius opiím* 
utamur quam tuis, quae et vitae tranquillitatem lar/ni•< 
nobis es et terrorem mortis sustulisti?

6/ Ac philosophia quidem tanturn abest ut proinde ac </. 
hominum est vita merita laudetur, ut a plerisque neglni» 
a multis etiam vituperetur. Vituperare quisquam vilm 
parentem et hoc parricidio se inquinare audet et lam 
impie ingratus esse, ut eam accuset, quam vereri debciet 
etiamsi minus percipere potuisset? Sed, ut opinor, hi< 
error et haec indoctorum animis offusa caligo est, qutul 
tam longe retro respicere non possunt nec eos, a quibu i 
vita hominum instructa přimis sit, fuisse philosopho-i 
arbitrantur.

Filosofie, která nás provázíš životem, hledáš ctnost. 
zaháníš neřesti! Co bych si bez tebe počal, a nejen já. 
ale vůbec celý lidský život! Ty jsi zrodila města, ty jn 
svolala k společnému životu rozptýlené lidi, ty jsi j< 
spojila nejdřív pospolitým bydlením, pak sňatky, na
konec společenstvím písma a řeči, ty jsi byla vynález- 
kyní zákonů, učitelkou mravnosti a vzdělanosti; k tobě 
se utíkám, od tebe žádám pomoc, tobě se odevzdávám, 
kdysi zpola, nyní úplně a beze zbytku. Jediný den pro
žitý dobře a podle tvých příkazů má větší cenu než celá 
věčnost v hříchu.

Ke komu bychom se tedy měli obrátit o pomoc spíše 
než k tobě, která jsi nám darovala klid života a zbavila 
nás hrůzy ze smrti?

/6 Avšak filosofie má věru hodně daleko k tomu, aby 
byla chválena podle svých zásluh o lidský život, na
opak většina lidí ji zanedbává, mnozí ji dokonce urá-
v  •  /zeji.



Je to vůbec možné, že se někdo opováží urážet matku 
života, poskvrnit se touto matkovraždou a být tak 
nesynovsky nevděčný, že obžalovává tu, kterou by 
měl uctívat, i kdyby nebyl schopen plně jí porozumět? 
Podle mého názoru tento omyl a tato mlha zahalily 
duše nevzdělaných, protože nedokážou ohlédnout se 
tak daleko dozadu a nemají tušení, že ti, kteří první 
dali lidskému životu řád, byli filosofové.
Tato duševní činnost je velmi dávná, to je nám jasné, 
ovšem jméno, to musíme uznat, je nedávné. Kdo by 
mohl popřít, že moudrost sama o sobě je stará, nejen 
svou existencí, ale i svým jménem? Toto překrásné 
jméno jí dali už dávní lidé pro znalost věcí božských
i lidských i začátků a příčin každé z nich. Proto jsme
o oněch sedmi, jimž Řekové říkali sofoi, naši lidé sa
pientes, což obojí znamená mudrci, za jaké je oba ná
rody považovaly, a o Lykúrgovi žijícím před mnoha 
staletími, za jehož časů, ještě před založením našeho 
města, prý žil i Homér, a o Odysseovi a Nestorovi už 
v hérójské době slyšeli povídat, že byli mudrci a že 
byli za mudrce pokládáni.
Ostatně ani o Atlantovi by se nevypravovalo, že podpí
rá nebe, ani o Prométheovi, že je přikován ke Kavkazu, 
ani o Kéfeovi, že byl i s manželkou, zetěm a dcerou 
vzat mezi hvězdy, kdyby se kolem jejich jména nebyla 
vytvořila klamavá báje pro jejich nadlidskou znalost 
jevů nebeských. Od nich počínaje byli potom všichni, 
kteří zasvětili svou činnost pozorování přírody, poklá
dáni za mudrce a jmenováni mudrci, a toto jméno se 
pro ně udrželo až do dob Pýthagorových. O něm vy
pravuje Platónův posluchač Hérakleidés Pontský, 
muž vynikající svou učeností, tento příběh.

Pýthagorás prý přišel do Fleiúntu a rozmlouval o ja-



kémsi tématu s fleiúntským předákem Leoninu 
přičemž se ukázala jeho učenost i řečnická obratnou) 
Leon vyslovil svůj obdiv nad jeho nadáním a výmluv 
nuslí a zeptal se ho, v ktercm oboru si nejvíc v< 1 1  

On prý mu na to odpověděl, že se nevyzná v žádném 
oboru, ale že je filosof — přítel moudrosti. Leon prý ho 
podivil jménu, které pro něho bylo nové, a zeptal m 
ho, kdo to jsou filosofové a jaký je rozdíl mezi nimi u 
ostatními lidmi.

/ 9 Pythagoras autem respondit similem sibi videri vilám 
hominum et mercatum eum, qui haberetur maxumo ln 
dorum apparatu totius Graeciae celebritate; nam ut illir 
alii corporibus exercitatis gloriam et nobilitatem coronar 
peterent, alii emendi aut vendendi quaestu et lucro du- 
cerentur, esset autem quoddam genus eorum idque vel 
maximě ingenuum, qui nec plausum nec lucrum quaere- 
rent, sed visendi causa venirent studioseque perspicerent, 
quid ageretur et quo modo, item nos quasi in mercatus 
quandam celebritatem ex urbe aliqua sic in hanc vitam 
ex alia vita et natura profectos alios gloriae servire, alios 
pecuniae; raros esse quosdam qui ceteris omnibus pro 
nihilo habitis rerum náturám studiose intuerentur; hos 
se appellare sapientiae studiosos (id est enim philoso- 
phos); et ut illic liberalissimum esset spectare nihil sibi 
adquirentem, sic in vita longe omnibus studiis contem- 
plationem rerum cognitionemque praestare.

19 Pýthagorás mu však odpověděl:
,,Podle mého názoru je lidský život podoben jedné 

z těch slavností, které se konají za účasti celého Řecka 
a jsou spojeny s výpravnými hrami. Tam někteří hle
dají slávu a čestný věnec v sportovním zápolení, jiné



tam přivádí zisk a výdělek při kupování a prodávání, 
a je také určitá skupina lidí — ta je nej ušlechtilejší —, 
kteří se neshánějí ani po potlesku, ani po výdělku, ale 
přicházejí tam jako diváci a pozorně si prohlížejí, co 
a jak se tam děje.

A stejné je to i s lidským životem. I my jsme vyšli 
do tohoto života z jiného života a z jiné přirozenosti, 
jako bychom šli z nějakého města někam na hlučný 
trh, a teď někteří sloužíme slávě, jiní penězům; vzácní 
jsou takoví, kteří všechno ostatní nepovažují za nic 
a bedlivě pozorují podstatu světa. Těm říkám milovníci 
moudrosti, to je totiž význam slova filosofové. A jako na 
oné slavnosti je pro svobodného člověka nej důstojnější 
jen se dívat a nehledat žádný zisk, tak v životě pozo
rování a poznávání přírody daleko vyniká nad všechny 
ostatní činnosti.“

1/10 Avšak Pýthagorás nebyl jen vynálezcem názvu filo
sofie, ale zasloužil se i o její rozvoj. Po tomto rozhovoru 
ve Fleiúntu přišel do Itálie a obohatil Velké Řecko 
nej znamenitějšími zřízeními a naukami jak v životě 
veřejném, tak v životě soukromém. Snad se naskytne 
jindy příležitost promluvit o jeho učení.

Ovšem stará filosofie až do Sokrata, který poslouchal 
Archeláa, žáka Anaxagorova, zabývala se čísly a po
hyby a tím, z čeho všechno vzniká a do čeho zaniká, 
a studovala pečlivě velikost, vzdálenost a dráhy hvězd 
a všechny jevy na obloze. Sókratés však první nechal 
filosofii sestoupit z nebe, přemístil ji do měst, zavedl 
ji do domů a přiměl ji, aby se zabývala životem, mra
vy, dobrem a zlem.

/II Jeho mnohostranný způsob vedení diskuse, rozmani
tost látky a velikost jeho ducha, zvěčněné zaznamená
ním v Platónových spisech, daly vznik více navzájem



se různícím filosofickým školám. Já jsem si mezi nimi 
vybral především tu školu, jejíž metodu, jak věřím, 
užíval i Sokrates: skrývat svůj názor, zbavovat jim 
klamu a v každé debatě bledat, co je nejpravděpodoh 
nější. Tohoto postupu se držel s velkou bystrosti u 
výmluvností Karneadés; já jsem jej také často uživ il 
v rozpravách, a to při mnoha jiných příležitosti » li
i nedávno na svém tuskulském statku. Poslal jsem 1 1  

už zápis rozhovorů, k nimž došlo v prvních čtyřech 
dnech. Pátého dne jsme si zasedli na stejném míníc 
a určili jsme si tento námět k diskusi.

5/12 POSLUCHAČ: Zdá se mi, že ctnost nestačí k zajištěni 
blaženého života.
UČITEL: Ale mému Bratovi se zdá, že stačí, při Hn 
culovi! A jeho úsudku, nezlob se na mne, přikládám 
mnohem větší váhu než tvému.
POSLUCHAČ: O tom nepochybuji. Ted také nejde
o to, jak ho máš rád, ale jakou cenu má názor, který 
jsem právě vyslovil, a přál bych si, aby se stal před 
mětem tvého výkladu.
UČITEL: Ty tedy tvrdíš, že ctnost nestačí zajistil 
blažený život?
POSLUCHAČ: Ano.
UČITEL: A k správnému, čestnému, chvályhodnému, 
zkrátka dobrému životu je v ctnosti dost opory? 
POSLUCHAČ: To jistě.
UČITEL: Můžeš tedy tvrdit, že kdo žije špatně, neni 
nešťastný, nebo kdo podle tvého mínění žije dobře, že 
nežije blaženě?
POSLUCHAČ: A proč bych nemohl? Vždyť i v mučíme 
se dá žít správně, čestně, chvályhodně, a proto dobře, 
chápeš-li, co myslím tím „dobře“. Myslím tím vyrov
naně, vážně, moudře, statečně.



/13 Tyto ctnosti je možné položit i na mučidla, k nimž se 
však blažený život nepokouší ani přiblížit.
UČITEL: Co tedy? Prosím tě, to jen blažený život zů
stává přede dveřmi a před prahem žaláře, kdežto stá
lost, vážnost, statečnost, moudrost a ostatní ctnosti se 
nechají vléci před kata a nevzpírají se žádnému trestu 
ani žádné bolesti?
POSLUCHAČ: Jestliže chceš něco dokázat, musíš hle
dat nějaké nové důkazy. Tyhle na mne vůbec nepůsobí, 
nejen proto, že jsou obecně známé, ale mnohem víc 
proto, že jsou jako lehké víno smíšené s vodou: nestojí 
zanic. Stejně je to s těmito stoickými důkazy: víc 
chutnají při okoušení než při pití. Například tento sbor 
ctností posazený na koně v mučírně vypadá napohled 
velmi důstojně; člověk by řekl, že k nim blažený život 
poběží tryskem a nenechá je opuštěné.

114 Když však odvrátíš pozornost od tohoto obrazu a od po
dobizen ctností k holé skutečnosti, zbývá tato prostá 
otázka, zda může být někdo blažený, když je mučen. 
Položme si tedy nyní tuto otázku; neměj však strach, 
že ctnosti budou žádat zadostiučinění a že si budou stě
žovat, že je blažený život opustil. Jestliže je totiž prav
da, že žádná ctnost není bez rozumnosti, právě rozum
nost vidí, že všichni dobří nejsou blažení, a připomene 
mnoho příkladů: Marka Atilia, Quinta Caepiona, Ma- 
nia Aquilia, a chceš-li, abych raději mluvil obrazně 
než doslovně, rozumnost sama zadrží blažený život, 
který se pokouší vyskočit na toho dřevěného koně 
v mučírně, a tvrdí, že s bolestí a mučením nic společ
ného nemá.

6/15 UČITEL: Beze všeho ti dovolím, aby sis takto počínal,
i když není správné, že mi předpisuješ, jak mám disku
tovat. Zeptám se tě však jen na jedno: máme si myslit,



že jsme v minulých dnech dosáhli nějakého výsledku, 
nebo ne?
POSLUCHAČ: Určitě dosáhli, a to docela pěkného. 
UČITEL: Je-li tomu tak, pak tedy byla tato otázku 
už rozřešena a takřka dovedena do konce. 
POSLUCHAČ: Jak to?
UČITEL: Protože vzrušená hnutí a neuváženým ná
porem vyvolané prudké otřesy duše zahánějí rozum 
a nenechávají v životě ani kousek blaženosti. Vždyť 
kdo může nebýt nešťastný, jestliže se bojí smrti nebo 
bolesti, z nichž jedna je často přítomná a druhá stále 
hrozí? A co když se týž člověk, jak se obvykle stává, 
bojí chudoby, ztráty dobrého jména a hanby, co kdy ž. 
se bojí neduhu, slepoty, co když se konečně bojí otroc
tví, které nepotkává jen jednotlivce, ale často i mocné 
národy? Může být blažený někdo, kdo se tohohle bojí? 
A kdo se toho bojí nejen do budoucna, ale snáší to a 
trpí tím i v přítomnosti? Přidej k tomu vyhnanství, 
smutek, ztrátu dětí: kdo zlomen těmito věcmi je ničen 
zármutkem, může nebýt velmi nešťastný? Nenazveme 
právem největším nešťastníkem toho, koho vidíme 
vzrušeného žádostivostí až k nepříčetnosti, s nenasytnou 
dychtivostí po všem šíleně bažícího, který tím prudčeji 
a vášnivěji žízní po rozkoších, čím většími doušky je 
hltá ze všech zdrojů?

Jak? Není ten, kdo unesen lehkomyslností jásá li
chou radostí a nerozumně se veselí, tím ubožejší, čím 
blaženější si připadá?

Jak jsou tito ubozí, tak jsou naproti tomu blažení ti, 
které neděsí žádný strach, které nehlodá žádný zármu
tek, které nevzrušuje žádná žádostivost a neoslabují 
žádné nicotné radovánky malátnými rozkošemi.

Tedy jako se u moře klidem rozumí onen stav, kdy



ani nejmenší vánek nečeří hladinu, tak je u duše spa
třován klidný a mírný stav tenkrát, když tu není žádné 
hnutí mysli, které by ji mohlo rozhýbat.

/17 Jestliže existuje někdo, kdo považuje sílu Štěstěny 
a všechny lidské příhody, které mohou stihnout koho
koli, za snesitelné a koho se v důsledku toho nemůže 
dotknout ani strach, ani úzkost, a jestliže by tento 
člověk po ničem nezatoužil a nebyl unášen nějakou 
prázdnou rozkoší duše, proč by takový člověk nemohl 
být blažený? A je-li takový postoj způsobován ctností, 
proč by ctnost sama o sobě nemohla činit lidi blaže
nými?

7/ POSLUCHAČ: Nelze ovšem říci, že by nebyli blažení 
ti, kteří se ničeho nebojí, ničím nejsou skličováni, 
po ničem netouží, žádnou nezkrotnou radostí nejsou 
unášeni, a proto ti v tomto bodě přiznávám, že máš 
pravdu. Na druhý bod však už byla odpověď dána.
Y dřívějších rozpravách bylo přece dokázáno, že mudrc 
je prost jakéhokoli hnutí mysli.

/18 UČITEL: Došli jsme tedy nepochybně ke konci; zdá 
se totiž, že jsme našli řešení otázky.
POSLUCHAČ: Ano, nebo aspoň skoro našli.
UČITEL: Tohle je však zvyk matematiků, ne filosofů. 
Když oni totiž chtějí něco dokázat, tu jestliže něco 
z toho, co bylo dříve dokázáno, má k problému vztah, 
vezmou to jako uznané a dokázané a vykládají jen to,
o čem předtím nebylo nic napsáno, kdežto filosofové, 
ať mají v rukou cokoli, snášejí všechno, co se k tomu 
vztahuje, i když už to bylo někde jinde prodiskutová
no. Kdyby tomu tak nebylo, proč by toho jeden stoik 
řekl tolik na otázku, zda ctnost stačí zajistit blažený 
život? Bylo by mu stačilo odpovědět, že už předtím 
dokázal, že není dobré nic, co není čestné, a když to



bylo dokázáno, že z toho vyplývá, že životu s tař í  

ctnost, aby byl blažený, a jako je toto důsledkem onoho, 
tak je ono důsledkem tohoto, takže spokojí-li se blaže 
ný život ctností, není dobrem nic, co není čestné.

/19 Přece však to tak nedělají. O cti a o nejvyšším dobru 
jsou zvláštní knihy, a třebaže z nich vyplývá, že ctnout 
má dost velkou sílu k blaženému životu, přece jen 
jednají o tomto odděleně. Každý předmět má být 
totiž probrán důkazy a pozorováními zvláštními a je
mu odpovídajícími, zvláště když jde o předmět tak 
důležitý. Nevěř, že byla ve filosofii vyslovena zásada 
skvělejší nebo že byl některý slib filosofie plodnější 
a slavnostnější. Co prohlašuje? Dobří bohové! Prohla
šuje, že způsobí, aby ten, kdo bude poslouchat její 
zákony, byl vždy ozbrojen proti Štěstěně, aby mě) 
v sobě všechny opory pro dobrý a blažený život, aby 
byl konečně stále blažený.

/20 Však já uvidím, co dokáže. Zatím si velmi cením už 
toho, co slibuje. Vždyť Xerxés, obdařený všemi odmě
nami a dary Štěstěny, nebyl spokojen svou jízdou ani 
pěšími sbory, množstvím lodí ani nespočetnou spoustou 
zlata, a proto vypsal odměnu pro toho, kdo vynalezne 
novou rozkoš. Ani tou však nebyl spokojen, protože 
chtivost nenajde nikdy konce. Já bych chtěl, abychom 
my mohli odměnou vyčarovat někoho, kdo by nám 
donesl důkazy, které by nás v této naší víře posílily.

8/21 POSLUCHAČ: Já bych si to také přál. Mám však 
k tobě malý dotaz. Já totiž souhlasím, že jedna z těch 
tvých dvou vět je důsledkem druhé, takže je-li pouze 
to dobré, co je čestné, vyplývá z toho, že blažený 
život se zjednává ctností, a stejně tak je-li blažený 
život založen na ctnosti, není dobrem nic kromě ctnos
ti. Ale tvůj Brutus vycházející z Arista a Antiocha je



jiného názoru; soudí, žc i kdyby bylo dobrem ještě 
něco jiného kromě ctnosti, přece by ctnost stačila 
zajistit blažený život.
UČITEL: Jak? Ty si myslíš, že budu mluvit proti 
Brutovi?
POSLUCHAČ: Dělej, jak myslíš: stanovit, jak postu
povat, to mi nepřísluší.
UČITEL: V čem je kdo důsledný, o tom jinde. V téhle 
věci jsem se často rozcházel i s Antiochem, i nedávno 
s Aristem, když jsem byl jako imperátor jeho hostem 
v Athénách. Mně se totiž nezdálo, že by mohl být ně
kdo blažený, když je postižen zlem. Mudrc však může 
být postižen zlem, připustím-li existenci zel tělesných 
nebo seslaných Štěstěnou.

Mluvilo se o tom, co Antiochos také napsal na více 
místech, že ctnost sama o sobě může učinit život bla
ženým, ne však dokonale šťastným; dále o tom, že 
většina věcí dostává jméno podle větší části, a to
i tenkrát, když některá část schází, například síla, zdra
ví, bohatství, čest, sláva, což jsou věci, které jsou po
suzovány podle své jakosti, ne podle svého množství; 
rovněž blaženost života, i kdyby v něčem pokulhávala, 
přece si podržuje své jméno podle části zdaleka pře
vládající.
To jsou úvahy, které není třeba jasně vysvětlovat prá
vě teď, i když se mi zdá, že nejsou zrovna nej důsled
nější. Nechápu třeba, co shání k větší blaženosti, kdo 
už je blažený, vždyť jestliže mu něco chybí, není ani 
blažený. Pokud jde o jejich tvrzení, že je každá věc 
pojmenována a posuzována podle své větší části, 
to někdy platí. Když však mluví o třech druzích zla, 
řekneme o člověku, který je sužován veškerými zly 
dvojího druhu, takže všechna protivenství Štěstěny



dopadají na něho a jeho tělo je postiženo a ztýráno 
všemi bolestmi, řekneme, že mu chybí jen málo k bia 
ženému životu, nebo dokonce k životu dokonale bla
ženému?

9/24 To je to, co nemohl snést Theofrastos. Neboť když sta
novil, že bičování, trýznění, mučení, zničení vlasti, 
vyhnanství, ztráta dětí silně působí na to, že se živol 
stává špatným a nešťastným, neodvážil se mluvit 
stylem vznešeným a slavnostním, protože jeho mysl 
byla pokorná a zkroušená. Neptám se, zda to bylo 
dobré; určitě to však bylo důsledné. A tak se mi obvykle 
nelíbí, aby byly kritizovány závěry, když byly schvá
leny premisy.

Theofrastos, nejpečlivější a nejučenější ze všech 
filosofů, není příliš kárán, když říká, že jsou tři druhy 
dobra, je však všemi napadán především pro svůj spis
0 blaženém životě, v němž široce vykládá o tom, proč 
člověk, který je týrán a mučen, nemůže být blažený. 
Říká prý v něm také, že blažený život nevystupuje 
na kolo, to je jakýsi mučicí nástroj užívaný v Řecku. 
Nepraví to sice nikde výslovně, ale to, co praví, má 
tentýž smysl.

/ 25 Když jsem mu připustil, že bolesti tělesné patří mezi 
zla, a stejně tak i pohromy seslané Štěstěnou, mohu se 
tedy na něho zlobit, když říká, že všichni dobří nejsou 
blažení, protože na všechny dobré může dolehnout to, 
co počítá mezi zla?

Theofrasta také ostře kritizují ve svých knihách
1 rozpravách všichni filosofové za to, že ve své knize 
Kallisthenés pochválil tento výrok:

To štěstí řídí život, moudrost nikdy ne.
Říkají, že nikdy žádný filosof neřekl nic mdlejšího. 
Vytýkají mu to sice právem, uvědomuji si však, že



nic nemohlo být řečeno důsledněji. Jestliže totiž to
likeré dobro závisí na těle a jestliže tolikeré dobro 
mimotělesné závisí na náhodě a Štěstěně, není důsled
né tvrdit, že Štěstěna, která je vládkyní věcí vnějších
i věcí týkajících se těla, je mocnější než moudrost?

/ 26 Či chceme napodobit raději Epikúra? Ten říká často 
mnoho vynikajícího, nestará se však o to, mluví-li 
souhlasně a důsledně. Chválí střídmý způsob života. 
Je to sice hodné filosofa, ale kdyby to říkal Sokrates 
nebo Antisthenés, a ne ten, který prohlásil za nejvyšší 
dobro rozkoš. Tvrdí, že nikdo nemůže žít příjemně, 
jestliže nežije i čestně, moudře a spravedlivě. Nic 
nemá větší váhu, nic není důstojnější filosofa, kdy
by ovšem ono „čestně, moudře a spravedlivě“ nevzta
hoval na rozkoš. Co je lepšího než ujišťování, že Štěstě
na jen nepatrně zasahuje do mudrcova života, ale mlu
ví tak ten, kdo prohlásil bolest nejen za zlo největší, 
ale dokonce za jediné! A tak může být postižen nejkru
tějšími bolestmi na celém těle tehdy, když se chlubí, 
že vzdoruje Štěstěně.

Métrodóros říká totéž ještě lepšími slovy:
/ 27 „Předešel jsem tě, Štěstěno, zajal jsem tě a uzavřel 

jsem ti všechny přístupy, aby ses ke mně nemohla 
přiblížit.“

To by bylo výborné, kdyby to řekl Aristón Chijský 
nebo stoik Zénón, který považuje za zlo jen to, co je 
nečestné. Avšak ty, Métrodóre, který jsi všechno dobro 
uložil do útrob a do mozku a podal jsi definici, že nej
vyšší dobro spočívá v pevném tělesném zdraví a v opráv
něné naději, že tělo takové zůstane, ty jsi uzavřel 
Štěstěně přístupy? Jak? O tohle dobro můžeš být při
praven každou chvilku.

10/28 A přece toto učení přitahuje nezkušené a díky myšlen-



kám tohoto druhu je hoduě lidí, kteří takto smýšlejí. 
Avšak pro toho, kdo bystře uvažuje, je důležité videi. 
ne co kdo říká, ale co má kdo říkat. Tak jako v lé 
větě, kterou jsme si vzali jako téma této rozmluvy, 
já tvrdím, že všichni dobří jsou vždy blažení. Je 
zřejmé, koho myslím těmi dobrými, neboť lidem vybn 
veným a ozdobeným všemi ctnostmi říkáme linoil 
moudří, hned dobří.

/29 Podívejme se, kteří lidé musí být nazváni blaženými. 
Já za ně považuji ty, kteří žijí v dobru, k němuž není 
připojeno žádné zlo. Vskutku když se řekne „blaže
ný“, není v tom slově obsaženo nic jiného než souhrn 
všeho nahromaděného dobra s vyloučením všeho zla. 
Tohoto souhrnu ctnost nemůže dosáhnout, jestliže je 
nějaké dobro mimo ni. Budeme totiž mít co dělat 
s velkým zástupem zel, považujeme-li je za zla: chu
doba, bezvýznamnost, nízký původ, osamělost:, 
ztráta blízkých, těžké bolesti tělesné, zničené zdraví, 
slabost, slepota, zkáza vlasti, vyhnanství, konečně 
otroctví. V tolika a tak velkých zlech může se octnout 
mudrc (a může jich být ještě víc), neboť je přináší 
náhoda, která může mudrce napadnout. Avšak jestliže 
to jsou zla, kdo může tvrdit, že mudrc bude vždy 
blažený, když může být postižen třeba všemi sou
časně ?

/ 30 Proto tedy ani svému příteli Brutovi, ani našim spo
lečným učitelům, ani slavným dávným filosofům Ari
stotelovi, Speusippovi, Xenokratovi, Polemónovi ne
mohu snadno připustit, aby tvrdili, že mudrc je vždy 
blažený, ačkoliv počítají mezi zla to, co jsem výše 
vypočítal. Jestliže je těší toto skvělé a krásné označe
ní mudrc, nanejvýš hodné Pýthagora, Sokrata, Pla
tóna, ať se rozhodnou pohrdat tím, co je uchvátilo



svým leskem, totiž silami, zdravím, krásou, bohat
stvím, úřady, mocí, a jejich protiklady považovat za 
nic; tenkrát budou moci tím nejzvučnějším hlasem 
prohlásit, že je neděsí ani rány Štěstěny, ani mínění 
davu, ani bolest, ani chudoba, že všechno, co se jich 
týká, je v nich samých, a že nepočítají mezi dobra nic, 
co je mimo jejich moc.

/ 31 Takto však je naprosto nepřípustné říkat věci, které 
by byly důstojné nějakého velkého a vysoce postave
ného muže, a přitom počítat mezi dobra a zla totéž, 
co dav. Povzbuzen touto slávou povstává Epikúros;
i pro něho — když bozi dovolí! — je mudrc stále bla
žený. Je sveden vznešeností této myšlenky, ale nikdy 
by to neřekl, kdyby sám sebe poslouchal. On považuje 
bolest za nej vyšší nebo dokonce za jediné zlo, a pak 
soudí, že mudrc, až bude týrán bolestí, řekne: „Jak 
to je příjemné!“ Může být něco méně důsledného? 
Nelze tedy posuzovat filosofy podle jednotlivých vý
roků, ale podle stálosti a důslednosti.

11/32 POSLUCHAČ: Jsem nucen s tebou souhlasit. Hleď 
však, aby se ani tobě nemohla vytýkat nedůslednost. 
UČITEL: Jak to?
POSLUCHAČ: Protože jsem nedávno četl čtvrtou 
knihu tvého spisu O nejvyšším dobru a zlu. Měl jsem 
dojem, že jsi tam v polemice s Catonem chtěl dokázat 
(já s tím názorem souhlasím), že mezi Zénónem 
a peripatetiky až na nová slova není žádný rozdíl. 
Jestliže tomu tak je a jestliže je v souladu se Zénó- 
novým učením tvrdit, že ctnost má v sobě dostatečnou 
sílu k blaženému životu, z jakého důvodu není peripa- 
tetikům dovoleno říkat totéž? Myslím, že je nutno dí
vat se na podstatu, ne na slova.

/33 UČITEL: Ty mě chytáš za slovo a odvoláváš se na svě



dectví toho, co jsem kdy řekl nebo napsal. Takhl< 
se chovej k jiným, kteří diskutují podle stanovených 
zásad. My žijeme ze dne na den a říkáme to, co se nat i 
duši zdá pravděpodobné, a tak jediní jsme svobodní. 
Avšak protože jsem před chvílí mluvil o důslednosti, 
nemyslím, že by se tu měla klást otázka, zda je prav
divý názor Zénóna a jeho posluchače Aristóna, že 
dobrem je pouze to, co je ěestné, ale spíš, kdybychom 
to připustili, zda by bylo důsledné klást celý tento 
blažený život pouze do ctnosti.

134 Proto připusťme i Bratovi, že mudrc je vždy bla
žený. On sám uvidí, jak je důsledný. Kdo je věru víc 
než on hoden slávy obsažené v té myšlence? My se 
však držme svého názoru, že mudrc je i dokonale bla
žený.

12/ A jestliže se zdá, že se Zénón z Kitia, cizinec a bezvý
znamný tvůrce slov, vloudil do staré filosofie, nechť 
Platónova autorita dodá této myšlence váhu, vždyť 
on často říkal, že není žádné dobro kromě ctnosti. Na
příklad v Gorgiovi Sókratés na otázku, zda považuje 
za blaženého Perdikkova syna Archeláa, který byl 
tenkrát pokládán za nejšťastnějšího člověka, odpově- 

/35 děl: „To nevím, neboť jsem s ním nikdy nemluvil.“ 
„Cože? Jinak to vědět nemůžeš?“ „Rozhodně ne.“ 
„Ty tedy ani o velkém králi perském nemůžeš říci, 
zda je blažený?“ „Jak bych mohl, když nevím, jak 
je učený, jak je dobrý!“ „A ty myslíš, že v tom spo
čívá blažený život?“ „Jistě; dobří jsou blažení, špatní 
jsou ubozí.“ „Archeláos je tedy ubohý?“ „Ano, jestli
že je nespravedlivý.“

/ 36 Nezdá se ti, že tento muž klade blaženost života jen 
do ctnosti?

A v Epitafiu také.



„Cestu k nejlepšímu životu si připravil ten, u něhož 
všechny prostředky k blaženému životu závisejí na 
něm samém a nepodléhají osudům druhého a omylům, 
protože nejsou spjaty s tím, co dobrého nebo špatného 
postihne jiné lidi. To je ten uměřený, ten statečný, 
ten moudrý člověk, jenž při vzniku a zániku jak všech 
ostatních statků, tak zejména dětí bude poslouchat 
onen starý příkaz a bude se mu podřizovat; nebude 
se totiž ani příliš radovat, ani nebude příliš truchlit, 
proto bude vždy všechnu svou naději skládat sám 
v sebe.“

Z tohoto platónského posvátného a vznešeného zdro
je bude tedy prýštit veškerá moje řeč.

13/37 Odkud by tedy bylo správnější začít než od naší spo
lečné matky přírody? Ta chtěla, aby bylo ve svém dru
hu dokonalé vše, čemu dala život, nejen každý živý 
tvor, ale i to, co vyrostlo ze země a opírá se o své koře
ny. Proto některé ze stromů, keřů i rostlin, které jsou 
víc při zemi a nemohou se pozvednout výš, jsou stále 
zelené, jiné jsou v zimě holé a znova se odějí listím, 
jakmile je v jarní době probudí teplo, a neexistuje 
rostlina, která by působením jakéhosi vnitřního pohy
bu a semen, jež má každá v sobě uzavřená, nebyla 
plná životní síly, takže ze sebe vydává květy, plody 
nebo ovoce, a všechno na všech je dokonalé, pokud 
to záleží na nich samých a pokud tomu nic nebrání.

/ 38 Ještě snáze je možné pozorovat moc přírody na zví
řatech, protože těm bylo přírodou dáno vnímání. Pří
roda totiž chtěla, aby některá zvířata plavala a obý
vala vodstva, jiná aby létala a těšila se z volného ne
be, některá aby se plazila, některá kráčela; z těch aby 
zas některá žila osamoceně, jiná ve skupinách, jedna 
aby byla divoká, druhá krotká, některá aby byla



skrytá a schovaná v zemi. A každé z nich se drží svrlm 
určení a zůstává věrné zákonu přírody, protože m 
může přejít ke způsobu života, jímž žije jiný tvor.

A tak jako příroda dala každému ze zvířat něco ji 
ného jako jeho zvláštnost, co si pak každé podržujo 
jako něco svého a ěeho se nevzdává, tak dala i člověku 
něco, co je mnohem vyšší. Ovšem vyšší by se mělo 
říkat jen tomu, co lze s něčím srovnávat, avšak lidská 
duše, výron božské mysli, nemůže být srovnávána s ni
čím jiným než se samotným božstvem, smí-li se to
v  /  •nci.

/ 39 Jestliže je tedy tato duše vypěstována a jestliže je o její 
zrak postaráno, že se nedá zaslepit omyly, stává kc 
z ní dokonalá mysl, to jest dokonalý rozum, což jest 
totéž co ctnost. A jestliže je blažené všechno, čemu nh 
nechybí a co je ve svém druhu dovršené a dokonalé, 
a to je vlastnost ctnosti, určitě všichni, kteří jsou účast - 
ni ctnosti, jsou blažení.

A v tomhle souhlasím s Brutem, to jest s Aristote
lem, Xenokratem, Speusippem, Polemónem. Avšak 
podle mého názoru jsou také nejblaženější.

140 Vždyť co chybí k blaženému životu člověku, který spo
léhá na dobro ve svém nitru? A naopak jak může být 
blažený ten, kdo na ně nespoléhá? A nutně se na ně ne
může spoléhat ten, kdo dělí dobra do tří skupin.

14/ Jak se totiž bude moci spoléhat na tělesnou sílu nebo 
na stálost štěstí? A přitom nikdo nemůže být blažený 
jinak než zásluhou stálého, pevného a trvalého dobra. 
A které dobro je takové? Zdá se mi, že na tyto lidi 
se hodí známý výrok jednoho Sparťana, jenž řekl kupci, 
který se chlubil, že rozeslal mnoho lodí po všech 
mořích: „Není zrovna žádoucí tohle tvé štěstí závislé 
na lánech.“



Je snad možné pochybovat o tom, že mezi věci, kte
ré činí život dokonale blaženým, nelze řadit nic, co 
je možné ztratit? Neboť nesmí vyschnout, nesmí vy
hasnout, nesmí se zhroutit nic z toho, na čem blaže
ný život spočívá. Vždyť kdo se bude bát, že něco z to
ho ztratí, nebude moci být blažený.

/41 Chceme přece, aby ten, kdo je blažený, byl bezpečný, 
nepřemožitelný, chráněný a bráněný, nepřejeme mu, 
aby byl postižen jen malým strachem, ale aby nebyl 
postižen vůbec žádným. Tak jako neškodný se nazývá 
ne ten, kdo škodí jen lehce, ale kdo neškodí vůbec, 
tak musí být považován za člověka beze strachu ne 
ten, kdo má strachu málo, ale kdo vůbec nemá strach. 
Neboť co jiného je statečnost, než stav duše jednak 
schopný snášet nebezpečí, jež člověk podstupuje, i ná
mahu a bolest, jednak vzdálený jakéhokoliv strachu?

/4-2 A jistě by to takové nebylo, kdyby všechno dobro 
nespočívalo jen v čestnosti. Jak by však někdo, kdo 
bud je, nebo může být postižen množstvím zla, mohl 
mít onen nanejvýš žádoucí a vyhledávaný klid? Jmé
nem klid teď označuji nepřítomnost zármutku, na níž 
spočívá blažený život. Jak však bude moci být hrdý 
a vznešený a pokládat za bezvýznamné všechno, co 
se může člověku přihodit — a takového chceme mít 
mudrce —, nebude-li soudit, že má v sobě všechno, 
co potřebuje?

Když králFilippos hrozil Sparťanům dopisem, že jim 
znemožní uskutečnit, o cokoli se pokusí, zeptali se ho, 
zda jim znemožní i zemřít; nebude snazší najít jednoho 
muže s takovým duchem než celé takové město ? A při- 
pojí-li se k této statečnosti, o níž mluvíme, uměřenost, 
aby byla krotitelkou všech duševních hnutí, co může 
chybět k blaženému životu tomu, koho statečnost



osvobodí od zármutku a strachu, koho uměřeno«! 
uchrání před žádostivostí a koho nenechá toužit 8 ne
stoudnou chtivostí? Dokázal bych, že tento účinek 
má ctnost, kdyby to nebylo vyloženo v dřívějšíeli 
dnech.

15/43 Je dvojí příčina hnutí mysli; zármutek a strach zá
visejí na zlech domnělých, nemírná radost a žádosti
vost na mylném soudu o dobrech, a to všechno je 
v rozporu s úsudkem a s rozumem; ačkoliv hnutí mysli 
vyvolávají pocit utrpení, kdežto uklidnění činí život 
blaženým, ty budeš váhat nazvat blaženým člověka 
oproštěného od tak hlubokých hnutí, mezi sebou se svá
řících a protichůdných, nezávislého na nich a svobod
ného? A přece mudrc je stále v takovém stavu; mudrc 
je tedy stále blažený.

A každé dobro také způsobuje radost; co způsobuje 
radost, musí být velebeno a vynášeno; co však je ta
kové, je také slavné; a jestliže to je slavné, je to také 
hodné chvály; co je hodné chvály, je bezpochyby také

/44 čestné; co je tedy dobré, je čestné. Co však tihle počí
tají mezi dobra, to ani oni sami neprohlašují za čestné; 
je tedy dobré jen to, co je čestné; z toho vyplývá, že 
blaženost v životě je obsažena jen ve ctnosti. Není tedy 
možné nazývat dobrem a považovat za dobro to, čeho 
může mít člověk nadbytek, a přitom je navýsost ubo- 
bý.

/ 45 Váháš snad toho, kdo vyniká zdravím, silami, krásou, 
bystrými a dokonalými smysly, k tomu můžeš při
dat, chceš-li, i hbitost a rychlost, a povol mu i bohat
ství, úřady, vojenské velení, moc, slávu — jestliže ten, 
kdo všechno tohle bude mít, bude nespravedlivý, ne- 
zdrženlivý, bázlivý, s inteligencí chatrnou nebo žád
nou, váháš nazvat ho nešťastným? Jaká jsou to tedy



dobra, jestliže ten, kdo je má, může být nejnešťast-
v v / Onejsi:
Všimněme si tohoto: tak jako hromada obilí musí 

být složena ze zrn stejného druhu, tak musí být bla
žený život vytvořen z částí sobě podobných. Je-li 
tomu tak, to, co je blažené, musí být vytvořeno jen 
z dobrých věcí, které jediné jsou čestné. Budou-li 
smíšené z věcí nepodobných, nemůže z nich být vytvo
řeno nic čestného. A když odstraníš čestné, co bude mo
ci být chápáno jako blažené? Vskutku vše, co je dobré, 
je žádoucí; co však je žádoucí, to si zaslouží schválení; 
co však se schvaluje, musí být pokládáno za vítané a 
milé; musí se tomu tedy přisuzovat i důstojnost. 
Jestliže je to takové, nutně si to zaslouží pochvalu. 
Tedy všechno dobro si zaslouží pochvalu. Z toho vy
plývá, že co je čestné, to jediné je dobré.

16/46 Nebudeme-li se toho držet, budeme muset nazvat mno
ho věcí dobrem. Nechávám stranou bohatství (to 
nepočítám mezi dobra, protože je může mít kdokoliv 
třeba nehodný; dobro však nemůže mít kdokoliv), 
nechávám stranou urozenost a dobrou pověst u lidu 
vyvolanou souhlasem hlupáků a ničemů; přesto musí 
být prohlášeny za dobra věci zcela bezvýznamné, 
bělostné zuby, krásné oči, příjemná barva pleti a to, 
co chválí Antikleia, když umývá Odysseovi nohy:

Slova plná líbeznosti, tělo pružné, ohebné.
Budeme-li toto považovat za dobro, co bude moci 
být ve vážné řeči filosofů řečeno vážněji a velkolepěji 
než v představě davu a zástupu hlupáků?

/47 Může se namítnout: čemu tito říkají „dobra“, tomu 
stoikové říkají „věci, které mají přednost“.

To je pravda, ale netvrdí, že jsou podstatnou slož
kou blaženého života, kdežto ti druzí, peripatetikové,



věří, že bez nieb vůbec žádná blaženost není, nebo je-li, 
rozhodně ne dokonalá. My však soudíme, že je doko
nalá, a potvrzením je pro nás onen slavný důkaz 
Sokratův. Ten první z filosofů postupoval takto: 

Člověk je takový, jaký je jeho duševní stav; jaký ¡» 
člověk, taková je jeho řeč; řeči pak jsou podobné jeho 
činy, činům život. Duševní stav dobrého člověka jc 
chvályhodný, i život dobrého člověka je tedy chvály
hodný, tedy i čestný, protože je chvályhodný. Tím j<-  

dokázáno, že život dobrých je blažený.
/48 A opravdu — bohové i lidé jsou mými svědky — nevy

plynulo to dost jasně z našich předcházejících diskusi 
(či jsme mluvili jen proto, abychom se pobavili a za
bili čas?), že mudrc je stále prost každého duševního 
vzruchu, kterému říkám perturbatio = hnutí mysli, 
že v jeho duši je stále naprosto nerušený mír? Není 
tedy blaženost údělem člověka uměřeného, vyrovna
ného, beze strachu, bez zármutku, bez přehnané ra
dosti, bez náruživosti? Avšak mudrc je stále takový; 
je tedy stále blažený.

Ostatně jak je možné, aby dobrý muž nezaměřoval 
veškeré své jednání a cítění k tomu, co je chvályhodné? 
On zaměřuje vše k blaženému životu; blažený člověk 
je tedy chvályhodný; nic není chvályhodné bez ctnosti; 
blažený život závisí tedy pouze na ctnosti.

17/49 A k tomuto důkazu lze dojít i touto cestou. V nešťast
ném životě není nic hodného oslavování nebo chlouby, 
ani v takovém, který není ani nešťastný, ani blažený.
Y některém životě je něco, co je hodné oslavování 
a chlouby a hrdosti, jak se například chlubil Epa- 
meinóndás:

Stačily moje plány, a zmizela spartská sláva.
Nebo Africanus:



Od dálných maeotských bažin, až odtud, kde vychází
slunce,

nikdo se vlastními činy nemůže vyrovnat mně.
150 Jestliže je tomu tak, je blažený život bodný chlouby, 

oslavování a vynášení. Není totiž nic jiného, co by 
mělo být oslavováno a vynášeno. Pochopíš, co vyplyne 
z těchto návěstí; věru, jestliže blažený život není to
tožný s životem čestným, nutně musí být něco jiného 
lepší než blažený život. Jistě prohlásí, že čestnost je 
lepší. Tak bude něco lepší než blažený život — může 
být nějaké tvrzení mylnější?

A co toto? Když přiznávají, že neřesti mají dost 
velkou moc k tomu, aby učinily život nešťastným, není 
nutné přiznat, že ctnost má stejnou moc k tomu, aby 
učinila život blaženým? Opačné věci mají přece opač
né následky.

/ 51 Při této příležitosti bych se chtěl zeptat, jaký význam 
mají ony Kritoláovy váhy. On věří, že když dá na 
jednu misku dobra duševní a na druhou dobra tělesná 
a vnější, miska s dobry duševními klesne o tolik, že 
s ní klesne i země a moře.

18/ Co tedy překáží Kritoláovi nebo slavnému Xenokra- 
tovi, nej váženějšímu z filosofů, který tolik zveličuje 
ctnost a zmenšuje a snižuje ostatní věci, aby kladli do 
ctnosti nejen blaženost života, ale i dokonalou bla
ženost?

Jestliže se to neudělá, bude následkem zánik ctnosti.
/ 52 Vždyť na koho padne zármutek, na toho musí nutně 

padnout i strach; strach je totiž znepokojené očeká
vání budoucího zármutku; avšak na koho padne 
strach, na toho padne i úzkost, bázlivost, děs, zbabě
lost, takže se takový člověk někdy nechá udolat a 
soudí, že se na něho nevztahuje onen příkaz Átreův:



Proto do života ať se připraví, 
aby nikdy nepoznali porážku.

Tento však bude poražen, jak jsem řekl, a nejen ž<* 
bude poražen, ale bude dokonce otrokem. My však 
cbceme mít ctnost stále svobodnou, stále nepřemože
nou. Jestliže tomu tak není, je ctnost pryč.

/ 53 A jestliže je ve ctnosti dostatečná opora pro dobrý 
život, je dostatečná i pro život blažený; je přece jisté, 
že je ve ctnosti dost opory k tomu, abychom žili sta
tečně, a jestliže statečně, tedy i velkodušně, a to tak, 
že se nikdy nedáme ničím poděsit a že jsme vždy ne
přemožitelní. Z toho vyplývá, že nás nic nemrzí, nic 
nám nechybí, nic nám nepřekáží; všechno tedy bude 
postupovat plynule, dokonale, příznivě, tedy blaženě. 
Ctnost má totiž dost moci k statečnému životu, má 
jí tedy dost i k životu blaženému.

/54 Kromě toho tak jako hloupost, i když dosáhla toho, 
po čem toužila, nikdy nevěří, že toho dosáhla dost, 
právě tak moudrost je vždy spokojena tím, co tu je, a 
nikdy není se sebou nespokojená.

19/ GaiusLaelius byl konsulem jen jednou, a to ještě po 
předchozím volebním neúspěchu (jde ovšem o to, zda 
neutrpí neúspěch spíš národ, když při volbách pro
padne moudrý a dobrý muž, jako byl on) — kdybys 
mohl, co by sis raději přál, být jednou konsulem jako 
Laelius, nebo čtyřikrát jako Cinna?

/ 55 Nemám pochybnosti o tvé odpovědi, protože vím, na 
koho se obracím. Neptal bych se na to kohokoliv; 
jiný by mi totiž možná odpověděl, že by dal před
nost nejen čtyřem konsulátům před jedním, ale jedi
nému dni Cinnovu před celým životem mnoha slav
ných mužů. Kdyby se byl Laelius někoho prstem dotkl, 
byl by to odpykal; avšak Cinna dal srazit hlavu svému



kolegovi, konsulovi Gnaeu Octaviovi, Publiu Crasso- 
vi, Lueiu Caesarovi, lidem nejurozenějším, jejichž vy
nikající vlastnosti se ukázaly v míru i ve válce, Marku 
Antoniovi, nejvýmluvnějŠímu ze všech, které jsem 
kdy slyšel, Gaiu Caesarovi, který byl podle mého pře
svědčení vzorem ušlechtilosti, vtipnosti, laskavosti 
a půvabu. Byl snad blažený, kdo je zavraždil? Mně 
se naopak zdá nešťastný nejen proto, že to učinil, 
ale i proto, že si počínal tak, jako by to směl učinit. 
Přesně vzato nikdo nesmí jednat špatně, ale dopouští
me se tady chyby a mluvíme nepřesně a o tom, co je 
někomu dovoleno, říkáme „smí se to“.

