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VEŠEL jsem do školy učitele Dionysia a uviděl si. i 
jsem tam některé velmi hezké chlapce z dobrých rodin ’’ 1 J

i jejich milovníky. Dva z těch mladíčků se právě přeli, 
ale oč, to jsem dobře neslyšel. Bylo však patrno, že 
se prou buď o Anaxagoru nebo o Oinopida; aspoň 
bylo vidět, jak rýsují kružnice, a napodobovali ruka
ma jakési úhly, naklánějíce se a velmi horlivě si 
počínajíce. A já — seděl jsem totiž vedle milovníka 
jednoho z nich — tu tedy jsem ho šťouchl lok lem 
a zeptal jsem se, do čeho asi jsou ti mladíčkové lak 
horlivě zabráni, a řekl jsem: To je jistě asi něco veli
kého a krásného, že se tím zabývají s tak velikou 
horlivostí?

On pak řekl: Jaká pak velikost a krása! Ti žvasta jí 
u věcech nad zemí a vedou filosofické tlachy.

A já, podiviv se jeho odpovědi, řekl jsem: Mladý 
muži, tobě se zdá ošklivým zabývali se filosofií? Nebo 
proč mluvíš tak příkře?

A ten druhý — seděl totiž blízko něho a byl to jeho 
sok v lásce — uslyšev mou otázku a jeho odpověď, 
řekl: Nic z toho nemáš, Sokrate, ptát se tuhle loho, 
zdali pokládá filosofii za něco ošklivého. (li nevíš
o něm, že po celý svůj život nedělá nic jiného než se 
rve a plní si žaludek a spí? Proto co sis myslil, že 
odpoví jiného, nežli že filosofie je něco ošklivého?

Byl pak tento z těch dvou milovníků vycvičen
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v uborecli musických, kdežto ten druhý, kterého haněl, 
v gymnastice. A uzdálo sc mi. že musím toho prvního 
nechat být, toho, kterého jsem se tázal, protože ani 
sám si neosoboval, že by byl znalý v řečech, nýbrž 
v činech, a vyptat se toho druhého, osobujícího si 
větší moudrost, abych od něho podle možnosti do
sáhl nějakého prospěchu. Řekl jsem tedy: Dal jsem tu 
otázku obecně; jestliže pak myslíš, že bys ty na ni 
odpověděl lépe než tento, táži se tebe na totéž jako 
jeho: zdá se ti, že zabývat sc filosofií je krásné či ne?

A tu sotva ti dva mladíčkové uslyšeli tyto naše řeči, 
umlkli a ustávše ve své při sami se stali našimi po
sluchači. A co pocítili ti milovníci, nevím, ale já sám 
jsem byl vzrušen; vždycky totiž bývám vzrušen od 
mladých krasavců. Avšak zdálo se mi. že i ten druhý 
je znepokojen neméně nežli já; avšak přece mi od
pověděl, a to velmi domýšlivě. Pravil: Když bych 
pojal mínění, Sokrate, že filosofovali je ošklivé, tu 
bych ani sebe nepokládal za člověka ani jiného takto 
smýšlejícího — při tom ukazoval na svého soka a 
mluvil hodně hlasitě, aby ho milovaný chlapec slyšel.

A já jsem řekl: Zdá sc ti tedy filosofování krásným?
Ovšem že ano, řekl.
Nuže, řekl jsem, zdá se ti snad, že je možno věděli

o kterékoli věci, zdali je krásná či ošklivá, jestliže
o ní člověk vůbec neví, co jest?

To ne.
Víš tedy, co je filosofovali?
Ovšemže.
Co to tedy jest? zeptal jsem se.
Co jiného, než jak to vyjadřují slova Solonova? 

Solon totiž kdesi praví:

učím sc každý den mnohému, i když jsem stár

a také mně se zdá, že kdo hodlá být filosofem, musí 
se takto stále něčemu učili i v mladším věku i v star
ším, aby se za svůj život naučil co nejvíce věcem.

A mně se nejprve zachtělo něco říci, ale potom 
jsem se nějak rozmyslil a otázal jsem se ho, zdali 
pokládá filosofii za mnoho učení.

