
A L K I B I A D E S



S O K R A T E S ,  A L K I B I A D E S

s .k^yOKRATES. Synu Kleiniův, divíš se, myslím, že já, stu. 
který jsem byl první tvým milovníkem, jediný od p' 103 
tebe neodcházím, když ostatní již přestali, a kdežto 
ostatní tě obtěžovali svými rozmluvami, že já jsem tě 
za tolik let ani neoslovil. Příčina toho nebylo něco 
lidského, nýbrž jakási daimonská překážka, o jejímž 
významu uslyšíš také později. Protože se však nyní 
již nestaví na odpor, proto jsem k tobě přišel; a mám 
dobrou naději, že se ani budoucně nebude stavět na 
odpor. Nuže v této době jsem tak asi vypozoroval, jak 
ses choval ke svým milovníkům: ačkoli jich bylo mnoho 
a domýšlivých, nebylo mezi nimi ani jednoho, který 
by nebyl býval od tebe v hrdosti překonán a zahnán. 
Důvod této tvé hrdé povýšenosti jsem ochoten vy- 104 

ložiti. Tvrdíš, že nepotřebuješ žádného člověka a 
k ničemu; že totiž tvé vlastní dary jsou tak veliké, 
že ti ničeho není potřebí, počínajíc od těla a končíc 
duší. Domníváš se totiž, že jsi za prvé velmi krásný 
a velmi veliký —■ a co se týče toho, je každému zřej- 
rno, že nemluvíš nepravdu — dále že jsi z nejbuja
řejšího rodu ve své obci, která je největší z obcí 
hellenských, a že tu máš jak se strany otcovy velmi 
četné a vynikající přátele a příbuzné, kteří by ti byli 
k službám, kdybys něčeho potřeboval, tak se strany 
matčiny, kteří nejsou proti těm o nic horší, ani jich 
není méně. Ještě větší sílu než všechno tolo dohro-
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mady ti podle tvého mínění dává Perikles, syn Xan- 
thippův, jehož ustanovil otec tobě a tvému bratru za 
poručníka; ten netoliko v této naší obci může dělat, 
cokoli chce, nýbrž v celém Řecku a také u mnohých 
velikých rodů barbarských. K tomu přidám, že se 
také počítáš mezi boháče; zdá se mi však, že si na 
tom nejméně zakládáš. Pyšně se všemi těmito před
nostmi nabyl jsi vrchu nad svými milovníky, a ti 
jakožto nižší se dali přemoci; to neušlo tvé pozor
nosti. Proto se tedy, jak dobře vím, divíš, co si asi 
myslím, že se nevzdávám své lásky, a jaká naděje 
mě udržuje, když ostatní utekli.

Alk. Snad nevíš, Sokrate, že jsi mě trochu přede
šel. Já jsem měl totiž v úmyslu dříve k tobě přijít 
a dát ti tytéž otázky, co asi chceš a na jakou naději 
se díváš, že mě tak obtěžuješ a po každé jsi schválně 
tam, kdekoli jsem já; vskutku se divím, jaký smysl 
má tvé počínání, a velmi rád bych se to dověděl.

Sokr. Ochotně mě tedy vyslechneš, jak se podobá, 
když, jak říkáš, jsi dychtiv vědět, co zamýšlím; v na
ději, že mě budeš poslouchat a počkáš, chci mluvit.

Alk. Ovšem že ano; nuže mluv!
Sokr. Jen si dej pozor; vždyť by nebylo divu, kdy

bych právě tak těžko nalezl konec, jako jsem těžko 
začal.

Alk. Mluv, můj milý, budu tě poslouchat.
Sokr. Nezbývá než mluvit. Věru je těžké milovníku 

přistupovat k muži, který se nedává od milovníků 
přemoci, avšak přece se musím odvážit pověděti své 
smýšlení. Kdybych totiž viděl, Alltibiade, že jsi spo
kojen přednostmi, které jsem právě vypočítal, a že 
si myslíš, že máš v tom ztrávit celý svůj život, byl 
bych se již dávno vzdal lásky k tobě, tím jsem si jist.

105 Takto však na tebe povím tobě samému zase jiné tvé
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úmysly, z čeho také poznáš, že mám po celý čas mysl 
k tobě obrácenu. Zdá se mi totiž, že kdyby ti řekl 
některý z bohů: »Alkibiade, co z obého chceš, mít to, 
co nyní máš a žít, či ihned zemřít, nebude-li ti dovo
leno nabýti něčeho většího?« — zdá se mi, že by sis 
vybral zemřít. Avšak nyní žiješ jistou nadějí a já ti 
povím, kterou asi. Myslíš si, že hned jak vystoupíš 
před athénský lid — to pak bude, myslíš, v několika 
málo dnech — že jak vystoupíš, ukážeš Atheňanům, 
že jsi hoden, abys byl ve vážnosti, jaké neměl ani 
Perikles, ani nikdo jiný za kterékoli doby, a když 
to ukážeš, že budeš mít největší moc v obci; a budeš-li 
zde největší, budeš takový i mezi ostatními Helleny, 
a netoliko mezi Helleny, nýbrž i mezi barbary, kteří 
bydlí s námi na tétéž pevnině. A kdyby zase tentýž 
bůh řekl, že máš vládnout jen zde v Evropě, že však 
ti nebude dovoleno překročit do Asie ani zasáhnout 
do tamějších věcí, zdá se mi, že bys zase nechtěl žít 
ani za těchto jediných podmínek, jestliže nenaplníš 
svým jménem a svou mocí krátce řečeno celý svět; 
a soudíš, jak se domnívám, že mimo Xerxa a Kyra 
není v dějinách žádného slavného člověka. Že tedy 
máš tuto naději, to dobře vím a není to pouhý můj 
dohad. Tu bys snad řekl, věda, že mluvím pravdu: 
»Jaký vztah má, Sokrate, toto, co mluvíš, k tvému 
slíbenému výkladu o příčině, proč ode mne neodchá
zíš?* Já ti to povím, milý synu Kleinia a Deinomachy. 
Uskutečnění všech těchto tvých zámyslů je nemožné 
beze mne; tak silný, myslím, vliv mám na tvůj 
život i na tebe, a proto podle mého mínění mně 
bůh tak dávno nedovoloval s tebou mluvit, a já jsem 
na něho čekal, až mi dovolí. Neboť jako ty máš 
naděje, že ukážeš v obci, jak velice jsi pro ni cenný, 
a pak že bude ihned všechno podrobeno tvé moci,
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právě tak doufám i já, že budu mít největší moc 
u tebe, až ukáži, jak velice jsem cenný pro tebe a že 
ani tvůj poručník ani žádný příbuzný ani kdo jiný 
není schopen ti odevzdat moc, po které toužíš, mimo 
mne, arci s pomocí boží. Nuže dokud jsi byl mladší 
a nežli jsi byl pln takovéto naděje, tu, jak se mi zdá, 
bůh mi nedovoloval s tebou mluvit, abych nemluvil

io6 nadarmo. Avšak nyní to připustil, neboť nyní bys mě 
vyslechl.

Alk. Mnohem podivnějším se mi jevíš, Sokrate, 
nyní, když jsi začal mluvit, nežli když jsi za mnou 
chodil mlčky; ačkoli i tehdy jsi byl na pohled velký 
podivín. Zdali tedy já mám nebo nemám tyto zá
mysly, ty sis o tom udělal, jak se podobá, svůj úsudek, 
a řeknu-li, že nemám, nic mi to nepomůže tě pře
svědčit. Budiž; jestliže tedy nakrásně mám tyto zá
mysly, jak to, že se mi skrze tebe uskuteční a bez 
tebe by se neuskutečnily? Můžeš mi to říci?

Sokr. Tážeš se, zdali mohu o tom promluvit ně
jakou dlouhou řeč, jaké jsi ty patrně zvyklý poslou
chat? Ne, můj způsob není takový; ale jak myslím, 
byl bych s to, abych ti ukázal, že tomu lak jest, jen 
když budeš ochoten mi prokázat jednu malou službu.

Alk. Nemyslíš-li nějakou obtížnou službu, jsem 
ochoten.

Sokr. Zdá se ti obtížným odpovědět na otázky?
Alk. To není obtížné.
Sokr. Tedy odpovídej.
Alk. Taž se.
Sokr. Nemohu se tázat za předpokladu, že máš tyto 

zámysly, které ti přičítám?
Alk. Chceš-li, budiž tomu tak. aspoň abych věděl, 

co povíš.
Sokr. Dobrá; ty tedy zamýšlíš, jak já soudím, v ne
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dlouhé době vystoupit na veřejnost, abys radil Athe- 
ňanům. Dejme tomu, že bych tě v chvíli, kdy hodláš 
jít na řečniště, zastavil a otázal se tě: »Alkibiade,
o čem Atlieňané zamýšlejí se raditi, že ty vystupuješ, 
abys jim dával rady? O takových věcech, které ty 
znáš lépe nežli oni?« Co bys odpověděl?

Alk. Ovšem že bych řekl, že o těch, které znám lépe 
nežli oni.

Sokr. Tedy o těch věcech jsi dobrým rádcem, o kte
rých máš právě vědění.

Alk. Jak by ne?
Sokr. A zajisté víš jediné ty věci, kterým ses naučil 

od jiných nebo které jsi sám nalezl?
Alk. Ano, jaké jiné?
Sokr. Nuže je možno, aby ses byl někdy něčemu 

naučil nebo něco vynalezl, kdybys byl nechtěl ani se 
učit ani sám hledat?

Alk. Není možno.
Sokr. A což, bylo by se ti zachtělo hledati lo nebo 

tomu se učiti, o čem ses domníval, že to víš?
Alk. To přece ne.
Sokr. Tedy byl čas, kdy jsi soudil, že nevíš to, co 

nyní víš.
Alk. Nutně.
Sokr. Nuže čemu ses naučil, přibližně i já vím; 

a jestliže mi něco uniklo, řekni. Tak tedy ses naučil, 
pokud se já pamatuji, číst a psát, hrát na kitharu 
a zápasit; hrát 11a píšťalu ses totiž nechtěl naučit. To 
jsou věci, které ty umíš, ač jestliže ses snad něčemu 
neučil, co mně uniklo; to mohlo být, myslím, jen tak, 
že bys byl při tom ani ve dne ani v noci nevycházel 
z domu.

Alk. Ne, nechodil jsem do jiného učení než do 
lohoto.
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ίο? Sokr. Zdali pak tedy tehdy povstaneš, abys dával 
rady Atheňanům, až se budou radit o písmu, jak by 
správně psali?

Alk. Ví bůh, to jistě ne.
Sokr. Ale až se bude jednat o tónech na lyře?
Alk. Nikoli.
Sokr. Avšak ani o zápasnictví se obyčejně neradí- 

vají na sněmu.
Alk. Jistě ne.
Sokr. Při kterém tedy předměte porady vystoupíš? 

Vždyť snad ne, až se budou radit o stavitelství?
Alk. To přece ne.
Sokr. Ano, neboť v těchto věcech dá lepší rady 

stavitel nežli ty.
Alk. Ano.
Sokr. Také ne, až se budou radit o věštectví?
Alk. Ne.
Sokr. V tom zase poradí věštec lépe nežli ty.
Alk. Ano.
Sokr. A to af bude malý nebo veliký, ať bude krás

ný nebo ošklivý, ať urozený nebo neurozený.
Alk. Jak by ne?
Sokr. Při každé otázce, myslím, je rada věcí toho, 

kdo tomu rozumí, a ne toho, kdo je bohat.
Alk. Jak by ne?

Soki. Když se budou Athenané radit o obecním 
zdravotnictví, nic jim nebude záležet na tom, zdali 
bude řečník chůd či bohat, nýbrž budou hledět, aby 
1>371 rádce lékařem.

Alk. Pochopitelně.
Sokr. Při kterém tedy předmětu úvahy ty správně 

vystoupíš, abys dával rady?
Alk. Až budou uvazovat o svých věcech, Sokrate
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Sokr. To myslíš o stavění lodí, jaké by asi měli 
stavět lodi?

Alk. To ne, Sokrate.
Sokr. Ano, neboť stavěli lodi, myslím, neumíš. To 

je příčinou či něco jiného?
Alk. Ne, nýbrž toto.
Sokr. Nuže co myslíš, o jakých to svých věcech až 

se budou radit?
Alk. Až se budou radit o válce, Sokrate, nebo o míru 

nebo o některé jiné z politických věcí.
Sokr. To myslíš, až se budou radit, s kým mají 

uzavřít mír a s kým válčit a jakým způsobem?
Alk. Ano.
Sokr. Nemá se to dělat podle toho, s kým lo je 

lepší?
Alk. Ano.
Sokr. A tehdy, kdy to je lepší?
Alk. Ovšemže.
Sokr. A tak dlouho, pokud to je lepší?
Alk. Ano.
Sokr. Kdyby se tedy Atheňané radili, s kým se má 

zápasit v křížku a s kým rohovat a jakým způsobem, 
ty bys lépe radil než cvičitel?

