
Charmidés



Sókratés

Přišli jsme včera večer z Poteidaie1 z vojenského ležení, 
a protože jsem se vracel po dlouhé době, rád jsem šel na své 
obvyklé besedy. A tu jsem také vešel do Taureovy palaistry 
naproti svatyni Basilině2 a zastihl jsem tam velmi četnou spo
lečnost, některé mně neznámé, ale většinou samé známé. 
A když mě uviděli přicházet tak znenadání, hned mě již zdale
ka se všech stran vítali; a Chairefón3, jak už je tak divoký, 
vyskočil a z jejich středu běžel ke mně a chytiv mě za ruku 
řekl: Sokrate, jak jsi vyvázl z toho boje? Krátce totiž před tím, 
než jsme odešli, byla svedena bitva u Poteidaie, o níž se tito 
zde před nedávnem dověděli.

A já jsem mu odpověděl: Takhle, jak vidíš.
Sem došla zpráva, pravil, že se to strhla velmi prudká bitva 

a že v ní padlo mnoho našich známých.
Ta zpráva je hodně pravdivá.
Byl jsi v té bitvě?
Byl.
Nuže posaď se a vypravuj nám, neboť jsme se ještě všeho 

určitě nedověděli. A přitom mě vede a posadí vedle Kritia 
Kallaischrova.4

Přisednuv si tedy pozdravoval jsem se s Kritiou i ostatními 
a vypravoval jsem jim věci z vojny, nač se mne kdo otázal; 
a každý se tázal na něco jiného.

Když pak jsme měli dost takovýchto vypravování, vyptával 
jsem se zase já jich na věci zde doma, na filosofii, jak to s ní 
nyní je, i na jinochy, zdali se mezi nimi vyskytli někteří vyni
kající moudrostí nebo krásou nebo obojím. A Kritias pohlédl 
ke dveřím a spatřiv, jak několik mladíků vchází a vespolek se



hádá a jak jiný zástup následuje vzadu, pravil: O těch krásných, 
Sokrate, se bezpochyby hned dovíš; neboť tihle, co vcházejí, 
jsou právě průvodci a milovníci toho, který se zdá v nynější době 
nejkrásnějším, a patrně i on sám je už někde blízko a jde sem.

Kdo je to, řekl jsem já, a čí?
Ty ho asi znáš, ale ještě nebyl v kvetoucím věku, nežli jsi 

odcházel; je to Charmidés,5 syn mého strýce Glaukóna, můj 
bratranec.

Jistě že ho znám; vždyť ani tehdy nebyl bez půvabu, když 
byl ještě malý chlapec, a nyní, myslím, by asi z něho velmi 
dobře byl již vzrostlý jinoch.

Hned poznáš, jak vyrostl a jaký je. A zatímco toto pravil, 
Charmidés vejde.

Podle mne, příteli, nelze nic soudit; jsem totiž docela bez 
určitého měřítka v posuzování krasavců6 - neboť takřka všichni 
v kvetoucím věku se mi zdají krásnými - však věru i tehdy 
onen se mi objevil podivuhodným svou velikostí i krásou, a co 
se týče ostatních, zdálo se mi, že jsou všichni do něho zamilo
váni - tak byli zaraženi a zmateni, když vcházel a mnoho 
jiných milovníků šlo za ním i mezi těmi vzadu. A co se dělo 
v nás mužích, bylo méně divné; ale já jsem si všiml i chlapců, 
že se žádný z nich nedíval jinam, ani nejmenši, nýbrž všichni 
hleděli na něho jako na sochu. A Chairefón zavolav mé řekl: 
Jak se ti zdá ten mládenec, Sokrate? není-liž hezký v obličeji?

Neobyčejně, řekl jsem.
Avšak kdyby se chtěl svléci,7 bude se ti zdát, že jeho obličej 

není nic; tak překrásné má tělo!
Totéž co Chairefón tvrdili spolu i ostatní; a já jsem pravil: 

U Héraklea, jak neodolatelný je to asi muž, jestliže má při sobě 
ještě jednu jedinou malou věc.

Co? tázal se Kritias.
Jestliže má krásnou duši. A jistě by slušelo, Kritio, aby ji 

takovou měl, když je z vaší rodiny.



Však on je i po této stránce zcela dokonalý.
Nuže, což abychom svlékli právě tuto část jeho bytosti 

a podivali se na ni dříve než na tělo? Vždyť snad asi je ochoten 
rozmlouvat, když už je tak dospělý.

Ovšemže, pravil Kritias, neboť je milovný moudrosti a také, 
jak se zdá jiným i sám sobě, velmi nadaný básnicky.

Tuto krásnou vlastnost, milý Kritio, máte odedávna z příbu
zenství se Solónem.8 Ale což abys zavolal toho jinocha a před
stavil mi ho? Vždyť snad ani kdyby byl ještě mladší, nebylo by 
pro něho neslušné rozmlouvat se mnou v tvé přítomnosti, když 
jsi jeho poručník a zároveň bratranec.

Máš pravdu, řekl, a zavolejme ho. A zároveň řekl svému 
průvodci: Hochu, zavolej Charmida a řekni mu, že ho chci 
dovést k lékaři stran té churavosti, na kterou si mi nedávno 
stěžoval. Ke mně pak pravil: Před krátkým časem mi říkal, že 
ho jaksi tíží hlava, když ráno vstává; nuže co ti brání, abys před 
ním nedělal, jako bys znal nějaký lék proti bolení hlavy?

Nic, odpověděl jsem, jen ať přijde.
Však tu již bude.
To se také stalo. Neboť přišel a způsobil veliký smích; kaž

dý z nás sedících mu dělal místo a horlivě odstrkoval svého 
souseda, aby se posadil vedle něho, až jsme z těch, kdo seděli 
na kraji, jednoho přinutili vstát a druhého shodili stranou. On 
přišel a posadil se mezi mne a Kritiu. Avšak tu jsem byl již, 
příteli, v nesnázích a vyražena mi byla z prsou ta dřívější odva
ha, kterou jsem měl v naději, že s ním budu zcela snadno 
rozmlouvat; ale když mu Kritias řekl, že já jsem ten, který zná 
onen lék, a on se mi podíval nevýslovným způsobem do očí 
a dělal pohyb, jako by se mne chtěl tázat, a když ti, kteří byli 
v palaistře, všichni nás obstoupili kolem dokola, tehdy jsem, 
můj drahý, uviděl pod šatem jeho tělo a hořel jsem a již jsem 
nebyl při sobě a uznal jsem, že nejmoudřejší ve věcech lásky 
byl Kydias,9 jenž pravil, mluvě o krásném chlapci a dávaje



radu jinému, že v přítomnosti lva se varuje přišlý kolouch 
vybírat si podíl masa; neboť se mi zdálo, že jsem byl sám 
uchvácen od takové šelmy. Přece však, když se otázal, zdali 
znám lék proti bolení hlavy, odpověděl jsem, ačkoli dosti 
těžko, že znám.

Co je to? pravil.
A já jsem řekl, že to je jisté lupení, ale k tomu léku že patři 

jakési zaříkání; jestliže někdo to zaříkání pronáši a zároveň 
užívá toho léku, že ten lék nadobro uzdravuje, ale bez toho 
zaříkání že to lupení není nic plátno.

A on řekl: Tedy mi pověz ono zaříkání a já si je napíši.
Zdali pak, děl jsem já, když si získáš mou ochotu či také 

když ne?
Tu se on zasmál a pravil: Když si ji získám, Sókrate.
Dobrá, děl jsem já; a ty znáš mé jméno?
To by bylo zlé, abych je neznal; vždyť se o tobě nemálo 

mluví mezi mými vrstevníky a já sám se pamatuji ještě ze 
svého chlapectví, jak ses stýkal tuhle s Kritiou.

To je od tebe hezké, děl jsem já, a proto budu s tebou tím 
upřímněji mluvit o tom zaříkání, jaké jest; právě jsem byl na 
rozpacích, jakým způsobem bych ti ukázal jeho moc. Jest totiž, 
Charmide, takové, že dovede uzdravovat netoliko hlavu. Snad 
jsi i ty již slyšel o dobrých lékařích,10 že kdykoli k nim někdo 
přijde s nemocí očí, oni říkají, že jim není možno podnikat 
léčení toliko očí, nýbrž že je nutné ošetřovat i hlavu, má-li to 
být dobré i s očima; a zase že je velká nerozumnost domnívat 
se, že by někdy bylo možno léčit hlavu samu o sobě bez celého 
těla. Podle této zásady se pak obracejí s předpisy o životosprá
vě k celému tělu a spolu s celkem podnikají ošetřování a léčení 
části. Či jsi nezpozoroval, že to tak říkají a že tomu tak jest?

