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

SOKRATES. Alkibiade, ty se jdeš pomodlit k bohu?

Alk. Ovšem že ano, Sokrate.

Sokr. Je na tobě vidět, že jsi zachmuřen a díváš se 
clo země, jako bys byl o něčem zamyšlen.

Alk. A o čem by byl člověk zamyšlen, Sokrate?

Sokr. O nejdůležitější věci, Alkibiade, jak se mně 
aspoň zdá. Neboť, u Dia, nemyslíš, že z věcí, o které 

se modlíme i soukromě i jménem obce, bozi někdy 

jedny dávají, druhé však ne, a jedněm z prosebníků 
ano, a druhým ne?

Alk. Ovšem že ano.

Sokr. Nuže nezdá se ti, že je při tom potřebí velké 
opatrnosti, aby člověk nevědomky neprosil o veliká 
zla, domnívaje se, že prosí o dobra, a aby bozi právě 

nebyli v té náladě, v které dávají, oč kdo právě prosí? 

Jako na příklad Oidipus se prý modlil, aby si jeho 
synové zbraní rozdělili otcovské dědictví. Ačkoli měl 

možnost pomodlit se o nějaké odvrácení běd, kterými 
byl stižen, svolával na sebe k přítomným zlům ještě 

jiná; a tak tedy i tato se vyplnila a z nich vzešlo 

mnoho jiných a hrozných, jež není třeba jednotlivě 
vypočítávat.

Alk. Ale to jsi uvedl, Sokrate, šíleného člověka, 

neboť kdo by byl při zdravém rozumu dovedl prosit
o takové věci? Co myslíš?

Sokr. Zdá se ti, že šíleli je opak proti být rozumný?
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Alk. Ovšem že ano.

Sokr. Jsou podle tvého mínění jistí lidé nerozumní 
a rozumní?

Alk. Jistě jsou.

Sokr. Nuže tedy, podívejme se, kteří asi to jsou. 

Neboť že to nějací jsou, to jsme uznali, nerozumní 
a rozumní, a šílení zase jiní.

Alk. Ano, uznali jsme.

Sokr. Dále pak jistí lidé jsou zdraví?
Alk. Jsou.

Sokr. A jiní bezpochyby nemocní?
139 Alk. Ovšemže.

Sokr. Patrně ne titíž?

Alk. Jistě ne.

Sokr. Nuže zdali pak jsou i někteří jiní, kteří ne
jsou v žádném z těchto dvou stavů?

Alk. To přece ne.

Sokr. Ano, vždyť člověk nutně buď stůně nebo 
nestůně.

Alk. Mně se tak zdá.

Sokr. A což, máš totéž mínění také o rozumnosti 
a nerozumnosti?

Alk. Jak to myslíš?

Sokr. Zdali se ti zdá, že to je tak, že člověk je buď 

rozumný nebo nerozumný, či jest uprostřed nějaký 
třetí stav, který působí, že člověk není ani rozumný 
ani nerozumný?

Alk. To přece ne.

Sokr. Tedy nutně musí být v jednom nebo druhém 
z těchto stavů.

Alk. Mně se tak zdá.

Sokr. Nepamatuješ se, že jsi uznal, že šílenost je 
opak rozumnosti?

Alk. Zajisté.
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Sokr. Jistě i to, že není uprostřed žádný třetí stav, 

který by působil, že by člověk nebyl ani rozumný ani 

nerozumný?
Alk. Ano, uznal jsem.
Sokr. Jak by také mohly být k jedné věci dva 

opaky?

Alk. Nijak.
Sokr. Zdá sc tedy, že nerozumnost a šílenost je 

totéž.
Alk. Zdá se.
Sokr. Kdybychom tedy řekli, Alkibiade, že všichni 

nerozumní šílí, řekli bychom to správně; tak na pří
klad, jestliže jsou mezi tvými vrstevníky někteří ne

rozumní, jakože jsou, i mezi ještě staršími. Neboť lile, 

při Diovi, nemyslíš, že z lidí v obci je jen málo rozum

ných, avšak nerozumných, které ty nazýváš šílícími, 

většina?
Alk. Zajisté.

Sokr. A tu si myslíš, že by nám bylo zdrávo žít 
v obci ve společenství s tolika šílenci, a nemyslíš, že 
bychom to již dávno odpykali bitím a ranami i vším 
tím, co šílení obyčejně provádějí? Ale pozor, můj 

drahý, možná, že tomu není tak.

Alk. Jak by to tedy asi bylo, Sokrate? Zdá sc totiž, 

že tomu není tak, jak jsem se domníval.
Sokr. Ani mně se to nezdá. Ale je třeba sc dívat 

asi takto.

Alk. Jak asi myslíš?

Sokr. Já ti to povím. Předpokládáme, že někteří 
lidé jsou nemocní; či ne?

