
Lysis



Sókratés

Šel jsem z Akademie přímo do Lykeia62 cestou za hradbami 
u samé hradební zdi; a když jsem se octl u branky, kde je 
Panopova studánka, setkal jsem se tam s Hippothalem Hiero
nymovým a s Ktésippem z Paianie63 i s jinými jinochy, ve sku
pině tam s nimi stojícími. A Hippothalés, spatřiv mě přicházet, 
řekl: Sokrate, kam pak jdeš a odkud?

Z Akademie, děl jsem já, jdu přímo do Lykeia.
Tedy sem, pravil on, přímo k nám, nezajdeš? Jistě to stojí za

to!
Kam to myslíš, děl jsem já, a ke kterým to „nám“?
Sem, pravil, ukázav mi naproti hradbám jakousi ohradu 

a otevřené dveře. Tam se bavíme, pravil, i my sami i velmi 
mnoho jiných krásných hochů.

Co pak to je a jaká je to zábava?
Palaistra,64 řekl, nedávno vystavěná; a zábava záleží větši

nou v hovorech, v nichž bychom ti rádi dávali podíl.
To je od vás hezké, děl jsem; a kdo tam učí?
Tvůj druh a vychvalovatel Mikkos.65

Ví bůh, děl jsem já, to není bezvýznamný muž, nýbrž dobrý 
učitel moudrosti.

Chceš tedy jít s námi, abys také uviděl ty, kteří tam jsou?
Nejprve bych rád slyšel, proč bych tam šel a kdo tam je 

krasavec.66

Každému z nás se zdá někdo jiný, Sokrate.
A kdo tobě, Hippothale? To mi pověz!
A on se po té otázce zarděl. A já jsem řekl: Synu Hierony

mův, Hippothale, to mi již neříkej, zdali někoho miluješ či ne; 
neboť vím, že netoliko miluješ, ale že jsi již daleko na cestě



lásky. Já jsem v jiných věcech slabý a k ničemu, ale toto mi je 
jaksi dáno od boha, že dovedu rychle poznat milujícího i milo
vaného.

A on uslyšev to, zarděl se ještě mnohem více. Tu řekl 
Ktésippos: To je pěkný žert, že se červenáš, Hippothale, a zdrá
háš se povědět Sokratovi to jméno; avšak pobude-li Sókratés 
jen krátký čas v tvé společnosti, utrápíš ho, jak často je od tebe 
bude slyšet. My aspoň, Sokrate, máme od něho uši ohlušeny 
a naplněny Lysidem;67 a kdykoli se podnapije, snadno se nám 
stává, že i když se probudíme ze spánku, zdá se nám, že slyší
me jméno Lysidovo. A co jen tak prostou řečí vypravuje, je 
sice hrozné, ale přece ještě není tak docela hrozné, jako když 
začne na nás vylévat verše a napsané skladby. A co je ještě 
hroznější než to, on také zpívá písně na svého miláčka, úžas
ným hlasem, jejž my musíme trpělivě poslouchat. A nyní se při 
tvé otázce červená!

Ten Lysis, děl jsem já, je, jak se podobá, nějaký mladý 
chlapec; svědčí mi o tom to, že to jméno neznám.

Ano, vždyť také se jeho jméno tak často nevyslovuje, nýbrž 
bývá ještě nazýván podle otce, protože jeho otec je příliš známá 
osoba. Však podoba toho hocha ti jistě není ani dost málo 
neznáma; ta jediná totiž stačí, aby ho člověk podle ní znal.

Řekněte, děl jsem já, čí je.
Démokrata z Aixóny nej starší syn.
Dobře, Hippothale, děl jsem já, že sis našel tuto lásku po 

všech stránkách ušlechtilou a čackou. Nuže vylož mi, co vyklá
dáš i těmto zde, abych věděl, zdali znáš, co má milovník mluvit 
o milovaném chlapci sám k sobě nebo k jiným.

Což bereš něco z řečí tohoto zde vážně, Sokrate?
Snad zapíráš, děl jsem já, i to, že jsi zamilován do toho, 

o kterém tento zde mluví?
To ne, odpověděl, ale neskládám verše na svého miláčka, 

ani nic nepíši.



Není při zdravém rozumu, řekl Ktésippos, nýbrž žvástá 
a blázní.

A já jsem pravil: Hippothale, mně nejde o to, abych slyšel 
něco z tvých veršů nebo píseň, jestliže jsi nějakou složil na 
svého miláčka, nýbrž chci slyšet, tvé smýšlení, abych věděl, 
jakým způsobem se chováš ke své lásce.

To ti jistě poví tento zde; vždyť to důkladně zná a pamatuje 
si, jestliže se toho, jak tvrdí, ode mne pokaždé naposlouchal až 
do omrzení.

Při bozích, pravil Ktésippos, velmi dobře. Vždyť jsou to 
směšné věci, Sokrate. Neboť být milovníkem, věnovat svému 
hochu více pozornosti než ostatní lidé, a přitom nedovést říci 
nic zvláštního, co by neřeklo i dítě, jak by to nebylo směšné? 
Co celé město zpívá o Démokratovi a o Lysidovi, dědu toho 
chlapce, a o všech jeho předcích, o bohatství a chovu koní,
o vítězstvích v Delfách, na Isthmu i v Nemei,68 získaných v zá
vodech čtyřspřeží i závodních koní, o tom vykládá verši i pró
zou a kromě toho o věcech ještě úctyhodnějšího stáří. Vždyť 
nedávno nám vykládal v jakési básni o pohoštění Héraklea,69 
jak jejich předek přijal Héraklea jako hosta, a to pro příbuzen
ství s Hérakleem, protože sám se narodil z Dia a z dcery zakla
datele jejich dému - věci, které vypravují staré báby, a mnoho 
jiných takových, Sokrate; to jsou ty jeho skladby a písně, které 
on nutí i nás poslouchat.

A já uslyšev to řekl jsem: Směšný Hippothale, ještě jsi 
nezvítězil a již skládáš a zpíváš na sebe chvalozpěv?

Však na sebe, Sokrate, ani neskládám ani nezpívám.
To si jen myslíš, že ne, děl jsem já.
Jak to?
Právě na tebe nejvíce se vztahují tyto písně. Neboť jestliže 

si získáš svého milého, jenž je takový, budou ti k ozdobě tvé 
neveršované skladby i tvé písně a chvalozpěvy v pravém 
smyslu, jakožto vítězi, protože jsi nabyl takového milého; pakli



však ti unikne, čím větší chvalozpěvy budou od tebe proneseny
o tvé lásce, tím větších krás a dober se budeš zdát zbaven 
a budeš se jevit směšným. Tedy kdo je, příteli znalý ve věcech 
lásky, ten nevychvaluje milovaného, dokud si ho nezíská, 
z obavy před nejistou budoucností. A zároveň krasavci, kdyko
li je někdo vychvaluje a velebí, naplňují se domýšlivostí a pří
lišným sebevědomím; či nemyslíš?