Ovšemže.
Nuže nezdá se ti, že to je správná řeč, a přijímáš tu zásadu?
Zcela jistě.



A já uslyšev jeho schválení nabyl jsem znova mysli, má 
odvaha se pomalu opět sbírala a oheň ve mně ožíval. I řekl 
jsem: Právě tak tedy tomu je, Charmíde, i s tímto zaříkáním. Já 
jsem se mu naučil tam na vojně od jednoho z thráckých lékařů, 
žáků Zalmoxidových," kteří prý pomáhají i k nesmrtelnosti. 
Pravil pak tento Thrák, že Řekové mají pravdu, když vyslovují 
zásadu, kterou jsem já právě uvedl; ale Zalmoxis, řekl, náš král, 
jenž jest bůh, praví, že jako se nemá podnikat léčení očí bez 
léčení hlavy ani léčení hlavy bez léčení těla, tak že se nemá ani 
tělo léčiti bez duše, nýbrž to prý je také příčina, že mnohé 
nemoci unikají řeckým lékařům, že se totiž nestarají o celek, 
o který je třeba pečovati, neboť když ten není v dobrém stavu, 
že není možno, aby byla v dobrém stavu část. Neboť z duše, 
pravil, vycházejí všechny věci i zlé i dobré pro tělo a pro celé
ho člověka a odtamtud přitékají, jako přitékají z hlavy k očím; 
proto tedy že je třeba onen zdroj nejprve a nejvíce ošetřovati, 
má-li být i hlava i ostatní tělo v dobrém stavu. Řekl pak, že se 
duše ošetřuje, můj drahý, jakýmisi zaříkáními, a ta zaříkání že 
jsou krásné řeči; z takovýchto řečí že vzniká v duších rozum
nost, a když ta vznikne a je tam, že již je snadné opatřiti zdraví 
i hlavě i ostatnímu tělu. Když pak mě učil tomu léku i těm 
zaříkáním, pravil: Jen ať tě nikdo nepřemluví, abys tímto lékem 
léčil jeho hlavu, jestliže nejprve neodevzdá svou duši, aby byla 
od tebe ošetřena tím zaříkáním. Nyní totiž, pravil, je u lidí ta 
chyba, že někteří se pokoušejí být lékaři oddělujíce jedno od 
druhého, rozumnost od zdraví. A velmi důrazně mi kladl na 
srdce, že nikdo nemá být tak bohatý ani tak urozený ani krásný, 
aby mě přemluvil dělat jinak. Já jsem se mu zavázal přísahou 
a musím ho být poslušen; proto ho tedy poslechnu a dám ti lék 
proti bolení hlavy jen tehdy, jestliže budeš chtít podle příkazů 
toho cizince svěřiti nejprve svou duši, abych nad ní pronesl 
zaříkání onoho Thráka; pakli ne, nemohli bychom s tebou nic 
dělat, milý Charmide.



Tu Kritias, uslyšev tato má slova, pravil: Šťastným nálezem, 
Sokrate, by bylo tomuto mladíčkovi jeho bolení hlavy, bude-li 
přinucen, aby se pro svou hlavu stal lepším i ve své mysli. 
Avšak pravím ti, že Charmidés zjevně vyniká nad své vrstev
níky netoliko svou krásnou podobou, nýbrž i právě tím, nač ty, 
jak pravíš, znáš zaříkání; to myslíš rozumnost, že ano?

Ovšemže, děl jsem já.
Nuže tedy dobře věz, pravil, že se zdá mezi nynější mládeží 

daleko nejrozumnějším a že také ve všech ostatních věcech se 
na svůj věk každému vyrovná.

Vždyť také, děl jsem já, je spravedlivo, Charmide, abys nad 
ostatní vynikal všemi takovýmito věcmi. Neboť podle mého 
mínění by žádný jiný z těch, kteří tu jsou, nemohl ukázat, které 
dva athénské rody by svým spojením slibovaly krásnější a lepší 
potomstvo, nežli z kterých pocházíš ty. Vždyť váš rod ze strany 
otcovy, rod Kritia, syna Dropidova, byl opěvován, jak známo, 
od Anakreonta, od Solóna i od mnoha jiných básníků jakožto 
rod vynikající krásou a zdatností i jiným tak řečeným štěstím, 
a na druhé straně rod matčin právě tak. O Pyrilampoví,12 tvém 
strýci, se totiž vypravuje, že žádný muž v celé asijské zemi se 
nezdál nad něho krásnějším a větším, kdykoli on přišel jako 
vyslanec buď k velikému králi nebo k někomu jinému v té 
zemi; a všechen tento rod nijak nebyl za tím druhým. Když 
tedy pocházíš z takových rodů, lze čekati, že budeš ve všem 
první. Nuže co se týče tvé vnější podoby, milý synu Glaukó
nův, zdá se mi, že v ničem nestojíš za nikým ze svých předků; 
jestliže pak jsi - podle řeči tohoto zde muže - od přírody 
náležitě založen i k rozumnosti a k ostatním dobrým vlastnos
tem, to porodila tvá matka, milý Charmide, šťastného syna. Má 
se to tedy takto. Jestliže už v tobě jest, jak tvrdí tuhle Kritias, 
rozumnost a jestliže jsi sdostatek rozumný, tu bys již nic nepo
třeboval, ani Zalmoxidových zaříkání ani zaříkání Seveřana 
Abarida,13 nýbrž měl by se ti již dát přímo ten lék proti bolení



hlavy; pakli však se zdá, že máš v tom ještě nedostatek, je třeba 
před dáním léku zaříkávat. Nuže pověz mi sám, zdali souhlasíš 
s tímto zde a myslíš, že již máš sdostatek rozumnosti, či že se 
ti jí nedostává?

Tu se Charmidés začervenal a především se objevil ještě 
krásnějším - ten stydlivý ruměnec tak slušel jeho věku - a po
tom dal ne nejemnou odpověď; řekl totiž, že není snadné v tu 
chvíli odpovědět na tu otázku ani kladně ani záporně. Neboť 
jestliže řeknu, pravil, že nejsem rozumný, jednak bude divné, 
že mluvím sám proti sobě takové věci, zároveň však také 
usvědčím z nepravdy tuhle Kritiu i mnoho jiných, kterým se 
zdám podle jeho řeči rozumným; pakli však zase řeknu ano 
a budu sám sebe chválit, snad se to bude zdát protivné. A tak 
nevím, co bych ti odpověděl.

A já jsem řekl: Zdá se mi, že mluvíš případně, Charmide. 
A myslím, že bychom měli společně zkoumat, zdali máš či nemáš 
to, nač se ptám, abys ani ty nebyl nucen říkati, co si nepřeješ, 
a zase abych já nepřistoupil k léčení bez zkoumání. Je-li ti tedy 
milo, jsem ochoten zkoumat spolu s tebou; pakli ne, nechat to být.

Ano, je mi to nade vše milo; proto pokud jde o to, zkoumej, 
a to tak, jak sám myslíš, že by to bylo nejlepší.

Nuže, děl jsem já, zdá se mi, že zkoumání o tom je nejlépe 
konat tímto způsobem. Je patrno, že je-li v tobě rozumnost, 
můžeš si o ní dělat nějaké mínění. Když totiž v tobě je - ač je-li 
vskutku v tobě - nutně asi způsobuje nějaký pocit, z něhož bys 
mohl o ní mít nějaké mínění, co je rozumnost a jaká je to asi 
věc. Či nemyslíš?

Já myslím, že ano.
Tedy protože umíš mluvit po řecku, zajisté bys také mohl 

říci o předmětu svého mínění, co se ti zdá.
Snad.
Abychom se tedy dopátrali, zdali v tobě jest či ne, pověz, 

děl jsem já, zač podle svého mínění pokládáš rozumnost.



A on nejprve váhal a mnoho se mu nechtělo odpověděti, 
avšak potom řekl, že se mu zdá, že rozumnost je konat všechno 
slušně a klidně, například na ulicích tak chodit, tak rozmlouvat 
a právě tak dělat všechny ostatní věci. A zdá se mi, že to, nač 
se tážeš, je zkrátka jakási klidnost.

