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Kritón, Sókratés

Kritón Kdo to byl, Sókrate, s kým jsi včera rozmlouval v Ly- 271 
keiu1? Tak veliký zástup stál kolem vás, že když jsem tam já 
přišel a chtěl poslouchat, nebyl jsem s to nic zřetelně 
zaslechnout; avšak vystoupiv na špičky jsem vás zahlédl 
a zdálo se mi, že to je nějaký cizinec, s nímž jsi rozmlouval.
Kdo to byl?

Sókr. Na kterého se ptáš, Kritóne? Neboť nebyl to jeden, 
nýbrž dva.

Kr. Ten, kterého já myslím, seděl třetí po pravé straně od 
tebe; uprostřed mezi vámi byl chlapec Axiochův2. A zdálo se b 
mi, Sókrate, že velmi mnoho vyrostl a že se věkem mnoho 
neliší od našeho Kritobúla3. Ale onen je útlý, tento však urostlý 
a ušlechtilý svým vzhledem.

Sókr. To je, Kritóne, Euthydémos, na koho se ptáš, a ten, co 
seděl vedle mne nalevo, byl jeho bratr Dionysodóros4; i ten se 
účastní rozhovorů.

Kr. Neznám ani jednoho ani druhého, Sókrate. Jsou to, jak se 
podobá, zase nějací noví sofisté; odkud jsou? A který je jejich c 
obor?

Sókr. Oni jsou rodem, jak se domnívám, odněkud z Chiu, ale 
vystěhovali se do Thúrií,5 a byvše odtamtud vyobcováni, pobý
vají již mnoho let v našich krajích. A co se týče jejich znalosti, 
na kterou se ty ptáš, je podivuhodná, Kritóne: jsou to prostě 
všeumělové a já jsem předtím nevěděl, co jsou pankratiasti6.
Tito dva jsou totiž v plné míře všebojci. Nestalo se z nich něco 
na způsob těch dvou bratří pankratia^tů z Akamanie;7 tamti d 
totiž dovedou bojovat toliko tělem, avšak tito jsou předně velmi 
silní ve výkonech těla a v boji, jakým mohou všichni vynikat8
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I. 271d E U T H Y D É M O S

- neboť i sami jsou dobře znali boje ve zbraních9 a dovedou 
272 takovým udělat i jiného, kdokoli by jim platil mzdu dále 

vynikají v boji na soudech i sami jako zápasníci i tím, že dove
dou jiného naučiti mluvit a spisovat řeči vhodné pro soudy. 
Nuže dříve byli silní toliko v těchto věcech, avšak nyní dovršili 
pankratiastické umění. Nyní se totiž s úspěchem dali do provo
zování boje, který jim zbýval nepodniknutý, a to tak, že by 
nikdo nebyl s to ani se jim postavit; tak dovedně umějí bojovat 

b slovy a vyvracet každou výpověď stejně, ať je nepravdivá nebo 
pravdivá. Nuže já, Kritóne, mám v úmyslu se dát do učení k těm 
dvěma mužům; neboť říkají, že by v krátkém čase udělali i ko
hokoli jiného dovedným v týchž věcech.

Kr. Jakže, Sókrate?10 Nebojíš se věku, že snad jsi již trochu stár?
Sókr. Nikoli, Kritóne; mám dostatečný příklad a povzbuzení, 

abych se nebál. Vždyť oni sami takřka již jako staří mužové 
začali s touto znalostí, po které já toužím, s eristikou;11 loni 

c nebo předloni ještě jí nebyli znalí. Ale já se bojím jen jednoho, 
abych zase neudělal těm cizincům hanbu jako Konnovi Métro- 
biovu,12 kitharistovi, který mě ještě i nyní učí hrát na kitharu; 
tu když to vidí chlapci, kteří jsou mými spolužáky, posmívají 
se mně a Konnovi říkají učitel starců. Jen aby tedy někdo 
nevytkl totéž i těm dvěma cizincům; oni se možná bojí právě 
toho a snad by mě nechtěli vzít k sobě do učení. K onomu 
učiteli, Kritóne, chodí se mnou jako moji spolužáci jiní starší 

d muži, jež se mi k tomu podařilo přemluvit, a zde se pokusím 
přemluvit jiné. A proč bys nechodil se mnou ty? Jako vnadidlo 
pak jim přivedeme tvé syny; neboť majíce zájem o ně jistě 
budou vzdělávat i nás.