Alk. Ovšem že ano.

Sokr. Nuže zdá se ti, že nemocný nutně musí mít 

buď dnu nebo horečku nebo zánět očí, a nemyslíš, že 
i kdyby netrpěl žádným z těchto stavů, že by mohl
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stonati jinou nemocí? Vždyť přece jich je mnoho, 

a nejsou jen tyto jediné.

Alk. Mně se tak zdá.

Sokr. Nuže myslíš, že každý oční zánět je nemoc?
Alk. Ano.

Sokr. Zdali pak také, že každá nemoc je oční zánět?
Alk. To přece ne; avšak jsem na rozpacích, jak 

bych to řekl.

i4o Sokr. Však budeš-li mě pozorně poslouchat, dva 
spolu uvažujíce to snad nalezneme.

Alk. Však dávám pozor, Sokrate, co jest v mé 
možnosti.

Sokr. Zdali pak jsme neuznali, že každý oční zánět 

je nemoc, avšak ne každá nemoc že jc oční zánět?
Alk. Uznali jsme.

Sokr. A správně jsme uznali, zdá se mi. Vždyť také 
kdo mají horečku, všichni jsou nemocni, avšak ne

mocní, tuším, nemají všichni horečku ani dnu ani 
oční zánět; všechno takové jsou nemoci, avšak o pů

sobnosti jejich říkají ti, které nazýváme lékaři, že je 
rozdílná. Neboť ani nejsou pro všechny stejné, ani 
stejně nepůsobí, nýbrž každá podle své síly; jistě však 

všechno to jsou nemoci. Stejně tak uznáváme jisté 
řemeslníky; či ne?

Alk. Ovšem že ano.

Sokr. Na příklad ševče a tesaře a sochaře a četné 

jiné, kterých není třeba jednotlivě vypočítávat. Ti tedy 
mají mezi sebou rozebrány obory řemeslné práce a 

všichni jsou řemeslníky, avšak nejsou všichni tesaři 
ani ševci ani sochaři, kteří dohromady jsou řemeslníci.

Alk. To ovšem ne.

Sokr. Takto tedy mají lidé rozebránu i nerozum

nost, a ty, kteří mají největší její díl, nazýváme šíle
nými, ty pak, kteří mají trochu menší, pošetilými

«1!

a pomatenými; kdo je chtějí jmenovat nejpěknějšími 
jmény, nazývají je jedni vysokomyslnými, druzí pro- 

stomyslnými, jiní zase dobráky a nezkušenými a 

omezenci; a budeš-li hledat, nalezneš i mnoho jiných 

jmen. Všechno to je nerozumnost, ale rozdílná, jako 

se nám ukazoval rozdíl mezi řemeslem a řemeslem 

a mezi nemocí a nemocí; či jak se ti zdá?

Alk. Mně se zdá takto.

Sokr. Nuže vyjděme zase od dřívější myšlenky. 

Bylo zajisté řečeno na začátku naší rozmluvy, že 
máme zkoumati, kteří asi lidé jsou nerozumní a kteří 
rozumní. Uznali jsme totiž, že takoví jsou, či ne?

Sokr. Jistě asi lo jsou ti, kteří nevědouce ani jedno 

ani druhé, budou nevědomky i mluvit i dělat věci, 

které se nepatří.

Alk. Patrně.

Sokr. Mezi tyto lidi náležel, jak jsem řekl, Alkibiade, 

i Oidipus; nalezneš pak ještě i mezi nynějšími lidmi 141 
mnohé, kteří nejednají v hněvu, jako onen, ani se ne
domnívají, že si vyprošují zlých věcí, nýbrž myslí, že 

dobrých. Onen si nevyprošoval dobrých věcí, ale také 
se ani nedomníval, že si jich vyprošuje; avšak jsou 

jiní lidé, u kterých je tomu naopak. Něco takového si 
myslím o tobě prvním. Dejme tomu, že by se ti zjevil 

ten bůh, ke kterému právě jdeš, a že by se tě otázal, 
dříve než by ses o cokoli pomodlil, zdali ti postačí 

sláti se samovládcem athénské obce; a kdybys to po

kládal za maličkost a ne za něco velikého, že by přidal 
i všech Mellenů: a kdyby viděl, že ti to je ještě málo, 

nestaneš-li se samovládcem i celé Evropy, že by slíbil 

i to, a nejenom slíbil, nýbrž hned dnes splnil tvé přání, 

aby všichni lidé pocítili, že Alkibiades, syn Kleiniův, 
je samovládcem: myslím, že bys ty sám odcházel na
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plněn velikou radostí, jako bys byl dosáhl největšího 
dobra.

Alk. Já myslím, Sokrate, že i kdokoli jiný, kdyby 
se mu něco takového stalo.