Zdalipak, děl jsem já, to je pravda? Říká se ovšem, Charmi
de, že klidní jsou rozumní; podívejme se však, mají-li pravdu. 
Řekni mi: nepatří snad rozumnost mezi krásné věci?

Ovšemže.
Zdalipak tedy je nejkrásnější ve škole psát stejná písmena 

rychle či klidně?
Rychle.
A tak také rychle hrát na kitharu a hbitě zápoliti je mnohem 

krásnější než klidně a pomalu?
Ano.
A co rohovat a zápasit v pankratiu?14 Není tomu také tak?
Ovšemže.
A běhat a skákat a veškeré tělesné cviky, nepatří snad při 

tom hbité a rychlé provádění pohybů ke kráse, zdlouhavé 
a klidné k ošklivosti?

Patrně.
Tedy patrně se nám jeví, děl jsem já, že pokud se týče těla, 

není nejkrásnější to, co je klidné, nýbrž co je nejrychlejší 
a nejhbitější. Ano?

Ovšemže.
A rozumnost byla něco krásného?
Ano.
Tedy pokud se týče těla, byla by rozumnější věcí ne klid

nost, nýbrž rychlost, když je rozumnost něco krásného.
Podobá se.
A což, děl jsem já, je při učení krásnější věc chápavost či 

nechápavost?
Chápavost.



A je to tak, že chápavost znamená učiti se rychle, nechápa
vost klidně a pomalu?

Ano.
A učit jiného rychle a kvapně není-li krásnější než klidně 

a pomalu?
Ano.
A což je krásnější rozpomínati se a zapamatovávati si klidně 

a pomalu či kvapně a rychle?
Kvapně a rychle.
A bystrost mysli, není to jakási hbitost duše a nikoli klid?
Pravda.
A také chápání výkladů a učitele písma i hudby a všude 

jinde, není-li nejkrásnější, když se děje nikoli nejklidněji, ný
brž co nejrychleji?

Ano.
Jistě také při hledání, které koná duše, a při rozhodování 

nezdá se, jak já myslím, hoden chvály ten, kdo je nejklidnější 
a zvolna se rozhoduje i nalézá, nýbrž kdo to dělá nejsnáze 
a nejrychleji.

Je tomu tak, pravil.
Nuže tedy, děl jsem já, všechny věci, Charmide, i duševní 

i tělesné, které jsou spojeny s rychlostí a hbitostí, jeví se nám 
krásnějšími nežli ty, které jsou spojeny s pomalostí a klidností, 
není-li pravda?

Zdá se.
Tedy jak vychází z této úvahy, rozumnost by asi nebyla 

jakási klidnost, ani rozumný život by nebyl život klidný, když 
má být krásný, protože je rozumný. Jedno z dvojího: buď vů
bec nikde nebo jen zcela zřídka objevily se nám klidné úkony 
v životě krásnějšími nežli rychlé a rázné. Avšak, příteli, i jestli
že počet případů, kdy nejsou klidné úkony o nic méně krás
nější než kvapné a rychlé, není o nic menší, ani tak by 
rozumnost nebyla spíše klidné jednání nežli kvapné a rychlé,



ani v chůzi ani v řeči ani nikde jinde, ani by klidný život nebyl 
rozumnější neklidného, když jsme ve své úvaze stanovili, že 
rozumnost patří mezi krásné věci, a když se objevilo, že krás
nými jsou neméně rychlé věci nežli klidné.

Zdá se mi, Sokrate, že jsi to řekl správně.
Tak tedy ještě jednou, Charmide, děl jsem já, dávej lépe 

pozor, lépe se podívej sám do sebe a uvědom si, jakým asi tě 
dělá rozumnost, když je v tobě, a jaká asi jest, že může tako
vým dělat; seber všechny tyto věci v úsudek a řekni dobře 
a směle, co v ní vidíš.

A on po chvíli řekl, když si to u sebe velmi statečně promyslil: 
Nuže tedy zdá se mi, že rozumnost způsobuje, že se člověk ostýchá, 
a dělá ho ostýchavým a že rozumnost je právě to, co ostýchavost.

Dobrá, děl jsem já, nesouhlasil jsi před chvílí, že rozumnost 
je něco krásného?

Ovšemže.
Nejsou-li rozumní muži také dobří?
Ano.
Zdalipak by tedy mohlo být dobrem to, co dělá lidi nedobrými?
To přece ne.
Je to tedy netoliko něco krásného, nýbrž i něco dobrého.
Mně se tak zdá.
Nuže, děl jsem já, nevěříš snad Homérovi,15 že má pravdu, 

když praví:

nedobrou věcí je ostych, když provází nuzného muže?

Zajisté, pravil.
Jest tedy, jak se podobá, ostych věc nedobrá a dobrá.
Patrně.
Avšak rozumnost je dobrá věc, ač jestliže dělá ty, u kterých 

je, dobrými a ne zlými.
Jistě se mi zdá, že je tomu tak, jak ty pravíš.



Tedy by rozumnost nemohla být ostýchavost, jestliže ona je 
něco dobrého, kdežto ostýchavost není o nic více věc dobrá 
nežli také zlá.

Mně se zdá Sokrate, že toto je správná řeč; ale podívej se, 
jak se ti zdá tenhle výměr rozumnosti. Právě jsem si totiž 
vzpomněl - co jsem již od kohosi slyšel říkat - že rozumnost 
je asi konat své věci. Nuže zkoumej, zdali myslíš, že má 
původce tohoto výroku pravdu.

A já jsem řekl: Ty ošklivý, to jsi slyšel tuhle od Kritia nebo 
od některého jiného z moudrých mužů!

Podobá se, pravil Kritias, že od někoho jiného; ode mne 
totiž ne.

Ale co na tom záleží, Sókrate, řekl Charmidés, od koho jsem 
to slyšel?

Nic, děl jsem já; jistě není třeba uvažovat o tom, kdo to řekl, 
nýbrž zdali je to pravda či ne.

Nyní mluvíš správně, děl on.
Bůh ví, že ano, děl jsem já. Ale divil bych se, jestliže 

nalezneme, jak se to má, neboť se to podobá nějaké hádance.16

Proč to?
Jistě proto, děl jsem já, že původce výroku, že rozumnost je 

konat své věci, nemyslil svá slova tak, jak je pronesl. Či ty se 
domníváš, že učitel písma nekoná nic, když píše nebo čte?

Zajisté, myslím, že ano.
Nuže, zdá se ti, že učitel písma píše a čte toliko své vlastní 

jméno nebo že vás chlapce učí jen tomu, aby jste psali právě 
tak jména nepřátel jako jména svá a svých přátel?

Právě tak.
To jste se tedy oddávali mnohodělnosti a nebyli jste rozum

ní, když jste to dělali?
Naprosto ne.
A přece jste nekonali své vlastní věci, ač jestliže psáti a čisti 

znamená něco konati.



Ale jistě znamená.
Ano, příteli, také léčiti a stavětí domy a tkáti a kterýmkoli 

uměním prováděti kteroukoli odbornou práci znamená přece 
něco konati.

Ovšemže.
Nuže tedy, děl jsem já, představ si, že by zákon přikazoval, 

aby si každý sám tkal a pral svůj oděv, šil svou obuv, vyráběl 
svou láhev na olej i své hřebílko17 a právě tak i všechny ostatní 
věci, ale cizích aby se nedotýkal, nýbrž každý aby dělal a konal 
své vlastní věci. Myslíš, že by se obci dobře žilo pod tímto 
zákonem?

Já myslím, že ne.
Ale jistě, děl jsem já, kdyby žila rozumně, žilo by se jí 

dobře.
Jak by ne?
Pak tedy, děl jsem já, konat takovéto věci a takovým způso

bem konat své věci by nebyla rozumnost.
Patrně ne.
Jak jsem tedy před chvílí řekl, měla skrytý smysl slova toho, 

kdo řekl, že rozumnost je konat své věci; vždyť přece snad 
nebyl tak prostoduchý. Či jsi snad slyšel, Charmide, nějakého 
pošetilce to říkat?

Naprosto ne, vždyť se zdál i velmi moudrým.
Pak tedy nejspíše, jak se mně zdá, to předložil jako hádanku, 

věda, že je těžké poznat, co asi znamená konat své věci.
Snad.
Co by tedy asi bylo konat své věci? Můžeš to říci?
Já nevím, bůh je svědkem, děl on; ale snad nic nebráni se 

domnívat, že ani ten, kdo to řekl, nic nevěděl, co tím myslí. 
A při těchto slovech se potutelně usmíval a díval se na Kritiu.