Kr. Však nic tomu nebrání, Sókrate, jestliže se ti tak zdá. Ale 
nejprve mi vylož, která je odborná znalost těch dvou mužů, 
abych věděl, čemu se naučíme.

Sókr. Hned to uslyšíS; neboť já bych nemohl říci, že jsem je 
neposlouchal pozorně, naopak dobře jsem dával pozor a dobře si
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lo pamatuji a tobě se pokusím všechno od začátku vyložit. Říze
ním kteréhosi boha seděl jsem tam, kde jsi mě ty viděl, v šatně, 
Nám a již jsem měl v úmyslu vstát a odejít; avšak když jsem 
vstával, ozvalo se ve mně to obvyklé daimonské znamení.13 Tu 
iscm si zase sedl a o něco málo později vejdou ti dva - Euthydé
mos a Dionysodóros - a spolu s nimi mnozí jiní, jejich žáci, jak 
se mi zdálo; vešedše procházeli se v kryté chodbě. A ještě neo
bešli dvakrát nebo třikrát dokola, a vejde Kleinias, o němž ty 
říkáš, že hodně vyrostl, a máš pravdu; za ním jeho milovníci, 
velmi četní, a mezi jinými i Ktésippos, jistý mladík z Paianie,14 
velmi slušný Člověk až na to, že je pro své mládí prudký. Tu když 
mě Kleinias od vchodu uviděl, že sedím sám, šel přímo ke mně 
i sedl si vedle mne po pravé straně, jak také ty říkáš. Když ho 
uviděli Dionysodóros a Euthydémos, nejprve se zastavili 
a rozmlouvali mezi sebou, opět a opět pohlížejíce na nás - dobře 
isem je totiž pozoroval -, potom šli a jeden si sedl vedle toho 
chlapce, Euthydémos, a druhý z levé strany vedle mne samého, 
ostatní pak, jak se každému nahodilo.

Tu jsem se s nimi vítal, protože jsem je už dávno neviděl; 
a potom jsem řekl Kleiniovi: Kleinio, zde ti dva muži, Euthy
démos a Dionysodóros, jsou věru mudrci, znalí ne malých věcí, 
nýbrž velikých; neboť znají všechno, co se týká války a co má 
znát ten, kdo chce být dobrým vojevůdcem, šikování i vedení 
vojsk a čemu je třeba učiti pro boj ve zbrani;15 dovedou také 
udělat člověka schopným, aby pomáhal sám sobě na soudech, 
jestliže mu někdo křivdí.

Za tato slova se mi dostalo od nich pohrdavého odbytí; oba 
se zasmáli, pohlédnuvše jeden na druhého, a Euthydémos řekl: 
Těmihle věcmi, Sókrate, se už vážně nezabýváme, nýbrž máme 
je toliko jako vedlejší zaměstnání.

A já jsem řekl s podivením: Krásná je asi vaše hlavní činnost, 
jestliže tak důležité věci vám jsou vedlejším zaměstnáním; při 
bozích, řekněte mi, co je ta krásná činnost!

E U T H Y D É M O S
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Myslíme, Sókrate, že dovedeme ze všech lidí nejlépe 
a nejrychleji učením dát zdatnost, 
e Ó Die, děl jsem já, jakou to mluvíte věc! Kde jste nalezli tento 
poklad? A já jsem si o vás ještě stále myslil, jak jsem právě teď 

říkal, že jste znalí hlavně v této věci, v boji ve zbrani, a tak jsem
0 vás mluvil; vždyť když jste dříve přišli do našeho města, 
pamatuji se, že jste ohlašovali tento obor. Jestliže tedy nyní 
opravdu máte tuto znalost, buďte milostivi - já se k vám totiž

274 modlím docela jako k bohům, prose vás, abyste mi odpustili má 
dřívější slova. Ale vizte, Euthydéme a Dionysodóre, zdali mlu
víte pravdu; neboť pro velikost toho ohlášení není nedůvěra nic 
divného.

Nuže, pravili, dobře věz, Sókrate,16 že tomu tak jest.
Blahopřeji vám tedy k tomu statku mnohem více nežli velikému 

králi k jeho říSi;17 řekněte mi však jenom to, zdali máte v úmyslu 
veřejně vystupovat s touto svou znalostí, či jak jste se rozhodli, 

b Právě proto jsme zde, Sókrate, abychom s ní vystoupili 
a vyučovali jí, bude-li někdo chtít se učit.