Zajisté.
A čím větší je jejich sebevědomí, tím nesnadněji se dávají 

získat, pravda?
To se rozumí.
Nuže jaký by to byl podle tvého mínění lovec, kdyby při 

lovu zvěř vyplašoval a ztěžoval si získat úlovek?
Patrně špatný.
A tak i řečmi a písněmi nekrotit, nýbrž zdivočovat, to je 

velký nedostatek umění, že ano?
Zdá se mi.
Hleď tedy, Hippothale, abys svým básněním na sebe neuva

lil všechny tyto výtky; vždyť přece si myslím, že o muži, který 
básněním sám sobě škodí, bys nechtěl uznat, že to je snad 
dobrý básník, když je sám sobě škodlivý.

Bůh ví, že ne; vždyť by to byla velká nerozumnost. Avšak 
právě proto se obracím na tebe, Sokrate, a víš-li něco jiného, 
poraď mi, jaké řeči má člověk mluvit nebo co má dělat, aby se 
stal milým tomu, koho miluje.

To není snadno říci, děl jsem já; avšak kdybys chtěl zavést 
ho se mnou do řeči, snad bych ti mohl ukázat, o čem je třeba 
s ním rozmlouvat místo toho, co ty mluvíš a zpíváš, jak říkají 
tito zde.

Ale to není nic těžkého. Jestliže totiž vejdeš dovnitř tuhle 
s Ktésippem a usedna budeš rozmlouvat, myslím, že třeba sám 
od sebe k tobě přijde - neboť nadmíru rád poslouchá, Sokrate, 
a zároveň, protože se slaví svátek Hermův,70 jsou tam pohro



madě jinoši i chlapci - přijde tedy k tobě, a když ne, je znám 
s Ktésippem skrze jeho bratrance Menexena;71 neboť s Mene- 
xenem jsou právě nejlepší druzi. Ať ho tedy ten zavolá, jestliže 
nepřijde sám.

To musíme udělat, děl jsem já. A zároveň jsem vzal Ktésip
pa za ruku a šel jsem do palaistry; ostatní šli vzadu za námi.

Když jsme vešli dovnitř, zastali jsme tam chlapce již po 
oběti a obřady byly skoro již skončeny; hráli v kostky a všichni 
byli ve svátečním úboru. Většina hrála venku na dvoře, ale 
někteří v koutě šatny házeli „sudá lichá“ množstvím kostek, jež 
vybírali z jakýchsi košíků; jiní stáli okolo nich a dívali se. Mezi 
nimi byl pak i Lysis a stál mezi chlapci a jinochy, ověnčen 
a vynikaje svým vzhledem, hoden, aby se o něm mluvilo neto
liko jako o krasavci, nýbrž i jako o chlapci dokonale ušlechti
lém. A my jsme odstoupili na protější stranu, posadili jsme se 
- tam totiž bylo ticho - a o čemsi jsme vespolek rozmlouvali. 
Tu se Lysis otáčel a často na nás pohlížel; bylo vidět, že má 
chuť k nám přijít. Zatím byl na rozpacích a váhal jít sám; ale 
potom Menexenos za hry vejde ze dvora dovnitř, a jak uviděl 
mne a Ktésippa, šel si k nám přisednout; Lysis uviděv ho šel za 
ním a sedl si vedle nás spolu s Menexenem. Pak přišli i ostatní 
a s nimi také Hippothalés; ten, když viděl, že jich více k nám 
přistupuje, skryl se za ně a postavil se tam, kde myslil, že ho 
Lysis neuvidí, z obavy, aby si ho nepohněval; a takto stoje 
poslouchal.

A já jsem řekl, pohlédnuv na Menexena: Synu Démofóntův, 
který z vás dvou je starší?

Přeme se o to, odpověděl.
Hádali byste se bezpochyby i o to, který z vás je z lepšího 

rodu? děl jsem já.
To jistě.
A jistě právě tak, který je hezčí.
Tu se oba zasmáli.



Avšak který z vás je bohatší, na to se nebudu ptát, vždyť jste 
přátelé, že ano?

Jistě, odpověděli.
Nuže, podle přísloví je přátelům všechno společné, takže po 

této stránce nebude mezi vámi žádný rozdíl, ač jestliže mluvíte 
pravdu o svém přátelství.

Souhlasili.
Potom jsem se chystal dát jim otázku, který z nich je spra

vedlivější a moudřejší. V tom kdosi přišel a odvedl Menexena, 
že prý ho volá cvičitel; zdálo se mi totiž, že právě konal obětní 
obřady. Onen tedy odešel; já pak jsem se otázal Lysida: Pravda, 
Lyside, tvůj otec a tvá matka tě asi mají velice rádi?

Ovšemže, odpověděl.
Tedy jistě by si přáli, abys byl co nej šťastnější?
Jak by ne?
A zdá se ti šťastným člověk, který je otrokem a který nesmí 

dělat nic z toho, po čem touží?
Bůh ví, to jistě ne.
Tedy jestliže tě otec a matka mají rádi a touží, aby ses stal 

šťastným, patrně se vším způsobem přičiňují o to, abys šťastně 
žil.

Jak by ne?
Nechávají tě tedy dělat, co chceš, a nic tě nekárají ani ti 

nebrání dělat, čehokoli si přeješ?
Při bohu, právě naopak, Sokrate, velice mi v mnohých vě

cech bráni
Jak to? děl jsem já. Chtějí, abys byl štasten, a přitom ti 

zabraňují dělat, cokoli bys chtěl? Ale odpovídej mi takto: 
jestliže zatoužíš jeti na některém z otcových vozů a vzít do 
rukou otěže, když jede o závod, to by ti nedovolili a bránili by 
ti?

Bůh ví, to by jistě nedovolili.
Ale komu pak tedy ano?



Jest kočí, který u otce slouží za mzdu.
Jak to? Placenému člověku svěřují spíše než tobě dělati 

s koňmi, cokoli chce, a k tomu ještě mu za to dávají peníze?
Proč by ne?
Ale spřežení mezků ti, myslím, svěřují řídit, a kdybys měl 

chuť vzít bič a bít je, nechali by tě.
Kde pak nechali! děl on.
Cože, děl jsem já, nikdo je nesmí bít?
Ó ano, mezkař.
Je to otrok či svobodný?
Otrok.
A tak otroka, jak se podobá, si cení víc než tebe, svého syna, 

a svěřují mu svůj majetek spíše než tobě a nechávají ho dělat, co 
chce, avšak tobě v tom zabraňují? A řekni mi ještě toto. Tebe 
samého nechávají, abys řídil sám sebe, či ani to ti nesvěřují?

Pěkně svěřují!
Tedy někdo tě řídí?
Tento zde, paidagog.72

Snad otrok?
Jak by ne? Náš.
To je věru hrozné, děl jsem já, že svobodný člověk je řízen 

od otroka. A jak tě řídí tento paidagog, co to dělá?
Vodí mě přece do školy k učiteli.
Snad tě neřídí i ti, učitelé?
Ovšemže.
To tedy tvůj otec úmyslně ustanovuje nad tebou velmi 

mnoho pánů a představených. Ale snad tedy když přijdeš domů 
k matce, ta tě nechává dělat, cokoli chceš, aby tě viděla šťast
ným, buď s vlnou nebo s tkaninou, kdykoli pracuje u stavu? 
Vždyť ti jistě nebrání, aby ses dotýkal buď bidélka nebo člunku 
nebo některého jiného z tkalcovských nástrojů.