Alk. Přece cvičitel.
Sokr. Nuže můžeš říci, k čemu by přihlížel cvičitel, 

když by radil, s kým se má zápasit v křížku a s kým 
ne a kdy a jakým způsobem? Myslím to takto: zdali 
se má zápasit s těmi, s kterými to je lepší, či ne?

Alk. Ano.
Sokr. Zdali pak i v takové míře, v jaké to je lepší? íos
Alk. V takové.
Sokr. Zdali také ne tehdy, kdy je to lepší?
Alk. Ovšemže.



Sokr. A dále, nemá snad i zpěvák někdy hrát na 
kitharu ke svému zpěvu a dělat taneční pohyby?

Alk. Ano, má.
Sokr. Ne-li tehdy, když to je lepší?
Alk. Ano.
Sokr. A do té míry, pokud to je lepší?
Alk. Jistě.
Sokr. Nuže když jsi u těch obou věcí užíval slova 

»lepší«, i při hře na kitharu doprovázející zpěv i při 
zápasení, co nazýváš »lepším« při hře na kitharu, 
jako já říkám při zápasení »lepší« tomu, co je gymna
stické? Jak nazýváš ty tam to?

Alk. Nenapadá mě to.
Sokr. Nuže pokoušej se napodobovat mne. Já jsem, 

tuším, odpověděl, že lepší je to, co se děje veskrze 
správně, a správně se jistě děje to, co se děje podle 
pravidel umění, či ne?

Alk. Ano.
Sokr. A to umění bylo gymnastika?
Alk. Jak by ne?
Sokr. A já jsem nazval to, co je lepší při zápasení, 

gymnastickým.
Alk. Ano, nazval jsi.
Sokr. A ne snad dobře ?
Alk. Mně se zdá, že ano.
Sokr. Nuže tedy i ty — nebof by se i tobě siušelo 

dobře usuzovat v rozmluvě — řekni nejprve, které je 
to umění, k němuž náleží správná hra na kitharu
i zpěv i taneční pohyby? Jak se nazývá všechno to 
umění dohromady? Ještě to nemůžeš říci?

Alk. Jistě ne.
Sokr. Nuže zkus to takto: které jsou bohyně, jimž 

náleží to umění?
Alk. Myslíš, Sokrate, Musy?
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Sokr. Zajisté. Tedy pozor: který název od nich má 
to umění?

Alk. Zdá se mi, že myslíš umění musické.
Sokr. Ano, myslím. Co tedy je to, co se děje správně 

podle tohoto umění? Jako já jsem ti v onom příkladě 
pojmenoval, co se děje správně podle onoho umění, 
gymnastiky, tak tedy i ty tak udělej zde; jak se to 
podle tvého mínění děje?

Alk. Zdá se mi, že musicky.
Sokr. Dobře pravíš. Nuže tedy i co se týče lepšího 

ve vedení války a naopak v zachovávání míru, jak 
nazýváš toto lepší? Je to tak, jako jsi tam u každé 
činnosti označoval to lepší, u jedné, že to je musičtější, 
a u druhé, že to je gymnastičtější; pokoušej se tedy
i zde označit to lepší.

Alk. Ale to zrovna nedovedu.
Sokr. Představ si, jak by bylo ošklivé toto. Dejme 

tomu, že bys mluvil a dával rady o stravování, že je 
lepší toto než toto a nyní a v tomto množství, a tu 
by se tě někdo otázal: »Čemu říkáš lepší, Alkibiade?«
A ty bys o těchto věcech dovedl říci, že lepším myslíš 
zdravější, ačkoli si neosohuješ, že jsi lékařem. Ale 
když jde o věc, o které si osobuješ, že jsi v ní znal- 109 
cem, a o které budeš na schůzích dávat rady jakožto 
znalec, tu se nestydíš, když na otázku o té věci ne
budeš moci odpovědět? Či se ti to nebude zdát 
ošklivým?

Alk. Ovšemže.
Sokr. Uvažuj tedy a snaž se říci, k čemu se vztahuje 

pojem »lepší« i při zachovávání míru i při válčení 
s těmi, s kterými je třeba?

Alk. Však uvažuji a nemohu si to uvědomit.
Sokr. Nevíš, když podnikáme válku, pro jaké jed
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nání si stěžujeme jedni na druhé a dáváme se do 
válčení, a jakým jménem je při tom nazýváme?

Alk. Zajisté, že jsme v něčem oklamáni nebo znásil
ňováni nebo že se nám něco bere.

Sokr. Dobrá; jak říkáme, že se nám každá z těchto 
věcí děje? Pokoušej se říci, jaký jest rozdíl mezi 
takto a takto.

Alk. Tím takto myslíš, Sokrate, spravedlivě a ne
spravedlivě?

Sokr. Právě to.
Alk. Ó, to je zásadní a naprostý rozdíl.
Sokr. Nuže jak budeš Atheňanům radit, s kterými 

že mají válčit, s těmi, kdo se dopouštějí bezpráví, či 
s těmi, kdo s nimi jednají spravedlivě?

Alk. To je zlá otázka; neboť i když někdo na to 
pomýšlí, že by se mělo válčit s těmi, kdo jednají 
spravedlivě, aspoň by se k tomu nepřiznal.

Sokr. Ano, neboť to není, jak se podobá, zákonité.
Alk. Jistě ne, a zdá se, že to není ani krásné.
Sokr. Tedy i ty se budeš řídit ve svých řečech 

podle těchto věcí?
Alk. Nutně.
Sokr. Před chvílí jsem se tě ptal, co je lepší, pokud 

se týká otázky válčit a neválčit a s kým se má válčit 
a s kým ne a kdy se má válčit a kdy ne; to lepší tedy 
nepochybně znamená spravedlivější. Či ne?

Alk. Patrně.
Sokr. Ale pak, milý Alkibiade, jak to vlastně je? 

Zůstalo snad tajno tobě samému, že to nevíš, či jsi 
přede mnou utajil, že se učíš a chodíš do školy 
k učiteli, který tě učil rozeznávat, co je spravedli
vější a co je nespravedlivější? A kdo je ten učitel? 
Pověz to i mně, abys i mne k němu uvedl jako žáka.

Alk. Posmíváš se, Sokrate.
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Sokr. Nikoli, při bohu mého a tvého přátelství, 
jehož bych já nejméně chtěl urazit křivou přísahou. 
Ale můžeš-li to říci, řekni, kdo to jest.

Alk. A co jestliže nemohu? Domníváš se, že bych 
jinak nemohl vědět o věcech spravedlivých a ne
spravedlivých?

Sokr. Ano, kdybys to sám nalezl.
Alk. A ty si o mně myslíš, že bych to nenalezl?
Sokr. Ba jistě bys nalezl, kdybys hledal.
Alk. A tak se domníváš, že bych nehledal?
Sokr. Zajisté bys hledal, kdyby ses domníval, že 

to nevíš.
Alk. Tak tedy nebyla doba, kdy jsem byl v tako

vém stavu?
Sokr. Dobře máš. Můžeš ledy říci tu dobu, kdy 

ses domnívá], že neznáš věci spravedlivé a nespra
vedlivé? Což loni, hledal jsi a nedomníval ses, že to 
znáš? Či ses domníval? A odpovídej pravdu, aby 
naše řeči nebyly nadarmo.

Alk. To jsem se domníval, že to znám.
Sokr. A předloni, před třemi a před čtyřmi lety 

nebylo tomu zrovna tak?
Alk. Zajisté.
Sokr. Ale před tím, to jsi byl ještě chlapec, že ano?
Alk. Ano.
Sokr. Nuže tehdy, to dobře vím, ses domníval, že 

to znáš.
Alk. Jak to dobře víš?
Sokr. Když jsi byl ještě chlapec, často jsem tě slyšel 

ve škole i jinde, když jsi hrál kostky nebo některou 
jinou hru, jak jsi nebyl v nejistotě o věcech spravedli
vých a nespravedlivých, nýbrž jak jsi velmi hlasitě 
a směle vypovídal o kterémkoli z chlapců, že je zlý 
a nespravedlivý a že křivdí. Či nemluvím pravdu?



Alk. Ale co jsem měl dělat, Sokrate, kdykoli mi 
někdo křivdil?

Sokr. Ty tehdy říkáš, co máš dělat, jestliže nevíš, 
zdali ti je křivděno, či ne?

Álk- Však Já jsem, ví bůh, nebyl toho neznalý,
nýbrž zřejmě jsem poznával, že se mi křivdí.

Sokr. Domníval ses tedy, jak se podobá, již jako 
chlapec, že znáš věci spravedlivé a nespravedlivé.

Alk. Zajisté, a také jsem je znal.
Sokr. V které době jsi to vynalezl? Vždyf přece 

ne v té, v které ses domníval, že to znáš.
Álk. Jistě ne.
Sokr. Kdy jsi ředy soudil, že to neznáš? Uvažuj, 

vždyť nenalezneš tu dobu.
Alk. \ í bůh, Sokrate, naprosto to nemohu říci. 
Sokr. Neznáš tedy těch věcí z vlastního nálezu.
Alk. Docela je vidět, že ne.
Sokr. Ale právě jsi řekl, že jich neznáš ani z na

učení; jestliže pak jsi jich ani nenalezl, ani ses jim 
nenaučil, jak je znáš a odkud?
^ Alk. Ale to jsem ti snad nedal správnou odpověď, 
že je znám z vlastního nálezu.

Sokr. A jak tomu bylo?
Atk. Myslím, že jsem se jim i já naučil zrovna tak 

jako ostatní.
Soki. Zase jsme se dostali k tétéž myšlence. Od 

koho? Pověz to i mně.
Alk. Od lidí.
Sokr. Neutíkáš se to k vážným učitelům, když to 

přičítáš lidem.
Alk. Proč? Což ti nejsou schopni tomu naučit?
Sokr. Ani při hře v kostky, co je hráčské a co ne; 

a io je přece, myslím, méně důležité nežli co je spra
vedlivé. Což ty tak neinvslíš?

Alk. Ano.
Sokr. A tu tedy méně důležitým věcem nejsou 

schopni učit, a vážnějším ano?
Alk. Já myslím; aspoň jsou schopni učit mnoha 

vážnějším věcem, nežli je hra v kostky.
Sokr. Jakým to?
Alk. Na příklad naučil jsem se od nich i mluvit ni 

po řecku a nemohl bych jmenovat svého učitele té 
věci, nýbrž přičítám to týmž, o kterých ty tvrdíš, že 
nejsou vážnými učiteli.

Sokr. Ne, ušlechtilý příteli, v tom jsou obyčejní 
lidé dobrými učiteli a právem by byli chváleni pro 
své učení.

Alk. Proč to?
Sokr. Protože mají v tom oboru to, co mají mít 

dobří učitelé.
Alk. Co tím myslíš?
Sokr. Nevíš, že kdo chtějí čemukoli učiti, musí to 

nejprve sami znát? Ci ne?
Alk. Jak by ne?
Sokr. Není-li nutné, aby se znalci mezi sebou sho

dovali a nerůznili se?
Alk. Ano.
Sokr. A v kterých věcech se různí, řekneš, že ty 

věci znají?
Alk. To jistě ne.
Sokr. Jak by tedy mohli být učiteli těch věcí?
Alk. Nijak.
Sokr. Nuže zdá se ti, že se lidé mezi sebou různí 

v názoru, která věc je kámen nebo dřevo? A jestliže 
se někoho tážeš, zdali nedávají souhlasné odpovědi?
A zdali nezaměřují k týmž věcem, kdykoli chtí ucho
pit kámen nebo dřevo? Právě tak je tomu i se všemi
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takovými věcmi; a již skoro chápu, že za něco lako
vého pokládáš i umět řecký, či ne?

Alk. Ano.
Sokr. Tedy když jde o tyto věci, jak jsme řekli, 

lidé i v soukromém životě zajisté souhlasí, jak mezi 
sebou vespolek, tak sami se sebou, a také obce 
v politickém jednání se mezi sebou nerůzní a ne
říkají jedny to a druhé něco jiného.

Alk. Jistě ne.
Sokr. Tedy v těchto věcech by přirozeně mohli být 

dobrými učiteli.
Alk. Ano.
Sokr. Kdybychom chtěli způsobit, aby byl někdo 

znalý těch věcí, zdali pak bychom tedy nejednali 
správně, jestliže bychom ho posílali do učení k těmto 
obyčejným lidem?

Alk. Ovšemže.
Sokr. A co kdybychom chtěli vědět netoliko, co je 

člověk nebo co je kůň, nýbrž také kteří lidé a kteří 
koně jsou dobří pro běh a kteří ne, zdali pak jsou 
ještě obyčejní lidé schopni tomu naučit?