Sokr. Avšak jistě by sis nepřál ani země všech 

Iiellenů i barbarů a vlády nad nimi, kdyby se ti toho 
mělo dostat za cenu tvého života.

Alk. Myslím, že jistě ne. Jak bych si také mohl přát, 
když bych toho neměl nic užít?

Sokr. A co kdybys toho měl užít špatně a ke své 
škodě? Ani lak by sis toho nepřál?

Alk. Ovšem že ne.

Sokr. Vidíš tedy, jak není bezpečno ani jen tak při

jímat, co se dává, ani aby si něčeho člověk sám žádal, 

jestliže mu z toho má vzejiti škoda nebo docela ztráta 
života. Mohli bychom vyjmenovat již mnoho mužů, 

kteří zatoužili po samovládě a vynasnažili se, aby se 
jim jí dostalo, v domnění, že udělají něco dobrého, 

kteří se však pro samovládu stali předmětem úkladů 
a pozbyli života. Myslím, že jsi slyšel o některých 

včerejších a předvčerejších událostech, když Archelaa, 
samovládce Makedonů, zavraždil jeho miláček, který 

byl zamilován do vlády o nic méně nežli onen do mi

láčka; zabil svého milovníka, domnívaje se, že se 
stane vládcem a šťastným mužem; když však podržel 

vládu tři nebo čtyři dni, zase jemu samému byly od 

jiných učiněny úklady a on zahynul. A vidíš i mezi 

našimi spoluobčany — to jsme věru neslyšeli od 
jiných, nýbrž víme to ze své vlastní zkušenosti — 

i4a kolik již z těch, kteří zatoužili po úřadu stratéga a 

také ho dosáhli, jest ještě nyní ve vyhnanství, vyloučeno 
z této naší obce, a jiní ztratili život; a o kterých z nich 

se zdálo, že se nejlépe měli, li prošedše mnohými ne-

·»«

bezpečími a strachy netoliko v tomto vojevudcovském 

úřadě, nýbrž také když sc vrátili do své obce, po vše
chen čas byli obléháni od udavačů obléháním o nic 
menším, než jakého zakusili od nepřátel, takže ně

kteří z nich si přáli, aby byli bývali raději bez voje- 
vůdcovství než vojevůdci. Ještě kdyby ta nebezpečen

ství a ty námahy vedly k prospěchu, mělo by to nějaký 

smysl; takto však je tomu zcela naopak. Nalezneš, že 
se totéž stává i co se týče dětí, že si někteří přáli je 

mít, a když se jim narodily, že 'se dostali do největších 

útrap a zármutků. Neboť jedni, jejichž děti jsou do
konale zlé, stráví celý svůj život v zármutku; druzí, 

jejichž děti jsou dobré, ale něco se jim stane, takže 

je ztratí, i ti upadají do neštěstí o nic menšího nežli 
tam ti a přejí si, aby se byly ty děti raději nenarodily. 

Ale přece, ačkoli jsou tyto věci i mnohé jiné, stejného 
způsobu s těmito, docela zřejmé, zřídka bychom na
lezli někoho, kdo by jich buď nepřijal, když mu jsou 

dávány, nebo kdo by se přestal o ně modliti, když by 
jich mohl modlitbou dosáhnouti; naopak většina lidí 
by se nezdržela ani samovlády, když by jim byla 
dávána, ani vojevůdcovské hodnosti ani mnoha jiných 

věcí, které, když je někdo má, více škodí než pro

spívají, nýbrž by se i modlili, aby se jim jich dostalo, 
jestliže jich někdo právě nemá; ale po krátkém čase 
někdy zpívají jinou a odvolávají svou dřívější modlit

bu. A tu já nevím, zdali snad opravdu lidé neobviňují 
bohy neprávem, když říkají, že od nich se jim dostává 

zlých věcí; vskutku však sami pro své buď zpupnosti 
nebo spíše třeba říci nerozumnosti snášejí sirosti

i přes míru sudby. Věru se zdá, Alkibiade, že byl roz
umný člověk onen básník, který měl asi nějaké ne
rozumné přátele, a když viděl, že dělají takové věci 

a o takové věci se modlí, jaké nebyly k dobru, avšak
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jim se zdálo, že jsou, sám pronesl modlitbu společně 
za ně všechny; jeho slova jsou asi tato:

143 Králi náš Die, rač dávat nám dobré, když prosíme

tebe,
nebo i bez prosby naší, však od zla i prosící chránit

ho vybízí. Nuže mně se zdá, že ten básník mluví dobře 

a bezpečně; máš-li pak ty něco na mysli, co bys 
k tomu dodal, nemlč.

