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Lysimachos, Melésias, Nikias, Lachés, 
syn Lysimachův, syn Melésiův, 

Sókratés

Lysimachos Viděli jste, Nikio a Lachete, šermířské cviče
ní28 toho muže; avšak proč jsme vás vybídli já a tuhle Melésias, 
abyste se na ně podívali spolu s námi, tehdy jsme neřekli, ale 
nyní povíme. Neboť myslíme, že k vám máme být upřímní. 
Někteří lidé se totiž takovým věcem posmívají, a když se jich 
někdo otáže na radu, neřekli by, co myslí, nýbrž snaží se 
uhodnout smýšlení toho, kdo se radí, a mluví něco jiného proti 
svému vlastnímu mínění. Avšak o vás jsme si my pomyslili, že 
jste schopni poznat, oč jde, a po tom poznání že byste nám také 
upřímně řekli své mínění; proto jsme vás přibrali k poradě
o věcech, o kterých se hodláme radit. Jest pak to, o čem proná
ším tak dlouhý úvod, toto. Máme tuhle syny, tento je Melésiův 
a jmenuje se po svém dědu Thúkydidés;29 můj pak je zase tento 
zde -  i on má jméno po svém dědu, mém otci, říkáme mu totiž 
Aristeidés.30 A tu jsme se rozhodli postarat se co možno nejlépe
o jejich vzdělání, a neudělat to, co lidé většinou dělají s dětmi, 
když vyspějí v jinochy, nechat je dělat, co chtějí, nýbrž právě 
nyní chceme začít se starat o jejich vzdělání, pokud jsme s to. 
A tu vědouce, že také vy máte syny, pomyslili jsme si, že právě 
vy, jestliže vůbec kdo jiný, máte o ně péči, jakým vychováním 
by se stali co nej lepšími. Pakli však jste snad neobrátili pozor
nost k takové věci, chtěli jsme vás upomenout, že se nesmí 
zanedbávat, a vybídnout vás, abyste se nějak postarali o své 
syny společně s námi.

A z čeho v nás vzniklo toto rozhodnutí, musíte Nikio a La
chete, vyslechnout, i když to snad je trochu příliš dlouhé. My



totiž společně stolujeme,31 já a tento zde Melésias, a s námi 
stolují ti chlapci. A jak jsem řekl již na začátku své řeči, 
budeme k vám upřímní. Jeden i druhý z nás může vypravovat 
těm mladíčkům o mnohých krásných činech svého otce, které 
vykonali ve válce a které v míru, spravujíce věci spojenců 
i této naší obce; avšak o našich vlastních činech nemůže ani 
jeden ani druhý vypravovat. Za to se před nimi trochu stydíme 
a dáváme vinu svým otcům, že nám nechávali zvůli, když jsme 
vyspěli v jinochy, a zabývali se věcmi jiných; i těmto mladíč
kům to vykládáme a říkáme jim, že jestliže nebudou o sebe 
dbát a nebudou nás poslouchat, stanou se neslavnými, pakli 
však se postarají o své vzdělání, že by se snad stali hodnými 
jmen, která mají. Tu oni říkají, že poslechnou; my pak tedy 
uvažujeme o tom, čemu by se měli naučit nebo v jaké činnosti 
se vycvičit, aby se stali co nejzdatnějšími. Tu nám kdosi dopo
ručil i tuto nauku, že prý je hezké pro mladého muže naučit se 
šermovat; a chválil tohoto, na jehož představení jste se vy nyní 
podívali, a potom nás vybízel, abychom se na něj podívali. 
Uznali jsme tedy, že bychom měli i my sami jit se podívat na 
toho muže a také vás vzít s sebou za spoludiváky a zároveň za 
rádce a společníky -  budete-li chtít -  v úvaze o péči o vzdělání 
synů. To jest, o čem jsme si chtěli s vámi promluvit. Tu tedy je 
už vaše věc radit i o této nauce, zdali je podle vašeho mínění 
potřeba sejí učit či ne, i o ostatních naukách nebo činnostech, 
můžete-li nějakou doporučit mladému muži, a říci také o tom 
společenství, jak asi uděláte.

Nik. Já, Lysimachu a Melésio, chválím váš úmysl a jsem 
hotov se toho účastnit, domnívám se pak, že i tuhle Lachés.

Lach. Ano, správně se domníváš, Nikio. Neboť co právě 
říkal Lysimachos o svém otci a o otci Melésiově, je podle mé
ho mínění velmi dobře řečeno i o nich i o nás i o všech, kteří se 
zabývají veřejnou činností, že se jim obyčejně stává s dětmi 
i se vším ostatním tak, jak on praví, že se to totiž zanedbává



a ponechává bez péče. To tedy dobře pravíš, Lysimachu; avšak 
že nás zveš za rádce pro vzdělávání těch mladíků, ale tuhle 
Sókrata nezveš, tomu se divím; on je za prvé z téhož dému32 
jako ty a pak stále beseduje tam, kdekoli je něco z takových 
věcí, které ty hledáš a které se týkají mladých lidí, krásná nauka 
nebo činnost.

Lys. Co pravíš, Lachete? Tento zde Sókratés že má zájem
o  něco takového?

Lach. Ovšem že ano, Lysimachu.
Nik. To bych ti i já mohl říci ne méně než Lachés; vždyť 

nedávno mně samému doporučil pro syna učitele hudby, 
Agathokleova žáka Damóna,33 muže, který je netoliko v hudbě 
velmi vzdělaný, nýbrž má i ostatní vlastnosti takové, že jeho 
společnost je nesmírně cenná pro takové mladíky.

Lys. Jistě, Sokrate a Nikio a Lachete, lidé tak staří jako já už 
neznáme mladších, protože pro svůj věk trávíme většinu času 
doma. Nuže můžeš-li i ty, synu Sófroniskův, poradit něco dob
rého mně, svému démotovi, měl bys radit. Máš k tomu právo 
i povinnost, vždyť jsi po otci naším přítelem; neboť já a tvůj 
otec jsme byli druhy a přáteli a on až do své smrti neměl se 
mnou žádnou neshodu. A napadá mě právě také jakási vzpo
mínka při řeči těchto mužů; tuhle ti hoši totiž, když rozmlouvají 
doma mezi sebou, často připomínají Sókrata a tuze ho chválí; 
avšak já jsem se jich nikdy nezeptal, zdali míní syna Sófronis- 
kova. Nuže, chlapci, řekněte mi, je tohle ten Sókratés, o kterém 
jste se pokaždé zmiňovali?

Chlapci Ovšemže, otče, to je on.
Lys. Při Héře, to je hezké, Sokrate, že jsi ke cti svému otci, 

jenž byl jeden z nej lepších mužů, a zvláště také, že mezi námi 
bude všechno společné.34

Lach. Ano, Lysimachu, nespouštěj se toho muže; neboť já 
jsem ho i jinde spatřil, jak je ke cti netoliko svému otci, nýbrž 
i své otčině. Ustupoval totiž spolu se mnou na útěku od Délia,35



a já ti pravím, že kdyby ostatní byli chtěli být takoví, pevně by 
stála naše obec a nebyla by tehdy padla tak velikým pádem.

Lys. Sokrate, je to jistě krásná chvála, které se ti nyní 
dostává od mužů hodných důvěry, a to pro takové věci, pro 
které tě oni chválí. Nuže dobře věz, že já, když to slyším, se 
raduji, že máš dobrou pověst, a i ty mě počítej mezi své nej od
danější přátele.36 Měl jsi ovšem již dříve sám k nám chodit 
a pokládat nás za přátele, jak je spravedlivo. Nyní tedy od 
tohoto dne, když jsme se navzájem seznámili, stýkej se, pro
sím, a udržuj známost i s námi i s těmito mladšími, abyste i vy 
zachovávali naše přátelství. To tedy i ty uděláš a já ti to ještě 
jindy připomenu; avšak o čem jsme začali uvažovat, co o tom 
soudíte? Co se vám zdá? Že ta nauka je pro jinochy příhodná 
či ne, naučit se bojovat zbraněmi?