Alk. Jistě ne.
Sokr. Když se spolu v těchto věcech nijak nesho

dují, je to pro tebe dostatečným svědectvím, že jim 
nerozumějí a nejsou jejich zdárnými učiteli?

Alk. Zajisté.
Sokr. A co kdybychom chtěli vědět netoliko, kdo 

je člověk, nýbrž kteří lidé jsou zdraví nebo nemocní, 
zdali pak by nám byli obyčejní lidé náležitými 
učiteli?

Alk. Jistě ne.
Sokr. Bylo by pro tebe svědectvím, že jsou špat

nými učiteli těchto věci, kdybys viděl, jak se mezi 
sebou různí?
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Alk. Zajisté.
Sokr. A co když jde nyní o názory o spravedlivých 

a nespravedlivých osobách a věcech? Zdá se ti, že 11 
se tu lidé shodují sami se sebou nebo mezi sebou 
vespolek?

Alk. Naprosto ne, u Dia, Sokrate.
Sokr. Naopak že se v těch věcech nejvíce různí?
Alk. Daleko nejvíce.
Sokr. Nuže myslím, že jsi ještě nikdy neviděl ani 

neslyšel, že by se lidé tak silně různili v názorech
0 věcech zdravých a nezdravých, že by pro ně bojo
vali a jedni druhé zabíjeli.

Alk. Jistě ne.
Sokr. Ale když jde o věci spravedlivé a nespraved

livé, vím, že ano, a jestliže jsi neviděl, aspoň jsi o tom 
slyšel, od mnohých jiných a zejména od Homera; 
vždyť znáš Odysseiu a Iliadu.

Alk. To ano, docela dobře, Sokrate.
Sokr. Nejsou to snad básně o různosti stran věcí 

spravedlivých a nespravedlivých?
Alk. Ano.
Sokr. Touto růzností byly způsobeny Achajům

1 těm druhým, Trojanům, boje a ztráty životů, a stej
ně tak uchazečům o Penelopu a Odysseovi.

Alk. Máš pravdu.
Sokr. Myslím, že i těm Atheňanům, Lakedaimoňa- 

nům a Boiotům, kteří padli u Tanagry, i těm, kteří 
později padli u Koroneie, mezi nimiž ztratil život
i tvůj otec Kleinias; těm všem způsobila ztráty životů 
a boje různost názorů o spravedlivém a nespravedli
vém, o ničem jiném, že ano?

Alk. Máš pravdu.
Sokr. Když se tedy v názorech na ty věci tak silně 

různí, že se ve sporech mezi sebou dopouštějí na sobě
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krajních násilností, máme soudit, že ty věci opravdu 
znají?

Alk. Patrně ne.
Sokr. Tedy od takových učitelů odvozuješ své 

vzdělání, o kterých sám uznáváš, že nic nevědí?
Alk. Podobá se.
Sokr. Jak tedy je podobno pravdě, že znáš věci 

spravedlivé a nespravedlivé, když v nich takto tápeš 
a když se ukazuje, že ses o nich ani od nikoho ne
naučil, ani jsi je sám nevynalezl?

Alk. Z toho, co říkáš, vychází, že to není podobno 
pravdě.

Sokr. Vidíš, zase toto jsi nepověděl dobře, Alki- 
biade!

Alk. Co?
Sokr. Že tvrdíš, že já to říkám.
Alk. A co, neříkáš to ty, že já nic nevím o věcech 

spravedlivých a nespravedlivých?
Sokr. Věru ne.
Alk. Tedy já?
Sokr. Ano.
Alk. Jak to?
Sokr. Zvíš to tímto způsobem. Jestliže si myslíme 

čísla jedna a dvě a já se tě zeptám, které z nich je 
větší, řekneš, že dvě?

Alk. Zajisté.
Sokr. Oč?
Alk. O jednu.
Sokr. Který z nás to tedy vypovídá, že dvě je

o jednu větší než jedna?
Alk. Já.
Sokr. Já jsem se tázal a ty jsi odpovídal, že ano?
Alk. Ano.

Sokr. Kdo se tedy jeví původcem výpovědi o těchto m 
věcech, já, který se táži, či ty, který odpovídáš?

Alk. Já.
Sokr. Co kdybych se já otázal, která písmena obsa

huje jméno Sokrates, a ty bys to řekl, kdo z nás obou 
činí výpověď?

Alk. Já.
Sokr. Nuže tedy řekni jedním slovem: kdykoli se 

dává otázka a odpověď, kdo činí výpověď, ten, který 
se táže, či ten, který odpovídá?

Alk. Podle mého mínění, Sokrate, ten, který od
povídá.

Sokr. Nuže zdali pak jsem teď právě nebyl veskrze 
já, který dával otázky?

Alk. Ano.
Sokr. A ty ten, který odpovídal?
Alk. Ovšemže.
Sokr. Nuže co? Který z nás pronesl učiněné vý

povědi?
Alk. Z toho, co jsem uznal, vychází na jevo, Sokrate, 

že já.
Sokr. Tak tedy bylo řečeno o věcech spravedli

vých a nespravedlivých, že krásný Alkibiades, syn 
Ivleiniův, o nich nemá vědění, avšak domnívá se, že 
má, a že hodlá jít do sněmu a dávat Atheňanům rady
o věcech, o kterých nic neví. Nebylo to tak?

Alk. Patrně.
Sokr. Vyplňují se tu tedy, Alkibiade, slova Euripi- 

dova: od sebe, jak se zdá, jsi slyšel tento výrok, ne 
ode mne, a nejsem to já, který to praví, nýbrž ty, 
a mne obviňuješ neprávem. A jistě máš pravdu. 
Neboť šílený to máš v mysli záměr, můj milý, chtít
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učit tomu, co neznáš, když ses nestaral, aby ses tomu 
sám učil.

Alk. Myslím, Sokrate, že Atheňané i ostatní Řeko
vé se jen zřídka radí o tom, které věci jsou spravedli
vější nebo méně spravedlivé; o takových věcech totiž 
soudí, že jsou zřejmé, a proto nechavše úvahy o nich 
být uvažují, které jednání jim prospěje. Neboť spra
vedlivé a prospěšné není, myslím, totéž, nýbrž 
mnohým bylo užitečné, když se dopustili velikých 
bezpráví, a jiným, myslím, neprospělo, když jednali 
spravedlivě.

Sokr. Nuže jestliže nakrásně jsou něco různého 
věci spravedlivé a něco různého věci prospěšné, snad 
si o sobě zase nemyslíš, že znáš to, co prospívá lidem, 
a pi’oč?

Alk. Ano, proč by ne, Sokrate? Jen aby ses mne 
zase neptal, od koho jsem se tomu naučil nebo jak 
jsem to sám nalezl.

Sokr. To je dobré! Jestliže tvrdíš něco nesprávně 
a je možné ti to dokázat touž úvahou jako dříve, 
domníváš se, že je třeba slyšet nějaké nové věci a jiné 
důkazy, jako by ty dřívější byly nějaké již odřené 
šaty a ty je nemohl již vzít na sebe, čekaje, že ti 

ii4 někdo přinese důkaz čistý a neposkvrněný. Já však 
nechaje být tvé náročné výběhy přece se tě otáži, kde 
ses naučil své znalosti věcí užitečných a kdo je tvůj 
učitel a vůbec ti dávám všechny ony dřívější otázky. 
Ale je zřejmo, že přijdeš k týmž koncům a nebudeš 
moci dokázat, ani že znáš prospěšné věci z vlastního 
nálezu, ani že máš svou znalost z učení. Avšak když 
jsi takový labužník a již bys neokusil s chutí tétéž 
úvahy, nechávám stranou otázku, zdali znáš či neznáš 
věci prospívající Atheňanům; proč jsi však neukázal, 
zdali jsou spravedlivé a prospěšné věci tytéž či různé?
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0 tom vylož, a to, cliceš-li, tak, že mně budeš dávat: 
otázky jako já tobě, nebo sám o sobě.

Alk. Já nevím, Sokrate, zdali bych byl s to, abych 
to před tebou vyložil.

Sokr. Nuže, můj milý, představ si, že já jsem sněm 
a lid, neboť i tam budeš musit jednoho každého pře
svědčovat, že ano?

Alk. Ano.
Sokr. Nuže zdali pak to není věcí téhož člověka, 

aby byl schopen přesvědčovat o věcech, které ví,
1 jednotlivce každého zvlášť i množství dohromady, 
zrovna tak jako učitel asi přesvědčuje jednoho i mno
hé, když jde o čtení a psaní?

Alk. Ano.
Sokr. Zdali pak i v oboru počítání nebude týž člo

věk přesvědčovat jednoho i mnohé?
Alk. Ano.
Sokr. A to bude ten, který to zná, počtář?
Alk. Ovšemže.
Sokr. Nejsi-li tedy i ty schopen, v čem dovedeš pře

svědčovat mnohé, přesvědčovat v tom také jednoho?
Alk. Podobá se pravdě.
Sokr. A to je patrně to, co víš.
Alk. Ano.
Sokr. Tedy řečník v takovéto naší schůzce se liší 

od řečníka před lidem jen tolik, že onen přesvědčuje
o týchž věcech mnoho lidí najednou, a tento jedno
tlivce?

Alk. Skoro se tak zdá.
Sokr. Nuže tedy, když se ukazuje, že je věcí téhož 

člověka přesvědčovat mnohé i jednoho, vezmi si mne 
za předmět cvičení a vynasnaž se dokázat, že spra
vedlivé někdy neprospívá.

Alk. Jsi posměvač, Sokrate.



Sokr. Aspoň nyní tě hodlám z posměvačnosti pře
svědčit o opaku toho, o čem ty mě nechceš pře
svědčovat.

Alk. Mluv tedy.
Sokr. Odpovídej toliko na mé otázky.
Alk. Nikoli, nýbrž ty sám mluv.
Sokr. Co? Ty se nechceš dát co nejvíce přesvědčit?
Alk. Ovšem že docela chci.
Sokr. Nuže nejsi snad nejvíce přesvědčen v tom 

případě, jestliže pravíš, že »jest tomu tak?«
Alk. Mně se zdá, že ano.
Sokr. Odpovídej tedy; a jestliže neuslyšíš sám od 

sebe, že spravedlivé věci jsou také prospěšné, nevěř 
jinému, když to bude tvrdit.

Alk. Jistě ne. Nuže chci odpovídat, nebof myslím, 
že z toho nebudu mít žádnou škodu.

Sokr. Ano, jsi dobrý věštec. Tak mi řekni: myslíš, 
Π5 že ze spravedlivých věcí některé prospívají a ně

které ne?
Alk. Ano.
Sokr. A dále, že jedny z nich jsou krásné a druhé ne?
Alk. Jak mám rozumět této otázce?
Sokr. Zdali se ti již o někom zdálo, že koná věci 

sice ošklivé, ale spravedlivé?
Alk. To ne.
Sokr. Naopak všechny spravedlivé věci jsou také 

krásné?
Alk. Ano.
Sokr. A co zase krásné věci? Zdali pak jsou všechny 

dobré, či jedny ano a druhé ne?
Alk. Já se domnívám, Sokrate, že některé z krás

ných věcí jsou zlé.
Sokr. Snad také že některé ošklivé věci jsou dobré?
Alk. Ano.
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Sokr. Snad máš 11a mysli takové případy, jako 
když ve válce mnozí pomohou příteli nebo příbuzné
mu a při tom utrží rány a zemrou, kdežto druzí 
nepomohou, ačkoli by měli, a vyváznou zdrávi; ano?

Alk. Ovšem že ano.
Sokr. Ty tedy pokládáš takovouto pomoc za krás

nou, hledě ke snaze zachránit ty, které byla povin
nost zachránit, a to jest statečnost; či ne?

Alk. Ano.
Sokr. Avšak za zlou, hledě ke ztrátám životů a 

k ranám, tak?
Alk. A110.
Sokr. Nuže zdali pak není něco jiného statečnost 

a něco jiného smrt?
Alk. Ovšemže.
Sokr. Pomáhali přátelům není tedy krásné a zlé 

s jednoho a téhož hlediska?
Alk. Patrně ne.
Sokr. Viz ted}7, zdali je po té stránce také dobré, 

po které je krásné, právě tak jako zde. Hledě ke 
statečnosti uznával jsi, že je ta pomoc něco krásného; 
nuže nyní pozoruj tuto věc, statečnost samu, je to 
něco dobrého či zlého? Uvažuj takto: které věci bys 
iy raději chtěl mít, dobré či zlé?