Alk. Těžko je, Sokrate, mluvit proti tomu, co bylo 
dobře řečeno; to tedy si uvědomuji, jak veliká zla 

způsobuje lidem neznalost, když skrze ni nevědomky 

děláme a dokonce si vyprošujeme nejhorší věci. To by 
si věru nikdo nepomyslil, nýbrž každý by se domní
val, že je schopen vyprosit si sám pro sebe nejlepší 

věci a ne nejhorší. Neboť toto by doopravdy bylo 
podobno nějaké kletbě, ale ne modlitbě.

Sokr. Avšak, milý příteli, snad by řekl některý 

muž, který by byl moudřejší nežli já a ty, že ne

mluvíme správně, když takto šmahem káráme ne
znalost, jestliže bychom nedodali, že neznalost ně
kterých věcí a pro některé lidi a v některém stavu je 
dobro, právě tak jako pro jiné je zlo.

Alk. Jak to myslíš? Což je možné, aby někomu 

v jistém stavu bylo lépe některou věc neznati než 
znáti?

Sokr. Mně se tak zdá; a tobě ne?

Alk. Jistě ne, při Diovi!

Sokr. Ale dojista ani to si o tobě nebudu myslit, 

že bys chtěl spáchat na své vlastní matce to, co podle 

pověsti spáchal Orestes a Alkmeon, a snad i někteří 
jiní, kteří spáchali totéž, co oni.

ííží

Alk. Proboha, nemluv hříšně, Sokrate!
Sokr. Neměl bys, Alkibiade, zakazovat hříšné 

mluvení tomu, kdo říká, že bys nechtěl to spáchat, 
nýbrž mnohem spíše tomu, kdo by říkal opak toho, 

když se ti ten čin zdá tak velice hrozným, že se o něm 
ani nemá mluvit tak lehce. Myslíš, že by se byl 

Orestes odvážil něco takového provésti, kdyby byl 
býval v tu dobu rozumný a věděl, co dělat, aby to 

bylo pro něho nejlepší?

Alk. Jistě ne.
Sokr. A myslím, že ani nikdo jiný.

Alk. Ovšem že ne.
Sokr. Zlá věc je tedy, jak se podobá, neznalost nej

lepšího a neznati nejlepší.

Alk. Mně se tak zdá.
Sokr. Ne snad i onomu a všem ostatním?

Alk. Ano.
Sokr. Nuže nyní se ještě podívejme na tuto věc. 

Dejme tomu, že by tě tak na příklad napadlo — 
v domnění, že to bude něco dobrého — vzít dýku. 
jít ke dveřím Periklea, tvého poručníka a přítele, 
a zeptat se, zdali je doma, s úmyslem ho zavraždit, 144 

jeho samého a nikoho jiného; a žé by ti řekli, že je 

doma. Netvrdím, že bys chtěl něco takového udělat, 

ale dejme tomu, že se li bude zdát, co se beze vší pře
kážky může zdát tomu, kdo nezná, co je nejlepší, 

a může ho napadnout takové zdání, že by někdy po

kládal i nejhorší věc za nejlepší; či nemyslíš, že by 

pokládal?
Alk. Ovšem že ano.
Sokr. Kdybys tedy vešel dovnitř a spatře I10 bys I10 

nepoznal a pomyslil by sis, že to je někdo jiný, zdali 

pak by ses ještě odvážil ho zavraždit?
Alk. Nikoli, při Diovi, myslím, že ne.



Sokr. Ano, vždyť přece by ses neodvážil zavraždit 

kohokoli nahodilého, nýbrž jen onoho sarného, kterého 
jsi chtěl. Tak?

Alk. Ano.

Sokr. Jistě tedy, i kdyby ses mnohokrát o to po
kusil, ale po každé, kdykoli bys chtěl to udělat, nepo
znával v něm Periklea, nikdy bys ho nenapadl zbraní.

Alk. Jistě ne.

Sokr. A co Orestes? Myslíš, že by byl někdy napadl 
svou matku, kdyby ji byl stejným způsobem nepoznal?

Alk. Já myslím, že ne.

Sokr. Ano, vždyť přece ani on nezamýšlel usmrtit 
nahodilou ženu ani číkoli matku, nýbrž jen svou 
vlastní.

Alk. Tak jest.

Sokr. Tedy lidem v takovémto stavu a majícím 
takovéto mínění je lépe takové věci neznati.

Alk. Zdá se.

Sokr. Vidíš tedy, že neznalost některých věcí a pro 
některé lidi a v některém stavu je dobro a ne zlo, jak 
se ti před chvílí zdálo?

Alk. Podobá se.

Sokr. Nuže jestliže chceš ještě pozorovat další věc, 
snad by se ti zdála podivnou.

Alk. Co vlastně, Sokrate?