A on se zasmál a řekl: Bůh ví, Sokrate, netoliko bráni, ale 
byl bych i bit, kdybych se dotýkal.



U Héraklea, děl jsem já, což ses něčím provinil proti otci 
nebo proti matce?

Bůh ví, že ne.
Ale proč ti tedy tak hrozně zabraňují, abys nebyl šťasten 

a nedělal, cokoli bys chtěl, a proč musíš u nich vyrůstat tak, že 
po celý den stále někomu otročíš a zkrátka nesmíš dělat bezmá
la nic podle svého přání? Takto ty nemáš, jak se podobá, 
žádného prospěchu ani z toho tak velikého bohatství, nýbrž 
všichni jím vládnou více nežli ty, ani ze svého tak spanilého 
těla, nýbrž i to jiný hlídá a ošetřuje; ty sám, Lyside, nevládneš 
ničím a nesmíš dělat nic podle svého přání.

Vždyť ještě nejsem dospělý, Sokrate.
To asi u tebe není překážkou, synu Démokratův, neboť as

poň něco, jak se domnívám, ti otec a matka svěřují a nečekají, 
až budeš dospělý. Kdykoli totiž chtějí si dát něco přečíst nebo 
napsat, ustanovují k tomu, jak se domnívám, z domácích lidí 
tebe prvního. Že ano?

Ovšemže.
Tedy přitom ti je jistě dovoleno psát na prvním místě to 

písmeno, které bys chtěl, a které bys chtěl, na druhém; a právě 
týmž způsobem ti je dovoleno číst. A kdykoli vezmeš lyru, 
nezabraňuje ti, jak se domnívám, ani otec ani matka, abys podle 
své vůle kteroukoli strunu napjal a povolil, abys na ni brnkl 
nebo do ní bil tepátkem. Či ti zabraňují?

To přece ne.
Co tedy asi je příčinou, Lyside, že v tomto případě nezabra

ňují, avšak ve věcech, které jsme uváděli před tím, brání?
Asi to, že tyto věci umím, avšak tamty ne.
Dobře, děl jsem já, můj nejmilejší; nečeká tedy tvůj otec 

u tebe na určitý věk, aby ti svěřil všechno, nýbrž v ten den, kdy 
uzná, že jsi moudřejší než on, svěří ti sám sebe i své věci.

Já si tak myslím.
Dobře, děl jsem já; a což váš soused, ten nemá v poměru



k tobě totéž stanovisko jako tvůj otec? Myslíš, že ti svěří do 
správy svůj dům, až uzná, že ty rozumíš hospodářství lépe než 
on, či že sám povede správu?

Myslím, že jej svěří mně.
A co myslíš, Athéňané ti nesvěří své věci, až budou pozoro

vat, že jsi náležitě moudrý?
Zajisté.
U Dia, děl jsem já, co tedy veliký král?73 Když se mu vaří 

maso, zdalipak by svěřil svému nej staršímu synovi, který má 
dostat vládu nad Asií, aby vhodil do polévky cokoli by chtěl, 
či spíše nám, kdybychom k němu přišli a ukázali mu, že my 
rozumíme připravování jídla lépe nežli jeho syn?

Patrně nám.
A jemu by nedovolil vhodit tam ani dost co málo; nás však 

by nechal tam vhodit třeba celé hrsti soli, kdybychom chtěli.
Jak by ne?
A co kdyby jeho syna bolely oči, zdalipak by mu dovoloval, 

nepokládaje ho za lékaře, aby se dotýkal svých očí, či by mu 
v tom bránil?

Bránil by.
Avšak kdyby o nás měl za to, že se vyznáme v lékařství, tu

i kdybychom mu chtěli rozevírat oči a nasypat mu do nich 
popelu, myslím, že by nám v tom nezabránil, soudě, že tomu 
dobře rozumíme.

Máš pravdu.
Zdalipak by nám tedy nesvěřoval i všechny ostatní věci 

spíše než sobě a svému synu, v kterých bychom se mu zdáli 
moudřejšími, než jsou oni sami?

Nutně, Sokrate.
Tak se to tedy má, děl jsem já, milý Lyside; v těch věcech, 

v kterých se staneme znalými, všichni nám svěří moc, Helléni
i barbaři, muži i ženy, a budeme v tom dělat, cokoli budeme 
chtít, a nikdo nám nebude úmyslně překážet, nýbrž sami v tom



budeme svobodni a budeme vládnout nad jinými; ty věci budou 
naše, neboť z nich budeme mít užitek. Avšak v čem si nezíská
me vědění, nikdo nám nesvěří, abychom s tím zacházeli podle 
svého zdání, nýbrž všichni nám v tom budou překážet, pokud 
budou moci, a to netoliko cizí, nýbrž i otec a matka a je-li 
nějaká bytost ještě bližší než oni; sami budeme v těch věcech 
poslušni jiných a ony nám budou cizí, neboť z nich nebudeme 
mít žádného užitku. Připouštíš, že tomu tak jest?

Připouštím.
Zdalipak tedy budeme někomu milí a někdo nás bude mít za 

přátele v těch věcech, v kterých budeme neprospěšní?
To přece ne.
Nyní tedy ani tebe otec nemá rád jako přítele ani nikdo jiný 

nikoho jiného, pokud je neužitečný.
Podobá se, že ne.
Jestliže se tedy staneš moudrým, hochu, všichni ti budou 

přáteli a všichni ti budou příbuznými - neboť budeš užitečný 
a dobrý - pakli však ne, nebude ti přítelem ani nikdo jiný, ani 
otec ani matka ani příbuzní. A je možné, Lyside, být domýšlivý 
na svou moudrost v těch věcech, v kterých člověk ještě vůbec 
není moudrý?

A jak by to bylo možné?
Jestliže tedy ty potřebuješ učitele, ještě nejsi moudrý.
Pravda.
Tedy ani nejsi domýšlivý na svou moudrost, jestliže jsi ještě 

nemoudrý.
Ví bůh, Sokrate, zdá se mi, že ne.
A já jsem po těchto jeho slovech pohlédl na Hippothala 

a málem bych byl udělal chybu. Napadlo mě totiž říci: Takto 
má, Hippothale, milovník rozmlouvat s tím, koho miluje, sni
žovat ho a dělat skromným, a ne jako ty dělat ho pyšným 
a rozmazlovat. Tu, když jsem ho spatřil, jak je od těch řečí pln 
úzkosti a zmatku, vzpomněl jsem si, že chtěl, aby Lysis nepo



zoroval ani jeho přítomnost; proto jsem se sebral a zdržel jsem 
se řeči. A v tom se vrátil Menexenos a posadil se vedle Lysida 
na totéž místo, z něhož dříve vstal. A tu Lysis zcela po dětsku 
a důvěrně mi potichu řekl, aby to Menexenos neslyšel: Sokrate, 
co mluvíš mně, pověz i Menexenovi.

A já jsem řekl: To mu povíš ty, Lyside; vždyť jsi dával dobře 
pozor.

Ovšem že ano.
Nuže tedy pokus se zapamatovat si to co nejlépe, abys mu 

všechno jasně pověděl; jestliže však na něco z toho zapomeneš, 
znova se mne zeptej, jakmile mě potkáš.