Alk. Dobré.
Sokr. A jistě největší dobra nejraději?
Alk. Ano.
Sokr. A nejméně rád bys chtěl být bez takových 

věcí?
Alk. Jak by ne?
Sokr. Jak tedy soudíš o statečnosti? Za jakou cenu 

Ijys chtěl být bez ní?
Alk. Ani žít bych já nechtěl, kdybych měl být 

zbabělý.
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Sokr. Tedy zbabělost se ti zdá krajním zlem.
Alk. Zajisté.
Sokr. Stejně se smrtí, jak se podobá.
Alk. Ano.
Sokr. Nuže není pravým opakem smrti a zbabělosti 

život a statečnost?
Alk. Ano.
Sokr. A těchto věcí by sis přál co nejvíce, oněch 

co nejméně?
Alk. Ano.
Sokr. Zdali proto, že tyto pokládáš za nejlepší, ony 

za nejhorší?
Alk. Ovšemže.
Sokr. Tedy mezi nejlepší počítáš statečnost a mezi 

nejhorší smrt.
Alk. Zajisté.
Sokr. Tedy co se týče pomáhání přátelům ve válce, 

tu po které stránce je krásné, totiž hledíc k tomu, 
že uskutečňuje něco dobrého, statečnost, nazval jsi 
je krásným?

Alk. Patrně.
Sokr. Avšak hledíc k tomu, že uskutečňuje něco 

zlého, smrt, zlým?
Alk. Ano.
Sokr. Nuže tedy takto je spravedlivé označovat! 

každou jednotlivou činnost: jestliže ji nazýváš zlou, 
pokud způsobuje zlé, tak také pokud způsobuje 
dobré, jest ji nazývat dobrou.

Alk. Mně se tak zdá.
Solcr. Zdali pak tedy po té stránce, po které je 

dobrá, je také krásná? A po které stránce je zlá, 
ošklivá?

Alk. Ano.
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Sokr. Když tedy mluvíš o pomoci přátelům ve 
válce, že je sice krásná, ale zlá, je to docela stejné, 
jako kdybys ji nazval sice dobrou, ale zlou.

Alk. Zdá se mi, že máš pravdu, Sokrate.
Sokr. Tedy žádná z krásných věcí není zlá po té 

stránce, po které je krásná, ani žádná z ošklivých 
věcí není dobrá po té stránce, po které je ošklivá.

Alk. Patrně ne.
Sokr. Nuže ještě uvaž i takto. Kdokoli jedná krásně, 

nejedná a nežije také dobře?
Alk. Ano.
Sokr. A nejsou lidé dobře žijící šťastni?
Alk. Jak by ne?
Sokr. Nejsou šťastni tím, že mají dobré věci?
Alk. Zajisté.
Sokr. A těch nabývají dobrým a krásným jednáním?
Alk. Ano.
Sokr. Tedy dobře jednati je dobré?
Alk. Jak by ne?
Sokr. Není-li dobrý život něco krásného?
Alk. Ano.
Sokr. Tedy zase znova se nám ukázalo, že krásné 

a dobré je totéž.
Alk. Patrně.
Sokr. Z tohoto úsudku tedy vychází, že kdykoli 

nalezneme něco krásného, nalezneme to i jako něco 
dobrého.

Alk. Nutně.
Sokr. A což, prospívají dobré věci či ne?
Alk. Prospívají.
Sokr. Nuže pamatuješ se, jak jsme spolu usoudili

o spravedlivých věcech?
Alk. Myslím, že lidé konající spravedlivé věci nutně 

konají krásné věci.
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Sokr. A ne také, že lidé konající krásné věci konají 
dobré věci?

Alk. Ano.
Sokr. A dobré věci že prospívají?
Alk. Ano.
Sokr. Tedy spravedlivé věci jsou. Alkibiade, pro

spěšné.
Alk. Podobá se.
Sokr. Nuže nejsi to ty, který vypovídáš tylo věci, 

kdežto já se táži?
Alk. Patrně, jak se podobá.
Sokr. Jestliže tedy někdo vstává, aby dával rady 

buď Atheňanům nebo občanům Peparethu, domnívaje 
se, že zná věci spravedlivé a nespravedlivé, a bude 
tvrdit, že spravedlivé věci jsou někdy zlé, zdali pak 
by ses mu nevysmál, když i ty soudíš, že spravedlivé 
a prospěšné je totéž?

Alk. Při bozích, Sokrate, již ani nevím, co mluvím, 
ale docela se podobám člověku, s kterým se děje cosi 
divného; nebof při tvých otázkách hned se mi zdá 
jedno, hned zase něco jiného.

Sokr. A ty, příteli, neznáš, co je tento stav?
Alk. Ovšem že ne.
Sokr. Nuže dejme tomu, že by se tě někdo tázal, 

zdali máš dvě oči či tři a dvě ruce či člyři nebo 
na některou jinou z takových věcí. Co myslíš, odpo
věděl bys mu hned jedno, hned zase něco jiného, či 
po každé totéž?

Alk. Já již neručím sám za sebe — ale jistě mvs- 
lím, že totéž.

Sokr. Ne-li proto, že to víš? To je příčinou?
Alk. Já si myslím, že ano.
Sokr. Tedy o kterých věcech dáváš proti své vůli
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odpovědi mezi sebou si odporující, o těch zřejmě 
nemáš vědění.

Alk. Pravděpodobně.
Sokr. Nuže nepravíš sám, že se mateš v odpovědích, 

když jde o věci spravedlivé a nespravedlivé, krásné 
a ošklivé, zlé a dobré, prospěšné a ty, které nejsou 
prospěšné? Není tu zřejmo, že to je tím, že o nich 
nemáš pravého vědění, a proto že se mateš?

Alk. Zajisté.
Sokr. Tedy je tomu asi takto: když někdo něco 

neví, jeho duše se v myšlení o tom nutně mate.
Alk. Ano, jak by ne?
Sokr. A což, víš, jakým způsobem bys vystoupil 

na oblohu?
Alk. U Dia, nevím.
Sokr. Snad také v té věci je tvé mínění zmateno ?
Alk. To jistě ne.
Sokr. A víš proč, či ti to mám povědět?
Alk. Pověz.
Sokr. Protože, příteli, se nedomníváš, že to víš, 

když to nevíš.
Alk. Jak to myslíš?
Sokr. Pozoruj to i ty společně se mnou. Jestliže 

některé věci neznáš, ale víš, že je neznáš, jsi snad 
v názoru na takové věci zmaten? Na příklad co se 
týče přípravy pokrmu, to asi přece víš, že to neznáš?

Alk. Ovšemže.
Sokr. Zdali pak si tu sám činíš domněnky o těch 

věcech a mateš se, či to odevzdáváš znalci?
Alk. Takto, znalci.
Sokr. A co kdybys plul na lodi, zdali pak bys činil 

domněnky, má-li se kormidlo stáčet dovnitř či ven, 
a pro svou nevědomost by ses mátl, či bys to ode
vzdal kormidelníku a sám bys byl v klidu?
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Sokr. 1 edy se nemateš v těcli věcech, kterých ne
znáš, ač jestliže víš, že jich neznáš.

Alk. Podobá se, že ne.
Sokr. Nuže vidíš asi, že i chyby v jednání vznikají 

pro tuto nevědomost, když se ten, kdo něco neví, 
domnívá, že to ví.

Alk. Jak to myslíš?
Sokr. Bezpochyby se tehdy dáváme do nějakého 

díla, když se domníváme, že známe to, co děláme?
Alk. Ano.
Sokr. A kdykoli se někteří domnívají, že to neznají, 

odevzdávají to jiným?
Alk. Jak by ne?
Sokr. Tedy takoví neznalci žijí nedopouštějíce se 

chyb, protože ty věci svěřují jiným?
Alk. Ano.
Sokr. Nuže kdo jsou ti, kteří chybují? Vždyť přece 

snad ne znalci.
Alk. Jistě ne.

Sokr. Když tedy to nejsou ani znalci ani ti z ne- 
'■8 znalců, kteří vědí, že to neznají, nezbývají asi jiní 

než ti, kteří to sice neznají, ale domnívají se, že znají?
Alk. Ano, ti to jsou.
Sokr. Tedy tato nevědomost je příčina zel a to je 

ta potupná neznalost.
Alk. Ano.
Sokr. Jistě tedy je tehdy nejškodlivější a nejoškli

vější, když se týká věcí nejdůležitějších?
Alk. Daleko nejošklivější.
Sokr. Nuže můžeš jmenovat důležitější věci nežli 

jsou věci spravedlivé, krásné, dobré a prospěšné?
Alk. Jistě ne.
Sokr. A neříkáš, že právě v těch se mateš?

Alk. Kormidelníku. Alk. Ano.
Sokr. Jestliže pak se v nich mateš, zdali není zřej

mé z toho, co bylo řečeno napřed, že netoliko neznáš 
věcí nejdůležitějších, nýbrž i že se při té neznalosti 
domníváš, že je znáš?

Alk. Skoro se tak zdá.
Sokr. Ach, Alkibiade, v jakém jsi to stavu! Já se 

rozpakuji jej pojmenovat, ale přece, když jsme sami 
dva, musím to říci. Ty žiješ, můj milý, v družném po
měru s krajní nevědomostí, jak na tebe žaluje naše 
úvaha a jak žaluješ sám na sebe; proto tedy také se 
vrháš do politických věcí, dříve než jsi nabyl vzdělání. 
A to se stalo ne tobě jedinému, nýbrž i většině z poli
tiků této naší obce, vyjímajíc několik málo a snad 
také tvého poručníka Periklea.

Alk. Však se o něm říká, Sokrate, že se nestal 
moudrým sám od sebe, nýbrž že se učil u mnohých 
moudrých mužů, také u Pythokleida a Anaxagory; 
také ještě nyní, ač je v takovém věku, stýká se právě 
za týmž účelem s Damonem.

Sokr. Což jsi už někoho viděl, kdo by byl něčeho 
znalý a při tom nebyl schopen udělat jiného znalým 
ve svém vlastním oboru? Na příklad ten, kdo tě 
naučil číst a psát, byl sám toho znalý a také tebe 
udělal v tom znalým i kohokoli jiného chtěl; či ne?

Alk. Ano.
Sokr. A nebudeš snad i ty, který ses tomu od něho 

naučil, schopen vyučit jiného?
Alk. Ano.
Sokr. A hráč na kitharu a učitel tělocviku právě tak?
Alk. Ovšemže.
Sokr. Ano, to je jistě dobrý důkaz o znalosti těch, 

kteří něco znají, když jsou s to, aby i jiného učinili 
znalým.
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Sokr. Nuže můžeš říci, koho Perikles učinil moud
rým, počínajíc od jeho synů?

Alk. Vždyť ti dva Perikleovi synové byli hlupáci, 
Sokrate!

Sokr. Ale Kleiniu, tvého bratra.
Alk. Co bys zase mluvil o Kleiniovi, o tom šílenci? 
Sokr. Když tedy Kleinias šílí a Periklovi synové 

byli hlupáci, jakou příčinu bychom uvedli u tebe, pro 
kterou tě nechává v tomto stavu?

Alk. Myslím, že já jsem vinen, že jsem nepozorný, 
ne Sokr. Nuže jmenuj někoho z ostatních Atheňanů 

nebo cizinců, otroka nebo svobodného, o kom se 
může říci, že se stal stykem s Perikleem moudřejším, 
jako já ti mohu uvést, že styk se Zenonem měl takový 
účinek na Pythodora Isolochova a Kalliu Kalliadova, 
z nichž jeden i druhý se stal moudrým a váženým, 
když zaplatil Zenonovi sto min.

Alk. Ale bůh ví, to nemohu.
Sokr. Budiž. Nuže co zamýšlíš sám se sebou? 

Nechat se, jak nyní jsi, či nějak o sebe pečovat?
Alk. Raďme se společně, Sokrate. Po tvé řeči si to 

uvědomuji a uznávám to; ano, zdá se mi, že politikové 
jsou kromě několika málo nevzdělaní.

Sokr. Nuže co to znamená?
Alk. Kdyby byli vzdělaní, musil by asi ten, kdo by 

se pokoušel s nimi zápasil, jít proti nim jako proti 
zápasníkům vyučen a vycvičen; takto však když se
i ti dali do politické činnosti bez odborné přípravy, 
nač by se člověk cvičil a trápil učením? Neboť pokud 
jde o přirozené vlohy, jsem si jist, že já nad ně budu 
hodně vysoko vynikat.

Sokr. Ach, co jsi to řekl, můj milý! Jak je to ne- 
hodno tvého vzhledu i ostatních tvých předností!

Alk. Mně se tak zdá.