Sokr. Že se, abych tak řekl, zdá, že míti ostatní 

znalosti, má-li je člověk bez znalosti největšího dobra, 

jen málokdy prospívá a ve většině případů škodí 

tomu, kdo je má. Uvažuj takto. Zdali pak se ti nezdá 
nutným, kdykoli hodláme něco buď dělat nebo mluvit, 

že si nejprve musíme pomyslit, že známe, nebo že 

musíme vskutku znát to, co jsme hotovi buď mluvit 
nebo dělat?

Alk. Mně se tak zdá.
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Sokr. Tak na příklad řečníci, kteří nám radívají, 

jistě buď znají radit nebo se domnívají, že to znají, 
a to jedni o válce a míru, jiní o stavbě hradeb nebo 
také o zřizování přístavů; jedním slovem, cokoli kdv 

obec dělá v poměru k jiné obci nebo sama o sobě, i« 

všechno vychází z rady řečníků.

Alk. Máš pravdu.

Sokr. Nuže tedy se dívej i na to, co s tím souvisí.

Alk. Budu-li moci.

Sokr. Mluvíš snad přece o lidech rozumných a ne

rozumných?

Alk. Zajisté.
Sokr. Zdali pak nenazýváš většinu lidí nerozumný

mi a jen málokteré rozumnými?

Alk. Tak jest.

Sokr. Zdali pak ne tak, že při obojích k něčemu 

přihlížíš?

Alk. Ano.
Sokr. Zdali pak tedy nazýváš rozumným takového 

člověka, který umí radit, ale neví, zdali je lepší a kdy 

je lepší radit?
Alk. To přece ne.

Sokr. Myslím, že ani takového ne, kdo zná samo 
válčení, ale neví, kdy je lepší válčit, a neumí válčit 

jen tak dlouho, pokud to je lepší. Je tomu tak?

Alk. Ano.
Sokr. Jistě tedy ani toho, kdo umí někoho usmrco- 

vat, ani toho, kdo umí zbavovat jmění a posílat 
z vlasti do vyhnanství, ale neví, kdy to je lepší a komu 

to dělat je lepší.

Alk. To věru ne.

Sokr. Kdokoli tedy zná něco z takovýchto věcí, 
jestliže ho provází znalost největšího dobra — a ta
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byla přece táž jako znalost toho, co je prospěšné, 

že ano?

Alk. Ano.
Sokr. Toho nazveme rozumným a náležitým rád

cem i obci i samému sobě; kdo však není takový, 

tomu dáme opačné jméno. Či jak se ti zdá?
Alk. Mně se zdá takto.

Sokr. A co jestliže někdo umí jezdit na koni nebo 

střílet z luku nebo zase rohovat nebo zápasit v křížku 
nebo se vyzná v některém z jiných druhů zápasení 

nebo snad v něčem jiném z takových věcí, které 
známe odborným uměním, jak nazýváš toho, kdo zná, 
co je lepší v tomto umění? Nenazýváš snad toho, kdo 

to zná v jezdeckém umění, koňařem?
Alk. Zajisté.

Sokr. A kdo to zná v rohovnictví, bezpochyby 

rohovníkem, a kdo v pisteckém umění, pištcem, 

a zajisté i v ostatních oborech tomu podobně; či nějak 
jinak?

Alk. Nikoli, nýbrž takto.

Sokr. Nuže zdá se ti, že kdo je znalý v některém 

z těchto oborů, je již tím také rozumný muž, či řek
neme, že do tolio mnoho chybí?

Alk. Arciže mnoho, při Diovi.

Sokr. Představ si, že by správu obce měli dobří lu- 
čištníci a pištci, kromě toho ještě také zápasníci i jiní 

odborní umělci, a že k těmto by byli přimíšeni ti,
o kterých jsme právě mluvili, to jest kteří znají samo 

válčení a samo zabíjení, mimo to i muži znalí řečnění, 
chrlící ze sebe politiku, a že tito všichni jsou bez zna
losti největšího dobra a bez člověka, který by věděl, 

kdy je lepší užívat jednoho každého z nich a vůči 
146 komu. Co myslíš, jaká by to byla správa?

Alk. Myslím, že nějaká špatná, Sokrate.
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Sokr. To bys asi řekl, kdykoli bys viděl, jak jeden 

každý z nich hledí vyniknout a dává ve správě obce 
tomu

část vždy nejoětší, 
v čem ze všeho, co umí, nejvíc vyniká; 

tím myslím to, co je nejlepší hledíc k samému umění; 

avšak toho, co je nejlepší pro obec i pro něho samébo, 
větším dílem se chybí, protože asi bez rozumu du- 
věřuje zdání. Když tomu tak jest, zdali pak by nebylo 

pravda, kdybychom řekli, že taková správa obce je 

plna mnohého zmatku a mnohé nezákonnosti?
Alk. Ovšem že pravda, při Diovi.

Sokr. Nuže zdali pak se nám nezdálo nutným, že 

nejprve si musíme pomyslit, že známe, nebo vskutku 
znát to, co jsme hotovi buď dělat nebo mluvit?