A na Kritiovi bylo vidět, že už dávno má chuť se pustit do 
řeči a chce se vyznamenat před Charmidem i před těmi, kdo 
byli přítomni. Před tím se už jen stěží zdržoval, ale tehdy už



nebyl s to; zdá se mi totiž, že je naděvši pochybnost pravda, 
čeho jsem se domyslil, že tu odpověď o rozumnosti slyšel 
Charmidés od Kritia. A tu Charmiděs, nechtěje sám hájit tu 
odpověď, nýbrž aby ji hájil on, vyzýval jeho a o sobě naznačo
val, že jeho míněni je vyvráceno. On však to nesnesl, nýbrž, jak 
se mi zdálo, rozhněval se na něho jako básník na herce špatně 
přednášejícího jeho verše. Proto na něj pohlédl a řekl: Ty si 
tedy myslíš, Charmide, že když ty nevíš, co asi mínil původce 
výroku, že rozumnost je konat své věci, že ani on to nevěděl?

Ale můj drahý Kritio, pravil jsem já, nebylo by nic divného, 
kdyby to zde tento nevěděl, když je tak mlád; avšak od tebe asi 
lze očekávat, že to víš, i pro tvůj věk i pro tvé vzdělání. Jestliže 
tedy připouštíš, že rozumnost je to, co tento zde praví, a ujímáš 
se rozpravy o tom, já bych mnohem raději s tebou zkoumal, 
je-li pravda, či ne, co bylo řečeno.

Ano, zcela to připouštím a ujímám se rozpravy.
To tedy je od tebe hezké, děl jsem já. A řekni mi, zdali 

připouštíš také to, nač jsem se před chvílí já tázal, že řemeslníci 
všichni něco dělají?

Zajisté.
Nuže, zdá se ti, že dělají toliko své věci, či také věci jiných?
Také věci jiných.
Jsou tedy rozumní, když nedělají toliko své vlastní věci?
Co překáží, aby nebyli?
Pro mne tu není překážky, děl jsem já; ale viz, není-li tu 

překážka pro onoho, který napřed vyslovil myšlenku, že ro
zumnost je konat své věci, a potom tvrdí, že nic nepřekáží, aby 
byli rozumní i ti, kteří konají věci jiných.

Vždyť já to snad uznávám, děl on, že ti, kteří konají věci 
jiných, jsou rozumní, jestliže jsem to uznal o dělajících.

Pověz mi, děl jsem já, ty nepokládáš dělati a konati za 
totéž?18

Jistě ne, ani pracovati a dělati. Poučil jsem se totiž od Hé



sioda,19 jenž pravil, že žádná práce není úhona. Myslíš si snad, 
že kdyby byl užíval o takových pracích, jaké jsi uváděl před 
chvílí ty, slov „pracovati“ i „konati“, že by byl pro nikoho 
nepokládal za úhonu ševcovat nebo prodávat slanečky nebo 
sedět před dveřmi brlohu? To si nelze myslit, Sókrate, nýbrž 
také on, myslím, pokládal dělání za něco jiného proti konání 
a práci, a o dělání soudil, že se někdy stává úhonou, kdykoli 
není provázeno krásou, kdežto práce že žádná nikdy není úho
nou; nazýval totiž pracemi věci dělané krásné a prospěšně 
a pracováním i konáním takovéto dělání. Dále je třeba říci, že 
jedině takovéto věci on pokládal také za vlastní, kdežto všech
ny škodlivé za cizí; proto je třeba si myslit, že Hésiodos i každý 
jiný moudrý člověk nazývá rozumným toho, kdo koná své věci.

Kritio, děl jsem já, téměř hned na počátku tvé řeči jsem 
chápal její smysl tak, že vlastní a své věci nazýváš dobrými 
a dělání dobrých věcí konáním; vždyť jsem slyšel Prodika20 
stanovit tisíceré rozdíly ve slovech. Nuže, já ti dávám možnost, 
abys užíval každého slova tak, jak si přeješ, jenom vysvětluj, 
k čemu vztahuješ každé slovo, které pronášíš. Nyní tedy začně
me opět od začátku a ty podej určitější výměr: zdalipak konání 
dobrých věcí nebo dělání nebo jak to chceš nazývat, to je podle 
tvého mínění rozumnost?

Zajisté.
Tedy nejedná rozumně, kdo koná zlé věci, nýbrž kdo koná 

dobré?
A tobě, můj milý, se tak nezdá?
To nech být, děl jsem já, neboť nemáme ještě zkoumat, co 

se mně zdá, nýbrž co ty nyní pravíš.
Nuže, já soudím, že nejedná rozumně ten, kdo dělá věci 

nikoli dobré, nýbrž zlé, kdežto rozumně že jedná, kdo dělá 
dobré věci a ne zlé; podávám ti totiž určitý výměr, že konání 
dobrých věcí je rozumnost.

A snad nic nebrání tomu, abys měl pravdu; avšak, děl jsem



já, tomuhle se divím, že se o lidech rozumně jednajících do
mníváš, že nevědí, že jednají rozumně.

Však se to nedomnívám.
Což nebylo před malou chvílí od tebe řečeno, že není pře

kážky, aby řemeslníci, i když dělají věci jiných jednali rozum
ně?

Ano, bylo řečeno; ale co s tím?
Nic; ale řekni mi, zdá-li se ti, že lékař, když dělá někoho 

zdravým, dělá věc prospěšnou i sobě i tomu, koho léčí?
Zajisté!
Zdalipak nekoná věci náležité, kdo toto koná?
Ano.
Nejedná snad rozumně, kdo koná věci náležité?
Ovšem, že jedná rozumně.
Nuže zdalipak lékař musí také znát, kdy léčí s prospěchem 

a kdy ne? A tak i každý z živnostníků, kdy mu má vzejiti pro
spěch z práce, kterou koná, a kdy ne?

Snad ne.
Někdy tedy, děl jsem já, po prospěšném nebo škodlivém 

jednání lékař sám o sobě neví, jak jednal; a přece když jednal 
prospěšně, jednal, jak ty tvrdíš, rozumně. Či jsi tak nemluvil?

Zajisté.
Tedy, jak se podobá, někdy jednaje prospěšně jedná sice 

rozumně a je rozumný, ale neví, že jedná rozumně, ano?
Ale toto, Sokrate, by snad nikdy nemohlo být, avšak jestliže 

ty se snad domníváš, že z myšlenek, které jsem prve uznal, je 
nutno přijíti k tomuto závěru, raději bych něco z nich odvolal 
a nestyděl bych se říci, že jsem nemluvil správně, nežli abych 
někdy připustil, že člověk neznající sama sebe jedná rozumné. 
Jistě totiž já myslím, že právě to je rozumnost, poznávat sám 
sebe, a souhlasím s tím, kdo věnoval do chrámu v Delfách 
takovýto nápis.21 Význam toho nápisu je totiž podle mého 
mínění ten, jako by to bůh vítal příchozí místo slovem „buď



zdráv",22 soudě, že tento pozdrav „buď zdráv" není správný 
a že si lidé nemají vespolek přát toto, nýbrž rozumnost. Takto 
tedy bůh oslovuje příchozí do chrámu rozdílným způsobem 
nežli činí lidé, jak podle mého mínění uvažoval původce věno
vaného nápisu; a neříká každému příchozímu nic jiného než 
„buď rozumný". Jakožto věštec mluví ovšem poněkud zakrytě; 
neboť „Poznej sám sebe" a „Buď rozumný" jest sice totéž, jak 
myslí ten nápis i já, ale snadno by si mohl někdo pomyslit, že 
to je něco jiného, což se také podle mého mínění stalo i těm, 
kteří věnovali ty pozdější nápisy, „Nic příliš" a „Záruka blízké 
neštěstí". Neboť tito se domnívali, že ta slova „Poznej sám 
sebe" jsou rada a ne uvítání příchozích od boha; tu pak, aby 
i oni věnovali rady o nic méně užitečné, věnovali tyto nápisy. 
A proč, Sokrate, tyto všechny věci vykládám, je tohle: ty dří
vější výroky ti všechny odvolávám - o těch věcech snad jsi řekl 
něco správněji ty, snad já, ale určitého nebylo v našich řečech 
zrovna nic - avšak nyní chci před tebou hájiti tuto myšlenku, 
jestliže s ní nesouhlasíš, že rozumnost jest poznávati sám sebe.