/ 56 Konečně, byl Gaius Marius blaženější tenkrát, když se 
dělil o vítězství nad Kimbry se svým kolegou Catulem, 
skoro by se dalo říci druhým Laeliem (pokládám jej 
totiž za jemu velmi podobného), nebo tenkrát, když 
jako vítěz v občanské válce odpověděl rozhněván 
na prosby Catulových příbuzných, a to ne jednou, ale 
víckrát: „Ať zemře!“? V tomto případě byl blaženější 
ten, kdo musel poslechnout tak nespravedlivý výrok, 
než ten, kdo vydal tak zločinný rozkaz. Je lepší křivdu 
strpět než spáchat, a je lepší, tak jak to učinil Catulus, 
jít kus cesty naproti smrti, která se i tak blíží, než zni
čit slávu svých šesti konsulátů a poskvrnit poslední 
období svého života smrtí takového muže, jak to uči
nil Marius.

20/57 Dionýsios se v pětadvaceti letech dostal v Syrákúsách 
k moci a byl tam pak tyranem osmatřicet let. Jak 
krásné, jak bohaté a mocné město držel v otroctví! 
A přece víme o tomto člověku od dobrých spisovatelů, 
že žil velmi střídmě, ve správě obce že byl rázný a 
neúnavný, povahou však že byl zločinný a nespravedli
vý. Proto se všem, kteří správně vidí pravdu, nutně



musí jevit nanejvýš nešťastný. Nemohl dosáhnout 
toho, po čem toužil, ani tenkrát, když věřil, že jr 
všemocný.

/ 58 Ačkoliv pocházel z dobrých rodičů a z významné rodi 
ny (v tomto bodu ovšem každý říká něco jiného), 
ačkoliv měl velké množství přátel mezi svými vrstev
níky a ačkoliv se stýkal s mnoha příbuznými, ačkoliv 
měl podle řeckého zvyku i milence mezi mladíky, 
přesto nikomu z nich nevěřil, ale svěřil ochranu své 
osoby otrokům vybraným mezi otroky boháčů, jimž 
sám dal svobodu, a některým divokým a barbarským 
dobrodruhům. Tak se z nespravedlivé touhy po vládě 
sám uzavřel do jakéhosi vězení. Naučil dokonce své 
dcery holičským pracím, aby nemusel svěřit svůj krk 
holiči. A tak se dcery královy věnovaly špinavé práci 
služek a jako holičky se staraly o otcovy vlasy a vousy. 
A ještě to bylo málo: když dospěly, vzal jim z rukou 
ostré nástroje a vymyslil si, aby mu opalovaly vousy 
a vlasy doutnajícími ořechovými skořápkami.

/ 59 Měl dvě manželky, Aristomachu, Syrákúsanku, a Dó- 
ridu z Loker. Když za nimi v noci přicházel, nejdřív 
všechno prohledal a proslídil. Ye své ložnici dal kolem 
lože vyhloubit široký příkop, přechod přes něj umožňo
val dřevěný můstek; ten otáčel dovnitř, když napřed 
zavřel dveře do ložnice. Protože se neodvažoval 
vystoupit na veřejnou řečnickou tribunu, mluvil k li
du obyčejně z vysoké věže.

/ 60 Jednou si prý chtěl hrát s míčem — to dělal velmi 
rád —; svlékl si tuniku a svůj meč svěřil mladíkovi, 
kterého velmi miloval. Kdosi z jeho přátel prý mu 
tehdy v žertu řekl: „Aspoň tomuhle svěřuješ svůj 
život,“ a mladík prý se na ta slova usmál; a tu dal 
Dionýsios oba popravit, jednoho proto, že ukázal cestu,



jak by mohl být zahuben, druhého proto, že úsměvem 
jeho slova schválil. Tento ěin ho však tolik mrzel, že 
nic jiného v životě nenesl tak těžce — vždyť dal zabít 
toho, koho vášnivě miloval.

Tak se tužby lidí, kteří se nedovedou ovládat, roz
cházejí na opačné strany: povolíš-li jedné, musíš se 
vzepřít druhé.

21/61 A právě tento tyran sám vydal soud o své blaženosti. 
Když jednou v hovoru Dámoklés, jeden z jeho dvořa
nů, mluvil o jeho bohatství, moci, vznešenosti jeho 
panování, nadbytku všeho, nádheře jeho královského 
paláce a tvrdil, že nikdy nikdo nebyl blaženější než 
on, řekl mu: „Když tě takový život těší, chceš jej 
sám ochutnat a okusit mé štěstí?“ Když Dámoklés 
odpověděl, že by si to přál, určil mu Dionýsios místo 
na zlatém lehátku pokrytém překrásným přehozem, 
nádherně vyšívaným, a dal na několik stolků vyrov
nat předměty z tepaného stříbra a zlata. Pak poručil, 
aby se kolem stolu postavili vybraní sliční chlapci, 
aby dávali pozor na každý jeho pokyn a pečlivě ho 
obsluhovali.

/ 62 Byly tam vonné masti, věnce, pálily se tam vonné 
látky, stoly byly přeplněny nejvybranějšími jídly. 
Dámokleovi se zdálo, že je šťastný.

Uprostřed té nádhery dal Dionýsios pověsit od stropu 
na koňské žíni blýskavý meč, aby visel nad šíjí onoho 
šťastlivce. A tak se Dámoklés nedíval na krásné slu
žebníky, ani na umělecky zpracované stříbro, ani ne- 
natahoval ruku na stůl, již z něho věnce samy padaly, 
a nakonec úpěnlivě prosil tyrana, aby směl odejít, 
protože už nechce být blažený.

Nedal tím Dionýsios dost jasně najevo, že nic ne
může přinést blaženost tomu, nad kým stále visí ně



jaká hrůza? On však už neměl ani možnost přejít 
zpátky ke spravedlnosti, vrátit spoluobčanům svobo
du a práva; vinou mladické nerozvážnosti se totiž, 
kdysi zapletl do takových chyb a spáchal takové činy, 
že pro něho nebylo záchrany, ani kdyby začal přichá
zet k rozumu.

22/63 Známá příhoda se dvěma pýthagorovci však dokazuje, 
jak silně toužil mít přátele, jejichž nevěrnosti se na 
druhé straně obával. Přijal jednoho z nich, aby ručil 
vlastním tělem za přítele, který měl být popraven. 
Když se druhý dostavil v hodinu určenou k popravě, 
aby vysvobodil svého ručitele, zvolal Dionýsios: „Kéž 
bych mohl být přijat mezi vás jako třetí přítel!“

Jakým neštěstím bylo pro něho postrádat styk s přá
teli, život ve společnosti, skutečně důvěrné rozmlou
vání, zvlášť když uvážíme, že to byl člověk, který 
dostal v dětství dobré vychování a že byl vzdělán 
ve svobodných uměních! Byl velmi oddán hudbě, 
psal dokonce i tragédie (jak dobře, na tom nezáleží; 
nevím, jak je to možné, ale v tomto oboru víc než kde 
jinde líbí se každému to jeho. Nepoznal jsem dosud 
básníka — a to jsem byl přítelem Aquiniovým —, kte
rý by sám sobě nepřipadal nejlepší. Už je to takové: tebe 
baví tvé, mne mé). Ale abychom se vrátili k Dionýsio- 
vi: jeho život byl úplně zbaven zjemnělosti a lidské 
náplně, žil s uprchlými otroky, zločinci, barbary; ne
považoval za svého přítele nikoho, kdo byl hoden svo
body nebo kdo vůbec chtěl být svobodný.

23/64 S tímto životem, nad nějž si nedovedu představit nic 
odpornějšího, bídnějšího a hodnějšího opovržení, ne
budu srovnávat život Platónův nebo Archytův, lidí 
učených a opravdu moudrých. Od prachu, do něhož 
rýsoval svou hůlkou obrazce, zavolám prostého clo-



veka z téhož města, který žil o mnoho let později, 
Archiméda. Když jsem hyl kvéstorem, objevil jsem 
jeho hrob kolem dokola zarostlý a zakrytý trnitým 
křovím. Syrákúsané o něm nevěděli, dokonce tvrdili, 
že vůbec neexistuje. Pamatoval jsem si totiž několik 
veršíků, které měly být, jak jsem slyšel, napsány na je
ho náhrobku, a z nich bylo jasné, že nahoře na jeho 
náhrobku je koule a válec.

/ 65 Když jsem si vše důkladně prohlédl — u Agrigentské 
brány je totiž velké množství náhrobků —, zpozoro
val jsem sloupek, který jen trochu vyčníval nad křoví, 
a na něm byla podoba koule a válce. Hned jsem řekl 
Syrákúsanům (přední občané ze Syrákús byli totiž 
se mnou), že si myslím, že to je to, co hledám. Poslali 
tam pak mnoho lidí se srpy a ti to místo vyčistili a 
vyklidili.

/ 66 Když bylo místo přístupné, přiblížili jsme se k přední 
straně podstavce. Bylo vidět nápis, konce veršů skoro 
až do poloviny byly však už zničeny. A tak nejvzne
šenější obec Velkého Řecka, kdysi i nejučenější, by 
nebyla znala hrob svého nej bystřejšího občana, kdy
by se to nebyla dozvěděla od člověka z Arpina.

Ale vraťme se zas tam, odkud jsme odbočili. Existu
je člověk, jenž by měl něco společného s Múzami, 
to jest se vzdělaností a učeností, který by nechtěl být 
raději tímto matematikem než oním tyranem?

Ptáme-li se na způsob života a na činnost, mysl jed
noho se živila promýšlením a prováděním výpočtů 
a nalézala potěšení ve své vynalézavosti, a to je nejpří
jemnější pokrm duše, mysl druhého se živila vraždě
ním a bezprávím a byla ve dne v noci v zajetí stra
chu.

Srovnej dále Démokrita, Pýthagora, Anaxagora; kte-



rým královstvím, které moci bys dal přednost před tím, 
čím se oni zabývali a co je těšilo?

¡61 Nuže to, co hledáš, to nejlepší ze všeho, je nutně 
umístěno v té části, která je v člověku nejlepší. Co 
však je v člověku lepší než bystrá a zdravá mysl? 
Je tedy třeba užívat jejího dobra, chceme-li být blaže
ní. Dobrem mysli je pak ctnost; ta tedy nutně musí 
v sobě chovat blažený život. Proto všechno, co je 
krásné, čestné a vznešené, je plné radostí — už jsem 
to řekl dříve, avšak myslím, že to je třeba říci ještě 
jednou trochu obšírněji. Protože však je zřejmé, že 
blažený život vzniká z trvalých a plných radostí, vy
plývá z toho, že vzniká z čestnosti.

24/68 Abychom se však nedotýkali jen slovy toho, nač chce
me poukázat, musíme si všimnout některých pohnutek, 
které by nás obrátily víc k poznání a pochopení. Vez
měme si tedy nějakého muže vynikajícího nejlepšími 
vlastnostmi a vybavme si ho na chvíli ve své mysli 
a ve své představě. Především musí mít mimořádné 
nadání, neboť k těžkopádnému duchu se ctnost jen 
těžko přidružuje. Za druhé musí mít živou lásku 
k pátrání po pravdě. Z toho vyroste známý trojí plod 
duše: první spočívá v poznávání vesmíru a ve vysvět
lování přírodních jevů, druhý v rozlišování mezi tím, 
co je žádoucí a čemu je nutno se vyhnout a ve způso
bu, jak dobře žít, třetí v posuzování, co je důsledkem 
čeho a co protikladem, a na tom závisí přesnost disku
se a pravdivost posuzování.

/ 69 Jaká radost musí plnit duši mudrce, když se takovými 
zájmy zabývá ve dne v noci! Například když pozoru
je pohyby a obraty vesmíru, když se dívá na nespo
četné hvězdy tkvící na nebeské klenbě a pohybující 
se v souladu s ní; každá z nich je upevněna na určitém



místě, kdežto jiných sedm se pohybuje každá po své 
vlastní dráze ve velké vzdálenosti jedna od druhé, buď 
výš, nebo níž; třebaže jsou jejich pohyby nepravidel
né, přece jen při svém oběhu opisují vymezené a přesné 
dráhy. Není to žádný div, že pohled na toto všechno 
přiměl a pobídl ony staré učence, aby pátrali dál. 
Z toho pochází bádání o prvcích a jakoby zárodcích, 
z nichž všechno vzniklo, zrodilo se a ztvárnilo, bádání
o tom, jaký byl původ každého druhu ať už neživého, 
nebo živého, ať už němého, nebo obdařeného hlasem, 
jak žije a zaniká a jaký je přechod a přeměna jednoho 
v druhé, z čeho pochází země a co ji udržuje v rovno
váze, v jakých dutinách jsou držena moře, jakou tíhou 
je vše přitahováno, takže míří vždy do středu vesmíru, 
který je totožný s nejnižším bodem v zaobleném 
prostoru.

25/70 Když duše studuje tyto problémy a ve dne v noci o nich 
přemýšlí, vzniká ono poznání, k němuž vybízí delfský 
bůh, že totiž duše poznává sebe samu a cítí své spo
jení s duší božskou, což ji naplňuje neskonalou radostí. 
Už samo uvažování o podstatě a povaze bohů v nás 
rozněcuje přání napodobit onu věčnost a necítí se 
vázáno na život, který je. krátký, protože vidí vzá
jemnou závislost věcí, jejich nutné spojení i to, že si
ce plynou od věčnosti do věčnosti, ale přesto jsou ří
zeny rozumnou myslí.

/ 71 Když se člověk dívá na toto divadlo a vzhlíží k němu, 
nebo spíš když se rozhlíží na všechny strany a na všech
ny kraje, s jakým klidem pak pozoruje věci lidské tady 
dole! Odtud pochází ono poznání ctnosti, odtud se rý
sují různé druhy a složky a odrůdy ctností, odhaluje 
se, co je pro přírodu nejvyšším dobrem a co nejvyšším 
zlem, k čemu se mají vztahovat povinnosti, jaké ži-



na zemi a jmenují se dobra jen proto, že jsou žádou< i, 
ale ona druhá dobra, božská dobra duše nechť se rozpi 
nají do šíře i dáli a dojdou do nebe. Proč bych imi 
toho, kdo je dosáhne, nazývat jen blaženým, a ne do
konale blaženým?

Bolesti se bude mudrc bát? Ta totiž nejvíc odporuj«' 
tomuto názoru. Vždyť proti smrti nás samých i naširli 
drahých a proti zármutku a ostatním hnutím mysli nán 
dostatečně vyzbrojily a připravily, jak se aspoň zdá, 
rozhovory předcházejících dnů. Zdá se, že bolest jo 
nejprudší protivník ctnosti; mává planoucími pochod 
němi, hrozí, že oslabí statečnost, velkodušnost i trpě
livost.
Ctnost jí tedy podlehne? Ustoupí jí z cesty blažený ži
vot muže moudrého a stálého? Dobří bohové, ja
ká hanba! Spartské chlapce rozdírají bolestné rány 
důtek, a oni nezasténají! Já sám jsem viděl ve Sparto 
skupiny jinochů, kteří se rvali s neuvěřitelnou tvrdo
šíjností, kopali se, používali pěsti, nehty, dokonce i zu
by a spíš se nechali zabít, než by přiznali porážku. 
Která cizí země je divočejší a barbarštější než Indie? 
A přesto v tom národě především ti, kteří jsou pova
žováni za mudrce, žijí nazí a bez bolesti snášejí sníh 
a zimní chlad na Kavkaze, a když se přiblíží k plameni, 
nechají se bez zasténání popálit.
A ženy v Indii, když některé zemře manžel, přou sc 
mezi sebou a soudí, kterou měl nejraději (jeden muž 
mívá totiž více žen); která vyhraje, ta je plná radosti 
a je v přítomnosti svých příbuzných položena spolu 
se svým manželem na hranici, a která prohraje, smut
ná odchází.

Zvyk by nikdy nepřemohl přirozenost, ta je totiž 
stále nepřemožitelná, avšak my jsme duši zkazili



životem ve stínu, požitkářstvím, nečinností, zahálkou 
a vysílili a zchoulostivili předsudky a špatnými 
mravy.

Kdo nezná zvyk Egypťanů? Jejich mysli jsou na
sáklé mylnými předsudky a oni by spíš podstoupili 
nejtěžší muka, než by ublížili ibisovi, zmiji, kočce, 
psovi nebo krokodýlovi, a kdyby některému z těchto 
zvířat něco nechtěně udělali, podřídí se jakémukoli 
trestu.

/79 Mluvím o lidech; a co zvířata? Nesnášejí snad mráz, 
hlad, běhání a potulování po horách a lesích? Nebojují 
za svá mláďata tak, že se nechávají zraňovat a nelekají 
se žádných útoků, žádných ran? Nechávám stranou 
to, co snesou a vytrpí ctižádostivci pro čest, žádostiví 
pochvaly kvůli slávě, zamilovaní pro lásku. Život je 
plný takových příkladů.

28 / 80 Držme se však v řeči zpátky a vraťme se, odkud jsme 
odbočili. Opakuji: blažený život se podrobí každému 
mučení a ve společnosti spravedlivosti, uměřenosti 
a především statečnosti, velkodušnosti a trpělivosti 
se nezastaví při pohledu na mučitele a nezůstane pře
de dveřmi a před prahem žaláře, jak už jsem řekl, až 
všechny ctnosti bez nejmenšího poděšení duše půjdou 
na mučení. Což je něco hanebnějšího, něco ošklivější
ho, než kdyby zůstal sám, odloučen od svého překrás
ného průvodu? To se však rozhodně nemůže stát. 
Ctnosti nemohou totiž trvat bez blaženého života a 
blažený život bez ctností také ne.

/ 81 Proto nedovolí, aby se loudal, a strhnou jej s sebou, 
ať už budou samy vedeny k jakékoli bolesti a k jakým
koli mukám. Zásadou mudrce je totiž nedělat nic, co 
by ho mohlo mrzet, nedělat nic proti své vůli, ale dělat 
všechno skvěle, vyrovnaně, vážně, čestně, nic neoče



kávat, že by se to mělo s určitostí uskutečnit, ničemu 
se nedivit, když se to uskuteční, i kdyby se zdálo, že 
se přihodilo něco nečekaného a nového, všechno nechal 
záviset na své vlastní svobodné vůli, pevně se držel 
svých soudů. Rozhodně si nemohu vzpomenout na ně
co, co by bylo blaženější.

/ 82 Stoikové to mají se svým úsudkem snadné. Jejieli 
názor je, že nejvyšším dobrem je shodovat se s přiro
zeností a žít podle ní, a protože takový postoj je nejen 
povinností mudrce, ale je i v jeho moci, nutně z toho 
vyplývá, že kdo má ve své moci nejvyšší dobro, ten 
má ve své moci i blažený život. Tak se pro mudrce 
stále uskutečňuje blaženost v životě.

To je pojetí blaženého života, které považuji za nej
důstojnější statečného člověka a pro tuto chvíli také 
nejpravdivější, nepřijdeš-li s něčím lepším.

29 / POSLUCHAČ: S ničím lepším přijít nemohu, ale vzhle
dem k tomu, že nejsi spoután žádnou určitou filosofic
kou školou a že ochutnáváš od všech, rád bych se 
od tebe dověděl (jestliže tě to neobtěžuje), co ti při
padá nejpravděpodobnější; před chvilkou, zdá se mi, 
jsi vybízel peripatetiky a přívržence staré Akadémie, 
aby si dodali odvahu a bez zdráhání otevřeně řekli, 
že mudrci jsou stále dokonale blažení, a jak už jsem 
řekl, já bych chtěl slyšet, jak můžeš považovat takové 
jejich tvrzení za důsledné. Ty jsi totiž řekl mnoho proti 
tomuto názoru a šlo o závěry podle stoické nauky.

/83 UČITEL: Užijme tedy svobody, které jen my můžeme 
užít ve filosofii, neboť náš výklad neformuluje vlastní 
soudy, ale obrací se na všechny strany, aby jej druzí 
mohli posoudit pro jeho vlastní cenu, nezávisle na čí
koli autoritě.

Zdá se mi, že jsi chtěl zastávat tento názor: ať je



mínění různících se filosofů o nejvyšším dobru a zlu 
jakékoli, přece ctnost dostatečně zabezpečuje blažený 
život. Jak jsme slyšeli, je to názor, který často probí
ral Karneadés. Ten však při tom polemizoval se stoi- 
ky, s velkým zaujetím je vždy vyvracel a velmi ohni
vě se stavěl proti jejich učení. Já to však projdu v klidu. 
Jestliže totiž stoikové stanovili správně, co je to nej vyšší 
dobro a zlo, je otázka rozřešena: mudrc nutně musí 
být stále blažený.
Avšak rozeberme postupně názory ostatních jeden po 
druhém, jestliže to je možné, abychom viděli, zda se 
tato skvělá skoro bych řekl poučka o blaženém ži
votě dá uvést ve shodu s názory a naukami všech.
O nejvyšším dobru a zlu byly, pokud vím, vytyčeny 
a hájeny tyto názory. Především čtyři jednoduché, 
a to stoický: není dobra kromě toho, co je čestné; Epi- 
kúrův: není dobra kromě rozkoše; Hierónymův: není 
dobra kromě nepřítomnosti bolesti; názor, který za
stával Karneadés proti stoikům: není dobra kromě 
užívání základních dober, po nichž touží lidská přiro
zenost, když ne všech, tak aspoň těch největších.
To jsou tedy názory jednoduché, další jsou smíšené: 
podle peripatetické školy, od níž se mnoho neliší stará 
Akadémie, jsou tři druhy dobra, největší jsou dobra 
duševní, na druhém místě tělesná, na třetím vnější. 
Deinomachos a Kallifón spojili rozkoš s čestností, 
peripatetik Diodóros přidal k čestnosti nepřítomnost 
bolesti. To jsou názory, které v sobě mají určitou stá
lost. Názory Aristónovy, Pyrrhónovy, Erillovy a ně
kterých jiných nezanechaly stopy.

Podívejme se, jakou cenu mají jejich důkazy.
Stoiky vynecháme, myslím, že jejich názor jsem hájil 

dostatečně. Stanovisko peripatetiků je jasné; s výjim-



kou Theofrasta a jeho stoupenců, kteří se příliš slaboň 
sky děsí a bojí bolesti, ostatní smějí dělat to, co také 
obvykle dělají, totiž zveličovat vážnost a důstojnoM 
ctnosti. Když ji pozvedli až k hvězdám, jak to obyčejní- 
s velkou výmluvností dělají, protože to jsou dobři 
řečníci, snadno ostatní srovnáním s ctností rozdrtí 
a uvedou v opovržení. Vskutku není možné, aby li, 
kteří tvrdí, že žádoucí chvála je doprovázena bolestí, 
popřeli, že jsou blažení ti, kteří ji dosáhli. Jsou sice 
stiženi některými zly, ale toto označení „blažený“ má 
široký rozsah.

31/86 O obchodu se přece také říká, že je výnosný, a o práci 
na poli také, a to nejenom když je obchod ušetřen ja
kékoli ztráty a zemědělství není postiženo živelní 
pohromou, ale když v obou oborech daleko převažuje 
užitek, a stejně tak může být právem nazván život 
blaženým, nejen když je ze všech stran vrchovatě na
plněn dobry, ale i tenkrát, když dobré stránky silně 
převládají, ať už jde o množství, nebo o významnost.

/ 87 Podle takového učení blaženost následuje ctnost třeba 
až na popravištč a vstoupí s ní do býka — tak to aspoň 
tvrdí Aristotelés, Xenokratés, Speusippos a Polemón
— a neopustí ji ani pod vlivem hrozeb nebo lichotek. 
Stejný bude názor Kallifóntův a Diodórův, kteří oba 
mají čestnost v tak velké vážnosti, že si myslí, že je 
nutno umístit daleko dozadu všechno, co je bez ní. 
Ostatní vzbuzují dojem, že jsou ve větších nesnázích, 
přece však doplují do přístavu, jako Epikúros, Hieró- 
nymos a případně ti — jsou-li nějací —, kteří si dělají 
starosti s obhajobou dnes už opuštěné teorie Kamea- 
dovy. Není totiž nikdo z nich, kdo by nepovažoval duši 
za soudkyni všeho dobra a nenaučil ji pohrdat tím, co 
se dobrem nebo zlem zdá.



/ 88 Neboť co se ti zdá, že se hodí na Epikúra, bude se hodit
i na Hierónyma a na Karneada a při Herculovi i na 
všechny ostatní. Kdo je totiž málo připraven proti 
smrti a proti bolesti? Když dovolíš, začneme od toho, 
komu říkám měkký, rozkošnický.

Jak? Tobě se zdá, že se bojí smrti nebo bolesti ten, 
který říká dnu, v němž umírá, blažený a který zahání 
největší bolesti, postihnou-li ho, vzpomínkou a pomy
šlením na své objevy? A nevede si tak, že by se zdálo, 
že mluví bez rozmyslu. Má totiž o smrti takovou před
stavu, že když se živý tvor rozpadne, zanikne schop
nost vnímat, a o tom, co nemá schopnost vnímat, 
soudí, že pro nás nemá vůbec žádný význam.

Rovněž pro bolest má určitou teorii, za níž by se dalo 
jít: jestliže je bolest velká, utěšuje se jejím krátkým 
trváním, jestliže je dlouhá, snesitelností.

/ 89 Oč lip jsou na tom konečně tihle mluvkové než Epikú- 
ros v poměru k těmto dvěma věcem, které nejvíc pů
sobí úzkost! Nezdají se snad Epikúros a zbývající filo
sofové dostatečně připraveni k tomu ostatnímu, co je 
považováno za zlo? Kdo se nebojí chudoby? Přece 
žádný z fdosofů.

32/ Jak málo stačí však Epikúrovi, aby byl spokojen! Nikdo
toho nenamluvil víc než on o skromném životě. Yždyť 
je-li mu tak vzdálené to, co s sebou nese touhu mít 
peníze, aby bylo dost prostředků na lásku, na ukojení 
ctižádosti, na každodenní výdaje, proč by si měl peníze 
tak silně přát nebo spíš proč by se vůbec měl o ně sta
rat?

/ 90 Skyth Anacharsis byl schopen nepřikládat penězům 
žádnou cenu, a naši filosofové toho schopni nebudou? 
Máme od něho dopis tohoto znění:

„Anacharsis zdraví Hannona.



Mým oblečením je skytbská kožešina, obuví ztvrdlá 
kůže na chodidlech, lůžkem země, přílohou hlad, ži
vím se mlékem, masem, sýrem. Proto ke mně můžeš 
přijít, zastihneš mě klidného. Ty své dary, které ti 
jsou tak milé, rozdej svým spoluobčanům nebo je obě
tuj bohům.“

Téměř všichni filosofové všech směrů mohli mít stej
né názory, vynecháme-li ty, které zkažená povaha vzdá
lila od správného rozumu.

/ 91 Když bylo v slavnostním průvodu neseno velké množ
ství zlata a stříbra, řekl Sókratés: „Jak mnoho je toho, 
po čem netoužím!“

Když Xenokratovi přinesli vyslanci Alexandra Ve
likého padesát talentů, což byly v té době velké peníze, 
zvlášť v Athénách, vzal s sebou Xenokratés vyslance 
na večeři do Akadémie; předložil jim k jídlu jen tolik, 
kolik stačilo k nasycení, bez jakékoli okázalosti a pře
pychu. Když se ho druhého dne ptali, u koho mají pe
níze uložit, řekl jim: „Což jste při včerejší skromné ve
čeři nepoznali, že peníze nepotřebuji?“ Když viděl, 
jak jsou z toho smutní, přijal třicet min, aby to nevy
padalo, jako by pohrdal královou štědrostí.

/ 92 Diogenés odpověděl s větší otevřeností, vždyť to byl 
kynik, když ho Alexander vyzval, aby řekl, kdyby 
něco potřeboval: „Ted mi trochu ustup ze slunce.“ 
Stínil mu totiž, když se vyhříval.

Diogenés často vykládal, oč svým životem a svým 
osudem stojí nad perským králem. Jemu prý nic ne
chybí, kdežto král nebude mít nikdy dost; on netouží 
po králových rozkoších, které krále nikdy nemohou 
nasytit, jeho rozkoše král nikdy nemůže dosáhnout.
33/93 Jistě víš, jak Epikúros roztřídil různé druhy žádostí, 

ne snad zrovna nejpřesněji, přesto však užitečně:



jsou prý zčásti přirozené a nutné, zčásti přirozené a ne- 
nutné, zčásti ani přirozené, ani nutné. Nutné prý lze 
ukojit takřka ničím, neboť bohatství přirozené je na 
dosah ruky, o druhém druhu žádostí věří, že ani není 
těžké uspokojit je, ani obejít se bez nich, o třetích sou
dil, že mají být úplně zavrženy, protože jsou zcela ni
cotné a nemají vztah ani k přirozenosti, ani k užiteč
nosti.

/ 94 Tento bod je pro epikúrovce podnětem k mnoha disku
sím. Oni snižují cenu jednotlivých rozkoší, třebaže je
jich jednotlivými druhy nepohrdají; ovšem ve velké 
míře je nevyhledávají. Hodně mluví například o roz
koších milostných a říkají, že jsou snadno dosažitelné, 
všem společné a všem na dosah, a jestliže by si je při
rozenost vyžadovala, že je třeba měřit je ne podle rodu, 
urozenosti nebo společenského postavení, ale podle 
krásy, věku a vzhledu, že zdržet se jich vůbec není ne
snadné, jestliže si to vyžaduje zdraví, povinnost nebo 
dobrá pověst, že obecně tento druh rozkoší je žádoucí 
v tom případě, neškodí-li, že však nikdy neprospívá.

/ 95 Pokud jde o rozkoš obecně, zní jeho učení takto. Rozkoš 
sama o sobě, protože je rozkoší, je podle něho vždy žá
doucí a hodná vyhledávání, a ze stejného důvodu je 
třeba vyhýbat se bolesti právě proto, že je bolestí. 
Proto mudrc bude vždy dbát o vyrovnávání, a to tak, 
že se bude vyhýbat rozkoši, kdyby měla způsobit větší 
bolest, a bude na sebe brát bolest, která bude schopna 
přinést větší rozkoš. A všechno, co je příjemné, i když 
je posuzováno tělesnými smysly, se přesto vztahuje 
k duši.

/ 96 Proto — pokračuje —■ se tělo raduje jen tak dlouho, 
dokud vnímá přítomnou rozkoš, kdežto duše jednak 
pociťuje rozkoš přítomnou současně s tělem, jednak



vyhlíží rozkoš přicházející, jednak nenechává vymizel 
z paměti rozkoš minulou. Tak bude mít mudrc stále 
po ruce nepřetržitý řetěz rozkoší, protože se očekávám 
rozkoší, v něž doufá, bude spojovat se vzpomínkou na 
rozkoše, které už procítil.

34 / 97 Podobné zásady se přenášejí i na životosprávu, zmen
šuje se nádhera a nákladnost hostin, protože přiroze
nost se spokojuje nenáročnou úpravou. Vždyť kdo ne
vidí, že chuť je nejlepší koření pro každé jídlo? Když 
se Dáreios na útěku napil vody zkalené a znečištěné 
mrtvolami, prohlásil, že nikdy nepil s větší chutí. 
Zřejmě nepil nikdy z žízně.

A Ptolemaios nikdy nejedl vyhladovělý. Když cesto
val po Egyptě a jeho družina se opozdila, nabídli mu 
v nějaké chatrči obyčejný černý chléb — a jemu se 
zdálo, že nikdy nejedl nic chutnějšího.

Vypravuje se, že se Sókratés dost rázně procházel 
až do večera, a když se ho kdosi ptal, proč to dělá, od
pověděl mu, že si tou procházkou opatřuje hlad jako 
příkrm, aby měl lepší večeři.

/98 A nevidíme snad, jak se stravují Sparťané při společ
ných obědech? Když u nich obědval tyran Dionýsios, 
prohlásil, že mu ta černá polévka, která byla hlavním 
jídlem, vůbec nechutnala. Kuchař mu na to řekl: „To 
není nic divného, vždyť jí chybělo koření.“ „A jaké?“ 
zeptal se Dionýsios. „Námaha při lovu, pot, běh podle 
Eurótu, hlad, žízeň. To je totiž koření používané při 
spartských hostinách.“

Tuto zásadu je možné pochopit nejen podle lidských 
zvyklostí, ale i podle zvířat, která se spokojí vším, co 
se jim předloží, jen když se to nepříčí jejich přirozenos
ti, a nic víc nehledají.

199 Existují celé národy, které si libují v prostém jídle,



poučeny zkušeností, tak jak jsem to před chvílí řekl
o Sparťanech. Xenofón vykládá o stravě Peršanů a 
tvrdí, že nepřikusují k chlebu nic jiného než řeřichu. 
Ovšem cítí-li přirozenost potřebu i něčeho chutnější
ho, kolik toho roste ze země i na stromech a je snadno 
dosažitelné a má výbornou chuť! Přidej k tomu suchost 
těla, jež je následkem této zdrženlivosti v jídle, přidej

/100 dokonalé zdraví; srovnej s tím lidi potící se, říhající, 
přecpané jídlem jako krmení voli; pochopíš, že čím 
víc kdo jde za rozkoší, tím méně jí dosahuje, a chutnost 
jídla že spočívá v touze po něm, nikoli v nasycení.

/ Vypravuje se, že Tímotheos, slavná osobnost athénská, 
jeden z předních občanů, večeřel u Platóna. Na hostině 
se mu velmi líbilo, a když druhý den Platóna viděl, řekl 
mu: „Vaše večeře nejsou příjemné jen tenkrát, když se 
konají, ale i druhého dne.“

Uvědom si i to, že když jsme přecpáni jídlem a pi
tím, nemůžeme ani řádně užívat svého rozumu! Je 
dochován překrásný dopis Platónův adresovaný Dió- 
novým příbuzným, ve kterém se čte asi toto:

„Když jsem tam přišel, vůbec se mi nelíbil onen bla
žený život, jak se o něm vypravovalo, samá hostina 
po italském i syrákúskéin způspbu: dvakrát denně se 
přesytit, nikdy nestrávit noc sám a všechno ostatní, 
co se druží k takovému životu, ve kterém se nikdy nikdo 
nestane moudrým, ve kterém je však ještě méně prav
děpodobné, že by se stal uměřeným. To by musila být 
opravdu podivuhodná povaha, aby se tomu dovedla 
přizpůsobit!“

/101 Jak tedy může být příjemný takový život, ve kterém 
nemá místo rozvážnost a uměřenost? Z toho lze poznat 
omyl Sardanapalla, pohádkově bohatého krále syrské
ho, jenž dal vytesat na svůj náhrobek:



S sebou mám jenom to, co sám jsem snědl a užil, 
nádherné bohatství mé však zůstalo bez pána venku. 

Aristoteles k tomu poznamenal: „Co jiného by se mo
hlo napsat na hrob vola, ne krále? Tvrdí, že jako mrtvý 
má to, co ani jako živý neměl déle, než trvalo samo za
žívání.“

/102 Proč by se tedy mělo toužit po bohatství, nebo v kte
rých případech chudoba nedovoluje člověku, aby byl 
šťastný? Nemýlím-li se, máš rád sochy a obrazy. Jest
liže někoho takové věci baví, nepotěší se jimi víc lidé 
žijící v skromných poměrech než ti, kteří jich mají 
nadbytek? Takových věcí je přece v našem městě velké 
množství na veřejných místech. Lidé, kteří mají ta
kové věci v soukromém majetku, nevidí jich tolik, a 
navíc je vidí jen zřídka, tenkrát, když přijdou na svou 
venkovskou vilu. A pociťují při tom také určitou výčit
ku, když si vzpomenou, odkud je mají.

Den by mi nestačil, kdybych chtěl hájit chudobu. Je 
to věc jasná, sama přirozenost nás každodenně upozor
ňuje, jak nečetné, malé a levné jsou věci, které potře
buje.

36/103 Bude tedy bezvýznamnost, nízký původ nebo i nepří
zeň lidu bránit mudrci, aby byl blažený? Dej si pozor, 
aby oblíbenost u lidu a tato tak vytoužená sláva v sobě 
neměla víc obtíží než potěšení! Jistě byl trochu ješitný 
náš Démosthenés, který říkal, jakou radost mu udělalo 
šeptání nějaké ženy z lidu, jež nesla vodu, jak je to 
v Řecku zvykem, a přitom říkala potichu druhé: „To 
je ten Démosthenés!“ Může být něco nicotnějšího? 
A jak velký řečník to byl! Zřejmě se naučil mluvit k ji
ným, ale mluvit sám se sebou se moc nenaučil.

/104 Je tedy třeba pochopit, že se nemá vyhledávat sláva 
u národa sama pro sebe, ani že není zapotřebí bát se



bezvýznamnosti. „Přišel jsem do Athén,“ říká Dé- 
mokritos, „a nikdo mě tam nepoznal.“ Jak vyrovnaný 
a vážný ělověk, když se chlubí, že nebyl chtivý slávy! 
Hudebníci hrající na píšťalu nebo na lyru se řídí svým 
úsudkem, ne úsudkem davu, když jde o melodii a ryt
mus jejich písní, a mudrc, jehož umění je mnohem vyš
ší, nebude vyhledávat, co je nejpravdivější, ale co si 
přeje dav? Existuje větší hloupost než přisuzovat ně
jakou cenu shluku jedinců, jimiž jednotlivě pohrdáš 
jako nádeníky a barbary? On bude pohrdat naší cti
žádostí a ješitností a bude odmítat pocty, které mu 
lid sám od sebe nabídne; my však nedovedeme pohr
dat jimi, dokud nás nezačnou mrzet.

/105 U přírodního filosofa Hérakleita se píše o předním 
efeském občanu Hermodórovi; Hérakleitos říká, že 
by si všichni Efesané zasloužili smrt za to, že když po
sílali Hermodóra do vyhnanství, mluvili takto: „Nikdo 
z nás nesmí vynikat nad ostatní; a když už někdo vy
nikne, ať žije jinde a u jiných.“ A neděje se něco tako
vého u všech národů? Není v nenávisti každá vynika
jící ctnost? Co případ Aristeidův? Raději budu uvádět 
příklady řecké než domácí. Nebyl snad Aristeidés vy
hnán z vlasti proto, že byl mimořádně spravedlivý? 
Jak velkých obtíží jsou tedy ušetřeni ti, kteří nemají 
vůbec žádný styk s národem! Co je sladšího než život 
v ústraní věnovaný studiím! Myslím taková studia, 
která umožňují poznat nekonečnost vesmíru a přírody 
a v tomto našem světě oblohu, země a moře.

¡17/106 Když jsme pohrdli poctami, když jsme pohrdli i peně
zi, co zbývá, abychom se toho museli bát? Vyhnan
ství, myslím, které je považováno za jedno z největších 
zel. Jestliže je zlem proto, že nám je cizí a nepřátelská 
vůle lidu, jak před chvílí bylo řečeno, je tato vůle hodná



opovržení. Jestliže však je na tom ubohé to, že vyhna- 
nec musí být daleko od vlasti, pak jsou provincie plné 
ubožáků, z nichž se jich jen málo vrací domů.
Lze namítnout: ,,Avšak vyhnanci jsou potrestáni za
bavením majetku.“ No a co? Uvádí se snad málo dů
vodů pro snášení chudoby? Koneckonců jestliže bu
deme uvažovat o podstatě, ne o pohaně, která je s tím 
pojmenováním spojena, čím se liší vyhnanství od stá
lého cestování po cizích zemích? Tak strávili svůj život 
nejušlechtilejší filosofové, Xenokratés, Krantór, Ar- 
kesiláos, Lakydés, Aristotelés, Theofrastos, Zénón, 
Kleanthés, Chrýsippos, Antipatros, Karneadés, Klei- 
tomachos, Filón, Antiochos, Panaitios, Poseidónios 
a nesčetní jiní, kteří odešli z vlasti a nikdy se do ní 
nevrátili.

„Ovšem bez ztráty cti.“
Může snad vyhnanství zbavit cti mudrce? Vždyť 

celá tato moje řeč se týká mudrce, jemuž se nic tako
vého právem nemůže stát. Toho, kdo jde do vyhnan
ství právem, není třeba utěšovat.
Konečně pro všechny případy mají nejpohodlnější zása
du ti, kteří všechno, co v životě sledují, vztahují k roz
koši, takže mohou žít blaženě všude, kde jí budou mít 
dostatek. Atak lze na všechno použít větu Teukrovu:

Vlast je všude, kde je dobře.
Když se Sokrata ptali, co je jeho domovem, řekl jim: 

„Svět.“ Považoval se totiž za obyvatele a občana celé
ho světa.

A Titus Albucius? Nevěnoval se s naprostým kli
dem v duši v Athénách filosofii, když musel odejít do 
vyhnanství? A přece by ho právě toto nebylo postihlo, 
kdyby se byl držel stranou veřejného života, a tak byl 
poslušen Epikúrových příkazů.



/109 Proč by měl být blaženější Epikúros kvůli tomu, že 
žil ve vlasti, než Métrodóros, že žil v Athénách? Nebo 
překonával Platón Xenokrata nebo Polemón Arke- 
siláa větší blažeností? A jak si máme cenit tu obec, 
ze které jsou vyháněni mužové dobří a moudří? Da- 
maratus, otec našeho krále Tarquinia, nemohl snést 
tyrana Kypsela, a proto utekl z Korinta do Tarquinií, 
založil tam svůj blahobyt a zplodil děti. Počínal si 
hloupě, když dal přednost svobodě ve vyhnanství 
před otroctvím doma?

38/110 Kromě toho duševní hnutí, starosti a zármutky se 
zmírňují zapomněním, kdy se duše obrátí k rozkoši. 
Epikúros se tedy ne bez příčiny odvážil prohlásit, že 
mudrc je stále mezi více dobry, protože je stále mezi 
rozkošemi. Z toho podle něho vyplývá to, co hledáme: 
mudrc je stále blažený.

/lil Mohlo by se namítnout: „I když mu bude chybět 
zrak nebo sluch?“

Ano, i v tomto případě; on totiž právě tím pohrdá. 
Především jaké rozkoše postrádá tahle hrozná slepota? 
Někteří dokonce soudí, že zrakové vjemy nespočívají 
v nějakém příjemném pocitu v očích, kdežto ostatní 
rozkoše mají své sídlo ve smyslech samých; chuť, čich, 
hmat a sluch spočívají právě v té části těla, ve které 
dochází k vnímání. V očích se nic takového neděje; 
to, co vidíme, vnímá duše.

A duše může dojít potěšení mnoha různými způsoby,
i když se nepoužije zraku. Mluvím o člověku učeném 
a vzdělaném, pro kterého žít znamená myslit. Myšlení 
mudrce však obvykle nepoužívá služeb očí.

/112 Jestliže noc neodnímá životu blaženost, proč by ji 
měl odnímat den podobný noci? Známý výrok Anti- 
patra Kyrénského je sice trochu kluzký, ale není ne



vhodný. Když ho jakési ženy litovaly pro jeho slepotu, 
řekl jim: „Nač ten nářek? Noční rozkoš nepovažujete 
za nic?“

Náš starý známý Appius byl po mnoho let slepý, a 
přesto z úřadů, které zastával, a z činů, které vykonal, 
poznáváme, že přes ono své postižení stačil na úkoly 
soukromé i veřejné.

Víme, že dům Gaia Drusa byl obvykle plný lidí, 
kteří přicházeli poradit se s ním. Ti sami neviděli 
do svých věcí a dali se vést slepcem.

Když jsem byl ještě malý, bývalý praetor Gnaeus 
Aufidius zasahoval svým slovem do jednání v senátu 
a nechyběl přátelům v nesnázích, psal řecké dějiny 
a při své vědecké činnosti měl bystrý zrak.

39/113 Stoik Diodotos, který oslepl, žil mnoho let u mne v do
mě. Ani věřit se tomu nechce, ale on se věnoval filosofii 
s vytrvalostí ještě mnohem větší než dřív, podle pýtha- 
gorovského zvyku hrál na lyru, nechával si ve dne 
v noci předčítat knihy; to všechno byly ovšem činnosti, 
při nichž zrak nepotřeboval, on však dělal i něco ta
kového, co lze považovat takřka za nemožné bez 
očí: vykládal geometrii a slovy svým žákům určoval, 
odkud a kam mají kterou čáru táhnout.

Když se kdosi ptal Asklépiada, významného filosofa 
eretrijského, co mu přinesla slepota, odpověděl prý, 
že se jeho průvod rozmnožil o mladého otroka.

Vskutku tak jako by i krajní chudoba byla snesitel
ná, kdyby bylo dovoleno, co je dovoleno každý den 
některým flekům, stejně tak by bylo možné snášet 
snadno slepotu, kdyby nechyběly prostředky potřebné 
pro takový zdravotní stav.

/114 Démokritos po ztrátě zraku nebyl samozřejmě schopen 
rozeznat černé a bílé, ale byl schopen rozeznat dobré



a zlé, spravedlivé a nespravedlivé, čestné a nečestné, 
užitečné a neužitečné, velké a malé a mohl žít v blaže- 
ženosti, i když nevnímal různé barvy, nebyl by však 
mohl žít bez vědy. On se dokonce domníval, že tělesný 
zrak otupuje bystrost duše, a zatímco jiní často nevi
děli, co měli před očima, on putoval celým nekonečnem, 
takže se nezastavil před žádnou hranicí.

Podle tradice byl i Homér slepý. My však vidíme, že 
co vytvořil, není báseň, ale malba. Kterou krajinu, 
které pobřeží, které místo v Řecku, který vzhled a kte
rý způsob boje, který bitevní šik, které bojové sesku
pení na suché zemi i na moři, který pohyb lidský nebo 
zvířecí nevymaloval tak, že my vidíme to, co on sám 
neviděl? Co na to řekneš? Máme si myslit, že Homérovi 
nebo kterémukoli vzdělanci chyběla někdy nějaká 
duševní zábava a potěšení?

115 Kdyby tomu tak nebylo, byli by Anaxagorás nebo sám 
zmíněný Démokritos opustili své pozemky a svůj 
majetek a byli by se celou duší odevzdali této božské 
rozkoši spočívající v učení a hledání? Proto nikdy bás
níci nepředvádějí věštce Teiresia, kterého si předsta
vují moudrého, jak pláče nad svou slepotou. Avšak 
Polyféma si Homér vymyslil jako divocha a surovce 
a líčí, jak rozmlouvá dokonce s beranem a chválí jeho 
úděl, protože si může jít kam chce a dotknout se čeho 
chce. Je to ovšem od něho v pořádku, vždyť Kyklóps 
sám nebyl o nic rozumnější než onen beran.

116 A jaké zlo je v hluchotě? Marcus Crassus byl nahluchlý, 
ale nepříjemnější bylo něco jiného, totiž že o sobě ne
slyšel nic dobrého — i když neprávem, jak mně se 
zdálo.

Naši krajané obvykle neumějí řecký a Řekové la
tinsky. Jsou tedy hluší každý v tom druhém jazyce,



a rovněž my všichni jsme určitě hluší v těch jazycích, 
kterým nerozumíme, a takových je bez počtu.

Někdo by mohl namítnout: „Ale neslyší hlas zpě
váka.“ Ani skřípání pily, když ji brousí, ani kvičení 
prasete, když je zabíjejí, ani hluk a šum moře, když 
chtějí spát; a jestliže je náhodou baví písně, musí pře
devším uvážit, že mnoho mudrců žilo blaženě před 
jejich vynalezením, a za druhé že mnohem větší po
těšení z nich člověk může mít, když je čte, než když 
je poslouchá.