44

Alk. Co vlastně tím myslíš a proč to říkáš, Sokrate?
Sokr. Mrzí mě to i pro tebe i pro mou lásku.
Alk. Co to?
Sokr. Že jsi chtěl vejiti v zápas s těmito lidmi zde.
Alk. Nuže s kým tedy mám zápasit?
Sokr. Je důstojno, aby takovou otázku dával muž, 

který si přičítá povýšenost?
Alk. Jak to myslíš? Což na mne nečeká zápas 

s těmito lidmi?
Sokr. Jak by to bylo, kdybys zamýšlel jako kormi

delník řídit loď, mající se účastnit námořní bitvy?
Tu by íi sotva stačilo vyznat se v kormidelnictví 
nejlépe ze všech spoluplavců, nýbrž bezpochyby bys 
mínil, že toto je nutný předpoklad, a srovnával by 
ses s opravdovými protivníky v zápasu, a ne jako 
nyní s pomocníky. Nad ty máš jistě vyniknouti tolik, 
aby nechtěli zápasit proti tobě, nýbrž aby jsouce od 
tebe poníženi pokládali za svou povinnost pomáhali 
tobě v zápasu s nepřáteli, jestliže vskutku zamýšlíš 
dokázati nějaký krásný čin, hodný tebe i obce.

Alk. Ale ovšem že zamýšlím.
Sokr. To ti ledy velmi sluší spokojovat se, jestliže 

vynikáš nad své prosté vojáky, a nedívat se na vůdce 
protivníků, zdali jsi snad vynikl nad ně, a podle nich 
uvažovat a se cvičit!

Alk. Které to myslíš, Sokrate? 120
Sokr. Nevíš, že naše obec napořád válčí s Lakedai- 

moňany a s velikým králem?
Alk. Máš pravdu.
Sokr. Nuže tedy jestliže máš v úmyslu být vůdcem 

této naší obce, bylo by jistě správné, kdybys soudil, 
že ti je zápasit s králi lakedaimonskými a s králi 
Peršanů.

Alk. Skoro se zdá, že máš pravdu.
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Sokr. Ó nikoli, můj milý, nýbrž musíš se dívat na 
Meidiu, toho křepelkobijce, a na jiné takové, kteří 
se dávají do politické činnosti, zatím co mají ještě, 
jak by řekly ženy, otrocké vlasy ve své duši pro svou 
nevzdělanost, jichž se dosud nezbavili, kteří jsouce 
ještě napolo barbary přišli, aby lahodili obci, a ne 
aby jí vládli — na tyto, jak pravím, se musíš dívat 
a při tom sebe zanedbávat, neučit se věcem, které 
učení vyžadují, když máš zápasit tak veliký zápas, 
ani se necvičit v tom, co potřebuje cvičení, a nestarat 
se o to, abys přistupoval k obecním věcem dokonale 
připraven!

Alk. Ano, Sokrate, zdá se mi sice, že máš pravdu, 
avšak domnívám se, že se ti lakedaimonští vůdcové 
a perský král v ničem neliší od ostatních.

Sokr. Nuže, můj nejmilejší, uvažuj, jakou to máš 
domněnku.

Alk. Po které stránce?
Soki. Za prvé, domníváš se, že bys vynaložil více 

péče na sebe, kdyby ses jich bál a pokládal je za 
nebezpečné, či v opačném případě?

Alk. Je zřejmé, že kdybych je pokládal za ne
bezpečné.
^ Sokr. Tedy domníváš se snad, že utrpíš nějakou 
škodu, jestliže vynaložíš na sebe péči?

Alk. Nikoli, naopak že mi docela vzejde veliký 
prospěch.

Sokr. Tedy to je jedno veliké zlo, které způsobuje 
ta domněnka.

Alk. Máš pravdu.

Sokr. Za druhé pak uvaž, že je podle vší pravdě
podobnosti také nepravdivá.

Alk. Jak to?
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Sokr. Je podobno pravdě, že se lepší povahy vy
skytují v dobrých rodech, či ne?

Alk. Je zřejmé, že v dobrých.
Sokr. A že lidé od přírody dobře založení, jsou-li 

také dobře vychováni, stávají se za těch podmínek 
dokonalými, co se týče zdatnosti?

Alk. Nutně.
Sokr. Uvažme tedy, srovnávajíce naše vlastnosti 

s jejich vlastnostmi, za prvé zdali si můžeme myslit, 
že lakedaimonští a perští králové jsou z horších rodů.
Či nevíme, že jedni jsou potomci Herakleovi, druzí 
Achaimenovi a že se Herakleův rod i Achaimenův 
odvozuje od Persea, syna Diova?

Alk. Však také náš rod, Sokrate, od Eurysaka a 121 
Eurysakův od Dia.

Sokr. Však také náš rod, urozený Alkibiade, od 
Daidala a Daidalos od Hefaista, syna Diova. Ale 
u těchto jsou řady jejich rodů, počínajíc od nich 
samých, králové zrození z králů až po Dia, a to jedni 
králové Argu a Lakedaimonu, druzí za všech dob 
králové Persie, často i Malé Asie, jako také nyní; 
kdežto my sami jsme prostí občané a naši otcové 
také. A kdyby ses měl pochlubit svými předky a Eury- 
sakovou vlastí Salaminou nebo Aiginou, vlastí ještě 
dalšího předka Aiaka, před Artoxerxem, synem Xer- 
xovým, jaký by sis asi utržil smích? Než dej pozor, 
zdali nezůstáváme za těmi muži i vznešeností rodu
i výchovou. Či jsi nezpozoroval, jak veliké základy 
má postavení lakedaimonských králů, jejichž ženy 
jsou úředně střeženy od eforů, aby se pokud možno 
nemohlo stát, že by se narodil král z někoho jiného 
než z Herakleovců, a že by to zůstalo utajeno? A král 
perský stojí tak vysoko, že nikdo nemá podezření, že 
by se král mohl narodit z někoho jiného než z něho;
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proto králova žena není hlídána od nikoho než od 
strachu. Když pak se narodí nejstarší syn, budoucí 
panovník, hned slaví svátek všichni obyvatelé králov
ství, jeho poddaní, a potom pro všechen ostatní čas 
folio dne veškera Asie slaví obětmi a slavnostmi králo
vy narozeniny; když se my narodíme, tu, jak praví 
komický básník, ani sousedé to příliš nepozorují, Alki- 
biade. Potom je ten chlapec ošetřován, ne od ledajaké 
chůvy,^ nýbrž od kleštěnců, kteří jsou pokládáni za 
nejlepší z okolí králova; těm je dán úkol, kromě 
ostatní péče o novorozence, také pracovali o tom, aby 
byl co nejkrásnější, hnětením jeho údů a napravová
ním; pro tyto své úkony jsou ve veliké úctě.

Když pak je chlapcům sedm let, vsedají na koně 
a chodí k učitelům jízdy; také začínají chodit na lov. 
Když pak je chlapci dvakrát sedm let, přejímají ho 
ti, kterým se tam říká královští vychovatelé; jsou to 
ctyn muži zralého věku, vybraní z Peršanů jako nej- 
lepsi, jeden nejmoudřejší, druhý nejspravedlivější, 
třetí nejuměřenější a čtvrtý nejstatečnější. Z těch 

122 první ho učí nauce magů, vynalezené od Zoroastra 
syna Horomasdova — a to jest uctívání bohů — 
a uci ho i vladařskému umění; ten nejspravedlivější 
ho ucí mluvit pravdu po celý život, ten nejuměřenější 
nedávat se ovládat od žádné rozkoše, aby si zvykal 
být svobodným a vskutku králem, vládna především 
nad svými pudy a nejsa jejich sluhou, a ten nej
statečnější ho připravuje, aby byl prost strachu a 
bázně, uče ho, že kdykoli pocítí bázeň, je otrokem. 
Avšak tobě, Alkibiade, Perikles ustanovil za vycho
vatele toho ze svých sluhů, který byl pro stáří nej- 
meně k potřebě, Thraka Zopyra. Probral bych ti
i ostatní vychovávání a vzdělávání tvých protivníků, 
kdyby to nedalo tolik práce a zároveň kdyby tyto
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příklady dostatečně neukazovaly i to ostatní, co 
s nimi souvisí. Avšak na tvém narození, Alkibiade, 
a na tvém vychování a vzdělání — nebo kteréhokoli 
jiného z Atheňanů — nezáleží takřka nikomu, leda 
je-li někdo náhodou tvým milovníkem.

Jestliže pak zase chceš srovnávat bohatství, pře
pych, látky, vláčení rouch, mazání vonnými mastmi, 
doprovázení množstvím služebníků a ostatní nádheru 
Peršanů, zastyděl by ses nad sebou, pozoruje, oč jsi 
pozadu za nimi. A budeš-Ii zase chtít srovnávat umě- 
řenost, řádné chování, přívětivost, vlídnost, velko
dušnost, ukázněnost, statečnost, vytrvalost, ochotu 
k námahám, snahu po vynikání a ctižádost Lakedai- 
moňanů, uznal bys o sobě, jak jsi ve všech takovýchto 
vlastnostech maličký.

Jestliže pak zase kladeš váhu na bohatství a domní
váš se, že po této stránce něco znamenáš, nevyhýbej
me se mluvit ani o tom, zdali snad postřehneš, 
v jakém jsi postavení. Neboť za prvé jestliže se chceš 
podívat na bohatství Lakedaimoňanů, poznáš, že naše 
statky jsou o mnoho menší tamějších. Neboť co se 
týče půdy, kterou mají i ve své vlastní zemi i v Mes- 
senii, nikdo z našinců by nemohl pochybovat o její 
velikosti ani o její dobrotě, ani o množství nevolníků, 
jak jiných tak zejména heilotů, ani také koní a veške
rého jiného dobytka, který se chová v Messenii. Ale 
všechno toto nechávám stranou; avšak zlata a stříbra 
není u všech Řeků dohromady tolik, kolik ho je 
v Lakedaimonu v soukromém majetku. Neboť již po 
mnoho věků tam vchází ze všech řeckých obcí, často 
také i ze zemí barbarských, a nevychází odtamtud 
nikam, nýbrž je tomu docela tak, jako to v Aisopově 
bajce řekla liška lvu: také u peněz vcházejících do 
Lakedaimonu stopy obrácené dovnitř jsou patrné, ale
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stopy vycházejících není nijak vidět. Proto je třeba 
pokládat za jisté, že i zlatém a stříbrem jsou tamější 
občané nejbohatší z Hellenů a mezi nimi samými 
jejich král; neboť z takovýchto důchodů dostává se 
největších a nejčastějších přídělů králům a také není 
malá ta královská daň, kterou platí Lakedaimoňané 
králům.

Statky Lakedaimoňanů jsou v poměru k hellenské- 
mu bohatství veliké, ale proti perskému bohatství 
a bohatství perského krále nejsou nic. Vždyť jsem 
kdysi slyšel od hodnověrného muže, jednoho z těch, 
kteří V3dionali cestu ke králi, že prošel území velmi 
veliké a úrodné, dlouhé skoro na den cesty, jemuž 
prý tamější obyvatelé říkají »pás královy ženy«; jest 
prý také jiné, jemuž zase říkají »závoj«, a četné jiné 
krásné a úrodné pozemky, vybrané na královnin 
ubor, a jednotlivé z těch pozemků mají jména od 
každé jednotlivé části úboru. A tu si představme, že 
by někdo řekl králově matce a Xerxově ženě Ame- 
stridě: ®S tvým synem se chce srovnávat syn Deino- 
machy, ženy, jejíž úbor má snad cenu nanejvýše 
padesát min, a ten její syn má v Ercliii půdy ani ne 
tři sta měřic«. Já si myslím, že by se podivila, nač 
asi spoléhá tento Alkibiades, že má v úmyslu zápasit 
s Artaxerxein, a myslím, že by asi řekla, že tento muž 
jistě nespoléhá při tom svém podniku na nic jiného než 
na přičinlivost a moudrost, neboť to že jsou u Hellenů 
jediné věci, které stojí za řeč. Kdyby se však dověděla, 
že ten Alkibiades to podniká nyní, kdy za prvé mu 
ještě není plných dvacet let, dále kdy je naprosto 
nevzdělaný a kromě toho, když mu jeho milovník 
říká, že se musí nejprve vyučit, vynaložit na sebe péči, 
vycvičit se a teprve takto jít zápasit s králem, že 011 
nechce, nýbrž tvrdí, že to i tak stačí — tu by se,

myslím, podivila a otázala by se: »Co to tedy asi jest, 
nač spoléhá ten mladíček?« A tu kdybychom řekli, 
že na krásu a velikost, na rod, na bohatství a na 
přirozené vlohy duše, pomyslila by si, že šílíme, 
Alkibiade, když by srovnala všechny takovéto před
nosti s těmi u nich. Podle mého mínění i Lampido, 
dcera Leotycliidova, žena Archidamova a matka Agi- 124 
dova — ti všichni byli králi — i ta by se podivila 
při srovnání toho, co mají u nich, že ty máš v úmyslu 
zápasit s jejím synem, jsa tak špatně připraven.
A přece nezdá se ti potupné, že ženy našich nepřátel 
lépe dovedou soudit o nás, jací máme být, když se na 
ně chystáme, než my sami o sobě?