A on řekl: Ovšem.
A domníváš se, že filosofie je věc toliko krásná, 

či také dobrá? pravil jsem já.
Také dobrá, ovšem.
Zdali pak to vidíš ve lilosolii jako nějakou zvlášt

nost. či se ti zdá, že tomu tak jest i v ostatních 
oborech? Na příklad pokládáš filogymnastii netoliko 
za krásnou věc, nýbrž i za dobrou? Či ne?

On pak velmi záludně dal dvě odpovědi: Vůči tuhle 
tomu tvrdím, že ani za to ani za to, avšak vůči tobě, 
Sokrate, uznávám, že to je věc krásná i dobrá; nebof 
soudím správně.

Tu jsem se otázal: Zdali pak také pokládáš za filo
gymnastii mnoho cvičení v gymnasiích?

A 011 řekl: Ovšemže, právě tak jako ve filosofování 
pokládám mnoho učení za filosofii.

A já jsem pravil: Nuže myslíš, že ti, kdo pěstují 
gymnastiku, touží po něčem jiném či po tom, co jim 
způsobí, aby byli v dobrém stavu co do těla?

Po tomto.
Nuže zdali pak ta mnohá cvičení působí, aby bylo 

tělo v dobrém stavu?
Jak by také, odpověděl, mohl někdo mít tělo v dob- 134 

rém stavu jen od málo cvičení?
A tu se mi uzdálo, že již musím rozhýbat toho tělo

cvikáře, aby mi pomohl pro svou zkušenost v gym
nastice. A tak jsem se ho otázal: Co pak ty nám 
mlčíš, můj milý. když tento zde mluví tyto věci? či se
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zdá i tobě, že lidé mají těla v dobrém stavu od mnoha 
cvičení či od přiměřených?

Řekl: Já jsem si myslil, Sokrate, že jak se říká i vepř 
by poznal, žc jen přiměřená cvičení způsobují dobrý 
stav tělesný; jak by to tedy nepoznal muž, který nespí 
a nejí a má chřtán neomačkaný a je hubený od lámání 
hlavy?

Z těchto jeho slov měli ti mladíčkové radost a za
smáli se jim, ale ten druhý se začervenal.

A já jsem řekl: Nuže co. ty již připouštíš, žc ani 
mnoho ani málo cvičení nepůsobí, aby lidé měli těla 
v dobrém stavu, nýbrž přiměřená cvičení? Či chceš 
zápasit s námi dvěma o tu věc?

A on odpověděl: S tuhle tím bych se docela rád 
pustil do zápasu a jsem si jist, že bych stačil obhájit 
předpoklad, který jsem učinil, a také kdybych byl 
učinil ještě horší — vždyf to nic není — ale vůči tobě 
naprosto nepotřebuji být nesmyslně umíněný, nýbrž 
souhlasím, že ne mnohé, ale přiměřené cviky způso
buji v lidech dobrý stav.

A co pokrmy? řekl jsem, přiměřené či mnohé?
Souhlasil, že i pokrmy přiměřené.
Λ tak jsem ho ještě přinucoval, aby i o všech ostat

ních věcech, týkajících se těla uznal, že nejprospěš
nější jest jejich náležitá míra a ne veliké množství 
ani malé; a souhlasil se mnou, že náležitá míra.

A co, řekl jsem, věci týkající se duše? Z věcí, které 
se jí podávají, prospívají ty, které jsou přiměřené, či 
ly, které jsou bezměrné?

Přiměřené.
Nejsou-li pak jednou z věcí podávaných duši laké 

nauky?
Souhlasil. i
1 z těch tedy prospívají přiměřené a ne mnohé?

Pravil, že ano.
Nuže koho bychom se správně otázali, jaká cvičení 

a jaké pokrmy jsou přiměřené pro tělo?
Souhlasně jsme uznávali všichni tři, že lékaře nebo 

cvičitele.
A koho o zasévání semen, kolik je náležitá míra?
1 o tom jsme souhlasně uznávali, že rolníka.

A koho bychom se správně otázali o zasazování 
a zasévání nauk do duše, kolik jich a jaké jsou 
přiměřené?