/117 Kromě toho tak jako jsme před chvílí doporučovali 
slepým, aby se obrátili k potěšení sluchovému, tak 
teď doporučujeme hluchým potěšení zrakové. Koneč
ně kdo bude schopen mluvit sám se sebou, nebude se 
shánět po rozhovoru s druhým.

Shromážděme všechno na jediného člověka, tak aby 
byl postižen slepotou i hluchotou a byl také týrán nej- 
krutějšími bolestmi tělesnými. Především: tyto bolesti 
obvykle samy stačí člověka umořit; jestliže se však 
náhodou prodlužují a týrají prudčeji, než aby tady byl 
důvod k snášení, dobří bohové, proč bychom se měli 
trápit? Je připraven přístav, protože kde je smrt, 
tam je věčné útočiště, v němž se nic necítí. Theodóros 
řekl Lýsimachovi, který mu hrozil smrtí: „To se ti po
vedlo něco velikého, jestliže sis opatřil sílu puchýřníka!“

/118 Paulus řekl Perseovi, když ho prosil, aby nebyl veden 
v triumfálním průvodu: „To je přece ve tvé moci.“

O smrti se hodně mluvilo prvního dne, kdy byla právě 
smrt předmětem našeho zkoumání, nemálo bylo ře
čeno o smrti i druhého dne, když jsme pojednávali
o bolesti; kdo si to připomene, ten není v nebezpečí, 
že by smrt považoval za nežádoucí nebo aspoň za něco, 
čeho je třeba se bát.



41 / Mně se zdá, že v životě musí být dodržován onen pří
kaz, který platí na řeckých hostinách: „Buď pij, nebo 
jdi pryč.“ A je to správný příkaz. Ať bud užívá spolu 
s jinými potěšení z pití, nebo ať dřív odejde, aby se 
sám střízlivý nestal terčem obhroublých žertů lidí 
rozjařených vínem. Totéž platí pro nespravedlivé roz
mary Štěstěny: nemůžeš- li je snést, opusť je a uteč 
před nimi. Tato slova Epikúrova doslovně opakuje 
Hierónymos.

/119 Jestliže tedy filosofové, v jejichž očích je ctnost sama
o sobě nemohoucí a kteří všechno, co my prohlašujeme 
za čestné a chvályhodné, prohlašují za přelud vyšper
kovaný prázdným zvukem slova, jestliže tedy tito 
filosofové přece jen považují mudrce za stále blaže
ného, co by asi podle tebe měli dělat filosofové vychá
zející ze Sokrata a Platóna? Někteří z nich tvrdí, že 
v dobrech duševních je taková výtečnost, že překryjí 
dobra tělesná a vnější, jiní však to druhé vůbec za 
dobra nepokládají a všechna dobra kladou jen do duše.

/120 Jejich spory rozsuzoval obvykle Karneadés jako čest
ný rozhodčí. Vzhledem k tomu, že podle peripatetiků 
bylo dobrem to, co pro stoiky bylo výhodou, a přesto 
peripatetikové nepřikládali bohatství, zdraví a ostat
ním věcem toho druhu větší cenu než stoikové, on 
tvrdil, že tu není důvod k rozporu, když se přihlédne 
k podstatě, ne k pojmenování. Proto necháme filo
sofům jiných škol, aby se podívali, jak by bylo pro ně 
možné obhájit tento bod. Já však jsem rád, že tím, že 
přiznávají mudrci možnost žít stále blaženě, vyhlašu
jí zásadu hodnou toho, aby ji vyslovil opravdový 
filosof.

/121 Ale protože se zítra musíme vydat na cestu, zapama
tujme si, o čem se po těchto pět dní mluvilo. Myslím,



že to zachytím písmem (jakou jinou činností bych mohl 
lépe využít tento volný čas, ať už je jakýkoli?) a pošlu
i těchto druhých pět knih svému Brutovi, který mě 
k psaní filosofických spisů nejen povzbudil, ale přímo 
donutil. Není snadné říci, nakolik touto činností pro
spěji ostatním. Je však jisté, že jsem si nemohl najít 
žádnou jinou úlevu pro své kruté bolesti a pro různé 
potíže všeho druhu, které na mne ze všech stran do
léhají.



CATO STARŠÍ 
O STÁŘÍ



_____



Když ti pomohu, Tite, a když tě starosti zbavím, 
která tě nyní pálí a která tvé srdce svírá, 
jakou mi odměnu dáš?
Smím tě přece, Attiku, oslovit týmiž verši, jimiž 

oslovuje Flaminina 
onen muž jen s nevelkým jměním, však důvěryhodný. 
Vím ovšem s jistotou, že se o tobě nedá říci jako

o Flamininovi, že 
ve dne i v noci tě trápí ty veliké starosti, Tite.

Znám přece tvé sebeovládání a duševní vyrovnanost 
a vím, že sis z Athén nepřinesl jen příjmení, ale i dů
kladné vzdělání a moudrost. Přesto se nemohu zba
vit představy, že i tebe občas vážněji zneklidňuje totéž 
co mne; najít pro to útěchu je však příliš těžké, to 
musíme odložit na jinou dobu. V této chvíli mám 
v úmyslu něco jiného: chci pro tebe sepsat několik 
myšlenek o stáří.
Chtěl bych totiž tebe a současně i sebe samého zbavit 
tohoto nám oběma společného břemene stáří, které 
nás již tíží nebo rozhodně už aspoň přichází, ačkoliv 
jsem si jist, že je snášíš a budeš snášet se stejnou umč- 
řeností a moudrostí jako všechno ostatní. Když jsem 
se však rozhodoval napsat spis o stáří, zdálo se 
mi, že ty by sis víc než kdo jiný zasloužil, abych ti vě
noval dar, který by mohl být užitečný nám oběma. 
Mně věru už skládání této knížky působilo takovou ra



dost, že mi nejen dovolilo zapomenout na všechny 
obtíže stáří, ale dodalo mu dokonce klid a příjemnost. 
Nebude tedy nikdy možné dost vynachválit filosofii, 
protože kdo žije podle ní, může prožít celý svůj život 
bez obtíží.
O jiných filosofických otázkách jsem toho však už řekl 
hodně a ještě o nich budu mluvit často; tato knížka, 
kterou ti věnuji, pojednává o stáří. Mluvčím jsem 
v ní neučinil Tithóna, jako Aristón z Keu, neboť posta
va z báje by neměla tak velkou autoritu, ale starého 
Marka Catona, aby rozhovor měl tím větší závažnost.
V jeho domě nechávám vystupovat Laelia a Scipiona, 
kteří se obdivují lehkosti, s jakou snáší své stáří, 
a on jim odpovídá. Jestliže se ti bude zdát, že se zde 
vyjadřuje učeněji než ve svých spisech, přičti to pů
sobení řecké literatury, jejímuž studiu, jak je známo, 
se ve stáří věnoval s velkou horlivostí. Nač však ještě 
něco říkat? Vždyť už dostane slovo sám Cato a vyloží 
všechny mé názory na stáří.

SCIPIO

Zde s Gaiem Laeliem se často obdivujeme tvé doko
nalé moudrosti, vynikající v každém ohledu, ale nej
víc snad v tom, že ti nikdy, pokud jsem mohl pozo
rovat, nebylo na obtíž stáří, které je většině starců 
tak odporné, že snášet je prohlašují za břemeno těžší 
než Etna.



CATO

Rem haud sane difficilem, Scipio et Laeli, admirari 
videmini. Quibus enim nihil est in ipsis opis ad bene 
beateque vivendum, eis omnis aetas gravis est; qui autem 
omnia bona a se ipsi petunt, eis nihil malum potest 
videri, quod naturae necessitas adferat. Quo in genere 
est in primis senectus; quam ut adipiscantur omnes 
optant, eandem accusant adepti; tanta est stultitiae 
inconstantia atque perversitas. Obrepere aiunt earn ci- 
tius, quam putavissent. Primum quis coegit eos falsum 
putare? Qui enim citius adulescentiae senectus quampue- 
ritiae adulescentia obrepit? Deinde qui minus gravis 
esset eis senectus, si octingentesimum annum agerent 
quam si octogesimum? Praeterita enim aetas quamvis 
longa cum effluxisset, nulla consolatio permulcere posset 
stultam senectutem. Quocirca si sapientiam meam admi
rari soletis (quae utinam digna esset opinione vestra 
nostroque cognomine!), in hoc sumus sapientes, quod 
naturam optumam ducem tamquam deum sequimur 
eique paremus; a qua non veri simile est, cum ceterae 
partes aetatis bene discriptae sint, extremum actum 
tamquam ab inerti poeta esse neglectum. Sed tamen 
necesse fuit esse aliquid extremum et tamquam in arbo- 
rum bads terraeque fructibus maturitate tempestiva 
quasi vietum et caducum, quod ferundum est molliter 
sapienti. Quid est enim aliud Gigantům modo bellare 
cum dis nisi naturae repugnare?

Zdá se mi, Scipione a Laelie, že obdivujete něco, co 
vůbec není těžké. Kdo nemá sám v sobě žádnou sílu 
k dobrému a blaženému životu, pro toho je ovšem 
každý věk těžký; kdo však hledá veškeré dobro sám



v sobě, tomu se nemůže zdát zlem nic, co k němu 
přichází jako přirozená nutnost. Mezi takovými věcmi 
je na prvním místě stáří. Všichni si přejí, aby ho do
sáhli, a když ho dosáhnou, žalují na ně: tak velká je 
nedůslednost a zvrácenost hlouposti. Oni tvrdí, že se 
přikrádá rychleji, než si myslili.

Za prvé: kdo je nutil, aby si myslili něco, co neodpo
vídá pravdě? Cožpak se stáří přikrádá rychleji po muž
ném věku než mužný věk po dětství?

Za druhé: cožpak by pro ně bylo stáří méně těžké, 
kdyby se dožili osmi set let, než když se dožijí osmde
sáti? Vždyť když už jednou uplynul prožitý věk, ať 
byl jakkoli dlouhý, žádná útěcha nemůže uklidnit sta
rého člověka, jestliže je hloupý.
Jestliže tedy obdivujete moji moudrost (kéž by byla 
hodná vašeho dobrého mínění a mého příjmení!), pak 
vězte, že moje moudrost spočívá v tom, že se dám vést 
přírodou jako nejlepší vůdkyní a že ji poslouchám jako 
nějaké božstvo. Není pravděpodobné, že by příroda 
ostatní části lidského života rozdělila dobře a poslední 
jednání odbyla jako špatný dramatik. Bylo přece ne
vyhnutelné, aby přišlo něco na závěr, co by jaksi 
uvadlo a schýlilo se k pádu, tak jako je tomu u ovoce 
stromů a plodin země. To musí mudrc snášet odevzda
ně. Vždyť stavět se na odpor přírodě je přece totéž, 
jako když Giganti bojovali s bohy.

LAELIUS

Je tomu tak, Catone; avšak protože doufáme (je to 
aspoň naše přání), že se dožijeme stáří, velmi by ses 
nám zavděčil — mohu tě o tom ujistit i jménem Scipio-



novým —, kdybys nás mnohem dřív naučil, jak co nej- 
lehčeji snášet tíhu let stále víc doléhající.

CATO

Rád, Laelie, tím spíš, že se tím, jak říkáš, zavděčím 
vám oběma.

LAELIUS

Ty, Catone, jako bys měl za sebou dlouhé putování, 
které čeká i na nás, a jestliže tě to neobtěžuje, rádi 
bychom se podívali, jaký je cíl, k němuž jsi došel.

CATO

Učiním, co bude v mých silách, Laelie. Vždyť jsem 
často slýchal nářky svých vrstevníků (staré přísloví 
přece říká, že rovný rovného si hledá), slýchal jsem, 
nač si naříkal Gaius Salinator, nač si naříkal Spurius 
Albinus, oba bývalí konsulové, oba asi tak v mém 
věku: jednak že jim jsou odepřeny rozkoše těla, bez 
nichž to podle nich není žádný život, jednak že si jich 
neváží ti, na jejichž úctu byli zvyklí. Podle mého 
soudu však neobžalovávali to, co by si obžalobu za
sloužilo. Vždyť kdyby tím bylo vinno stáří, muselo 
by se totéž dít i se mnou i se všemi ostatními staršími 
lidmi, a já jsem zatím poznal mnoho takových, kteří 
si na stáří nenaříkali, kteří nenesli těžce, že jsou zba
veni pout tělesných rozkoší, a kteří nebyli svým okolím



přehlíženi. Všechny takové nářky jsou zaviněny po
vahou, ne věkem. Starci rozumní, vlídní a přívětiví 
tráví své stáří snesitelně, avšak nevrlost a nepřívě- 
tivost působí potíže každému věku.

LAELIUS

Je to tak, jak říkáš, Catone. Někdo by však mohl 
namítnout, že tobě se tvé stáří zdá snesitelnější, pro
tože jsi vlivný, zámožný a vážený, že se však jen 
málo lidí může něčím takovým pochlubit.

CATO

Na tom samozřejmě něco je, rozhodně to však není 
všechno. Například o Themistokleovi se vypráví toto. 
Když mu jeden člověk ze Šerifu v hádce řekl, že do
sáhl vážnosti ne díky své vlastní slávě, ale díky slávě 
své otčiny, odpověděl mu:
„Při Herculovi, ani já bych se neproslavil, kdybych 
byl ze Šerifu, ani ty by ses neproslavil, kdybys byl 
z Athén.“

Totéž lze říci o stáří. V tísnivé chudobě nemůže být 
totiž stáří lehké ani pro mudrce a naopak pro nemoud
rého nemůže nebýt tíživé ani v nadbytku.
Zkrátka, Scipione a Laelie, nejvhodnější zbraní stáří 
jsou svobodná umění a cvičení ve ctnostech; kdo se 
v nich cvičil v každém věku, tomu po dlouhém a bo
hatém životě přinesou podivuhodné plody nejen proto, 
že ho nikdy neopustí, ani v té nejposlednější chvíli ži
vota (i když tohle je nejdůležitější), ale také proto, že



vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnoho 
dobrých skutků je velmi příjemná.

4/10 Když jsem byl mladý, oblíbil jsem si Quinta Fabia, 
toho, který dobyl zpět Tarent, jako kdyby to ani ne
byl stařec, ale člověk stejného věku jako já. Ten muž 
měl totiž v sobě vážnost zmírněnou vlídností a ani 
stáří nezměnilo jeho povahu. Nebyl ovšem ještě tak 
starý, když jsem jej začal ctít, ale přece jen byl už 
v letech. Byl totiž poprvé konsulem rok po mém 
narození, a když byl konsulem počtvrté, táhl jsem 
pod jeho velením jako mladý prostý voják na Capuu 
a o pět let později na Tarent. Čtyři roky nato jsem se 
stal kvéstorem; tento úřad jsem zastával za konsulátu 
Tuditanova a Cethegova, tenkrát, když Fabius už 
značně starý vystoupil na podporu Cinciova zákona
o darech a odměnách. On vedl války jako nějaký mla
dík, přestože mu už bylo tolik let, a svou vytrvalostí 
krotil Hannibalovu mladickou bujnost. Velmi krásně
o tom napsal můj přítel Ennius:

Jediný muž nám zachránil stát svým váháním v poli; 
nedával přednost planým řečem před blahem obce: 
proto jeho sláva teď bude se skvít ještě více.

/II S jakou opatrností, s jakým důmyslem dobyl zpět 
Tarent! Salinator, který to město ztratil a utekl na tvrz, 
se po tomto vítězství chlubil a říkal: „S mou pomocí 
jsi dobyl Tarent zpět, Quinte Fabie.“ Na to mu se smí
chem odpověděl Fabius (slyšel jsem to na vlastní uši): 
„Jistě, neboť kdybys ho byl neztratil, nikdy bych ho 
nemohl dobýt zpět.“

I jako státník nebyl méně obdivuhodný než jako 
voják. Když byl podruhé konsulem a jeho kolega Spu- 
rius Carvilius se choval nečinně, stavěl se ze všech sil 
na odpor proti tribunovi Gaiovi Flaminiovi, který



proti vůli senátu už rozděloval jednotlivcům pozemky 
v oblasti picenské a galské, a když byl augurem, odvá
žil se prohlásit, že co se koná pro blaho republiky, koná 
se za nejlepších auspicií, a co je navrhováno proti 
zájmům státu, je navrhováno proti auspiciím.

/ 12 U onoho muže jsem poznal mnoho vynikajícího, avšak 
nic obdivuhodnějšího než sebeovládání, s jakým snášel 
smrt svého syna, slavného muže a bývalého konsula. 
Řeč, kterou pronesl při jeho pohřbu, máme v rukou; 
když ji čteme, musíme pohrdat kdekterým filosofem.

On však nebyl velký jen na veřejnosti a před zraky 
spoluobčanů, ale ještě znamenitější byl uvnitř svého 
domu. Jak mluvil, jaké rady dával, jaké vědomosti 
měl o starých časech, jak se vyznal v augurském prá
vu! Na Římana byl i velmi vzdělaný. Pamatoval si 
kdejakou válku, nejen domácí, ale i cizí. Jeho slovům 
jsem tenkrát naslouchal s tak velkým zájmem, jako 
bych už tušil to, co se potom stalo skutečností, že totiž 
po jeho smrti nebudu mít nikoho, od koho bych se 
mohl učit.

5/13 Divíte se, proč toho tolik říkám o Maximovi? Vždyť 
na něm poznáte, že by bylo opravdu rouháním pro
hlašovat takové stáří za ubohé. Nemůže být ovšem 
každý Scipio nebo Maximus, aby mohl vzpomínat 
na dobývání měst, na boje na pevné zemi i na moři, 
na války, které vedl, na triumfy. Ale i stáří po životě 
prožitém klidně, čistě a důstojně může být pokojné 
a příjemné, takové, jaké podle toho, co jsme slyšeli, 
prožíval Platón, který zemřel v jedenaosmdesáti le
tech při psaní, nebo Isokratés, který, jak sám říká, 
napsal spis nazvaný Panathénáikos ve čtyřiadevade- 
sáti letech a žil pak ještě pět let.

Jeho učitel Gorgiás Leontínský se dožil sto sedmi



let a nikdy nepřerušil svou badatelskou činnost. Když 
se ho kdosi ptal, proč chce být tak dlouho naživu, 
odpověděl: „Nemám důvod stěžovat si na stáří.“ 
To je skvělá odpověď, hodná vzdělaného člověka.

/14 Hlupáci připisují totiž stáří své chyby, svou vinu. 
Nečinil to však ten, o němž jsem se právě zmínil, 
Ennius.

Tak jako silný kůň, jenž v závodě olympijském se 
často vítězem stal, teď hoví si, malátný lety.

Své stáří přirovnává ke stáří silného koně, který vy
hrával závody. Na Ennia se ještě můžete dobře pama
tovat, vždyť letošní konsulové Titus Flamininus a Ma- 
nius Acilius nastoupili v úřad v devatenáctém roce 
po jeho smrti; Ennius zemřel v tom roce, kdy byli 
konsuly Caepio a Filippus (ten už podruhé), kdy já, 
tenkrát pětaŠedesátiletý, jsem silným hlasem a z plných 
plic doporučoval schválení zákona navrženého Voco- 
niem. Ve svých sedmdesáti letech (takového věku se 
totiž Ennius dožil) tak snášel dvě břemena, považova
ná za nejtěžší, chudobu a stáří, že se téměř zdálo, jako 
by mu to působilo potěšení.

/15 Když si vše v duchu shrnu, nalézám čtyři obvinění, 
kvůli nimž by se mohlo stáří zdát ubohé: 

za prvé, že odvádí od činnosti, 
za druhé, že oslabuje tělo,
za třetí, že připravuje skoro o všechny rozkoše, 
za čtvrté, že nemá daleko k smrti.

Podívejme se nyní, chcete-li, jak závažné a jak 
spravedlivé je každé z nich.

/ Stáří odvádí od činnosti.
Od jaké? Snad od té, k níž je potřebí mládí a jeho 

síly? Což není žádná veřejná činnost příslušející stáří, 
která by mohla být vykonávána duchem, i kdyby tělo



bylo slabé? To tedy nic nedělal Quintus Maximus, 
ani Lucius Paulus, tvůj otec, tchán tak skvělého člo
věka, jako byl můj syn? A ostatní starci, lidé jako Fa- 
bricius, Curius, Coruncanius, ti snad také nedělali nic, 
když svou radou a vážností hájili zájmy republiky?

/16 U Appia Claudia se ke stáří družila ještě slepota. 
Přesto ve chvíli, když byl senát nakloněn k uzavření 
mírové smlouvy s Pyrrhem, neváhal říci to, co pak 
veršem vyjádřil Ennius:

Na jaké scestí váš rozum, až dosud tak přímý a správný, 
zabloudil, jako by sebe sám ztratil a zamířil stranou?

I další jeho slova byla stejně pádná — tu báseň přece 
znáte, a i sama Appiova řeč se nám dochovala. A tak 
si počínal tento muž sedmnáct let po svém druhém 
konsulátu, mezi jeho prvním a druhým konsulátem 
uplynulo deset let a před svým prvním konsulátem už 
byl censorem. Z toho je zřejmé, že byl za války s Pyrr
hem už hodně starý — a přesto jsme to tak slyšeli 
od svých otců.

/17 Kdo tvrdí, že se staří nemohou zabývat veřejnými 
záležitostmi, říká něco neopodstatněného a počíná si 
podobně, jako kdyby někdo prohlašoval, že kormidelník 
při plavbě nic nedělá, protože někteří šplhají na sto
žáry, jiní probíhají chodbičkami mezi lavicemi vesla
řů, další vylévají vodu z podpalubí, kdežto on drží 
kormidlo a klidně si sedí na zádi; on sice nedělá to, 
co dělají mladí námořníci, avšak dělá něco mnohem 
důležitějšího a lepšího. Při velkých výkonech ne
záleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale 
na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou 
přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale 
které mu dokonce přibývají.

/18 Ledaže se vám zdá, že já, který jsem se zúčastnil tak



rozdílných válek jako prostý voják, tribun, legát a 
konsul, jsem teď zaháleč, když už žádné války neve
du. Já však nabádám senát, co a jak by bylo třeba 
dělat, a daleko předem ohlašuji válku Kartágu, které 
už dlouho má špatné úmysly. Kartága se nepřestanu 
bát, dokud se nedovím, že bylo úplně zničeno.

/19 Kéž by bohové nesmrtelní, Scipione, pro tebe chystali 
palmu tohoto vítězství, abys dokončil to, co ještě ne
chal nedokončené tvůj děd! Od jeho smrti uplynulo 
letos třiatřicet roků, avšak jeho památku bude ucho
vávat nepřetržitá řada budoucích let. Zemřel rok před
tím, než jsem se stal censorem, devět let po mém kon- 
sulátě, během něhož byl on podruhé zvolen konsulem. 
Zdalipak by ho bylo mrzelo jeho stáří, kdyby se byl 
dožil sta let? Vždyť by neběhal, neskákal, neútočil 
zdálky kopím ani zblízka mečem, ale používal by svou 
rozvahu, svůj rozum a své vyzrálé názory. Kdyby tyto 
vlastnosti neměli právě starci, nebyli by naši předko
vé nazvali nejvyšší radu senátem, to jest radou 
starších.

/ 20 U Sparťanů jsou nejváženější úředníci nazýváni ge- 
ronti, což znamená starci, jen starci také tento úřad 
zastávají. Vůbec budete-li chtít číst nebo slyšet o pomě
rech u jiných národů, zjistíte, že největší státy byly 
rozvráceny mladými lidmi, kdežto starci je zachraňo
vali před pádem a zaváděli v nich znova pořádek.

Jak mohli jste svůj mocný stát tak rychle zničit,
povězte!

Na tuto otázku přichází ve hře básníka Naevia odpo
věď, v níž se kromě jiných důvodů uvádí také toto:

Vždyť politiku dělá teď jen samý hloupý mladíček. 
Nerozvážnost je zřejmě chybou „kvetoucího“ mládí, 
prozíravost předností pokročilého stáří.



7/21 Ale slábne paměť.
Souhlasím, jestliže ji necvičíš, nebo jestliže jsi od pří
rody trochu těžkopádnější. Themistoklés znal všech
ny athénské občany jménem. Myslíte si snad, že když 
zestárl, volal při pozdravu Lýsimachova syna Aristei- 
da „Lýsimachu“ ? Vždyť já také znám nejen ty, kteří 
žijí nyní, ale i jejich otce a dědy, a nebojím se, že čte
ním nápisů na náhrobcích ztratím paměť, jak se tvrdí. 
Naopak připomínám si mrtvé, když čtu jejich jména. 
Také jsem nikdy neslyšel, že by nějaký stařec zapomněl, 
kde si zakopal poklad. Staří lidé si pamatují vše, co 
jim leží na srdci: kdy se mají dostavit k soudu, kdo jim 
co dluží, komu jsou sami dlužni.

/22 A co právníci? Co pontifikové? Co auguři? Co filoso
fové? Kolik si toho tihle všichni ve stáří pamatují! 
Duševní síly zůstávají zachovány i v pokročilém věku, 
jen když zůstane zachován zájem a horlivost, a to 
nejen u mužů slavných a zastávajících veřejné úřady, 
ale i v životě soukromém a prožitém v klidu.

Sofoklés psal až do vysokého stáří tragédie. Jeho 
horlivost v této činnosti budila zdání, jako by se nesta
ral o rodinný majetek, a proto ho jeho synové dali 
předvolat před soud, aby ho soudcové pro pomate
nost zbavili práva spravovat své jmění, tak jako jsou
i podle našeho zvyku otcové zbavováni svéprávnosti, 
když špatně hospodaří. Tu prý stařičký básník pře
četl soudcům hru, kterou právě dopsal a kterou si 
vzal s sebou k soudu — byl to Oidipús na Kolonu —, 
a zeptal se jich, zda se jim ona hra zdá dílem po
mateného. Po jejím přečtení byl hlasy soudců osvobo
zen.

/ 23 Donutilo snad stáří tohoto básníka nebo Homéra, 
Hésioda, Simónida, Stésichora nebo už dříve jméno-



váného ísokrata a Gorgia, donutilo knížata filosofů 
Pythagora, Démokrita, Platóna či Xenokrata nebo 
později Zénóna, Kleantha nebo stoika Diogena, kte
rého jste i vy spatřili v Římě, aby se ve svých stu
diích odmlčeli? Netrvala snad naopak u všech těchto 
lidí jejich vědecká a umělecká činnost tak dlouho jako 
jejich život?

/ 24 Snad abych však už přestal mluvit o této božské čin
nosti. Mohl bych vám jmenovat římské sedláky ze sa- 
binského kraje, své sousedy a přátele. Ti jsou vždy 
osobně při tom, když se na polích koná nějaká důleži
tější práce, ať už se seje, nebo sklízí, nebo ukládá úro
da. Při těchto pracích to ovšem není tak udivující, 
vždyť nikdo není tak starý, aby nevěřil, že může žít 
ještě rok; oni však vyvíjejí velké úsilí i v takových 
činnostech, o kterých vědí, že z nich nebudou nic mít.

On sází stromy, potomkům jež prospějí, 
jak říká náš Statius v Druzích z mládí.

/ 25 I starý rolník bez váhání odpoví na otázku, pro koho 
sází: „Pro nesmrtelné bohy, kteří chtěli, nejen abych 
přejal hospodářství po předcích, ale také abych je 
odevzdal potomkům.“

8/ Tento Caeciliův výrok o starci sázejícím pro potomky 
je lepší než jiná jeho slova:

Je Pollux svědkem, stáří, že i kdybys nic 
víc zlého s sebou nepřineslo, stačí už, 
že dlouho žijící i to, co nechce, zří.

Ale snad i mnohé, co chce vidět! A naproti tomu
i mládí narazí často na to, co nechce. Ještě nesprávnější 
je však další Caeciliův výrok:

Já v stáří za nejhorší považuji to, 
že člověk cítí, jak je druhým na obtíž.

/26 Naopak, spíš k radosti než na obtíž! Vždyť tak jako



mají moudří starci radost z mladých lidí s dobrými 
schopnostmi a lehčí je stáří těch, kteří mají úctu a lásku 
mladých, právě tak mladí lidé rádi poslouchají rady 
starců, které je vedou k hledání ctnosti. Zjišťuji také, 
že vám jsem stejně milý, jako jste milí vy mně. Vidíte 
však, že stáří nejen není malátné a nečinné, ale že je 
v plné činnosti a stále něco dělá nebo o něco usiluje, 
aspoň v tom oboru, o který měl každý zájem v před
cházejícím životě.

A co říci o těch, kteří se dokonce ještě něčemu no
vému naučí! Například Solón se v jedné básni chlubí, 
že stárne tak, že se každý den naučí něco nového, a se 
mnou to bylo také takové, když jsem na stará kolena 
studoval řeckou literaturu. Pustil jsem se do ní s tako
vým zápalem, jako bych chtěl ukojit dlouhotrvající 
žízeň. Tak jsem se seznámil právě s tím, co vám ted, 
jak vidíte, uvádím jako příklady. Když jsem se dově
děl, že se Sókratés ve stáří učil hrát na lyru, byl bych 
si přál začít s tím také (vždyť hudební vzdělání bylo 
u starých Řeků běžné), ale aspoň jsem věnoval velké 
úsilí literatuře.
A já věru teď netoužím po síle mladíka (to je ten druhý 
bod v řadě „nevýhod“ stáří), tak jako jsem v mládí 
netoužil mít sílu býka nebo slona. Sluší se užívat toho, 
co je, a ať děláš cokoli, máš to dělat podle svých sil. 
Může něco vyvolat větší opovržení než slova Milóna 
z Krotónu? Když už byl stár a díval se jednou, jak 
cvičí atleti na hřišti, podíval prý se na své paže a 
zvolal se slzami v očích: „Bohužel tyto paže jsou už 
mrtvé!“ Zdaleka ne tak tvé paže jako ty sám, ty jeden 
mluvko! Tvá sláva se nikdy nezakládala na tobě samém, 
ale jen na tvé silné hrudi a na tvých pažích.

Nic takového neřekl Sextus Aelius, ani řadu let před



ním Tiberius Coruncanius, ani nedávno Publius Cras- 
sus, kteří svým spoluobčanům určovali, co je právo. 
Jejich rozvážnost se udržela svěží až do posledního 
dechu.

/28 Pokud jde o řečníka, tu mám obavy, že ve stáří ochab
ne; jeho činnost není závislá jen na jeho nadání, ale
i na jeho plicích a tělesné síle. Ovšem ona melodičnost 
hlasu se ozývá i u starého řečníka s nevšední krásou
— jak je to možné, to nedovedu vysvětlit. Ani já jsem 
ji ještě neztratil, a vidíte má léta. Ale i když nepřihlí
žíme k tomu, klidný a uvolněný projev starce má v so
bě něco důstojného a promyšlená a lahodná řeč sta
rého řečníka velmi často sama stačí upoutat pozornost 
posluchačstva. A kdyby na ni člověk už sám nestačil, 
mohl by přece o tom, jak řečnit, poučovat nějakého 
Scipiona nebo Laelia. Existuje snad větší potěšení 
než být ve stáří obklopeD mládeží toužící po vědění?

/ 29 Nebo neponecháme snad stáří ani tolik sil, aby mohlo 
poučovat mládež, vzdělávat ji a připravovat ke všem 
povinnostem? Co může být slavnějšího než taková 
činnost? Mně se aspoň zdálo, že Gnaeus a Publius Sci- 
pio i oba tví dědové, Lucius Aemilius a Publius Afri- 
canus, byli šťastní proto, že je provázeli mladí muži 
z urozených rodin, a vůbec je třeba považovat za bla
ženého každého učitele ušlechtilých umění, i když jeho 
tělesné schopnosti zestárly a ochably. A přitom právě 
tato ztráta sil je častěji následkem neřestí v mládí 
než ve stáří, neboť prostopášné mládí, které se nedo
káže ovládnout, odevzdává stáří tělo vysílené.

/ 30 Aspoň podle Xenofónta Kýros v oné řeči, kterou pro
nesl v posledních okamžicích života, tvrdí, že nikdy 
necítil, že by měl ve stáří méně sil, než měl v mládí.

Ze svých chlapeckých let si ještě pamatuji Lucia



Metella, který se čtyři roky po svém druhém konsulálu 
stal nejvyšším pontifikem a zastával tento kněžský 
úřad po dvaadvacet let; ten byl až do poslední chvíle 
svého života tak při síle, že mládí nepostrádal. Vůbec 
nepotřebuji mluvit o sobě, ačkoli je to u starců běžné 
a ačkoli se to našemu věku promíjí.

10/31 Vidíte, jak často se u Homéra Nestor chlubí svými 
přednostmi? Už viděl třetí generaci, a nemusel se bát, 
že bude vypadat jako chlubil nebo mluvka, poví-li 
na sebe, co je pravda. Vždyť, jak říká Homér,

2 jeho rtů plynula řeč, jež nad včelí med byla sladší. 
Aby dosáhl této líbeznosti, k tomu nepotřeboval žádné 
síly tělesné. A přece si vrchní velitel Řeků nikde ne
přeje, aby měl deset Aiantů, ale deset Nestorů; nepo
chybuje, že kdyby se mu toto přání splnilo, Trója by 
určitě padla brzo.

/ 32 Vrátím se však k sobě. Už mi bude čtyřiaosmdesát 
let a přál bych si věru, abych se mohl chlubit tím, čím 
se chlubil Kýros. Přesto však mohu o sobě říci, že už 
sice nemám takovou sílu, jakou jsem měl za punské 
války jako prostý voják nebo později v téže válce 
jako kvéstor nebo jako konsul v Hispánii či o čtyři 
roky později, když jsem jako vojenský tribun bojoval 
pod konsulem Maniem Glabrionem u Thermopyl, pře
ce však, jak vidíte, mne stáří úplně nepřipravilo o síly 
a neohnulo, bez mé pomoci není ani radnice, ani řeč- 
niště, ani přátelé, ani klienti nebo hostinní přátelé. 
Nikdy jsem nesouhlasil s oním starým a vychvalova
ným příslovím, které radí:

Když chceš být dlouho starcem, hleď se jím stát včas.

Já bych věru raději chtěl být starcem kratší dobu, než 
být jím předčasně. A tak se až do této chvíle ještě



nestalo, že bych neměl čas pro někoho, kdo se mnou 
chtěl mluvit.
Mohlo by se mi namítnout, že nemám tolik sil, kolik 
má každý z vás. Ale vy zas nemáte tolik sil jako setník 
Titus Pontius. Je snad proto významnější než vy? 
Jen ať každý užívá své síly s mírou a ať se namáhá jen 
tolik, na kolik stačí, pak nebude pociťovat žádnou vel
kou touhu po dalších silách.

Vypravuje se, že Milón přešel olympijský stadión 
s býkem na zádech. Co bys tedy chtěl mít raději, 
takovou tělesnou sílu, nebo duševní sílu takového 
Pýthagora? Zkrátka a dobře, používej tento dar pří
rody, dokud tu je, a nesháněj se po něm, když jc pryč, 
ledaže se podle tebe jinoši mají shánět po chlapectví 
a lidé o něco starší po věku jinošském. Život má pevně 
stanovený průběh, v přírodě je jen jedna jediná cesta, 
a ta je přímá, a každé období života má své zvláštní 
rysy, takže je něco přirozeného i v slabosti chlapců,
i v prudkosti mladíků, i ve vážnosti věku už usedlého,
i ve vyzrálosti stáří. Všechno musí být užito ve svůj 
čas.

/34 Myslím, že jsi slyšel, Scipione, co dělá ještě dnes 
ve svých devadesáti letech numidský král Masinissa, 
hostinný přítel tvého děda: kdykoli se vydá na cestu 
pěšky, vůbec si nesedne na koně, a když vyjede na koni, 
nesleze z něho, žádný liják, žádná zima ho nedonutí, 
aby si vzal něco na hlavu, jeho tělo je na nejvyšší 
míru jadrné, a tak král vykonává všechny povinnosti 
a úkoly, které mu ukládá jeho hodnost. Tak mohou tě
lesná cvičení a zdrženlivost uchovat i ve stáří něco 
z dřívější síly.

11 / Stáří chybí síla.
Ale ani se od stáří nepožaduje. Proto je podle zá-



konů a zvyklostí náš věk osvobozen od úkolů, jejichž 
zvládnutí předpokládá tělesnou sílu. A tak nejsmo 
nuceni nejen k tomu, co bychom nezmohli, ale ani k to
mu ne, na co bychom ještě stačili.
Avšak je mnoho starých lidí už tak zesláblých, že nejsou 
schopni vykonat žádnou povinnost spojenou s jejich 
povoláním nebo dokonce žádný ze základních úkonů 
životních.

Ale to přece není nedostatek, který by byl vlastní 
stáří: je obecného rázu a souvisí se zdravotním stavem. 
Jak stonavý byl například syn Publia Afričana, ten, 
který tě přijal za vlastního, jak křehké bylo jeho zdra
ví, pokud se u něho vůbec dalo mluvit o zdraví. Nebýt 
toho, byl by se stal druhou hvězdou našeho státu, ne
boť k duševní velikosti zděděné po otci ještě u něho 
přistoupilo důkladnější vzdělání. Proč by tedy mělo 
být u starců nápadné, jsou-li na tom někdy se zdravím 
špatně, když se tomu nemohou vyhnout ani mladí lidé?

Stáří je nutno klást odpor, Laelie a Scipione, a jeho 
nedostatky vynahrazovat pílí. Je třeba bojovat proti 
stáří jako proti nemoci, hledět si zdraví, cvičit, ale 
s mírou, jíst a pít jen tolik, aby se síly obnovily, ne 
aby se ničily.

Je však nutné posilovat nejen tělo, ale ještě mnohem 
víc rozum a ducha, neboť i jim hrozí, že uhasnou stá
řím, nenaleješ-li do nich olej jako do lampy. Úmorné 
cvičení tělo zmalátňuje, ducha však stálá činnost 
osvěžuje. Vždyť když Caecilius říká:

ti hloupí starci z komedie, 
myslí tím starce důvěřivé, zapomnětlivé a nedbalé, 
a to jsou chyby ne stáří jako takového, ale stáří ne
činného, líného a ospalého. Bezostyšnost a požitkářství 
se ukazují častěji u mladých lidí než u starých, ne



však u všech mladých, ale jen u těch, kteří nejsou řád
ní, a stejně tak tohle stařecké zhloupnutí, kterému se 
obyčejně říká potrhlost, postihuje pouze starce lehko
myslné, ne všechny.

/ 37 Appius Claudius vládl nad čtyřmi statnými syny, pěti 
dcerami, velkým domem a početnými klienty, a to byl 
nejen starý, ale ještě k tomu slepý; jeho duch byl totiž 
napjat jako luk, neznal slabost, nepoddával se stáří; a 
tak si udržoval nejen autoritu, ale i vládu nad svým 
domem, otroci se ho báli, jeho děti k němu vzhlížely 
s úctou, všichni ho měli rádi. V jeho domě panovala ká
zeň a s ní mravy praotců.

/ 38 Jen tak vzbuzuje totiž stáří úctu, jestliže se samo do
káže uhájit, jestliže si dokáže udržet své právo, jestli
že se nikomu nezaprodalo, jestliže panuje nad svými 
až do posledního dechu. Neboť tak jako se mi líbí mla
dý muž, který už v sobě má něco ze starce, tak nalé
zám zalíbení ve starci, v němž je něco mladistvého. 
Kdo se řídí touto zásadou, bude moci zestárnout tělem, 
nikdy duchem.

Pracuji nyní na sedmé knize svých Počátků, shro
mažďuji všechny pamětihodnosti minulých dob, právě 
teď propracovávám řeči, které jsem proslovil jako 
obhájce ve významných procesech, pojednávám o prá
vu augurském, pontifikálním, občanském, hodně se 
také zabývám řeckou literaturou, podle zvyku pýtha- 
gorovců si každý večer znovu promýšlím, co jsem ten 
který den řekl, slyšel, dělal, abych cvičil svou paměť. 
Tak vypadá cvičení ducha, to je závodní dráha mysli; 
když se potím a namáhám při takové činnosti, nechy
bí mi příliš síly tělesné. Pomáhám přátelům, často při
cházím do senátu, aniž mě někdo nutí, přednáším tam 
návrhy, které jsem si dlouho důkladně promýšlel,



a k jejich prosazování mi pomáhají síly ducha, ne těla.
A i kdybych už na takovou činnost nestačil, těšilo 

by mě už to, že bych mohl na svém lehátku aspoň pře
mýšlet o tom, co už bych nemohl vykonat. Ze to však 
mohu konat, za to vděčím svému dosavadnímu životu. 
Kdo totiž stále žije uprostřed takových snah a čin
ností, ten si ani neuvědomí, kdy se k němu přikrade 
stáří. Tak ponenáhlu a nepozorovaně život přechází 
ve stáří a nezlomí se naráz, ale pozvolna uhasíná.

12/39 A teď třetí nedostatek vytýkaný stáří, že prý postrádá 
smyslné rozkoše.

Jak znamenitý dar nám tento věk poskytuje, jestliže 
z nás snímá to, co je v mládí nej horší chybou!

Milí mladí přátelé, vyslechněte si, co před dávnými 
lety říkal tarentský Archytás, jeden z největších a nej
slavnějších mužů. Já jsem se to dověděl, když jsem 
byl jako mladík s Quintem Maximem v Tarentu. Podle 
jeho slov neseslala příroda na člověka zhoubnější 
pohromu než smyslnost. Dychtivé vášně, které ženou 
člověka, aby je ukojil, jsou slepé a nezkrotné.

/40 To je pramen vlastizrady, státních převratů, tajného 
jednání s nepřítelem; není konečně žádný zločin, žádná 
ničemnost, k jejichž spáchání by nepodněcovala smysl
ná vášeň. Znásilnění, cizoložství a všechny ostatní 
hanebnosti toho druhu nejsou vyvolávány žádnými 
jinými svody než svody smyslnosti. Přirozenost nebo 
nějaký bůh nedali člověku nic skvělejšího než rozum 
a nic není tomuto božskému údělu a daru nepřátelštější 
než smyslnost.

/41 Vždyť tam, kde vládne milostná vášeň, není místo pro 
uměřenost, a vůbec v království rozkoše se nemůže 
udržet ctnost. Pro lepší pochopení této myšlenky 
doporučoval Archytás představit si v duchu člověka



vzrušeného tělesnou rozkoší na nejvyšší možnou míru; 
soudil, že nikdo nemůže mít žádnou pochybnost o tom, 
že dokud je ten člověk v zajetí takových radovánek, 
není schopen o ničem přemýšlet, ani dojít k rozumným 
a rozvážným závěrům. Proto nic není tak hodné po
litování jako smyslnost, která je schopná úplně uhasit 
světlo ducha, jestliže je příliš silná a trvá-li příliš dlouho.

Toto řekl Archytás Samnitovi Gaiovi Pontiovi, otci 
toho muže, který v bitvě u Caudia porazil konsuly 
Spuria Postumia a Tita Veturia. Mně o tom pověděl 
Nearchos z Tarenta, náš hostinný přítel, který zůstal 
věrným přítelem římského národa; tvrdil, že to sám 
slyšel od starších lidí. Při onom rozhovoru byl prý také 
Athéňan Platón — jak jsem zjistil, přišel Platón do Ta
renta za konsulátu Lucia Camilla a Appia Claudia.

/42 Proč to vypravuji? Abyste pochopili, že kdyby nás 
rozum a moudrost samy nestačily vysvobodit ze za
jetí smyslnosti, museli bychom být zavázáni velkým 
díkem stáří, které způsobuje, že se netouží po tom, co 
se nehodí. Smyslnost překáží rozvaze, je nepřítelkyní 
rozumu, zavazuje takříkajíc oči myšlenkám a vůbec 
se nestýká s ctností. Nerad jsem sedm let po jeho kon
sulátu vyloučil ze senátu Lucia Flaminina, bratra 
statečného Tita Flaminina, ale byl jsem přesvědčen, 
že musím pranýřovat jeho svévolnost. Jako konsul 
nechal se totiž v Galii při hostině uprosit jednou nevěst
kou a sťal sekerou jednoho z vězňů odsouzených pro 
hrdelní zločiny. Když byl jeho bratr censorem — to byl 
můj bezprostřední předchůdce —, vyšel z toho Lu- 
cius beztrestně; avšak já a Flaccus jsme rozhodně ne
mohli nechat projít bez potrestání tak zvrhlou a zka
ženou svévolnost, tím spíš, že současně zneuctívala jej 
jako člověka i důstojnost úředníka.



13/43 Často jsem slyšel od starších lidí, kteří zas říkali, /<• 
to sami v chlapeckých letech slyšeli od starců, že se 
Gaius Fabricius podivoval tomu, co slyšel od Thessala 
Kínea, když byl jako vyslanec u krále Pyrrha, že jc 
totiž v Athénách jakýsi muž, který se prohlašuje za 
mudrce, a ten tvrdí, že se všechno, co děláme, má uvá
dět ve vztah k rozkoši. Když to od něho uslyšeli Manius 
Curius a Tiberius Coruncanius, opakovaně vyslovili 
přání, aby o tom přesvědčil Samnity a samotného 
Pyrrha, protože by pak mohli být snáze přemoženi, 
kdyby se oddali životu v rozkoších.

Manius Curius žil ve stejné době jako Publius De- 
cius, který byl pět let před jeho konsulátem konsulem 
počtvrté a obětoval svůj život za vlast. Znal ho i Fabri
cius, znal ho Coruncanius. Ti dva jak podle svého ži
vota, tak i podle hrdinského činu onoho Decia, o němž 
mluvím, soudili, že rozhodně musí být něco, co je svou 
podstatou krásné a ušlechtilé, co si zaslouží, aby bylo 
samo pro sebe vyhledáváno, a za čím jdou ti nejlepší 
lidé a nechávají s opovržením stranou rozkoš.

/44 Proč tedy tolik řečí o smyslnosti? Protože to nejen 
není žádná hana pro stáří, ale naopak je to jeho nej- 
větší chvála, že po žádném smyslném požitku příliš 
netouží. Nezná hostiny, přeplněné stoly a znova a 
znova nalévané poháry, nezná tedy ani opilost, zka
žený žaludek a nespavost. Jestliže však je třeba učinit 
nějaký ústupek rozkoši, protože není snadné odolat 
jejím svodům (vždyť přiléhavě nazývá Platón rozkoš 
„návnadou špatností“, protože se na ni lidé nechají 
nachytat jako ryby), tu ačkoliv se stáří musí obejít 
bez nekonečných hostin, přece jen si může pochutnat 
na střídmém pohoštění. Jako chlapec jsem často vídal 
Gaia Duellia, syna Markova, který první porazil



Kartágince na moři, jak se vrací od hostiny — to už 
byl starý. Rád se nechával doprovázet otroky s vosko- 
vicemi a pištci. Mohl si to dovolit i jako soukromá 
osoba, třebaže pro to nebyl žádný příklad v minulosti. 
Tolik volnosti mu povolovala jeho sláva.

Proč však mluvím o druhých? Hned se vrátím 
sám k sobě.

