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Démodokos, Sókratés, Theagés82

Démodokos Sokrate, potřeboval bych si s tebou o čemsi 
promluvit mezi čtyřma očima, máš-li kdy; a také máš-li něco 
na práci ne příliš důležitého, přece si pro mne udělej chvilku.

Sókr. Ano, jsem volný, a zvláště ovšem pro tebe. Nuže 
přeješ-li si něco se mnou mluvit, můžeš.

Dém. Nepřeješ si tedy, abychom zašli stranou sem do slou
pové chodby Dia Osvoboditele?83

Sókr. Ano, myslíš-li.
Dém. Pojďme tedy. Sokrate, všechno, co roste, chová se, jak 

se zdá, týmž způsobem, i rostliny i živokové a zejména také 
člověk. Tak u rostlin je nej snazší pro nás, kteří vzděláváme 
zemi, opatřiti všechny věci před sázením i samo zasazení a za
setí; avšak když to, co je zasazeno, počne žít, potom nastává 
veliké, nesnadné a obtížné ošetřování toho, co vyklíčilo. Podo
bá se, že takto se to má i s lidmi; ze svých vlastních věcí já 
usuzuji i o ostatních. Tak například tento můj syn: bylo pro 
mne ze všeho nejsnazší jeho ať se tomu má říkat zasetí nebo 
zplození, avšak vychovávání je obtížné a stále jsem ve strachu
o něj. Mohl bych mluvit o mnoha jiných věcech, ale velice mě 
leká touha, kterou nyní má; není sice neslušná, ale nebezpečná: 
on mi totiž, Sokrate, touží, jak říká, státi se moudrým. Jak si tak 
myslím, někteří hoši jeho věku a z téhož dému chodí do města 
a vypravujíce mu jakési řeči, které si zapamatovali, pletou mu 
hlavu; on se jim chce vyrovnat a již dávno mě trápí žadoněním, 
abych se o něho postaral a abych zaplatil peníze některému ze 
sofistů, který by ho udělal moudrým. Mně nejde tak o ty pení
ze, ale soudím, že on jde v tomto směru do nemalého nebezpe
čí. Až dosud jsem ho zadržoval svými domluvami; avšak když



už nejsem s to, soudím, že je nej lepší mu vyhovět, aby se snad 
nestal něčím žákem beze mne a nezkazil se. A tu jsem nyní 
přišel právě za tím účelem, abych ho uvedl k některému z těch, 
kdo jsou pokládáni za sofisty. A tu jsi nám ty přišel do cesty 
právě vhod, neboť s tebou bych se nejraději poradil o takových
to věcech, když v nich mám něco udělat. Nuže jestliže máš pro 
mne nějakou radu potom, co jsi ode mne slyšel, můžeš a máš 
mi ji dát.

Sókr. Však se také říká, Démodoku, že rada je posvátná 
věc.84 Tu je-li i kterákoli jiná posvátná, jistě to platí i o této, 
kterou ty nyní vyhledáváš; neboť o ničem světějším by se 
člověk nemohl radit nežli o výchově i sebe samého i svých 
blízkých. Nejprve tedy se dohodněme já a ty, co asi je podle 
našeho mínění to, o čem se radíme, abych snad já tím nerozu
měl něco jiného a ty také něco jiného a abychom potom, až 
budeme už daleko v rozhovoru, nezpozorovali, že jsme směšní, 
i já, který radím, i ty, který se radíš, protože myslíme na věci 
docela různé.

Dém. Zdá se mi, Sokrate, že mluvíš správně, a musíme tak 
udělat.

Sókr. Ano, mluvím správně, avšak ne zcela; jistou maličkost 
totiž musím opravit. Napadá mě totiž obava, že snad i tento 
chlapec touží ne po tom, co my pokládáme za předmět jeho 
touhy, nýbrž po jiném, a že my potom budeme ještě větší 
podivínové, když se budeme radit o něčem jiném. Zdá se mi 
tedy nej správnějším začíti od něho a vyptávat se, co je to, po 
čem touží.

Dém. Věru, skoro se zdá, že to je tak nejlepší, jak pravíš.
Sókr. Tedy pověz mi, jaké hezké jméno má ten chlapec? Jak 

ho máme oslovovat?
Dém. Jmenuje se Theagés, Sokrate.
Sókr. Krásné jméno jsi dal, Démodoku, svému synu, 

a s posvátným významem.85 Pověz nám tedy, Theage, ty ří



káš, že toužíš stát se moudrým, a žádáš tuhle svého otce, aby ti 
vyhledal učení u některého takového muže, který by tě udělal
moudrým?