Tu jsme již byli všichni plni rozpaků; a já jsem se 135 

žertem zeptal: Přejete si, když my jsme 11a rozpacích, 
abychom se otázali zde těchto chlapců? Či snad se 
stydíme, jako řekl Homer o těch ženiších, kteří ne
chtěli, aby byl někdo jiný, kdo by napjal ten luk?

Když pak se mi zdálo, že nemají dosti odvahy k roz
mluvě o té věci, pokoušel jsem se jinou cestou zkou
mali a řekl jsem: Jaké vlastně lo asi jsou nauky, 
kterým se má učit, kdo chce být filosofem, když to 
nejsou ani všechny ani mnohé?

Ujav se slova pravil ten moudřejší: Nejkrásnější 
z nauk a příhodné by byly asi ty, z kterých by měl 
člověk největší jméno ve filosofii; a největší jméno by 
měl, jestliže by se zdálo, že je zkušený ve všech umě' 
nich, a když ne ve všech, aspoň v co největším jejich 
počtu a nejvíce v těch významných, když by se z nich 
naučil tomu, čemu se naučili přísluší svobodným 
občanům, všemu tomu, co souvisí s důmyslem, ne co 
souvisí s ruční prací.

Zdali pak to míníš tak, řekl jsem já, jako ve stavi
telství? Tam totiž bys dostal tesaře za pět nebo šest 
min, ale dokonalého stavitele ani za deset tisíc dra
chem; je jich věru asi málo i mezi všemi Helleny.
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Míníš snad něco takového? A 011 uslyšev mě souhlasil, 
že i sám míní takovou věc.

Tu jsem se I10 otázal, zdali není nemožné, aby se 
jeden a týž člověk takto naučil pouhým dvěma umě
ním, neřku-li mnohým a velikým. Ο11 pak řekl: Ne
rozuměj mi, Sokrate, tak, jako bych tvrdil, že člověk 
zabývající se filosofií má znát každé jednotlivé umění 
tak důkladně jako sám odborník. Ne, nýbrž má je 
znát tak, jak náleží muži svobodnému a vzdělanému, 
aby byl schopen lépe než shromážděná společnost 
sledovat výklady odborníkovy a také sám k nim při
spívat svým míněním, takže by se zdál nejvzdělaněj
ším a nejmoudřejším z těch, kdo jsou kdy přítomni 
při teoretickém vykládání nebo praktickém provádění 
odborných umění.

A já jsem byl ještě v nejistotě, co chce ta jeho řeč, 
a proto jsem řekl: Rozumím snad, jakého to myslíš 
muže filosofa? Zdá se mi totiž, že myslíš něco tako
vého, jako jsou v zápasnictví borci pětibojc v poměru 
k běžcům nebo k zápasníkům v křížku. Neboť oni 
zůstávají za těmito v jejich zápasech a jsou proti nim 
druzí, avšak z ostatních zápasníků jsou první a vítězí 
nad nimi. Něco takového snad asi myslíš, že způsobuje
i filosofování těm, kteří se zabývají tímto zaměstná-

i36 ním: že totiž zůstávají v důmyslu týkajícím se umění 
za prvními, avšak mají druhé místo a vynikají nad 
ostatními; tímto způsobem že se stává pěstitel filosofie 
jaksi mužem ve všech oborech »skoro dokonalým«. 
Zdá se mi, že takového nějakého ukazuješ.

Je vidět, Sokrate, že dobře chápeš, jak to je s filo
sofem, když jsi I10 přirovnal k borci v pětiboji. Jest 
totiž zrovna takový, že neslouží žádné činnosti a 
v ničem se s námahou nepropracuje až k důkladnosti, 
takže by byl pro péči o tuto jednu věc vzdálen ode
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všech ostatních, jako jsou odborníci, nýbrž ve všech 
má přiměřenou účast.

Po léto odpovědi jsem se ho ptal, snaže se jasně 
znáti jeho mínění, zdali pokládá dobré lidi za užitečné 
či neužitečné.