Nuže, můj milý, věř mně i tomu nápisu v Delfecli 
»poznej sám sebe« a věz, že toto jsou naši protivníci, 
a ne ti, na které ty pomýšlíš; ty bychom ničím jiným 
nemohli překonat leda přičinlivostí a odborným umě
ním. Nedosáhneš-li těchto věcí, nedosáhneš ani toho, 
aby ses stal proslulým mezi Helleny i barbary, po čem, 
jak se mi zdá, toužíš jako nikdo jiný po ničem jiném.

Alk. Jakou to péči, Sokrate, je třeba vynakládati? 
Můžeš mi to vyložit? Vždyť se nade všechno podobá, 
že jsi řekl pravdu.

Sokr. Ano; ale je to věc společného uvažování, 
jakým způsobem bychom se stali co nejlepšími. 
Neboť si nemysli, že já mluvím o tobě, jak se máš 
vzdělat, a o sobě ne; vždyť se od tebe neliším ničím 
než jedním.

Alk. Čím?
Sokr. Můj poručník je lepší a moudřejší než tvůj, 

Perikles.
Alk. Kdo je to, Sokrate?
Sokr. Bůh, Alkibiade, který mi nedovoloval dáti se 

s tebou do řeči dříve než tohoto dne; důvěřuje v něho
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li pravím, že se nezaskvěješ skrze nikoho jiného než 
skrze mne.

Alk. Žertuješ, Sokrate.
Sokr. Snad; avšak to mluvím pravdu, že potřebu

jeme přičinění, spíše všichni lidé, ale my dva tuze 
velice.

Alk. Že já, to nemluvíš nepravdu.
Sokr. Jistě ani že já.
Alk. Co bychom tedy dělali?
Sokr. Nesmíme ustávat ani choulostivět, milý druhu. 
Alk. To jistě nesluší, Sokrate.
Sokr. Věru ne, ale uvažujme společně. Pověz mi: 

tvrdíme tedy, že se chceme stát co nejlepšími, že ano? 
Alk. Ano.
Sokr. Kterou zdatností?
Alk. Zřejmo, že tou, kterou vynikají dobří mužové. 
Sokr. Dobří v čem?
Alk. Zřejmo, že dobří v praktické činnosti.
Sokr. X jaké? Snad v koňařství?
Alk. Jistě ne.
Sokr. Neboř to bychom šli ke koňařům?
Alk. Ano.
Sokr. Či myslíš Iodnictví?
Alk. Ne.
Sokr. Neboí to bychom šli k lodníkům?
Alk. Ano.
Sokr. Nuže v jaké? Kdo se jí zabývají?
Alk. \ té, kterou vykonávají krásní a dobří mezi 

Atheňany.
Sokr. Krásnými a dobrými myslíš rozumné či ne

rozumné?
Alk. Rozumné.
Sokr. Není-li pravda, že v čem je každý rozumný, 

v tom je dobrý?

Sokr. A v čem nerozumný, v tom špatný?
Alk. Jak by ne?
Sokr. Je tedy švec rozumný hledíc k výrobě obuvi? 
Alk. Ovšemže.
Sokr. Tedy hledíc k tomu je dobrý?
Alk. Dobrý.
Sokr. A co hledíc k výrobě oděvu, není švec ne

rozumný?
Alk. Ano.
Sokr. Tedy k tomu je špatný?
Alk. Ano.
Sokr. Tedy podle této úvahy je tentýž člověk i špat

ný i dobrý.
Alk. Patrně.
Sokr. Nuže myslíš snad, že dobří muži jsou také 

špatní?
Alk. Jistě ne.
Sokr. Ale koho asi myslíš těmi dobrými muži?
Alk. Já myslím ty, kteří jsou schopni vládnouti 

v obci.
Sokr. Jistě ne nad koňmi?
Alk. Jistě ne.
Sokr. Nýbrž nad lidmi?
Alk. Ano.
Sokr. Snad nad nemocnými?
Alk. Ne.
Sokr. Snad tedy nad plujícími?
Alk. Nikoli.
Sokr. Snad tedy nad klidícími žeň?
Alk. Ne.
Sokr. Tedy nad těmi, kteří nedělají nic, či nad 

těmi, kteří něco dělají?
Alk. Myslím nad těmi, kteří dělají.
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Sokr. Co? Pokus se i mně to objasnit.
Alk. Nuže tedy nad těmi, kteří spolu jednají, ma jí 

spolu navzájem co dělat a žijí, jako my žijeme 
v obcích.

Sokr. Ty tedy myslíš vládnouti nad lidmi, kteří 
mají co dělat s lidmi?

Alk. Ano.
Sokr. Snad nad řidiči veslování, kteří mají co dělati 

s veslaři?
Alk. To jistě ne.
Sokr. Protože je to úkol kormidelnický, že ano?
Alk. Ano.
Sokr. Nuže snad myslíš vládnouti nad lidmi, kteří 

jsou pištci a kteří řídí zpěv lidí a mají co dělati 
s tanečníky?

Alk. To jistě ne.
Sokr. Protože to zase náleží k sbormistrovství?
Alk. Ovšemže.
Sokr. Nuže co asi myslíš slovy býti schopen vlád

nouti nad lidmi, kteří mají co dělati s lidmi?
Alk. Já myslím lidi, kteří jsou společně účastni 

obecního zřízení a spolu jednají, nad těmi vládnouti, 
kteří žijí v obci.

Sokr. Nuže které to je umění? Jako kdybych se tě 
zase ptal s příkladem právě uvedeným, které umění 
činí dovedným vládnouti nad lidmi společně účastný
mi lodní plavby?

Alk. Kormidelnictví.
Sokr. A nad těmi, kteří jsou společně účastni zpěvu,
jak bylo právě řečeno — které umění činí schop

ným vládnouti?
Alk. Které jsi ty právě jmenoval, sbormistrovství.
Sokr. A což, jak nazýváš to umění, které se týká 

lidí společně účastných obecního zřízení?

Alk. Podle mého mínění to je rozvážnost, Sokrate.
Sokr. Jakže, což se ti zdá, že umění kormidelníků 

je nerozvážnost?
Alk. To jistě ne.
Sokr. Naopak rozvážnost?
Alk. Myslím, že ano, hledící k tomu, aby ti, kteří 126 

plují, byli bez pohromy.
Sokr. Dobře. Co ta rozvážnost, o které ty mluvíš, 

k čemu hledí?
Alk. Aby byla obec lépe spravována a aby byla bez 

pohromy.
Sokr. A co musí být. přítomno nebo co musí být 

vzdáleno, aby byla lépe spravována a byla bez po
hromy? Na příklad dejme tomu, že by ses mne ty 
otázal: »Co musí být přítomno nebo co musí být 
vzdáleno, aby bylo tělo lépe spravováno a bylo bez 
pohromy?* Tu bych odpověděl, že musí být přítomno 
zdraví a vzdálena musí být nemoc. Nemyslíš i ty 
takto?

Alk. Ano.
Sokr. A kdyby ses mne zase otázal, co musí být 

přítomno, aby byly v lepším stavu oči, zrovna tak 
bych ti řekl, že musí být přítomno vidění a vzdálena 
musí být slepost. A také co se týče uší, když je 
vzdálena hluchost a je v nich přítomno slyšení, jsou 
lepší a lépe jsou ošetřovány.

Alk. Správně.
Sokr. A co tedy musí být přítomno a co musí být 

vzdáleno, aby byla obec lepší a aby byla lépe ošetřo
vána a spravována?

Alk. Mně se zdá, Sokrate, že musí být mezi občany 
vzájemné přátelství a vzdálena musí být nenávist a 
občanské boje.
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Sokr. Pod slovem přátelství myslíš jednomyslnost 
či různomyslnost?

Alk. Jednomyslnost.
Sokr. Nuže které umění působí, že jsou obce jedné 

mysli, pokud jde o čísla?
Alk. Arithmetika.
Sokr. A co lidé v soukromém životě? Není to u nich 

totéž umění?
Alk. Ano.
Sokr. A není jím také každý jednotlivý člověk ve 

shodě sám se sebou?
Alk. Ano.
Sokr. A které umění působí, že je každý jednotlivý 

člověk ve shodě sám se sebou, když jde o píď a loket, 
co je větší? Ne-li umění měřické?

Alk. Jak by ne?
Sokr. A také i lidé v soukromém životě mezi sebou

i obce?
Alk. Ano.
Sokr. A není tomu zrovna tak, i když jde o váhu?
Alk. Tak jest.
Sokr. A tedy co je ta jednomyslnost, o které ty 

mluvíš, a čeho se týká a které umění ji zařizuje? 
A zdali pak totéž umění, které ji způsobuje obci, ji 
dává i jednotlivému člověku, jak pro něho samého 
tak i pro jiného?

Alk. Podobá se pravdě.
Sokr. Která to tedy jest? Neobtěžuj si odpovídat, 

nýbrž vynasnaž se to říci.
Alk. Já snad myslím to přátelství a tu jednomysl

nost, která se projevuje u otce, jenž miluje syna,
i u matky a také u bratra vůči bratru a u ženy vůči 
muži.

Sokr. Domníváš se tedy, Alkibiade, že by muž mohl
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stejně smýšleti s ženou o předení, neznalec s tou, 
která to zná?

Alk. To jistě ne.
Sokr. A také toho nijak není potřebí; neboť to je 

ženská znalost.
Alk. Ano.
Sokr. A co, mohla by žena stejně smýšleti s mužem 12? 

o zbraních, když se tomu nenaučila?
Alk. To jistě ne.
Sokr. O tom bys zase snad řekl, že to je mužská věc.
Alk. Zajisté.
Sokr. Jsou tedy podle tvé řeči jedny znalosti žen

ské, druhé mužské.
Alk. Jak by ne?
Sokr. V těchto tedy není jednomyslnost mezi žena

mi a muži.
Alk. Ne.
Sokr. Tedy ani ne přátelství, ač jestliže přátelství 

je, jak jsme řekli, jednomyslnost.
Alk. Patrně ne.
Sokr. Tedy když ženy konají svá díla, po této 

stránce nejsou milovány od svých mužů.
Alk. Podobá se, že ne.
Sokr. Tedy ani muži od svých žen, pokud konají 

díla mužská.
Alk. Ne.
Sokr. Tedy ani obce nejsou po této stránce dobře 

spravovány, když všichni jednotlivci konají svá díla?
Alk. Já myslím, že ano, Sokrate.
Sokr. Jak to, když tu není přátelské lásky, která, 

jak jsme tvrdili, musí být přítomna, aby byly obce 
dobře spravovány, a jinak že to není možné?

Alk. Ale mně se zdá, že vzniká mezi nimi přátelská 
láska i tím, že jedni i druzí konají svá díla.
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Sokr. Před chvílí se ti tak nezdálo. Nuže jak to 
zase nyní myslíš? Jednomyslnosti není a přátelská 
láska tu jest? Či je možno, aby byla jednomyslnost 
v těch věcech, které jedni znají a druzí ne?

Alk. Nemožno.
Sokr. Konají se věci spravedlivé či nespravedlivé, 

když každý koná své dílo?
Alk. Spravedlivé, jak by ne?
Sokr. Když tedy občané v obci konají spravedlivé 

věci, tu nevzniká mezi nimi vespolek přátelství?
Alk. To zase se mi zdá nutné, Sokrate.
Sokr. Jakou to ledy asi myslíš přátelskou lásku 

nebo jednomyslnost, v které musíme být znalí a roz
vážní, abychom byli dobrými muži? Já totiž nemohu 
pochopit, ani která to je ani u koho; neboť u týchž 
lidí hned se objevuje, hned zase ne, aspoň podle 
tvé řeči.

Alk. Při bozích, Sokrate, ani sám nevím, co mlu
vím, a skoro se zdá, že jsem už dávno v nejhanebněj
ším stavu, aniž si to uvědomuji.

Sokr. Nuže musíš se nebát. Neboť kdybys byl ten 
svůj stav zpozoroval teprve jako padesátník, bylo by 
ti těžko začít o sebe pečovat; takto však věk, v kterém 
jsi, je ten věk, kdy je třeba obrátit na to pozornost.

Alk. Co tedy má dělat, Sokrate, kdo na [o obrací 
pozornost?

Sokr. Odpovídat na otázky, Alkibiade; a budeš-li 
to dělat a bude-li bůh chtít, tu — má-li se co věřit 
mé věštbě — ty i já budeme na tom lépe.

Alk. Stane se tak, jde-li jen o to, abych já odpovídal.
Sokr. Nuže tedy, co to jest pečovati o sebe — aby 

las se nám často nepřihodilo to nedorozumění, že bychom 
nepečovali sami o sebe, ale domnívali se, že ano —

sa

a kdy tedy to člověk činí? Zdali tehdy pečuje také 
sám o sebe, kdykoli pečuje o své věci?