Sókr. Ano, Lysimachu, pokusím se o těch věcech radit, 
budu-li co moci, a také dělat všechno, k čemu mě vybízíš. 
Avšak zdá se mi nej spravedlivějším, abych já, jenž jsem mladší 
než tito zde a méně zkušený, napřed poslouchal, co soudí oni, 
a učil se od nich; jestliže pak budu vědět něco jiného, než co 
budou oni mluvit, tehdy teprve abych poučoval a přesvědčoval 
tebe i je. Nuže, Nikio, ať mluví jeden nebo druhý z vás!

Nik. Nic tomu nebrání, Sokrate. Ano, také mně se zdá, že 
pro mladé muže je po mnohých stránkách užitečné umět tuto 
nauku. Neboť je dobré nebavit se jinde, věcmi, kterými se rádi 
bavívají mladí lidé ve svém volném čase, nýbrž tím, z čeho 
nutně vzniká i lepší stav těla -  vždyť to není horší než kterýkoli 
jiný druh tělocviku, ani nevyžaduje menší námahy -  a zároveň 
tento druh cvičení a jezdectví nejvíce sluší svobodnému obča
nu; neboť co se týče závodu, v kterém my jsme borci, a těch 
věcí, v kterých nám jest zápasiti, jedině tito se v tom cvičí, kteří 
se cvičí v těchto válečných zbraních. Potom značně prospěje 
tato nauka i v samém boji, když bude potřebí bojovat v šiku 
spolu s mnoha jinými. Avšak největši bude jeho užitek, když



se rozvolní šiky a již bude třeba, aby muž proti muži buď 
pronásleduje zaútočil na někoho se bránícího nebo také aby se 
na útěku sám ubránil útoku jiného; neboť nic by se nestalo 
tomu, kdo zná toto umění, v boji s jedním, snad ani ne s více, 
nýbrž všude by tímto způsobem měl vrch. Kromě toho vyzývá 
takové umění k touze ještě po jiné krásné nauce; neboť každý, 
kdo by se naučil bojovat zbraněmi, zatoužil by i po další nauce
o zřizování šiků, a když by si osvojil tyto věci a v nich vynikl, 
dal by se do celého oboru vojevůdcovství. A již je jasné, že 
všechny nauky a všechny činnosti s tím související, jejichž 
počátkem by byla tato nauka, jsou krásné a že mají pro muže 
velikou cenu, aby se jim naučil a jimi se zabýval. Přidáme pak 
k tomu ne nepatrný přídavek, že toto umění by u každého muže 
nemálo zvýšilo nebojácnost a zmužilost v boji. Nepokládejme 
pak za nehodno říci, třeba se to někomu zdá příliš malicherné, 
že by zvýšilo také ladnost tam, kde se má muž jevit zvláště 
ladným, aby se tam objevil zároveň i hroznějším vůči nepřáte
lům pro svou ladnost. Mně tedy, Lysimachu, jak říkám, se zdá, 
že je třeba učit mladíky těmto věcem, a také jsem řekl proč se 
mi tak zdá; jestliže pak Lachés chce říci něco vedle toho, i sám 
bych to rád poslechl.

Lach. Ano, Nikio, však je těžko říci o kterékoli nauce, že 
není třeba se jí učit; neboť se zdá dobrým umět všechno. Tak 
také i toto šermířství: je-li to obor učení, jak tvrdí jeho učitelé 
a jak soudí Nikias, je třeba se mu učit; pakli však to není obor 
učení a klamou ti, kdo jej nabízejí, nebo jestliže to sice jest 
obor učení, avšak ne velmi vážný, proč by bylo třeba se mu 
učiti? Pravím pak to o něm hledě k tomu, že podle mého míně
ní by ten obor, kdyby byl něco významného, nebyl ušel pozor
nosti Lakedaimoňanů, kteří se v životě o nic jiného nestarají 
a vyhledávají a pěstují jen ty nauky a činnosti, kterými by měli 
nad ostatními vrch ve věcech války. Dejme tomu, že tato nauka 
ušla jejich pozornosti; však neušlo těmto jejím učitelům to, že



Lakedaimoňané nejvíce z Hellénů mají vážný zájem o takové 
věci a že by si ten, kdo by u nich došel cti v tomto oboru, 
vydělával i u ostatních nejvíce peněz, jako asi tragický básník, 
který by došel cti u nás. Proto také kdokoli si o sobě myslí, že 
umí krásně dělat tragédie, neobchází vně kolem dokola Attiky 
po jiných městech a nekoná tam představení, nýbrž spěje přímo 
sem a pořádá představení před Athéňany, jak je přirozené. Ale 
tito šermíři, jak vidim pokládají Lakedaimón za nepřístupnou 
svatyni a ani nohou o něj nezavadi, nýbrž obcházejí jej kolem 
dokola a ukazuji své umění raději všem jiným, nejraději pak 
těm, kteří by i sami o sobě uznali, že ve věcech války jsou 
pozadu za mnoha jinými.

Potom, Lysimachu, já jsem měl příležitost vidět ne zrovna 
málo jich v samé válečné práci a vidím, jací jsou. Můžeme pak 
si učinit úsudek i z toho. Jako naschvál totiž žádný muž z těch, 
kteří se oddali šermířství, nikdy neproslul ve válce. A přece ve 
všech ostatních oborech vycházejí slavní jednotlivci z těch, 
kdo se každému z nich trvale oddali; avšak tito, jak se podobá, 
mají proti ostatním v této věci tak veliký neúspěch. Jako 
například i tenhle Stésileos,37 jehož jste vy se mnou viděli, jak 
před tak velikým množstvím lidí ukazoval své umění a mluvil
o sobě ty veliké věci; já jsem ho viděl jinde ještě lépe, jak ve 
skutečnosti opravdu ukazoval své umění, a to proti své vůli. 
Když totiž loď, k jejíž posádce on náležel, napadla kterousi 
nákladní loď, bojoval jsa ozbrojen srpatým oštěpem,38 ovšem 
neobyčejnou zbraní, protože i on sám byl proti ostatním neoby
čejný. A tu nestojí za to vypravovat jiné činy toho muže, jenom 
to, jak dopadla ta chytrost s tím srpem na oštěpu. Jak totiž 
bojoval, zapletl se kdesi v lanoví té lodi a zachytil se tam; tu 
Stésileos tahal za oštěp, chtěje jej vyprostit, a nebyl s to, loď 
pak proplouvala mimo loď. A chvíli běžel spolu na lodi, drže 
se toho oštěpu; avšak když pak míjela jedna loď druhou loď 
a přitahovala ho, držícího se oštěpu, popouštěl oštěp sevřenou



rukou, až se chytil za konec ratiště. Bylo pak plno smíchu 
a potlesku mezi mužstvem nákladní lodi nad jeho postavením, 
a když kdosi hodil kamenem k jeho nohám na palubu a on se 
pustil oštěpu, tu již ani muži z té trojřadky nebyli více s to 
zadržovat smích, když viděli, jak na té nákladní lodi visí onen 
srpatý oštěp. Snad tedy mají tyto věci nějakou cenu, jak tvrdí 
Nikias; avšak k čemu jsem se já nahodil, je asi takovéto.

Jak jsem tedy řekl již na počátku: ať už to je obor učení 
a přináší tak malé prospěchy, ať není a jen tak dělají, že to je 
obor učení, nestojí za to, aby se člověk snažil se mu učit. Neboť 
podle mého zdání, kdyby byl někdo zbabělý a domníval se, že 
to umí, tu kdyby se působením toho umění stal smělejším, 
zřejměji by se o něm ukázalo, jaký dříve byl; kdyby však byl 
zmužilý, byl by hlídán od lidí, a kdyby jen něco málo pochybil, 
vznikaly by mu z toho velké pomluvy. Osobování si takového 
umění je totiž vystaveno závisti, takže nevyniká-li člověk pří
mo podivuhodnou měrou zdatností nad ostatní lidi, není možno, 
aby unikl směšnosti, jestliže o sobě říká, že se vyzná v tomto 
umění. Takový asi význam má, Lysimachu, podle mého mínění 
práce vynakládaná na tuto nauku; nesmíme však, jak jsem ti říkal 
hned zpočátku, pouštět ani tuhle Sókrata, nýbrž prosit ho, aby 
v poradě mluvil, jaké má mínění o předložené věci.

Lys. Ano, já tě prosím, Sokrate; vždyťnaše porada, jak se mi 
zdá, potřebuje jakoby rozhodčího. Neboť kdyby se tito dva 
shodovali, méně by bylo takového potřebí; takto však, jak 
vidíš, Lachés hlasoval opačně proti Nikiovi a proto je dobře 
vyslechnout i tebe, ke kterému z těch obou mužů se svým 
hlasem přidáváš.