Theag. Ano.
Sókr. A zdali pak nazýváš moudrými znalé v některém obo

ru či neznalé?
Theag. Jistě že znalé.
Sókr. Což pak tě otec nedal vyučit a nevzdělal tě v těch 

věcech, v kterých jsou zde vzděláni ostatní hoši, synové z dob
rých rodin, jako v čtení a psaní, ve hře na kitharu, v zápolení 
a v ostatních druzích zápasu?

Theag. Ovšem.
Sókr. Nuže ty se domníváš, že ti chybí ještě nějaká znalost,

o kterou se má tvůj otec pro tebe postarat?
Theag. Zajisté.
Sókr. Která to je? Pověz to i nám, abychom ti udělali po vůli.
Theag. On to také ví, Sokrate - vždyť jsem mu to kolikrát 

pověděl - ale to ti říká naschvál, jako by nevěděl, po čem já 
toužím; takovými a jinými prostředky bojuje proti mně a ne
chce mě nikomu dát do učení.

Sókr. Ale ty tvé dřívější řeči byly k němu mluveny jakoby 
beze svědků; avšak nyní si vezmi mne za svědka a přede mnou 
pověz, která je tato znalost, po níž toužíš. Podívej se: dejme 
tomu, že bys toužil po té znalosti, kterou lidé řídí lodi, a já bych 
se tě tázal: Theage, která to znalost ti chybí, že vyčítáš svému 
otci, že tě nechce dát do učení těm, u kterých by ses stal 
znalým? Co bys mi odpověděl? Která že to je? Zdali pak ne 
kormidelnická?

Theag. Ano.
Sókr. A kdybys dělal otci ty výčitky v touze po té znalos

ti, kterou lidé řídí vozy, a já se tě zase tázal, která to je 
znalost, co bys odpověděl, že to je? Zdali pak ne, že to je 
znalost vozataj ská?



Theag. Ano.
Sókr. Nuže ta, po které nyní toužíš, je snad bezejmenná či 

má jméno?
Theag. Já myslím, že má.
Sókr. Zdalipak tedy o ní samé víš, která to je, avšak jméno 

nevíš, či víš také jméno?
Theag. Jistě i jméno.
Sókr. Které to tedy je? Pověz.
Theag. Jak jinak by ji člověk jmenoval, Sokrate, nežli zna

lost vůbec?86

Sókr. Není-li i vozatajství znalost? Či se ti zdá, že to je 
neumělost?

Theag. To jistě ne.
Sókr. Tedy naopak znalost?
Theag. Ano.
Sókr. A k čemu jí užíváme? Není to ta znalost, kterou umí

me řídit spřežení koní?
Theag. Ano.
Sókr. Není-li i kormidelnictví znalost?
Theag. To si myslím.
Sókr. Není to ta, kterou umíme řídit lodi?
Theag. Ano, ta.
Sókr. A ta znalost, po které ty toužíš, která to je? Co jí 

umíme řídit?
Theag. Mně se zdá, že to je ta, kterou umíme řídit lidi. 
Sókr. Snad nemocné?
Theag. To přece ne.
Sókr. Ano, vždyť to je lékařství, pravda?
Theag. Ano.
Sókr. Snad ta, kterou umíme řídit zpěváky ve sborech? 
Theag. Ne.
Sókr. Neboť toto je hudební umění?
Theag. Ovšemže.



Sókr. Snad ta, kterou umíme řídit gymnastická cvičení?
Theag. Ne.
Sókr. Neboť toto je gymnastika?
Theag. Ano.
Sókr. Nuže která to je a co dělají ti, které jí umíme řídit? 

Vynasnaž se mi to říci tak, jako já tobě v předcházejících 
příkladech.

Theag. Kterou umíme řídit lidi v obci, tak se mi zdá.
Sókr. Nejsou snad v obci i nemocní?
Theag. Ano, ale já nemluvím jen o těch, nýbrž i o těch 

ostatních v obci.
Sókr. Rozumím dobře, které to myslíš umění? Zdá se mi, že 

nemyslíš to, kterým umíme řídit žence a česače a sazeče a roz
sévače a mlatce; neboť to je rolnictví, kterým tyto řídíme, 
pravda?