Udělám to, Sokrate, velmi rád, buď jist. Ale povídej mu 
něco jiného, abych to slyšel i já, dokud nebude čas jít domů.

Tedy to musím udělat, děl jsem já, když mě k tomu i ty 
vybízíš. Ale hleď, abys mi přispěl na pomoc, až se bude Mene
xenos pokoušet mě vyvracet; či nevíš, že se rád pře?

U Dia, hrozně rád; proto také chci, abys s ním rozmlouval.
Abych se stal směšným?
U Dia, to ne, ale abys ho usadil.
Jak to? děl jsem já. To není snadné, vždyť to je obratný 

člověk, žák Ktésippův. A je tu - nevidíš? - sám Ktésippos.
O nic se nestarej, Sokrate, jen s ním promluv.
Budiž, děl jsem já.
Tu, když jsme my takto sami mezi sebou rozmlouvali, pravil 

Ktésippos: Proč se vy častujete jen sami dva, a nám nedáváte 
podílu v řečech?

Však musíme dát, děl jsem já. Tento zde totiž nechápe cosi 
z mé řeči, ale myslí prý, že to Menexenos ví, a vybízí mě, 
abych se tázal jeho.

Proč se tedy, děl on, netážeš?
Však se budu tázat, děl jsem já. Nuže pověz mi, Menexene, 

nač se tě otáži. Již od svého dětství toužím po jisté věci, právě 
tak jako zase jiný člověk touží po něčem jiném. Jeden totiž



touží mít koně, druhý psy, jiný zlato, jiný pocty; já se chovám 
k těmto věcem mírně, avšak k získávání přátel s velkou milost
nou touhou, a nabýti dobrého přítele bych chtěl raději než 
získat nej lepší na světě křepelku nebo kohouta,74 ano, při Dio
vi, raději nežli koně a psa - myslím, u psa,75 že získat druha by 
mi bylo mnohem milejší než získat Dareiovo zlato nebo i sa
mého Dareia - tak velice jsem já milovný druhů. A tu když se 
tak na vás dívám, na tebe a na Lysida, jsem zaražen a pokládám 
vás za šťastné, že vy, tak mladí, jste s to rychle a snadno si 
získávat tento statek a že jsi ty rychle a silně získal za přítele 
jeho a on zase tebe. Avšak já mám tak daleko k tomu statku, že 
ani nevím, jakým způsobem se jeden druhému stává přítelem, 
nýbrž právě na to se chci zeptat tebe jakožto zkušeného.

Nuže pověz mi: když někdo někoho miluje, kdo se komu 
stává přítelem, milující milovanému či milovaný milujícímu? 
Či v tom není žádný rozdíl?

Mně se zdá, že v tom není žádný rozdíl.
Jak to myslíš? děl jsem já; tedy oba se stávají přáteli sobě 

navzájem, jestliže toliko jeden z nich miluje druhého?
Mně se zdá, že ano.
A což se nemůže stát, že milující není milován od toho, 

koho miluje?
Může.
A zdalipak se může stát, že milující je i nenáviděn? Něco 

takového asi, jak se zdá, někdy zakoušejí i erotičtí milovníci ve 
svém milostném poměru; neboť přitom, že milují jak možná 
nejvíce, jedni se domnívají, že jejich láska není opětována, 
druzí pak, že jsou dokonce nenáviděni. Či se ti nezdá, že to je 
pravda?

Úplná pravda.
Tedy v takovém případě, děl jsem já, jeden miluje a druhý 

je milován?
Ano.



Kdo komu z nich je tedy přítelem? Milující milovanému, ať 
již je snad od něj milován nebo ať je nenáviděn, či milovaný 
milujícímu? Nebo snad v takovém případě žádný z obou není 
žádnému přítelem, jestliže se oba nemilují navzájem?

Věru se podobá, že tomu tak jest.
Tedy nyní máme jiné mínění, než jsme měli dříve. Tehdy 

totiž jsme mínili, že jestliže jeden z obou miluje, jsou oba dva 
přáteli; nyní však, že ani jeden ani druhý není přítelem, jestliže 
nemilují oba dva.

Zdá se.
Není tedy pro milujícího žádného přátelství, když není vzá

jemné lásky?
Podobá se, že ne.
Tedy nejsou ani přátelé koní, když jich koně na oplátku nemi

lují, ani přátelé křepelek, ani zase přátelé psů a vína a tělocviku, 
ani přátelé moudrosti, filosofové, jestliže jich moudrost naoplátku 
nemiluje. Nebo snad každý z těchto druhů lidí miluje tyto před
měty, aniž jsou přátelské, a nemá pravdu básník, jenž pravil:76

Blah, kdo má přátelské děti a jednokopytné koně,
kdo má lovecké psy, s cizincem hostinný svaz.

Mně se nezdá, děl on.
Tedy se ti zdá, že má pravdu?
Ano.
To, co je milováno, je tedy milujícímu přátelské, jak se 

podobá, Menexene, aťjiž samo miluje nebo ať třeba i nenávidí. 
Tak například malé děti, dílem ještě nemilující, dílem i nenávi
dící, kdykoli jsou trestány od matky nebo od otce, přes to, že 
nenávidí, přece jsou i v oné době rodičům ze všeho nejmilejší.

Mně se zdá, že tomu tak jest.
Podle této úvahy není tedy přítelem milující, nýbrž milovaný.
Podobá se.



A nepřítelem tedy nenáviděný, ale ne nenávidící.
Patrně.
Mnozí tedy jsou od nepřátel milováni, avšak od přátel jsou 

nenáviděni, a nepřátelům jsou přáteli, přátelům pak nepřáteli, 
jestliže přátelské je to, co je milováno, a ne to, co miluje. 
A přece to je veliká nelogičnost, milý druhu, spíše však, mys
lím, i nemožná věc, být příteli nepřítelem a nepříteli přítelem.

Podobá se, že máš pravdu, Sokrate.
Tedy jestliže je toto nemožné, bylo by zajisté to, co miluje, 

přátelské tomu, co je milováno.
Patrně.
A tedy zase to, co nenávidí, nepřátelské tomu, co je nenávi

děno.
Nutně.
Z toho tedy zajisté vyplývá, že budeme nuceni uznat totéž, 

co v dřívější úvaze, že člověk je mnohdy přítelem tomu, co mu 
není přátelské, mnohdy pak i tomu, co mu je nepřátelské, kdy
koli totiž miluje to, co jeho nemiluje, nebo i to, co ho nenávidí; 
mnohdy pak že je nepřítelem tomu, co mu není nepřátelské, 
nebo i tomu, co mu je přátelské, kdykoli totiž nenávidí to, co 
jeho nemá v nenávisti, nebo i to, co ho miluje.

Skoro se tak zdá.
Co si tedy počneme, děl jsem já, jestliže přáteli nebudou ani 

milující ani milovaní ani milující i milovaní? Či snad řekneme, 
že se stávají navzájem přáteli někteří jiní lidé vedle těchto 
případů?