Sókr. Jak to, Lysimachu? Co schválí většina z nás, to hodláš 
provádět?

Lys. Ano, co také by mohl člověk dělat, Sokrate?
Sókr. Také ty, Melésio, by sis takto počínal? A kdybys bral 

nějakou radu o zápasnické přípravě svého syna, co má cvičit,



zdalipak bys poslouchal většiny z nás, či onoho, kdo právě je 
vzdělán a vycvičen pod vedením dobrého učitele tělocviku?

Mel. Rozumí se, že onoho, Sokrate.
Sókr. Tedy onoho bys poslouchal více než nás čtyř?
Mel. Snad.
Sókr. Ano, neboť znalostí se má, myslím, rozsuzovat, a ne 

množstvím, co má být dobře rozsouzeno.
Mel. Jak by ne?
Sókr. Tedy i nyní je třeba nejprve vyzkoumat to, zdali je 

někdo z nás odborníkem v tom, o čem se radíme, či ne; a jest
liže jest, je třeba jeho jednoho poslouchat a ostatní nechat být, 
pakli není, hledat někoho jiného. Či myslíte, ty a Lysimachos, 
že vám jde nyní o malou věc a ne o ten statek, který je z toho, 
co máte, největši? Vždyť patrně podle toho, stanou-li se synové 
zdárnými nebo opačnými, bude i veškeren dům otcův tak spra
vován, jakými se stanou synové.

Mel. Máš pravdu.
Sókr. Je tedy třeba věnovat tomu velikou péči.
Mel. Ovšemže.
Sókr. Jak pak bychom tedy -  podle toho, co jsem právě říkal 

-  zkoumali, kdybychom chtěli vyzkoumat, kdo z nás je nejlep
ší odborník v zápasnictví? Zdali ne ten, kdo se tomu vyučil 
a pracoval v tom a kdo měl také dobré učitele toho oboru?

Mel. Mně se zdá, že ano.
Sókr. Zdalipak bychom ještě dříve nezkoumali, co je to, 

čeho učitele hledáme?
Mel. Jak to myslíš?
Sókr. Takto snad to bude jasnější. Zdá se mi, že jsme na 

začátku opomenuli se dohodnout, co je to, o čem se radíme 
a zkoumáme,39 kdo z nás je v tom odborníkem a opatřil si pro 
to učitele, a kdo ne.

Nik. Což neuvažujeme, Sokrate, o šermování, mají-li se mu 
jinoši učit či ne?



Sókr. Ovšem že ano, Nikio. Ale kdykoli někdo uvažuje
o masti na oči, má-li se jí mazat, či ne, myslíš, že se tehdy 
úvaha týká té masti či očí?

Nik. Očí.
Sókr. Tedy také kdykoli někdo uvažuje, má-li dát koni uzdu, 

či ne a kdy, rozmýšlí se tehdy patrně o koni a ne o uzdě, že 
ano?

Nik. Pravda.
Sókr. Tedy jedním slovem, kdykoli někdo o něčem uvažuje 

za nějakým účelem, je předmětem rozmýšlení onen jeho účel 
a ne to, co mu je prostředkem k jinému účeluj

Nik. Nutně.
Sókr. Je tedy třeba také o rádci uvažovat, zdali je odborní

kem pro pěstování toho, co je účelem naší úvahy.
Nik. Ovšemže.
Sókr. Nuže netvrdíme snad nyní, že uvažujeme o nauce pro 

duši těch jinochů?
Nik. Ano.
Sókr. Tedy k tomu je třeba hleděti, zdali je někdo z nás 

odborníkem v pěstování duše a j e  s to krásně ji vypěstovat 
a kdo měl dobré učitele.

Lach. A co, Sókrate, ještě jsi neviděl, že se lidé stali v ně
kterých věcech lepšími odborníky bez učitelů nežli s učiteli?

Sókr. Zajisté, Lachete; jenže ty bys jim nechtěl uvěřit, kdy
by tvrdili, že jsou dobří odborníci, jestliže by ti nemohli ukázat 
nějaké dobře provedené dílo svého umění, jedno i více.

Lach. To máš pravdu.
Sókr. To musíme i my udělat, Lachete a Nikio, Lysimachos 

a Melésias nás pozvali k poradě o svých synech, starajíce se, 
aby se jejich duše staly co nej lepšími. Tedy jestliže tvrdíme, že 
můžeme ukázat své učitele, musíme jim ukázat, které jsme 
měli; ti že byli40 především sami zdatní, že vypěstovali duše 
mnohých mladých lidí a potom vyučili i nás. Nebo jestliže



někdo z nás samých o sobě tvrdí, že neměl učitele, má mít 
možnost aspoň tedy povědět svá díla a ukázat, kteří z Athéňanů 
nebo z cizinců, buď otroci nebo svobodní, se skrze něho podle 
obecného uznání stali zdatnými. Pakli však nemáme nic tako
vého, musíme je vybízet, aby hledali jiné, a nesmíme se na 
synech svých přátel vystavovat nebezpečí, že bychom je kazili 
a tím brali na sebe největši vinu vůči osobám nejbližším. Nuže 
já první pravím sám o sobě, Lysimachu a Melésio, že jsem 
neměl učitele v tomto oboru. A přece již od samého mládí 
toužím po té věci. Ale nemohu platit mzdy sofistům, kteří 
veřejně nabízeli, že oni jediní jsou s to udělat mě dokonalým; 
sám pak zase ještě nyní nedovedu to umění vynalézti. Že snad 
Nikias nebo Lachés je vynalezl, nebo se mu vyučil, tomu bych 
se nedivil; vždyť jsou majetkem mohovitější nežli já, takže se 
mu mohli naučit od jiných a zároveň starší, takže je už mohli 
vynalézti. Vskutku pak se mi zdá, že jsou schopni vzdělati 
člověka; vždyť by nikdy tak směle neprojevovali své mínění
o pracích pro mladého člověka užitečných a špatných, kdyby 
sami sobě nevěřili, že je náležitě znají. Tu tedy já jim v ostat
ních věcech věřím; že však se vespolek neshodují, tomu jsem 
se podivil. Nuže teď zase já tebe prosím, Lysimachu, za toto: 
jako tě Lachés před chvílí vybízel, aby ses mne nespouštěl, 
nýbrž aby ses mne dotazoval, tak také nyní já tě pobízím, aby 
ses nespouštěl Lacheta ani Nikia, nýbrž se jich dotazoval. Mluv 
k nim takto: „Sókratés tvrdí, že se nevyzná v té věci a že není 
schopen rozsoudit, který z vás má pravdu -  neboť prý nebyl 
v těchto věcech ani vynálezcem ani ničím žákem -  vy však, 
Lachete a Nikio, řekněte nám jeden i druhý, s kterým tak zna
menitým odborníkem ve vychovávání mládeže jste se stýkali 
a zdali se v tom oboru vyznáte proto, že jste se mu vyučili, či 
jste ty znalosti sami vynalezli. Jestliže jste se mu vyučili, 
povězte, kdo byl učitelem jednoho a druhého a kteří jiní jsou 
druhy těch učitelů v témže umění, abychom k nim šli, nebude



te-li mít vy kdy pro veřejnou činnost, a působili na ně buď dary 
nebo úsluhami nebo obojím způsobem, aby se ujali péče o naše
i o vaše syny, aby neudělali hanbu svým předkům tím, že by 
byli nevzdělaní. Pakli však jste sami vynálezci takového umě
ní, ukažte příklad, které jiné lidi jste svou péčí již udělali 
z nevzdělaných dokonalými. Neboť jestliže nyní poprvé začne
te vychovávat, musíte hledět, že vám tu nejde o ledajakého 
darebu,41 nýbrž o vlastní syny a o děti vašich přátel a aby se 
vám nestalo zcela tak, jak se praví v přísloví, že byste začínali 
hrnčířství od džbánu.42 Řekněte tedy, co z těchto věcí si přisu
zujete a přivlastňujete nebo ne.“ Na to, Lysimachu, se vyptávej 
těch mužů a nepouštěj je.