Theag. Ano.
Sókr. A asi ani to, kterým umíme řídit všechny ty, kteří 

pracují pilou a sekyrou a kteří vrtají, hoblují a soustruhují, ani 
to nemyslíš; neboť to zase je tesařství a truhlářství?

Theag. Ano.
Sókr. Ale snad to, kterým řídíme tyto všechny, i samy rolní

ky i tesaře i všechny jiné řemeslníky i neřemeslníky, ženy 
i muže, tuto znalost snad myslíš.

Theag. Tu, Sokrate; již dávno to chci říci.
Sókr. Můžeš mi říci, zdali Aigisthos, který usmrtil Agamem

nóna v Argu,87 byl vládcem těch, o kterých ty mluvíš, všech 
řemeslníků i neřemeslníků, mužů i žen, či některých jiných?

Theag. Nikoli, nýbrž těchto.
Sókr. A což Péleus, syn Aiakův, ve Fthii,88 nebyl vládcem 

také těchto lidí?
Theag. Ano.
Sókr. A o Periandrovi, synu Kypselovu,89 jsi už slyšel, že byl 

vládcem v Korinthu?



Theag. Zajisté.
Sókr. Nevládl snad nad týmiž lidmi ve své obci?
Theag. Ano.
Sókr. A co Archelaos, syn Perdikkův,90 jenž od nedávná 

vládne v Makedonii? Nemyslíš, že vládne nad týmiž?
Theag. Zajisté.
Sókr. A Hippias, syn Peisistratův,91 jenž byl vládcem v této 

naší obci, nad kterými byl ten podle tvého mínění vládcem? Ne 
snad také nad těmi?

Theag. Jak by ne?
Sókr. Mohl bys mi pak říci, jakým jménem bývá označován 

Bakis a Sibylla a ten náš Amfilytos?92

Theag. Jakým jiným, Sokrate, nežli jménem věštci?
Sókr. Správně mluvíš. Ale pokus se mi takto odpovědět 

i o těchto: jaké jméno má Hippias a Periandros pro jeden a týž 
způsob vlády?

Theag. Myslím, že tyrani; jaké jiné?
Sókr. Tedy kdo touží vládnouti nade všemi lidmi v obci, 

touží bezpochyby po téže vládě jako tito, po vládě tyranské, 
a chce být tyranem, že ano?

Theag. Patrně.
Sókr. Ty tedy tvrdíš, že toužíš po této vládě tyranské?
Theag. Z toho, co jsem řekl, se to tak podobá.
Sókr. Darebo, ty tedy toužíš být nad námi tyranem a proto 

jsi dávno vyčítal svému otci, že tě nechtěl posílat do školy 
nějakého učitele tyranství? A ty, Démodoku, když už dávno 
víš, po čem tento zde touží, a když znáš, kam bys ho měl 
poslat a jak bys byl z něho udělal odborníka v té znalosti, po 
které touží - ty se nestydíš a odpíráš mu to a nechceš ho tam 
posílat? Ale nyní - vidíš? - když to přede mnou na tebe 
pověděl, společně uvažujme já a ty, do které školy bychom 
ho posílali a u koho by se měl učit, aby se stal odborně 
vzdělaným tyranem.



Dém. Ano, při Diovi, uvažujme tedy, Sokrate, neboť se mi 
zdá, že tato věc vyžaduje úvahy nikoli ledabylé.

Sókr. Dovol, příteli. Nejprve se ho náležitě vyptávejme. 
Dém. Ptej se tedy.
Sókr. Což kdybychom užili jistého svědectví Euripidova,93 

Theage? Euripidés totiž kdesi praví

že tyrani jsou moudři stykem s moudrými.

Tu kdyby se někdo otázal Euripida: Euripide, ty tvrdíš, že tyrani 
jsou moudří stykem s moudrými - ale s moudrými v čem? Jako 
kdyby někdo řekl

že rolníci jsou moudří stykem s moudrými,

a my se ho otázali: S moudrými v čem? Co by nám odpověděl? 
Snad že v něčem jiném než ve věcech rolnických?

Theag. Nikoli, nýbrž v tomto.
Sókr. A co kdyby řekl

že kuchaři jsou moudří stykem s moudrými,

a kdybychom se otázali: S moudrými v čem? Co by nám odpo
věděl? Ne-li že s kuchaři?