/45 Především jsem měl vždy dobré druhy. Když jsem 
byl kvéstorem, byla zřízena bratrstva — bylo to po za
vedení obřadů Velké Matky ídské. Já a ostatní členové 
našeho bratrstva jsme se scházeli k hostinám, samozřej
mě že naše hodování bylo střídmé, ale byl při tom ja
kýsi žár vlastní našemu věku. Jak přibývá let, den 
ze dne se vše umírňuje. Potěšení z těchto hostin jsem 
neměřil tolik požitky tělesnými jako tím, že jsem se 
sešel s přáteli a mohl si s nimi popovídat. Dobře 
totiž pojmenovali naši předkové přátelskou schůzku 
u stolu convivium — soužití, protože v sobě zahrnuje 
společenství života, lépe než Řekové, kteří tomu ří
kají hned symposion —- společné pití, hned zas syn- 
deipnon — společné jídlo, takže to vypadá, jako by 
přikládali největší důležitost tomu, co je na té věci 
nejméně důležité.

11/46 Pro svou lásku k rozmlouvání mám rád i dlouhé hosti
ny, a to nejen s lidmi stejně starými, těch už tu zbývá 
velmi málo, ale i s lidmi vašeho stáří, zejména s vámi 
dvěma, a jsem stařeckému věku velmi vděčen za to, 
že zvětšil mou touhu po hovoru a odstranil touhu po jíd
le a pití. Jestliže někoho i tyhle požitky těší — nerad 
bych, aby se zdálo, jako bych vypověděl válku pří
jemnostem života, které podle všeho příroda v určité 
míře dovolila —, nenahlížím, že by stáří nemělo vní
mat právě tyto požitky.



Mne aspoň těší předsedat při hostině, jak to zavedli 
naši předkové, těší mě řeči při hostině pronášené, s ni
miž podle zvyku našich praotců zaěíná ten, kdo je u sto
lu na nejěestnějším místě, těší mě malé poháry, z nichž 
kane víno jako rosné kapky, jak o tom mluví Xenofón 
v Hostině, líbí se mi chládek v létě a naopak zase slu- 
níěko nebo oheň v zimě. To vše si užívám ve své sa- 
binské vile, každý den zvu k svému stolu sousedy 
a v rozhovoru o všem možném jsme spolu co nejdéle, 
až do pozdních nočních hodin.

/47 Ale starci už neznají ono silné, dalo by se říci lechtavé 
nutkání k smyslným požitkům.
Jistě; avšak oni po nich ani netouží. A není obtížný 
nedostatek toho, po čem netoužíš. Dobře to řekl So- 
foklés, když se ho — to už byl v pokročilém věku — 
kdosi zeptal, zda se ještě oddává milování: „Chraň bůh! 
Jsem rád, že se mi podařilo uprchnout z otročení to
muto tak divokému a zuřivému pánovi!“

Lidem bažícím po takových věcech připadá snad ži
vot bez nich protivný a obtížný, avšak pro toho, kdo se 
jich nabažil a kdo si jich dosyta užil, je příjemnější žít 
bez nich než těšit se jimi. Ovšem kdo po nich netouží, 
ten je nepostrádá, říkám tedy, že netoužit po nich je 
příjemnější.

/48 Jestliže se těmto požitkům oddává mladý věk s vět
ším potěšením, tu se především oddává požitkům z vě
cí malé ceny, jak jsme už řekli, a za druhé třebaže jich 
stáří nemá nadbytek, přece jen tak docela bez nich není. 
To je tak jako v divadle: kdo se dívá na herce Turpiona 
Ambivia z první řady, má z toho větší potěšení, ale 
potěšení má i ten, kdo se dívá z poslední, a stejně tak 
mládí má možná větší požitek ze smyslných roz
koší, protože je vnímá zblízka, ale dostatečný poži-



tek má i stáří, které se na ně dívá jen zpovzdáli. 
Jak cenné však je, aby duch byl sám se sebou a žil 
sám se sebou, jak se říká, když si člověk odsloužil 
léta ve službách smyslnosti, ctižádostivosti, soupeření 
a nepřátelství, a vůbec všech vášní! Jestliže duch na
jde potravu ve vědecké činnosti, není nic příjemnějšího 
než stáří prožívané v klidu bez naléhavých povinností.

Vídal jsem důvěrného přítele tvého otce, Scipione, 
Gaia Gala, který chtěl změřit snad celé nebe i zemi a 
věnoval této vědecké činnosti všechny své síly skoro až 
do vyčerpání. Kolikrát jej zastihl den, když se dal v noci 
do nějakých náčrtů, kolikrát noc, když s tím začal rá
no! Jakou měl radost, když nám mohl říci o zatmění 
Slunce a Měsíce dlouho předem!

0 A co zaměstnávání se obory snazšími, přitom však vy
žadujícími stejnou bystrost ducha? Jakou měl radost 
Naevius ze své Punské války! A Plautus z Hrubiána 
nebo Pseudola! Znal jsem ještě starého Livia; nacvičil 
divadelní hru šest let před mým narozením za konsu- 
látu Centonova a Tuditanova a žil ještě za doby mého 
jinošství. Nač mluvit o úsilí, které věnovali pontifi- 
kálnímu a občanskému právu Publius Licinius Crassus 
nebo Publius Scipio, který se před několika dny stal 
nej vyšším pontifikem! A všichni tito starci, které jsem 
jmenoval, se těmto studiím věnovali nebo věnují 
s velkým zápalem, to mohu jako očitý svědek potvrdit. 
A s jakým úsilím se cvičil v řečnění ještě ve vysokém 
věku Marcus Cethegus, jejž případně nazval Ennius 
„morek Suady“! Jaké požitky z hodování, her nebo 
styku s nevěstkami lze tedy srovnat s těmito požitky?

Takové to tedy je se zájmy vědeckými a literárními. 
U lidí moudrých, jimž se dostalo dobré vzdělání, rostou 
spolu s věkem, a tak všechna čest onomu Solónovu



výroku, onomu jeho veršíčku, který jsem citoval už 
dříve, že stárne tak, že se každý den učí mnoho no
vého. Určitě nemůže být větší rozkoš než tato rozkoš 
duševní.

15/51 Teď přicházím k rozkoším rolníků, které mi přinášejí 
radosti k neuvěření. Jim nestojí v cestě žádné stáří 
a zdá se mi, že mají k životu mudrce nejblíž. Rolníci 
mají přece otevřený účet se zemí, která nikdy neodmí
tá poslušnost, a co přijala, nevrací nikdy bez úroků, 
ale někdy s menším, většinou však s větším ziskem. 
Mne však netěší jen výnos, ale i sama plodivá síla 
a přirozená povaha samotné země. Ta přijme do svého 
měkce zkypřeného klína zaseté semeno a nejprve je za
halí temnotou (occaecat), a podle toho se práci, která 
to způsobuje, říká vláčení (occatio). Potom je svým 
vlhkým teplem zahřeje, stiskne je ve svém objetí, 
až je rozpoltí, a vyvábí z něho zelený klíček. Ten po
zvolna vzrůstá, opřen o vlákna kořínků, vztyčí se jako 
stéblo s kolénky a uzavírá se do svých pochev — to 
už zvolna dospívá. Když se z nich prodere, vyžene plod 
uspořádaný v podobě klasu a ten se chrání proti 
menším ptákům a jejich klování ohradou z osin.

/ 52 Proč chci také mluvit o zrození, přesazování a růstu 
vinné révy? Je to pro mne potěšení, kterého se nemohu 
nikdy nasytit, a tak o tom mluvím proto, abyste po
znali, v čem nalézá mé stáří odpočinek a zábavu. 
Nechám stranou samotnou sílu všeho, co se rodí ze 
země, která nechá vyrůst z droboučkého fíkového 
zrnka nebo vinného jadérka nebo z nepatrných semé
nek jiných bylin a dřevin tak mocné kmeny a větve. 
Hřížence, sazenice, řízky, odnože, výhony — nevyvo
lávají v každém obdiv a potěšení?

Réva má takovou povahu, že není schopná růst vzhů-



ru, a není-li podepřena, klesá k zemi; aby se vztyčila, 
objímá svými úponky jako rukama vše, nač dosáhne. 
Jak se tak klikatě a nepravidelně plazí, obratný vinař 
jí nožem ořezává výhonky a nutí ji, aby nedivočela 
jako prales a nerozrůstala se příliš na všechny strany.

/ 53 A tak se na začátku jara na těch výhoncích, které jí 
byly ponechány, objevují na koléncích takzvaná očka; 
z každého vyrůstá a ukazuje se hrozen, ten se zvětšuje 
zemskou šťávou a teplem slunečním; nejprve je při 
ochutnání trpký, ale když dozrává, sládne. Díky tomu, 
že je zahalen listím, není sice připraven o dostatečné 
teplo, ale je přitom chráněn před příliš prudkým žárem. 
Může některý jiný plod přinášet utěšenější výnos a 
poskytovat krásnější podívanou?

Ale jak už jsem před chvílí řekl, mne netěší jen uži
tečnost révy, ale i její pěstování a samotná přirozenost, 
řady podpěrných tyčí, jejich spojování příčkami, při
vazování a rozvádění révy, ořezávání některých vý
honků a ponechávání jiných.

/54 Co mám ještě říci o zavlažování, přerývání a okopává
ní pole, což hodně zvyšuje úrodnost půdy? Co o užiteč
nosti hnojení? O tom jsem mluvil ve své knize O ze
mědělství. Učený Hésiodos se o užitečnosti hnojení 
nezmínil ani slovem, ačkoli i on psal o obdělávání pů
dy. Avšak Homér, který žil podle mého názoru o mno
ho století dřív, píše o tom, jak Láertés zmírňuje svůj 
stesk po synovi tím, že obdělává pole a hnojí je.

Hospodaření však není hezké jen díky lánům obilí, 
loukám, vinicím a lesíkům, ale i zeleninovým zahra
dám a ovocným sadům, pastvinám se stády dobytka, 
rojům včel a pestrobarevným květům všeho druhu. 
Radost přináší nejen setí a sázení, ale i štěpování, nej
důmyslnější vynález, který byl v zemědělství učiněn.



16/55 Mohl bych zde líčit ještě velmi mnoho dalších radostí 
rolnického života, avšak cítím, že už toho, co jsem 
řekl, bylo víc než dost. Yy mi to však odpustíte, nebol’ 
jsem se dal strhnout svou láskou k venkovu, a navíc 
stáří je už svou povahou trochu upovídané — abyste 
si nemyslili, že je chci očistit od všech chyb, které mu 
jsou přisuzovány.

Tímto způsobem života strávil tedy svá poslední 
léta Manius Curius, když měl za sebou triumf nad 
Samnity, nad Sabiny a nad Pyrrhem. Když se dívám 
na jeho statek (leží blízko mého), nevím, čemu se mám 
víc obdivovat, zda skromnosti onoho člověka, nebo 
přísnosti mravů v oné době. Curius seděl právě doma 
u krbu, když mu Samnité přinesli velké množství zlata. 
Curius zlato odmítl a prohlásil, že se mu nezdá krásné 
mít zlato, ale poroučet těm, kteří je mají.

/56 Mohl tak velký duch neučinit stáří příjemným?
Ale vrátím se k rolníkům, abych neodbočoval od toho, 

co se týká mne. Senátoři, to jest „staří“, žili tenkrát 
na venkově. Například Luciovi Quinctiovi Cincinnatoví 
bylo oznámeno, že byl ustanoven diktátorem, právě 
když oral. Na rozkaz tohoto diktátora velitel jízdy 
Gaius Servilius Ahala předešel Spuria Maelia a zabil 
ho, protože usiloval o získání královské moci. Ze svých 
venkovských sídel byli svoláváni do senátu Curius 
i ostatní starci — senátoři a podle toho úřední poslové, 
kteří je svolávali, dostali jméno viatores — „pocestní“.

Bylo snad nešťastné stáří těch lidí, kteří nalézali 
zábavu v obdělávání polí? Podle mne aspoň by sc 
nenašlo blaženější stáří než takové, a to nejen pro obor 
své působnosti, protože obdělávání půdy je prospěšné 
celému lidstvu, ale i pro potěšení, jak jsem už o něm 
mluvil, a pro dostatek všeho, co slouží lidem k obživě



i ke kultu bohů. Uvádím to proto, abychom se už smí
řili s rozkoší, protože po tom někteří lidé touží.

Dobrý a snaživý hospodář má stále dostatečně záso
bený vinný sklep, skladiště oleje i špižírnu, celý jeho 
statek oplývá vším, jsou v něm v míře vrchovaté vepři, 
kůzlata, jehňata, slepice, mléko, sýr, med. 0 zahradě 
říkají sedláci sami, že mít ji je jako mít o kus uzeného 
víc. Jejich životu dodává půvabu chytání ptáků a lov 
jako zaměstnání pro volné chvíle.

/ 57 Mám snad ještě mluvit o zeleni luk, o vyrovnaných 
řadách stromů, o kráse vinic a olivových hájů? Vezmu 
to zkrátka: nic nemůže být užitečnější svým výnosem 
a krásnější svým vzhledem než dobře obdělané pole, 
a stáří nejen že nepřekáží, chceme-li z něho mít užitek, 
ale dokonce ještě k tomu zve a láká. Vždyť kde se může 
stáří lépe ohřát na slunci nebo u ohně a na druhé 
straně s větší výhodou pro zdraví osvěžit ve stínu 
nebo ve vodě?

/ 5B A tak ať si mladší mají své zbraně, ať si mají koně, 
oštěpy, šermířskou hůl a míč, ať si mají plavání a bě
hání, nám starým ať z toho množství her ponechají 
kostky a vrhcáby, a to ještě pro každého jen jeden 
druh, jak si vybere, vždyť i bez nich může být stáří 
blažené.

17/59 V mnohém ohledu jsou velmi užitečné knihy Xeno- 
fontovy; čtěte je prosím stejně pilně jako až dosud. 
S jakým bohatstvím myšlenek vychvaluje zemědělství 
v díle pojednávajícím o správě hospodářství a nazva
ném 0 hospodaření! Abyste pochopili, že nic se mu 
nezdá tak hodné krále jako péče o obdělávání polí, 
vypráví v té knize Sókratés v rozhovoru s Kritobůlem
o setkání perského králevice Kýra Mladšího, vynika
jícího duševními schopnostmi i slávou své vlády, se



Sparťanem Lýsandrem, vyznačujícím se mimořádnou 
statečností, který přišel k němu do Sard a přinenl 
dary od spojenců. Kýros prý byl i jinak k Lýsandrovi 
vlídný a laskavý a také mu ukázal jakýsi plocený po
zemek pečlivě osázený stromy. Lýsander se obdivoval, 
jak jsou stromy krásně rostlé, jak jsou přesně vysázeni' 
v zákrytech, jak je půda nakypřená a zbavená plevelr 
i jak líbezná je vůně vycházející z květů, a řekl, že ho 
udivuje nejen píle, ale i dovednost toho, kdo onen satl 
vyměřil, a navrhl. Na to prý mu Kýros odpověděl: 
„Ale to všechno jsem rozměřil já; já jsem určil, jak 
půjdou řady, já jsem vypracoval plány, dokonce jsem 
hodně stromů nasázel sám vlastníma rukama.“

Tu se Lýsander zadíval na jeho purpurový šat, nu 
jeho zářivý zjev i na četné šperky ze zlata a drahých 
kamenů, jimiž byl podle perského zvyku ozdoben, a 
řekl: „Vskutku právem o tobě říkají, Kýre, že jsi 
šťastný člověk, protože se k tvé zdatnosti druží štěstí.“

/ 60 Takové štěstí může tedy být údělem starců a věk nám 
nebrání uchovat si až do pozdního stáří zálibu jak pro 
vše ostatní, tak především pro práci v zemědělství. 
Například Marcus Valerius Corvinus si uchoval tuto 
zálibu až do sta let, jak jsem slyšel. Když už měl 
mužný život za sebou, žil na venkově a věnoval se 
zemědělství. Mezi jeho prvním a šestým konsulátem 
uplynulo šestačtyřicet let! A tak kolik let života naši 
předkové určili do počátku stáří, tolik let on procházel 
stupni úřednické dráhy. A poslední doba jeho života 
byla o to blaženější než střední období, že měl více 
autority a méně práce, a autorita je korunou stáří.

/ 61 Jak velkou autoritu měl Lucius Caecilius Metellus 
nebo Aulus Atilius Calatinus! Na něho byl složen tento 
nápis:



V tom všechny kmeny mají stejné mínění, 
že tento muž byl první v našem národě.
Tyto verse, které byly vytesány do jeho náhrobku, 

jsou známé. Právem byl tedy vážený, protože ho všich
ni jednomyslně chválili.

Jaké muže jsme my sami viděli nedávno v Publiovi 
Crassovi, nejvyšším pontifikovi, a o něco později 
v Markovi Lepidovi, který zastával stejnou kněžskou 
hodnost! Nač bych měl mluvit o Paulovi nebo Afriča
novi nebo o Maximovi, o němž jsem mluvil před chví
lí? Jejich autorita byla tak veliká, že ani nepotřebo
vali vyjádřit své mínění slovy, byl respektován už 
pouhý jejich posunek. Stáří, zejména když ělověk za
stával vysoké úřady, má v sobě tolik úctyhodnosti, 
že to má mnohem větší cenu než všechny rozkoše mládí.

111/62 Pamatujte si však, že v celé své řeči chválím takové 
stáří, které stojí na základech položených v mládí. 
Z toho vyplývá to, co jsem kdysi vyslovil za všeobec
ného souhlasu, že je totiž ubohé takové stáří, které 
se musí hájit slovy. Ani šediny, ani vrásky nedokážou 
na sebe náhle strhnout vážnost, avšak život prožitý 
v dřívějších letech čestně sklidí nakonec vážnost jako 
poslední plody.

/ 63 Vždyť výrazem úcty je už'to, co se zdá bezvýznamné 
a běžné, že nás lidé zdraví, navštěvují, že nám ustupují 
z cesty, že povstávají při našem příchodu, doprovázejí 
nás domů a zase zpátky na náměstí, že si k nám chodí 
pro radu. Tyto pocty jsou běžné u nás i v jiných obcích, 
a čím lepší jsou mravy v tom kterém státě, tím úzkost
livěji se dbá na prokazování poct.

Sparťan Lýsander, o němž jsem se před chvilkou 
zmínil, prý říkával, že Sparta je nejdůstojnějším místem 
pobytu pro starce — nikde jinde prý se stáří nesetkává



s tolika ohledy, nikde jinde se věku neprokazuje tolik 
úcty. Stojí dokonce v knihách toto vyprávění. V Athé
nách přišel jednou při hrách do divadla jakýsi stařec, 
divadlo bylo do posledního místečka plné a nikdo ze spo
luobčanů mu neuvolnil místo. Když vsak přišel ke Spar- 
ťanům, kteří seděli na vyhrazeném místě, protože tam 
byli jako vyslanci, všichni prý povstali a starce pustili

/ 64 sednout. Když jim za to celé shromáždění bouřlivě 
zatleskalo, řekl prý jeden ze Sparťanů, že Athéňané 
vědí, co je správné, ale nemají chuť tak jednat.

Ye vašem augurském kolegiu se udržuje mnoho dob
rých zvyků, a přede všemi ostatními ten, o kterém mlu
vím, že čím je kdo starší, tím dřív vyslovuje svůj ná
zor a že starší auguři mají přednost nejen před vyššími 
úředníky, ale dokonce i před nejvyššími veliteli.

Které rozkoše tělesné mohou být tedy srovnávány 
s vyznamenáními, jichž se dostává autoritě? A mně se 
zdá, že člověk, který jich moudře užil, dohrál hru 
svého života až do konce a nezhroutil se v posledním 
jednání jako nezkušený herec.

/ 65 Jsou však i starci mrzutí, úzkostliví, popudliví a svéhlaví.
Když budeme hledat, tedy i lakomí. To jsou však 

chyby povahy, ne stáří. Avšak mrzutost a ty chyby, 
které jsem jmenoval, mají jakousi omluvu; i když není 
úplně odůvodněná, přece jen je možné ji připustit. 
Staří lidé si totiž myslí, že je ostatní přehlížejí, že jimi 
ostatní pohrdají, že se jim vysmívají. Kromě toho se 
člověka tělesně slabého každá urážka bolestně dotýká. 
To všechno se působením dobrých mravů i ušlechtilých 
umění zmírňuje. Lze si toho všimnout jak v životě, tak 
i na divadle, třeba na těch dvou bratřích v komedii 
Bratři. Jak přísný je jeden z bratrů a naproti tomu jak 
mírný je druhý!



Věc se má takto: každé víno stářím nezltysne, a stej
ně nezkysne stářím každá povaha. Přísnost u stáří 
schvaluji, avšak umírněnou, tak jako všechno ostatní, 
se zatrpklostí však nesouhlasím nikdy.

/ 66 Nechápu, jaký cíl sleduje stařecká lakota. Cožpak může 
být něco nesmyslnějšího než shánět tím víc peněz 
na cestu, čím kratší kus cesty zbývá?

I')/ Zůstává nám čtvrtý bod, který podle všeho nejvíc lidi 
našeho věku trápí a znepokojuje: přibližování smrti, 
která rozhodně nemůže být příliš vzdálena od stáří.

Jak ubohý je stařec, který během celého dlouhého ži
vota nepochopil, že smrtí je nutno pohrdat. Jestliže 
smrt zabíjí naši duši, je třeba nebrat na ni vůbec 
ohled; jestliže odvádí duši někam, kde bude trvat 

/ 67 věčně, pak je třeba dokonce si ji přát. A nic třetího 
přece nelze najít.

čeho bych se tedy měl bát, jestliže nemám být po 
smrti ubohý, nebo jestliže mám být dokonce blažený? 
Ovšem kdo je tak hloupý, třeba mezi mladými lidmi, 
aby považoval za jisté, že bude žít do večera? Vždyť 
v onom věku se umírá dokonce častěji než v našem; 
mladí lidé se snáze roznemohou, jejich nemoci mají 
těžší průběh a hůř se léčí. A tak jen málo se jich dočká 
stáří. Kdyby tomu tak nebylo, byl by náš život lepší 
a rozumnější. Vždyť uvažování, rozum a rozvaha 
jsou vlastností starců. Kdyby nebyli starci, nebyly by 
ani státy.

Sed redeo ad mortem inpendentem. Quod est istud cri- 
men senectutis, cum id ei videatis cum adulescentia esse

168 commune ? Sensi ego in optimo filio, tu in expectatis ad 
amplissimam dignitatem fratribus, Scipio, mortem omni 
aetati esse communem. At sperat adulescens diu esse se vi-



cturum, quod sperare idem senex non potest. Insipientti 
sperat. Quid enim stultius quam incerta pro certis ha 
bere, falsa pro veris? At senex ne quod speret quidem 
habet. At est eo meliore condicione quam adulescens, 
cum id, quod ille sperat, hic consecutus est; ille vult diu

169 vivere, hic diu vixit. Quamquam, o di boni! quid est 
in hominis natura diu? Da enim supremum tempus, 
expectemus Tartessiorum regis aetatem (fuit enim, 
ut scriptum video, Arganthonius quidam Gadibus, qui 
octoginta regnavit annos, centum viginti vixit) — sed 
mihi ne diuturnum quidem quicquam videtur, in quo 
est aliquid extremum. Cum enim id advenit, tum illud, 
quod praeteriit, effluxit; tantum remanet, quod virtute 
et recte factis consecutus sis; horae quidem cedunt cl 
dies et menses et anni, nec praeteritum tempus umquam 
revertitur, nec, quid sequatur, sciri potest; quod cuique 
temporis ad vivendum datur, eo debet esse contentus. I 

/ 70 Neque enim histrioni, ut placeat, per agenda fabula est, 
modo, in quocumque fuerit actu, probetur, neque sapien- 
tibus usque ad ,,Plaudite“ veniendum est. Breve enim 
tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vi
vendum; sin processerit longius, non magis dolendum 
est, quam agricolae dolent praeterita verni temporis sua- 
vitate aestatem autumnumque venisse. Ver enim tam- 
quam adulescentiam significat ostenditque fructus fu- 
turos, reliqua autem tempora demetendis fructibus et 

/ 71 percipiendis accomodata sunt. Fructus autem senectutis I 
est, ut saepe dixi, ante partorum bonorum memoria et 
copia.

Avšak vrátím se k smrti, která nám visí nad hlavou. I 
Jak je možné obviňovat kvůli ní stáří? Yidíte přece, že 
je společným údělem stáří i mládí.



/(>(( Já sám jsem poznal na svém předobrém synovi, ty, 
Seipione, na svých bratřích, předurčených k nejskvě
lejším hodnostem, že smrt ohrožuje stejnou měrou 
každý věk.

Avšak mladý člověk doufá, že bude žít dlouho, v což 
stařec doufat nemůže.

Doufá nemoudře. Vždyť co je pošetilejší než věc ne
jistou považovat za jistou, nepravdivou za pravdivou?

Avšak stařec ani nemá, v co by doufal.
Ale on je v lepší situaci než mladík, protože už do

sáhl toho, v co onen doufá. Onen chce dlouho žít, 
tento už žil dlouho.

¡69 Dobří bohové, co to je u člověka „dlouho“? Vezměme 
tu nejdelší dobu, čekejme, že se dožijeme tak dlouhé
ho věku jako král Tartessiů (jak se dočítám, žil v Ga- 
dech jakýsi Arganthonius, který vládl osmdesát let 
a dožil se sto dvaceti) — mně se však nezdá dlouhé 
nic, co má nějaký konec. Jakmile konec přijde, tu se 
rozplyne všechno, co uplynulo. Zůstává jen to, čeho 
jsi dosáhl svou ctností a správným jednáním. Ubíhají 
hodiny, dny, měsíce, roky, čas, který uplynul, se nikdy 
nevrátí, nelze také vědět, co ještě přijde. Každý má 
být spokojen dobou, která mu byla k životu dána.

/ 70 Vždyť ani herec nemusí být na jevišti až do konce 
hry, aby se líbil, jen když si získá pochvalu v tom 
jednání, ve kterém vystoupil. A stejně tak nemusí 
mudrc dojít až k závěrečné výzvě k potlesku. Krátký 
čas života je totiž dostatečně dlouhý lt tomu, aby byl 
prožit dobře a čestně. Jestliže pokračuje dál, není tře
ba truchlit nad tím o nic víc, než truchlí rolníci nad tím, 
že už přešel líbezný čas jara a přišlo léto a podzim. 
Jaro je totiž jakýmsi obrazem mládí, ukazuje, jaké



budou plody. Ostatní období jsou kvůli sklizni a ulo
žení úrody.

/ 71 K plodům stáří, jak jsem už často řekl, patří hojné 
vzpomínky na všechno dobré, co bylo vykonáno dřív. 
Mezi to dobré je třeba počítat všechno, co se děje podle 
přírody. Co však je víc podle přírody než to, že stáři 
lidé umírají? Totéž ovšem postihuje i mladé lidi; pak 
je to proti přírodě a ta se staví na odpor. A tak zemře-li 
mladý člověk, připadá mi to, jako když je plamen uha
šen proudem vody, kdežto smrt starce, to je, jako když 
oheň dohoří a hasne sám od sebe, bez násilí. A tak jako 
jablka, dokud jsou ještě nezralá, dají se jen s obtíží 
ze stromů utrhnout, kdežto ta, jež dozrála v žáru 
slunce, sama spadnou, právě tak mladé lidi připravuje
o život násilí, staré zralost. A tato zralost je mi tak 
příjemná, že čím víc se blížím k smrti, tím víc se ni i 
zdá, jako bych viděl na obzoru zemi a měl po dlouhé 
plavbě konečně připlout do přístavu.

20/72 Neexistuje však žádná určitá hranice stáří; žije se ti 
v něm dobře, dokud můžeš plně zastávat úkoly, které 
ti náležejí, a pohrdat při tom smrtí. Z toho vyplývá, že 
stáří je dokonce odvážnější a statečnější než mládí. 
To je smysl odpovědi, kterou dal Solón tyranovi 
Peisistratovi. Když se ho Peisistratos ptal, nač se to 
vlastně spoléhá, že mu tak nebojácně odporuje, řekl 
mu: „Na stáří.“

Nejlepší je však takový konec života, když příroda 
sama rozloží své dílo, které kdysi sestavila, a když to 
udělá, dokud je rozum v pořádku a dokud jsou smysly 
spolehlivé. Ten, kdo postavil loď nebo budovu, dokáže 
ji také nejlépe rozebrat, a stejně tak člověka nejlépe 
rozloží příroda, která ho spojila. Vše, co bylo spojené, 
se zaěerstva těžko trhá od sebe, kdežto to, co bylo spo-



jeno už dávno, odtrhne se snadno. Z toho vyplývá, že 
se starci nemají nedočkavě domáhat toho krátkého 
zbytečku života, ani jej nemají bez příčiny opouštět.

/ 73 Pýthagorás zakazuje člověku opustit strážní stanoviště 
jeho života bez rozkazu vrchního velitele, to jest boha.

Máme ovšem náhrobní nápis Solónův, ve kterém 
tento mudrc prohlašuje, že si nepřeje, aby jeho smrt 
postrádala bolest a nářky přátel, já však nevím, ne- 
má-li spíš pravdu Ennius:

Nikdo mě nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem. 
On soudí, že není nutné plakat nad smrtí, po níž přijde 
nesmrtelnost.

/ 74 Je ovšem možné, že člověk cítí, že přichází smrt. 
To však trvá jen kratičký okamžik, zvlášť u starce, 
kdežto po smrti je schopnost vnímat buď žádoucí, nebo 
vůbec neexistuje. Už od mládí musíme myslit na to, 
abychom smrtí pohrdali; bez takového uvažování ne
může mít nikdo v duši klid. Je jisté, že se musí umřít, 
není však jisté, zda to musí být už dnes. Jak může být 
ve svém srdci pevný, kdo se bojí smrti, která může 
přijít každou hodinu?

/ 75 Myslím, že o tom není třeba dlouho mluvit. Nemusím 
při tom myslit na Lucia Bruta, který položil život v bo
ji za svobodu vlasti, ani' na oba Decie, kteří pobídli 
koně, aby je donesli do náručí dobrovolné smrti, ani 
na Marka Atilia, který šel dobrovolně na popravu, 
aby dodržel slovo dané nepříteli, ani na oba Scipiony, 
kteří byli odhodláni zatarasit Punům cestu třeba vlast
ními těly, ani na tvého děda Lucia Paula, který svou 
smrtí odčinil nerozvážnost svého kolegy v potupné 
bitvě u Kann, ani na Marka Marcella, jemuž po smrti 
ani ten nejkrutější nepřítel neodepřel čestný pohřeb 
— vzpomínám spíš na to, o čem jsem psal ve svých



Počátcích, jak často celé naše legie táhly s čilou a odhod
lanou myslí na takové místo, odkud věděly, že se ni
kdy nevrátí. Čím pohrdají mladíci, a to nejen ti, kteří 
nemají vyšší vzdělání, ale dokonce i vesničané, toho 
se budou bát vzdělaní starci?

/76 Obecně lze říci — je to aspoň můj názor —, že kdo 
se nasytí všech svých zájmů, nasytí se života. Jsou 
určité zájmy chlapeckého věku; touží snad po nich 
jinoši? Jsou zájmy přitahující začínající věk jinošský; 
shání se snad po nich zralý věk, kterému také říkáme 
střední? I tento věk má své zájmy; ani ty však nejsou 
vyhledávány ve stáří. Jsou i poslední zájmy, zájmy 
stařecké; tak jako mizejí zájmy dřívějších životních 
období, mizejí i tyto zájmy stařecké, a když k tomu 
dojde, dostaví se nasycení životem a to s sebou při
nese čas zralý pro smrt.

21/77 Nevidím důvod, proč bych se neměl odvážit říci vám, 
co já si myslím o smrti. Jsem přesvědčen, že je v tomto 
ohledu můj zrak tím bystřejší, čím k ní mám blíž. 
Já věřím, Scipione a Laelie, že vaši otcové, slavní muži, 
mí nejlepší přátelé, žijí, a to takovým způsobem, který 
jediný si tento název zaslouží. Vždyť dokud jsme 
uzavřeni v této tělesné schránce, jsme svým způso
bem ve službách nutnosti a vykonáváme těžkou práci, 
neboť duše, která má svůj domov mezi hvězdami, byla 
svržena ze svého převysokého příbytku a ponořena 
do pozemské říše, na místo, které je pravým opakem 
její božské přirozenosti a věčnosti. Věřím však, že 
nesmrtelní bozi přesadili duše do lidských těl, aby tu 
byl někdo, kdo by se staral o zemi, kdo by pozoroval 
řád vesmíru a napodoboval jej způsobem života 
a pevnými zásadami. K této víře mě přivedlo nejen



mé vlastní bádání řízené rozumem, ale i proslavenost 
a autorita velkých myslitelů.

/ 78 Slýchal jsem, že Pýthagorás a jeho stoupenci, takřka 
naši krajané, kteří kdysi dostali jméno „filosofové 
z Itálie“, nikdy nepochybovali, že máme duše, které 
vznikly oddělením z božské duše vesmírné. Kromě to
ho jsem se dověděl, co říkal Sókratés v poslední den 
svého života o nesmrtelnosti duše, ten Sókratés, který 
byl výrokem Apollónovy věštírny prohlášen za nej- 
moudřejšího ze všech lidí.

Abych to vzal zkrátka: takové je mé přesvědčení, 
takový je můj názor, že vzhledem k tak velké čilosti 
lidského ducha, k tak velké schopnosti pamatovat si 
minulé a předvídat budoucí, k tolika uměním, k tak 
bohatým vědomostem, k tolika vynálezům nemůže 
být ona přirozená síla, která to všechno v sobě obsa
huje, smrtelná. Protože je duch stále v pohybu a ne
má pro svůj pohyb žádný počátek, neboť se pohybuje 
sám od sebe, nebude mít tento pohyb žádný konec, 
protože sám sebe neopustí.

Dále si myslím, že je duše nedělitelná, protože její 
podstata je jednoduchá a nemá v sobě nic přimíšeného, 
co by bylo jiného druhu a jí nepodobné, a je-li tomu 
tak, nemůže zahynout.

Významným důkazem toho, že lidé vědí mnoho věcí 
ještě dřív, než se narodí, je skutečnost, že už v dětství, 
když se učí obtížným oborům, osvojují si tak rychle tolik 
věcí, že je ani spočítat nelze, takže je z toho zřejmé, 
že se s nimi neseznamují poprvé, ale že se na ně rozpo
mínají a upamatovávají. To je tak asi souhrn Platóno
vých názorů.

22/79 U Xenofónta však říká Kýros Starší před svou smrtí 
toto:



„Nemyslete si, mí nejdražší synové, že až od ván 
odejdu, nikde nebudu, že přestanu existovat. Vždyť 
dokud jsem byl s vámi, mou duši jste neviděli, ale z to
ho, co jsem dělal, jste usuzovali, že je v tomto tělo. 
Věřte tedy, že je stále stejná, i když ji nebudete viděl.

/ 80 Vždyť by nebyly slavným mužům prokazovány pocty 
po jejich smrti, kdyby na nás právě jejich duše nějak 
nepůsobily, abychom se na ně déle pamatovali. Jň 
jsem nikdy nemohl přijmout přesvědčení, že duše žijí 
jen tak dlouho, dokud jsou v smrtelných tělech, a že 
umírají, jakmile z nich vyjdou, a stejně tak že duše 
po opuštění nerozumného těla je také nerozumná, 
ale naopak že je moudrá tenkrát, když se osvobodí 
od všech tělesných příměsků a začne být čistá a ryzí.

Když se lidská přirozenost smrtí rozpadne, je zřej
mé, kam se rozejdou ostatní složky — vše se totiž 
vrátí tam, z čeho vzniklo, jen duši samojedinou není 
vidět, ani když je tu, ani když odešla.

/ 81 Dále vidíte přece, že nic není smrti tak podobně 
jako spánek. Duše spících nejvíc prokazují svou bož
skou podstatu, neboť v tomto uvolnění a osvobození 
předvídají mnohé věci budoucí. Z toho lze usoudit, jaké 
budou, až se zcela uvolní z pout těla. Jestliže to je tako
vé,“ řekl Kýros, „vzdávejte mi úctu, jako bych byl 
bůh.

Jestliže však duše má zahynout současně s tělem, 
vy přesto z úcty k bohům, kteří všechnu tuto krásu 
chrání a řídí, budete zachovávat mou památku svědo
mitě v plném rozsahu.“

Tak mluvil Kýros před svou smrtí. Vezměme si však 
příklady od nás.
23/82 Nikdo mě nepřesvědčí, Scipione, že tvůj otec Paulus 

nebo oba tví dědové, Paulus a Scipio Africký, nebo



Afričanův otec nebo strýc nebo četní další vynikající 
muži, které není třeba vypočítávat, by se byli pokusili 
vykonat něco tak významného, aby si tím zajistili 
památku u potomků, kdyby nebyli v duchu viděli, 
že k nim má potomstvo nějaký vztah. Nebo si snad 
myslíš (abych se také podle stařeckého zvyku trochu 
pochlubil), že bych byl já podstupoval tak velké ná
mahy ve dne i v noci, v míru i ve válce, kdybych byl 
věřil, že má sláva bude trvat jen tak dlouho jako můj 
život? Nebylo by bývalo lepší trávit život stranou ve
řejné činnosti v klidu, bez práce a bez bojů? Avšak ani 
nevím, jak se to stalo, duše se ve mně pozvedla do výše 
a vždy se dívala vpřed na příští generace, jako by měla 
žít teprve tenkrát, až život opustí. Kdyby to takové 
nebylo, kdyby duše nebyla nesmrtelná, pak by neusi
lovaly o nesmrtelnou slávu duše právě těch nej- 
lepších.

/ 83 A proč právě ti nejmoudřejší umírají nejklidněji a nej
hloupější nejméně klidně? Není to důkazem, že duše, 
která vidí víc a dál, poznává, že odchází do lepšího, 
kdežto ta, jejíž zrak je tupější, to nevidí?

Já jsem věru unášen touhou spatřit vaše otce, které 
jsem ctil a miloval, avšak nedychtím spatřit jen ty, 
které jsem osobně poznal, ale i ty, o nichž jsem slyšel 
a četl i sám psal. Nebylo by pro nikoho lehké zadržet 
mě, když už jsem na cestě za nimi, i kdyby mě někdo 
chtěl omladit jako Pélia.

Kdyby mi nějaký bůh milostivě dopřál, abych se 
z tohoto věku mohl znova vrátit do dětských let a brou
kat si v kolébce, rozhodně bych se tomu bránil a ne
chtěl bych být od cíle znova volán ke startu, když už 
jsem proběhl celou závodní dráhu.

/84 Vždyť jaké radosti nabízí život? Nejsou to spíš



strasti? Ale ať si je má, i tak má v sobě buď plnosl, 
nebo náležitou míru. Nechci si naříkat na život, jali 
to často činili mnozí učení lidé, ani mě nemrzí, že jsem 
žil, protože jsem žil tak, že věřím, že jsem nepřišel 
na svět zbytečně, a odcházím ze života jako z míst«, 
kde jsem byl na návštěvě, ne jako z domova. Přírod« 
nám totiž dala přístřeší k dočasnému pobytu, ne k stá
lému bydlení.

Jak slavný to bude den, až odejdu do onoho božské
ho shromáždění, na onu božskou schůzku duší, a/, 
opustím tuto vřavu a zmatek! Půjdu přece nejen za 
oněmi muži, o nichž jsem mluvil, ale i za svým Cato- 
nem, nejlepším člověkem a nejláskyplnějším synen', 
jaký se kdy narodil. Jeho tělo jsem dal spálit, ačkoli 
se slušelo, aby to bylo obráceně, aby on dal spálil 
mé tělo, jeho duše mě však neopustila, ale stále se 
za mnou ohlížela, až zmizela na ona místa, kam, jak 
viděla, i já budu muset přijít. Viděli jste, že jsem své 
neštěstí snášel statečně, nebyla to však lhostejnost, 
ne, já jsem se sám utěšoval vírou, že náš rozchod a roz
loučení nebude nadlouho.

/ 85 To všechno mi činí stáří lehkým (to je to, co tebo 
i Laelia, jak jsi tvrdil, často udivovalo) a stáří pro mne 
nejen není obtížné, ale je dokonce příjemné. Jestliže se 
mýlím, věřím-li v nesmrtelnost lidské duše, rád se mýlím 
a nerad bych, aby mě někdo zbavil tohoto omylu, 
který mi působí potěšení. Jestliže po smrti nebudu nic 
vnímat, jak se domnívají někteří méně významní 
filosofové, nebojím se, že se mi za tento omyl mrtví 
filosofové vysmějí. I když nemáme být nesmrtelní, 
přece je pro člověka žádoucí, aby svíce jeho života 
zhasla, když je čas. Příroda má totiž svou míru pro jed
notlivce, jako ji má i pro všechno ostatní. Stáří je v ži-



votě totéž jako v dramatu poslední jednání, při němž 
nesmíme připustit, aby nás zmohla únava, zvlášť když 
už cítíme nasycení.

To jsou věci, které jsem vám chtěl říci o stáří. 
Kéž i vy k němu dospějete, abyste mohli z vlastní zku
šenosti potvrdit pravdivost toho, co jste slyšeli ode 
mne.



,



LAELIUS 
O PŘÁTELSTVÍ





I /1 Augur Quintus Mucius Scaevola vypravoval rád o svém 
tchánovi Gaiovi Laeliovi. Pamatoval si mnoho po
drobností, dokázal je podat poutavým způsobem a 
nikdy neváhal nazvat Laelia moudrým, kdykoli o něm 
mluvil. Jakmile jsem oblékl mužskou tógu, můj otec 
mě k tomuto Scaevolovi zavedl a neměl jsem se vzdá
lit od starcova boku, dokud bych mohl a směl u něho 
pobývat. A tak jsem si ukládal do paměti mnoho jeho 
moudrých výkladů i mnoho jeho stručných a případ
ných výroků a snažil jsem se získat poučení z jeho ži
votních zkušeností. Po jeho smrti jsem se přidružil 
k pontifikovi Scaevolovi, jejž si troufám prohlásit 
za nej duchaplnějšího a nej spravedlivějšího muže naší 
obce. O tom však někdy jindy. Teď se vrátím k augu- 
rovi.

/2 Vzpomínám si na mnoho rozhovorů s ním, a zvlášť jak 
jednou doma seděl podle svého zvyku v křesle — byl 
jsem u toho jen já a několik nejlepších přátel — a do
stal se v řeči na to, o čem tenkrát mluvil kdekdo. Ty 
se na to přece také musíš pamatovat, Attiku, tím spíš, 
že ses hodně stýkal s Publiem Sulpiciem v té době, kdy 
se jako tribun lidu na smrt znepřátelil s tehdejším 
konsulem Quintem Pompeiem, s nímž byli do té doby 
nejlepší přátelé — vzpomínáš si přece, jaký údiv nebo 
politování to mezi lidmi vyvolalo.

/ 3 Scaevola se tedy tenkrát zmínil o oné roztržce a pak



nám vypravoval, jak s ním a se svým druhým ze* 
těm Gaiem Fanniem, synem Markovým, rozmlouvnl 
Laelius několik dní po smrti Afričanově o přátelství. 
Zapamatoval jsem si hlavní myšlenky oné rozmluv y 
a volně jsem je zpracoval v této knize — uvedl jsem 
totiž všechny tři účastníky, jako by sami mluvili, 
abych nemusel do vypravování vkládat časté „jó 
jsem řekl“ a „on řekl“ a aby to vypadalo, jako by ho* 
vořili přímo před námi, v naší přítomnosti.

/4 Ty jsi mě přece často žádal, abych napsal něco o přá 
telství, a mně se zdálo, že by si toto téma něco takové
ho zasloužilo jak pro poučení všech, tak pro naše přu 
telství. A proto jsem docela rád vyhověl tvé žádosii 
abych byl mnoha lidem užitečný. A jako jsem v Cato- 
novi Starším, pojednávajícím o stáří a věnovaném také 
tobě, nechal vykládat Catona, už zestárlého, protože 
se mi zdálo, že nikdo jiný se víc nehodí k tomu, aby 
mluvil o tom věku, než on, který byl starcem velmi 
dlouho a ještě jako stařec nad ostatní lidi vynikal, 
stejně tak proto, že jsme od otců slýchali o mimořádní 
pozoruhodném důvěrném přátelství Gaia Laelia a 
Publia Scipiona, zdálo se mi, že se hodí, aby Laeliun 
promluvil o přátelství právě to, co o něm kdyni 
podle Scaevolovy vzpomínky říkal.

Nevím proč, ale mám dojem, že tento druh rozhovo
rů, založený na autoritě lidí minulosti, zvlášť kdy/ 
jde o lidi vynikající, má v sobě víc přesvědčivosti. 
Proto i na mne působí někdy četba mé knížky tak, ja
ko by to opravdu říkal Cato, ne já.

/ 5 Avšak tak jako jsem tenkrát, sám už stařec, psal 
pro starce o stáří, tak v této knize píši jako nejodda
nější přítel pro přítele o přátelství. Tenkrát mluvil 
Cato, s nímž se za jeho dob nemohl snad nikdo srov



návat stářím ani rozumností, tentokrát bude Laelius, 
moudrý (za takového byl totiž pokládán) a vynikající 
slávou přátelství, mluvit o přátelství. Odvrať prosím 
trochu pozornost ode mne a mysli si, že mluví sám 
Laelius.

Po Afričanově smrti přijde Gaius Fannius a Quintus 
Mucius k svému tchánovi; začnou mluvit, Laelius jim 
odpovídá. Jemu je vložen celý výklad do úst. Až jej 
budeš číst, poznáš v něm sám sebe.

2/6 FANNIUS: Už je to tak, Laelie, nebyl přece na světě 
muž lepší a slavnější než Africanus. Musíš si však uvě
domit, že zraky všech jsou teď upřeny jen na tebe; 
tebe nazývají a pokládají za moudrého. Nedávno 
bylo něco takového dopřáno Marku Catonovi, víme 
také, že za našich otců byl moudrým nazýván Lu- 
cius Acilius, ale každý z nich z trochu jiného důvodu: 
Acilius proto, že byl pokládán za znalce občanského 
práva, Cato proto, že měl bohaté zkušenosti v mnoha 
oborech. Mluvilo se o mnoha jeho rozumných radách 
nebo rázných opatřeních v senátě i na foru i o jeho 
bystrých rozborech právnických; ve stáří patřilo 
proto označení „moudrý“ k jeho' jménu skoro jako 
opravdové příjmení.

Tebe však považují za moudrého v jiném smyslu, 
nejen pro tvé přirozené schopnosti a povahové vlast
nosti, ale i pro tvou vědychtivost a vzdělání, a ozna
čují tě jako moudrého nejen obyčejní lidé, ale i vzdě
lanci. Y ostatním Řecku jsme o žádném takovém 

/ 7 mudrci neslyšeli (neboť těch takzvaných sedm mudrců 
mezi mudrce nepočítají ti, kteří se těmito věcmi zabý
vají důkladněji), v Athénách o jediném, a ten byl 
prohlášen za nej moudřejšího i výrokem Apollónovy 
věštírny. Moudrost, kterou ti přisuzují, spočívá prý



v tvém přesvědčení, že všechno, co je tvé, je obsaženu 
v tobě a že všechno, co se může člověku přihodit, |>«> ■ 
važuješ za méně významné než ctnost. Proto se mó 
ptají, a tuhle Scaevoly jistě také, jak snášíš Africii 
novu smrt, a to tím spíš, že když jsme se o posle duřeli 
idách jako obyčejně sešli v zahradě augura Decinm 
Bruta, abychom se věnovali studiu, ty jsi tam nebyl, 
ačkoli ses v onen den pokaždé velmi svědomitě věn<> 
val tomu úkolu.