Ale, Kritio, děl jsem já, ty se mnou zacházíš tak, jako bych 
já tvrdil, že vím to, nač se táži, a v domnění, že s tebou budu 
souhlasit, budu-li jen chtít. Avšak tomu není tak, nýbrž zkou
mám pokaždé s tebou předloženou otázku, protože to sám 
nevím. Tedy po úvaze jsem ochoten říci, zdali souhlasím, či ne. 
Nuže počkej, až si to rozvážím.

Jen rozvažuj, děl on.
Však rozvažuji, děl jsem já. Jestliže tedy rozumnost zname

ná něco poznávat, je patrno, že by to bylo nějaké vědění 
a věděni o něčem; či ne?

Ano, jest, a to o sobě samém.
Není-li pak také lékařství věděním o tom, co je zdravé? 
Ovšemže.
Kdyby ses mne tedy ty otázal, v čem nám je užitečno lékař

ství, když je věděním o tom, co je zdravé, a co způsobuje, řekl



bych, že nemalý prospěch, neboť nám způsobuje zdraví, krás
nou to věc, jestliže to uznáváš.

Uznávám.
Nuže a kdyby ses mne otázal, jaké dílo podle mého mínění 

provádí stavitelství, vědění o stavění, řekl bych, že stavby; 
právě tak i o ostatních uměních. Když tedy tvrdíš o rozumnos
ti, že to je vědění o sobě samém, měl bys také dovést o ní 
odpovědět na tuto otázku: Kritio, když je rozumnost vědění
o sobě samém, jaké krásné a svého jména hodné dílo nám 
provádí? Nuže tedy odpověz!

Ale, Sokrate, to nezkoumáš správně. Vždyť ona se svou 
přirozeností nepodobá ostatním znalostem, ani ostatní znalosti 
se nepodobají sobě vespolek; ty však konáš zkoumání, jako by 
si byly podobny. Tak mi řekni, které jest takové dílo umění 
počtářského nebo geometrie, jako je dům dílo stavitelství nebo 
oděv tkalcovství nebo jiná taková díla, jichž by bylo možno 
mnoho ukázat u mnoha umění? Nuže můžeš mi ty ukázat 
i u těchto nějaké takové dílo? Však nebudeš moci.

A já jsem řekl: Máš pravdu; ale to ti mohu ukázat, který 
předmět má každá z těchto znalostí, předmět, který je něco 
jiného než sama znalost. Například počtářství je tuším znalost 
sudého a lichého, jak se mají ta čísla svou velikostí sama 
k sobě i mezi sebou navzájem, ano?

Ovšemže.
Není-li přitom liché a sudé něco různého od samého počtář

ství?
Jak by ne?
A dále statika je znalost vážení těžší a lehčí váhy; avšak 

těžké a lehké je něco různého od samé statiky. Připouštíš?
Zajisté.
Řekni tedy také, který předmět má rozumnost jakožto vědě

ní, předmět, který je něco různého od rozumnosti samé?
To je ono, Sokrate: ve svém pátrání jsi dospěl právě k tomu,



čím se rozumnost liší od Všech znalosti, ale ty hledáš jakousi 
její podobnost s ostatními znalostmi. Avšak tomu není tak, 
nýbrž všechny ostatní znalosti mají za předmět něco jiného, 
nikoli sebe samy, kdežto tato jediná má za předmět i ostatní 
znalosti i samu sebe. A tato věc ti zcela jistě neunikla; avšak, 
myslím, o čem jsi před chvílí tvrdil, že neděláš, to děláš; 
snažíš se totiž usvědčit mě z nepravdy, nechav být věc,
o které mluvíme.

Jak si jen můžeš myslit, děl jsem, že já, i když tě sebe více 
usvědčuji, činím to pro něco jiného, než proč bych důkladně 
zkoumal své vlastní výpovědi, totiž z obavy, aby mi snad 
neušlo, že se domnívám, jak bych něco věděl, ale ve skutečnos
ti nevím. Nuže tak také nyní, tvrdím, to dělám, totiž zkoumám 
tu myšlenku hlavně sám kvůli sobě, ale snad také i kvůli ostat
ním přátelům; či nemyslíš, že to je společné dobro jistě pro 
všechny lidi, aby bylo jasno o každém jsoucnu?

Ba věru, děl on, zajisté, Sokrate.
Nuže tedy, můj drahý, děl jsem já, směle odpovídej na 

otázku podle svého zdání a nech stranou, zdali zkoušený je 
Kritias či Sókratés; než hleď na samu myšlenku a pozoruj, jak 
asi vyjde z toho zkoušení.

Ano, udělám tak, neboť se mi zdá, že mluvíš náležité.
Řekni tedy, děl jsem já, jak soudíš o rozumnosti.
Soudím tedy, děl on, že ona jediná z ostatních znalostí je 

znalostí sebe samé i ostatních znalostí.
To tedy, děl jsem já, by byla znalostí i neznalosti,23 jestliže 

jest jejím předmětem i znalost?
Ovšemže.
Tedy jediný rozumný - a z ostatních lidí nikdo bude znát 

sám sebe i bude schopen vyšetřiti, co ví a co neví, a právě tak 
dovede i u ostatních pozorovati, co kdo ví a myslí, že ví, jestli
že vskutku ví, a o čem se zase domnívá, že ví, ale ve skutečnos
ti neví. A tak výrazy „být rozumný“ a „rozumnost“ a „poznávat



sám sebe“ znamenají toto: věděti, co člověk ví a co neví. Tento 
smysl mají tvá slova?

Zajisté.
Nuže tedy, děl jsem já, do třetice všeho dobrého: znova 

jakoby ze začátku se podívejme za prvé, zdali je to možné či ne
- o tom, co kdo ví a co neví, vědět, že to ví a že to neví - a dále, 
je-li to nakrásně možné, jaký bychom z toho měli prospěch, 
když bychom to věděli.

Ano, je třeba to zkoumat.
Nuže tedy, děl jsem já, dej se do zkoumáni, Kritio, ukážeš-li 

se v těch věcech vynalézavějším, než jsem já; já si totiž nevím 
rady. Mám ti povědět, v čem si nevím rady?

Ovšemže.
Je-li pravda, co jsi ty před chvílí pravil, bylo by všechno toto 

jakési jedno vědění, které nemá za předmět nic jiného než samo 
sebe i ostatní znalosti a zároveň také neznalost; je tomu tak?

Ovšemže.
Tak se podívej, příteli, jak podivnou věc se pokoušíme 

tvrdit; neboť budeš-li pozorovat touž věc v jiných případech, 
ukáže se ti, jak myslím, nemožnou.

Jak to a kde?
V těchto. Uvažuj, zdali je podle tvého mínění nějaká zrako

vá schopnost, která se nevztahuje k těm předmětům, ke kterým 
se vztahují ostatní zrakové schopnosti, nýbrž má za předmět 
samu sebe a ostatní zrakové schopnosti a právě tak i neschop
nosti; je to zraková schopnost, která nevidí žádnou barvu, 
nýbrž samu sebe a ostatní zrakové schopnosti. Zdá se ti, že je 
nějaká taková?

Bůh ví, jistě ne.
A co sluch, který neslyší žádného zvuku, nýbrž slyší sám 

sebe a ostatní sluchy i nesluchy?
Ani to.
Zkoumej tedy úhrnem o všech smyslech, zdali má podle



tvého mínění některý za předmět smysly a sám sebe, ale z těch 
věcí, které vnímají ostatní smysly, žádnou nevnímá?

Jistě ne.
Ale myslíš, že je nějaká žádost, která není žádostí nějaké 

libosti, nýbrž má předmětem samu sebe a ostatní žádosti?
To přece ne.
A věru, jak se domnívám, ani chtění, které nechce žádného 

dobra, nýbrž chce samo sebe a ostatní chtění.
To jistě ne.
A řekl bys, že jest nějaká taková milostná touha, která není 

touhou po ničem krásném, nýbrž má za předmět samu sebe 
a ostatní touhy?

Jistě ne.
A již jsi poznal nějaký strach, který se bojí sám sebe a ostat

ních strachů, ale nebojí se žádné z nebezpečných věcí?
Nepoznal.
A poznal jsi mínění, které je míněním o míněních a samo

o sobě, ale nemá za předmět žádnou z těch věcí, kterou mají za 
předmět ostatní mínění?