Theag. Ano.
Sókr. Co kdyby řekl

jsou zápasníci moudří stykem s moudrými

a kdybychom se otázali: S moudrými v čem? Zdali by neřekl, že 
s moudrými v zápasení?

Theag. Ano.
Sókr. Když pak pravil



co by řekl na naši otázku: S moudrými v čem? Jak to myslíš, 
Euripide? Jaké že to jsou věci?

Theag. Na mou věru, já to nevím.
Sókr. Tak chceš, abych ti to já pověděl?
Theag. Chceš-li ty.
Sókr. Jsou to ty věci, jichž znalost přičetl Anakreón Kallik

ritě; či neznáš tu píseň?
Theag. Zajisté.
Sókr. Nuže také ty toužíš po nějakém takovém učení u mu

že, který provozuje stejné umění jako Kallikrité, dcera Kyani
na,94 a „je znalý věcí tyranských“, jak o ní řekl ten básník, aby 
ses i ty stal tyranem nám a obci, pravda?

Theag. Už dávno, Sokrate, se mi vysmíváš a děláš si ze mne 
žerty.

Sókr. Jak to? Což neříkáš, že toužíš po té znalosti, kterou 
bys řídil všechny své spoluobčany? A když bys to dělal, co bys 
byl jiného než tyran?

Theag. Jistě bych si přál stát se tyranem, nejraději nad všemi 
lidmi, a když ne, nad množstvím co možná největším; myslím, 
že ty také i všichni ostatní lidé - a snad ještě raději stát se 
bohem - ale o tom jsem nemluvil, že po tom toužím.

Sókr. Nuže co to tedy asi je, po čem toužíš? Neříkáš, že 
toužíš, abys vládl nad spoluobčany?

Theag. Ano, ale ne násilně ani po způsobu tyranů, nýbrž 
s vůlí občanů, jako to dělali i jiní slavní muži v naší obci.

Sókr. Snad myslíš jako Thcmistoklés a Periklés a Kimón 
a všichni ti, kteří se osvědčili dobrými politiky?

Theag. Ví bůh, tyto myslím.
Sókr. Nuže co kdybys toužil stát se znalým jezdectví? Na 

koho bys myslil, že se musíš obrátit, abys byl dobrým jezdcem? 
Snad na někoho jiného než na koňaře?

že tyrani jsou moudři stykem s moudrými,



Theag. Při Diovi, to jistě ne na jiného.
Sókr. Ne, nýbrž právě k těm, kteří jsou zběhlí v těchto vě

cech, kteří mají koně a kteří užívají koní, i vlastních i mnoha 
cizích.

Theag. Patrně.
Sókr. A co kdyby ses chtěl stát znalým metání oštěpy? 

Nemyslil bys, že získáš tu znalost, když půjdeš k oštěpomet
cům, kteří mají oštěpy a kteří užívají mnoha oštěpů, i cizích
i vlastních?

Theag. Mně se zdá, že ano.
Sókr. Řekni mi tedy: když se chceš stát znalým politiky, 

myslíš, že získáš tu znalost, když se obrátíš k někomu jinému 
než k politikům, kteří jsou sami zběhlí v politických věcech 
a mají zkušenost v zacházení i se svou obcí i s mnoha jinými, 
stýkajíce se s obcemi i hellénskými i barbarskými? Či si mys
líš, že si získáš znalost těch věcí, kterých jsou tito znalí, učením 
u někoho jiného, a ne právě u nich?

Theag. Vždyť jsem slyšel, Sokrate, řeči, které prý ty mluvíš, 
že synové těchto politiků nejsou o nic lepší nežli synové ševců; 
a zdá se mi, že máš docela pravdu, pokud já dovedu pozorovat. 
Byl bych tedy nerozumný, kdybych se domníval, že by některý 
z nich mohl odevzdat svou moudrost mně, avšak vlastnímu 
synu že by nic neprospěl, kdyby byl vůbec schopen nějak 
prospívat v tomto směru kterémukoli jinému člověku.

Sókr. Představ si, že bys měl syna a ten tě takto trápil a říkal, 
že touží se stát dobrým malířem, a vyčítal tobě, svému otci, že 
nechceš na něho vynakládat za tímto účelem peníze, avšak 
odborníky v tomto umění, malíři, by pohrdal a nechtěl se 
u nich učit; co by sis počal, můj nejdražší? Nebo by se takto 
choval k pištcům, chtěje se stát pištcem, nebo ke kitharistům? 
Věděl bys, co by sis s ním počal a kam jinam bys ho posílal, 
když by se u těch nechtěl učit?