Lys. Podle mého zdání, mužové, mluví Sókratés dobře; 
zdali však je vaše přání, abyste byli o takových věcech tázáni 
a činili o nich výpovědi, to již musite sami vědět, Nikio a La
chete. Mně a tuhle Melésiovi by zřejmě bylo po chuti, kdybyste 
chtěli řečí probirat všechno, nač se Sókratés táže; vždyť jsem 
hned ze začátku začínal tím, že jsme vás pozvali ke společné 
úřadě, protože máme za to, jak je nasnadě soudit, že se staráte
o takovéto věci, zvláště když vaši synové jsou bezmála právě 
tak jako naši ve věku vhodném pro vzdělávání. Jestliže vám 
tedy na tom nesejde, povězte to a společně se Sokratem uvažte 
ve vzájemných otázkách a odpovědích; neboť dobře praví tento 
zde i to, že se nyní radíme o největším ze svých statků. Nuže 
vizte, zdali se má podle vašeho mínění tak dělat.

Nik. Lysimachu, zdá se mi, že opravdu znáš Sókrata toliko 
po otci, ale s ním samým že ses nestýkal leda snad ještě jako 
s chlapcem, jestliže snad někde mezi démoty doprovázeje otce 
se s tebou sešel buď v chrámu, nebo v některém jiném shro
máždění démotů; avšak když vyrostl, tu ses s ním patrně již 
nesetkal.

Lys. Proč vlastně tak myslíš, Nikio?
Nik. Zdá se mi, že nevíš, že kdokoli je nejbližší Sokratovi



zájmem o pravdu, jakoby rodem,43 a stýká se s ním v rozmlu
vách, nutně zakouší to, že i když začne napřed rozmlouvat
o něčem jiném, je od něho bez přestání voděn v řeči kolem 
dokola, až upadne do vydávání počtu o sobě samém, jakým že 
způsobem žije nyní a jakým žil v uplynulé době svého života; 
a když tam upadne, že ho Sókratés dříve nepustí, dokud všech
ny tyto věci dobře a krásně neprozkoumá. Já jsem Sokratovi 
zvyklý a vím, že je nutno to od něho zakoušet, a také dobře 
vím, že ještě sám to zakusím. Neboť rád se stýkám, Lysimachu, 
s tím mužem a nepokládám to za nic zlého být upomínán, že 
jsme nejednali nebo nejednáme dobře; naopak nutně je pro 
pozdější život opatrnější ten, kdo se tomu nevyhýbá, nýbrž 
podle výroku Solónova chce a pokládá za žádoucí učit se,44 
dokud žije, a nedomnívá se, že stáří, jež se mu blíží, má samo 
ro zu m ěn é  tedy není nic nezvyklého a také nic nepříjemné
ho45 být zkoumán od Sókrata, ale již dříve jsem skoro jistě 
věděl, že v přítomnosti Sokratově nebudeme mluvit o chlap
cích, nýbrž o sobě samýchjíak tedy říkám, co se mne týče, nic 
nepřekáží rozmlouvat se Sokratem, jak on chce; ale viz, jak se 
má k tomu tuhle Lachés.

Lach. Jednoduchý je, Nikio, můj poměr k řečem, avšak 
jestliže raději chceš, ne jednoduchý, nýbrž dvojí; vždyť oprav
du bych se někomu mohl zdát milovným řečí a na druhé straně 
zase jich nepřítelem. Kdykoli totiž slyším rozmlouvat o zdat
nosti nebo o některém druhu moudrosti muže, který je opravdu 
muž a který je hoden řečí, jež mluví, nadmíru se raduji, dívaje 
se zároveň na mluvčího a na jeho řeči, že jedno k druhému sluší 
a se hodí. A takový muž se mi zdá obzvláště musickým, neboť 
vyladil v nejkrásnější harmonii nikoli lyru ani nástroje zábavy, 
nýbrž dobře vyladil svůj vlastní život46 v souzvuk řečí se skut
ky, v čistě dórské tónině a nikoli v iónské,47 myslím pak že ani 
ne ve fryžské ani v lydské, nýbrž v té harmonii, která jediná je 
opravdu hellénská. Když tedy takový mluví, dělá mi radost



a způsobuje, že se leckomu zdám milovníkem řečí -  tak horlivě 
přijímám od něho, co mluví -  avšak kdo dělá opak toho, je mi 
nepříjemný, a to tím více, čím lépe se zdá mluvit, a způsobuje, 
že se zase zdám nepřítelem řečí. Co se týče Sókrata, neznám ze 
zkušenosti jeho řeči, ale dříve, jak se podobá, jsem nabyl 
zkušenosti o jeho činech, a tam jsem ho nalezl hodna krásných 
řečí a veškeré volnosti slova. Jestliže tedy má i toto, jsem s ním 
zajedno a nejraději bych se dal zkoušet od takového muže 
a beze vší nechuti bych se od něho učil; však také já se shoduji 
se Solónem,48 toliko s jedním dodatkem: chci se totiž stárna 
mnohým věcem učit toliko od zdatných. Ano, to mi budiž 
povoleno, aby byl i sám učitel dobrý, abych se neučil s nechutí 
a nezdál se neučenlivým; avšak zdali bude učitel poměrně 
mladý nebo ještě bez jména nebo mající některý jiný z tako
výchto nedostatků, na tom mi nic nezáleží. Tobě tedy, Sokrate, 
já nabízím, abys mě učil i zkoušel, o čemkoli budeš chtít, 
a také sám se učil tomu, co zase já vím; takto jsi ty u mne 
zapsán od onoho dne, kdy jsi spolu se mnou podstoupil nebez
pečí a podal jsi o sobě důkaz zdatnosti, jaký musí dávat ten, 
kdo jej chce podat náležitě. Mluv tedy, co ti je milo, nic 
nepřihlížeje k našemu věku.

Sókr. Vás, jak se podobá, nebudeme moci vinit, že byste 
nebyli hotovi účastnit se společné rady i úvahy.

Lys. Však to je naše úloha, Sokrate -  neboť já tě pokládám 
za jednoho z nás -  uvažuj tedy místo mne, nač se potřebujeme 
těchto zde vyptávat, a rozmlouvaje s nimi dávej své rady. Já 
totiž pro svůj věk také již většinou zapomínám, nač si umíním 
se otázat, a pak zase i to, co uslyším; jestliže se pak mezitím 
promluví jiné řeči, tu si to již docela nepamatuji. Nuže tedy vy 
mluvte a probírejte sami mezi sebou věci, které jsme si stano
vili; já budu poslouchat a potom spolu tuhle s Melésiou udělám 
to, co se bude zdát také vám.

Sókr. Musíme poslechnout, Nikio a Lachete, Lysimacha



a Melésia. Nuže my jsme se před chvílí dali do uvažování, kdo 
byli našimi učiteli takovéhoto vzdělání nebo které jiné lidi jsme 
učinili lepšími. Snad by nebylo špatné, abychom zkoumali 
sami sebe i stran takových věcí; avšak podle mého mínění
i jiná úvaha vede k témuž cíli a jistě by šla více do hloubky. Je 
to tato. Jestliže víme o kterékoli věci, že její přistoupení k ně
čemu činí lepším to, k čemu přistoupila, a jestliže jsme k tomu 
ještě s to způsobit, aby k tomu vskutku přistupovala, je patrné, 
že známe právě to, o čem bychom měli radit, jak by toho někdo 
nejsnáze a nejlépe nabyl. Tu mi snad nerozumíte, co myslím, 
ale snáze porozumíte takto. Jestliže víme, že přistoupení zraku 
k očím činí lepšími ony oči, ke kterým přistoupil, a jestliže 
jsme k tomu ještě s to způsobit, aby vskutku přistoupil k očím, 
je patrné, že víme, co asi je zrak, o kterém bychom měli radit, 
jak by ho někdo nejsnáze a nejlépe nabyl. Neboť kdybychom 
nevěděli ani to, co asi je zrak nebo co je sluch, sotva bychom 
byli vážnými lékaři a rádci buď o očích nebo o uších, jakým 
způsobem by někdo nejlépe nabyl sluchu nebo zraku.

Lach. Máš pravdu, Sokrate.
Sókr. Nuže, Lachete, také nyní nás tito dva zde zvou k po

radě, jakým způsobem by měla přistoupit zdatnost k duším 
jejich synů, aby je učinila lepšími, pravda?