Alk. Zdálo se.

Sokr. A jestliže někdo dělá, co zná nebo o čem si 

myslí, že zná, a provází ho znalost jednali prospěšně, 
zdali pak se nám také nezdálo nutným, že budeme 

jednat užitečně i pro obec i každý sám pro sebe?
Alk. Jak by ne?

Sokr. Pakli však tomu bude naopak, že to nebude 

užitečné ani pro obec ani samému pro sebe?
Alk. Jistě ne.
Sokr. A což, zdá se ti ještě i nyní právě tak či 

nějak jinak?
Alk. Nikoli, nýbrž takto.

Sokr. Zdali pak jsi tedy řekl, že nazýváš většinu 

lidí nerozumnými a jen malý po čel rozumnými?
Alk. Zajisté.

Sokr. Nuže tedy tvrdíme zase, že většina lidí se 
chybuje toho, co je nejlepší, proto, že větším dílem, 
myslím, bez rozumové úvahy důvěřují zdání.

Alk. Ano, tvrdíme.
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Sokr. Prospívá tedy většině lidí nic neznát a ani sc 

nedomnívat, že něco znají, sice se tím více budou 

snažit dělati to, co znají, nebo o čem si pomyslí, žc 
to znají, ale při tom konání namnoze budou mít větší 
škodu než užitek.

Alk. Máš zcela pravdu.

Sokr. Tak vidíš: když jsem tvrdil, že se zdá, že 
míti ostatní znalosti, má-li je člověk bez znalosti nej- 

většího dobra, jen málokdy prospívá a ve většině pří
padů škodí tomu, kdo je má, zdali pak se neukazovalo, 
že mám vskutku pravdu?

Alk. I když ne tehdy, aspoň nyní se mi tak zdá, 
Sokrate.

Sokr. Musí se ledy i obec i duše, která má správně 
žít, držeti léto znalosti, právě tak jako nemocný 

lékaře nebo jako nějakého kormidelníka ten, kdo má 
bezpečně plouti. Neboť bez ní, čím lepší pohoda osudu 
bude přáti buď v majetkových poměrech nebo ve 

zdraví těla nebo i v něčem jiném z takových věcí, 
tím větší chyby z nich nutně, jak se podobá, vznikají. 

Kdo však má tak řečenou mnohovědnost a mnoho- 

umělost, ale postrádá této znalosti a dává se voditi 

od jedné každé z ostatních, zdali pak vskutku právem 
nezakusí mnoho bouře, a to za nedlouhé plavby 

svého života, protože dlí na moři bez kormidelníka? 

Proto se mi zdá, že se i zde vyplňují básníkova slova, 
kterými kohosi odsuzuje: mnoho věcí on znal, však 

znal je všechny jen špatně.

Alk. A v čem pak asi se vyplňují ta básníkova slova, 
Sokrate? Mně se totiž zdá, že nepověděl ani dost 
málo, co by patřilo k věci.

Sokr. Ba velmi to patří k věci, ale, můj drahý,

i tento básník a skoro i všichni jiní mluví v naráž
kách. Jest totiž přirozeně veškeré básnické umění ná-
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znakové a nedovede mu hned tak každý porozuměti; 

a kromě toho, že je přirozeně takové, kdykoli se 
zmocní muže závistivého, který nechce nám ukazovat 
svou moudrost, nýbrž se snaží co nejvíce ji skrývati, 

tu se jeví úžasně těžko poznatelnou ta věc, co asi 
myslí každý z nich. Vždyť přece nemíníš, že Homer, 

nejbožštější a nejmoudřejší básník, nevěděl, že není 

možno »špatně znáti« — neboť onen to jest, který 
praví, že Margites znal mnohé věci, ale všecky prý 

znal špatně -— ale mluví, myslím, zakrytě, uváděje 

slovo »špatně« místo »špatné« a slovo »znal« místo 
»znáti«; tu pak vychází, když se to složí sice bez 

metrické formy, ale je to to, co chce říci, že totiž 

znal mnohé věci, ale bylo pro něho špatné všechno to 

znát. Tu pak je zřejmé, že když pro něho bylo špatné 
mnoho vědět, že to byl nějaký daremný člověk, 

máme-li věřit i předcházejícím slovům.

Alk. Mně se tak zdá, Sokrate; věru těžko bych 

uvěřil některým jiným slovům, kdybych nevěřil ani 
těmto.

Sokr. A správně se ti tak zdá.

Alk. Opět se mi tak zdá.