Nikoli.
Ale co se týče vědění, soudíme, jak se podobá, že je nějaké 

takové, které nemá za předmět žádný poznatek, nýbrž je zna
lostí sama sebe a ostatních znalostí?

Ano, soudíme.
Není-li to podivná věc, jestliže snad jest takové vědění? 

Neboť ještě nepokládejme za jisté, že není, nýbrž ještě zkou
mejme, zdali jest.

Správně mluvíš.
Nuže tedy: toto vědění je vědění o něčem a má nějakou 

takovou způsobilost, že se vztahuje k jistému předmětu, ano?
Ovšemže.
Také o tom, co je větší, soudíme, že má nějakou takovou 

způsobilost, že je větší proti něčemu?



Ano, má.
Jistě tedy proti něčemu menšímu, jestliže samo bude větší.
Nutně.
Kdybychom tedy nalezli nějaké „větší“, které je větší proti 

větším věcem a samo proti sobě, ale není větší proti žádné 
z těch věcí, proti kterým jsou větší ostatní větší věci, jistě by 
asi mělo tu vlastnost, jestliže by bylo větší samo sebe, že by 
také bylo menší samo sebe; či ne?

Zcela nutně, Sokrate.
Tedy také je-li něco dvojnásobné proti ostatním dvojnásob

ným věcem i samo proti sobě, bylo by dvojnásobné tak, že by 
samo bylo poloviční a stejně tak i ty ostatní věci; vždyť dvoj
násobek se nevztahuje k ničemu jinému než k polovici.

Pravda.
Když tedy je množstvím větší samo sebe, bude také menší, 

a když těžší, bude lehčí, a když starší, bude mladší a zrovna tak
i všechny ostatní věci: cokoli má svou způsobilost v poměru 
k sobě samému, bude mít jistě také onu jsoucnost, ke které se 
vztahuje jeho způsobilost. Myslím něco takovéhoto: například 
sluch, jak jsme řekli, nemá předmětem nic jiného nežli zvuk, 
že ano?

Ano.
Tedy jestliže bude slyšet sám sebe, bude se slyšet tak, že 

bude vydávat zvuk; neboť jinak by se neslyšel.
Zcela nutně.
A také zrak asi, můj drahý, bude-li viděti sám sebe, musí mít 

sám nějakou barvu; neboť nic bezbarvého zrak nikdy neuvidí.
To jistě ne.
Vidíš tedy, Kritio, že z věcí, které jsme probrali, u jedněch 

se nám jeví naprosto nemožným, u druhých velmi pochybným, 
že by snad měly svou způsobilost v poměru k sobě samým? 
U velikostí totiž a množství a takových věcí je to naprosto
nemožně; či ne?



Ovšemže.
A zase sluch a zrak a mimo to ještě pohyb, že by sám sebe 

pohyboval, a teplost, že by sama sebe pálila, všechny takové 
věci by u jedněch způsobily nedůvěru, u některých snad ne. 
Jistě je tu potřebí, příteli, nějakého velikého člověka, který by 
to o všech případech dostatečně rozlišil, zdali žádné ze jsoucen 
nemá svou způsobilost samo v poměru k sobě samému, nýbrž 
k něčemu jinému, či některá ano, jiná ne; a jestliže jsou některé 
věci, které se vztahují svou způsobilostí samy k sobě, zdali jest 
mezi nimi vědění, za něž my pokládáme rozumnost. Já sám 
sobě nedůvěřuji, že bych byl schopen vystihnouti tyto rozdíly; 
proto také ani nemohu s určitostí tvrdit, že je možno to, aby 
bylo vědění o vědění, ani také jestliže nakrásně jest, neuzná
vám, že to je rozumnost, dokud bych neuvážil, zdali by nám 
taková věc něco prospívala či ne. O rozumnosti pak jistě tuším, že 
to je věc prospěšná a dobrá. Nuže ty, synu Kallaischrův - když 
tvrdíš, že rozumnost je ona věc, vědění o věděni a také o nevědění
- nejprve dokaž to, že je možné, o čem jsem právě mluvil, a dále 
kromě toho, že to je možné, že to je také prospěšné; hned bys
i mne uspokojivě přesvědčil, že správně soudíš, co je rozumnost

A Kritias uslyšev tuto řeč a spatřiv mé rozpaky, zakusil 
něco jako ti, kdo vidouce před sebou někoho zívat, sami jsou 
zachváceni zíváním: i on, jak se mi zdálo, se nakazil od mých 
rozpaků a sám byl jat rozpaky. Protože se pak pokaždé vyzna
menával, styděl se před přítomnými a nechtěl se mi přiznat, že 
je neschopen rozřešit, k čemu jsem ho vyzýval; mluvil, ale nic 
určitého, zakrývaje své rozpaky. A já jsem řekl, aby naše roz
prava postoupila vpřed: Nuže, zdá-li se ti, Kritio, prozatím to 
nyní připusťme, že je možné, aby bylo vědění o vědění; později 
pak uvážíme, zdali tomu tak jest či ne. Nuže tedy, jestliže 
nakrásně je to možné, oč spíše lze vědět, co kdo ví a co neví? 
To totiž přece, jak jsme tvrdili, znamená poznávat sám sebe 
a být rozumný; že ano?



Ovšemže, děl on, a asi se to shoduje, Sokrate. Neboťjestliže 
někdo má vědění, které samo sebe poznává, byl by sám takový, 
jaké je to, co má. Například když má někdo rychlost, je rychlý, 
a když krásu, krásný, a když poznání, poznávající, a když tedy 
má někdo poznání, které má předmětem samo sebe, tehdy 
patrně bude poznávající sám sebe.

Tomu neodporuji, děl jsem já, ze má-li kdo to, co poznává 
samo sebe, bude znát sám sebe; ale když to má, proč by musil 
vědět, co ví a co neví?

Protože, Sokrate, toto je s oním totožné.
Snad, ale já podle všeho jsem stále stejný; neboť zase nero

zumím, že je totéž vědět, co člověk ví, a vědět, co neví.
Jak to myslíš?
Takto, děl jsem já. Kdyby bylo vědění o vědění, zdalipak 

bude schopno rozlišovat něco více nežli: z těchto věcí toto je 
vědění a toto nevědění?

Nikoli, nýbrž jen tolik.
Je to tedy něco totožného s věděním a nevěděním o zdra

vém a s věděním a nevěděním o spravedlivém?
Nikterak.
Naopak jedno je, myslím, lékařství, druhé je umění státnic

ké, a třetí nic jiného než vědění.
Jak by ne?
Tedy nezná-li člověk ještě k tomu zdravé a spravedlivé, 

nýbrž zná jedině vědění, protože má vědění jedině o něm, 
pravděpodobně by poznával jak o sobě tak o ostatních, že něco 
ví a že má nějaké vědění; že ano?

Ano.
Avšak jak bude moci vědět tímto věděním, co poznává? 

Vždyť co je zdravé, jistě poznává lékařstvím a ne rozumností, 
co je harmonické, hudebním uměním a ne rozumností, a co je 
stavitelské, stavitelstvím a ne rozumností, a tak všechny věci; 
či ne?



Patrně.
Avšak jak bude moci vědět rozumnosti, jestliže to je jedině 

znalost znalostí, že poznává, co je zdravé, nebo že poznává, co 
je stavitelské?

Nijak.
Tedy kdo toto nezná, nebude vědět to, co ví, nýbrž jedině 

že ví.
Podobá se.
Tedy být rozumný a rozumnost by neznamenalo vědět, co 

člověk ví a co neví, nýbrž, jak se podobá, jedině že ví a že neví.
Zdá se.
Ten tedy nebude s to vyzkoušeti ani jiného, tvrdícího, že 

něco zná, zdali zná, co podle svého tvrzení zná, či nezná; nýbrž 
pozná, jak se podobá, jedině tolik, že má nějakou znalost, ale 
čeho, to mu rozumnost nedá poznávat.

Je vidět, že ne.
Nebude tedy s to rozeznat ani toho, kdo se vydává za lékaře, 

ale není lékař, a toho, kdo jím opravdu jest, ani žádného jiného 
ze znalců a z neznalců. Posuďme to na základě této úvahy. 
Jestliže chce rozumný člověk nebo kdokoli jiný rozeznati 
opravdového lékaře a lékaře nepravého, udělá to bezpochyby 
takto: o lékařství s ním přece nebude rozmlouvat - vždyť lékař, 
jak jsme pravili, nerozumí ničemu než tomu, co je zdravé a co 
je nemocné - či ne?