Při Diovi, Sokrate, já naprosto nevím, kudy kam.
Snad tedy, Menexene, jsme vůbec nepostupovali správně 

při svém hledání?
Mně se zdá, Sokrate, že nepostupovali, pravil Lysis a hned, 

jak to řekl, se začervenal; zdálo se mi totiž, že mu ta slova 
vyklouzla proti jeho vůli, jak horlivě dával pozor na to, co se 
mluví; toto jeho napětí bylo patrné, i když poslouchal.



Chtěje tedy Menexenovi popřát oddechu a jsa potěšen filo
sofickým zájmem jeho druha, dal jsem se do řeči zase s Lysi
dem a řekl jsem: Lyside, jak se zdá, máš pravdu, že kdybychom 
my správně uvažovali, nikdy bychom takto nebloudili. Nuže již 
nejděme tímto směrem - vždyť ta úvaha jako nějaká cesta se mi 
zdá jaksi obtížnou - avšak je třeba jíti, myslím, tam, kam jsme 
se obrátili, a uvažovat podle básníků; neboť ti nám jsou jakoby 
otci moudrosti a vůdci. Ti zajisté projevují nevšední myšlenky
o přátelích, kteří již přáteli jsou; ale přáteli dělá lidi podle jejich 
tvrzení bůh, sváděje je k sobě navzájem. To vyjadřují, jak 
myslím, asi takto:

neboť zajisté bůh vždy rovného k rovnému vede71

a s ním ho seznamuje; či jsi nepřišel na tento verš?
Zajisté.
To jsi bezpochyby přišel i na spisy velmi moudrých mu

žů, které tvrdí totéž, že podobné je vždy nutně přátelské 
podobnému? To jsou asi ti, kteří rozmlouvají a píší o přírodě 
a o vesmíru.

Máš pravdu.
Nuže tedy, děl jsem já, zdalipak to tvrdí dobře?
Snad.
Snad, děl jsem já, jen s polovice, snad i docela, jenomže my 

to nechápeme. Nám se totiž zdá, že čím blíže přichází špatný 
k špatnému a čím více se s ním stýká, tím větším nepřítelem se 
mu stává. Neboť se dopouští křivd; avšak je asi nemožno, aby 
ti, kdo křivdí, a ti, kterým se křivdí, si byli přáteli. Není tomu 
tak?

Ano, děl on.
Po této stránce by tedy polovice toho výroku nebyla pravdi

vá, ač jestliže si jsou špatní navzájem podobni.
Máš pravdu.



Avšak podle mého mínění chtějí říci, že jen dobří si jsou 
navzájem podobni a přáteli, kdežto zlí, jak se také o nich říká, 
nikdy nejsou podobni ani sami sobě, nýbrž jsou vrtkaví a nevy
rovnaní; a co je samo sobě nepodobné a samo se sebou rozdíl
né, sotva by se stalo podobným nebo přátelským něčemu 
jinému. Či nezdá se tak i tobě?

Zajisté.
Tedy ti, kdo tvrdí, že podobné je přátelské podobnému, 

naznačují, jak se mi zdá, milý druhu, to, že přítelem je jedině 
dobrý dobrému, avšak zlý že nikdy nevstupuje do opravdového 
přátelství ani s dobrým ani se zlým. Jsi téhož mínění?

Přikývl.
Tedy již víme, kdo jsou přátelé; neboť úvaha nám ukazuje, 

že ti, kteří jsou dobří.
Zcela tak se mi zdá.
Mně také, děl jsem já. A přece v tom cítím jakousi obtíž; 

nuže tedy, při Diovi, podívejme se, v čem asi jsem na pochy
bách. Je podobný přítelem podobnému na základě té podobnos
ti a je takový takovému užitečný? Spíše však takto: mohlo by 
cokoli podobného čemukoli podobnému přinášeti nějaký pro
spěch nebo způsobit nějakou škodu, a přitom to neudělat i sa
mo sobě? Nebo by mohlo od něho něco přijmout, co by 
nepřijalo také samo od sebe? Jak by mohly takové strany dojít 
u sebe navzájem zalíbení, kdyby si navzájem nepřinášely žád
nou pomoc? Je to možné?

Není.
A co by nebylo předmětem záliby, jak by mohlo být 

přátelské?
Nijak.
Ale tedy podobný podobnému není přítelem; avšak dobrý je 

asi přítelem dobrému na základě dobrosti, nikoli na základě 
podobnosti?

Snad.



Avšak což není dobrý právě na základě své dobrosti sobě
stačný?

Ano.
A není snad pravda, že soběstačný na základě své soběstač

nosti nic nepotřebuje?
Jak by ne?
A kdo nic nepotřebuje, ani by v ničem neměl zalíbení.
To tedy ne.
A kdo by neměl zalíbení, ani by nemiloval.
Jistě ne.
A kdo nemiluje, není přítelem.
Patrně ne.
Jakpak nám tedy vůbec budou dobří přáteli dobrým, když 

ani, jsou-li od sebe vzdáleni, necítí po sobě navzájem stesku - 
jsou totiž soběstační, i když jsou odloučeni - ani když jsou 
u sebe, nemají ze sebe žádného užitku? Jak by bylo možno, aby 
si takoví lidé sebe navzájem vážili?

Nijak.
To by tedy nebyli přátelé, když by si sebe nevážili.
Pravda.
Tak se podívej, Lyside, jak se zaplétáme. Zdalipak se nekla

meme jaksi v celém rozsahu?
Jak to?
Již jsem kdysi slyšel někoho tvrdit, a právě si na to vzpomí

nám, že prý podobné podobnému a dobří dobrým jsou největ
šími nepřáteli; ano také uváděl za svědka slova Hésiodova,78 že

na hrnčíře nevrazí hrnčíř, a na pěvce pěvec,
na žebráka zas žebrák

a takto prý i všude jinde věci nejpodobnější nutně se nejvíce 
naplňují vzájemnou závistí, řevnivostí a nepřátélstvím, kdežto 
věci nejnepodobnější přátelstvím: chuďas je prý totiž nucen být



přítelem boháči, slabý silnému, aby od něho dostal pomoc, 
nemocný lékaři a každý nevědoucí prý má zálibu ve vědoucím 
a miluje ho. Ano, zacházel v řeči do tvrzení ještě vyššího, tvrdě, 
že je naprosto vyloučeno, aby podobné bylo přátelské podob
nému, ale že pravý opak toho je pravda, že totiž krajní opak je 
nejspíše přátelský krajnímu opaku. Neboť každá věc prý touží 
po svém opaku, a ne po tom, co jí je podobno; tak suché po 
vlhkém, studené po horkém, hořké po sladkém, ostré po tupém, 
prázdné po naplnění, plné po prázdnosti, a tak obdobně i ostatní 
věci. Opak jest prý totiž opaku potravou, neboť podobné by 
nemělo žádný užitek z podobného. A věru, příteli, zdál se při 
této řeči docela duchaplným, neboť mluvil dobře. A jak se zdá 
jeho řeč vám?

Že je dobrá, řekl Menexenos, aspoň takto na poslech.
Máme tedy soudit, že opak je opaku nejspíše přátelský?
Ovšemže.
Budiž, děl jsem já; není to zarážející, Menexene? Vždyť 

hned na nás s radostí skočí ti vševědové, odborníci v logických 
sporech, a zeptají se nás, není-li nepřátelství pravým opakem 
přátelství. Co jim odpovíme? Či není nutno uznat, že mají 
pravdu?