Alk. Mně se tak aspoň zdá.
Sokr. Nuže kdy člověk pečuje o nohy? Zdali tehdy, 

kdykoli pečuje o ty věci, které náleží k nohám?
Alk. Nerozumím.
Sokr. Říkáš o něčem, že to náleží k ruce? Na pří

klad prsten, řekl bys o něm, že náleží k některé jiné 
části člověka než k prstu?

Alk. To jistě ne.
Sokr. Nenáleží-li týmž způsobem také obuv k noze?
Alk. Ano.
Sokr. A podobně šat a pokrývky k ostatnímu tělu?
Alk. Ano.
Sokr. Když tedy pečujeme o obuv, tehdy pečujeme 

o nohy?
Alk. Nerozumím zcela, Sokrate.
Sokr. A co, Alkibiade, mají pro tebe nějaký význam 

slova »správně pečovati o některou věc«?
Alk. Zajisté.
Sokr. Zdali pak tedy mluvíš o správné péči tehdy 

kdykoli někdo činí něco lepším?
Alk. Ano.
Sokr. Nuže které umění zlepšuje obuv?
Alk. Ševcovské.
Sokr. Tedy ševcovslvím pečujeme o obuv?
Alk. Ano.
Sokr. Pečujeme snad ševcovslvím také o nohu? Či 

tím uměním, kterým činíme nohy lepšími?
Alk. Tím.
Sokr. A nečiníme snad nohy lepšími týmž uměním, 

kterým i ostatní tělo?
Alk. Mně se zdá, že ano.
Sokr. A není toto umění tělocvik?
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Sokr. Tělocvikem tedy pečujeme o nohu a ševcov- 
stvím o věci nohy?

Alk. Ovšemže.

Sokr. A tělocvikem o ruce, kdežto prstenářstvím
o věci ruky?

Alk. Ano.
Sokr. A gymnastikou o tělo, kdežto tkalcovstvím 

a jinými uměními o věci těla?
Alk. Docela tak.

Sokr. Tedy jedním uměním pečujeme o každou věc 
samu a jiným o věci k ní náležící.

Alk. Patrně.

Sokr. Není tedy pravda, že pečuješ o sebe, kdykoli 
pečuješ o své věci.

Alk. Nikoli.
Sokr. Není tedy, jak se podobá, jedno a totéž umění, 

kterým by člověk pečoval i o sebe i o své věci.
Alk. Patrně ne.
Sokr. Nuže tedy kterým asi uměním bychom mohli 

pečovat o sebe samy?
Alk. Nedovedu říci.
Sokr. Ale tolik aspoň je jisto, že ne tím, kterým 

bychom zlepšovali některou ze svých věcí, nýbrž 
kterým bychom zlepšovali sami sebe?.

Alk. Máš pravdu.

Sokr. Zdali pak bychom vůbec poznali, které umění 
zlepšuje obuv, kdybychom nevěděli, co jest obuv? 

Alk. Nemožno.

Sokr. Ani které umění zlepšuje prsteny, kdyby
chom neznali prsten.

Alk. Pravda.
Sokr. A co, zdali pak bychom poznali, které umění 
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Alk. Dozajista. činí lepším člověka samého, kdybychom neznali, co 
jsme my sami?

Allc. Nemožno.
Sokr. Nuže což je snadné poznati sebe sama a byl 

to nějaký ledajaký člověk, který dal tento příkaz do 
chrámu v Delfech, či je to něco těžkého a ne pro 
každého?

Alk. Mně se, Sokrate, často zdálo, že to dovede 
každý, a často zase, že to je velmi těžké.

Sokr. Než, Alkibiade, ať je to snadné nebo ne, přece 
pro nás platí toto: když to poznáme, snad bychom 
poznali péči o nás samy, ale bez té znalosti nikdy.

Alk. Jest tomu tak.
Sokr. Nuže tedy jakým způsobem by se nalezlo 

samo to, čemu říkáme »sám«? Takto bychom totiž 
snad nalezli, co asi jsme my sami, avšak když jsme 
ještě toho neznalí, je to bezpochyby nemožné.

Alk. Správně mluvíš.
Sokr. Pozor tedy, při Diovi! S kým ty nyní roz

mlouváš? Ne snad se mnou?
Alk. Ano.
Sokr. A ne také já s tebou?
Alk. Ano. '
Sokr. Tedy jest Sokrates ten, který mluví?
Alk. Ovšemže.
Sokr. A Alkibiades ten, který poslouchá?
Alk. Ano.
Sokr. Zajisté pak Sokrates mluví řečí?
Alk. Jak by ne?
Sokr. Mluviti a užívati řeči pokládáš asi za totéž.
Alk. Ovšemže.
Sokr. Není-li něco jiného ten, kdo užívá, nežli to, 

čeho užívá?
Alk. Jak to myslíš?
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Sokr. Na příklad švec pracuje bezpochyby knejpem 
a šidlem a jinými nástroji.

Alk. Ano.
Sokr. Nuže není-li něco jiného ten, kdo pracuje 

a užívá nástrojů, a něco jiného věci, kterých ten pra
cující užívá?

Alk. Ano, jak by ne?
Sokr. Zdali pak je takto snad i sám kitharista něco 

jiného nežli nástroje, na které hraje?
Alk. Ano.
Sokr. Nuže na to jsem se právě ptal, zdali se užíva

jící vždy pokládá za něco různého od toho, čeho užívá.
Alk. Pokládá.
Sokr. Co máme dále říci o ševci? Ze pracuje jediné 

nástroji či také rukama?
Alk. Také rukama.
Sokr. Užívá tedy i těchto?
Alk. Ano.
Sokr. A užívá při práci i očí?
Alk. Ano.
Sokr. Užívajícího pak uznáváme za něco různého 

od věcí, kterých užívá?
Alk. Ano.
Sokr. Tedy švec a kitharista jsou něco různého od 

rukou a očí, kterými pracují?
Alk. Patrně.
Sokr. Nuže zdali pak člověk neužívá celého těla?/
Alk. Ovšemže.
Sokr. A něco různého jest, jak jsme řekli, to, co 

užívá, od toho, čeho užívá?
Alk. Ano.
Sokr. Tedy něco různého jest člověk od svého vlast

ního těla?
Alk. Podobá se.

Sokr. A co je člověk?
Alk. Nemohu říci.
Sokr. Nuže víš, že to je bytost užívající těla.
Alk. Ano.
Sokr. A užívá snad těla něco jiného než duše?
Alk. Nic jiného.
Sokr. Ne-li tak, že jím vládne?
Alk. Ano.
Sokr. A dále i o této věci by, myslím, nikdo ne

mohl pojmout jiné mínění.
Alk. O které?
Sokr. Že člověk je jednou ze tří věcí.
Alk. Které to jsou?
Sokr. Duše nebo tělo nebo obé dohromady, len 

celek.
Alk. Jak by ne?
Sokr. Ale o tom, co vládne tělu, jsme uznali, že to 

je člověk.
Alk. Uznali.
Sokr. Zdali pak tedy tělo vládne samo nad sebou? 
Alk. Nikterak.
Sokr. Ano, vždyť jsme řekli, že je ovládáno.
Alk. Ano.
Sokr. Tedy to by nebylo to, co hledáme.
Alk. Podobá se, že ne.
Sokr. Snad tedy obé dohromady vládne nad tělem 

a to tedy je člověk?
Alk. Snad ano.
Sokr. Naprosto ne; neboť když jedna složka nemá 

spoluvládu, není, tuším, nijak možno, aby vládlo obé 
dohromady.

Alk. Správně.
Sokr. Když tedy ani tělo ani obé dohromady není 

člověk, zbývá, myslím, jen to, že pojem člověk není



nic, nebo jestliže něco jest, že člověk není nic jiného 
než duše.

Alk. Zcela rozhodně.
Sokr. Nuže musí ti být ještě nějak jasněji dokázá

no, že duše jest člověk?
Alk. Bůh ví, že ne, nýbrž zdá se mi, že to je 

dostatečné.
Sokr. I když to není docela přesné, nýbrž jen pro

střední, stačí nám to; neboť docela přesně to budeme 
vědět tehdy, až nalezneme, co jsme nyní přešli, proto
že to vyžaduje velkého uvažování.

Alk. Co to?
Sokr. Co bylo před chvílí řečeno nějak tak, že nej

prve je zkoumati samo to, čemu říkáme »sám«; nyní 
však místo tohoto sama jsme obrátili zkoumání na 
to, co je jednotlivé samo. A snad to stačí; neboť jistě 
asi bychom nepokládali žádnou složku nás samých 
za významnější než duši.

Alk. Jistě ne.
Sokr. Nuže tedy snad je správné souditi tak, že 

když se já a ty vespolek stýkáme, užívajíce řečí, že 
to je styk duše s duší.

Alk. Ovšem že ano.
SokrTakový tedy mělo smysl, co jsme řekli o něco 

málo dříve, totiž že Sokrates rozmlouvá s Alkibiadem 
užívaje řeči; mluví tu, jak se podobá, ne k tvému 
obličeji, nýbrž k Alkibiadu: a to jest duše. /

Alk. Mně se zdá, že ano.
Sokr. Tedy kdo nám přikazuje poznati sama sebe, 

poroučí nám nabyti poznání o duši.
131 Alk. Podobá se.

Sokr. Kdo tedy poznává něco z toho, co náleží 
k tělu, zná své věci, ale ne sama sebe.

Alk. Tak jest.
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Sokr. Tedy žádný z lékařů nezná sám sebe jakožto 
lékař, ani žádný z učitelů tělocviku jakožto učitel 
tělocviku.

Alk. Podobá se, že ne.
Sokr. Daleko jsou tedy zemědělci a řemeslníci toho, 

aby znali sami sebe. Vždyť ti neznají, jak se podobá, 
ani svých věcí, nýbrž to, co je jim ještě vzdálenější 
než jejich věci, totiž v oboru svých dovedností; neboť 
znají věci náležící k tělu, jimiž se tělu slouží.

Alk. Máš pravdu.
Sokr. Jestliže tedy znáti sám sebe je rozumnost, 

žádný z těchto není svým uměním rozumný.
Alk. Zdá se mi, že ne.
Sokr. Proto tedy také se tato umění pokládají za 

sprostá a soudí se, že to nejsou nauky pro lepšího 
muže.

Alk. Ovšem že ano.
Sokr. Tedy také kdo zase pečuje o tělo, pečuje bez

pochyby o své věci a ne sám o sebe.
Alk. Skoro se tak zdá.
Sokr. A kdo o peníze, nepečuje ani o sebe ani o své 

věci, nýbrž o něco ještě vzdálenějšího než jsou jeho 
věci.

Alk. Mně se zdá, že ano.
Sokr. Tedy také peněžník nekoná svých věcí.
Alk. Správně.
Sokr. Jestliže je tedy někdo zamilován do Alkibia- 

dova těla, nezamiloval se tedy do Alkibiada, nýbrž do 
něčeho, co náleží Alkibiadovi.

Alk. Máš pravdu.
Sokr. Alkibiada však miluje, kdo miluje tvou duši?
Alk. To je patrně nutný závěr z tvé řeči.
Sokr. Kdo miluje tvé tělo, neodchází pryč, když to 

tělo odkvětá?
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Sokr. Kdo však miluje duši, ten zajisté neodejde, 
dokud ona půjde cestou k lepšímu.

Alk. Podobá se pravdě.
Sokr. Nuže já jsem ten, který neodchází, nýbrž 

setrvává u tebe i při odkvětání těla, kdežto ostatní 
odešli pryč.

Alk. A děláš dobře, Sokrate; jen neodcházejí
Sokr. Snaž se tedy být co nejkrásnější.
Alk. Však se vynasnažím.
Sokr. Neboť jsi na tom tak: neměl, jak se podobá, 

Alkibiades, syn Kleiniův, žádného milovníka ani nemá 
kromě jednoho jediného a ten mu musí stačit: je to 
Sokrates, syn Sofroniskův a Fainaretin.

Alk. Pravda.
Sokr. A neřekl jsi, že jsem tě svým příchodem 

k tobě něco málo předešel, protože bys prý byl sám 
ke mně dříve přišel, chtěje se dovědět, proč já jediný 
neodcházím ?

Alk. Ano, bylo tomu tak.
Sokr. To bylo tedy proto, že já jediný jsem byl 

zamilován do tebe, kdežto li ostatní do toho, co jest 
tvé; lo tvé však ztrácí svou svěžest, ale ty sám počínáš

132 kvésti. A nyní nedáš-li se zkazili od athénského lidu 
a nestaneš-li se ošklivějším, jistě tě neopustím. Toho 
totiž se já nejvíce obávám, aby ses nestal milovníkem 
lidu a tím se nám nezkazil; neboť to se stalo již 
mnoha zdatným mužům mezi Atheňany. Hezkou má 
totiž tvář lid Erechthea uelesrdnatého; ale je třeba 
se na něj podívat, když se svlékne. Buď tedy opatrný 
a dělej, co ti radím.