Lach. Ovšemže.
Sókr. Zdalipak tedy nemusíme mít především tuto věc, vě

dění, co asi je zdatnost? Neboť kdybychom snad ani naprosto 
nevědeli o zdatnosti, co to asi je, jakým způsobem bychom 
mohli komukoli o té věci radit, jak by jí nejlépe nabyl?

Lach. Žádným, jak se mi zdá, Sokrate.
Sókr. Soudíme tedy, Lachete, že víme, co to je.
Lach. Ovšem že soudíme.
Sókr. Co známe, o tom bychom jistě také dovedli říci, co to je.
Lach. Jak by ne?
Sókr. Avšak neuvažujme, můj milý, hned o celé zdatnosti -



to je snad příliš veliký úkol -  nýbrž podívejme se nejprve, zdali 
je dostatečné naše vědění o některé její části; tak nám bude, jak
lze čekati, ta úvaha snadnější.

Lach. Ano, dělejme tak, Sokrate, jak ty chceš.
Sókr. Nuže kterou část zdatnosti bychom si vybrali? Patrně 

snad tu, ke které se, jak se zdá, vztahuje učení šermu; zdá se 
pak asi obecně, že to se vztahuje ke statečnosti, pravda?

Lach. Ba velmi se tak zdá.
Sókr. Pokusme se tedy, Lachete, nejprve o toto, říci, co asi 

je statečnost; potom dále budeme uvažovat také, jakým způso
bem by se jí dostalo těm jinochům, pokud je možno, aby se jí 
někomu dostalo z cvičeni a učení. Nuže pokoušej se to říci, co 
jc statečnost.

Lach. Ne, Sokrate, bůh ví, to není nesnadné říci: jestliže by 
totiž někdo chtěl vytrvávaje v šiku brániti se proti nepřátelům 
a neutíkal, dobře věz, že ten by byl statečný.

Sókr. Dobře, Lachete; ale snad jsem se já nevyjádřil jasně 
a tím jsem zavinil, že ty jsi neodpověděl na to, co jsem měl na 
mysli při své otázce, nýbrž na něco jiného.

Lach. Jak to myslíš, Sokrate?
Sókr. Já to povím, jen budu-li s to. Jistě je statečný tento 

člověk, kterého máš i ty na mysli, jenž vytrvávaje v šiku bojuje 
s nepřáteli.

Lach. Já aspoň si tak myslím.
Sókr. Vždyťjá také. Ale co pak ten, který bojuje s nepřáteli 

a přitom utíká a nevytrvává?
Lach. Jak to utíká?
Sókr. Jako se tuším vypravuje také o Skythech, že bojují 

zrovna tak na útěku jako při pronásledování, a Homér kdesi 
chvále Aineiovy koně pravil o nich, že umějí střelhbitě semo
i tam buď stíhat, nebo zas prchat;49 také samého Aineiu pro 
tuto věc vychválil, pro umění útěku, a řekl o něm, že je útěku 
strůjce.



Lach. A to správně, Sokrate; mluvil totiž o vozech. A ty 
mluvíš o způsobu skythských jezdců; neboťjízda bojuje takto, 
kdežto pěchota tak, jak já pravím.

Sókr. Vyjímajíc snad, Lachete, lakedaimonskou. Když se 
totiž Lakedaimoňané u Plataj octli naproti lehké pěchotě, ne
chtěli prý vytrvat v šiku a s ní bojovat, nýbrž utíkali; když pak 
se rozvolnily šiky Peršanů, obracejíce se jako jezdci bojovali 
a tak zvítězili v tam té bitvě.

Lach. To je pravda.
Sókr. Vraťme se tedy k tomu, co jsem před chvíli řekl, že já 

jsem vinen, že jsi ty nedobře odpověděl, protože jsem se ne
dobře otázal. Chtěl jsem totiž od tebe slyšet netoliko o stateč
ných v pěchotě, nýbrž také v jízdě a ve veškerém válečnickém 
oboru, a netoliko o statečných ve válce, nýbrž i o těch, kdo 
jsou stateční v nebezpečích na moři, a kteří jsou stateční v ne
mocech a kteří v chudobě nebo také v poměrech politických, 
a k tomu zase netoliko kteří jsou stateční proti útrapám nebo 
strachům, nýbrž jsou také schopni bojovat proti žádostem nebo 
libostem -  neboť jsou patrně, Lachete, někteří i v takovýchto 
věcech stateční.

Lach. Ba nadmíru, Sokrate.
Sókr.j Tak tedy všichni tito jsou stateční, ale jedni mají 

statečnost v libostech, druzí v útrapách, jiní v žádostech, jiní 
v případech strachu; jiní zase projevují, myslím, v týchž přípa
dech zbabělost. 

Lach. Ovšemže.
Sókr. A co je přitom jedna i druhá z těch vlastností? To jsem 

chtěl slyšet. Nuže pokoušej se znova říci o statečnosti nejprve, 
co je to, co je totožné ve všech těchto případech; či ještě 
nechápeš, co myslím?

Lach. Ne zcela.
Sókr. Nuže myslím to takto, jako kdybych se tázal o rych

losti, co je to, co se nám vyskytuje i v běhu i ve hře na kitharu



i v mluvení i v učení i v mnohých jiných věcech, a máme to 
právě ve všem, co jen stojí za řeč, v úkonech rukou nebo nohou 
nebo úst a hlasu nebo mysli; či nemyslíš tak i ty?

Lach. Ovšemže.
Sókr. Kdyby se mne tedy někdo otázal: „Sokrate, co myslíš 

tím, co ve všech projevech jmenuješ rychlostí?" -  řekl bych 
mu, že já nazývám rychlostí vlastnost, provádějící v krátkém 
čase mnoho, a to i při hlase i při běhu i při všech ostatních 
věcech.

Lach. To bys mluvil správně.
Sókr. Pokoušej se tedy i ty, Lachete, říci takto o statečnosti, 

která to je způsobilost, jež je tatáž v libosti i v útrapě i ve všech 
věcech, v kterých jsme ji právě ukazovali, a má název statečnost.

Lach. Zdá se mi tedy, že to je jakási vytrvalost duše, jestliže 
je třeba o statečnosti vypovědět to, co je obsaženo ve všech 
těch případech.

Sókr. Ano, jistě je toho třeba, jestliže budeme odpovídat 
sami sobě na danou otázku. Mně pak je jasné toto: ne každá, 
myslím, vytrvalost se ti zdá statečností. Soudím pak to z toho
to: jistě totiž vím, Lachete, že ty pokládáš statečnost za jednu 
z velmi krásných věcí.

Lach. Dobře tedy věz, že za jednu z nej krásnějších.
Sókr. Zdalipak není vytrvalost spojená s rozumností krásná 

a dobrá?
Lach. Ovšemže.
Sókr. A co vytrvalost spojená s nerozumností? Není-li na

opak škodlivá a zlá?
Lach. Ano.
Sókr. Nazveš tedy krásným něco takového, když je to zlé 

a škodlivé?
Lach. To by věru nebylo spravedlivé, Sokrate.
Sókr. Neuznáš tedy takovouto vytrvalost za statečnost, když 

není krásná, avšak statečnost je něco krásného.



Lach. Máš pravdu.
Sókr. Tedy rozumná vytrvalost by byla podle tvé řeči stateč

nost.
Lach. Podobá se.
Sókr. Vizme, v čem rozumná? Či snad vytrvalost rozumná 

ve všech věcech, i velikých i malých? Například jestliže je 
někdo rozumně vytrvalý ve vynakládání peněz, věda, že když 
je vynaloží, více získá, toho bys nazýval statečným?

Lach. Při Diovi, to ne.
Sókr. Ale například kdyby některý lékař ošetřoval svého 

syna nebo někoho jiného, stiženého zánětem plic, a nedal se 
pohnout jeho prosbami, aby mu dal pít nebo jíst, nýbrž by jim 
vytrvale odolával?

Lach. Ani tato vytrvalost není nikterak statečnost.
Sókr. Než představ si muže, který osvědčuje vytrvalost ve 

válce a chce bojovat, když rozumně uvažuje a ví, jednak že mu 
jiní pomohou, jednak že bude bojovat s méně četnými a horší
mi, nežli jsou jeho druhové, a k tomu má lepší místo. Nazval 
bys statečnějším tohoto muže, vytrvávajícího s takovouto ro
zumnou úvahou a s takovou přípravou, Či toho, který by chtěl 
v protivném táboru podstupovat boj a vytrvávat?