Sokr. Nuže jistě vidíš, jak veliká a jaká je tu 
nesnáz, a tou jsi, jak se mi zdá, i ty zachvácen; neboť 

ani dost málo nepřestáváš se převracet sem a tam, 

a cokoli se ti nakrásně uzdá, to zase odložíš a již se ti 
tak nezdá. Řekni mi tedy, u Dia, kdyby se ti ještě ne

i nyní zjevil bůh, ke kterému jdeš, a otázal se tě, 
dříve než by ses o něco pomodlil, zdali ti stačí, aby sc 
ti dostalo něčeho z toho, o čem byla na začátku řeč, 

nebo kdyby ti dovolil, aby sis to sám vyprosil, co 
myslíš, že by sis měl buď z věcí od něho dávaných 
vzít nebo si vyprosit, abys dosáhl zdaru?
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Alk. Při bozích, nic bych ti nemohl říci, Sokrate, 

hned takto; ale zdá se mi to jaksi těžké a myslím, že 
je k tomu potřebí opravdu velké ostražitosti, aby 
člověk nevědomky neprosil o zla, domnívaje se, že 

prosí o dobra, a potom po krátkém čase, jak jsi i ty 
řekl, aby nezpíval jinou a neodvolával svou dřívější 
modlitbu.

Sokr. Zdali pak tedy nevěděl o něco více než my 
onen básník, o kterém jsem se zmínil na počátku 

naší rozmluvy, když vybízel chránit od zla i ty, kteří 
si ho vyprošují?

Alk. Mně se tak zdá.

Sokr. Tohoto básníka, Alkibiade, zajisté následují
i Lakedaimoňané — anebo snad i sami přišli k tomu 
názoru — a pronášejí v soukromí i jménem obce po 

každé podobnou modlitbu, prosíce bohy, aby i jim 
dávali krásné věci k dobrým; o více se modlili by jich 
nikdo neslyšel. Proto tedy až do přítomné doby nejsou 

méně šťastni než kdokoli jiný; i když pak se jim stane, 
že nemají ve všem štěstí, nestane se to tedy skrze 
jejich modlitbu, avšak jest, myslím, v moci bohů 
dávali i to, oč se kdo modlí, i opak toho. A chci ti 

vypravovali i něco jiného, co jsem kdysi slyšel od 
jistých starších lidí, že když sc Atheňané a Lakedai- 

monané dostali do sporu, po každé se stávalo naší 
obci, že kdykoli nastal boj, měla neúspěch na zemi
i na moři a nikdy nemohla zvítězit. Atheňané těžce 

nesli tu věc a nevěděli, jakým způsobem je třeba na- 

lézti odvrácení přítomného neštěstí; když se o tom 
radili, zdálo se jim nejlepším poslati k Ammonovi 

a jeho se tázali, kromě toho i na to, zač asi bozi 

dávají Lakedaimoňanům více vítězství nežli jim. »My 

přece«, pravili, »ze všech Hellenů dáváme nejvíce 
obětí a nejkrásnějších, věnovacími dary jsme vy-
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zdobili svatyně bohu jako nikdo jiný, nejnákladnější 
a nejvelebnější slavnosti jsme jim dávali každý rok a 

vynakládali jsme na ně tolik peněz, kolik ani všichni 
ostatní Rekové dohromady. »Avšak Lakedaimoňané®, 149 

pravili, »se nikdy nestarali o nic takového, nýbrž 

chovají se k bohům s lak malou vážností, že obětují
i vadná zvířata a všechny jiné pocty jim vzdávají

o mnoho nuzněji nežli my, ačkoli nemají o nic méně 
peněz nežli naše obcc«. Když pak toto řekli a otázali 
se, co mají dělati, aby nalezli zbavení od přítomného 

neštěstí, nic jiného prý neodpověděl věštec — neboť 

patrně bůh mu nedovoloval —· ale osloviv jc prý řekl:
»Athénami 111 toto praví Ammon. Prý by raději chtěl 

mít zbožné mlčení Lakedaimoňanů nežli všechno, co 

dávají bohům ostatní Hellenové.« Tolik prý řekl, již 

nic dále. Nuže tím zbožným mlčením podle mého 
zdání nemíní bůh nic jiného nežli jejich modlitbu; 

neboť ta je vskutku velice odlišná od ostatních. 

Ostatní Rekové totiž se modlí tak, že jedni postaví 

u oltářů zlatorohé býky, jiní pak obdarovávají bohy 
věnovacími dary, a vyprošují si modlitbami, cokoli se 

nahodí, ať je to dobré nebo zlé; a tu když bozi je slyší 

se rouhat, nepřijímají od nich těchto nákladných 
slavností a obětí. Ale zdá se, mi, že vyžaduje velké 

opatrnosti a rozvahy, co se má říci a co ne.
Nalezneš pak i u Homera jiné výroky těmto podob

né. Praví totiž, že Trojané zřizujíce tábor

bezvadné slavnostní žertvy pak věčným vzdávali

bohům;