Ovšem že za užitečné, Sokrate.
Nuže tedy jestliže jsou dobří užiteční, jsou špatni 

neužiteční?
Souhlasil.
A co filosofové, pokládáš je za užitečné či ne?
Ο11 souhlasil, že za užitečné, a dodal, že je pokládá 

za nejužitečnější.
Jestliže máš pravdu, nuže poznejme, kde asi jsou 

nám užiteční lilo »skoro dokonalí« muži. Je loliž 
zřejmé, že filosof je horší než každý z odborníků 
v jednotlivých uměních.

Souhlasil.
Nuže, pravil jsem, kdyby ses buď sám rozstonal 

nebo někdo z tvých milých, o které máš veliký zájem, 
zdali pak bys, chtěje nabyli zdraví, dal přivésti do 
domu onoho skoro dokonalého či bys vzal lékaře?

Oba dva, odpověděl.
Nemluv mi. pravil jsem, o obou, nýbrž řekni, které

ho z obou spíše a dříve.
O tom by nikdo nezapochyboval, že spíše i dříve 

lékaře.
A co na lodi zmítané bouří, komu bys spíše svěřil 

sebe i své věci, kormidelníku či filosofu?
Jistě kormidelníku.
Není-li pak tomu tak i ve všech ostatních věcech, 

že pokud je pro ně odborník, není filosof užitečný?
Patrně.
Není-li pak nám nyní filosof jakýsi neužitečný člo
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věk? Máme totiž asi vždycky odborníky; a uznali 
jsme, že dobří jsou užiteční, špatní však neužiteční.

Byl nucen souhlasili.
Nuže co dále? Mám se tě zeplat, či jesl poněkud 

nezpůsobné se zeptat —
Zeptej se, co chceš.
Nic nehledám jiného, pravil jsem, než abychom se 

>37 dorozuměli o tom, co bylo řečeno. Má se to asi takto. 
Uznali jsme souhlasně, že filosofie je krásná věc a že 
sami jsme filosofové, filosofové pak že jsou dobří, 
dobří žc jsou užiteční, kdežto špatní neužiteční; ale 
pak zase jsme souhlasně uznali, žc pokud jsou odbor
níci, jsou filosofové neužiteční a že odborníci jsou 
vždycky. Nebyly tyto myšlenky souhlasně uznány?

Ovšemže, odpověděl.
Tedy souhlasně uznáváme, jak se podobá, podle 

tvé řeči toto: znamená-li filosofování být znalý v umě
ních tím způsobem, jak ty pravíš, jsou filosofové špat
ní a neužiteční, pokud jsou na světě umění. Ale snad 
to s nimi, příteli, tak není a snad neznamená filosofo
vat usilovně se zabývat odbornými pracemi, ani žít 
shrben v mnohodělnosti ani v mnohém učení, nýbrž 
něco jiného, neboť já jsem se domníval, že tohle je 
docela i úhona a že se těm, kteří se usilovně zabývají 
odbornými pracemi, říká lidé řemeslní. Zdali mám 
tedy pravdu, dovíme se zřejměji takto, jestliže mi od
povíš na tohle: kdo umějí správně krotit koně? Zdali 
pak ti, kteří je činí nejlepšími, či jiní?

Kteří je činí nejlepšími.
A co kteří umějí nejlepšími činit psy, neumějí je 

laké správně krotit?
Ano.
Tedy totéž umění i činí nejlepšími i správně krotí?
Zdá se mi, pravil.
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A což, zdali pak totéž umění, které Činí nejlepšími 
a správně krotí, také rozeznává dobré a špatné, či je 
to některé jiné?

Totéž.
Nuže budeš chtít to uznat i o lidech, že které umění 

činí lidi nejlepšími, že to také správně krotí a roze
znává dobré a špatné?

Ovšemže.
Není-li také pravda, že které tak působí na jednoho, 

že tak působí i na mnohé a které na mnohé, že i na 
jednoho?

Ano.
A lak je tomu i u koní i u všech ostatních věcí?
Tak.
Která je to tedy znalost, která správně krotí ty, kdo 

si v obcích nezřízeně vedou a přestupují zákony? 
Není to soudcovství?