Theag. Při Diovi, to jistě ne.



Sókr. Když tedy nyní děláš právě totéž svému otci, tu se 
divíš a vyčítáš mu, že si neví rady, co si s tebou počít a kam tě 
posílat? Vždyť tě uvedeme podle tvé vůle ke kterémukoli 
z athénských dokonalých politiků, a ten tě bude zadarmo učit; 
takto jednak nebudeš vydávat peníze a zároveň nabudeš mno
hem většího jména u lidu, než kdyby ses učil u někoho jiného.

Theag. A co, Sokrate? Nejsi i ty jeden z dokonalých mužů? 
Věru, kdybys ty chtěl být mým učitelem, stačí mi to a nehle
dám nikoho jiného.

Sókr. Co to říkáš, Theage?
Dém. Sokrate, jistě neříká nic špatného, a zároveň uděláš 

radost mně; neboť já bych nepokládal nic na světě za větší 
výhru než to, kdyby tento zde našel zalíbení v tvé společnosti 
a kdybys ty byl ochoten se jím zabývat. Věru až se stydím říci, 
jak silně si to přeji. Ale já prosím vás oba, tebe, abys byl 
ochoten s tímto se zabývat, a tebe, abys nehledal žádného jiné
ho učitele, než Sokrata; tak mě zbavíte mnoha hrozných staros
tí. Neboť nyní se velmi bojím zde o toho, aby se nesetkal 
s někým jiným, kdo by byl s to ho zkazit.

Theag. Teď se již, otče, o mne neboj, jestliže jsi sto přemlu
vit Sokrata, aby mě přijal do učení.

Dém. Zcela správně. Sokrate, další řeč by byla obrácena již 
k tobě. Já tedy jsem hotov, abych to řekl zkrátka, propůjčovat 
ti i sebe i své věci do vlastnictví co nejúplnějšího, zkrátka 
čehokoli bys potřeboval, jestliže budeš mít rád zde Theaga 
a budeš naň dobře působit, jak jen budeš moci.

Sókr. Démodoku, tvé snažnosti se nedivím, ač jestliže se 
vskutku domníváš, že by tvůj syn mohl získat největší prospěch 
právě ode mne - vždyť nevím, oč by se člověk mající zdravý 
rozum více snažil nežli o svého syna, aby byl co nej lepší - 
avšak odkud v tobě vzniklo toto zdání, že bych já byl více s to 
prospět tvému synu, aby se stal dobrým občanem, nežli ty sám, 
a odkud on nabyl mínění, že mu prospěji já více nežli ty, tomu



se velice divím. Neboť za prvé ty jsi starší než já; potom jsi již 
zastával v Athénách četné a velmi vysoké úřady; tvá vážnost 
u anagyrúntských démotů95 je daleko největší a u ostatní obce 
nikomu ve vážnosti neustupuješ - na mně však žádný z vás 
obou nevidí žádnou z těchto předností. A pak jestliže tedy 
tuhle Theagés pohrdá společností politiků a hledá některé jiné 
muže, kteří o sobě prohlašují, že dovedou vychovávat mladé 
lidi, jest tu i Prodikos z Kea a Gorgias z Leontin a Pólos 
z Akragantu i mnozí jiní;96 ti jsou tak moudří, že chodí do měst 
a přemlouvají mladíky z nejlepších rodin a nejzámožnější - 
kteří by se mohli zadarmo učit u libovolného ze svých spolu
občanů - přemlouvají je, aby opouštěli styky s oněmi a aby se 
učili u nich, platíce jim hodně mnoho peněz jako mzdu, a k to
mu aby jim projevovali vděčnost. Z těch některé jste měli 
vybrat tvůj syn a ty sám, a ne mne; vždyť já se nevyznám 
v žádné z těch slavených a krásných nauk - ačkoli bych si to 
přál - nýbrž stále přece říkám, že já neumím, abych tak řekl, 
nic kromě jakési malé nauky - milování. V této nauce si věru 
osobuji vynikající zběhlost proti komukoli z lidí minulých
i nynějších.