Lach. Toho v protivném táboru, jak se mi zdá, Sokrate.
Sókr. Ale jistě je vytrvalost tohoto méně rozumná než toho 

druhého.
Lach. Máš pravdu.
Sókr. Tedy i toho, kdo se znalostí jezdeckého umění vytrvá

vá v jízdním boji, nazveš méně statečným než toho bez té 
znalosti.

Lach. Mně se zdá.
Sókr. A také toho, kdo vytrvává se znalostí prakovnictví 

nebo střílení z luku nebo některého jiného umění.
Lach. Ovšemže.
Sókr. A ty lidi, kteří by chtěli sestupovati do studně, potápět



se a vytrvávat v tom díle, nejsouce v něm dovední, nebo v ně
čem jiném takovém, ty nazveš statečnějšími než lidi v těch 
věcech dovedné.

Lach. Co by také mohl člověk jiného říci, Sokrate?
Sókr. Nic, jestliže by to takto myslil.
Lach. Však já tak věru myslím.
Sókr. A přece asi, Lachete, takovíto podstupují nebezpečí 

a vytrvávají méně rozumně nežli ti, kteří to dělají s pomocí 
odborného umění.

Lach. Patrně.
Sókr. Zdalipak se nám prve neukázalo, že nerozumná odva

ha a vytrvalost je ošklivá a škodlivá?
Lach. Ovšemže.
Sókr. Avšak o statečnosti se uznávalo, že je to něco krásného.
Lach. Ano, uznávalo se.
Sókr. Nyní však zase naopak tvrdíme, že to ošklivé, nero

zumná vytrvalost, je statečnost.
Lach. Podobá se.
Sókr. Zdá se ti tedy, že mluvíme dobře?
Lach. Bůh ví, Sokrate, že ne.
Sókr. Nejsme tedy asi podle tvých slov naladěni dórsky já 

a ty, Lachete; neboť činy nám nejsou v souhlasu s řečmi. Podle 
činů totiž by leckdo pravděpodobně řekl, že jsme účastni sta
tečnosti, avšak podle řeči, jak se domnívám, nikoli, kdyby nás 
nyní slyšel rozmlouvat.

Lach. Máš zcela pravdu.
Sókr. Nuže co? Zdá se ti, že je krásné, že jsme v takovém 

stavu?
Lach. Ani dost málo.
Sókr. Chceš tedy, abychom byli poslušní toho, co mluvíme, 

aspoň do této míry?
Lach. Do jaké to a čeho to?
Sókr. Těch slov, která káží vytrvávati. Jestliže tedy chceš,



i my zůstaňme a vytrvejme u hledání, aby se nám ke všemu 
sama statečnost nevysmála, že ji nestatečně hledáme, jestliže 
tedy nakrásně sama vytrvalost je statečnost.

Lach. Já jsem hotov, Sokrate, neustávat předčasně, ačkoli 
jsem nezvyklý takovýmto rozmluvám; ale docela mě jala i ja
kási ctižádostivá horlivost k proneseným řečem, a doopravdy 
se mrzím, že takto nejsem s to vypovědět, co mám na mysli. Zdá 
se mi totiž, že mám na mysli statečnost, co to je, ale nevím, kam 
mi právě unikla, takže ji nemohu slovy pojmouti a říci, co jest.

Sókr. Nuže, příteli, dobrý lovec musí zajisté běžet za svou 
zvěří a nepouštět ji.

Lach. Ovšem že ano.
Sókr. Chceš tedy, abychom pozvali i tuhle Nikiu na ten lov, 

je-li snad obratnější nežli my?
Lach. Chci; jak by ne?
Sókr. Nuže tedy, Nikio, pomoz, máš-li nějakou možnost, 

přátelům, kteří jsou na moři rozpravy stiženi bouří a nevědí si 
rady. Neboť co se týče našeho stanoviska, vidíš, jak je bezrad
né; avšak ty pověz, co soudíš, že je statečnost, a tím nás vypros
ti z nesnází i sám si svou myšlenku výkladem upevni!

Nik. Věru již dávno se mi zdá, Sokrate, že nedobře vymezu
jete statečnost; neboť dobré myšlenky, kterou jsem již od tebe 
slyšel, té neužíváte.

Sókr. Jaké to, Nikio?
Nik. Často jsem tě slyšel říkat, že v tom je každý z nás 

dobrý, v čem je znalý, v čem však je nevědomý, v tom je 
špatný.

Sókr. Věru Nikio, bůh ví, to máš pravdu.
Nik. Jistě tedy jestliže statečný je dobrý, zřejmo, že je znalý.
Sókr. Slyšel jsi, Lachete?
Lach. Zajisté, a nechápu příliš, co myslí.
Sókr. Ale já, myslím, chápu a zdá se mi, že on pokládá 

statečnost za jakousi znalost.



Lach. Za jakou znalost, Sokrate?
Sókr. Tu otázku dáváš jistě tomuto zde?
Lach. Zajisté.
Sókr. Nuže tedy řekni mu, Nikio, jaká znalost je asi stateč

nost podle tvého úsudku. Vždyť asi ne pištecká.
Nik. Nikoli.
Sókr. Jistě ani ne kitharnická.
Nik. Ovšem že ne.
Sókr. Ale která to je tedy znalost, nebo čeho?
Lach. Zcela správně se ho tážeš, Sokrate, a ať řekne, kterou 

to znalost mysli.
Nik. Jistě tuto, Lachete, znalost věcí hrozivých a nehrozi

vých i ve válce i ve všech ostatních věcech.
Lach. Jak podivné věci mluví, Sokrate!
Sókr. K čemu jsi přihlížel při této poznámce, Lachete?
Lach. K čemu? Znalost je přece něco rozdí lného od stateč

nosti.
Sókr. Avšak Nikias tvrdí, že ne.
Lach. Ovšem, u Dia; to také mluví nesmysl.
Sókr. Nuže tedy ho poučme, a netupme ho.
Nik. O to mu nejde, ale zdá se mi, Sokrate, že Lachés touží, 

aby se i o mně ukázalo, že mluvím prázdná slova, protože se
i on sám právě ukázal takovým.

Lach. Ovšemže, Nikio, také se pokusím, aby se to ukáza
lo, vždyť opravdu mluvíš prázdná slova. Neboť například 
v nemocech: nejsou to snad lékaři, kteří znají věci hrozivé? 
Či se ti zdá, že to znají stateční? Či snad ty nazýváš lékaře 
statečnými?

Nik. Ani dost málo.
Lach. Ani rolníky, myslím. A přece tito jistě znají věci 

hrozivé v rolnictví a tak i všichni ostatní odborníci vědí, které 
věci v jejich uměních jsou hrozivé i které nehrozivé; ale nicmé
ně nejsou tito stateční.



Sókr. Co se ti zdá o řeči Lachetově, Nikio? Věru podobá se, 
že něco v ní je.

Nik. Ano, něco v ní je, avšak ne pravda.
Sókr. Jak to?
Nik. Protože se domnívá, že lékaři znají při nemocných něco 

více nežli to, co je zdravé a co nezdravé.50 Ti však přece znají 
jenom to; zdali však to je pro někoho hrozivější, být zdráv či 
stonati, ty myslíš, Lachete, že to lékaři vědí? Či se nedomníváš, 
že pro mnohé je lépe z nemoci nepovstati nežli povstati? Neboť 
řekni toto: ty soudíš, že pro všechny je lépe žít a ne, že pro 
mnohé je lepší býti mrtev?

Lach. Zajisté myslím toto druhé.
Nik. Tedy pokud jde o ty, kterým je výhodné, aby byli mrtvi, 

jsou jim snad podle tvého mínění tytéž věci hrozivé jako těm, 
kterým je výhodné žít?

Lach. To jistě ne.
Nik. Ale přisuzuješ snad poznávání toho lékařům nebo ně

kterému odborníku jinému než tomu znalci věcí hrozivých 
a nehrozivých, kterého já nazývám statečným?

Sókr. Uvědomuješ si, Lachete, co praví?
Lach. Zajisté, že těmi statečnými nazývá věštce;51 vždyť kdo 

jiný bude vědět, komu je lépe žít nežli být mrtev? Avšak ty, 
Nikio, co z obojího uznáváš sám o sobě, že jsi věštec, či že 
nejsi ani věštec ani statečný?