Alk. Co?
Sokr. Nejprve se cvič, můj draliý, a nauč se těm 

věcem, kterým se má naučit, kdo chce jít do veřej-

Alk. Patrně.
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ného života; dříve tam nechoď, abys šel opatřen 
protijedem a aby se ti nestalo nic hrozného.

Alk. Zdá se mi, že mluvíš dobře, Sokrate; než pokus 
se vyložiti, jakým způsobem bychom se mohli po
starat sami o sebe.

Sokr. Nuže jednu věc máme již napřed vykonánu 
— neboť jsme náležitě dospěli úsudku o tom, co 
jsme — báli jsme se totiž, abychom se v ní ne
zmýlili íi nevědomky nepečovali o něco jiného a ne
o sebe.

Alk. Tak jest.
Sokr. A dále, že jest pečovati o duši a na to že jest 

hleděti.
Alk. To je zřejmé.
Sokr. Avšak péči o těla a o hmotné statky že jest 

odevzdali jiným.
Alk. Jak by ne?
Sokr. Nuže jakým způsobem bychom nejjasněji 

poznali to, čemu se říká »sám«? Vždyť až poznáme 
to, poznáme, jak se podobá, i sami sebe. Což, při 
bozích, ten delfský nápis, o kterém jsme se před 
chvílí zmínili, má pravdu a my to nechápeme?

Alk. Co máš při těchto slovech asi na mysli, Sokrate?
Sokr. Já ti povím, co podle mého tušení praví a 

nám radí tento nápis. Skoro se zdá, že příklad pro 
něj není v mnoha věcech, nýbrž jediné v jevu vidění.

A/k. Jak to myslíš?
Sokr. Pozoruj i ty. Kdyby radil našemu oku jakoby 

člověku a řekl »viz sama sebe«, jak bychom pochopili, 
co doporučuje? Ne-li aby se oko dívalo na to, nač 
by se mělo dívat, aby uvidělo samo sebe?

Alk. Zřejmě.
Sokr. Uvažujme tedy, na kterou věc bychom se 

měli dívat, abychom viděli i ji a zároveň sami sebe.
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Alk. Je zřejmé, Sokrate, že do zrcadel a do tako
vých věcí.

Sokr. Správně mluvíš. Není snad něco z takových 
věcí i v oku, kterým vidíme?

Alk. Ovšemže.
Sokr. Nuže jistě sis všiml, že když se někdo něko-

'33 mu dívá do oka, ukazuje se jeho obličej jakoby
v zrcadle v oku jeho protějšku, v tom, čemu říkáme
panenka, protože to je jakýsi obrázek íoho, kdo se 
tam dívá.

Alk. Máš pravdu.
Sokr. Když tedy oko pohlíží na jiné oko a dívá se 

do jeho nejlepší části, do té, kterou oko vidí, spatřilo 
by takto samo sebe.

Alk. Patrně.
s°kr. Avšak kdyby se dívalo na některou jinou 

cast lidského těla nebo na některou jinou věc vyjíma
jíc tu, které jest toto ústrojí podobné, neuvidí samo 
sebe.

Alk. Máš pravdu.
Sokr. Jestliže tedy má oko uvidět samo sebe, musí 

se dívat do oka, a to do toho místa oka, v kterém 
povstává zdatnost oka; a ta zdatnost je patrně vidění? 

Alk. Tak jest.
Sokr. Jistě tedy, milý Alkibiade, také duše, má-li 

poznati samu sebe, musí se dívati do duše, a nejvíce 
na to její místo, v kterém povstává zdatnost duše, 
moudrost, a snad na něco jiného, čemu je tato její 
část podobna.

Alk. Mně se zdá, že ano, Sokrate.
^ Sokr. Můžeme tedy jmenovat některou božštější 
část duše nežli tu, které náleží vědění a myšlení?

Alk. Nemůžeme.
Sokr. Tedy tato její část se podobá bohu, a člověk,
«8

který se do ní dívá a pozná všechno to božské, bolia
i myšlení, poznal by takto nejlépe i sám sebe.

Alk. Patrně.
[Sokr. Jistě proto, že jako skutečná zrcadla jsou 

zřetelnější než to zrcadlo v oku a čistší i jasnější, 
tak i bůh je něco čistšího a jasnějšího nežli to nej
lepší v naší duši.

Alk. Podobá se, Sokrate.
Sokr. Tedy dívajíce se na boha měli bychom v něm 

nejkrásnější zrcadlo, a z lidských věcí na zdatnost 
duše; takto bychom nejlépe viděli a poznávali sami 
sebe.

Alk. Ano.]
Sokr. A poznávat sebe jest, jak uznáváme, roz

umnost?
Alk. Ovšemže.
Sokr. Nuže kdybychom nepoznávali sami sebe a 

nebyli rozumní, zdali pak bychom mohli znát své 
věci, pokud jsou zlé i dobré?

Alk. A jak by se to mohlo stát, Sokrate?
Sokr. Ano, snad se ti zdá nemožné, aby někdo ne

znaje Alkibiada znal Alkibiadovy věci. že jsou A I k i - 
biadovy.

Alk. Jistě že nemožné, při Diovi!
Sokr. Tedy nemůžeme ani znát své věci, že jsou 

naše, jestliže neznáme ani sebe samých?
Alk. Jak by také?
Sokr. Jestliže tedy neznáme ani svých věcí, ne

známe bezpochyby ani, co náleží k našim věcem?
Alk. Patrně ne.
Sokr. Nesoudili jsme tedy příliš správně, když jsme 

před chvílí uznávali, že jsou lidé, kteří sice sebe 
samých neznají, ale znají své věci, a jiní, kteří znají, 
co naleží k jejich věcem. Podobá se toliž, že poznali
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toto všechno, sebe, své věci a věci k vlastním věcem 
náležící, je věc jednoho člověka a jednoho umění. 

Alk. Skoro se tak zdá.
Sokr. A kdokoli nezná svých věcí, neznal by podle 

toho asi ani věci jiných lidí.
Alk. Jak jinak?
Sokr. Nuže nezná-li věci jiných lidí, nebude znát

i věci obcí.
Alk. Nutně.
Sokr. lakový člověk by se ledy nemohl stát poli

tikem.
Alk. Jistě ne.
Sokr. Věru ani ne hospodářským odborníkem?

134 Alk. Jistě ne.
Sokr. Ani nebude věděti, co dělá.
Alk. To tedy ne.
Sokr. A nebude nevědoucí člověk chybovat?
Alk. Ovšemže.
Sokr. A když se bude dopouštět chyb, nebude 

špatně jednat i špatně žít, jak v soukromí tak ve 
veřejném životě?

Alk. Jak by ne?
Sokr. A když bude špatně žít, nebude nešťasten? 
Alk. Ba velice.
Sokr. A co ti, pro které je on činný’
Alk. I ti. ,
Sokr. Jestliže tedy člověk není rozumný a dobrj% 

není možno, aby byl šťasten.
Alk. Není možno.
Sokr. Špatní lidé jsou tedy nešťastni.
Alk. Ba velice.
Sokr. Tedy ani kdo nabude bohatství, nezbavuje se 

nesfastnelio stavu, nýbrž ten, kdo se stane rozumným. 
Alk. Patrně,
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Sokr. Tedy obce nepotřebují, Alkibiade, ani hradeb 
ani trier ani loděnic, mají-li býti šťastny, ani množ
ství obyvatelů ani velikosti, chybí-li jim zdatnost.

Alk. Ovšem že ne.
Sokr. Nuže jestliže máš konat politickou činnost 

správně a krásně, musíš dodávat svým spoluobčanům 
zdatnosti.

Alk. Ano, jak by ne?
Sokr. A mohl by někdo dávat to, co nemá?
Alk. A jak by mohl?
Sokr. Musíš si tedy nejprve ty sám získat zdatnost, 

a tak i jiný, kdokoli má netoliko soukromě vládnouti 
a pečovati nad sebou i nad svými věcmi, nýbrž nad 
obcí a nad věcmi obce.

Alk. Máš pravdu.
Sokr. Nemáš si tedy opatřovat volnost ani moc 

dělati, cokoli bys chtěl, ani pro sebe ani pro obec, 
nýbrž spravedlnost a rozumnost.

Alk. Patrně.
Sokr. Neboť budete-li ty i obec jednat spravedlivě 

a rozumně, budete jednat bohumile.
Alk. Podobá se pravdě.
Sokr. A jak jsme řekli svrchu, budete se při svém 

jednání dívat do toho, co je božské a světlé.
Alk. Patrně.
Sokr. Avšak když se tam budete dívat, jistě uzříte 

a poznáte i samy sebe i svá dobra.
Alk. Ano.
Sokr. Nuže nebudete jednat a žít správně a dobře?
Alk. Ano.
Sokr. Avšak když budete takto žít, jsem ochoten 

vám zaručili, že budete šťastni.
Alk. Ano, vždyť jsi spolehlivý ručitel.
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Sokr. Ale když budete žít nespravedlivě, dívajíce 
se do toho, co je bez boha a plno tmy, tu, jak je 
přirozeno, budete žít životem tomu podobným, ne
znajíce sami sebe.

Alk. Podobá se.
Sokr. Neboť co se pravděpodobně stává, milý Alki

biade, s tím, s jednotlivcem nebo i s obcí, kdo má 
moc dělati, co chce, a nemá rozumu? Jako na pří
klad co se stane, kdyby měl nemocný moc dělat, co

135 chce, a neměl lékařského rozumu, nýbrž počínal si 
jako tyran, takže by mu nikdo nic nesměl vytýkati? 
Není-li podobno pravdě, že bude jeho tělesné zdraví 
zničeno?

Alk. Máš pravdu.
Sokr. A co na lodi, kdyby měl někdo moc dělal, 

co se mu zdá, ale postrádal kormidelnického rozumu 
a zdatnosti? Vidíš, co by se stalo jemu samému i jeho 
spoluplavcům?

Alk. Zajisté, že by všichni zahynuli.
Sokr. Nuže zrovna tak v obci i ve všech vládách 

a způsobech moci, jestliže se jim nedostává zdatnosti, 
následuje úpadek.

Alk. Nutně.
Sokr. Není tedy žádoucí, výborný Alkibiade, opatřo

vat tyranidu ani pro sebe ani pro obec, máte-li šťastně 
žít, nýbrž zdatnost. j

Alk. Máš pravdu.
Sokr. Avšak dokud člověk nemá zdatnosti, je lépe 

být pod vládou lepšího nežli sám vládnouti, a to i pro 
muže, netoliko pro dítě.

Alk. Patrně.
Sokr. Co je lepší, je jisiě také krásnější?
Alk. Ano.
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Sokr. A krásnější je slušnější?
Alk. Jak by ne?
Sokr. Špatnému tedy sluší sloužili; neboť to je pro 

něho lepší.
Alk. Ano.
Sokr. Tedy špatnost je věc otrocká.
Alk. Patrně.
Sokr. Ale zdatnost sluší svobodnému.
Alk. Ano.
Sokr. Nuže nemáme, příteli, unikali otrockosti?
Alk. Co nejvíce, Sokrate.
Sokr. A pozoruješ, v jakém stavu jsi nyní? V tom, 

který sluší svobodnému či ne?
Alk. Zdá se mi, že to až příliš dobře pozoruji.
Sokr. Nuže víš, jak unikneš z tohoto svého nyněj

šího stavu? Nechci ho ani jmenovat, když jde o muže 
tak krásného.

Alk. Zajisté.
Sokr. Jak?
Alk. Budeš-li ty chtít, Sokrate.
Sokr. To jsi neřekl dobře, Alkibiade.
Alk. Nuže jak to mám říci? ,
Sokr. Říci, bude-li bůh chtít.
Alk. Řeknu to tedy tak. A k tomu dodávám ještě 

to, že si podle všeho vyměníme úlohy, Sokrate, a já 
si vezmu tvou a ty mou; neboť zcela jistě od tohoto 
dne já budu vodit jako pěstoun tebe a ty se dáš 
vodit ode mne.

Sokr. Ó ušlechtilý příteli, to tedy se má láska nic 
nebude lišit od čápa, když vypěstovala u tebe mladou 
lásku, až jí narostly peruti, a zase bude sama od ní 
ošetřována.

Alk. Tak tomu jest a od nynějška začnu pečovat
o spravedlnost.
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Sokr. Chtěl bych, abys v tom také setrval; ale mám 
obavy — ne že bych nevěřil tvé povaze, ale když se 
dívám na tu sílu naší obce, aby nepřemohla mne
i tebe.
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