výpar pak větry nesly z roviny dovnitř nebe

libý, však docela nic z něho nechtěli blažení bozi — 

odmítli — hroznou zášť v nich vzbudila llios svátá, 

Priamos, oštěpem slavný, a všecken Priamův národ;
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takže Trojanům nebylo nic plátno obělovati a dávati 
nadarmo dary, když byli protivní bohům. Není totiž, 

myslím, božstvo lakové, aby se dávalo sváděti dary, 

jako špatný lichvář; avšak i my mluvíme pošetilou 

řeč, když myslíme, že po této stránce vynikáme nad 
Lakedaimoňany. Vždyť by bylo hrozné, jestliže bozi 
hledí na naše dary a oběti, ale ne na duši, je-li kdo 

i5o zbožný a spravedlivý. Na tu hledí, myslím, mnohem 

více nežli na tyhle nákladné slavnosti a oběti, jež 
mohou beze vší překážky každý rok vystrojovat ti, 

kteří se mnoho provinili proti bohům a mnoho proti 
lidem, ať je to jednotlivec nebo obec; avšak bozi, 

protože nejsou podplatili, pohrdají všemi těmito věcmi, 

jak praví ten bůh a věštec bohů. Zdá sc věru, že

i u bohů i u lidí majících rozum je spravedlnost a roz

umnost v obzvláštní vážnosti; rozumní pak a spraved
liví nejsou žádní jiní lidé nežli li, kteří vědí, co je 

třeba dělati a mluviti vůči bohům i lidem. Chtěl bych 
se od tebe dovědět, co asi o tom myslíš.

Alk. Mně, Sokrate, se o tom nezdá nijak jinak nežli 

jako tobě a bohu; vždyť by ani nebylo slušné, abych 
se já postavil proti bohu.

Sokr. Nepamatuješ se, že jsi říkal, že jsi ve velké 

nejistotě, aby ses nevědomky nemodlil o zlé, domní
vaje se, že se modlíš o dobré?

Alk. Zajisté.

Sokr. Vidíš tedy, že pro tebe není bezpečné přijít 
k bohu se pomodlit, aby snad, kdyby se tak stalo, 
neodmítl tuto oběť, slyše tě se rouhat, a po případě 

abys nezažil ještě něčeho jiného. Nuže mně se zdá 

nejlepším být po tichu; neboť pro svou vysokomysl
nost — to je totiž nejkrásnější z jmen pro nerozum

nost — bys, myslím, nechtěl užívat modlitby Lakedai-
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moňanů. Je ledy nutno čekali, až se naučíme, jak je 

třeba se chovat k bohům i k lidem.
Alk. Kdy přijde tento čas, Sokrate, a kdo je ten 

příští vychovatel? Myslím totiž, že bych velmi rád 

uviděl toho člověka, kdo to je.
Sokr. Zde jest ten, který o tebe pečuje. Ale zdá se 

mi, že jako Diomedovi podle slov Homerových Athéna 
sňala s očí mlhu

aby měl lakový zrak, by rozeznal od muže boha

tak také tobě že je potřebí nejprve sejmouti s duše 
mlhu, která 11a ní teď je, a pak již ti podávat pro

středky, kterými máš rozeznávat zlo od dobra. Nyní 

totiž, jak se mi zdá, bys nebyl s to.
Alk. Af si snímá, buďto mlhu, clice-li, nebo něco 

jiného; neboť já jsem připraven neunikat ničemu, co 

by bylo od něho nařizováno — ať je ten člověk kdo
koli — jen když se mám stát lepším.

Sokr. Avšak věru i onen má neobyčejně veliký ísi 
zájem o tebe.

Alk. Nuže tedy i tu oběť se mi zdá nejlepším od
ložit až na tu dobu.

Sokr. A správně se li zdá; neboť to je bezpečnější 

nežli se vydávat do tak velikého nebezpečí.

Alk. Ale jak bych také chtěl, Sokrate? A hle, tento 

věnec, protože jsi mi, zdá se, dobře poradil, položím 
na tvou hlavu; bohům dáme i věnce i všechny ostatní 

náležité věci tehdy, až uvidím příchod onoho dne. Při
jde za nedlouho, budou-li oni chtít.

Sokr. Nuže přijímám i toto a také bych se rád 

viděl, jak přijmu něco jiného z věcí od tebe daných.
V básni Euripidově je vylíčen Kreon, jak spatří 
Teiresiu, majícího věnec na hlavě, a jak uslyšev, že
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dostal pro své umění prvotiny z kořisti dobyté na ne
přátelích, praví:

tvůj čestný věnec za dobré mám znamení; 

vždyť ve víru jsem zmítán, jak ty dobře víš.

Takto i já přijímám od tebe toto zdání jako 
dobré znamení. Myslím pak, že nejsem v menším víru 

nežli Kreon, a chtěl bych se stát vítězem nad tvými 
milovníky.
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