Ano, tak.
Avšak o vědění neví nic, nýbrž toto jsme odevzdali jediné 

rozumnosti.
Ano.
Tedy lékařský odborník neví ani o lékařství, když je lékař

ství vědění.
Pravda.
Že lékař má nějaké vědění, to ovšem rozumný u něho po

zná; avšak je-li třeba zkusiti, které to jest, zdalipak nebude



zkoumat, kterých věcí se týká? Či není každé vědění určeno, že 
to není jedině vědění, nýbrž i které, tím, že se týká jistých věcí?

Arciže tím.
Tak i lékařství bylo určeno jakožto různé od ostatních zna

lostí tím, že to je znalost toho, co je zdravé a co nemocné.
Ano.
Tedy na těchto věcech musí zkoumat, kdo chce zkoumat 

lékařství, na těch, kterými se kdy zabývá; neboť jistě přece ne 
na věcech, které jsou mimo, kterými se ono nezabývá?

To jistě ne.
Tedy kdo správně zkoumá, bude pozorovat lékaře, jak je 

lékařským odborníkem, na věcech zdravých a nemocných.
Podobá se.
Bezpochyby tedy tak, že při řečech nebo úkonech, týkají

cích se tohoto oboru, bude zkoumat, zdali jsou řeči mluveny 
pravdivě a zdali jsou úkony konány správně.

Nutně.
Nuže zdalipak by mohl někdo bez lékařství postihnouti 

jedny nebo druhé z těchto věcí?
Jistě ne.
Ani nikdo jiný, jak se podobá, leda lékař, a tak ani rozumný; 

neboť pak by byl kromě rozumnosti ještě také lékařem.
Jest tomu tak.
Tedy jestliže je rozumnost toliko vědění o vědění a nevědě

ní, zcela jistě nebude schopna rozeznat ani lékaře, který je 
znalý věcí náležejících k oboru, od neznalého, který se však 
vydává za lékaře nebo se za lékaře pokládá, ani nikoho jiného 
ze znalců kterékoli věci, leda svého spoluodbomíka, právě tak 
jako ostatní odborní pracovníci.

Patrně.
A tu, děl jsem já, jaký bychom potom měli prospěch. Kritio, 

z rozumnosti, kdyby byla taková? Kdyby totiž, jak jsme z po
čátku předpokládali, rozumný věděl, které věci ví a kterých



neví, o jedněch, že je ví, a o druhých, že jich neví, a kdyby byl 
s to prozkoumat také jiného, který by byl v témže stavu, bylo 
by nám, soudíme, svrchovaně prospěšno být rozumnými; neboť 
bychom prožívali svůj život prosti chyb, a to jak my sami, 
mající rozumnost, tak také všichni ostatní, kteří by byli od nás 
vedeni. Neboť ani sami bychom se nepokoušeli dělat, co by
chom neznali, nýbrž vyhledávali bychom znalce a těm bychom 
to odevzdávali, ani ostatním, nad kterými bychom měli vedení, 
bychom nedovolovali dělat něco jiného nežli to, co by pravdě
podobně mohli udělat správně - to by bylo to, čeho by byli 
znalí - a takto by i dům, v němž by se hospodařilo pod řízením 
rozumnosti, měl pravděpodobně dobré hospodářství, i obec 
takto spravovaná i všechno jiné, čemu by vládla rozumnost. 
Neboť kdyby bylo odstraněno chybování a vedení měla správ
nost, nutně by lidé žijící v takovémto stavu ve všem jednání 
jednali dobře a se zdarem, a kdo by takto jednali, nutně by byli 
šťastni. Zdaliž jsme takto, Kritio, nemluvili o rozumnosti, když 
jsme pravili, jak veliké dobro je vědět, co člověk ví a co neví?

Ovšem že ano, takto.
Nyní však, děl jsem já, vidíš, že se nikde neukázalo žádné 

vědění, které by bylo takové.
Vidím.
Snad tedy, děl jsem já, rozumnost, jak ji nyní nalézáme, má 

to dobré, totiž znát znalost a neznalost, proto, že kdo ji má, 
snáze se naučí, čemukoli jinému by se učil, a všechno se mu 
bude jevit jasnější, když při každé věci, kterékoli se učí, bude 
mít na očích ještě i vědění; také ostatní lépe bude zkoušet 
z těch věcí, kterým se sám naučí, kdežto kdo budou zkoušet bez 
toho, budou to dělat slaběji a hůře. Zdalipak, příteli, je onen 
zisk, který budeme mít z rozumnosti, nějaký takový, my však 
hledíme na něco většího a chceme to mít něčím větším, nežli 
opravdu jest?

Snad by tomu tak bylo.



Možná, děl jsem já; možná však, že my jsme se nijak vhodně 
nedali do hledání. Soudím to z toho, že se mi na rozumnosti 
ukazují některé podivné věci, je-li ona něco takového. Podívej
me se na to, chceš-li, připustíce, že je možno znát znalost, 
a neodvolávejme, nýbrž dejme ten výměr rozumnosti, který 
jsme uváděli ze začátku, že to je věděti, co člověk ví i co neví; 
a stanovíce všechno to, ještě lépe uvažme, zdali nám snad bude 
nějak užitečná, když je něco takového. Neboť co jsme před 
chvílí pravili, že by rozumnost byla veliké dobro, kdyby byla 
něco takového, vedouc správu i domu i obce, o tom se mi zdá, 
Kritio, že jsme to neuznali dobře.

Jak to? děl on.
Protože, děl jsem já, jsme příliš snadno uznali, že by bylo 

nějaké veliké dobro pro lidi, kdyby každý z nás dělal to, co 
umí, ale to, co nezná, odevzdával jiným znajícím.

To jsme tedy neuznali dobře?
Zdá se mi, že ne, děl jsem já.
Opravdu podivné věci to mluvíš, Sokrate.
Při sám pes,24 i mně se tak zdá a proto také před chvílí, když 

jsem to zpozoroval, jsem řekl, že se mi ukazují některé podivné 
věci a že se bojím, že neuvažujeme správně. Neboť opravdu, 
jestliže i nakrásně je rozumnost něco takového, není podle 
mého mínění nijak patrno, jaké dobro nám způsobuje.

Jak to? děl on. Mluv, abychom i my věděli, co myslíš.
Domnívám se, děl jsem já, že tlachám; přece však je nutno 

uvažovat o tom, co se ukazuje, a nepomíjet to jen tak, jestliže 
člověk jen trochu málo sebe dbá.

To máš dobře.
Poslyš tedy můj sen, ať již přišel branou z rohů nebo ze 

slonoviny.25 Kdyby totiž vskutku nad námi vládla rozumnost 
a byla taková, jak ji nyní vymezujeme, jistě by se všechny věci 
konaly podle znalostí a neoklamával by nás ani kormidelník, 
který by se za kormidelníka jen vydával, ale vpravdě jím nebyl,



a nezůstal by utajen ani lékař ani vojevůdce ani nikdo jiný, kdo 
by se dělal, že něco ví, co ve skutečnosti neví. Následek tohoto 
stavu věcí pro nás by byl jistě ten, že bychom byli tělesně 
zdravější než nyní, že bychom bez pohromy vycházeli z nebez
pečí na moři i ve válce a že bychom měli veškeré nářadí, oděv
i obuv a všechny věci odborně zhotoveny a tak i mnoho jiného, 
protože bychom k tomu měli opravdové odborníky. A kdybys 
chtěl, připusťme, že i věštectví je znalost budoucích věcí26 a že 
rozumnost, která je řídí, prázdné mluvky od něho odvrací, 
kdežto opravdové věštce nám ustanovuje za proroky budouc
nosti. Že by lidstvo takto jsouc opatřeno jednalo a žilo s vědě
ním, to chápu - neboť rozumnost jsouc na stráži by 
nedovolovala, aby do našeho jednání vpadla nevědomost a by
la naší spolupracovnicí — avšak že bychom jednajíce s věděním 
jednali dobře a byli šťastni, to ještě nemůžeme pochopit, Kritio.

Avšak jistě, děl on, nesnadno nalezneš nějaké jiné uskuteč
nění dobrého a zdárného jednání, neuznáš-li ho v jednání s vě
děním.

Nuže, děl jsem já, dej mi ještě malé poučení. S věděním 
čeho to myslíš? Snad se znalostí krájení kůže?