Nik. Co to? Teď zase myslíš, že poznávat věci hrozivé 
a nehrozivé přísluší věštci?

Lach. Zajisté, neboť komu jinému?
Nik. Mnohem více tomu, koho já myslím, můj drahý. Neboť 

věštec má poznávat jen znamení budoucích věcí, zdali na ně
koho čeká smrt nebo nemoc nebo ztráta jmění nebo vítězství či 
porážka buď v boji nebo i v některém jiném zápasu; avšak co 
z těchto věcí je komu lépe zakusit, či nezakusit, to posoudit 
nepřísluší věštci o nic více než komukoli jinému.



Lach. Ale já mu nerozumím, Sokrate, co chce říci; vždyť ani
o  věštci ani o lékaři ani o nikom jiném se jasně nevyjadřuje, 
koho myslí tím statečným, ač jestliže snad nemyslí, že to je 
některý bůh. Tu se mi tedy zdá, že se Nikias nechce upřímně 
přiznat k nesmyslnosti své řeči, nýbrž se kroutí sem a tam, 
zakrývaje své rozpaky; však i my s tebou bychom se byli před 
chvílí dovedli takto kroutit, kdybychom chtěli, aby se nezdálo, 
že sami sobě odporujeme. Ano, kdyby byly ty naše řeči proná
šeny na soudu, mělo by takové jednání nějaký důvod; takto 
však proč by člověk při takovéto besedě zbytečně sám sebe 
krášlil prázdnými řečmi?

Sókr. Ani mně se nezdá, že by bylo proč, Lachete; ale 
hleďme, zdali Nikias nepřikládá své řeči váhu a že snad to 
nemluví, jen aby mluvil. Vyptejme se ho tedy jasněji, co asi má 
na mysli; a jestliže se ukáže, že v jeho řeči něco je, uznáme to, 
pakli ne, poučíme ho.

Lach. To se tedy, Sokrate, vyptávej ty sám, chceš-li se 
vyptávat; já asi vím už dost.

Sókr. Nic nevadí, neboť to vyptávání bude společné za mne
i  za tebe.

Lach. Ovšem že ano.
Sókr. Řekni mi tedy, Nikio -  spíše však nám, neboť já 

a Lachés mluvíme společně -  ty tvrdíš, že statečnost je znalost 
věci hrozivých a nehrozivých?

Nik. Zajisté.
Sókr. To poznat není však podle tvého soudu dáno každému 

člověku, když to nepozná ani lékař ani věštec, jenž také nebude 
statečný, jestliže nepřibere právě tuto samu znalost; neříkal jsi 
tak?

Nik Ovšem, tak.
Sókr. Tedy ve skutečnosti by to nepoznal každý vepř jako 

v přísloví,52 ani by se nestal statečným.
Nik. Zdá se mi, že ne.



Sókr. Je tedy zřejmé, Nikio, že ani o krommyónské svini 
nevěříš,53 že byla statečná. A to nepravím žertem, nýbrž poklá
dám za nutné pro toho, kdo takto soudí, neuznávat u žádného 
zvířete statečnost, nebo připustit, že některé zvíře je tak moud
ré, že například lev nebo pardál nebo nějaký kanec zná ty věci, 
které zná jen málo lidí pro jejich těžkou poznatelnost; ale pak 
je nutné, aby ten, kdo pokládá statečnost za to, zač ji ty poklá
dáš, přičítal stejnou schopnost ke statečnosti lvu i jelenu i býku
i opici.

Lach. Při bozích, to jsi dobře pověděl, Sokrate. A odpověz 
nám doopravdy na tuto otázku, Nikio, zdali myslíš, že tato 
zvířata, která všichni uznáváme za statečná, jsou moudřejší 
nežli my, či se proti všem odvažuješ jim upírat i statečnost?

Nik. Vždyť já, Lachete, nepokládám za statečná ani zvířata 
ani nic jiného, cokoli se nebojí hrozivých věcí pro nerozum
nost, nýbrž za nebojácné a hloupé; či snad se domníváš, že 
nazývám statečnými i všechny děti, které se pro nerozumnost 
ničeho nebojí? Naopak, myslím, nebojácné a statečné není to
též. Podle mého mínění jest jen velmi málo jedinců účastno 
statečnosti a prozíravosti, avšak smělosti a odvážnosti i nebo
jácnosti spojené s neprozíravostí velmi mnoho, mužů i žen
i dětí i zvířat. Tedy tyto jedince, které ty i většina lidí nazýváte 
statečnými, já nazývám smělými, kdežto statečnými ty rozum
né, o kterých mluvím.

Lach. Podívej se, Sókrate, jak hezky tento muž zde sám 
sebe, jak se domnívá, vykrašluje svou řečí; avšak které všichni 
uznávají za statečné, ty se pokouší zbavit této cti.

Nik. Tebe jistě ne, Lachete, to se neboj; neboť tvrdím, že ty 
jsi moudrý, a také Lamachos,54 jestliže jste stateční, a mnoho 
jiných Athéňanů.

Lach. Nic na to neodpovím, ačkoli bych mohl odpovědět, 
abys o mně neřekl, že jsem doopravdy z Aixóny.55

Sókr. A neodpovídej, Lachete; vždyť také, jak se mi zdá, ani



jsi nepozoroval, že tuto moudrost má od našeho přítele Damó
na, Damón pak se mnoho stýká s Prodikem,56 jenž asi nejlépe 
ze sofistů rozlišuje takováto slova.

Lach. Ano, Sokrate, sofistovi více sluší zabývat se takovými 
jemnůstkami nežli muži, kterého obec uznává za hodna, aby jí 
stál v čele.

Sókr. Jistě se sluší, můj drahý, aby ten, kdo spravuje největši 
věci, byl účasten největši rozumnosti; o Nikiovi se mi zdá, že 
je hoden, aby se zkoumalo, k čemu asi hledí, když užívá tohoto 
slova „statečnost“.

Lach. Zkoumej to tedy sám, Sokrate.
Sókr. To hodlám dělat, můj milý; avšak nemysli si, že tě 

propustím ze společenství rozmluvy, nýbrž dávej pozor a spolu 
se mnou zkoumej výpovědi.

Lach. Budiž, jestliže se zdá, že je toho potřebí.
Sókr. Ano, zdá se. Nuže ty, Nikio, opakuj nám rozmluvu 

opět ze začátku. Víš, že jsme na začátku rozmluvy uvažovali 
o statečnosti tak, že jsme ji pozorovali jakožto část zdatnosti?

Nik. Ovšemže.
Sókr. Tu pak jsi i ty ve své odpovědi vyjádřil mínění, že to 

je část a že jsou i jiné části, jež všechny dohromady mají jméno 
zdatnost, není-li pravda?

Nik. Ano, jak by ne?
Sókr. Nuže zdalipak myslíš i ty právě tytéž části jako já? Já 

jmenuji vedle statečnosti rozumnost a spravedlnost a některé 
jiné takové vlastnosti. Ty také, ne?

Nik. Ovšem že ano.
Sókr. Tak počkej! V tomto se tedy shodujeme, avšak uvaž

me o věcech hrozivých a nehrozivých, abys ty jimi nemyslil 
něco jiného a my také něco jiného. Nuže co my jimi myslíme, 
povíme ti; a ty, nebudeš-li souhlasit, nás poučíš. My soudíme, 
že hrozivé jsou ty věci, které také způsobují strach, nehrozivé 
pak, které nezpůsobují strach -  strach pak nezpůsobují minulé



ani přítomné zlé věci, nýbrž očekávané; strach je totiž očeká
vání budoucího zla -  či snad se nezdá tak i tobě, Lachete?