/8 SCAEVOLA: Samozřejmě se na to mnoho lidí ptá, 
Gaie Laelie, jak o tom mluvil Fannius, ale já jim odpo
vídám podle toho, co jsem viděl, že bolest, kterou li 
způsobila smrt tak velkého státníka, jenž byl navu 
tvým nejlepším přítelem, snášíš uměřeně, že jsi ovšem 
nemohl zůstat nedotčen, to by ani nebylo v souladu 
s tvým lidským cítěním. Jako příčinu tvé nepřítom
nosti v našem sboru o posledních idách uvádím zdra
votní stav, ne sklíčenost.
LAELIUS: Tvá odpověď byla správná, Scaevoln, 
a pravdivá; žádné osobní neštěstí mě nesmělo zdržet 
od plnění oné povinnosti, kterou jsem vždy plnil, 
dokud jsem byl zdráv, tak jako vůbec nic nesmí býl 
podle mého názoru pro muže pevných zásad záminkou 
k zanedbání povinnosti.

/ 9 Když říkáš, Fannie, že mě lidé zahrnují takovou chvá
lou, jakou si nezasloužím a jakou nevyžaduji, říkáň 
to z přátelství, avšak nesoudíš správně o Catonovi, 
jak se mi zdá. Buď totiž nebyl vůbec nikdo moudrý 
(a tomu bych spíš věřil), nebo byl-li už někdo moudrý, 
byl to on. I kdybych o ničem jiném nemluvil, už způ
sob, jak snášel synovu smrt! Pamatuji si, jak snášel 
smrt synů Paulus, viděl jsem i Gala, ale jim zemřeli 
synové jako chlapci, kdežto Catonovi už jako hotový



/10 muž, který se již v životě osvědčil. Proto ať tě ani ne
napadne dávat komukoliv přednost před Catonem, 
ani tomu ne, jejž, jak říkáš, prohlásil za nejmoudřej
šího sám Apollón. U Catona jsou totiž chváleny činy, 
u onoho muže výroky.

Abych však už mluvil k vám oběma, poslechněte si, 
jak je to se mnou.

/ Jestliže bych tvrdil, že se mi nestýská po Scipionovi, 
lhal bych; do jaké míry je to správné, na to ať se po
dívají mudrci. Jsem totiž rozechvěn ztrátou takového 
přítele, jaký se už myslím nikdy nenajde a jaký určitě 
nikdy nebyl, to mohu potvrdit. Nechybí mi však lék, 
sám si dodávám útěchu a nejvíc tím, že si říkám, že 
nejsem v zajetí onoho omylu, který obvykle trápí 
většinu lidí, když jim odejde přítel. Soudím, že se 
Scipionovi nestalo nic zlého; jestliže se už něco zlého 
stalo, stalo se to mně. Avšak silně se trápit vlastní 
nehodou nesvědčí o lásce k příteli, ale o lásce k sobě.

/II Jeho úděl byl překrásný, to nemůže nikdo popřít. 
Nedosáhl snad všeho, co si jen člověk smí přát? Ledaže 
by si přál nesmrtelnost — to však bylo to poslední, 
na co by myslil. Vždyť nejsmělejší naději, kterou v ně
ho spoluobčané vkládali, když byl ještě chlapec, hned 
jako mladý muž překonal svou neuvěřitelnou zdat
ností. Nikdy se přece sám neucházel o konsulát, a přes
to se stal konsulem dvakrát, poprvé předčasně, po
druhé v pravý čas, pokud jde o jeho věk, pro republiku 
však skoro pozdě; vyvrátil dvě města, která byla nej- 
většími nepřáteli naší říše, a tím vyhladil válku nejen 
v přítomnosti, ale i pro budoucnost.

Co mám říci o jeho laskavé povaze, o jeho lásce 
k matce, štědrosti k sestrám, dobrotě k blízkým, spra
vedlivosti ke všem? To vše je vám známé. Jak drahý



byl celé obci,to dokázal zármutek při jeho pohřbu. Jnkí 
potěšení by tedy měl z toho, kdyby mu bylo přidáno 
ještě pár let života? Neboť i když stáří není obtížní, 
jak o tom se mnou a se Scipionem mluvil Cato rni> 
před svou smrtí (ještě se na to dobře pamatuji), přrm 
jen připravuje člověka o onu svěžest, kterou se Scijii" 
vyznačoval až do poslední chvíle.

/12 Proto mu život už nemohl přinést ani další štěstí, ani 
další slávu a rychlá smrt jej uchránila pocitu umíráuf, 

Je těžké říci něco o tom, jak zemřel. Sami vidíte, 
jaké podezření lidé mají. To však lze říci, že z toliku 
skvělých a radostných dnů, které Scipio v životě pro
žil, byl nejslavnější onen den, kdy jej večer, když skon
čilo zasedání senátu, doprovázeli domů senátoři, celý 
římský národ, spojenci a Latinové — bylo to den pře|l 
jeho smrtí —, takže se zdálo, že z tak vysokého stup
ně důstojenství spíš odešel k bohům nebeským noi 
k bohům podsvětním.

4/13 Nesouhlasím totiž s těmi, kteří nedávno u nás zaěnli 
vykládat, že duše hyne současně s tělem a že smrt zmí
rněná úplné zničení. Víc u mne platí názor těch, kteří 
žili před námi, ať už našich předků, kteří přiřkli 
mrtvým tak posvátná práva, což by rozhodně nebyli 
učinili, kdyby se domnívali, že jim na ničem nezáleží 
nebo oněch filosofů, kteří kdysi žili v této zemi a svými 
zásadami a předpisy vzdělali Velké Řecko, jež je dne* 
sice zničeno, avšak tenkrát bylo v rozkvětu, nebo toho, 
jenž byl Apollónovým výrokem prohlášen za nej« 
moudřejšího a neříkal hned to, hned ono, jako většina 
filosofů, ale stále totéž: že lidská duše je božské po
vahy a že má otevřenou cestu k návratu na nebe, až 
vyjde z těla, a tato cesta že je tím snazší, čím je člověk 
lepší a spravedlivější.



/14 Stejný názor měl i Scipio, který několik dní před svou 
smrtí, jako by něco tušil, po tři dny rozmlouval v pří
tomnosti Pbila, Manilia a mnoha dalších o státě, a i ty, 
Scaevolo, jsi tam se mnou přišel. Závěr onoho výkladu 
se netýkal skoro ničeho jiného než nesmrtelnosti duše. 
Scipio říkal, že se mu ve spánku zdálo, jako by to všech
no slyšel od Afričana.

Je-li tomu tak, že duše právě těch nejlepších nejsnáz 
z těla vyletí jako z vězení a okovů, lze si představit, 
že by měl někdo jiný snazší cestu k bohům než Scipio ? 
Proto se obávám, že truchlit nad tím, co se mu stalo, 
by mohl spíš závistivec než přítel.

Jestliže však víc odpovídá pravdě přesvědčení, že 
duše a tělo zanikají zároveň a žc nezůstává žádná schop
nost vnímat, pak není sice na smrti nic dobrého, ale ta
ké určitě nic zlého. Vždyť ztratil-li Scipio schopnost vní
mat, je to totéž, jako by se vůbec nebyl narodil — my 
jsme ovšem rádi, že se narodil, a náš stát se z toho bu
de radovat, dokud bude existovat.

/15 Z toho důvodu je jeho úděl překrásný, jak jsem řekl 
před chvílí, můj je méně příjemný; bylo by bývalo 
správnější, abych dřív ze života odešel já, tak jako jsem 
do něho dřív vstoupil.

Přece však mě těší vzpomínat na naše přátelství, 
takže se mi zdá, že jsem prožil blažený život, protože 
jsem jej prožil se Scipionem, s nímž mě spojovala 
péče o záležitosti veřejné i soukromé as nímž jsem po
býval společně doma i na bojišti; navíc byla mezi námi 
naprostá shoda v tom, co jsme chtěli, co jsme dělali 
i co jsme si myslili. A v tom je pravá podstata přátelství.

Proto mě tolik netěší ona sláva moudrosti, kterou 
před chvílí připomenul Fannius a která je ostatně li
chá, jako naděje, že památka našeho přátelství bude



věčná. A na tom si zakládám tím víc, že takové dvojice 
opravdových, přátel jsou uváděny během staletí jen 
tři nebo čtyři. Rád bych doufal, že příští generaci 
budou podobně vědět i o přátelství Scipionově a Lne- 
liově.

/16 FANNIUS: To ani není jinak možné, Laelie. Ale pro 
tože ses zmínil o přátelství a nemáme právě co na práci, 
velmi by ses mi zavděčil, a Scaevolovi doufám též, 
kdybys nám tak, jako to děláš v jiných případech, 
když se tě někdo na něco zeptá, vyložil, co si myslíš
o ceně přátelství, co soudíš o jeho podstatě a jaké pří
kazy bys pro ně dal.
SCAEYOLA: Mně to bude velmi milé. Fannius mě 
předešel, když jsem tě chtěl požádat o totéž. Proto se 
nám tím oběma velmi zavděčíš.

5/17 LAELIUS: Já bych se věru nezdráhal, kdybych sáni 
sobě důvěřoval. Je to přece skvělý námět, a navíc 
nemáme co na práci, jak řekl Fannius. Ale kdo jsem 
já? Jaké mám schopnosti? Na něco takového jsou zvyk
lí učenci, a to Řekové, že se jim dá téma a oni o něm 
vykládají třeba okamžitě. To však není žádná malič
kost a předpokládá to velký cvik. Proto si myslím, 
že byste výklad toho, co lze říci o přátelství, měli žá
dat od těch, do jejichž oboru takové přednášky patří. 
Já vás mohu pouze povzbudit, abyste cenili přátelství 
víc než vše ostatní, co člověk může mít. Nic totiž není 
tak přizpůsobené pro lidskou přirozenost a tak vhodné 
pro chvíle ať šťastné, ať nešťastné.

/18 Především však mám pocit, že přátelství může existo
vat jen mezi dobrými lidmi. A neberu to na příliš 
jemné vážky, jako ti, kteří tyto pojmy vykládají příliš 
úzkostlivě — možná že mají pravdu, ale pro obecný 
užitek to má malý význam. Oni totiž tvrdí, že není



dobrý nikdo kromě mudrce. Připusťme, že tomu tak 
je. Oni však moudrostí rozumějí něco takového, 
ěeho ještě nikdo na světě nedosáhl, kdežto my se 
musíme dívat na to, co přináší skutečný život, ne na 
to, o čem člověk sní a co si přeje. Nikdy bych neřekl, 
že Gaius Fabricius, Manius Curius a Tiberius Corun- 
canius, které naši předkové považovali za moudré, 
byli moudří podle měřítek těchto filosofů. Proto ať 
si nechají pro sebe jméno moudrosti, nejasné a budící 
závist, ale ať připustí, že to byli muži dobří. Ani to 
však neudělají, budou tvrdit, že toto označení lze dát 
jen mudrci.

/ 19 Pojďme na to tedy prostým rozumem. Muže, kteří 
se chovají a žijí tak, že je uznávána jejich poctivost, 
bezúhonnost, spravedlivost a ušlechtilost a že v nich 
není žádná žádostivost, žádná náruživost ani opováž
livost, a kteří se navíc vyznačují velkou důsledností, 
to jest takové muže, jako byli ti, které jsem právě jme
noval, ty považujeme za hodné označení dobří muži, 
za jaké také byli pokládáni, protože následují přírodu 
jako nejlepší vůdkyni dobrého života, pokud to je 
v lidských silách. Mně se totiž zdá jasné, že jsme se 
narodili tak, že je mezi všemi jakési společenství. To 
však je příliš velké, než aby měl jeden k druhému 
opravdu blízko. Proto mají přednost spoluobčané před 
cizinci, příbuzní před cizími. Přátelství s nimi navázala 
totiž sama příroda, ale toto přátelství nemá v sobě 
dost pevnosti. Tím totiž vyniká přátelství nad příbu
zenství, že z příbuzenství může vymizet náklonnost, 
avšak z přátelství ne. Odstraní-li se totiž náklonnost, 
odstraní se tím i přátelství, avšak příbuzenství trvá.

120 Podstatu přátelství lze nejlíp pochopit z toho, že z ne
konečného společenství lidského rodu, které vytvořila



sama příroda, je přátelský vztah tak zúžen a omezen 
že se pouto lásky navazuje jen mezi dvěma nebo něko 
lika málo jedinci.

6/ Přátelství není nic jiného než shoda ve všech věcci l i  
božských i lidských spojená s náklonností a láskou 
Nevím věru, že by nesmrtelní bozi dali lidem něoa 
lepšího, nepočítáme-li moudrost. Jedni dávají před
nost bohatství, druzí zdraví, jiní moci, další poctám, 
mnozí též rozkoším. To poslední je vlastností zvířal, 
ono pak, co jsme uvedli výše, je vratké a nejisté u 
závislé víc na rozmarech Štěstěny než na našich úmyn- 
lech. Filosofové, kteří kladou nejvyšší dobro do ctnosli, 
počínají si sice výborně, ale právě tato ctnost tvoří 
i udržuje přátelství a bez ctnosti nemůže přátelství 
vůbec existovat.

/ 21 Chápejme tedy ctnost tak, jak je to v životě a v na
šem jazyce běžné, neměřme ji podle velkoleposli 
slov, jako někteří učení muži, a počítejme mezi dobró 
muže ty, kteří jsou za ně pokládáni, muže jako Paulun, 
Cato, Galus, Scipio, Philus. S takovými muži se spo- 
kojuje obyčejný život. Nepočítejme s těmi, kteří 
nelze vůbec nikde nalézt.

/ 22 Přátelství mezi takovými muži zaručuje tak velké 
výhody, že je ani vyslovit nemohu. Především jak 
může existovat 

život, jejž prožít stálo by za to, 
jak říká Ennius, neopírá-li se o vzájemnou náklonnost 
přítele? Co může být sladšího než mít člověka, s nímž 
si troufáš mluvit o všem jako sám se sebou? Jak by 
mohl být tak velký užitek ze štěstí, kdybys neměl 
někoho, kdo by se z něho radoval tak jako ty sám? 
A snášet neštěstí by bylo věru těžké bez toho, kdo by 
je nesl dokonce ještě tíž než ty.



Konečně ostatní předměty naší žádosti se zpravidla 
hodí jen pro jedno, a to bohatství, abys je užíval, moc, 
abys byl ctěn, pocty, abys byl oslavován, rozkoše, abys 
měl požitek, zdraví, abys neměl bolest a zastával úkoly 
svého těla. Přátelství však v sobě zahrnuje velmi mno
ho. Ať se obrátíš kam chceš, je s tebou, odnikud není 
vylučováno, nikdy není nevhodné, nikdy obtížné. 
A tak nepoužíváme ani příslovečné vody a ohně častěji 
než přátelství. Nemluvím teď o obyčejném, průměrném 
přátelství, třebaže i to těší a prospívá, ale o přátelství 
opravdovém a dokonalém, jaké bylo přátelství těch 
několika málo dvojic, které se uvádívají. Přátelství do
dává totiž většího lesku štěstí a činí neštěstí snesitel
nějším tím, že se o ně dělí a že je snáší společně.

/23 Quomque plurimas et maximas commoditates amicitia 
contineat, tum illa nimirum praestat omnibus, quod 
bonám spem praelucet in posterům nec debilitari animos 
aut cadere patitur. Verum enim amicum qui intuetur, 
tamquam exemplár aliquod intuetur sui. Quocirca et 
absentes adsunt et egentes abundant et inbecilli valent 
et, quod difficilius dietu est, mortui vivunt; tantus eos 
honos, memoria, desiderium prosequitur amicorum. Ex 
quo illorum beata mors videtur, hor um vita laudabilis. 
Quodsi exemeris ex rerum natura benivolentiae coniunctio- 
nem, nec domus ulla nec urbs staré poterit, ne agri qui- 
dem cultus permanebit. Id si minus intellegitur, quanta 
vis amicitiae concordiaeque sit, ex dissensionibus atque 
ex discordiis percipi potest. Quae enim domus tam sta- 
bilis, quae tam firma civitas est, quae non odiis et disci- 
diis funditus possit everti? Ex quo, quantum boni sit 
in amicitia, iudicari potest.



7/23 Přátelství v sobě zahrnuje velmi mnoho velkých vý
hod, avšak jedna z nich všechny ostatní překonává, 
že totiž svítí jako hvězda naděje do budoucna a ne
dovoluje, abychom ochabli nebo klesli na duchu. Kd<> 
se totiž dívá na opravdového přítele, jako by se díval 
na nějaký svůj vlastní obraz. Proto nepřítomní jsou 
přítomni, nuzní mají nadbytek, slabí jsou silní « 
mrtví jsou živi, což zní ještě podivněji — tak velkft 
je úcta, vzpomínka a stesk přátel, které je doprovázejí. 
Z toho důvodu se zdá smrt těch prvních blažená, život 
těch druhých hodný chvály.

Jestliže odstraníš ze světa pouto náklonnosti, neob
stojí ani jediný dům, ani jediné město, ba ani země 
dělství se neudrží. Jestliže někdo nepochopí, jak velká 
je síla přátelství a svornosti, může to jasně poznat 
z neshod a případů nesvornosti. Je snad některý dům 
tak pevný, některá obec tak silná, že by je nenávist 
a spory nemohly vyvrátit ze základů? Z toho lze sou
dit, kolik dobrého je v přátelství.

/ 24 Jeden filosof z Agrigenta prý v řeckých verších zpí
val o tom, že co v přírodě a na celém světě pevně stoji 
a co se pohybuje, to prý je spojováno přátelstvím i> 
rozdělováno svárem. A to také všichni lidé chápou 
a svou činností prokazují. A tak jestliže se někdy vy
skytne případ přátelské obětavosti, když přítel vezme 
na sebe nebezpečí nebo se o ně dělí, každý to vynáší 
největší chválou. Kolik pochvalných výkřiků vyvolaln 
nedávno v celém hledišti nová hra mého přítele Marku 
Pacuvia! Když král nevěděl, kdo je Orestés, a Pyladén 
se prohlásil za Oresta, aby byl zabit místo něho, Ores
tés podle pravdy ujišťoval, že on je Orestés; a tu diváci 
povstávali ze svých míst a tleskali, třebaže šlo o vy
myšlenou věc. Co by asi dělali, kdyby šlo o skuteč



nost? Přirozený cit tu mimoděk ukázal svou sílu, když 
lidé u druhého považovali za správné takové jednání, 
které sami provést nemohli.

Zdá se mi, že až potud jsem mohl vyslovit, co soudím
o přátelství. Jestliže ještě něco zbývá (myslím, že toho 
bude hodně), tu budete-li chtít, ptejte se na to těch, 
kteří takové otázky probírají.

/25 FANNIUS: My se však raději budeme ptát tebe. Ptal 
jsem se ovšem často i těch, za nimiž nás posíláš, a vy
slechl jsem je věru docela rád, avšak tvůj způsob vý
kladu je nějak odlišný.
SCAEYOLA: Tím spíš bys to říkal, Fannie, kdybys 
byl nedávno při tom, když se v zahradě u Scipiona 
diskutovalo o státě. Jakým byl tenkrát obhájcem 
spravedlivosti proti pečlivě připravené řeči Philově! 
FANNIUS: Pro muže nejspravedlivějšího bylo ovšem 
snadné hájit spravedlivost.
SCAEYOLA: A hájit přátelství není snadné pro toho, 
kdo si vysloužil největší chválu tím, že zachovával 
přátelství s nej vyšší věrností, stálostí a spravedlivostí?

11/26 LAELIUS: To je věru hotové násilí! Což záleží na 
tom, jakým způsobem mě nutíte? Jisté je, že mě nutíte. 
Vždyť odmítat naléhavé prosby zeťů je těžké, a ani 
ospravedlnit se to nedá, zvláště když jde o dobrou 
věc.

O přátelství přemýšlím velmi často a docházím k ná
zoru, že nejvíc je třeba uvažovat o tom, zda touhu 
po přátelství vyvolala slabost a nedostatečnost, aby 
každý vzájemným poskytováním a přijímáním úsluh 
dostával od druhého a na oplátku mu dával, co by si 
žádný sám nemohl opatřit, nebo zda to sice patří k přá
telství, ale zda jeho příčina není prvotnější a krásnější 
a nevychází ze samé přirozenosti. Vždyť prvním pod-



316 CICERO

nětem ke vzniku náklonnosti je amor — láska k přáli 
lům, podle níž je nazvána amicitia — přátelství. Vžil - > 
užitečné výhody jsou dokonce přijímány často i ml 
těch, kterým se předstíráním přátelství vyvolám m 
ohledem na okolnosti vzdává úcta a pro příhodné okt)( 
nosti vážnost, kdežto v opravdovém přátelství není im 
vymyšlené, nic předstírané, všechno je v něm opriu 
dové a dobrovolné, ať jde o cokoliv.

/27 Proto se mi zdá, že přátelství má svůj vznik spíš v |>< i 
rozenosti než v potřebě, spíš v přimknutí duší sdruít« 
ném s jakýmsi citem lásky než v chladné úvaze, kolik 
užitku by to mohlo přinést.

Jak mocné je toto působení, to lze pozorovat i u ně
kterých zvířat, která svá mláďata do určité doby lni. 
milují a jsou jimi milována, že je jejich cit snadim 
patrný. A to je u člověka mnohem zřejmější, především 
díky oné lásce, která spojuje děti s rodiči a jejíž poutu 
mohou být zpřetrhána jen hrůzným zločinem; dál« 
díky tomu, že vzniká podobný cit lásky, jestliže niV 
osud svedl s někým, s jehož mravy a povahou se sho
dujeme, protože se nám zdá, že v něm vidíme zářivý 
vzor šlechetnosti a ctnosti.

/ 28 Nic není totiž hodnější lásky než ctnost, nic, co by 
víc lákalo k milování, protože pro ctnost a šlechetní >m 
milujeme svým způsobem i ty, které jsme nikdy ne
viděli. Kdopak by nevzpomínal s láskou a náklonnosti 
na Gaia Fabricia nebo na Mania Curia, ačkoli je nikd) 
neviděl? A na druhé straně kdo by neměl v nenávisti 
Tarquinia Superba, Spuria Cassia, Spuria Maelia 't 
Se dvěma cizími vojevůdci jsme bojovali o vládu 
v Itálii, s Pyrrhem a Hannibalem. K prvnímu ani ne
cítíme příliš velký odpor, protože byl šlechetný, druhé
ho naše obec stále nenávidí, protože byl krutý.



Jestliže má šlechetnost tak velkou moc, že ji milujeme
i u těch, které jsme nikdy neviděli, dokonce i u ne
přátel, což je něco ještě většího, není divu, že na lidi 
působí, když se jim zdá, že vidí ctnost a dobrotu u těch, 
s nimiž se mohou důvěrně stýkat. Láska se samozřej
mě upevňuje i přijetím dobrodiní, poznáním oddanosti
i navázáním důvěrných styků; když se toto přidá 
k onomu prvnímu hnutí duše a lásky, vzplane ná
klonnost podivuhodně velkou silou. Jestliže si někteří 
myslí, že přátelství pochází ze slabosti, aby měl ělo- 
věk někoho, s jehož pomocí by dosáhl toho, po čem 
touží, přisuzují mu nízký, a abych tak řekl, zcela ne
urozený původ, když věří, že se narodilo z nouze a ne
dostatku. Kdyby tomu tak bylo, byl by člověk tím 
způsobilejší k přátelství, čím méně síly by v sobě na
lézal. Je to však úplně jinak.

<0 Čím víc si kdo důvěřuje a čím víc je kdo vyzbrojen 
ctností a moudrostí, takže nikoho nepotřebuje a je 
přesvědčen, že má všechno své v sobě, tím víc vyniká 
při uzavírání a pěstování přátelství.

Potřeboval mě snad Africanus? Při Herculovi, vů
bec ne! A ani já jsem ho nepotřeboval. Já jsem si ho 
však zamiloval z obdivu k jeho ctnosti, on si oblíbil 
mne pro ne zcela nepříznivé mínění, které měl o mých 
mravech; zvyk naši náklonnost posílil. Ale ačkoliv 
jsme z toho často měli prospěch, přesto naše láska ne
měla svůj vznik v naději na něj.

JI Je to stejné jako s dobročinností a štědrostí: dobro
činní a štědří nejsme proto, abychom si vynucovali 
vděčnost, vždyť nelichvaříme s dobrodiním, ale máme 
přirozený sklon k štědrosti, a stejně tak přátelství po
važujeme za žádoucí ne z naděje na odměnu, ale proto, 
že v lásce samotné už je obsaženo všechno jeho ovoce.



/ 32 Úplně jiný názor na to mají lidé, kteří jako dobytěulii 
všechno měří rozkoší, a není se ěemu divit. Nejsou 
přece schopni pozvednout zrak k něěemu vysokému, 
k něčemu vznešenému a božskému ti, kteří všechny 
své myšlenky zaměřili na něco tak nízkého a hodncln 
opovržení. Z toho důvodu o těchto lidech nemluvme 
a buďme si vědomi toho, že první pocity sympatií ii 
láskyplná náklonnost mají přirozený původ, kdykoli 
se někde ukáže ušlechtilost. Ti, kteří po ní touží, 
přiblíží se a přilnou k sobě, aby se těšili ze styku s tím, 
koho začali milovat, a z jeho charakteru, aby jejieli 
láska měla stejnou sílu a povahu, aby raději druhému 
služby prokazovali, než je na něm požadovali, a v tom 
aby spolu soupeřili o čest. Takto i užitečné výhody 
z přátelství budou největší, i jeho původ z přirozené 
podstaty bude důstojnější a čistší, než kdyby pochá ■ 
zelo ze slabosti. Vždyť kdyby přátelství držela 
pohromadě užitečnost, její změna by je rozrušovala, 
ale protože se přirozenost měnit nemůže, jsou opravdo
vá přátelství věčná.

Teď vidíte, jak vzniká přátelství. Chcete k tomu 
ještě něco dodat?
FANNIUS: Jen pokračuj, Laelie. Odpovídám i zn 
Scaevolu, mám k tomu jako starší právo.

/ 33 SCAEVOLA: V pořádku. Jen ať už můžeme poslouchal 
dál.

10/ LAELIUS: Jen si poslechněte, přátelé, co jsme si se 
Scipionem velmi často povídali o přátelství. On ovšem 
tvrdil, že není nic těžšího, než aby přátelství vydrželo 
až do posledního dne života. Často prý se stává, že 
lidi od sebe odlišuje různost zájmů nebo různost ná
zorů politických. Říkal také, že se často mění i pova
ha lidí, jednou neštěstím, podruhé pod tíhou stáří.



Jako doklad uváděl něco podobného, k čemu dochází 
v mládí: horoucí láska mezi chlapci je ěasto odkládána 
souěasně s chlapeckou togou.

/ 34. Avšak i když se udrží do jinošství, přerve prý se ně
kdy soupeřením o dívku nebo vůbec o nějakou vý
hodu, které nemohou oba dosáhnout. Jestliže u někte
rých přátelství pokračuje dál, přece se často zviklá, 
když se oba začnou ucházet o úřady. U většiny prý 
není pro přátelství nic zhoubnějšího než chtivost pe
něz, u těch nejlepších pak zápas o čest a slávu. Kvůli 
tomu prý se už často z nejlepších přátel stali nejhorší 
nepřátelé.

135 K velkým neshodám, a obvykle oprávněným, dochází 
prý i tenkrát, když se žádá od přátel něco, co není 
správné, třeba aby byli nápomocni při ukájení smysl
nosti nebo aby pomáhali v něčem, co je nespravedlivé. 
Lidé, kteří něco takového odmítnou, jsou těmi, jimž 
nechtěli vyhovět, obviňováni z nedodržení přátel
ských závazků, třebaže jednali čestně. Na druhé straně 
ti, kteří se odváží žádat od přítele cokoli, dávají už 
touto žádostí najevo, že by sami pro přítele učinili 
všechno. Když se jejich vyčítání stále opakuje, do
káže obyčejně nejen uhasit důvěrné přátelství, ale 
dá vznik trvalé nenávisti. Tolik různých řekl bych ran 
osudu hrozí přátelství, takže k tomu, aby jim člověk 
unikl, je prý podle Scipionova názoru zapotřebí nejen 
moudrost, ale i štěstí.

I / 36 Z toho důvodu se prosím nejdřív podívejte na to, kam 
až má láska v přátelství zajít. Měli snad Coriolanovi 
přátelé, jestliže nějaké měl, pozvednout spolu s ním 
zbraň proti vlasti? Měli snad přátelé podporovat Ve- 
cellina, když se snažil získat královskou moc, nebo 
měli to učinit přátelé Maeliovi, když usiloval o totéž?



/ 37 A to jsme přece sami viděli, jak Quintus Tubero a Hl < j 
ně staří přátelé opustili Tiberia Graccba, když vnóňi I 
neklid do republiky.

Avšak s Gaiem Blossiem z Cum, hostinným příteli-m 
vaší rodiny, Scaevolo, to bylo jiné. Když ke mně přin< I 
aby mě požádal o prominutí — zasedal jsem totiž spolu 
s konsuly Laenatem a Rupiliem ve vyšetřovací ko
misi —, prosil mě, abych mu odpustil, a vymlouvá 
se, že si Tiberia Graccha tolik vážil, že pokládal za svou 
povinnost vykonat všechno, co si Gracchus přál 
Já jsem se ho zeptal: „I kdyby chtěl, abys podpálil 
Kapitol?“ „Nic takového by nikdy nechtěl; kdyliy 
však chtěl, byl bych ho poslechl.“

Vidíte, jak bezbožná to byla řeč! A on to opravdu 
uěinil, ba dokonce ještě víc, než řekl, neboť on nepo 
slouchal opovážlivost Tiberia Graccha, ale on ji řídil, 
a nebyl pouhým průvodcem jeho šílenství, ale vůdcem 
A tak ve své pomatenosti, poděšen zřízením mimo
řádné vyšetřovací komise, utekl do Asie, uchýlil hh 
k nepřátelům a odpykal svou protistátní ěinnost těž
kým, ale spravedlivým trestem.

Není to tedy žádná omluva pro špatný čin, jestli/.i 
jsi ho spáchal kvůli příteli. Byla to přece představil 
ctnosti, co pomohlo přátelství uzavřít, těžko můí.n 
tedy přátelství trvat dál, jestliže se od ctnosti odvríí
■ /vtis.

/ 38 Jestliže určíme jako správné jednak dovolit vše přá
telům, ať chtějí cokoliv, jednak dosáhnout od nicli 
všeho, ať my chceme cokoliv, nebylo by na tom ni« 
špatného, kdybychom byli dokonale moudří. Mluvím« 
však o těch přátelích, které máme před očima, které 
vidíme nebo které známe z vypravování, které znít 
každodenní život kolem nás. Mezi takovými musíím



hledat příklady, zejména mezi těmi, kteří se nejvíc 
přiblížili k moudrosti.

/ 39 Vidíme, že Papus Aemilius byl důvěrným přítelem 
Luscinovým (tak jsme to aspoň slyšeli od otců), že 
byli dvakrát společně konsuly, že byli kolegy v úřadě 
censorském. Dále je zaznamenáno, že s nimi i navzájem 
mezi sebou byli spjati vřelým přátelstvím Manius 
Curius a Tiberius Coruncanius. Nemůžeme ani pomys
lit na to, že by někdo z nich někdy na příteli vymá
hal něco, co by bylo proti poctivosti, proti přísaze, 
proti státu. Nač je třeba u takových mužů zdůrazňo
vat, že i kdyby někdo z nich na něco takového nalé
hal, nebyl by toho dosáhl? A to proto, že to byli muži 
naprosto bezúhonní a že by bylo stejně hříšné takové 
přání splnit i vyslovit. Přesto však šli za Tiberiem 
Gracchem Gaius Carbo a Gaius Cato i jeho bratr Gaius, 
ten sice tenkrát dost vlažně, zato nyní je z nich nej
prudší.

12/40 Budiž tedy v přátelství ustanoveno jako zákon, aby
chom ani nežádali nic nečestného, ani nic nečestného 
nedělali, i kdybychom byli požádáni. Výmluva, že 
bylo něco učiněno kvůli příteli, je nečestná a naprosto 
nepřípustná ve všech případech, zejména jde-li o činy 
protistátní. Fannie a Scaevolo, naše postavení je ta
kové, že musíme myslit daleko dopředu na příští osu
dy státu. Zvyk našich předků už dosti vybočil ze své 
dráhy.

/ 41 Tiberius Gracchus se pokusil stát se králem, vlastně 
už několik měsíců vládl jako král. Slyšel kdy nebo viděl 
římský národ něco podobného? Nemohu bez slz vy
povědět, co provedli po jeho smrti jeho stoupenci, přá
telé a příbuzní Publiovi Scipionovi. Carbona jsme totiž 
museli snést, jak to jeu šlo, s ohledem na nedávné



potrestání Tiberia Graeeha. Co však očekávám, i|( 
se jednou stane tribunem lidu Gaius Gracchus, i<> 
raději ani říkat nebudu.

Něco takového se ponenáhlu šíří, a jakmile se jednou 
dostane na šikmou plochu, řítí se do zkázy jako do pro« 

pasti. Vidíte, co se provedlo s hlasováním, a to nejdřív 
zákonem Gabiniovým, o dva roky později zákonem 
Cassiovým. Zdá se mi, že už vidím, jak je ostatní ni* 
rod odtržen od senátu a jak o věcech největší důlrii 
tosti rozhoduje dav. Víc lidí se totiž naučí, jak taková 
věci dělat, než jak jim čelit.
Proč to říkám? Protože nikdo se o nic takového nepo- 
kouší bez společníků. Je tedy třeba upozornit dobré, 
aby se v případě, že se nějakou náhodou nevědomky 
spřátelí s takovými lidmi, nedomnívali, že tím jsou 
vázáni a že se nesmí vzdálit od přátel, kteří chybuji 
v nějaké důležité záležitosti veřejné. Pro nešlechetní 
je však třeba stanovit trest, a to stejně velký pro ty, 
kteří se k někomu přidají, jako pro ty, kteří sami po
vedou druhé v bezbožném počínání.

Kdo byl v Řecku slavnější než Themistoklés, kdo 
byl mocnější? Když ten jako vrchní velitel za peruli/' 
války vysvobodil Řecko z otroctví a byl později ze zá
visti poslán do vyhnanství, nesnášel křivdu nespravili 
livé vlasti, jak by měl, ale učinil totéž, co učinil um
o dvacet let dříve Coriolanus. Ani jeden však nenaí< I 
pomocníka proti vlasti, a tak spáchal jeden i druhý 
bevraždu.
Proto se nesmí taková dohoda nečestných lidí zakrý
vat omluvou přátelství, ale spíš musí být stíhána nej 
těžšími tresty, aby si nikdo nemysld, že mu je do vole) m 
jít za přítelem, i když se pouští do války s vlastí. 
A podle toho, co se už dnes děje, nevím, zda k něčemu



takovému někdy v budoucnu nedojde. Já se však 
nestarám méně o to, jaký bude náš stát po mé smrti, 
než jaký je dnes.

i 144 Haec igitur prima lex amicitiae sanciatur, ut ab amicis 
honesta petamus, amicorum causa honesta faciamus, ne 
exspectemus quidem, dum rogemur; studium semper 
adsit, cunctatio absit; consilium vero dare audeamus 
Ubere. Plurimum in amicitia amicorum bene suadentium 
valeat auctoritas, eaque et adhibeatur ad monendum non 
modo aperte, sed etiam acriter, si res postulabit, et adhi- 
bitae pareatur.

1/44 Budiž tedy stanoveno jako první zákon přátelství, 
abychom od přátel žádali jen čestné, abychom kvůli 
přátelům jednali jen čestně, abychom nečekali, až 
budeme požádáni; vždy budme ochotní, nikdy neotá
lejme, mějme odvahu svobodně poradit. V přátelství 
ať nejvíc platí autorita přátel, kteří dobře radí, a tato 
autorita ať je uplatňována nejen k otevřenému napo
menutí, ale i k napomenutí důraznému, jestliže to si
tuace bude vyžadovat, a druhý ať ji pak poslech
ne.

/ 45 Mám dojem, že někteří Řekové považovaní za mudrce 
mají prapodivné názory — u nich však neexistuje nic, 
co by nedokázali probírat záludně. Jednak prý je 
třeba vyhýbat se příliš vřelým přátelským vztahům, 
aby se jeden nemusel znepokojovat kvůli více lidem; 
každý prý má až nad hlavu svých vlastních starostí, 
příliš se zaplétat do cizích je prý obtížné. Nejpohodlněj- 
ší prý je nechat přátelství otěže co nej volnější, abys 
je mohl podle své chuti buď přitáhnout, nebo povolit. 
Hlavní podmínkou blaženého života je totiž duševní



klid, a ten by si duše nemohla dopřát, kdyby mři 
jeden snášet bolesti za víc lidí.

/46 Jiní prý zas říkají něco, co je ještě méně lidské (hI i u. 
ně jsem se o tom zmínil před chvilkou): že přáteli l i 
je žádoucí kvůli ochraně a podpoře, ne kvůli nákloQ 
nosti a lásce, a tak čím má kdo méně pevnosti a il 
tím víc má shánět přátelství. Z toho vyplývá, že nlnl" 
ženy víc hledají oporu než muži, nuzní víc než zámožní 
a neštěstím postižení víc než ti, kteří jsou pokládáni 
za blažené.

/47 To je vskutku znamenitá moudrost! Zdá se, že odstín 
ňuje ze světa slunce, kdo odstraňuje ze života přátel 
ství, nad něž nemáme od nesmrtelných bohů nic lepňi 
ho, nic příjemnějšího. Jaký je tohleto duševní lilnI ■ 
Napohled sice lákavý, avšak ve skutečnosti si v mim 
hém ohledu zaslouží odmítnutí. To přece není v pořml 
ku, vůbec se do nějaké čestné věci nebo čestného jed 
nání nepustit, nebo sice začít, ale hned toho necbni 
jen abys neměl starosti. Yždyť utíkáme-li před el.it« 
roští, musíme utíkat i před ctností, která nutně mnul,
i když jí to působí starost, své protiklady nenávidí! 
a pohrdat jimi — například dobrota zlobou, uměřeními 
žádostivostí, statečnost zbabělostí. A tak bys mohl 
vidět, že spravedliví nejvíc cítí bolest nad nespravedli 
vostí, stateční nad nebojovností a uměření nad ne« 
řestí. To je tedy znakem duše dobře uspořádané, že ne 
raduje z dobrých skutků a rmoutí nad jejich opakem

/48 A proto když padne na duši moudrého člověka boleni, 
a ta na ni určitě padne, ledaže věříme, že byl z jeku 
duše vyrván lidský cit, z jakého důvodu bychom 
měli ze života úplně odstranit přátelství? Abychom 
kvůli němu neměli nepříjemnosti? Když odstraním# 
duševní hnutí, jaký je rozdíl neříkám mezi dobytčn*



tem a člověkem, ale mezi člověkem a pařezem nebo 
kusem kamene nebo něčím takovým? Nesmíme to
tiž poslouchat ty, kteří tvrdí, že ctnost je tvrdá a jako
by ze železa; ta je věru v mnoha věcech a mezi jiným
i v přátelství něžná a povolná, takže se přítelovo srdce 
při přítelově štěstí dme radostí a při jeho neštěstí sví
rá. Proto tato úzkost, kterou musíme často pro příte
le pociťovat, nemá takovou moc, aby odstranila ze ži
vota přátelství, právě tak jako nemá moc k tomu, aby 
zamítla ctnosti, protože přinášejí určité starosti a po
tíže.

i  1 /  Protože však, jak jsem už dříve řekl, přátelství vzniká 
tehdy, jestliže zazáří nějaký rys ctnosti, k níž se po
dobná duše přimkne a připojí, nutně vzniká láska, 
kdykoli se to stane.

/49 Cožpak může být něco tak nesmyslného jako mít ra
dost z mnoha věcí nicotných, jako z pocty, slávy, bu
dovy, oděvu a ozdob těla, a vůbec nemít radost z živé 
bytosti obdařené ctností, která může milovat nebo lás
ku opětovat? Nic není totiž příjemnější než oplácení 
náklonnosti a vzájemná ochota a úslužnost.

/ 50 A dodáme-li ještě, co lze plným právem dodat, že 
neexistuje nic, co by k sobě lákalo a přitahovalo něco 
jiného, jako podobnost láká k přátelství, jistě každý 
uzná za pravdivý názor, že dobří milují dobré a při- 
poutávají je k sobě, jako by byli s nimi spojeni přiro
zeným svazkem příbuzenským. Nic totiž tolik netouží 
po tom, co je mu podobné, a nic se toho nezmocňuje 
s větší dravostí než přirozenost.

A proto, Fannie a Scaevolo, musí podle mého soudu 
platit jako jisté, že mezi dobrými je takřka nezbytná 
vzájemná náklonnost, která je zdrojem přátelství při
rozeností k tomu stvořeným. Avšak táž dobrota má



vztah i k ostatním lidem. Neexistuje totiž nějaká ctnou) 
protilidská, neochotná, pyšná, vždyť chránívá i 04 li 
národy a nejlépe se o ně stará. To by jistě nečin i ln, 
kdyby neměla ráda všechny lidi.

/51 A také se mi zdá, že ti, kteří předstírají přátelství 
kvůli prospěchu, připravují přátelství o jeho nejpii 
vábnější pouto. Vždyť přece netěší tolik prospěch, 
k němuž nám pomohl přítel, jako sama přítelova lásku, 
a co přichází od přítele, stává se příjemným tenkrií 1, 
když to přichází s ochotou. Přátelství má tak dalejui 
k tomu, aby bylo pěstováno z potřeby, že jsou nej 
štědřejší anejdobroěinnější takoví lidé, kteří vzhledem 
k svému vlivu, bohatství a především ctnosti, v j h /  

je nejvíc opory, druhého nejméně potřebují.
A já mám dojem, že by bylo výhodné, aby přátelům 

občas něco chybělo. V čem by se mohla uplatnit mi 
náklonnost ke Scipionovi, kdyby nebyl nikdy potře
boval mou radu nebo mou pomoc, ať to bylo v míru, 
nebo ve válce? Nevedl tedy prospěch k přátelství, 
ale přátelství k prospěchu.

15/52 Nesmí se tedy dát na to, co budou říkat lidé rozplýva
jící se v požitcích, budou-li někdy hovořit o přátelství, 
které neznají ani prakticky, ani teoreticky. Pro všech
no na světě, kdo by si přál oplývat veškerým bohatstvím 
a žít v nadbytku všeho s podmínkou, že nebude nikoli o 
mít rád a že nikdo nebude mít rád jeho? Takový je to
tiž život tyranů, v něm nemůže být žádná věrnost, 
žádná láska, žádná důvěra v stálou náklonnost, všiwbi 
jen samé podezřívání a zneklidňování, ani kousek míst .1 

pro přátelství.
/53 Vždyť kdo by mohl milovat toho, koho se bojí, nebo 

toho, o kom si myslí, že se bojí jeho? Jsou ovšem ctěni, 
ale jen naoko a dočasně. Když padnou, jak se jim oby



čejně stává, tu se ukáže, jak byli ve skutečnosti chudí 
na přátele. Tarquinius prý prohlásil ve vyhnanství, že 
teprve tenkrát pochopil, kdo byli přátelé věrní a kdo 
nevěrní, když už se ani jedněm, ani druhým nemohl 

/ r>4 odvděčit. Divil bych se ovšem, že by při své známé 
pýše a bezohlednosti mohl mít vůbec nějakého přítele.

A tak jako si povaha tohoto krále nemohla získat 
opravdové přátele, tak vliv mnohých lidí, kteří mají 
velkou moc, vylučuje věrné přátelství. Není totiž slepá 
jen Štěstěna sama, ale zaslepuje obvykle i ty, které si 
oblíbila. A tak se takoví lidé nechávají strhnout zarpu
tilou nadutostí a nic nemůže být nesnesitelnější než 
hloupý miláček Štěstěny. Je dokonce možno vidět, jak 
se mění i ti, kteří měli dříve příjemnou povahu, když 
dostanou úřední moc vojenskou nebo civilní nebo když 
se jim dobře vede a když se jim všechno daří, jak po
hrdají starými přátelskými svazky a uzavírají nové. 

/ 55 Co je však hloupější, než když si lidé ve chvílích, kdy 
mají největší vliv, majetek a moc, opatřují všechno 
ostatní, co lze opatřit za peníze, totiž koně, služebnictvo, 
nádherný šat, drahocenné vázy, a neopatří si přátele, 
nejlepší a nejkrásnější abych tak řekl výbavu pro ži
vot? A přitom když si opatřují ostatní věci, nevědí, 
pro koho to opatřují, ani kvůli komu se namáhají 
(vždyť všechno, co tihle lidé mají, připadne tomu, kdo 
je mocí překoná), kdežto přátelství zůstává stálým 
a trvalým vlastnictvím každého. A tak i kdyby to, co je 
jakýmsi darem Štěstěny, zůstalo trvalé, přece by 
život zanedbaný a opuštěný přáteli nemohl být pří
jemný. Ale už dost o tom.

<>/56 Teď však je nutno přesně stanovit, jaké jsou hranice 
přátelství, kam až má sahat láska. Jak vidím, jsou na 
to tři názory, já však neschvaluji ani jeden z nich.



První je, že máme přítele milovat jako sebe samé, tli 11 

hý, že naše náklonnost k přátelům má přesně o<]pn 
vídat jejich náklonnosti k nám, třetí, že každý má l>\ i 
přáteli hodnocen tak, jak sám se hodnotí.

/57 S žádným z těchto tří názorů plně nesouhlasím.
Není správný první názor, že má každý cítit s při 

telem, jako cítí sám se sebou. Kolik je věcí, kt«'r<i 
děláme kvůli přátelům, ale které bychom kvůli sobi 
nikdy nedělali! Doprošujeme se lidí nehodných, tlu 
žebráváme se, někdy se do někoho pustíme trochu osin 
ji a naléháme důrazněji, samé jednání, které by nebyl' 
dost čestné, kdyby šlo o naši vlastní záležitost, kilyl 
však jde o přítele, je to ta nejčestnější věc na svrif 
Je mnoho věcí, v nichž dobří muži hodně ubírají » 
svých výhod a dovolují, aby se jim z nich ubírnln 
aby z nich spíš něco měli přátelé než oni sami.

/ 58 Druhý názor vymezuje přátelství stejnou mírou v/,4* 
jemných úsluh a projevů náklonnosti. To ovšem zim 
mená příliš úzkostlivě a malicherně volat přátel«I x i 
k účtování, aby příjem a vydání byly v rovnová/,i>, 
Zdá se mi, že opravdové přátelství je bohatší a záni 
nější a že nedává tak skoupě pozor, aby nevydalo vlo, 
než přijalo. Není přece třeba se bát, že se něco rozsyp» 
nebo rozleje na zem nebo že se přátelství naměří víii, 
než se sluší.