Nutno.
Zdalipak tedy, řeknou, je v přátelském poměru nepřátelské 

s přátelským nebo přátelské s nepřátelským?
Ani jedno ani druhé.
Ale snad spravedlivé s nespravedlivým nebo rozumné s ne

zřízeným nebo dobré se zlým?
Podle mého zdání by tomu tak nebylo.
Avšak jistě, děl jsem já, jestliže je něco něčemu přátelské na 

základě opačnosti, musí být i tyto věci v přátelském poměru.
Musí.
Tedy ani podobné s podobným ani opak s opakem není 

v přátelském poměru.



Podobá se, že ne.
Ještě uvažme i toto. Snad si ještě méně uvědomujeme, že 

přátelství není doopravdy nic z tohoto, nýbrž že se s dobrým 
někdy spřáteluje to, co není ani dobré, ani zlé.

Jak to myslíš? děl on.
Při Diovi, děl jsem já, já nevím, nýbrž vskutku se mně 

samému točí hlava od nesnáze naší úvahy a skoro se zdá podle 
starého přísloví, že krásné je milé a přátelské. Podobá se věru 
něčemu hebkému a hladkému a mastnému; snad proto také 
nám tak snadno může vyklouznout a uniknout, protože je tako
vé. Pravím totiž, že dobré je krásné; ty tak nemyslíš?

Zajisté.
Pravím tedy z věštného tušení, že v přátelském poměru ke 

krásnému a dobrému je to, co není ani dobré ani zlé; a poslyš, 
k čemu přihlíží toto mé tušení. Zdá se mi, že jsou jakoby jakési 
tři rody jsoucen, jednak dobro, jednak zlo, jednak co není ani 
dobro ani zlo; a co se zdá tobě?

Mně také.
A že není přítelem ani dobré dobrému ani zlé zlému ani 

dobré zlému, jako nedovoluje ani dřívější úvaha; zbývá tedy, 
ač je-li něco s něčím v přátelském poměru, že to, co není ani 
dobré ani zlé, je přátelské buď dobrému nebo takovému, jako 
je samo. Vždyť snad by se nic nemohlo stát přítelem zlému.

Pravda.
Avšak ani podobné podobnému, jak jsme před chvílí pravili, 

že ano?
Ano.
Tedy tomu, co není ani dobré ani zlé, nebude přítelem to, co 

je také takové.
Patrně ne.
Z toho tedy plyne, že jedině to, co není ani dobré ani zlé, se 

stává přítelem jedině tomu, co je dobré.
Nutně, jak se podobá.



Nuže, děl jsem já, ukazuje nám, hoši, nynější úvaha dobrou 
cestu? Tak kdybychom, dejme tomu, pomyslili na zdravé tělo, 
to nijak nepotřebuje lékařského umění ani pomoci; má totiž 
všeho dost, takže žádný člověk, je-li zdráv, není přítelem lékaři 
pro své zdraví. Že ano?

Ano, žádný.
Naopak nemocný je mu, myslím, přítelem pro svou nemoc.
Jak by ne?
Nemoc pak je zlo, avšak lékařské umění je věc prospěšná 

a dobrá.
Ano.
A tělo jakožto tělo není ani dobré ani zlé.
Tak jest.
A pro nemoc je tělo nuceno mít rádo a milovat umění lékař

ské.
Zdá se mi.
Tedy to, co není ani zlé ani dobré, stává se přítelem dobrého 

pro přítomnost zlého.
Podobá se.
Avšak patrně dříve, než se samo působením zla, jež v sobě 

má, stane zlým. Vždyť přece když by se stalo zlým, již by nijak 
netoužilo po dobrém a nebylo by mu přítelem; neboť jsme řekli, 
že je nemožné, aby zlé bylo v přátelském poměru s dobrým.

Ano, nemožné.
Nuže dejte pozor na mou řeč. Pravím totiž, že některé věci 

jsou i samy takové, jaké je to, co je u nich přítomno, a některé 
zase ne. Tak například kdyby někdo dejme tomu něco natřel 
nějakou barvou, je ten nátěr přítomen u toho, co bylo natřeno.

Ovšemže.
Nuže, zdali pák je tehdy i ten natřený předmět takové barvy, 

jako to, co je na něm?
Nerozumím, děl on.
Nuže takto, děl jsem já. Kdyby někdo natřel tvé vlasy, jež



jsou světlé, bělobou, zdalipak by tehdy byly vskutku bílé, či jen 
na pohled?

Jen na pohled, děl on.
Avšak bělost by u nich byla přítomna.
Ano.
Ale přece by nicméně ještě nebyly bílé, nýbrž přes přítom

nost bělosti nejsou ani bílé ani černé.
Pravda.
Ale když jim, příteli, touž barvu dá stáří, tehdy se stanou 

takovými, jaké je to, co je v nich přítomno, přítomností bílého 
se stanou bílými.

Jak by ne?
Na to se tedy nyní táži, zdali když je něco u něčeho přítom

no, bude ten mající předmět vždy takový, jako to přítomné, či 
jen tehdy, bude-li to přítomno jistým způsobem, a jinak ne.

Spíše takto.
Tedy také to, co není ani zlé, ani dobré, není za přítomnosti 

zla někdy ještě zlé, avšak někdy se již takovým stane.
Ovšemže.
Tedy kdykoli za přítomnosti zla ještě není zlé, tato pří

tomnost v něm způsobuje touhu po dobru; avšak ta, která to 
činí zlým, zbavuje to i té touhy a zároveň i přátelství s dob
rem. Neboť pak již nelze říci, že to není ani zlé, ani dobré, 
nýbrž je to zlé; avšak zlé, jak jsme viděli, není přítelem 
dobrému.

To jistě ne.
Z toho důvodu můžeme také říci, že ti, kdo již jsou 

moudří, již nejsou přáteli moudrosti, nefilosofují, ať to jsou 
bozi nebo lidé; a naopak že nejsou přáteli moudrosti ani ti, 
kdo mají v sobě nevědomost do té míry, že jsou zlí, neboť 
žádný člověk zlý a nevědomý není přítelem moudrosti. Zbý
vají tedy ti, kdo v sobě mají toto zlo, nevědomost, ale ještě 
nejsou jeho působením naprosto neznalí ani nevědomí, ný



brž ještě uznávají, že nevědí, co vskutku nevědí. Proto tedy 
také jsou filosofickými přáteli moudrosti ti, kteří ještě nejsou 
ani dobří ani zlí, avšak kdo jsou zlí, nefilosofují, ani kdo jsou 
dobří; neboť jak se nám ukázalo v dřívějších úvahách, není 
přítelem ani opačné opačnému ani podobné podobnému. Či se 
nepamatujete?

Ovšemže.
Nyní tedy, děl jsem já, nade vši pochybnost jsme nalezli, 

Lyside a Menexene, co jest přátelské a co ne. Tvrdíme totiž, že 
to, co není ani zlé ani dobré, je pro přítomnost zla přítelem 
dobrému, ať jde o duši nebo o tělo i všude jinde.