Bůh ví, to jistě ne.
Tedy snad zpracovávání spěže?
Nikoli.
Snad vlny nebo dřeva nebo některé jiné z takových látek?
To přece ne.
Tedy, děl jsem já, již nesetrváváme při myšlence, že kdo žije 

s věděním, je šťasten. Neboť tito lidé, ačkoli žijí s věděním, 
nejsou od tebe uznáváni za šťastné, ale zdá se mi, že pojem 
šťastného člověka omezuješ na člověka žijícího s věděním 
v jistém oboru. A snad myslíš toho, kterého jsem já před chvílí 
uváděl, který zná všechny budoucí věci, věštce. Myslíš toho či 
někoho jiného?

Zajisté, i toho i jiného.



Koho? děl jsem já. Což snad takového, který by kromě 
budoucnosti znal i všechny věci minulé a také přítomné a nic 
mu nebylo neznámo? Dejme tomu totiž, že nějaký takový 
vskutku jest. Neboť myslím, že bys již nemohl říci, že jc někdo, 
kdo žije s větším věděním než tento.

To jistě ne.
Tohle bych ještě rád věděl, která ze znalostí ho dělá šťast

ným? Či všechny stejně?
Nikoli stejně.
Nuže která nejvíce? Která je to z věcí přítomných, minulých 

a budoucích? Snad ta, kterou zná hru v kostky?
Cože, děl on, hru v kostky?
Nuže kterou zná poětářství?
Nikoli.
Nuže kterou zná, co je zdravé?
To spíše.
Avšak ta, která, jak pravím, ho nejvíce dělá šťastným, která 

to je a co jí zná?
Kterou zná dobré a zlé.
Ó ty ošklivý, děl jsem já, tak dávno mě vláčíš kolem dokola 

a skrýváš přede mnou, že to není „žiti s věděním“, co způsobu
je, že člověk dobře jedná a je šťasten, ani se znalostí všech 
ostatních znalostí dohromady, nýbrž toliko s touto jedinou zna
lostí, týkající se dobra a zla. Vždyť, Kritio, jestliže chceš vy
jmout tuto znalost ze souboru ostatních znalostí, o nic méně asi 
nebude lékařství způsobovat, abychom byli zdrávi, ševcovství, 
abychom byli obuti, tkalcovství, abychom byli oděni, a o nic 
méně nebude kormidelnictví zabraňovat, abychom neumírali 
na moři, a vojevůdcovství, abychom neumírali ve válce.

O nic, méně, pravil.
Ale, milý Kritio, aby se všechny tyto věci děly dobře a pro

spěšně, to nám bude scházet, když tu tato znalost nebude.
Máš pravdu.



Avšak to, jak se podobá, není rozumnost, nýbrž ta znalost, 
jejíž dílo jest nám prospívat. Neboť to není znalost znalostí 
a neznalostí, nýbrž dobrého a zlého; takže jestliže tato je pro
spěšná, rozumnost by nám byla něco jiného.

A proč, děl on, by tato neprospívala? Vždyť je-li rozumnost 
opravdu znalost znalostí a stojí v čele také ostatním znalostem, 
vládla by přece i této znalosti týkající se dobra a prospívala by 
nám.

Zdalipak by také tato znalost, a ne znalost lékařská, způso
bovala zdraví? A také ostatní věci odborných umění by snad 
dělala tato znalost, a ne ty ostatní, každá své dílo? Či jsme už 
dávno nedosvědčovali, že to je toliko znalost znalosti a nezna
losti, a ničeho jiného? Není tomu tak?

Patrně.
Tedy nebude působitelkou zdraví?
Jistě ne.
Neboť zdraví je věc jiného umění, či ne?
Jiného.
Tedy ani ne prospěchu, příteli, neboť toto dílo jsme právě 

teď odevzdali zase jinému umění, že ano?
Ovšemže.
Jak tedy bude rozumnost prospěšná, když není působitelkou 

žádného prospěchu?
Jak se podobá, Sokrate, nijak.
Vidíš tedy, Kritio, že já jsem se již dávno právem bál 

a spravedlivě jsem obviňoval sám sebe, že nezkoumám o ro
zumnosti nijak vhodně! Vždyť snad by se nám nebylo objevilo 
neprospěšným to, o čem se uznává, že je ze všech věcí nej krás
nější, kdyby ze mne byl nějaký prospěch pro dobré hledání. 
Takto však jsme na všech stranách poráženi a nemůžeme na
lézti, které asi věci dal zákonodárce27 toto jméno „rozumnost44. 
A přece jsme připustili mnoho věcí, nevycházejících nám 
v úvaze. Vždyť jsme připustili i jsoucnost vědění o vědění,



přesto že to úvaha nedovolovala a že to popírala; a dále tomuto 
vědění jsme zase připustili schopnost poznávat i díla ostatních 
znalostí, ačkoli ani to nedovolovala úvaha, jen aby nám vyšlo, 
že rozumný je znalý i těch věcí, které ví, že je ví, i těch, kterých 
neví, že jich neví. To jsme jistě připustili již docela štědře, ani 
nepřihlédnuvše k tomu, že je nemožné, aby co člověk nijak 
neví, přece to jaksi věděl; neboť náš společný úsudek tvrdí, že 
člověk to ví, že to neví. A přece, jak se domnívám, neukázalo 
by se nic nesmyslnějším než toto. Ale ačkoli nás zkoumání 
našlo tak dobromyslnými a ne zatvrzelými, přece o nic více 
nemůže nalézti pravdu, nýbrž si z ní ztropilo takový smích, že 
o té rozumnosti, jak jsme ji dávno vymezovali společným do
hadováním a zpracováváním, nám velmi posměšně ukázalo, že 
je to věc neprospěšná. A tu co se mne týče, tolik mě to nemrzí; 
ale kvůli tobě, Charmide, se velice mrzím, jestliže ty, jenž jsi 
takový svým vnějším vzhledem a k tomu ve své duši velmi 
rozumný, nebudeš mít z této své rozumnosti žádného užitku 
a nic ti v životě neprospěje svou přítomností. A ještě více se 
mrzím pro to zaříkání, kterému jsem se naučil od toho Thráka, 
jestliže jsem se mu učil s velikou pílí a ono za nic nestojí. 
O tom tedy si zrovna nemyslím, že by tomu tak bylo, nýbrž o sobě 
myslím, že jsem špatný zkoumatel; neboť jsem přesvědčen, že 
rozumnost je veliké dobro, a jestliže je máš, že jsi blažen. Nuže 
viz, zdali je máš a nic nepotřebuješ toho zaříkání; neboť jestliže 
máš, spíše bych ti poradil, abys mne pokládal za tlachala a za 
člověka, který není schopen úvahou něco hledat, avšak o sobě aby 
sis myslil, že čím jsi rozumnější, tím jsi také šťastnější.

A Charmidés pravil: Ale u Dia, Sokrate, já nevím, zdali 
mám rozumnost či nemám; neboť jak bych to věděl, když ani 
vy podle tvé řeči nejste s to nalézti, co to asi jest? Avšak já ti 
mnoho nevěřím, a o sobě, Sokrate, se domnívám, že mnoho 
potřebuji toho zaříkání; co na mně jest, nic nepřekáží, abych se 
od tebe dával zaříkávat den co den, až bys řekl, že to stačí.



Dobrá, řekl Kritias, nuže to dělej, Charmide; mně to bude 
svědectvím, že jsi rozumný, jestliže se dáš od Sókrata zaříkávat 
a jestliže se od něho nebudeš ani dost málo vzdalovat.

Buď jist, že se ho budu držet a nebudu se od něho vzdalovat; 
vždyť bych dělal hroznou věc, kdybych neposlouchal tebe, 
svého poručníka, a nedělal, k čemu mě vybízíš.

Ano, jistě tě k tomu vybízím.
Udělám to tedy, počínaje dnešním dnem.
Vy, děl jsem já, o Čem se to radíte?
O ničem, pravil Charmidés, ale již jsme uraděni.
Užiješ tedy násilí, děl jsem já, a ani mi nepovolíš předběžné 

vyšetřování?
Buď jist, že užiji násilí, když tento zde přikazuje; vzhledem 

k tomu zase ty uvažuj, co uděláš.
Žádná, děl jsem já, nezbývá úvaha; neboť tobě, když by ses 

pokoušel něco dělat a užíval násilí, nikdo na světě nebude s to 
odporovat.

Tedy, děl on, neodporuj ani ty!
Nebudu tedy, děl jsem já, odporovat.