/ 59 Nejhorší je třetí vymezení, že má být každý přál ul
ito dno cen tak, jak se hodnotí sám. Často mají tulii 
někteří lidé příliš špatné mínění o sobě nebo přilil 
slabou naději na zlepšení svého postavení. Přítel ne im 
být k příteli takový, jaký je on sám k sobě, ale upil 
se má ze všech sil snažit, aby přítelovo skleslé snln 
povzbudil a přivedl ho na lepší a nadějnější myšlenky

Musí být tedy stanovena jiná hranice pro opravdoví



přátelství, ale dřív vám řeknu, co nejvíc káral Scipio. 
Tvrdil, že nemohl být vymyšlen žádný výrok přátelství 
nepřátelštější než výrok člověka, který prohlásil, že 
se sluší milovat jen tak, jako bys jednou měl nenávi
dět. Nikdo prý ho nedokáže přesvědčit, že to je, jak 
se věřilo, výrok Bianta, který byl považován za jedno
ho ze sedmi mudrců; je prý to názor nějakého člověka 
podlého nebo ctižádostivého nebo takového, který 
všechno měří podle své moci. Jakpak by někdo mohl 
být přítelem někomu, o kom by věřil, že může být 
jeho nepřítelem? To pak bude nutné toužit a přát si, 
aby přítel chyboval co nej častěji, aby nám poskytl 
tím víc důvodů ke kárání. Naopak zas bude nutné 
být smutný a cítit bolest a závist při správných činech 
a úspěších přátel.

/ 60 Proto tento příkaz, ať už pochází od kohokoli, je 
s to přátelství zničit. Spis by bylo záhodno přikazovat, 
že si při získávání přátel máme dát pozor, abychom 
nikdy nezačali milovat toho, koho bychom jednou 
mohli nenávidět. Scipio se dokonce domníval, že kdy
bychom měli při výběru přátel méně štěstí, měli by
chom to spíš snést než předem pomýšlet na dobu ne
přátelství.

17/61 Myslím si proto, že je třeba zachovávat v přátelství 
toto omezení: mravy přátel ať jsou bez kazu a ať je 
mezi nimi společenství ve všem, v úmyslech a zámě
rech bez výjimky, takže i kdyby se nějakou náhodou 
stalo, že by bylo třeba podporovat méně spravedlivé 
žádosti přátel, při nichž by šlo o jejich hlavu nebo 
dobré jméno, bylo by třeba odchýlit se ze správné ces
ty, jen kdyby z toho nevyplynula příliš velká hanba. 
Do určité míry může totiž přátelství počítat s promi
nutím. Nesmí se však zanedbávat dobrá pověst a ná-



klonnost občanů je třeba pokládat za ne bezvýznimi 
nou zbraň při veřejné činnosti. Pomáhat si k ní lichou 
ním a pochlebováním je mravně závadné, avšak ctno»t 
kterou následuje láska, je to poslední, co by se nu l" 
odmítat.

/ 62 Ale Scipio (stále se totiž k němu vracím, protože <m 
mluvil o přátelství stále) si stěžoval, že prý jsou li<l< 
ve všem ostatním pečlivější; každý prý je schopen řiYl, 
kolik má koz a ovcí, ale kolik má přátel, to už ne, a jifi 
kupování těchto domácích zvířat jsou pečliví, kdc/i" 
při vybírání přátel jsou nedbalí a nemají téměř žáduA 
znaky a značky, podle nichž by posuzovali ty, kl«'H 
by byli vhodní pro přátelství. Je tedy třeba vy
bírat si lidi pevné, stálé a důsledné, a takových |« 
velký nedostatek. Je samozřejmě těžké posuzoval 
člověka, jestliže jsme jej neprozkoumali, se zkoumá
ním však musíš počkat, až budete přáteli. Tak přál <1 
ství předbíhá posouzení a připravuje o možnost pro
zkoumání.

/63 Rozumný muž tedy zdržuje běh a nával náklonno»i> 
a neuzavírá pevné přátelství, dokud, tak jako když jde 
o koňské spřežení, neprozkoumal aspoň částečně j>o 
vahu přátel. U některých lidí se pozná, už když j<l<
o malou částku, jak jsou nespolehliví, jsou ovšem i jini, 
na něž obnos malý nemohl zapůsobit, kteří se vňnl* 
odhalí při velkém.

Jestliže se však najdou i takoví lidé, kteří považuji 
za Špinavé dát přednost penězům před přátelstvím, 
kde najdeme takové, kteří nedají před přátelstvím 
přednost poctám, úřadům, vojenskému velení, úřední 
pravomoci a politickému vlivu, takže by v případr, 
že by byly na jednu stranu postaveny tyto věci a nu 
druhou právo přátelství, nesáhli mnohem raději po tom
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prvním? Lidská povaha je totiž slabá na to, aby pohrd
la mocí — lidé se domnívají, že kdyby jí dosáhli i za ce
nu zanedbání přátelství, zapomnělo by se na to, protože 
by přátelství bylo zanedbáno z příčiny ne nepodstatné, 

li A tak se opravdové přátelství nejhůř najde u těch, 
kteří jsou veřejně činní a zastávají vysoké úřady. Kde
pak bys našel člověka, který by se víc staral o poctu 
přítele než o svou?

Ale nechrne to už.
Jak tíživá, jak obtížná se zdá většině lidí účast na 

neštěstí! Není snadné nalézt lidi, kteří by k tomu byli 
ochotni. Třebaže správně říká Ennius:

Jak jistý přítel, zjistíš v chvíli nejisté, 
přesto usvědčí většinu lidí z nespolehlivosti a nepev- 
nosti, když buď ve štěstí přáteli pohrdají, nebo je v ne
štěstí opouštějí.
Kdo se tedy osvědčí v obojí situaci jako vážný, důsled
ný a stálý přítel, toho musíme pokládat za příslušníka 
nejvzácnějšího, takřka božského druhu lidí.

> Oporou stálosti a důslednosti, kterou v přátelství hle
dáme, je věrnost, neboť není stálé nic, co je nevěrné. 
Kromě toho je vhodné najít si přítele přímého, majícího 
stejné zájmy a názory, to jest takového, který podléhá 
týmž popudům — to všechno má vztah k věrnosti. 
Člověk složitý a záludný nemůže být věrný, a kdo ne
podléhá týmž vlivům a neshoduje se s námi povahou, 
nemůže být ani věrný, ani stálý.

Nutno k tomu také dodat, že nesmí mít zálibu v roz
šiřování pomluv ani nesmí věřit pomluvám, které sly
ší. To všechno patří k důslednosti, o které už dlouho 
pojednávám.

Tak se ukazuje pravdivost toho, co jsem řekl na 
začátku, že přátelství může existovat jen mezi dobrými



lidmi. Dobrý muž, kterého lze též označit jako 
moudrého, musí totiž v přátelství dodržovat tyto ih t 
zásady: za prvé nesmí být nic vymýšleno nebo prnl 
stíráno, neboť čestný muž raději dává najevo h u m i  

nenávist otevřeně, než aby své pravé smýšlení skrý \ *1 
svým čelem; za druhé nejenže odmítne obvinění, k  h i  

miž přijde někdo jiný, ale ani sám nebude podezíraví 
a nebude si stále myslit, že se přítel dopustil ně<V!i' 
nesprávného.

/66 K tomu ať přistoupí jistá příjemnost v řeči a zvycu-li 
to je koření přátelství rozhodně ne zanedbatelné. I’řl» 
nost a vážnost ve všem jsou sice také důležité, ale )>tň 
telství musí být méně upjaté, nenucenější, přivol i 
vější a ochotnější ke kdejaké laskavosti a povolnou) i 

19/67 Na tomto místě se naskýtá otázka trochu nesnadnit 
má-li se někdy dávat přednost přátelům novým, Innl 
ným přátelství, před starými, tak jako dáváme picl 
nost koním mladým před starými. Jak jsou takoví 
rozpaky nedůstojné člověka! S přátelstvím to je přno# 
jiné než s jinými věcmi, toho se nemáme nikdy naHy> 
tit; právě to nejstarší nám má být nejlahodnější lak 
jako vína, která snesou stáří. Je také pravdivé to, gfl 
se říká, že je třeba sníst spolu mnoho měřic soli, abv 
se naplnilo poslání přátelství.

/ 68 Jestliže však nová přátelství přinášejí naději, že při 
nesou úrodu tak jako osení, jež nezklame očekávám, 
nesmíme je odmítnout, ovšem staré musí zůstat n > 
svém místě, neboť převeliká je síla stáří a zvyku.

Zmínil jsem se před chvílí o koních — dokonce i t#< 
dy, když tomu nic nebrání, každý jezdí raději na tom, 
na kterého si zvykl, než na novém, ještě nenavyklí'm 
na sedlo. Síla zvyku je veliká, nejen když jde o žiu 
tvory, ale i o věci neživé, když nám působí potěšnu



i samotné krajiny, dokonce i hornaté a lesnaté, v nichž 
jsme se delší dobu zdržovali.

/ <>9 Nejvýznamnější však je v přátelství rovnost s člově
kem patřícím společensky níže. Často se totiž vyskyt
nou vynikající jedinci, jako byl v našem abych tak řekl 
stádečku Scipio. Ten se nikdy nevyvyšoval nad Phila, 
ani nad Rupilia, ani nad Mummia, nikdy se nevypínal 
nad přátele nižšího společenského postavení, a svého 
bratra Quinta Maxima, člověka sice výborného, který 
se však jemu rozhodně nevyrovnal, ctil jako vyššího, 
protože byl starší, a tak si přál, aby svým blízkým do- 
pomohl k možnosti získat větší vážnost.

/ 70 To by měli dělat a napodobovat všichni a v případě, 
že vyniknou ctností, duchem nebo štěstím, měli by 
z toho něco dát svým nejbližším a rozdělit se s nimi
o to, a pocházejí-li z nevýznamných rodičů a mají 
příbuzné chudší duchem nebo jměním, měli by roz
množit jejich majetek a pomoci jim k vážnosti a dů
stojnosti. Tak jako se s tím setkáváme v pověstech: 
hrdinové, kteří neznali svůj původ a rod, žili^nějaký 
čas jako sluhové, když pak byli poznáni a zjistilo se, 
že to jsou synové bohů nebo králů, přesto si uchová
vají náklonnost k pastýřům, které po mnoho let po
važovali za své otce. Tím spíš je nutné se tak chovat, 
jde-li o otce opravdové a nepochybné. Tenkrát má 
člověk největší užitek ze svého nadání, ctnosti a vůbec 
jakékoli přednosti, když se o něj dělí s lidmi, kteří 
mu jsou nej bližší.

-0/71 Jako se tedy musí ti, kteří stojí ve svazku přátelském 
nebo příbuzenském na vyšším místě, stavět na stej
nou úroveň s nižšími, tak zase nižší se nesmějí cítit 
dotčeni tím, že je lidé jim blízcí překonávají nadáním 
nebo štěstím nebo důstojností. Většina z nich si stále



na něco stěžuje nebo dokonce vyčítá, a to tím víc, iln 
mnívají-li se, že mohou poukázat na činy, o jejichž \ v 
konání měla zásluhu jejich laskavost, přátelská sluv I 
a nějaká jejich námaha. Je to zajisté protivný dmi, 
lidí, kteří vyčítají své ůsluhy. Ty si má pamatovat trn, 
jemuž byly prokázány, nemá je připomínat ten, j< "í 
je prokázal.

/ 72 Proto tak jako se ti, kteří jsou v přátelství vySSI, 
mají ponižovat, musí se jaksi povyšovat ti, kteří junu 
nižší. Někteří lidé si totiž sami činí přátelství obili 
ným, když si namlouvají, že se jimi pohrdá. Pohrdáni 
však postihuje snad jen ty, kteří sami věří, že si |< 
zaslouží. Těm je třeba od takového přesvědčení po 
máhat nejen slovy, ale i činem.

/ 73 Pro každého máš udělat především tolik, kolik |"i 
sám schopen dokázat, a za druhé tolik, kolik je echo 
pen unést ten, koho miluješ a podporuješ. Vždyť i kil \ 
bys zaujímal vysoké postavení, nemohl bys všechny 
své blízké dovést k nejvyšším poctám, tak jako Scijiín 
mohl z Publia Rupilia udělat konsula, avšak z jclm 
bratra Lucia ne. I kdybys mohl pro druhého učinil 
cokoli, je nutné přihlížet k tomu, co on může unf«!

/74 Vůbec přátelství smí být posuzováno teprve tenkrát, 
když se spolu s věkem utuží a upevní i povaha, a jest li 
že měl někdo v mládí zálibu v lovu nebo ve hře mi 
čem, nemusí mít za přátele ty, které měl tenkrát rád. 
protože měli stejné záliby. To by se pak podle této 
zásady mohli nejvíc dožadovat náklonnosti právem 
staré známosti chůvy a vychovatelé. Nesmíme je ovšem 
přezírat, ale musíme jim dát nějak jinak najevo, jak 
si je ceníme. Přátelské svazky nemohou zůstat trvalé, 
nebudeme-li je posuzovat až ve zralém věku. Nestejní' 
povahy mají za následek nestejné záliby, a jejich no-



podobnost rozlučuje přátelství. To je jediná příčina, 
proč nemohou být dobří přáteli nešlechetných a nešle
chetní dobrých, že je mezi nimi největší možný rozdíl 
povah a zálib.

/ 7S Právem lze také určit pro přátelství požadavek, aby 
nemírná náklonnost, jak se přečasto stává, nepřeká
žela přátelům v dosažení něčeho, co je pro ně důležité. 
Vždyť ani Neoptolemos, abych se vrátil k bájím, by ne
byl mohl dobýt Tróju, kdyby byl chtěl dát na slova Ly- 
koméda, u něhož byl vychováván a který mu s mnoha 
slzami bránil v odchodu.

Často dojde k důležitějším věcem, takže je třeba 
rozloučit se s přáteli; kdo se tomu chce bránit, protože 
by nesnášel lehko stesk po příteli, ten je slabý, povahou 
měkký a právě proto v přátelství málo spravedlivý.

/76 Ve všem je třeba uvážit, co od přítele žádáš a co do
volíš, aby on dosáhl od tebe.

/ Dále je tu ještě něco velmi nepříjemného, čemu se 
však někdy nelze vyhnout: nutnost'přátelství zrušit. 
Náš výklad se totiž už obrací od přátelství mudrců 
k přátelství obyčejnému. Často se ukáží u přátel chyby, 
které někdy zasáhnou samotné přátele, jindy sice 
jiné lidi, avšak i tak hanba padne na přátele. Takové 
přátelství je třeba vymazat a s takovým přítelem pře
rušit styky, ovšem spíš je třeba je rozvázat než pře
trhnout, jak jsem to slýchal od Catona, ledaže byla 
spáchána nějaká opravdu nesnesitelná křivda, takže 
by nebylo ani správné, ani čestné, ani uskutečnitelné, 
aby nedošlo okamžitě k vnitřnímu odcizení a k roz
chodu.

/77 Kdyby však došlo k nějaké změně povahy nebo zálib, 
jak se stává, nebo kdyby se ukázaly rozdíly v poli
tických názorech (teď už totiž mluvím, jak jsem před



chvilkou upozornil, ne o přátelství mezi mudrci. hU 
mezi obyčejnými lidmi), bude nutné mít se na po/.ortk 
aby přerušení přátelství nevypadalo jako začátek m 
přátelství. Nic totiž není odpornější než vést vniku 
s tím, s kým jsi kdysi žil v důvěrném přátelství.

Jak víte, Scipio přerušil kvůli mně přátelské at.yl*» 
s Quintem Pompeiem a kvůli neshodám politickým «» 
rozešel s naším kolegou Metellem; v obou případe« li *i 
počínal vážně a neuplatňoval drsně a urážlivě mmt 
převahu.

/78 Proto je především třeba vynasnažit se, aby mezi pili 

teli nevznikla nějaká nesvornost, a když už by se m < u 
takového stalo, aby to vypadalo spíš jako vyhaHimti 
přátelství než jeho uhašení.

Obzvláště je pak nutné mít se na pozoru, aby 
přátelství nezvrhlo v prudké nepřátelství, neboť z lolm 
vznikají hádky, nadávky a urážky. Bude-li to snesiii l 
né, je záhodno snést to a zachovat úctu starému pln 
telství, aby vina zůstala na tom, kdo křivdu spádu.! 
ne na tom, kdo ji utrpěl.

Vůbec je jediný prostředek, jak se uvarovat těohlu 
chyb a nepříjemností, a jediný způsob, jak jim |iř<*> 
dejít: nezačít milovat příliš rychle a náhle a neztií ll 
milovat lidi nehodné.

/79 Přátelství pak jsou hodni takoví, kteří mají sami v Hu

bě příčinu, proč by měli být milováni. Je to vzámv 
druh lidí. Ovšem všechno vynikající je vzácné a níi 
není těžší než nalézt něco, co by bylo ve svém druhu 
po všech stránkách dokonalé. Většina lidí ani ne/mi 
na světě nic dobrého kromě toho, co přináší prospěch, 
a z lidí milují nejvíc ty, z kterých doufají vytěžit pro 
sebe nej větší užitek, jako by šlo o ovce.

/ 80 Tak jim chybí ono nejkrásnější a nejpřirozem'jni



přátelství, žádané samo o sobě a pro sebe, a nepozná
vají sami na sobě, jaká a jak veliká je tato síla přá
telství. Každý miluje totiž sám sebe, ne aby na sobě 
požadoval nějakou odměnu za svou lásku, ale protože 
je každý sám sobě drahý. Jestliže se totéž nepřenese 
do přátelství, nikdy se nenajde opravdový přítel — 
to je totiž ten, který je jakoby druhé já.

/ IIL Objevuje-li se to u zvířat žijících ve vzduchu, ve vodě
i na zemi, krotkých i divokých, že především milují 
sama sebe (tento cit vzniká v každém živém tvoru 
současně s narozením), potom že pátrají po tvorech 
téhož druhu a vyhledávají je, aby se k nim přidružila, 
a to všechno činí s touhou a jakousi obdobou lidské 
lásky, oč více se něco takového děje působením pří
rody v člověku! Sám sebe miluje a hledá druhého, 
s nímž by duševně splynul, takže by takřka vznikla 
jediná duše ze dvou. 

n/82 Avšak většina lidí zvráceně, neřkuli nestoudně chce 
mít takového přítele, jací sami být nemohou, a co sami 
přátelům neposkytují, to od nich požadují. Sluší se 
však, aby především byl každý sám řádný člověk a pak 
aby si hledal sobě podobného. U takových lidí může 
být upevněna stálost přátelství, o které už tak dlouho 
jednáme, především když budou lidé, spojení náklon
ností, poroučet těm žádostem, kterým ostatní slouží, 
a dále když budou mít radost ze slušnosti a spravedli
vosti, když jeden pro druhého udělá všechno na světě, 
když nikdy nebude jeden na druhém žádat nic, co by 
nebylo čestné, a když se budou vzájemně nejen ctít 
a milovat, ale i chovat se k sobě ohleduplně. O nej
krásnější ozdobu připraví totiž přátelství ten, kdo je 
připraví o ohleduplnost.

/ f!3 Jsou obětí osudného omylu ti, kteří se domnívají, že



v přátelství jsou dokořán otevřeny dveře pro vše« lnu 
vášně a hříchy. Přátelství bylo dáno přírodou jnl
pomocník ctností, ne jako průvodce neřestí, aby cl ....... .....
spojená a sdružená s druhou ctností došla k tomu, «0 
je nejvyšší, protože samotná by tam dojít nemohl > 
A jestliže mezi některými je, bylo nebo bude toto i jí
le čens tví, musíme to považovat za jejich nejlepší n ih i 
šťastnější doprovod k nejvyššímu dobru přírod t 

/ 84 To je, dovoluji si tvrdit, společenství, ve kterém je \ m , 
co lidé považují za žádoucí, čest, sláva, duševní k I ■ ■ • 
a spokojenost, takže když tyto věci jsou, je živu! 
blažený, a bez nich blažený nemůže být.

Protože to je na světě nejlepší a největší, chceme li 
toho dosáhnout, musíme se starat o ctnost, bez nit 
nemůžeme dojít ani k přátelství, ani k žádné jiné vě< i 
žádoucí. Kdo věří, že bude mít přátele, i když bud. 
ctnost zanedbávat, pozná svůj omyl teprve tenkrát, 
až jej nějaká tvrdá rána donutí přátele vyzkoušel 

/ 85 A proto řeknu ještě jednou to, co je třeba říci častSjn 
nejdřív posoudit a pak se spřátelit, nikoli nejdřív nn 
spřátelit a pak posuzovat.

V mnoha věcech se nám vymstí nedbalost, avsid. 
nejvíc, když jde o lásku a úctu k přátelům; radíme mi 

totiž až po činu a chceme znova projednávat věc ji* 
projednanou, a to nám už staré přísloví zakazuje. Dn< 
kážeme totiž přetrhnout přátelství naráz uprostřed 
společné cesty, když se ukáže nějaká mrzutost, třebalfl 
jsme vzájemně spojeni dlouhým stykem, případné 
i přátelskými povinnostmi.

23/86 Tím víc si zaslouží pokárání tak velká nedbalost, čím 
nepostradatelnější je přátelství.

Una est enim amicitia in rébus humanis, de cuius utili-



tate omneš uno ore consentiunt. Quamquam a multis 
virtus ipsa contemnitur et venditatio quaedam atque 
ostentatio esse dicitur; multi divitias despiciunt, quos 
parvo contentos tenuis victus cultusque delectat; honores 
vero, quorum cupiditate quidam injlammantur, quam 
multi ita contemnunt, ut nihil inanius, nihil esse levius 
existiment! Itemque cetera, quae quibusdam admira- 
bilia videntur, permulti sunt qui pro nihilo putent; 
se amicitia omneš ad unum idem sentiunt, et ii, qui ad 
rem publicum se contulerunt, et ii, qui rerum cognitione 
doctrinaque delectantur, et ii, qui suum negotium ge- 
runt otiosi, postremo ii, qui se totos tradiderunt volupta- 
tibus, sine amicitia vitam esse nullam, si modo velint 
aliqua ex parte liberaliter vivere.

Přátelství je totiž jediná věc na světě, o jejíž uži
tečnosti mluví všichni stejně jako jedněmi ústy. Mno
zí pohrdají i samotnou ctností a říkají o ní, že je pou
hé vychvalování a chlubení; mnozí se dívají svrchu 
na bohatství, to jsou ti, kteří se spokojují málem a jsou 
skromní v jídle i v oblékání; i úředními hodnostmi, 
po nichž někteří přímo hoří touhou, velmi mnozí pohr
dají tak, že nic nepovažují za větší marnost a malicher
nost. A stejně tak i ostatní věci, které se některým zdají 
obdivuhodné, mnoho lidí považuje za nicotné. O přá
telství však všichni do jednoho smýšlejí stejně, i ti, 
kteří jsou politicky činní, i ti, kteří nalézají zalíbení 
v poznávání věcí a ve vědeckém bádání, i ti, kteří 
sc věnují jen svému povolání a o veřejnou činnost 
nedbají, a konečně i ti, kteří se zcela oddali rozko
ším — ti všichni soudí, že bez přátelství je život ni
čím, chtějí-li žít aspoň trochu jako svobodní lidé.

/H7 Přátelství proniká, nevím ani jak, životem všech lidí



a nedovoluje, aby některý způsob života jím ml.,1
dotčen. Dokonce i když se najde člověk s tak drn................
a nelidskou povahou, že se vyhýbá styku s lidmi um 
návidí je, jako jsme to slyšeli o jakémsi Timómm 
v Athénách, přece by to i pro toho bylo nesnesitrli" 
kdyby si nenašel někoho, na nějž by vylil jed své *|< 
trpklosti.

A nejspíš bychom k takovému úsudku došli, k<l y I • 
bylo možné, aby nás nějaký bůh odnesl z těchto lni 
ských davů a umístil nás někde v úplné pustině, liuti 
nám dal v dostatku všechno, co lidská přirození".! 
potřebuje, ale odňal nám možnost spatřit člověk f tj  

Kdo by byl tak ze železa, aby mohl snést takový živni 
a aby ho samota nepřipravila o plod všech rozkul i ' 

/88 Je tedy pravda to, co prý říkal, nemýlím-li se, tarenl 
ský Archytás — slyšel jsem to od našich starců, ktríl 
prý to slyšeli zas od jiných starců.

,,Vystoupí-li někdo na nebe a spatří stavbu svil n 
a krásu hvězd, nebude mít pro něho ten úžasný polil* <1 
žádný půvab; bude však pro něho nanejvýš příjemný, 
bude-li mít někoho, komu to bude moci vypravoval ."

Tak nemá přirozenost ráda nic samotářského a vždy 
se opírá o nějakou oporu. To je nejsladší právě u nej 
lepších přátel.

24/ Ale ačkoliv příroda tolika znameními naznačuje, cti 
chce, co si žádá, po čem prahne, přece jsme nějak hlu i 
k jejímu hlasu a neslyšíme její napomenutí. Přátelsky 
styk může být totiž rozmanitý a mnohostranný a četná 
jsou podněty k podezírání a k mrzutostem. Moudrý 
musí umět bud se jim vyhnout, nebo je zmírnit, nebo 
je snést. Obzvlášť jedna příčina k mrzutosti musí být 
zmírňována, aby byla zachována i užitečnost přátelství, 
i důvěra: vždy je třeba přátele napomínat a kár.il



a napomínání a kárání musí být přijímáno přátelsky, 
jestliže je pronášeno laskavě.

/ 89 Je bohužel pravda, co říká můj dobrý přítel v Dívce 
z Andru:

Povolnost plodí přátelství a pravda nenávist. 
Nepříjemná je pravda, jestliže se z ní rodí nenávist, 
která je jedem přátelství, ale povolnost je ještě mnohem 
nepříjemnější, protože shovívavostí k chybám nechá
vá přítele řítit se do záhuby. Avšak nejvíc je vinen 
ten, kdo pohrdá pravdou a povolným jednáním přítele 
se nechá hnát do sebeklamu. V celé té věci musí se tedy 
pečlivě dbát především na to, aby napomenutí ne
bylo příkré, a za druhé na to, aby pokárání nebylo 
urážlivé. V povolnosti pak (mně se to Terentiovo slovo 
líbí) nechť je obsažena vlídnost a daleko nechť je za
hnána úlisnost, pomocnice chyb, nedůstojná svobodné
ho člověka, natož přítele. Žije se totiž jinak s tyranem, 
jinak s přítelem.

'.íl/90 Cuius enim aures clausae veritati sunt, ut ab amico 
verum audire nequeat, huius salus desperanda est. 
Scitum est enim illud Catonis, ut multa: ,,melius de 
quibusdam acerbos inimicos mereri quam cos amicos, 
qui dulces videantur; illos verum saepe dicere, hos num- 
quam.“ Atque illud absurdum, quod ii, qui monentur, 
eam molestiam, quam debent capere, non capiunt, eam 
capiunt, qua debent vacare; peccasse enim se non an- 
guntur, obiurgari moleste ferunt; quod contra oportebat, 
delicto dolere, correctione gaudere.

25/ 91 Ut igitur et monere et moneri proprium est verae ami- 
citiae et alterum libere facere, non aspere, alterum patien- 
ter accipere, non repugnanter, sic habendum est nullam 
in amicitiis pestem esse maiorem quam adulationem,



blanditiam, adsentationem; quamvis enim multin nu 
minibus est vitium notandum levium hominum tih/Hf 
fallacium ad voluntatcm loquentium omnia, nihil ad 

192 veritatem. Cum autem omnium rerum simulatio vitiom 
est (tollit enim iudicium veri idque adulterat), tmh 
amicitiae repugnat maximě; delet enim veritatem, sin* 
qua nomen amicitiae valere non potest. Nam cum aml 
citiae vis sit in eo, ut unus quasi animusfiat expluribut 
qui id fieri poterit, si ne in uno quidem quoque unut 
animus erit idemque semper, sed varius, commutabill»x 
multiplex?

24/90 Jestliže však jsou něčí uši uzavřeny pravdě, takfo 
ji ani od přítele nemůže slyšet, u toho se musíme vzílAl 
naděje, že ho zachráníme. Případný je tento výrol. 
Catonův jako ostatně i mnohé jiné: „O některé li'li 
mají větší zásluhu jejich úhlavní nepřátelé než takoví 
přátelé, kteří se zdají sladcí; ti první říkají pravilo 
často, ti druzí nikdy.“

Je absurdní, že lidé napomínaní nemají nepříjenmv 
pocit, který by měli mít, a mají nepříjemný pocit, kin 

rý by mít neměli: netrápí je, že udělali chybu, ale těž« ■ 
nesou, že jsou káráni. Měli by se chovat právě opační', 
měli by cítit bolest nad svým provinčním a radom 
nad nápravou.

25/91 Jako je tedy charakteristickým znakem opravdovéli" 
přátelství napomínat a být napomínán a jedno dělal 
otevřeně a ne drsně, druhé přijímat trpělivě, ne nedíit 
klivě, tak je nutné uvědomit si, že nic není pro přátel 
ství zhoubnější než podlézavost, lichocení a úlisnou i 
je ovšem možno označit mnoha jmény tuto vadu lidi 
lehkomyslných, neupřímných a říkajících to, co mi 
od nich chce slyšet, ne pravdu.



/92 Licoměrnost je škodlivá ve všem, neboť znemožňuje 
posoudit, co je pravda, a pravdu porušuje, ale nejvíc 
je v rozporu s přátelstvím, protože ničí pravdu, bez 
níž přátelství nemůže ubájit své jméno. Podstata přá
telství spočívá přece v tom, že sc z více duší stává duše 
jediná; jak by se pak mohlo přátelství uskutečnit, 
jestliže ani v jednom člověku nebude duše jediná a stále 
táž, ale nestálá, proměnlivá, každou chvíli jiná?

/ *>3 Co přece může být tak poddajné, tak kolísavé jako 
duše toho, kdo se mění nejen podle smýšlení a vůle 
druhého, ale už podle jeho výrazu tváře a pokynu? 

Někdo říká ne, já taky, říká ano, a já též, 
zkrátka pevně jsem se rozhod’ s každým ve všem

souhlasit,
jak praví týž Terentius, tentokrát ústy Gnathonovými.

I(H Vybrat si někoho takového za přítele je velmi lehko
myslné. Je však mnoho Gnathonů a jim podobných, 
a to i takových, kteří stojí výš svým původem, posta
vením a pověstí, a jejich přikyvování je protivné, když 
se u nich k prázdným slovům přidá jejich autorita.

1% Přítele pochlebného je možno odlišit a rozeznat od pra
vého přítele, dáš-li si pozor, tak jako to, co je nalíčené 
a předstírané, od poctivého a opravdového. I shro
máždění lidu složené z lidí bez zkušeností přece obvyk
le posoudí, jaký je rozdíl mezi občanem usilujícím 
o přízeň lidu, to jest přitakávajícím a bezzásadovým, 
a mužem zásadovým, přísným a vážným.

/ 96 Jakými pochlebnými řečmi se snažil nedávno vloudit 
se ve sluch shromážděného lidu Gaius Papirius, když 
podával návrh zákona o možnosti opětné volby tri
bunů lidu! Já jsem tenkrát proti tomu návrhu vystou
pil; avšak nebudu mluvit o sobě, raději budu mluvit 
o Scipionovi. Bohové nesmrtelní, jak velká to byla váž-



nost, jaká přímo velebnost v jeho řeči! Bez rozpuk A 
bys mohl říci, že je to vůdce římského národa, ne ji le 
průvodce. Ale vy jste přece byli při tom, a kromě I<>I>■ 
je tato řeč po ruce. A tak byl lidový zákon hlami 
váním lidu odmítnut.

Abych se vsak vrátil k sobě, pamatujete se, jak lidu 
vý se za konsulátu Quinta Maxima, Scipionova brním 
a Lucia Mancina zdál zákon Gaia Licinia Crassa o km » 
ských kolegiích! Jejich doplňování se jím totiž přeni 
šelo na národ jako jeho právo. On byl také první, kil' 
zavedl zvyk mluvit na shromáždění k národu, obrácen 
k foru. Avšak jeho líbivou řeč snadno přemáhala dílu 
naší pomoci úcta k nesmrtelným bohům. Jednalo
o tom za mé praetury, pět let předtím, než jsem liyl 
zvolen konsulem. Tak byla ona věc uhájena víc svou 
vlastní vahou než vážností nejvyšsího úřadu.

26/97 Jestliže se tedy na jevišti, to jest na veřejné sclni 
zi, kde je nejvíc místa pro výmysly a náznaky, přoi • 
jen prosadí pravda, jen když byla odhalena a poHln* 
vena do správného světla, co teprve v přátelství, jeltol 
váha vůbec se stanoví podle pravdivosti? Jestliže I>\>* 
v něm, jak se říká, neviděl přítelovo srdce jako na dlam 
a stejně tak jemu neodhaloval své, nebylo by v tvím 
přátelství nic věrného, nic spolehlivého, ani zda mi 
luješ, nebo jsi milován, protože bys nevěděl, jak i" 
doopravdy je.

Ovšem toto lichocení, třebaže je zhoubné, přece jen 
nemůže uškodit nikomu jinému než tomu, kdo je ]><> 
jme a má z něho radost. Tak se stává, že ten nejvíc 
otevře své uši lichotníkům, kdo si sám lichotí a sát" 
ze sebe má největší potěšení.

/98 Ovšem i ctnost miluje sama sebe, neboť se nejl«'|.. 
zná a chápe, jak je hodna lásky. Já vsak teď nemluv(n)



0 ctnosti pravé, ale o ctnosti zdánlivé. Není totiž tolik 
lidí, kteří by chtěli být obdařeni ctností, jako těch, 
kteří by jen chtěli budit takové zdání. Ty těší pochle
bování, ti věří, že když se mluví výmysly podle jejich 
přání, je taková prázdná řeč svědectvím jejich slávy. 
Ničím tedy není takové přátelství, když jeden nechce 
slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

Ani pochlebování příživníků v komediích by se nám 
nezdálo vtipné, kdyby nebyli vojáci chlubiví.

A opravdu mi Thais velmi vděčná je?
Na to by stačilo odpovědět „ano“, on však řekne: 

Nesmírně.
Lichotník vždy zveličuje to, co chce mít velké ten, 
kvůli němuž se to říká.
A proto ačkoliv toto prázdné lichocení platí na ty, 
kteří k němu sami lákají a přímo si o ně říkají, přece 
jen musí být varováni i lidé vážnější a důslednější, 
aby si dali pozor a nedali se nachytat na mazané 
pochlebování. Když někdo pochlebuje nepokrytě, po
zná to každý, není-li příliš hloupý, musíme si však 
dát dobrý pozor, aby se v naši důvěru nevloudil po- 
chlebník mazaný a zakuklený. Takový se nedá snad
no poznat, protože často pochlebuje, i když nám 
odporuje, a lichotí, i když předstírá, že se s námi hádá, 
a nakonec se vzdá a přizná porážku, takže to vypadá, 
že ten, kdo byl oklamán, to viděl lépe. Co však je 
potupnější než nechat se oklamat? Je třeba být víc 
na stráži, aby se to nestalo.

Jen si mě dobírej a pořádně dělej si ze mne 
blázny jako z těch hloupých starců v komedii.

1 v divadelních hrách jsou totiž nej směšnějšími po
stavami neobezřetní a důvěřiví starci.

Nějak se však od přátelství dokonalých lidí, to jest



moudrých (mluvím o té moudrosti, kterou je mo/m 
jak se zdá, u člověka najít), naše řeč dostala k přáli I 
ství povrchnímu. Proto se vraťme k tomu, čím junu 
začali, a tím už svou rozmluvu uzavřeme.

27/ Ctnost, jen ctnost, pravím, Gaie Fannie i ty, Quinii 
Mucie, spojuje a udržuje přátelství. Y ní je totiž noii- 

lad, v ní je stálost, v ní je důslednost. Kdykoli »n 
pozvedne a dovolí, aby zazářilo její světlo, a spatři n 
pozná totéž světlo u jiného, přiblíží se k němu a v/.A- 
jemně přijme světlo, které je v druhém; z toho se rozlm 
ří bud amor— láska, nebo amicitia — přátelství, oboji 
má totiž své jméno od téhož slovesa amare —milovni 
Milovat pak neznamená nic jiného než vybrat si práv* 
toho člověka, jejž bys měl rád, aniž bys ho potřeboval 
aniž bys v tom hledal nějaký prospěch. Ten však přcMt ■■ 
sám z přátelství vykvete, i když jsi za ním nešel.

/101 Takovou náklonnost jsme cítili, když jsme byli mladí, 
k Luciu Paulovi, Marku Catonovi, Gaiu Galovi, Půldni 
Nasikovi, Tiberiu Gracchovi, tchánovi našeho Scipin 
na, třebaže byli staří, a tato náklonnost se ukazuj« 
ještě zřetelněji mezi lidmi stejného stáří, jako m<‘*l 
mnou a Scipionem, Luciem Furiem, Publiem Rupilicm, 
Spuriem Mummiem. A na druhé straně zase jako stan i 
nalézáme potěšení v náklonnosti mladých lidí, jako 
ve vaší nebo Tuberonově. TěŠí mě dokonce důvěrni'' 
přátelství s lidmi velmi mladými, jako s Publiem Ru 
tiliem nebo Aulem Yerginiem.

Protože povaha našeho života a přirozenosti s sehnu 
nese, že jedna generace vyrůstá z druhé, musí být tvým 
největším přáním, abys mohl, jak se říká, doběhnout 
lc cíli s lidmi stejně starými, s kterými jsi byl současně 
puštěn na start.

/102 Lidský úděl je však křehký a vratký, proto musím r



stále vyhledávat někoho, koho bychom milovali a kým 
bychom byli milováni. Vždyť odstraní-li se láska a ná
klonnost, odstraní se z života veškerá příjemnost.

Pro mne Scipio žije, ačkoli mi byl tak náhle vyrván, 
a bude žít stále. Miloval jsem totiž jeho ctnost a ta 
nezhasla. A nevidím ji před sebou jenom já, který jsem 
ji měl stále na dosah ruky, ale i budoucím pokolením 
bude zářit nejjasnějším světlem. Každého, kdo se bude 
upínat myšlenkou nebo nadějí k vyšším cílům, rozhod
ně napadne, že si musí oživit jeho památku a obraz.

/103 Ze všeho, co mi dala Štěstěna nebo přirozenost, ne
mám nic, co bych mohl srovnat se Scipionovým přá
telstvím. V něm jsem nalezl souhlas v názorech politic
kých, v něm jsem nalezl radu v záležitostech soukro
mých, v něm jsem nalezl i klid plný potěšení. Nikdy 
jsem jej, pokud aspoň vím, neurazil ani v nejmenším, 
sám jsem od něho nikdy neslyšel, co bych nechtěl 
slyšet. Měli jsme jeden dům, stejný, ba společný byl 
způsob života a společně jsme nejen sloužili na vojně, 
ale i cestovali a pobývali na venkově.

/104 Je třeba, abych mluvil o snaze stále něco poznávat a 
něčemu se učit? Tím jsme strávili daleko od očí veřej
nosti všechen volný čas. Kdyby živá vzpomínka na to 
umřela současně s ním, vůbec bych nemohl unést 
stesk po muži, který mi byl nejbližší a kterého jsem 
nejvíc miloval. Vzpomínky však nevyhasly, spíš jsou 
živeny a rozmnožovány mým uvažováním a mou pa
mětí, ale i kdybych jich byl úplně zbaven, přece by 
mi přinášel velkou útěchu sám můj věk. Můj stesk 
nemůže už totiž trvat dlouho. A všechno krátké musí 
být snesitelné, i když je to velké.

To je vše, co jsem vám chtěl říci o přátelství. Vás 
pak napomínám, abyste ctnost, bez níž přátelství ne-



může být, postavili na takové místo, že byste k 
ní nic nepovažovali za znamenitější než přátel
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POZNÁMKY

Ciceronovy spisy jsou vydávány s označením kapitol, které jsou 
děleny na menší úseky pomocí paragrafů. Číslování pomocí para
grafů je v každém spisu průběžné, nikoliv podle kapitol. Ve vě
deckých pracích se odkazuje pouze na paragrafy.

TUSKULSKÉ HOVORY 

KNIHA PRVNÍ

I / :i nastudoval Livius divadelní hra — r. 240 př. n. 1. se při Ludi Ro
mani hrála tragédie, kterou Livius Andronicus volně přeložil 
z řečtiny. Autor svou hru sám s herci nastudovával. Rok 240 je
považován za rok vzniku římské literatury.

¡1/3 (iatonova řeč — v jedné ze svých sto padesáti řečí napadl Cato 
konsula Marka Fulvia Nobiliora, protože s sebou na výpravu do 
Aitólie r. 189 př. n. 1. vzal básníka Ennia, který měl básní oslavit 
jeho činy.

3/5 velcí řečníci — například Lucius Licinius Crassus, Marcus An- 
tonius, Gaius Aurelius Cotta, Gaius Sulpicius, Quintus Hortensius 
Hortalus.

/() mnoho latinských spisů napsaných neuváženě — narážka na epi- 
kúrovce Amafinia, Catia a Rabiria, kteří jsou káráni pro nedbalý 
výklad. Viz 4. kniha, kap. 3, § 6.

1/7 ve své tuskulské vile — u Tuscula (blízko dnešního Frascati, asi 
25 km jihovýchodně od Říma) měli někteří bohatí Římané, mezi 
nimi i Cicero, vily, kde trávili svůj volný čas v prostředí klima
ticky mnohem příjemnějším, než byl Řím.



5/10 ač bradu v řece máchá — verš neznámého básníka, stoji«'' nt 
i dva následující.

6/11 někteří filosofové — epikúrovci.

7/13 vyjdeš z Capenské brány — za touto branou (dnešní Poiht # 
Sebastiano) začíná Appiova silnice, podle níž v délce níknllt( 
kilometrů byly náhrobky, z nichž některé jsou dodnes zacliovAiift

9/17 co je pravděpodobné — jedna ze základních zásad nové Akadftmlf 
je přesvědčení, že se člověk musí spokojit pouhou pravděpml1 
ností — probabilitas.

/18 jedni soudí, že se duše okamžitě rozptýlí — epikúrovci.

druzí, že ještě dlouho trvá — stoikové.

třetí, že trvá věěně — někteří akadémikové a peripatetikm ^

s výtečným srdcem — obezřelý. Verš je vzat z Enniových Aiml<.

10/20 vysvětlil Platón — ve Faidónu, 85 c.

/ 22 endelecheia -— podle některých badatelů Cicero zaměňuje h pn 
jmem entelecheia, tj. prvek, který má svůj cíl (řecký telos) «Ai» 
v sobě.

11/24 v jeho (Platónově) knize o duši — v dialogu Faidón.

12/27 kterým říká Ennius casci — podle Varrona, který cituje c<'W 
verš, je to slovo sabinské a znamená „prastarý, pradávný“.

z pontifikálního práva — kněžské kolegium pontifiků mělo kromí 
jiného dozor nad správným dodržováním obřadů při polířlm, 
očišťování domu, v němž ležel nebožtík, aj.

/ 28 až k Oceánu — na ostrov Erytheiu, kde měl přemoci obra (¡fl 
ryona s trojitým tělem.

o Liberovi — Dionýsovi.

o bratřích Tyndareovcích — dvojčatech Kastorovi a Pollukovi.

skoro celé nebe je zaplněno lidmi — tj. o mnoha bozích se tvrdl, 
že to byli původně lidé.



11/29 bozi, kteří jsou považováni za nejvznešenžjší — podle filosofa 
Euhémera (asi 340—260 př. n. 1.) jsou všichni bozi vlastně vý
znamní lidé, jimž byly po smrti vzdávány božské pocty; za oprav
dové bohy považoval jen nebeská tělesa.

co se učí v mystériích — narážka na mystérie eleusínské slavené 
v Eleusíně blízko Athén. Byl to symbolický kult plodivé přírody 
vycházející z mýtu o Persefoně-Proserpině, která se na jaře 
vrací na zem ke své matce Démétře-Cereře a na podzim sestupuje 
do podsvětí k svému manželu Hádovi. Do takových mystérií 
byl zasvěcen i Cicero, i jeho přítel Atticus.

Iři/34 Pohleďte, občané, sem — náhrobní nápis, který si pravděpodobně 
složil sám Ennius.

Feidiás na Athénině štítu ■—■ je to štít Athéniny sochy v athén
ském Parthenonu, na němž Feidiás zobrazil boje Amazonek a 
Gigantů a kde dal dvěma bojovníkům podobu Perikleovu a svou, 
když se na soše nesměl podepsat. Byl za to obžalován z bezbož
nosti.

I <i / 37 Z Acherontu k vám se belhám — verše z neznámé tragédie, možná 
Acciovy, stejně tak i verše následující.

Homérův popis podsvětního záhrobí zvaný nekyia — tak se jme
nuje 11. zpěv Odysseie, v němž je popisována Odysseova návště
va říše mrtvých.

můj přítel Appius — Appius Claudius Pulcher byl spolu s Cice- 
ronem členem kolegia augurů a zabýval se černou magií.

v našem sousedství — Cicero měl vily i v Kampánii v blízkosti 
Neapole.

/38 když vládl můj jmenovec — král Servius Tullius. Teu měl stejné 
jméno, jako bylo rodové jméno Ciceronovo, nebyl však pokládán 
za příbuzného. Citované verše pocházejí z Enniovy tragédie Médea.

20/45 úžinu vedoucí k Oceánu — Gibraltarskou.

/40 domýšlivosti některých filosofů — epikúrovců.

acherontská sídla v hloubi Orku — podsvětí. Verš pochází prav
děpodobně z Enniovy tragédie Zajatá Andromacha.



22/52 aby každý poznal sám sebe — Gnóthi seauton — Poznej hAiii ••i • 
bylo napsáno na průčelí Apollónovy svatyně v Delfách, i • • ■ 
výrok byl přisuzován samotnému Apollónovi nebo Chilrtnm l M 
Sparty, jednomu ze sedmi mudrců, též Thálétovi z Mílétii

/53 důkaz, který vyložil Sókratés ve Faidra — v Platónoví <Im. 
Faidros, kap. XXIV, 245 c. Ciccronův překlad je ve spise C) «Mi««,
VI, 27. Na tomto místě je opakován takřka beze změny.

24/57 v dialogu Menón — 82 c.

v řeži, kterou pronesl v den své smrti — ve Faidónu, 72 c.

25/60 Kdybych mohl tvrdit něco jistého — ale jako přívrženec AluWlf M.i 
a jejího probabilismu nemohu.

/62 jejichž jméno znamená „bludné“ — planety: řecké slovo ¡ilnnt 
tés znamená „bloudící“.

/63 pohyby Měsíce, Slunce a pěti planet — zkonstruoval planěl ftiltim,
V jeho době byly známé jen planety Merkur, Venuše, Mam, I" 
piter a Saturn.

co v Tímaiovi onen Platónův božský stvořitel světa —- v dliil"h>t
Tímaios vykládá Platón o vzniku a stavbě vesmíru.

26/65 nemají radost z ambrosie nebo nektaru — pokrm a nápoj bolift

je tedy duše... božstvo, jak se odvažuje říci Eurípidés — biukI 
na mysli Trójanky, verš 886, kde se říká, že božstvo je mynl um 
telníků, nebo verš dochovaný ve zlomku: „Naše mysl, to je l.oi. 
v každém jednotlivci.“

28/68 je pod severním pólem — verše z Acciovy tragédie Filoktétfl»,

¡69 se skvíti nebe — verše z Enniovy tragédie Eumenidky.