Naprosto souhlasili a připouštěli, že tomu tak jest.
Tu jsem měl i já sám velikou radost, jako nějaký lovec, maje 

ke své spokojenosti to, co jsem chtěl dostat. A potom, kde se 
vzalo tu se vzalo, napadlo mě jakési velmi podivné podezření, 
že myšlenky, kterých jsme souhlasně došli, nejsou pravdivé, 
a hned jsem rozmrzen řekl: Běda, Lyside a Menexene, skoro se 
zdá, že naše zbohatnutí je pouhý sen.

Co vlastně myslíš? řekl Menexenos.
Bojím se, děl jsem já, že jsme snad přišli na nějaké takovéto 

nepravdivé řeči79 o tom, co je přátelské, jakoby na nějaké 
chybné mluvky.

Jak to?
Uvažujme takto, děl jsem já: kdo je přítelem, zdalipak se 

jeho přátelství k něčemu vztahuje, či ne?
Nutně.
Zdalipak nemá žádný účel a žádnou příčinu, či má nějaký 

účel a nějakou příčinu?
Má nějaký účel a nějakou příčinu.
Zdalipak je při tom onen účel, pro který je přítel příteli 

přítelem, přátelský, či ani přátelský ani nepřátelský?
Nesleduji dobře tu myšlenku.
Není divu, děl jsem já; ale takto snad půjdeš spolu a také já,



myslím, budu lépe vědět, co mluvím. Nemocný, řekli jsme před 
chvílí, je přítelem lékaři, tak?

Ano.
Není-li příčinou toho přátelství s lékařem nemoc a účelem 

zdraví?
Ano.
A nemoc je zlo?
Jak by ne?
A co zdraví? děl jsem já; je to dobro či zlo, či ani to ani to?
Dobro.
Řekli jsme tedy, jak se podobá, že tělo, jež není ani dobré 

ani zlé, je pro nemoc, to jest pro zlo, v přátelském poměru 
k lékařství a že lékařství je dobro; lékařství si dobylo přátelství 
za účelem zdraví a zdraví je dobro. Že ano?

Ano.
Je zdraví věc přátelská, či nepřátelská?
Přátelská.
A nemoc nepřátelská.
Ovšemže.
Tedy věc zlá a nepřátelská je příčinou a věc dobrá a přátel

ská účelem toho, že to, co není ani zlé ani dobré, je v přátel
ském poměru k dobrému, 
f Patrně.

Tedy příčinou přátelství k věci přátelské je věc nepřátelská 
a účelem věc přátelská.

Podobá se.
Dobrá, děl jsem já. Když jsme již zde, hoši, dejme si pozor, 

abychom se nedali oklamat. Závěr, že přátelské je přátelské 
přálelskému, nechávám stranou, a že podle něho podobné je 
přátelské podobnému, což je podle našeho soudu nemožné; ale 
přece, aby nás nynější tvrzení neoklamalo, uvažme toto. Lékař
ství, pravíme, je přátelsky milé za účelem zdraví.

Ano.



Není-li tedy i zdraví přátelsky milé?
Ovšemže.
Jestliže tedy je to věc milá Je milá za nějakým účelem.
Ano.
A tím účelem je asi něco přátelsky milého, ač jestliže to 

půjde důsledně za myšlenkou dříve uznanou.
Ovšemže.
Nebude-li pak zase i ona milá věc mít účelem něco milého?
Ano.
Tu zajisté buď musíme takto jít až do únavy nebo přijít 

k nějakému začátku, který již nepovede k jiné milé věci, nýbrž 
dojde se k tomu, co je první milé a co je podle našeho soudu 
účelem všech ostatních přátelských vztahů.

Nutně.
To tedy jest, co chci říci, zdali snad všechny ostatní věci, 

které jsou podle naší řeči milé za účelem onoho začátku, 
nejsou jen jakési jeho obrazy a neklamou nás, zatímco vprav
dě milé je to první. Pomysleme si takto: kdykoli někdo přiklá
dá něčemu velikou cenu, jako například otec někdy pokládá 
syna za dražšího nad všecky ostatní statky, zdalipak by takový 
v zájmu toho, že mu je syn nade všecko, nepřikládal velikou 
cenu i něčemu jinému? Například kdyby zpozoroval, že syn 
vypil bolehlav, zdalipak by nepřikládal velikou cenu vínu, 
kdyby se domníval, že to zachrání jeho syna?

Jak by ne?
Ne-li i nádobě, v které by bylo víno?
Ovšemže.
Zdalipak tehdy přikládá bez rozdílu všemu stejnou cenu, 

hliněné číšce jako svému synu nebo třem mírkám vína jako 
synu? Nebo se to má asi takto: všechen takový zájem není 
obrácen k těmto věcem, které jsou opatřovány za nějakým 
účelem, nýbrž k tomu, proč jsou opatřovány všechny takové 
věci. Často sice říkáme, že si mnoho ceníme zlato a stříbro; ale



nicméně doopravdy tomu asi není tak, nýbrž nade všechno 
nejdražší nám je to, o čem se ukáže, že proto se opatřuje i zlato
i všechny věci, které se opatřují. Nebudeme tak soudit?

Ovšemže.
Neplatí snad táž úvaha i o přátelství? Neboť při všech vě

cech, o kterých říkáme, že nám jsou milé za účelem něčeho 
druhého milého, je to patrně jen slovo; ve skutečnosti však je 
podle všeho přátelsky milé to samo, co je cílem všech těchto 
tak řečených přátelství.

Zdá se, že tomu tak jest.
Tedy to, co je ve skutečnosti milé, není milé pro něco jiného 

milého?
Pravda.
To je tedy vyřízeno, že milé není milé pro něco jiného 

miléhó; ale zdali pak dobré je milé?
Mne se zdá, že ano."
Zdalipak je tedy dobré milováno pro zlé? Mohlo by tomu 

totiž být takto: dejme tomu, že ze tří věcí, o kterých jsme před 
chvílí mluvili, totiž dobrého, zlého a toho, co není ani dobré ani 
zlé, by ty dvě zůstaly, ale zlo by odešlo pryč a ničeho by se 
nedotýkalo, ani těla ani duše ani ničeho z ostatních věcí, o kte
rých soudíme, že samy o sobě nejsou ani zlé ani dobré zda
li pak by tehdy tomu bylo tak, že by nám dobré nebylo 
k žádnému užitku, nýbrž by se stalo neužitečným? Vždyť kdy
by nám již nic neškodilo, naprosto bychom nepotřebovali žád
né pomoci, a takto by se tehdy zřejmě ukázalo, že jsme měli 
zálibu v dobrém a milovali je pro zlé, pokládajíce dobré za lék 
proti zlu, a zlé za nemoc; a když není nemoci, naprosto není 
potřebí léku. Zdalipak se to má s dobrem takto a je toliko pro 
zlé milováno od nás, kteří jsme uprostřed mezi zlem a dobrem, 
kdežto samo pro sebe není k žádnému užitku?

Podobá se, děl on, že se to tak má.
Tedy onen předmět našeho přátelství, který je, jak jsme



viděli, cílem pro všechny ostatní přátelské vztahy - o těch jsme 
řekli, že jsou milé pro něco druhého milého - naprosto se těmto 
nepodobá. Tyto se totiž nazývají milými pro něco jiného milé
ho, avšak to, co je vskutku milé, je svou povahou patrně pravý 
opak toho; ukázalo se nám totiž, že je milé pro něco nemilého, 
a kdyby to nemilé odešlo, tu, jak se podobá, již nám není milé.