Ano.
Nazýváš snad některou jinou znalost také spravedl

ností či tuto?
Ne, nýbrž tuto.
Tedy zajisté kterou znalostí lze správně krotit, tou 

také se poznávají dobří a špatní?
Ano, tou.
A kdo poznává jednoho, pozná i mnohé?
Ano.
A kdo nepoznává mnohých, nepozná také jednoho?
Ano.
Kdyby lo tedy byl kůň a nepoznával by špatných a 

dobrých koní, nepoznával by ani sebe, jaký asi jesl?
Ano.
A kdyby to byl vůl a nepoznával by špatných a dob

rých volů, nepoznával by ani sebe, jaký asi jest?
Ano, pravil.
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A tak i kdyby to byl pes?
Souhlasil.
A co když to je člověk a nepoznává dobrých a spal

ných lidí, zdali pak není pravda, že nezná i sám sebe, 
je-li dobrý či špatný, když také on sám je člověk?

Připouštěl.
Neznali sám sebe znamená být rozumný či nebýt 

rozumný?
Nebýt rozumný.
Tedy znát sám sebe jest býti rozumný?
Ano.
Tedy to přikazuje, jak se podobá, len nápis v Del- 

fech, pěstovat rozumnost a spravedlnost.
Podobá se.
Toutéž zdatností umíme správně krotit?
Ano.
Není-li pravda, že pokud jí umíme správně krotil, 

je to spravedlnost, a pokud důkladně poznával i sebe
i jiné, rozumnost?

Podobá se.
Tedy spravedlnost a rozumnost je totéž?
Patrně.
A zajisté i obce jsou v dobrém stavu tak, když jsou 

trestáni li, kdo se dopouštějí bezpráví.
Máš pravdu.
To je tedy také umění politické.
Souhlasil.
A co když obec správně spravuje jeden muž, nemá 

jméno tyran a král?
Ano.
Nespravuje ji uměním královským a samovládným?
Tak jest.
I tato umění jsou tedv totožná s oněmi?
Patrně.
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A co když jeden muž správně spravuje dům, které 
má jméno? Ne snad hospodář a pán?

Ano.
Zdali pak i tento dobře spravuje dům spravedlností 

či snad některým jiným uměním?
Spravedlností.
Jest to tedy, jak se podobá, totéž, král, tyran, poli- 

Iik, hospodář, pán, rozumný, spravedlivý. A jedno 
jest umění královské, samovládné, politické, panské, 
hospodářské, spravedlnost, rozumnost.

Zdá se tak.
Pro filosofa je jistě ošklivé nedovést, kdykoli lékař 

něco mluví o nemocných, sledovati jeho výklady ani 
něčím přispívali v slově nebo v činu, a právě tak, 
kdykoli jde o některého jiného z odborníků. Avšak 
kdykoli mluví soudce nebo král nebo někdo jiný 
z těch, které jsme právě vyjmenovali, tu není ošklivé, 
nebýti schopen sledovati v těchto oborech ani v nich 
přispívat?

Jak by nebylo ošklivé, Sokrate, nic nemoci přispí
vali v tak důležitých oborech?

Zdali pak tedy máme říci, že i v těchto oborech má 
být filosof jako borec v pětiboji a »skoro dokonalý*, 
že má být v nich všech na druhém místě a proto ne
užitečný, pokud tu je někdo z těchto odborníků? Či že 
za prvé nemá svůj dům svěřovat jinému ani nemá mít 
v této věci druhé místo, nýbrž že má sám krotili a 
správně vykonávali soudcovský úřad, má-li být jeho 
dům dobře spravován?

Souhlasil se mnou.
A dále by jistě bylo, příteli, ošklivé, když mu jeho 

přátelé svěřují úkoly rozhodčího soudce nebo když mu 
obec ukládá něco rozhodovali nebo souditi, aby se
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i39 ukazoval v těchto věcech druhým nebo třetím a nebyl 
na prvním místě.

Zda se mi.
Zdaleka nám to tedy není tak, můj nejmilejší, že by 

filosofování bylo mnohé učení a pracování v odbor
ných uměních.

Po těchto mých slovech ten moudrý, zastyděv se pro 
své dřívější řeči, umlkl, a ten nevzdělaný řekl, že je 
tomu tak; a ostatní projevili pochvalu nad tím, co 
bylo řečeno.
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