29/71 že si nehledal obhájce — jak se lze dočíst v Platónově Obli« 
jobě.

v poslední den života dlouho o tomto tématu rozprávěl —- jak |ilH
Platón v dialogu Faidón.

odmítl utéci z vězení — viz Platónův dialog Kritón; Sólům rt



se nechtěl prohřešit neposlušností vůči zákonům, podle nichž 
byl odsouzen.

smrtonosný pohár — se smrtícím odvarem bolehlavu, jímž byli 
v Athénách popravováni odsouzenci k smrti.

lu/72 Dvč cesty, dva směry — Ciceronův volný překlad z Platónova 
Faidóna, 80 e a n.

/73 připomíná labutě — ve Faidónovi, 84 e.

/74 Cato odešel z tohoto světa spokojen — po Caesarově vítězství 
u Thapsu spáchal Cato sebevraždu, protože nemohl snést konec 
republiky.

11/77 tři knihy takzvaných Lesbických rozhovorů — ztracené dílo 
Dikaiarchovo.

Ihůtu jako vránám — vránám se přisuzoval život několikrát delší 
než lidský.

Nil/80 ten, proti němuž se loto říká — Platón.

všichni nadaní lidé jsou melancholici — vychází z Hippokratovy 
teorie temperamentů, založené na učení o čtyřech základních 
tělesných šťávách. Melancholik je člověk vznětlivý, prudký, ne
vyrovnaný; toto označení může znamenat neurotika.

/81 Byl to Afričanův přítel — přítel Scipiona Afrického Mladší
ho.

vnuk Afričanova bratra — jde o Quinta Fabia Maxima, syna stej
nojmenného vítěze nad Allobrogy; byl pro svou rozmařilost sou
dem zbaven svéprávnosti.

vnuk Puhlia Crassa — Publius Licinius Crassus se vinou své roz
mařilosti zadlužil a dostal na mizinu.

,tl/83 přinést sám sobě útěchu — v Útěše, o níž tu byla řeč v kap. 26, 
§65.

/t(4 epigram Kallimachův — je to č. XXIII z dochovaných Kallima- 
chových epigramů. Theombrotos z Ambrakie v Épeiru je jinak 
neznámý.
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když si přečetl Platónovu knihu — dialog Faidón, jak vy 111 I 
z řeckého originálu.

35/85 Priamos s padesáti (syny) — v lliadě XXIV, 495-—6 se in l i i i t  
o devatenácti synech Priama a Hekuby.

když barbarská říše... — verše z Enniovy tragédie Zajatá Anili” 
macha.

Já všechno toto v plamenech zřela — z téže Enniovy tragřilln

/86 Můj dobrý přítel Pompeius — k popisované události dnil" 
v r. 50 př. n. 1.

Nebyl by přece vedl válku se svým tchánem — s Caesarem; r. 59 pl, 
n. 1. se oženil s jeho dcerou Julii.

osud jeho dětí by nevyvolal naše slzy — Gnaeus Pompeius mlnrf i 
byl v době, kdy Cicero toto psal, poražen u Mundy a situace jeli" 
bratra Sexta vypadala beznadějně.

36/88 když se mluví o horečce — latinsky se mohlo říci „careo fcbn
— postrádám horečku, nemám horečku.

37189 ani by nebyla Hispánie viděla Scipiony položit život — jde o brut i v 
Gnaea a Publia, kteří padli r. 211 v boji s Kartáginci.

Kanny Paula a Gemina — konsul Lucius Aemilius Paulus a bývnl \ 
konsul Gnaeus Servilius Geminus padli r. 216 př. n. 1. v bitvA 
u Kann, v níž Hannibal Římany porazil.

Venusia Marcella — Marcus Claudius Marcellus, dobyvatel Sy- 
rákús, padl r. 208 při srážce s Kartáginci u jihoitalské Vénu#«.

Litana Albina — v Litanském hvozdu jižně od Mutiny byl r. 2l(i 
př. n. 1. při ústupu od Kann zabit Lucius Postumius Albinus.

Lukánie Graccha — Tiberius Sempronius Gracchus, významný vo
jevůdce, padl r. 212 př. n. 1. u Beneventa v Lukánii.

/90 mezi Hippokentaurem, který nikdy nebyl, a králem Agamemno- 
nem není žádný rozdíl — Hippokentauros je mytická obludu, 
napůl člověk, napůl kůň, Agamemnón byl vrchní velitel řeckí 
výpravy proti Tróji, považovaný za historickou osobu — když
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však zemřel, je stejným nic jako nikdy neexistující vymyšlená 
nestvůra.

že si Marcus Camillus nedělá s nynější občanskou válkou... staros
ti — protože už dávno nežije.

l'*/93 Priamos plakal daleko častěji než Troilos — protože Priamův 
syn Troilos zemřel ještě jako chlapec — zabil ho Achilleus.

/94 stáří chvátá — verše neznámého básníka, nejspíš z nějaké kome
die.

Aristotelés píše — v Hist. anim. Y, 190, 552 b. Hypanis je dnešní 
Bug.

10/95 věku, který nám Chaldejové slibují — astrologové.

¡96 z rozkazu třiceti tyranů — označení oligarchické vlády dosazené 
v Athénách Sparťany r. 404 př. n. 1. po jejich vítězství v pelo- 
ponnéské válce. Thérámenés byl jedním z nich, byl však svými 
kolegy odsouzen, především na naléhání Kritiovo, pro podezření, 
že je nakloněn lidu. Kritiás zemřel r. 403 v boji s Thrasybúlem, 
který se vrátil do Athén s jinými uprchlíky a obnovil demokracii.

vypil pohár s jedem — s odvarem bolehlavu; tento athénský způ
sob popravy byl o čtyři léta později údělem Sokratovým.

41 / 97 Velká naděje mě utěšuje — tato pasáž je překladem z Platónovy 
Obhajoby Sokratovy, XXXII, 40 c.

421100 Když byl efory odsouzen — eforové („dozorci“) byli nejvyšší úřed
níci ve Spartě volení vždy na pět roků.

/101 Cato píše — ve svých Počátcích.

Lakedaimoňané u Thermopyl — za řecko-perských válek r. 480 
př. n. 1. Hérodotos ve svých Dějinách (VII, 228) uvádí epigram 
v originále: Ó xein, angellein Lakedaimoniois, ho ti téde / keimetha 
tois keinón rémasi peithomenoi.

44/105 Co spatřila jsem... — úryvek z Enniovy tragédie Zajatá Andro- 
macha.

Otci jsem jen tělo vrátil — asi z Acciovy tragédie Achilleus.



/106 Já tebe volám — úryvek z Pacuviovy tragédie lliona. Déifolio«, 
jejž omylem zabil vlastni otec Polyméstór, prosí ve snu mul li m 
llionu, aby ho pohřbila.

V působivých verších Enniových — z tragédie Thyestés. Pelopňv 
syn Thyestés proklíná svého bratra Átrea, který ho pozval k xoM 
do Mykén, zabil jeho syny a jejich maso mu předložil lc jí«lln

45/108 nechávají si je doma — častější bylo pohřbívání v skalních liru 
bech.

Zvykem mágů — mágové byli kněží u Médů a Peršanů. Zaratlm i 
rovo náboženství zakazovalo pohřbívání mrtvol do země i spii 
lování.

46/110 dobrá pověst Curia, Fabricia...— vynikající Římané starší doby. 
Podrobněji o každém z nich v seznamu vlastních jmen.

47/112 také ono přinášelo cest tobě — řečnické schopnosti pomohly <11 
ceronovi v jeho politické kariéře.

48/115 Eurípidés v Kresfontovi — tato tragédie se nedochovala.

v Krantorově Útěše — útěšném spise, který byl pro Cicerona v/.o 
rem, když skládal svou Útěchu.

KNIHA DRUHÁ

1/1 Neoptolemos říká u Ennia — ve ztracené tragédii. Achilleův syn 
Neoptolemos se po otcově smrti účastnil trójské války a počinuI 
si statečně.

když nic nedělám — když se nemohu zúčastnit politického životu

/3 attický řečnický styl — tzv. atticisté, jejichž vliv se rozšířil nejvír 
v 1. stol. př. n. 1., požadovali v řečnictví návrat k attickým řeč
níkům 5. století, zejména k jednoduchému a prostému sloho 
Lýsiovu. Y Římě se k tomuto směru hlásila řada předních mužů, 
např. Licinius Calvus nebo Iunius Brutus. Protikladem byl bo
hatý, až nabubřelý sloh asijský, v Římě zastoupený především 
Quintem Hortensiem Hortalem. Cicero se řídil zásadami umírněně] 
šího slohu rhodského — byla to především zásluha jeho učiteli 
Molóna z Rhodu.



/4 školu, které se hlavně držím — akademickou.

2/4 ve čtyřech knihách Akademik — jsou věnovány především otáz
kám gnoseologickým. Jsou dochovány jen částečně.

3/7 skupina lidí — římští epikúrovci.

/8 Métrodóra — z Lampsaku; byl to žák Epikúrův. Jiný Métrodó- 
ros, akadémik, je uveden v 1. knize.

/9 probíral rétoriku — učil své posluchače řečnickému umění.

odpoledne jsme sestoupili do Akadémie — tak říkal Cicero jedné 
aleji v zahradě své tuskulské vily.

5/13 nemá pravdu Accius — citované verše jsou zlomek z tragédie 
Átreus.

7/19 jed hadí — tyto dva verše a další čtyři jsou z Acciovy tragédie 
Filoktétés.

11/20 u Sofoklea v Trácliíňankácli — další verše jsou volným překladem 
veršů 1046—1102 z této dochované Sofokleovy tragédie.

Oineova dcera — Déianeira, Hérakleova manželka.

9/20 Můj synu — Hyllos, syn Héraklea a Déianeiry.

/21 vrhni po mně třpytný blesk — zabij mě jím a zbav mě tak muk.

10/23 nejen básník, ale i pýthagorovec—prohlašování Aischyla za pýtha- 
gorovce vychází z jeho filosofických úvah a z faktu, že Aischylos 
za svého pobytu v Syrákúsách mohl Pýthagorovo učení poznat.

bolest, která ho trápí kvůli krádeži na Lémnu — na Lémnu, v dílně 
boha kovářů Héfaista odcizil Titán Prométheus oheň a dal ho 
lidem.

Odtud dle pověsti... — verše z Acciovy tragédie Filoktétés.

Vy Titáni — synové a dcery Úrana a Gaie. Prométheus byl synem 
Titána Iapeta. Tyto verše jsou volný překlad z dnes ztracené 
Aischylovy tragédie Osvobozený Prométheus, v níž sbor byl složen 
z Titánů.



přikován jsem lovem Satumským — Iuppiter-Zeus byl synem Sn 
turna-Krona.

/24 Iovův posel — jeho pták orel. Podle jiné verze mu játra, ktorA 
vždy přes noc znova dorostla, rval sup.

/25 s touhou po smrti — Prométheus byl však nesmrtelný.

11/27 Proto... je Platón vykazuje z toho státu, který si vymyslil — vln 
Ústava III, 9, 398 a.

12/29 blaženosti v životě, která spořívá jen ve ctnosti — hlavní zásadu 
stoická. To bude tématem páté knihy.

13/30 všechno, co přirozenost odmítá, patří mezi zla, co přijímá, putH 
mezi dobra — hlavní zásada peripatetiků.

14/32 některou ze svých korintských nádob — korintské nádoby vyro
bené ze zvláštní slitiny byly v Římě velmi oblíbené a byly sbírám 
jako umělecká díla.

/33 v své vlhké jeskyni — další zlomek z Acciova Filoktéta.

/34 zákony Lykúrgovy — platily ve Spartě; věřilo se, že byly sestaví 
ny podle pokynů Apollónových.

až z jejich těla — verš neznámého básníka.

15/35 Řekové... nazývají tyto dvě věci jediným jménem — ponos; Ci- 
cero však přehlédl, že má řečtina slovo algos „bolest“.

milovníci bolesti — filoponoi.

/36 stínem stěn jsou zahaleny — není znám původ tohoto verše, ani 
dalších veršů v tomto paragrafu.

16/37 písně složené v anapéstech — anapést je stopa složená ze dvou 
krátkých a jedné dlouhé slabiky. Y anapéstech byly skládány po
chodové písně.

latinské slovo pro vojsko — exercitus; je odvozeno od slovesu 
exeTcere — „cvičit“, tedy exercitus — „vycvičený“ oddíl.

nést kůl — těmito kůly byl zpevněn násep kolem tábora.



/38 jak jsme se o tom přesvědčili — v bitvě u Farsálu bylo vítězné 
Caesarovo vojsko složeno převážně ze zkušených veteránů, kdežto 
Pompeius měl mladé, nezkušené vojáky.

Hej, Patrokle — dialog Patrokla a Eurypyla pochází pravděpo
dobně z Enniovy tragédie Vykoupení Hektora.

17/39 to by ovšem musel být člověk — a ne hrdina na jevišti.

Argejští — Rekové.

nemohl by to udělat Aesopus — slavný tragický herec, přítel Ci- 
ceronův. Smysl: ve skutečném životě by se raněný dal co nej
dřív ošetřit, na jevišti musí nejdřív vypovědět, co zažil. Herci 
poskytuje taková scéna vítanou příležitost, jak se blýsknout.

/40 Indové se nechávají pálit ohněm — přeloženo podle konjektury 
Davisovy — chápáno jako narážka na fakíry.

/41 Jaké rány snášejí gladiátoři ■— gladiátoři, kteří zápasili v cirku až 
do zabití soupeře, se rekrutovali z nejnižších vrstev nebo to byli 
zajatci nebo otroci cizího původu. Původně jako gladiátoři zá
pasili zločinci odsouzení na smrt.

že má dostat smrtící ránu — přemožený gladiátor mohl žádat, aby 
byl ponechán naživu. O tom rozhodoval s přihlédnutím k přání 
diváků úředník, který hry pořádal — palec zdvižený vzhůru zna
menal milost, obrácený k zemi smrt.

Samnit — gladiátoři měli různou výzbroj a podle toho byli ozna
čováni různými jmény. Samnité měli velký štít, helmici s hledím 
a krátký meč. Verš pochází od Lucilia.

19/44 Ještě jednou — verš z Pacuviovy tragédie íliona.

/45 pevnost při snášení záchvatů ledvinové koliky —- v knize 0 nej- 
vyšším dobru a zlu (II, 30, 96) cituje Cicero Epikúrův dopis 
Hermarchovi, v němž Epikúros kromě jiného píše: „Bolesti 
v měchýři a v břiše jsou tak velké, že už větší být nemohou. 
To vše je však vyváženo duševní radostí, kterou pociťuji při po
myšlení na své učení a na své objevy.“

21/48 nejchytřejší ze všech Řeků — Odysseus. Citovaný úryvek je 
ze ztracené Pacuviovy tragédie Niptra, jež byla zpracováním



dnes rovněž ztracené tragédie Sofokleovy o návratu u hhhM 
Odysseově.

22/52 Zénóna Elejského — ukousl prý si jazyk, aby nemohl nikoli«« 
prozradit, i kdyby chtěl, donucen mučením.

23/55 Zákony dvanácti desek — nejstarší dokument římského ]>rAv(| 
schválený v polovině 5. stol. př. n. 1. Má také toto ustanovwrfi 
„Ať si ženy nedrásají tváře a při pohřbu ať od nich není itlyM 
lessus.“

/56 pěst omotanou řemeny — byly na nich ještě našity olověné kulii I v

24/57 viděl jsem Marka Antonia kleknout si na jedno koleno | l
o Marka Antonia, konsula r. 99 př. n. 1., vynikajícího řečnit«, 
který byl žalován z velezrady za pobuřování Italiků, aby povi'< 
proti Římu. Zmíněný zákon navrhl tribun lidu Quintus Viullt» 
Hybrida r. 91 př. n. 1.

/59 Deciové viděli — Publius Decius Mus, konsul r. 340 př. n I 
zaslíbil se v bitvě s Latiny u Yesery dobrovolně bohům, aby »vmt 
smrtí zajistil Římanům vítězství. Jeho syn Publius učinil 
r. 295 př. n. 1. v bitvě se Samnity a jeho vnuk, také Publín«, 
r. 279 ve válce s épeirským králem Pyrrhem.

týmž Lakedaimonským poroučela — od r. 371, kdy Epameinómli»> 
zvítězil u Leukter.

25/60 verš z Epigonů — ztracená tragédie Acciova. Epigonové, synovi 
oněch sedmi, kteří podnikli výpravu proti Thébám, vypravil' 
se také proti Thébám, aby pomstili své otce. Argejský věštM 
Amfiaráos byl při výpravě sedmi pohlcen zemí, z vůle Diovy #• 
stal nesmrtelný a z hloubi země vydával věštby.

/61 případ našeho Poseidónia — Poseidónios byl stoický filosof, kin v 
měl školu na Rhodu. Tam za ním jezdilo mnoho Římanů, mcil 
nimi i Cicero a Pompeius.

při návratu ze Sýrie — pravděpodobně r. 62 př. n. 1. po skončeni 
války s Mithridatem.

26/62 hry zvané gymnické — tělocvičné.

Xenofónta — jeho dílo O Kýrově vychování. Y 1. knize jflkl



Kambýsé8 Kýrovi: „Uvědom si, že stejná námaha nepůsobí stejně 
na velitele a obyčejného vojáka, i když jejich tělo je stejné, neboť 
čest a vědomí, že ať dělá cokoli, nezůstává v skrytu, veliteli ná
mahu hodně ulehčuje.“

/66 když je připraveno ono útočiště — sebevražda, která může být 
podle stoického názoru v určitých případech přímo povinností.

KNIHA TŘETÍ

1/1 přisuzováno nesmrtelným bohům —■ Apollónovi a jeho synovi 
Asklépiovi.

/2 byli přijati do rodiny — v Římě bylo zvykem položit novorozeně 
před otce na zem; když je zvedl, uznal je tím za své, přijal je do 
rodiny a zavazoval se, že je řádně vychová.

3/5 jak praví Ennius — volný citát snad z tragédie ífigenie v Auli- 
dě.

4/8 filosofie, která jedná o životě a o mravech — etika.

3/10 jako tomu je i v mnoha jiných případech — srovnej 2. kniha,
kap. 15, § 35, 3. kniha, kap. 5, § 11, 4. kniha, kap. 1, § 1.

7/15 vyvedení duše z míry — latinsky perturbatio; jindy je toto slovo
překládáno „hnutí mysli“, tentokrát bylo nutné zachovat spo
jitost mezi tímto slovem a slovem perturbatus v předešlé větě, 
které znamená „zmaten, vyveden z míry“.

8/16 příjmení Lucia Pisona — Frugi = Řádný, Poctivý.

/18 Kdo je tedy řádný — Cicero navazuje na anakolut v 8, 16 (Kdo 
je uměřený).

9/18 Srdce mé... — Homérova Ilias, IX, 646 n.

/20 závist — latinsky invidia, je odvozeno od záviděti, latinsky 
invidere, to je zase odvozeno od videre — vidět.

jak stojí v Melanippovi — nedochovaná tragédie Acciova.

10/21 Theofrastos, když oplakává smrt svého druha Kallisthena —- Theo-



frastos věnoval jeho památce pojednání nazvané Kallisl.li« ••• - 
čili o zármutku.

12/26 Tantalův potomek — Thyestés, syn Pelopa, syna Tantalova, ji ní 
byl synem Iovovým. Citáty jsou z Enniovy tragédie Thyestín.

syna boha Slunce — Aiéta, krále Kolchidy, syna Hélia, boha Sinu 
ce. Aiétés ztratil vládu, když se Iásón s pomocí jeho dcery Modr* 
zmocnil zlatého rouna, které mu zajišťovalo moc. V následujírlrli 
verších, pocházejících asi z Pacuviovy tragédie Medea, naliliii 
Aiétés nad svým neštěstím.

/27 tyran Dionýsios — syrákúský samovládce Dionýsios Mlada 
musel odejít do Korinta do vyhnanství r. 344 př. n. 1. v důsleillin 
povstání Timoleontova.

Která nestoudnost jc větší než Tarquiniova? — poslední římukV 
král Tarquinius Superbus, vyhnaný r. 510 př. n. 1. z Ěíma, M 
marně pokoušel zmocnit se znova vlády s pomocí Yejanů a Lati 
nů. Zemřel r. 495 př. n. 1. v Cumách.

13/ 28 Vím, že jsem zplodil smrtelné — verše z Enniovy tragédie Telaini'ni,

14/29 slova Théseova u Eurípida — ze ztracené tragédie Théseus. Tónin 
úryvek, volně přeložený Ciceronem, se zachoval i v origiurtl-* 
v Plútarchově Útěše pro Apollónia.

/30 Proto každý na vrcholu štěstí — verše z Terentiovy komedii1 
Phormio, II, 1, verš 241 a n.

15/31 Marcus Crassus Starší — děd pozdějšího triumvira Crassa, pnu 
tor z r. 105 př. n. 1.

18/39 Telamúnovi štvanému z vlasti — citované verše jsou pravděpo« 
dobně z Acciovy tragédie Eurysaces; mluví Teukros.

/40 to se ovšem nenazývá rozkoš — výklad o tom podává Cicern 
v díle O nejvyšším dobru a zlu, II, § 4—17.

/43 aby si raději poslechl hlas vodních varhan — byly vynalezeny 
ve 2. stol. př. n. 1. Ktésibiem Alexandrijským a měly sedm píšťal

19/44 Rozhodně mi nyní chybí — zlomek z Enniovy tragédie Thyestfin 
Mluví Thyestés.



Kdys mocná sama — verše z Enniovy tragédie Andromacha.

/45 ti dnešní Euforiónovi zpěváčci — Cicero se vyslovuje pohrdavě 
o literární skupině poetae novi „noví básníci“, která v polovině
1. stol. př. n. 1. navazovala v Římě na helénistickou poezii a 
vzdalovala se od národní tradice reprezentované především 
Enniem. Euforión z Chalkidy, řecký uěenec a básník zc 3. stol., 
autor těžko srozumitelných básní, byl překládán a napodobován 
hlavně Comeliem Galiem.

20 / 47 chyba, kterou má společnou s některými jinými — s Aristippem 
a stoupenci kyrénské školy.

/48 Gaius Gracchus také slovy chránil státní pokladnu — Cicero na
ráží na jím prosazený zákon lex Sempronia frumentaria z r. 123 př. 
n. 1., podle něhož měl v Římě každý občan právo nakoupit ve 
státních sýpkách určité množství obilí za cenu podstatně nižší, 
než byla běžná cena (zhruba polovinu); rozdíl platil stát. Lucius 
Calpurnius Piso Frugi, konsul z r. 133 př. n. 1., byl známý svou 
mravní bezúhonností.

lil/50 epikúrovci, moc hodní lidé — Cicero mluví o epikúrovcích iro
nicky, jako by chtěl říci: ,,To je ale vše, co se o nich dá říci, 
jsou to hlupáci, a ti bývají dobromyslní.“

/51 Marcus Cato a Lucius Lentulus — Marcus Porcius Cato byl za
přisáhlým nepřítelem Kartága a při každé příležitosti pronášel 
svůj názor, že by Kartágo mělo být zničeno, kdežto Lucius Cor- 
nelius Lentulus Lupus, konsul z r. 156 př. n. 1., to nepovažoval 
ani za nutné, ani za vhodné.

22153 po zajetí krále Persea — po bitvě u Pydny r. 168 př. n. 1.

jsem viděl v otroctví i četné Korinťany — Korint byl Římany zni
čen r. 146 př. n. 1. Cicero viděl Korint pravděpodobně r. 79, tedy 
o 67 let později.

lidi z Argu nebo ze Sikyónu — důležitá města na Peloponnésu. 
Jsou zde uvedena jako příklady měst ušetřených od zkázy.

23/56 Diogenés —■ ze Sinopy, pověstný kynik ze 4. stol. př. n. 1.

pro Gaia Fabricia byla (chudoba) snesitelná — Gaius Fabricius 
Luscinus odmítl r. 280 př. n. 1. dary, které mu nabízel Pyrrhos.



Y rétorských školách sloužil jako příklad člověka pohrdiijluthj 
bohatstvím.

24/57 velmi mocný král chválí jednoho starce — Agamemnon v I i
pidově líigenei v Aulidě, v. 16—18 prohlašuje, že závidí ntii......... i
otrokovi, který „tráví život bez nebezpečí, neznámý, beze nim i 
zatímco on musel kvůli svému postavení obětovat dceru ífigum ¡..

25/59 jak píše náš Antiochos — Antiochos z Askalóny v Palestim' Jíl 
v 1. stol. př. n. 1., byl žákem Filónovým a po Kleitomachovi ti-IM 
novou Akadémii. Jeho přednášky v Athénách poslouchalo mimlm 
Římanů, např. Cicero a Brutus — proto „náš Antiochos“.

chválil ony Eurípidovy verše — zlomek z nedochované trag! X 
Hypsipylé.

/61 proto dostal zármutek v řečtině jméno lypé — slovo lypé je upni" 
váno etymologicky se slovesem lyó „uvolňuji, rozpouštím 
tak jako u Platóna v Kratylovi, XXXII, 419 c.

26/62 vylíčení Agamemnona u Homéra — v íliadě X, v. 14—15. 

u Accia — zlomek hry Nyktegresia — Noční stráž.

/63 Aischinés útoči na Démosthena -—■ oba slavní athénští řeflnti i 
ze 4. stol. př. n. 1. byli politickými odpůrci — Démosthenés v« 
roval před nebezpečím makedonské rozpínavosti, Aischinf» 
s makedonským králem Filippem sympatizoval. Při zprávě o smrti 
makedonského krále Filippa, když celé Řecko jásalo, že je konci1«# 
osvobozeno od útlaku, předstoupil Démosthenés, ačkoli ještě 1>\I 
ve smutku, protože mu před týdnem zemřela dcera, před sliní 
mážděné spoluobčany oblečen v bílé roucho a s věncem na hlaví 
a navrhl, aby se slavnostní obětí vzdaly díky bohům, že je zbavil' 
tak strašného nepřítele. Jeho dávný protivník Aischinés mu M 
velmi ostře vytýkal v řeči proti Ktésifóntovi.

jak říká Homér o Bellerofóntovi — v íliadě VI, 201 n. Belloro« 
fón truchlil nad smrtí svých dětí Láodameie a ísandra. Alej h li i 
pláně v Kilikii prý dostaly jméno právě podle Bellerofóntuvu 
bloudění, řecký alé.

Nioba je zobrazována kamenná — zkameněla z žalu, když jako 
trest za její rouhání postřílel Apollón s Artemidou všechny jc|i 
děti.



proměněná v psa — za to, že oslepila thráckého krále Polyméstora; 
Polyméstór zabil totiž jejího syna, jenž mu byl svěřen do opa
trování.

chůva u Ennia — v tragédii Medea ve vyhnanství.

¡17 / 65 Terentiův Heautontimórúmenos — I, 1, 95. S Chremétem mluví 
hlavní postava hry Menedémos, který se chce potrestat za to, 
že vyhnal z domu svého syna.

Čte se u něho (u Homéra) toto — Ilias XIX, 226 n. Odysseus se 
snaží utěšit Achillea v jeho zármutku nad smrtí Patroklovou.

/66 spatřili Gnaea Pompeia klesat pod ranami — po porážce u Farsálu 
r. 48 př. n. 1. zamířil Pompeius do Egypta, rádci krále Ptolemaia 
ho nechali hned po přistání zavraždit, aby se zavděčili Caesarovi. 
Pompeiova manželka Cornelie a syn Sextus uprchli do Tyru (podle 
Livia na Kypr).

'.111/67 onen člověk u Eurípida — zlomek z tragédie Fríxos.

/68 zármutek spojený s truchlením — totiž nad ztrátou někoho dra
hého.

/69 když Aristotelés vytýká —- pravděpodobně ve ztraceném díle
O filosofii.

jelenům a vránám... dala (příroda) život velmi dlouhý — podle 
Hésioda žily vrány devět lidských věků a o jelenech se soudilo, 
že se mohou dožít až čtyř set let.

/70 Quintus Maximus — diktátor Quintus Fabius Maximus Cunctator.
O jeho chování po synově smrti se Cicero zmiňuje i v díle Cato 
Starší, 4, 12.

Lucius Paulus — Lucius Aemilius Paulus ztratil dva syny v r. 167 
př. n. 1., když slavil triumf nad Makedonií.

Marcus Cato — Marcus Porcius Cato Censorius ztratil staršího 
syna r. 152 př. n. 1.

designovaný praetor — zvolený na příští rok. Volby se konaly 
v druhé polovině roku, od zvolení do nástupu úřadu 1. ledna byli 
úředníci označováni jako designali.



29/71 jsou vznášeny tyto námitky — ze strany peripatetiků.

u Sofoklea Oileus — v ztracené tragédii Aiás Lokerský.

31/75 Zénón — stoik.

/76 Aischylův Prométheus — v tragédii Spoutaný Promili» m
v. 377 n.

32/77 Sókratés... přesvědčil Alkibiada — tento ctižádostivý athinukf 
politik se stýkal také se Sokratem. Trochu jinak tuto přlhi i 
vypravuje Platón v Symposiu XXXII, 215.

34/83 volný čas, ať už je jakýkoli — trpký povzdech Cicerona, který !■ 1
politickými poměry donucen žít stranou veřejného života.

KNIHA ČTVRTÁ

1/1 královská nařízení — ustanovení týkající se veřejného a soukri) 
mého života, která vydával král bez účasti kohokoli jiného, kdettn 
zákony byly schváleny shromážděním národa, jemuž byly pfinl 
loženy.

provokaci — právo římského občana odvolat se k sněmu v |>ll 
padě, že byl odsouzen k trestu smrti, k těžkému tělesnému třeni» 
nebo k pokutě vyšší, než bylo stanoveno. Sněm rozsudek bll'1 
schválil, nebo zamítl.

radu otců — senát.

když byl stát zbaven královské vlády — r. 510 př. n. 1.

v šesti knihách „O státě“ — v tomto pojednání Cicero vytiAM 
římskou ústavu jako dokonalou. Dílo se zachovalo jen částeční,

/2 měli přece takřka před očima Pýthagora — Pýthagorás přiSil 
v 6. stol. př. n. 1. ze svého rodiště Samu do jižní Itálie a zaloí.il 
v Krotónu svou slavnou školu. Cicero mu přisuzuje zásluhu
o rozšíření kultury.

Lucius Brutus — předek Bruta, jemuž Cicero věnoval toto dílo. 
R. 510 př. n. 1. měl hlavní zásluhu na vyhnání krále a na zřízeni 
republiky.



/3 i krále Numu považovali... za pýthagorovce — podle pověsti 
vládl Numa Pompilius jako druhý král v Římě od r. 714 do 
r. 671 př. n. 1., tedy mnohem dříve, než žil Pýthagorás.

2/3 chvalozpěvy na vynikající činy slavných mužů — tzv. carmina 
convivalia.

/4 báseň Appia Caeka — touto básní je asi míněna sbírka sen
tencí.

v jednom dopise adresovaném Quintovi Tuheronovi — Quintus 
Aelius Tubero, tribun lidu r. 133 př. n. 1., odpůrce Tiberia Grac- 
cha, žák a přítel Panaitiův, je Ciceronem chválen pro své přísné 
mravy.

3/5 když byli Laelius a Scipio mladí — r. 155 př. n. 1., když bylo 
Laeliovi asi 33 a Scipionovi 30 let, poslali Athéňané jako vyslance 
do Říma stoika Diogena ze Seleukie (Babylónie), akadémika 
Kameada z Kyrény a peripatetika Kritoláa z Fasélidy. Jejich 
pobyt v Římě se protáhl, filosofové toho využili k přednáškám 
a získali mezi mladými Římany mnoho nadšených poslucha
čů.

4/7 Jakmile jsme v naší zahradě... sestoupili na dolní cestu — jinde 
ji Cicero označuje názvem „má Akadémie“.

11/18 strach z nastávající práce ■— za těmito slovy vypadla v textu de
finice studu; podle kontextu zněla asi takto: stud je strach z han
by, který vyvolává ruměnec.

/19 známý výrok Enniův — zlomek z jeho tragédie Alcmaeon. Ob
šírněji je citován v De orátore III, 218.

11/25 v Atiliově Misogynu — „Nepříteli žen“; Atilius, zařazený Volca- 
ciem Segiditem na 5. místo v kánonu komických básníků, v něm 
přepracoval Misogyna Menandrova.

Timónovi zvanému Misanthrop — „Nepřítel lidí“; tento Athéňan 
z 5. stol. př. n. 1. se stranil společnosti, protože ve vztazích mezi 
lidmi viděl jen faleš a zradu.

/27 nenávist k ženám, například Hippolytova — Hippolytos, syn Thé- 
seův, ctitel panenské bohyně Artemidy, je líčen jako nepřítel 
žen ve stejnojmenné tragédii Eurípidově.



14/32 korintský kov — bronz vyráběný v Korintu byl obzvláště cnttM 
zejména nádoby z něho zhotovené.

neboť lidská přirozenost není stejně náchylná ke všem vadAm
text je porušen; přeloženo podle Pohlenzovy konjektury.

15/35 všechno počínání rovnováha ztrácí — pravděpodobně citát ». mi 
které komedie Quinta Trabey.

16/35 nechávají v podsvětí nad Tantalem viset balvan — běžnější vct*| 
mýtu o Tantalovi mluví o tom, zeje týrán stálým hladem a m ni 
žízní a jeho utrpení že je zvýšeno tím, že je ponořen ve vi •! 
a nemůže se napít, a že nad ním visí zralé plody, a on je neimiíp 
utrhnout. O balvanu, který nad ním visí a hrozí každou clu ti* 
spadnout, mluví často filosofové. Následuje citát z neznámí- li# 
gédie.

17/40 U Fannia stojí — Gaius Fannius, římský řečník a dějepisec z <1 > •>
hé poloviny 2. stol. př. n. 1., byl autorem Análů, které Cicero....'»li
dost vysoko.

Publius Rupilius těžce nesl —byl to konsul z r. 132 př. n. 1. ,l«t
potvrzuje i Plinius (Naturalis historia VII, 36), zpráva o brat rov# 
neúspěchu ve volbách zastihla jej nemocného (šlo o poměrně Irlikt 
onemocnění) a zapůsobila na něho tak silně, že z ní měl smrt.

18/41 člověk, který se vrhne z Leukadské skály — nejjižnější výbětab 
na ostrově Leukadě v Iónském moři. Podle pověsti z ní škrtl.ih 
do moře nešťastně zamilovaní, aby se vyléčili.

19/44 Themistoklés se v noci procházel —- tento ctižádostivý athén .1 
politik byl zžírán touhou překonat Miltiada, vítěze nad Peřinu i 
u Marathónu v r. 490 př. n. 1. Jeho zásluhou porazili Athéňimí 
perské loďstvo r. 480 př. n. 1. u Salamíny.

Pýthagorás, Démokritos i Platón procestovali nejvzdálcnf|M
země — Platón byl v Egyptě, v Itálii a na Sicílii, o Démokril">l 
se tvrdilo, že konal dlouhé cesty po Egyptě a Orientě, 11 >, I 
také v Athénách, Pýthagorás byl v jižní Itálii — zprávy o cestin li 
posledních dvou jsou málo zaručené.

20/45 známý výrok Afraniův — citáty pocházejí z neurčené ztracmc 
komedie.



POZNÁMKY

21/48 To platí pro gladiátory — před vstupem k zápasům v aréně liyli
i drážděni, aby bojovali plni vzteku.

Mluví spolu — citát z neznámého básníka.

22/49 Aiás postupuje bez této gladiátorské hněvivosti — o souboji Aiun- 
ta, syna Telamónova, s Hektorem vypráví Homér v Iliadě,

VII, v. 211 n.

Torquatus, který první dostal toto příjmení — podle tradice v době 
druhého galského vpádu r. 361 př. n. 1. zabil mladý Titus Man- 
lius Gala obrovské postavy, stáhl mu zlatý náhrdelník (torques) 
a navlékl si ho na krk. Dostal za to příjmení Torquatus.

Marcellus nebyl u Clastidia tak statečný — Marcus Claudius 
Marcellus porazil v r. 222 př. n. 1. u Clastidia Galy.

/50 zakryl štítem Paeligna Marka Allienia — nic bližšího o tom není 
známo.

Pokud jde o Lucia Bruta — r. 509 př. n. 1. se Tarquinius pokusil 
získat s etruskou pomocí zpátky vládu v Římě. Jeho syn Arruns 
a konsul Lucius Iunius Brutus se do sebe v bitvě pustili s takovým 
zápalem, že oba zemřeli následkem zranění, která si vzájemně za
sadili.

Théseus... chytil za rohy marathónského býka — Hercules při
vezl z Kréty býka, Eurystheus ho pustil na svobodu, býk se do
stal do Attiky a pustošil krajinu u Marathónu. Théseus ho chytil 
a obětoval Apollónovi.

23/51 Scipio, ten, co byl pontifex maximus — Publius Cornelius Scipio 
Nasica Serapio vzbouřil lid v r. 133, když se Tiberius Gracchus 
potřetí ucházel o úřad tribuna lidu. Gracchus a jeho stoupenci 
byli pobiti. Tehdejší konsul Publius Mucius Scaevola nechtěl 
sáhnout k násilí.

/52 jestliže jsem však něco takového vykonal — Ciccro myslí přede
vším na to, jak za svého konsulátu v r. 63 př. n. 1. odhalil a potla
čil Catilinovo spiknutí.

Achilleus a Agamemnón, když se hádají — v 1. zpěvu íliady, 
v. 101—305, když se ve sněmu oba hrdinové dostali do sporu
o vlastnictví zajaté Bríseovny.
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Aianta — Telamónovce.

jednal jako hrdina — citát z neznámé tragédie.

24/54 vady jsou závislé na mravech — etymologie slova morosus „nu zu
tý“ od slova mores „mravy“ není správná.

25/55 připravujeme knižní vydání řečí — řečníci pro publikaci své fnflt 
upravovali, leckdy úplné přepracovávali.

A kdo to potrestá? — verš z Acciova Átrea.

29/62 ať už je nejvyšším dobrem, co je čestné — Cicero naráží na růlDl 
teorie o nejvyšším dobru, jak je probíral v díle O nejvyšSlm 
dobru a zlu dokončeném před započetím práce na Tuskulánkíirli 
Yiz též 5. knihu, 30, 84 n.

31 / 67 To jsme řekli už dříve — v § 14.

Hektór u Naevia — v nedochované tragédii Hektorův odjezd

onen člověk u Trabey — citát z neznámé komedie Quinta Traboy 
žijícího ve 2. stol. př. n. 1.

32/68 o ní (lásce) Caecilius říká — verše pocházejí pravděpodobní 
z jeho komedie Synaristosae napsané podle Menandra.

/69 náčelník Argonautů — Iásón v Enniově tragédii Medea ve vy
hnanství.

u jiného básníka — u Pacuvia nebo Accia.

33/70 láska přátelská —• homosexuální, v Řecku dovolená.

v řeckých gymnasiích — sportovních střediscích. Jméno je odvn 
zeno od gymnos „nahý“, protože v nich jinoši cvičili nazí.

/71 co chce u Eurípida Láios? — v ztracené Eurípidovč tragédu 
Chrýsippos vystupoval thébský král Láios, který byl zamilovňn 
do Pelopova syna Chrýsippa.

34/71 kterého ne neprávem obviňuje Dikaiarchos — nevíme proč.

/ 72 v Dívce z Leukady — komedie římského autora komedií Scxlu



Turpilia, v níž se nešťastně zamilovaná dívka vrhla z Leukadské 
skály.

35/76 Bezpráví a podezření —- verše z Terentiova Eunucha, I, 1, 14 n.

36/ 77 hádka dokonce mezi bratry — úryvek z Enniovy tragédie Ifigenie.

Teď větší hrůzu — tento i následující úryvek jsou z Acciovy tra
gédie Átreus. Viz pozn. k 1. knize, 44, 106.

37/79 král Alexander jen taktak na sebe nevztáhl ruku — Alexander 
Makedonský při jedné hostině zabil v návalu prchlivosti svého 
přítele Kleita, který mu u řeky Graniku zachránil život.

/ 80 je strach podobně — text je porušen.

Zópyros — Cicero, De fato 5, 10: „Prohlásil Sokrata za hloupého 
a těžkopádného... a dodal, že je i záletný.“

KNIHA PÁTÁ

1/1 Z knihy, kterou jsi... napsal — Brutus napsal pojednání O ctnosti.

/ 4 této pochybnosti nás zbavil tvůj strýc, Brute —• Cato Utický, jehož 
sestra Servilia byla Brutovou matkou; tím, že si vzal po Caesa- 
rově vítězství dobrovolně život, aby nemusel žít v nesvobodě, 
dokázal, že mudrce může jeho ctnost učinit nezávislým na vněj
ších věcech.

3/7 o oněch sedmi, jimž Řekové říkali sofoi — mudrci; slavných sedm 
mudrců, mezi něž jsou vždy počítáni Thalés, Biás, Pittakos a 
Solón a jako další tři někteří z této skupiny: Kleobúlos, Oheilón, 
Mysón, Periandros, Anacharsis a Epimenidés.

o Lýkurgovi — podle tradice tvůrci spartské ústavy a vojenské 
organizace. Doba jeho života je udávána různě. Podle Ciccrona 
(O státě II, 10) byla jeho ústava vydána r. 884 př. n. 1. a Homér 
žil „asi třicet let před Lykúrgem“.

o Odysseovi a Nestorovi — oba se za trójské války vyznamenali 
obezřetností a rozvahou v nebezpečí.

4/9 jedné z těch slavností — olympijským hrám.



čestný věnec — odměna vítěze.

I my jsme vyšli do tohoto života z jiného života a z jiné přirn*< 
nosti — pýthagorovci věřili v metempsychózu — převtělovAtil 
duší.

/10 poslouchal Archeláa — Arckeláos z Míléta žil v 5. stol. př. n I 
a zabýval se i etikou. O Sokratovi jako jeho žákovi mluví někli li 
pozdní autoři, viz např. Diog. Laert. II, 16, II, 19.

nechal filosofii sestoupit z nebe — nezabýval se problémy vznl 1» 
světa a obrátil se ke zkoumání sebe samého a vztahů mezi lidmi, 
a je tedy zakladatelem etiky.

/II filosofickým školám -— např. megarská, kynická, akadémlolk», 
peripatetická, stoická.

co je nejpravděpodobnější — metoda nové Akadémie zaloí.mií 
ve 2. stol. př. n. 1. Karneadem.

5/13 posazený na koně v mučírně — eculeus „koníček“ byl muMtf 
nástroj, jehož hlavní součástí byl vodorovný trám s ostrou hra 
nou, na nějž byl mučený posazen a přivázán.

7/20 Xerxés — perský král vládnoucí v letech 485—465 př. n. I 
Podobně se mluvilo i o jiných perských králích, že se sháněli ni ni' 
po nových požitcích. U perského dvora byli např. lidé, jojii'h 
úkolem bylo vymýšlet nová jídla (kainopoiétai).

8/21 Brutus vycházející z Arista a Antiocha — dva bratři pocháznjl'1
z Askalóny v Palestině, měli jako akadémičtí filosofové vidli 
vliv na Římany, kteří za nimi přicházeli do Athén, kde Antioidmt 
vedl po Filónovi akadémickou školu. Cicero se dobře znal s idif 
ma.

/22 V čem je kdo důsledný — zda Brutus, nebo já.

jako imperátor •— r. 51 působil Cicero jako prokonsul v Kilil " 
v Malé Asii, po úspěšné srážce s Parthy mu vojáci dali čoutiif 
titul imperátor. Jeho athénský pobyt při návratu z Kilikie spU'l j 
do r. 50 př. n. 1.

9/25 To štěstí řídí život, moudrost nikdy ne — myšlenka přisuzovntll 
dramatikovi Chairémonovi.



/26 Antisthenés — protože za jediné dobro považoval ctnost. Tento 
zakladatel kynické školy byl proslulý svou střídmostí, stejně 
jako Sókratés.

10/30 slavným dávným filosofům — Speusippos byl Platónův synovec 
a nástupce ve vedení akadémické školy, Xenokratés z Chalké- 
donu řídil Akadémii po Speusippovi, po Xenokratovi nastoupil 
jako vedoucí Akadémie Polemón z Athén, ten se zabýval pře
vážně etickými problémy.

/31 kdyby sám sebe poslouchal — tj. kdyby ze svých řečí vyvozoval 
důsledky.

11/32 v polemice s Catonem — zejména v 20. kapitole.

mezi Zénónem a peripatetiky až na nová slova není žádný rozdíl
— stoikové, zde zastoupení Zénónem, a peripatetikové vycházející 
v etice ze Sokrata se v podstatě shodují, liší se jen v terminologii.

12/34 Zénón z Kitia, cizinec — tento zakladatel stoické školy pocházel 
z Kypru, kde bývala fénická kolonie, proto nebyl považován za 
Řeka — Cicero mu v díle O nejvyšším dobru a zlu, 4. kniha, 
20, 56 říká „ten tvůj Féničan“.

v Gorgiovi — kap. XXYI, 470 d—471 c. Jde o Platónův dialog 
z mládí, v němž mluví o rétorice.

Perdikkova syna Archeláa — makedonského krále z let 413 až 
399 př. n. 1., obdivovatele umění, který na svůj dvůr povolával 
řecké umělce a básníky.

/36 v Epitafiu — Platónův dialog pojednávající o výmluvnosti, 
obyčejně nazývaný Menexenos. Úryvek citovaný Ciceronem je 
v kap. XX, 247 e—248.

onen starý příkaz — Méden agan — Ničeho příliš.

15/45 Váháš snad... — anakolut, jakých je v díle víc — buď vinou 
rychlé práce, kdy Cicero dodatečně styl nepropiloval, nebo je 
někdy Cicero užívá úmyslně, aby navodil představu nenuceného 
rozhovoru.

16/46 co chválí Antikleia — citát z Pacuviovyhry Koupel. Antikleia se 
jmenovala Odysseova matka, v Odyssei (XIX, 353 nn.) myje



Odysseovi po návratu na Ithaku nohy chůva Euryklea. Clcnm 
asi jména zaměnil z nepozornosti.

/47 čemu tito říkají „dobra“ — peripatetikové a akadémikové.

17/49 jak se... chlubil Epameinóndás — následuje překlad prvního 
verše z nápisu na Epameinóndově pomníku v Thébách. Celý 
nápis (dvě disticha) je dochován u Pausánia, IX, 15, 4.

Africanus — Scipio Africký Starší. Verše jsou Enniovy.

maeotských bažin — Azovské moře.

/51 Kritoláovy váhy — peripatetik Kritoláos přisuzoval dobrům tě
lesným a vnějším nepatrnou váhu.

18/52 příkaz Átreův — pravděpodobně citát z Acciovy tragédu- 
Átreus.

19/54 Gaius Laelius byl konsulem jen jednou — v r. 140 př. n. 1. s Quiu
tem Serviliem Caepionem. Předcházejícího roku přes své zásltiliv 
a přes svou popularitu byl poražen Quintem Pompeiem Nepo- 
tem.