Theag. Vidíš, otče? Zdá se mi, že Sókratés nemá ještě 
velkou chuť se mně věnovat - kdežto já jsem hotov, jestliže on 
bude chtít - a tohle nám povídá jen žertem. Vždyť já znám 
některé ze svých souvěkovců a z hochů o něco málo starších, 
kteří, dříve než se s ním stýkali, nestáli za nic, ale když se 
k němu dostali, ve velmi krátkém čase se jeví lepšími nad 
všechny ty, proti kterým byli dříve horší.

Sókr. Nuže víš, jak to vlastně je, synu Démodokův?
Theag. Ano, při Diovi, jistě vím, že budeš-li ty chtít, i já 

budu s to, abych se stal takovým, jací jsou i oni.
Sókr. Nikoli, můj dobrý hochu; tobě je neznámo, jak to 

vlastně je, a já ti to povím. Řízením božského osudu mě totiž 
už od dětství provází jakási daimonská věc.97 Je to hlas, a ten,



kdykoli se ozve, vždycky mi dává znamení k odvratu od toho, 
cokoli hodlám dělat, avšak nikdy mě k ničemu nepobízí; a kdy
koli se některý z mých přátel se mnou o něčem radí a ten hlas 
se ozve, je to totéž: odvrací a zakazuje mi to dělat. A uvedu 
vám svědky těchto věcí. Znáte Charmida, toho krasavce, syna 
Glaukónova;98 ten se se mnou kdysi radil, hodlaje cvičit pro 
stadion v Nemei," a hned, jak začínal mluvit, že hodlá cvičit, 
ozval se ten hlas a já jsem mu zbraňoval a řekl jsem: „Za tvé 
řeči se mi ozval hlas daimonia; nuže necvič!“ „Snad ti oznamu
je,“ pravil, „že nezvítězím; avšak i jestliže nemám zvítězit, 
budu mít z toho prospěch, když se budu po tento čas cvičit.“ Po 
této řeči cvičil; a tu stojí za to zeptat se ho, jaké mělo pro něho 
následky toto cvičení. Jestliže chcete, zeptejte se Kleitomacha, 
bratra Timarchova,100 co mu řekl Timarchos, když šel na smrt 
proti hlasu daimonia, on a běžec Euathlos, který přijal Ti
marcha jako vyhnance; ten vám poví, že mu řekl toto.

Theag. Co?
Sókr. „Kleitomachu,“ řekl,, jistě já jdu nyní na smrt, proto

že jsem nechtěl poslouchat Sókrata.“ Co tedy asi tím myslil 
Timarchos? Já vám to povím. Když Timarchos a Filémon Filé- 
monidův vstávali od symposia, aby zavraždili Nikiu, syna 
Héroskamandrova, věděli jen oni sami dva o tom úkladu a Ti
marchos vstávaje řekl mi: „Co myslíš, Sokrate? Vy pijte, já 
však musím vstát a kamsi dojít; přijdu zakrátko, jestliže to 
půjde.“ A mně se ozval ten hlas a já jsem mu řekl: „Neodchá
zej, neboť se mi ozvalo to obvyklé daimonské znamení.“ A on 
zůstal. A po nějaké chvíli se zase měl k odchodu a řekl: „Tak 
půjdu, Sókrate.“ Opět se ozval ten hlas; tu jsem ho opět přinutil 
zůstat. Potřetí, chtěje uniknout mé pozornosti, vstal a již mi 
neřekl nic, nýbrž udělal to nepozorovaně, vyčíhav chvilku, kdy 
jsem měl mysl obrácenu jinam; a tak odešel a provedl čin, pro 
který pak šel na smrt. Proto tedy řekl svému bratru to, co jsem 
řekl nyní já vám, že jde na smrt, protože mně neuvěřil. Kromě



toho uslyšíte od mnohých o událostech na Sicílii,101 co jsem já 
říkal o zničení toho vojska. A o těch minulých věcech lze sly
šet od těch, kteří je znají; avšak nyní je možno vyzkoušet to 
znamení, zdali říká něco pravdivého. Když se totiž odebíral do 
pole krásný Sannión, ozvalo se mi to znamení, a on je nyní na 
cestě s Thrasyllem, aby táhl přímo k Efesu a do Iónie. Já se 
tedy o něm domnívám, že buď padne nebo že zakusí něco 
blízkého smrti, a také o ostatní102 vojsko se velice bojím.