Lach. Ovšemže, jistě, Sokrate.
Sókr. Nuže tedy, Nikio, naše mínění slyšíš, že hrozivými 

nazýváme budoucí zlé věci, nehrozivými pak budoucí věci 
nezlé nebo dobré; a ty o nich soudíš takto či jinak? j

Nik. Zajisté takto.
Sókr. A znalost jich nazýváš statečností?
Nik. Rozhodně.
Sókr. Ještě pak uvažme o třetí věci, zdali máš stejné mínění 

jako my.
Nik. O jaké to?
Sókr. Já ti povím. Zdá se totiž mně i tomuto zde, že u věcí, 

které jsou předmětem vědění, není jedno vědění vědět o minu
lém, jak se stalo, jiné zase o věcech přítomných, jak se dějí, 
a jiné, jak by se nejlépe stalo a jak se stane, co se ještě nestalo, 
nýbrž že to je totéž vědění. Tak například v oboru zdravotnictví 
pro všechny časy není žádné jiné vědy nežli lékařství; tato 
věda, jedna, dozírá i na přítomné věci i na minulé i na budoucí, 
jak se budou dít. V témže poměřuje zase rolnictví k zemským 
plodinám; a co se týče válečnictví, jistě byste sami dosvědčili, 
že se jak o ostatní věci tak o to, co má být, nejlépe stará umění 
vojevůdcovské, jež míní, že umění věšteckému nemá sloužit, 
nýbrž vládnout, protože je samo znalejší věcí válečných, i těch, 
které se dějí, i budoucích; také zákon tak stanoví, ne aby věštec 
poroučel vojevůdci, nýbrž vojevůdce věštci.57 Budeme tak sou
dit, Lachete?

Lach. Budeme.
Sókr. Což pak, Nikio, ty s námi souhlasíš, že týmž věcem 

rozumí totéž vědění, i budoucím i přítomným i minulým?
Nik. Zajisté, vždyť se mi tak zdá, Sokrate.
Sókr. A tu také statečnost je, můj milý, jak tvrdíš, vědění 

o věcech hrozivých a nehrozivých, že ano?



Nik. Ano.
Sókr. O věcech hrozivých pak a nehrozivých je uznáno, že 

jedny jsou budoucí dobra, druhé budoucí zla.
Nik. Ovšemže.
Sókr. A že je totéž vědění o týchž věcech, i budoucích i vše

lijakých jiných.
Nik. Tak jest.
Sókr. Tedy statečnost není znalost toliko věcí hrozivých 

a nehrozivých; vždyť nerozumí toliko budoucím věcem dob
rým a zlým, nýbrž i přítomným a minulým i všelijakým jiným, 
právě tak jako ostatní znalosti.

Nik. Podobá se.
Sókr. Dal jsi nám tedy, Nikio, odpověď jen asi o třetině 

statečnosti; avšak my jsme se přece tázali, co je celá statečnost. 
A tu nyní, jak se podobá, je statečnost podle tvé řeči znalost 
netoliko věcí hrozivých a nehrozivých, nýbrž, jak vyplývá zase 
nyní z tvé řeči, statečnost by byla znalost přímo všech věcí 
dobrých a zlých i všelijakých jiných. Chceš zase takto měnit 
své mínění, či jak myslíš, Nikio?

Nik. Takto, zdá se mi, Sokrate.
Sókr. Nuže zdá se ti, vzácný příteli, že by chybělo něco ze 

zdatnosti takovému člověku, který by úplně znal všechny věci 
dobré, jak se dějí a budou díti i jak se děly, a právě tak i věci 
zlé? A domníváš se, že by se mu nedostávalo rozumnosti nebo 
spravedlnosti a zbožnosti, když jemu jedinému přísluší ve sty
ku s bohy i s lidmi vystříhati se věcí hrozivých a opatřovati si 
nehrozivé,58 protože umí k nim být ve správném poměru?

Nik. Zdá se mi, Sokrate, že na tvé řeči něco je.
Sókr. Nebyla by to tedy, Nikio, část zdatnosti, o čem nyní 

mluvíš, nýbrž veškerá zdatnost.
Nik. Podobá se.
Sókr. A přece jsme tvrdili, že statečnost je jedna z částí 

zdatnosti.



Nik. Ano, tvrdili jsme.
Sókr. Avšak podle nynější řeči se to nezdá.
Nik. Podobá se, že ne.
Sókr. Tady jsme nenalezli, Nikio, co je statečnost.
Nik. Patrně ne.
Lach. A já přece, milý Nikio, jsem se domníval, že ty to 

nalezneš, když ses tak pohrdavě vyslovil o mé odpovědi Sokra
tovi; tu jsem měl velmi velikou naději, že to nalezneš tou 
moudrostí získanou od Damóna.

Nik. Výborně, Lachete! Podle tvého mínění již nic nezna
mená, že ses před chvílí sám ukázal naprosto nevědomým 
v otázce statečnosti, nýbrž na to hledíš, zdali se i já ukáži 
druhým takovým, a již ti nic na tom nebude záležet, jak se 
podobá, že spolu se mnou nevíš nic z toho, o čem má mít 
vědění muž, který si o sobě myslí, že něco znamená. Ty 
věru, zdá se mi, děláš doopravdy lidskou věc a nedíváš se 
sám na sebe, nýbrž na ostatní; avšak já myslím, že jsem 
o předmětu naší řeči již nyní dosti promluvil, a jestliže při 
tom něco nebylo pověděno náležitě, že to později opravím, 
jak s pomocí Damóna -  jemuž ty patrně máš za vhodné se 
posmívat, a to ačkoli jsi Damóna nikdy ani nespatřil -  tak 
s pomocí jiných; a až si to u sebe upevním, poučím i tebe 
a nenechám si to pro sebe, neboť se mi zdá, že tuze mnoho 
potřebuješ se poučit.

Lach. Ano, vždyť ty jsi moudrý, Nikio. Ale já přece radím 
tuhle Lysimachovi a Melésiovi, aby co se týče výchovy těch 
jinochů, nechali mne a tebe stranou, však nepouštěli tuhle So
krata, jak jsem říkal hned na počátku; a kdybych i já měl syny 
v takovém věku, dělal bych totéž.

Nik. S tím souhlasím i já, bude-li Sókratés ochoten pečovat
o ty hochy, nehledat nikoho jiného. Vždyť i já bych Nikerata59 
nejraději svěřil jemu, kdyby on, Sókratés, chtěl; ale asi nechce, 
neboť mi pokaždé doporučuje jiné, kdykoli se mu o tom nějak



zmíním, a sám není ochoten. Nuže hleď, Lysimachu, zdali by 
snad k tobě byl Sókratés povolnější.

Lys. Jistě by to bylo spravedlivo, Nikio, protože i já bych 
byl ochoten pro něho dělat mnoho věcí, které bych nechtěl 
dělat pro velmi mnoho jiných lidí. Nuže jak myslíš, Sokrate? 
Budeš povolný a přičiníš se svou pomocí, aby se ti chlapci stali 
co nej lepšími?

Sókr. Ano, vždyť by to také bylo hrozné, Lysimachu, ne
chtít někomu pomáhat, aby se stal co nej lepším. Tedy kdybych 
se byl v rozmluvách právě konaných já ukázal vědoucím a tito 
dva nevědoucími, bylo by spravedlivo povolávat k tomuto 
dílu především mne, avšak takto -  vždyťjsme se všichni stejně 
octli v nesnázi; v čem tedy a komu z nás by se měla dávat 
přednost? Podle mého zdání nikomu; ale když je tomu tak, 
uvažte, bude-li se vám zdát, že vám radím něco dobrého. Nuže 
já soudím, mužové -  neboť nikdo nevynese naši řeč60 -  že my 
všichni musíme společně hledat co nejlepšího učitele přede
vším sami pro sebe -  neboť ho potřebujeme -  a potom i pro ty 
chlapce, nešetříce ani peněz ani ničeho jiného; nechávat však 
nás samy v tom stavu, v kterém nyní jsme, to neradím. A jestli
že se nám někdo bude posmívat, že my v tomhle věku ještě 
pokládáme za vhodné chodit do školy, musíme se, zdá se mi, 
hájit Homérem,61 který řekl, že není dobré, aby byl ostych při 
muži potřebném. Tak tedy i my nechme stranou, zdali někdo 
o  tom něco řekne, a společně se postarejme o sebe samy
i  o chlapce.

Lys. Mně se líbí, Sokrate, co říkáš; a jsem ochoten, oč jsem 
starší, o tolik horlivěji se učit spolu s těmi jinochy. Nuže udělej 
mi toto: přijď k nám zítra ráno, prosím, abychom se poradili
o těchto samých věcech, avšak nyní svou besedu skončeme.

Sókr. Ano, udělám to, Lysimachu, a přijdu k tobě zítra, dá-li 
bůh.