čtyřikrát (konsulem) jako Cinna — Lucius Cornelius Cinna, jeden 
z vůdců demokratické strany (populárů), byl konsulem r. 87 př. 
n. 1. Byl vyhnán z Říma svým kolegou Gnaeem Octaviem, vrátil 
se s Mariem a s armádou a vynutil si pak konsulát r. v 86, 85 n 
84. Zavedl hrůzovládu, při níž přišlo o život mnoho jeho politic 
kých protivníků.

/56 když se dělil o vítězství nad Kimbry —■ r. 101 př. n. 1. u Vercoll 
Quintus Lutatius Catulus je přirovnáván k Laeliovi jednak pru 
mírnost své povahy, jednak pro své velké vzdělání i činnost )i 
terámí —- psal paměti, pokusil se i o poezii.

20/57 Die «, ... tyranem osmatřicet let — v letech 405—367 př, 
n. 1.

21/61 určil mu Dionýsios místo na zlatém lehátku — bylo zvykem 
při hostině ležet.

22/63 se dvěma pýthagorovci — jména těchto pýthagorovců jsou udá
vána různě, např. Dámón a Fintiás.



a to jsem byl přitelem Aquiniovým — nic o tomto básníkovi ne
víme.

23/ 64 Od prachu, do něhož rýsoval — matematici mívali ve zvyku po
sypat desku jemným prachem a v něm pak špičatou hůlkou rý
sovali.

Když jsem byl kvéstorcm — r. 75 př. n. 1., jeho úředním sídlem 
bylo Lilybaeum na západě Sicílie.

24/68 známý trojí plod duše — fyzika, etika, dialektika.

/69 jiných sedm — tj. Slunce, Měsíc a pět tehdy známých planet.

25/70 poznání, k němuž vybízí delfský bůh — Apollón svou výzvou 
Gnóthi seauton — Poznej sám sebe.

/72 svou rozvážností — text je porušen

26/75 ti, kteří soudí, že nic... v cem není čestnost — tj. stoikové.

211/80 jak už jsem řekl — v § 13.

31/88 od toho, komu říkám měkký — od Epikúra.

32/90 Skyth Anacharsis -— dopis není autentický, je to pozdní ky- 
nizující podvrh.

/ 91 padesát talentů — talent byla jednotka váhy, která byla různá 
v různých zemích a v různých dobách a pohybovala se mezi 
20 a 60 kg. Athénský talent měl 26,196 kg. Talent byl současně 
účetní jednotka — větší majetek se počítal na talenty stříbra. 
Padesát talentů bylo tedy 1309,8 kg stříbra. Talent se dělil na 
šedesát min; Xenokratés si tedy vzal setinu nabízeného daru.

34/97 Dáreios — jde o posledního perského krále Dáreia III.

Ptolemaios —■ v Egyptě vládlo víc králů tohoto jména.

/ 98 tyran Dionýsios — Dionýsios I. Starší ze Syrákús.

/ 99 Xenofón vykládá o stravě Peršanů — v díle O Kýrově vychování,
I, 2, 8.



I

35/100 dopis Platónův adresovaný Diónovým příbuzným — 7. dupl.
Dión, švagr syrákúského tyrana Dionýsia I, byl při prviii l'l» 
tónově návštěvě v Syrákúsách v r. 388 jeho žákem.

/101 Sardanapalla, pohádkově bohatého krále syrského ■—• král AMiii 
banipal vládl od r. 669 až asi do r. 631 př. n. 1. v Assýrii — Mmltl 
autoři ji často zaměňují za Sýrii.

/102 odkud je (sochy a obrazy) mají —- většinou byly uloupeny v itfc 
kterém městě s řeckým obyvatelstvem.

37/107 Xenokratés... — jména jsou sestavena do dvojic: XenokruK.
z Chalkédonu a Krantór ze Soloi jsou zástupci staré Akadřml», 
Arkesiláos z Pitany a jeho žák Lakydés z Kyrény jsou zástup. i 
střední Akadémie, Aristotelés, zakladatel peripatetické Školy, 
a jeho žák a nástupce Theofrastos z Lesbu tvoří další dvnjlil, 
Zénón z Kitia a Kleanthés z Assu jsou zakladatelé stoické školí, 
pak přichází Chrýsippos ze Soloi, obnovitel stoicismu, a jeho itrt' 
sledovník Antipatros z Tarsu, pak Karneadés z Kyrény a jrlni 
žák Kleitomachos z Kartága, zástupci nové Akadémie, polom 
Filón z Lárissy a Antiochos z Askalóny, akadémikové, a nakomxt 
dva slavní stoikové nedávné doby Panaitios z Rhodu a PoiW 
dónios z Apameie.

/108 větu Teukrovu — když ho otec Telamón vyhnal z domova, p> 
tože se vrátil od Tróje sám, bez bratra Aianta.

/109 překonával Platón Xenokrata — všichni čtyři žili v Athéní li 
ale Platón a Polemón byli Athéňané, kdežto Xenokratés pochdMI 
z Chalkédonu a Arkesiláos z Pitany.

38/112 Náš starý známý Appius — Appius Claudius Caecus, významný
státník ze 4. a 3. stol. př. n. 1.

39/113 co je dovoleno každý den některým Řekům — narážka na Řeky, 
kteří žili v Římě a nechávali se vydržovat.

/115 rozmlouvá dokonce s beranem — když ho Odysseus oslepil. 
Viz Odysseia, IX, 447 n.

40/116 Marcus Crassus — triumvir.

/117 sílu puchýřníka — je jedovatý; výtažek z puchýřníků se používal
jako jed.



/118 Paulus řekl Perseovi — konsul Lucius Aemilius Paulus porazil 
makedonského krále Persea a přivedl ho jako zajatce do Říma, 
aby byl ozdobou jeho triumfu. Perseus se mohl vyhnout účasti 
na triumfu sebevraždou.

11/118 Bud pij, nebo jdi pryč — řecký É píthi, é apithi (Buď táhni s ná
mi, nebo táhni od nás).

/121 těchto druhých pět knih — jako mu poslal pět knih O nejvyšším 
dobru a zlu, které napsal téhož roku.

CATO STARŠÍ 0 STÁŘÍ

1/1 Když ti pomohu, Tite — citát z Enmových Análů — Letopisů. 
Titus Quinctius Flamininus, konsul r. 198 př. n. 1., vedl válku 
s makedonským králem Filippein Y. Tyto verše vkládá Ennius 
do úst épeirskéinu pastýři, kterého poslal épcirský kníže Charo- 
pus a který Flamininovi slibuje, že za odměnu dovede Římany 
horskými stezkami do makedonského tábora. Cicero se těmito 
verši obrací na svého přítele Tita Pomponia Attika, jemuž toto 
dílo věnuje.

že sis z Athén nepřinesl jen příjmení — Titus Pomponius pobýval 
v Athénách přes dvacet let, důkladně se seznámil s řeckým jazy
kem i řeckou kulturou, takže mu pak říkali Atticus-Attičan.

i tebe občas vážněji zneklidňuje totéž co mne — politická situace 
po Caesarově smrti, vzrůstající vliv Antoniův, jestliže byl dialog 
publikován až po Caesarově smrti, nebo Caesarova diktatura.

/2 nám oběma společného břemene — Ciceronovi bylo dvaašedesát 
let, Attikovi pětašedesát.

2/4 Scipio — Publius Comelius Scipio Aemilianus Africanus Mi- 
nor Numantinus. Zde začíná vlastní traktát, který se podle 
Ciceronovy fikce odehrává v Catonově domě rok před jeho smrtí 
v roce 150 př. n. 1.

břemeno těžší než Etna —• toto běžně užívané přirovnání má svůj 
základ v báji, podle níž byli pod Etnou zavřeni Giganti poražení 
v boji s bohy. Tíhu stáří přirovnává k tíze Etny poprvé Eurípi- 
dés v Hérakleovi, verš 638 n.



/5 kéž by (moje moudrost) byla hodná... mého příjmení -— příjiin
ním Sapiens — Moudrý byl Cato označován už za svého život n

že se dám vést přírodou jako nejlepší vůdkyní — žít ve shodí h |iřl 
rodou (přirozeností) byla hlavní zásada stoiků.

4/10 oblíbil jsem si Quinta Fabia — Quintus Fabius Maximus, zvím V 
Cunctator-Váhavý, protože se jako vrchní velitel za druhé puti 
ské války vyhýbal přímému střetnutí s Hannibalem. Když lni 
r. 209 př. n. 1. popáté konsulem, dobyl zpět Tarent, který («1 
na tvrz) před ICartáginci vyklidil Marcus Livius Macatus — < i 
cero omylem uvádí Marka Livia Salinatora.

táhl jsem... na Capnn — byla Římany dobyta zpět r. 211 př. n l

jsem se stal kvéstorem — tento nejnižší z kurulskýeh úřadu srn 
stával Cato v r. 204 — za konsulátu Tuditanova a Cethegovn,

na podporu Cinciova zákona o darech a odměnách — římské zá
kony byly označovány rodovým jménem navrhovatele a lcckiiy
i stručným určením, čeho se zákon týká: tento „lex Cincia <li 
donis et muneribus“ byl navržen r. 204 př. n. 1. tribunem lirlii 
Markem Cinciem Alimentem a zakazoval dávat dary obhájcům 
na soudě.

můj přítel Ennius — ve svém historickém eposu Annales — Letu- 
pisy. Cato poznal Ennia jako vojáka na Sardinii v r. 204 př. ». I, 
a přivedl ho do Říma.

/II Když byl podruhé konsulem — v r. 228 př. n. 1. Oblast picenakA 
a galská ležela na západ od Arimina; byly to římské státní po 
zemky (ager publicus) odňaté galskému kmeni Senonů r. 2í!.'i )>r 
n. 1. Jejich rozdělení navrhl tribun lidu Gaius Flaminius (tmi, 
který pak padl jako konsul r. 217 př. n. 1. v bitvě u Trasimenskéh- 
jezera) už v r. 232 př. n. 1. — Ciceronova zpráva je nepravda 
podobná.

a když byl augurem •—- starobylé kolegium augurů složené ze čtyř 
patriciů a pěti plebejů ustanovených doživotně mělo za úkol 
zkoumat vůli bohů — pozorovat let a chování ptáků a jiné úkazy 
čili konat auspicia. Podle tohoto výroku považoval Fabius li 
správné přizpůsobit výklad věštby zájmům státu.

/12 svého syna — jmenoval se rovněž Quintus Fabius Maximu»,



jeho úřední kariéra byla jedinečná: r. 216 byl vojenským tribu
nem, 215 kurulským aedilem, r. 214 praetorem, 213 konsulem. 
Zemřel mezi lety 207 a 203 př. n. 1.

jak se vyznal v augurském právu — v přesné určených předpi
sech o postupu při konáni auspicií.

válku, nejen domácí, ale i cizí — kterou vedli Římané i jiné ná
rody, tj. znal dějiny římské i cizí.

5/13 Platón, který zemřel v jedenaosmdesáti letech při psaní — podle
Diogena Laertia zemřel při svatební hostině.

/14 letošní konsulové — Titus Quinctius Flamininus a Manius Acilius 
Balbus byli konsuly r. 150 př. n. L, do tohoto roku Cicero za
sazuje děj našeho pojednání. Ennius zemřel r. 169 za konsulátu 
Gnaea Servilia Caepiona a Quinta Marcia Filippa.

zákona navrženého Voconiem — tribun lidu Quintus Voconius 
Saxa navrhl r. 169 př. n. 1. zákon, podle něhož nebylo dovoleno 
občanům zapsaným v první třídě učinit hlavním dědicem ženu.

6/15 Lucius Paulus, tvůj otec — Scipio byl do rodiny Scipionů adop
tován. Jeho skutečným otcem byl Lucius Aemilius Paulus Ma- 
cedonicus, konsul r. 182 a 168 př. n. 1. Za svého druhého konsulátu 
porazil u Pydny krále Persea. Jeho dcera se stala manželkou syna 
Catona Staršího; ten zemřel r. 152 po svém zvolení praetorem na 
rok 151 př. n. 1.

ostatní starci — Gaius Fabricius Luscinus, dvojnásobný konsul 
(r. 282 a 278 př. n. 1.), censor r. 275, jako diplomat byl u Pyrrha 
v Épeiru; byl vzorem poctivosti a bystrosti. Manius Curius Den- 
tatus byl konsulem třikrát, v r. 290, 275 a 274 př. n. 1., zvítězil 
nad Samnity, Sabiny a Pyrrhem. Tiberius Coruncanius, konsul 
r. 280 př. n. 1., bojoval s Etrusky.

/16 mírové smlouvy s Pyrrhem — épeirský král Pyrrhos dvakrát Ří
many porazil (r. 280 a 279 př. n. 1.), r. 275 jej porazil u Beneventa 
Manius Curius Dentatus.

/18 prostý voják, tribun, legát a konsul — jako prostý voják sloužil 
v r. 217 nebo 216 př. n. 1., jako tribun — jeden z šesti důstoj
níků legie r. 214 a 207, r. 195 bojoval jako konsul v Hispánii 
proti odbojným kmenům a r. 191 se zúčastnil jako legát — zá



stupce velitele Mania Acilia Glabriona války se syrským krrtli m 
Antiochem III.

/19 palmu tohoto vítězství — palmová ratolest byla odmčnou •» 
úspěšný boj.

Kdyby tyto vlastnosti neměli právě starci — etymologický výklml 
původu slova senatus „senát“ odvozeného ze slova senex „•)« 
řec“.

/20 gcronti — řecký gcrontes „starci“ v počtu 28 spolu se dvěma kn.l> 
tvořiH ve Spartě tzv. radu starších — gerúsia (v určitých pH 
pádech k nim přistupovalo ještě pět eforů). Gerúsia projednávnl" 
návrhy pro lidové shromáždění a rozhodovala nejvážnější soudní 
procesy. Každý z členů musel být stár aspoň šedesát let. Byli \ u 
lení lidovým shromážděním na doživotí.

7/22 Oidipús na Kolónu — jedna ze sedmi dochovaných Sofokleový I. 
tragédií. Slepý thébský král Oidipús přijde do Athén (Kolňim», 
Sofokleovo rodiště, je athénská čtvrť) a nalezne zde v háji Ku 
menid konečně klid. Ye verších 668—719 oslavuje Sofokl* 
Athény -— Sofoklés jistě přednášel soudcům především tuto partii 
Tato historka z jeho života je asi vymyšlená — Oidipa na Kolii 
nu psal Sofoklés asi už v mladších letech (nikoli „právě <lu 
psal“).

/23 Homéra, Ilésioila, Simónida, Stésichora — po Sofokleovi uvlnll 
Cato řadu dalších řeckých básníků a filosofů, kteří se dožili vy 
sokého věku. Jsou seřazeni do dvojic: Homér (9. stol. př. n. I.) 
a Hésiodos (kolem r. 700 př. n. 1.), autoři epické a didaktické pon 
zie, Simónidés (556—468 př. n. 1.) a Stésichoros (640—555 př. n. 1 I 
básníci sborové lyriky, Isokratés a Gorgiás (5. stol. př. n. I ) 
jsou významní řečníci, Pýthagorás (6. stol. př. n. 1.) a Démokriln» 
(5. stol. př. n. 1.) jsou zástupci předsókratovské filosofie, PlatAli 
a Xenokratés (4. stol. př. n. 1.) jsou filosofové Akademie, Zénňii 
a Kleanthés (3. stol. př. n. 1.) jsou příslušníci školy stoické, k nim 
je připojen Diogenés Babylónský (je označen výslovně jako stoi I-. 
aby byl odlišen od známějšího Diogena kynika); tento Diogem 
přišel r. 155 př. n. 1. spolu s akadémikem Kameadem a perii>n 
tetikem Kritoláem do Říma jako vyslanec z Athén a nějaký řiiu 
v Římě přednášel, takže ho Laelius a Scipio mohli znát. Cato «« 
nepřiznává, že právě on se přičinil o to, aby musel Diogenés odejit 
z Říma, protože jeho přednášky podrývaly římské ctnosti. VAi 
chni jmenovaní se dožili vysokého stáří.



/24 ze sabinského kraje — ve střední Itálii, severovýchodně od Říma. 
Zde měl Cato statek.

jak říká náš Statius — Statius Caecilius, římský autor komedií, 
žil asi v letech 220—168 př. n. 1. a zpracovával náměty nové 
komedie attieké. Citovaný verš pochází z nezachované komedie 
nazvané Druzi z mládí (Synephebi) stejně jako její předloha, 
hra Menandrova.

/25 Je Pollux svědkem — jeden z Dioskúrů, synů Dia a Lédy. Při 
Pollukovi se často přísahalo.

9/27 Nic takového neřekl Sextus Aelius... Tiberius Coruncanius... 
Publius Crassus — významní právníci ze 3.—2. stol. př. n. 1. 
Sextus Aelius Paetus Catus byl konsulem r. 198 př. n. 1., Tiberius 
Coruncanius byl konsulem r. 280 př. n. 1., Publius Licinius Cras
sus byl konsulem r. 205 př. n. 1.

/28 poučovat nějakého Scipiona nebo Laelia — mladí Římané, kteří 
se chtěli věnovat veřejné dráze, získávali potřebné zkušenosti
i tak, že nějaký čas žili stále v přítomnosti nějakého význam
ného starého politika a všude ho provázeli. Cato jako příklad ta
kových mladých mužů uvádí své mladé přátele, s nimiž rozmlou
vá.

/ 29 Gnaeus a Publius Scipio i oba tví dědové — významní příbuzní 
Scipionovi: Gnaeus Cornelius Scipio Calvus byl konsulem r. 222 př. 
n. 1., Publius Cornelius Scipio byl konsulem r. 218 př. n. 1., Lu- 
cius Aemilius Paulus byl konsulem r. 219 a 216 př. n. 1., Publius 
Cornelius Scipio Africký Starší byl konsulem r. 205 a 194 př. 
n. 1.

/ 30 podle Xenofónta — athénský prozaik Xenofón napsal vedle řady 
jiných spisů také Kýrúpaideia — O Kýrově vychování, v němž 
idealizuje život Kýra Staršího, zakladatele perské říše, který 
podle Hérodota zemřel sedmdesátiletý v r. 529 př. n. 1. na bojišti 
během výpravy proti Skythům. Xenofón jej nechává umřít 
doma v kruhu rodiny; před smrtí dává Kýros rady svým synům. 
Tuto řeč (O Kýrově vychování, 8. kniha, kap. 7) Cicero volně 
překládá v § 79.

Lucia Metella — Lucius Caecilius Metellus, konsul r. 251 a 247 př. 
n. 1., nejvyšší pontifex v letech 243—221, skončil svou politickou 
kariéru, když bylo Catonovi 13 let.



10/31 jak často se u Homéra Nestór chlubí — vystupuje v íliadě 1,I ■ ■
11, 668 n, v Odysseji 3, 245 n. Byl králem v Pylu.

z jeho rtů plynula řeč... — verš z Homérovy lliady 1, 24'J n

aby mži deset Aiantů — Aiás, syn Telamónův, byl po Achillrml 
nej statečnější z řeckých hrdinů před Trójou.

deset Nestorů — v íliadě 2, 371 n. říká Agamemnón:

Kéž bych jen, otče ty Die i Athéno, kéž bych jen, Foibe, 
takových společných rádců mil deset ve vojsku našem, 
tu by hrad Priama vládce byl skácen za krátkou dobu 
silou pravice naší jsa z kořene vyvrácen, dobyt.

/32 jako prostý voják — viz pozn. k 6, 18.

radnice — curia Hostilia na foru, kde se scházíval senát.

klienti nebo hostinní přátelé — klient byl v Římě svobodný oběmi, 
který se dobrovolně svěřil do ochrany druhého Římana — ten »» 
pak stával jeho patronem. Cizinec byl v Římě bezprávný, jolm 
zájmy tu mohl hájit Říman, který s ním uzavřel tzv. hospitium 
hostinné přátelství; ten mu také poskytoval u sebe přístřeší.

11/35 syn Publia Afričana — jmenoval se také Publius Cornelius Hol* 
pio; pro své špatné zdraví se politického života neúčastnil. Nu 
dožil se vysokého věku.

druhou hvězdou našeho státu — jako jeho otec.

/ 36 ti hloupí starci z komedie — citát z Caeciliovy hry Epiklerus - 
Dědička.

/ 38 Pomáhám přátelům — jako obhájce na soudě, byla to běžná čin 
nost římského politika.

12/39 říkal tarentský Archytás — jihoitalský řecký filosof — pýthagn 
rovec, žil asi 420—-350 př. n. 1. Myšlenky, které jsou mu zde při 
sužovány, jsou pravděpodobně myšlenky pozdějších novopýtlm 
gorovců.

/41 který v bitvě u Caudia porazil konsuly Spuria Postumia a Tilu 
Veturia — za druhé války samnitské v r. 321 př. n. 1. porazili



Samnité pod velením Gaia (Gavia) Pontia Telesina Římany v bit
vě v soutěsce u Caudia mezi Capuou a Beneventem.

Při onom rozhovoru byl prý také Athéňan Platón — nepravdě
podobné, neboť Platón se vracel přes Tarent ze své poslední 
cesty na Sicílii r. 361 př. n. 1. Appius Claudius Crassus a Lucius 
Furius Camillus byli konsuly r. 349 př. n. 1.

/42 Nerad jsem... vyloučil ze senátu Lucia Flaminina — Cato byl r. 184
př. n. 1. censorem a poěínal si velmi přísně. Jedním z úkolů cen
sorových bylo dbát na mravní bezúhonnost občanů (regimen 
morům), v důsledku toho měl právo vyškrtnout ze senátu ty, 
kteří se nějak provinili proti tomu, co se od senátora očekávalo,
i když to nebylo postižitelné podle zákona. Censoři byli voleni 
vždy dva, obvykle z bývalých konsulů, jednou za pět let, jejich 
funkce trvala 18 měsíců. Další jejich úkoly byly: doplňování 
senátu z těch, kteří zastávali některý z vyšších (kurulských) 
úřadů, pronajímání daní, cel a příjmů ze státních pozemků, za
dávání veřejných staveb. Titus Quinctius Flamininus byl censo
rem r. 189 př. n. 1.

v Galii -— Předalpské, kde bojoval s Boji.

Flaccus — Lucius Yalerius Flaccus byl r. 184 př. n. 1. censorem 
spolu s Catonem.

13/43 muž, který se prohlašuje za mudrce — je míněn Epikúros.

Publius Decius — konsulem byl počtvrté r. 295 př. n. 1., padl v bit
vě se Samnity u Sentina, když dobrovolně zasvětil svůj život 
bohům, aby dopřáli Římu vítězství.

/ 44 přiléhavě nazývá Platón rozkoš „návnadou špatností“ — v dialogu 
Tímaios XXXI (69 c). Cicero přeložil Tímaia, aspoň částečně, 
do latiny.

Gaia Duellia — za první punské války museli Římané vybudovat 
válečné loďstvo, jestliže chtěli s úspěchem bojovat s Kartáginci, 
kteří měli velké námořní základny v Kartágu a na západě Sicí
lie. Postavili 120 lodí a r. 260 př. n. 1. s nimi Gaius Duellius (Dui- 
lius) dosáhl významného vítězství u Myl na severovýchodě Si
cílie (dnešní Milazzo). Na památku tohoto vítězství byl v Římě 
na foru postaven sloup ozdobený zobany kartáginských lodí 
(rostra). Doprovod na ulici byl asi jakousi obdobou průvodu lik- 
torů, kteří chodili před konsuly a praetory.



/45 po zavedení obřadů Velké Matky fdské — kult fryžíkl'
Kybelé ■—• Velké Matky měl své hlavní sídlo v pohoří tdn (I- 
dě. Římané převzali její kult za zlé situace v r. 204 př. n. I . i»m 
tože podle věštby jen pak mohl být Hannibal přemožen; trntnit 
byla přivezena z Pessinúntu socha bohyně. Důležitou nlol l 
obřadů byla společná hostina členů bratrstva.

14/46 předsedat při hostině — účastníci hostiny si vybírali, obyAnJnl 
losem nebo kostkami, ze svého středu jednoho, který uiíuvnl, 
o čem se má u stolu hovořit, jak se má víno mísit s vodou, |nl> 
rychle se má pít. U Řeků se takový předseda jmenoval syni|>" 
siarchos, u Římanů magister convivii, rex mensae, rex bilu n l 
(předseda hostiny, král stolu, král pití) apod.

kdo je u stolu na nejčestnějším místě — v Římě u jídla nesedali 
ale leželi na lehátkách. Tři lehátka byla sestavena do čtverou, 
jehož čtvrtá strana zůstala volná, tudy se přisouval stůl, na nňnil 
bylo přichystáno jídlo. Na každém lehátku leželi tři účast lili i 
hostiny, každý měl dolní část těla za zády souseda, opíral |n l> 
vým bokem a levým loktem o polštář a pravou rukou jedl < 
bez příborů. První místo na pravém lehátku (při pohledu od priUil 
né strany čtverce) bylo „nejvyšší“, nejčestnější.

jak o tom mluví Xenofón v Hostině — v 2. kapitole říká Sókratf» 
Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, 
bude brzo vratké tělo i rozum a nebudeme schopni ani deolm 
popadnout, natož promluvit rozumné slovo. Kdežto když nfliu 
budou číšníci dávat víno často, ale v malých kalíšcích jako ronil' 
ku, abych se taky jednou vyjadřoval poeticky jako Gorgiím, 
stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, 
spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady,

/47 Dobře to řekl Sofoklés — tuto anekdotu o velkém autoru trage
dií uvádí Platón, Ústava I, 3 (329 c) — Cicero ji odtud volní 
překládá.

/ 50 Znal jsem ještě starého Livia — Tarenťan Livius Andronicu* 
byl už stár, když psal svá poslední díla (žil asi 280—200 př. n. 1.), 
kdežto jeho první tragédie, která znamenala počátek římskélni 
divadla, se hrála v jeho nastudování r. 240 př. n. 1.

Publius Scipio — Publius Cornelius Scipio Nasica, zvaný Corcu- 
lum — Srdéčko, konsul z r. 165 a 155 př. n. 1., za nejvyššího pon- 
tifika zvolen r. 150.



15/51 zahalí temnotou — jeden z mnoha příkladů Ciceronovy záliby 
v etymologii, která je však mylná: occaecare (oslepit, zahalit 
temnotou) a occatio (vláčení) nemají spolu nic společného.

/ 54 O tom jsem mluvil ve své knize O zemědělství — je to jediný 
zachovaný spis Catonův a současně nej starší dochované dílo 
latinské prózy. Cato je napsal jako praktickou příručku pro hos
podáře, proto tam jsou vedle výkladů zemědělských i pokyny lé
kařské, recepty na jídla a náboženské předpisy.

Hésiodos — jeho didaktický epos s poučením o celoroční práci 
rolníka nazvaný Práce a dni je dochován.

Láertés zmírňuje svůj stesk — Homérova Odysseia, 24. zpěv, 
v. 226 n.:

Otce jen samotného tam zastihl v úpravném sadí, 
okopával tam keř

(překlad Vaňorný-Stiebitz)
Okopávání může být chápáno jako předběžná práce před hno
jením. Láertés je otec Odysseův.
O hnojení se mluví také v 17. zpěvu, v. 296—299 — Odysseův 
pes leží na hnoji nakupeném před vraty,

„až by ho jednou 
vyvezla vládcova čeleď, chtíc velké pohnojit pole“.
(přel. Vaňorný-Stiebitz)

16/55 Manius Curius — nad Samnity a Sabiny slavil Manius Curius 
triumf r. 290 př. n. 1., nad Pyrrhem po svém vítězství u Bcne- 
venta r. 275.

/56 Senátoři, to jest „staří“ — slovo senátor je odvozeno od senex — 
„stařec“.

Lucius Quinctius Cincinnatus — byl jmenován diktátorem r. 458 
př. n. 1. Tehdy byl Aequy obklíčen konsul Lucius Minucius 
Esquilinus. Diktátora jmenoval konsul na návrh senátu, když 
byl Řím silně ohrožen zahraničním nepřítelem nebo domácími 
nepokoji. Říkalo se mu také magister populi — velitel pěchoty. 
Sám si jmenoval zástupce zvaného magister equitum — velitel 
jízdy. Diktátorovi, jehož moc nebyla ničím omezena, byli ostatní 
úředníci podřízeni. tJřad skládal, jakmile pominuly okolnosti, 
kvůli nimž byl jmenován, nejdéle za šest měsíců.



Vyprávění o povolání od pluhu se vztahuje k roku 458 — (lili 
cinnatus byl jmenován diktátorem ještě jednou, v r. 439; tou 
krát došlo k zabití Spuria Maelia, jemuž se stala osudnou oblili», 
již si získal podporováním potřebných při drahotě obilí.

viatores — „pocestní“ — od via — „cesta“.

/58 kostky a vrhcáby — jedny byly jako naše kostky, s šesti různými 
čísly od 1 do 6 (tesserae), druhé měly jen čtyři čísla, dvě stran v 
byly zaoblené (tah). Někteří vydavatelé tento paragraf vypouS 
tějí jako nepůvodní.

17/59 jsou velmi užitečné knihy Xenofóntovy — Cicero si Xenofóntu 
velmi vážil, jak dosvědčuje i jeho korespondence (Ad Q. fr. I,
1, 8: „Xenofón nevylíčil Kýra historicky věrně, ale jako idortl 
spravedlivého vladaře, jehož nejvyšší vážnost spojil onen filosof 
s jedinečnou vlídností. Ne bez příčiny nedával náš slavný AfrikAu 
ty knihy z ruky, neboť v nich nebylo zapomenuto na žádnou po
vinnost svědomitého a umírněného vládce.“) Rád ho cituje, napi. 
Tuskulské hovory, 2. kniha, § 62, kde je znova jmenován Scipio 
jako horlivý čtenář Xenofónta. Vyprávěný úryvek z díla O hon- 
podaření (4, 20) je upraven, aby víc působil na Římany, je např. 
oslabeno působení estetické a zesílen důraz na pořádek a pravi
delnost.

/60 Marcus Valerius Corvinus — r. 349 př. n. 1. mu v souboji s Galem 
pomohl havran (corvus), který zaútočil jeho soupeři na hlavu — 
odtud příjmení Corvinus. Dožil se asi sta let.

/61 Anlns Atilius Calatinus — hrobka tohoto významného státníka 
z doby 1. punské války byla u Appiovy silnice před bránou 
Capenskou.

v Markovi Lepidovi — Marcus Aemilius Lepidus byl nejvyšším 
pontifikem od r. 180 př. n. 1.

o Paulovi nebo Afričanovi nebo o Maximovi — Lucius Aemilius 
Paulus, vlastní otec Scipiona Mladšího, Publius Comelius Scipio 
Africký Starší, vítěz nad Hannibalem, Quintus Fabius Maximu« 
Verrucosus Cunctator.

18/65 v komedii Bratři — Adelphoe, Terentiova komedie podle Me- 
nandra. Bratři Micio a Demea byli vychovám odlišně, i jejich 
chování bylo pak odlišné.



19/68 na svých bratřích — dva synové Lucia Aemilia Paula Macedo- 
nika zemřeli krátce po sobě r. 167 př. n. 1. ve stáří 12 a 14 let, 
první pět dní před otcovým triumfem nad Perseem, druhý tři 
dny po triumfu.

/ 69 jak se dočítám — u Hérodota, I, 163.

/70 mudrc nemusí dojít až k závěrečné výzvě k potlesku — když skon
čilo divadelní představení, vyzýval herec diváky k potlesku: 
„Plaudite“ — Tleskejte.

20/74 po smrti je schopnost vnímat buď žádoucí, nebo vůbec neexis
tuje — viz Platónovu Obranu, kapitola 32 (40 c).

/75 Nemusím při tom myslit na Lucia Bruta — podle Livia II, 6 padl 
v souboji s Arruntem, synem vyhnaného krále Tarquinia Pyšného.

na oba Decie — mluvilo se dokonce o třech Deciech, kteří dobro
volně v bitvě zasvětili svůj život bohům, aby za to dopřáli Ří
manům vítězství: děd v r. 340 př. n. 1., syn v r. 295 a vnuk 
v r. 279.

na Marka Atilia — Marcus Atilius Regulus byl za 1. punské války 
zajat Kartáginci, poslán do Říma jednat se senátem o propuště
ní kartáginských zajatců a vrátil se do zajetí, protože se k tomu 
zavázal čestným slovem.

na oba Scipiony — viz pozn. k § 29. Oba padli brzy po sobě v His- 
pánii v r. 211 př. n. 1.

Punům — Kartágincům.

nerozvážnost svého kolegy — Gaia Terentia Varrona, který radil
svést bitvu a pak se dal na útěk. Bitva u Kann v Apulii byla sve
dena 2. srpna r. 216 př. n. 1. a padlo v ní na 50 000 Římanů.

Marka Marcella — Marcus Claudius Marcellus padl r. 208 př. n. 1. 
za druhé punské války, Hannibal dal jeho tělo spálit a popel po
slal jeho synovi.

vzpomínám... jak často celé naše legie táhly — Cato ve svých 
Počátcích vůbec neuváděl jména jednotlivců, ani velitelů ne, 
aby tím naznačil své přesvědčení, že římské dějiny tvoří celý 
národ, ne jednotlivci, byť sebevětší.



21/78 Pýthagorás a jeho stoupenci, takřka naši krajané — protože žili 
a působili v řeckých městech jižní Itálie.

výrokem Apollónovy věštírny — v Delfách, kde kněží formulovali
do srozumitelných výroků (často dvojsmyslných) nesouvislí 
výkřiky věštkyně Pýthie. Sókratés říkal, že této věštbě muíl 
věřit, protože je od boha a bůh nelže; ježto si však uvědomuj« 
nedostatečnost svých vědomostí, spočívá prý jeho moudrost 
zřejmě vtom, že si tuto nedostatečnost uvědomuje, kdežto ostatní 
ne.

souhrn Platónových názorů — v dialogu Faidón, kap. 18.

22/79 u Xenofónta — O Kýrově vychování VIII, 7, český překlad 
str. 314 n.

/ 81 nic není smrti tak podobné jako spánek — už Homér mluví o spán
ku jako o bratru smrti.

23/84 za svým Catonem — synem, který zemřel r. 152 př. n. 1.

LAELIUS 0 PŘÁTELSTVÍ

1/1 Jakmile jsem oblékl mužskou tógu — byla pwra — jednobarevná, 
bílá. Tóga bylo roucho, které nosili Římané na veřejnosti. Byl 
to až pět metrů dlouhý pruh látky, který se zvláštním způsobem 
upravoval na těle. Římští chlapci nosili tógu s nachovým pru
hem (tóga praetexta) až do 16 let, pak byli slavnostně před prae- 
torem prohlašováni za dospělé a od té chvíle oblékali mužskou 
tógu (tóga virilis).

můj otec mě k tomuto Scaevolovi zavedl — po obléknutí mužské 
tógy získávali mladí Římané z předních rodin zkušenosti práv
nické a politické každodenním stykem s významnými politiky, 
které po celý den doprovázeli.

/ 4 byl starcem velmi dlouho — zemřel pětaosmdesátiletý.

/ 5 přítel pro přítele — trvalé důvěrné přátelství Cicerona s Attikem 
lze sledovat z dochovaných šestnácti knih Ciceronových dopisů 
z let 68—44 př. n. 1. adresovaných Attikovi.



Po Afričanově smrti — Publius Cornelius Scipio Aemilianus 
Africanus Minor Numantinus zemřel náhle r. 129 př. n. 1. a bylo 
podezřeni, že byl zavražděn Gracchovými přívrženci.

2/7 těch takzvaných sedm mudrců — bylo to sedm mužů vyznačují
cích se velkými životními zkušenostmi a žijících kolem r. 600 
př. n. 1. Vyprávění o nich se objevuje v 5. stol. Jsou mezi nimi 
vždy uváděni Thalés, Biás, Pittakos a Solón, jména zbývajících 
jsou v různých pramenech různá, např. Cheilón, Periandros, 
Mysón, Kleobúlos, Anacharsis, Epimenidés aj. Pod jejich jmény 
kolovaly stručné sentence.

výrokem Apollónovy věštírny — delfská věštírna prý vyhlásila: 
Moudrý je Sofoklés, moudřejší je Eurípidés, ze všech Udí nej
moudřejší je Sókratés. Viz pozn. ke Catonovi, 21, 78.

o posledních idách — idy byly jeden ze tří základních dnů v mě
síci podle římského kalendáře; v březnu, květnu, červenci a říjnu 
připadaly na patnáctý den v měsíci, v ostatních měsících na tři
náctý.

/9 jak snášel synovu smrt — Marku Porciu Catonovi Staršímu ze
mřel r. 152 př. n. 1. syn, který měl v r. 151 nastoupit úřad praeto- 
ra. Viz Cato Starší, 23, 84.

jak snášel smrt synů Paulus — viz pozn. ke Catonovi, 19, 68.

3/11 stal se konsulem... předčasně — pro každý z vyšších úřadů byl 
předepsán minimální věk, konsul měl mít aspoň 43 let. Scipio 
se stal poprvé konsulem v r. 147 př. n. 1., když mu bylo 36 let, 
podruhé v r. 134 př. n. 1., to už měl tedy předepsaný věk; Řím 
už byl tehdy řadu let ve válce s Numantií v Hispánii (od r. 141 
př. n. 1.) a utrpěl velké ztráty. Scipio válku vítězně ukončil 
r. 133.

dvě města — Kartágo r. 146 př. n. 1. a Numantii r. 133 př. n. 1.

/12 celý římský národ — Laelius ve své aristokratické výlučnosti 
tímto označením myslí optimáty a jejich přívržence, kteří by 
byli poškozeni Gracchovou reformou, proti níž se Scipio postavil. 
Latinové Scipiona oslavovali proto, že rozdělované pozemky byly 
zčásti na jejich území.

4/13 že duše hyne soněasně s tělem — názor epikúrovců.



posvátná práva — pohřby a úcta vzdávaná duším předků byly 
ustanoveny zákonem: vlastní pohřeb, hostina na pohřbu, obřti 
na hrobě ve výroční den smrti, parentalia — slavnost na památk u 
zemřelých v únoru, uctívání předků aj.

filosofů, kteří kdysi žili v této zemi — Pýthagorás a jeho stou
penci.

/14 rozmlouval... o státě — Cicero jej učinil mluvčím svého dílu
De re publica -— O státě, které se dochovalo jen zčásti.

od Afričana — Staršího, vítěze nad Hannibalem. Y 6. knize Cice- 
ronova díla De re publica Scipio Mladší vypravuje, že se mu 
za 3. punské války, když byl u Masinissy, zjevil ve snu Scipio 
Starší, předpověděl mu, že ho brzy čeká sláva, a vykládal mu 
o duších v podsvětí.

/15 jako jsem do něho dříve vstoupil — Laelius se narodil po r. 190 
př. n. 1., Scipio 185/4.

dvojice opravdových přátel — z mytologie Orestes a Pyladés, 
Achilleus a Patroklos, Théseus a Peirithoos, z historických osob 
pýthagorovci Dámón a Fintiás ze Syrákús.

5/17 že se jim dá téma — to byl zvyk sofistů.

/18 tyto pojmy vykládají příliš úzkostlivě — stoikové.

Gaius Fabricius, Manius Curius a Tiberius Coruncanius — viz
pozn. ke Catonovi, 6, 15.

6/22 příslovečné vody a ohně — dvě věci nezbytné k životu. Zmínkou
o příslovečném užití Cicero naráží na formuli „zakázat užívat 
vodu a oheň“, která znamenala „vypovědět ze země“.

7/24 Jeden filosof z Agrigenta — Empedoklés, který žil v Agrigentu 
na jihu Sicílie kolem poloviny 5. stol. př. n. 1. Ve filosofické básni 
Petři fýseós — O přírodě vykládal své učení, podle něhož svět 
vznikl ze čtyř prvků (země, vzduch, oheň, voda) působením 
dvou protikladných sil: filotés — přátelství ony prvky spojuje, 
neikos — svár je od sebe odděluje. Z díla se dochovaly zlomky.

hra mého přítele Marka Pacuvia — Marcus Pacuvius (220—130 př. 
n. 1.) byl vedle Accia nejvýznamnější římský autor tragédií.



Y tragédii Dálorestés (Orestés otrok) bloudí Orestes světem, pro
vázen věrným přítelem Pyladem, za to, že zabil svou matku Kly- 
taiméstru, aby tím pomstil svého otce Agamemnóna, jenž byl 
po návratu od Tróje Klytaiméstrou zavražděn. V Tauridě měl 
být Orestés usmrcen, Pyladés se králi Thoantovi vydával za Ores
ta a chtěl se dát zabít místo něho. Orestés to nechtěl připustit, 
nakonec prosili krále, aby je dal zabít oba.

/25 proti... řeči Philově — Philus tvrdil, že při správě státu není 
možné vyhnout se nespravedlivosti.

8/26 amor — láska k přátelům — amor (láska), amicus (přítel), ami- 
citia (přátelství) jsou slova odvozená od slovesa amare (milo
vat).

/ 28 S Pyrrhem — od r. 281 př. n. 1. Épeirský král Pyrrhos po vítězství 
u Hérákleie a Auscula („Pyrrhovo vítězství“ zaplacené těžkými 
ztrátami) byl r. 275 poražen u Beneventa. Zacházel slušně s řím
skými zajatci, a když mu Fabricius, konsul r. 278, prozradil, že 
jeho lékař nabízel Římanům, že za odměnu svého panovníka 
otráví, zajatce propustil bez výkupného.

a Hannibalem — od r. 218 př. n. 1., kdy Hannibal v čele kartágin- 
ské armády překročil Alpy, až do r. 203, kdy dostal rozkaz vrátit 
se do Afriky a bránit Kartágo. R. 202 byl u Zamy poražen Scipio- 
nem Starším.

11/37 Quintus Tubero — Quintus Aelius Tubero, synovec Scipiona Mlad
šího, vystoupil r. 133 př. n. 1. jako tribun lidu proti Tiberiovi 
Gracchovi ar. 123 jako praetor proti Gaiovi Gracchovi.

Gaius Blossius — stoický filosof pocházející z Cum, který měl 
velký vliv na svého přítele Tiberia Graccha. Po Gracchově smrti 
r. 133 byla r. 132 zřízena mimořádná vyšetřovací komise (quaestio 
nova), která měla vyšetřovat Gracchovy společníky a v níž byl 
vedle konsulů Publia Popilia Laenata a Publia Rupilia i Laelius. 
Blossius před komisí uprchl do Malé Asie k Aristoníkovi, který 
se zmocnil pergamské říše; když Římané Aristoníka přemohli, 
Blossius spáchal sebevraždu.

abys podpálil Kapitol — to by byl největší zločin, protože Kapi
tol, pahorek nad římským forem, byla nejposvátnější část Říma.

/ 39 Papus Aemilius byl důvěrným přítelem Luscinovým — Quintus



Aemilius Papus a Gaius Fabricius Luseinus byli společní kun 
suly v 1. 282 a 278 př. n. 1. a censory v r. 275 př. n. 1.

Gaius Carbo — stoupenec Graccliů Gaius Papirius Carbo byl r. II '1 
obžalován pro spoluúčast na Gracchově hnutí a spáchal «film 
vraždu.

Gaius Cato — vnuk Catona Staršího.

12/41 co provedli... Publiovi Scipionovi — nejspíš narážka na podezřeni, 
že byl Scipio zavražděn. Je však možné, že jde o jiného Srí 
piona.

Carbona jsme totiž museli snést — lid byl příliš roztrpčen za
bitím Graccha, nebylo možné ho dráždit odstraněním jeho vý
znamného spolupracovníka Gaia Papiria Carbona.

až se jednou stane tribunem Gaius Gracchus — stal se jím 
r. 123 př. n. 1.

co se provedlo s hlasováním — r. 139 př. n. 1. bylo Gabiniovým 
zákonem zavedeno tajné hlasování hlasovacími destičkami při 
volbách úředníků, r. 137 zákonem Cassiovým i na soudech. Zna
menalo to omezení zvůle nobility.

/ 42 Themistoklés — deset let po vítězství u Salamíny, které bylo 
jeho dílem, byl ostrakismem r. 470 př. n. 1. poslán do vyhnanství 
a dodatečně odsouzen k smrti. Odešel do Persie, králem Arta- 
xerxem I. byl jmenován pánem Magnésie nad Maiandrem a tam 
asi r. 462 zemřel. Pověst o jeho sebevraždě vyvrací Thúkýdidés.
I Coriolanova sebevražda je možná jen legenda — podle Livia 
žil u Volsků do vysokého stáří.

13//46 před chvilkou — v § 26.

15/ 52 lidé, rozplývající se v požitcích — nespravedlivý útok na epikú- 
rovce; jejich kult přátelství byl pověstný.

16/59 výrok Bianta — Biás z Priény byl počítán mezi sedm mudrců. 
Citovaný výrok v druhé části tvrdí, že má člověk druhého nená
vidět tak, jako by ho měl jednou milovat.

17/62 znaky a značky — znaky od přírody, které mají určitý význam 
pro posouzení kvality, značky připojené lidmi.



19 / 67 jako vína, která snesou stáří — a nezkysnou.

/ 68 krajiny, dokonce i hornaté a lesnaté — Římané neměli smysl pro 
romantické půvaby divoké krajiny, jim lahodila spíš krajina 
upravená, idylická.

/ 69 nad Mummia — Spurius Mummius byl bratr Lucia Mummia, 
který r. 146 př. n. 1. dobyl Korint.

svého bratra Quinta Maxima — byl to nejstarší syn Aemilia 
Paula, adoptovaný Quintem Fabiem Maximem. R. 145 př. n. 1. 
dosáhl konsulátu.

21/77 Scipio přerušil kvůli mně přátelské styky s Quintem Pompeiem — 
Quintus Pompeius Nepos prý slíbil Scipionovi, že bude podporo
vat Laeliovu kandidaturu na konsulát v r. 141 př. n. 1., pak se 
však o konsulát ucházel sám a byl zvolen.

se rozešel s naším kolegou Metellem — Quintus Caecilius Metellus 
Macedonicus byl hlavou protiscipionské strany. Byl augurem jako 
Laelius a Scipio, tedy „náš kolega“.

22/85 staré přísloví — acta agimus — projednáváme projednané, tedy 
děláme věc zbytečnou a nemožnou. Toto přísloví se opírá o zá
sadu římského soudnictví neprojednávat žádnou věc podruhé.

23/87 jako jsme to slyšeli o jakémsi Timónovi v Athénách — žil v 5. stol. 
př. n. 1. a byl zván Misanthrop — Nepřítel lidí, protože se stranil 
Udí, mezi nimiž shledával jen samou zradu, neupřímnost a jiné 
špatné vlastnosti.

24/89 co říká můj dobrý přítel v Dívce z Andru — v I, 1, 41. Andria — 
Dívka z Andru je první z šesti komedií Publia Terentia Afra 
(asi 185—159 př. n. 1.), který patřil ke kroužku Scipionovu.

25/93 Někdo říká ne, já taky — verše z Terentiovy komedie Eunuchus,
II, 2, 21 n. Gnatho je jméno parazita — příživníka, který si opa
třuje živobytí pochlebováním a lichocením.

/ 96 návrh zákona o možnosti opětné volby tribunů lidu — r. 131 př.
n. 1. podal Gaius Papirius Carbo návrh zákona, aby bylo do
voleno zvolit téhož tribuna lidu opakovaně.

za konsulátu Quinta Maxima... a Lucia Mancina — r. 145 př. n. 1.