To všechno jsem ti pověděl, protože tato síla tohoto dai
monského znamení je rozhodující i pro mé styky s těmi, kdo 
pobývají v mé společnosti. Mnohým totiž se staví na odpor a ti 
nemohou nabýt prospěchu z učení u mne, takže mně není mož
no s nimi se zabývati; mnohé zase přijímat sice nebrání, ale 
učení u mne jim nic neprospívá. U kterých se však síla toho 
daimonia ujme toho učení, to jsou ti, které jsi i ty zpozoroval; 
neboť rychle dělají hned pokroky. A z těchto, kteří dělají po
kroky, jedni zase mají svůj prospěch stálý a trvalý, kdežto 
mnozí, pokud jsou se mnou, dělaji podivuhodné pokroky, ale 
jak se přestanou se mnou stýkat, zase se ničím neliší od ledaja
kého člověka. Toto se kdysi stalo Aristeidovi, synu Lysima
chovu a vnuku Aristeidovu. Když byl totiž mým žákem, udělal 
v krátkém čase velmi veliké pokroky; potom mu do toho přišla 
jakási vojenská služba a on odplul pryč; když se vrátil, zastal 
v mé společnosti Thúkydida, syna Melésiova, vnuka Thúkydi- 
dova. Thúkydidés se se mnou den před tím v jistém hovoru 
znesvářil; tu když mě uviděl Aristeidés a když se se mnou 
pozdravil a promluvil se mnou o jiných věcech pravil: „O Thú
kydidovi jsem se doslechl, Sokrate, že se vůči tobě čímsi 
vypíná a že se horší jako by něco byl.“ „Je tomu tak“, děl jsem 
já. „Cožpak neví,“ pravil, „jaký byl otrok, nežli se stal tvým 
žákem?“ „Při bozích podobá se, že ne.“ „Však i já sám,“ pravil, 
„jsem v směšném postavení, Sókrate.“ „Proč pak?“ „Protože 
dříve než jsem odplul, dovedl jsem s kterýmkoli člověkem



rozmlouvat a ukazovat, že se v řečech každému vyrovnám, 
takže jsem i vyhledával hovory s nejvzdělanějšími lidmi, kdež
to nyní naopak se vyhýbám, kdykoli jen pozoruji u někoho 
vzdělání; tak velice se stydím za svou neumělost.“ „Zdalipak,“ 
děl jsem já, „tě opustila tato schopnost najednou či ponenáh
lu?“ „Ponenáhlu.“ „A když jsi jí nabyl, zdalipak jsi jí nabyl tím, 
že ses ode mne něčemu naučil, či nějakým jiným způsobem?“ 
„Já ti povím, Sokrate, věc neuvěřitelnou - bozi vědí! - ale 
pravdivou. Já jsem se od tebe nikdy ničemu nenaučil, jak sám 
víš; avšak dělal jsem pokroky, kdykoli jsem byl s tebou, i když 
jsem byl třeba jen v témže domě, ne v téže světnici, více však, 
kdykoli jsem byl v téže světnici; a zdálo se mi, že ještě mno
hem více, kdykoli jsem byl v téže světnici a za tvé řeči jsem se 
na tebe díval, více než když jsem hleděl někam jinam; ale 
daleko nejvíce a největší pokroky jsem dělal, kdykoli jsem 
seděl vedle tebe samého a držel jsem se tě a dotýkal jsem se tě. 
Avšak nyní,“ děl on, „všechna ona způsobilost je ta tam.“

Takové je tedy, Theage, učení u mne; bude-li bohu milo, 
uděláš velmi veliké pokroky, a to rychle, pakli však ne, neudě
láš. Nuže viz, zdali by pro tebe nebylo bezpečnější vzdělávat 
se spíše u někoho z těch, kteří mají sami v moci prospěch, 
který poskytují lidem, nežli u mne dopadnout tak, jak se udá.

Theag. Mně se tedy zdá, Sokrate, abychom udělali takto: 
abychom se spolu stýkali a zkusili to daimonské znamení. 
A jestliže nám to dovolí, bude nejlépe; pakli ne, tu se již hned 
uradíme, co budeme dělat, zdali se budeme učit u někoho 
jiného či snad se pokusíme si naklonit sám ten božský hlas, 
který se ti ozývá, modlitbami a obětmi i jiným způsobem, jaký 
doporučí věštci.

Dém. V tom již nic nenamítej, Sokrate, tomu hochovi; neboť 
je dobré, co mluví Theagés.

Sókr. Nuže myslíte-li, že bychom tak měli dělat, dělejme 
tak.