Nuže já vám ručím, že to budou chtít všichni, kteří ji nemají, 
na prvním místě já, potom tuhle Kleinias, kromě nás pak zde 
tento Ktésippos a tito ostatní, děl jsem já, ukazuje mu Kleiniovy 
milovníky; ti se právě již stavěli kolem nás. Ktésippos totiž 

c seděl daleko od Kleinii - a jak tak Euthydémos se mnou 
rozmlouval jsa nahnut dopředu, zacláněl, zdálo se mi, Kté- 
sippovi pohled na Kleiniu, který byl mezi námi -, Ktésippos 
tedy, chtěje se podívat na svého milého chlapce a zároveň jsa 
žádostivý poslechu, vyskočil a první přistoupil zpředu proti 
nám; takto pak i ostatní, jak ho uviděli, obstoupili nás, i mi
lovníci Kleiniovi i druzi Euthydémovi a Dionysodórovi. Tu 
jsem já na ně ukazoval a pravil jsem Euthydémovi, že jsou 

d všichni hotovi se učit; Ktésippos velmi horlivě souhlasil
1 ostatní a všichni společně vybízeli je oba, aby veřejně ukázali 
mohutnost své moudrosti.

1 8
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Tu jsem já pravil: Euthydéme a Dionysodóre, nuže tedy 
rozhodně vším způsobem udělejte těmto po vůli a také kvůli 
tuně podejte ukázku svého umění. Většinu jeho ukázat by 
ovšem patrně byla nemalá práce, ale řekněte mi toto: Zdalipak 
byste dovedli udělat dobrým mužem toliko toho, kdo je už e 
přesvědčen, že je třeba se od vás učit, či také toho, kdo o tom 
ještě není přesvědčen, protože si myslí, že té věci, zdatnosti, 
vůbec se nelze naučit nebo že vy dva nejste jejími učiteli? Tedy, 
i když má někdo takovéto mínění, je to věc téhož, či jiného 
umění přesvědčit ho, že zdatnost je předmět učení i že vy dva 
zde jste ti, od kterých by se mu člověk nejlépe naučil?

Tohoto samého, Sókrate, řekl Dionysodóros.
Tedy vy, Dionysodóre, děl jsem já, byste nejlépe z nynějších 

lidí obrátili k filosofii a k pěstování zdatnosti? 275
To si myslíme, Sókrate.
Nuže tedy ukázku ostatních věcí odložte na jindy, ale ukažte 

nám jen toto: přesvědčte tohoto mladíčka, že je třeba milovat 
moudrost a pečovat o zdatnost, a zavděčíte se i mně i všem 
ičmto. S tím chlapcem má se to totiž asi takto: i já i všichni tito 
/.de toužíme, aby se stal co nejlepším. Je to syn Axiocha, syna 
laršího Alkibiada, vlastní bratranec Alkibiada nyní žijícího; b 

imenuje se Kleinias. Je mlád; tu se o něho bojíme, jak je 
přirozené se bát o mladého člověka, by nás někdo nepředstihl 
a neobrátil jeho mysl k nějakému jinému zájmu a nezkazil ho.
Vy dva jste tedy přišli co nejvíce vhod; ale jestliže vám nic 
nepřekáží, vyzkoušejte toho chlapce a promluvte s ním před 
námi!

Když jsem tedy promluvil asi tato slova, řekl Euthydémos 
statečně a směle zároveň: Nic nám nepřekáží, Sókrate, jen když c 
ten mladíček bude chtít odpovídat.

Ale ovšem, děl jsem já, tomu je on zvyklý; neboť často 
k němu tito zde přicházejí, dávají mu mnoho otázek a rozmlou
vají s ním, takže je hezky nebojácný v odpovídání.
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Co potom následovalo, Kritóne, jak bych ti to dobře vypově
děl? Vždyť není malý úkol dovést znova probrat nevýslovně 

d velikou moudrost; proto i já musím, právě tak jako básníci, na 
začátku svého vypravování vzývat Músy a Mnémosynu, bohy
ni paměti. Počal tedy Euthydémos, jak se domnívám, asi takto: 
Kleinio, kteří z lidí jsou ti, kteří se učí, moudří, či nemoudří?19

A tu se chlapec nad tou těžkou otázkou zarděl a v rozpacích 
pohlédl na mne; a já poznav, jak je zmaten, jsem řekl: Neboj 

e se, Kleinio, a odpověz statečně, co z obého se ti zdá; neboť to 
snad ti přináší nej větší prospěch.