Zdá se mi, že ne, podle nynější úvahy.
U Dia, děl jsem já, jestliže zmizí zlo, to se již nebude cítit 

ani hlad ani žízeň ani žádná jiná z takových věcí? Či hlad sice 
bude, jestliže budou lidé a ostatní živokové, avšak ne škodlivý? 
A bude také žízeň i ostatní žádosti, ale ne zlé, protože zlo 
zmizelo? Či snad je směšná ta otázka, co asi tehdy bude nebo 
nebude? Neboť kdo to ví? Ale toto jistě víme, že nyní může mít 
hladovějící z hladu škodu, avšak může mít i prospěch. Že ano?

Ovšemže.
Jistě pak i žíznící i po všech ostatních takových věcech 

toužící někdy po nich touží s prospěchem, jindy se škodou, 
a někdy ani tak, ani tak.

Rozhodně.
Tedy budou-li mizeti zlé věci, proč by měly spolu se zlými 

mizeti ty, které právě nejsou zlé?
Není žádné příčiny.
Budou tedy žádosti, které nejsou ani dobré ani zlé, i jestliže 

zmizejí zlé věci.
Patrně.
Nuže je možno, aby člověk, když cítí žádost a touhu, nemi

loval to, čeho si žádá a po čem touží?
Mně se zdá, že ne.
Budou tedy, jak se podobá, i když zlé věci zmizejí, některé 

věci přátelsky milé.
Ano.
Avšak kdyby zlo bylo příčinou toho, že něco je milé, nebylo 

by po jeho zmizení jedno druhému milé. Neboť když zmizí



příčina, bylo by, tuším, nemožno, aby ještě trvalo to, co bylo 
touto příčinou způsobováno.

Správně mluvíš.
Jistě pak jsme souhlasně uznali, že přátelství má nějaký před

mět a nějakou příčinu; a domnívali jsme se tehdy, že zlo je příči
nou toho, že to, co nenf ani dobré ani zlé, přátelsky miluje dobro.

Pravda.
Avšak nyní se ukazuje, jak se podobá, jakási jiná příčina 

přátelského milování ve smyslu činném i trpném.
Podobá se.
Zdali pak je tedy vskutku, jak jsme právě mluvili, žádost 

příčinou přátelství, a to, co touží, je tehdy, když touží, v přátel
ském poměru k předmětu své touhy, kdežto náš dřívější výklad 
přátelství byly jen jakési plesky třesky jako nějaká dlouhá 
básnická skladba?

Zdá se.
Ale to, co touží, děl jsem já, touží přece jistě po tom, čeho 

postrádá, že ano?
Ano.
Tedy postrádající je milovné toho, čeho postrádá.
Zdá se mi.
Postrádajícím pak se stává to, čemu se něco odnímá.
Jak by ne?
Jak se tedy podobá, předmětem lásky i přátelství i touhy je 

patrně něco vlastního a příbuzného, Menexene a Lyside.
Souhlasili.
Vy tedy, jestliže jste vespolek přáteli, jste si přirozenou 

povahou jaksi příbuzní.
Rozhodně.
A jestliže tedy někdo po někom druhém touží, hoši, nebo ho 

miluje, nikdy by netoužil ani nemiloval ani nebyl přítelem, 
kdyby nebyl milovanému jaksi příbuzný buď duší nebo někte
rou dušcvni vlastností nebo povahou nebo vnější podobou.



Ovšemže, řekl Menexenos; Lysis však mlčel.
Dobrá, děl jsem já. Ukázalo se nám tedy nutným milovati 

to, co je přirozenou povahou příbuzné.
Podobá se.
Pravý a nejen strojený milovník musí tedy nutně být milo

ván od předmětu své lásky.
Tu Lysis a Menexenos jaksi stěží přisvědčili, avšak 

Hippothalés od radosti hrál všemi barvami.
A já jsem řekl, chtěje prozkoumat tu myšlenku: Jestliže je 

nějaký rozdíl mezi příbuzným a podobným, tu by asi, jak se mi 
zdá, Lyside a Menexene, naše úvaha o tom, co je přátelské, 
něco v sobě měla; pakli však podobné a příbuzné je totéž, není 
snadné odmítnout dřívější myšlenku a popřít, že podobné je 
podobnému na základě své podobnosti neužitečné; uznat ne
užitečné za přátelské je nesmysl. Chcete tedy, děl jsem já, když 
jsme jakoby opilí od té rozpravy, abychom připustili a řekli, že 
příbuzné je něco jiného než podobné?

Ovšemže.
Zdali pak tedy také o dobru budeme tvrdit, že je všemu 

příbuzné, kdežto zlo že je cizí? Či řekneme, že zlo je příbuzné 
zlu, dobro dobru, a tomu, co není ani dobré ani zlé, to, co není 
ani dobré ani zlé?

Řekli, že takto je podle jejich mínění jedno druhému příbuzné.
Tak tedy, hoši, jsme zase vpadli do těch výpovědí o přátel

ství, které jsme prve odmítli; neboť takto bude nespravedlivý 
nespravedlivému a zlý zlému zrovna tak dobře přítelem jako 
dobrý dobrému.

Podobá se.
A což řekneme-li, že dobré a příbuzné je totéž? Neznamená 

to snad, že jedině dobrý je přítelem dobrému?
Ovšemže.
Avšak přece jsme myslili, že jsme sami vyvrátili i tuto 

myšlenku; či se nepamatujete?



Pamatujeme se.
Co bychom tedy ještě dělali s touto otázkou? Či je patrno, 

že nic? Chci tedy, jako dělají odborníci na soudech, shrnout 
všechno, co bylo řečeno. Jestliže ani milovaní ani milující, ani 
podobní ani nepodobní, ani dobří ani příbuzní, ani ty ostatní 
druhy, které jsme probrali - já si to totiž pro velké množství již 
nepamatuji nuže jestliže nic z toho není přátelské, já již 
nemám, co bych řekl.

Po těchto slovech měl jsem již v úmyslu vyzvat k rozmluvě 
někoho jiného ze starších posluchačů; a tu jako nějací neblazí 
daimonové přišli paidagogové, Menexenův a Lysidův, s jejich 
bratry, volali na ně a poroučeli jim jít domů; neboť bylo již 
pozdě. Tu jsme je nejprve i my i kolemstojící odháněli; ale 
když nás nic nedbali, nýbrž špatnou řečtinou nás zlostně odbý
vali80 a stále stejně je volali - zdálo se nám, že se o Hermajích81 
podnapili a že s nimi není žádná řeč - tu přemoženi od nich 
jsme ukončili rozmluvu. Přece však, když již odcházeli, jsem 
já řekl: Lyside a Menexene, nyní jsme se stali směšnými, i já, 
starý muž, i vy. Řeknou totiž tito zde odcházejíce, že my se 
domníváme, že jsme vespolek přáteli - neboť i sebe počítám 
mezi vás - ale co je přítel, to že jsme ještě nedovedli nalézt.