A vtom Dionysodóros, nahnuv se maličko k mému uchu, 
pravil se širokým úsměvem v obličeji: Na mou věru, Sókrate, 
říkám ti napřed, že ať ten chlapec odpoví tak nebo tak, bude 
vyvrácen.

A zatímco on toto říkal, Kleinias právě dal odpověď, takže 
276 se mi ani nepodařilo vybídnout chlapce, aby si dal pozor; 

odpověděl, že moudří jsou ti, kteří se učí.
A Euthydémos pravil: Nazýváš některé lidi učiteli, či ne?
Souhlasil.
Učitelé jsou učiteli těch, kteří se učí, pravda, jako přece 

kitharista a grammatista20 byli učiteli tvými i ostatních hochů 
a vy jste byli žáci?

Přisvědčil.
A když jste se učili, ještě jste neznali to, čemu jste se učili, 

že ne? 
b Ne.

Zdalipak jste tedy byli moudří, když jste to neznali?
Jistě ne, děl on.
Tedy jestliže jste nebyli moudří, byli jste nemoudří?
Ovšemže.
Protože jste se tedy vy učili tomu, co jste neznali, učili jste 

se jsouce nemoudří.
Chlapec přikývl.

20
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Tedy nemoudří se učí, Kleinio, a ne moudří, jak se ty domní
váš.

Po těchto jeho slovech oni průvodci Dionysodórovi a Euthy
démovi jako sbor na znamení sbormistrovo zároveň zahlučeli c 
pochvalou a spustili smích. A dříve než si chlapec hezky 
.» dobře oddechl, přejal řeč Dionysodóros a řekl: Což, Kleinio, 
když vám grammatista předříkával, kteří z hochů se učili 
lomu,21 co bylo předříkáváno, moudří, či nemoudří?

Moudří, pravil Kleinias.
Tedy moudří se učí, a nikoli nemoudří, a nedobře jsi ty právě 

odpověděl Euthydémovi.
Tu teprve spustili velmi veliký smích a pochvalný hřmot d 

milovníci těch dvou mužů, okouzleni jejich moudrostí; my 
ostatní jsme zaraženi mlčeli. Euthydémos poznav, že jsme 
/uraženi, abychom se mu ještě více obdivovali, nepouštěl 
t hlapce, nýbrž se ho dále tázal, a podobně jako dělají dobří 
tanečníci,22 dvojmo zatáčel otázky o téže věci a řekl: Zdalipak 
li, kteří se učí, učí se tomu, co znají, či tomu, co neznají?

A Dionysodóros mi opět potichu zašeptal: I tohle je, Sókrate, e 
druhý takový kousek jako ten dřívější.

Ó Die, řekl jsem já, však věru i ta dřívější otázka byla, jak se 
ukázalo, pěkná věc.

Všechny otázky, Sókrate, které my dáváme, jsou takové, že 
/ nich není východu.

Proto tedy, zdá se mi, máte velké jméno u svých žáků.
Vtom Kleinias Euthydémovi odpověděl, že ti, kteří se učí, 

učí se tomu, co neznají; ten pak se ho otázal týmž způsobem 277 
lako dříve: Cože? Znáš písmena?

Ano, odpověděl.
Všechna?
Souhlasil.
Kdykoli tedy někdo cokoli předříkává, nepředříkává 

písmena?

21
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Souhlasil.
Jistě tedy předříkává něco z toho, co ty znáš, jestliže znáš 

všechna?
I s tím souhlasil.
Nuže tedy, děl on, je to snad tak, že ty se neučíš tomu, cokoli 

někdo předříkává, a ten, kdo nezná písmena, se učí?
Nikoli, děl on, učím se. 

b Tedy se učíš tomu, děl on, co znáš, jestliže znáš všechna 
písmena.

Souhlasil.
Neodpověděl jsi tedy správně.
A ještě to Euthydémos pořádně nedořekl a již Dionysodóros, 

přejav řeč jakoby míč, opět mířil na chlapce a řekl: Klame tě 
Euthydémos, Kleinio. Řekni mi totiž, neznamená snad učiti se 
nabývati vědění o tom, čemu se kdo učí?

Kleinias souhlasil.
A znáti, děl on, je již míti vědění, že ano?
Přisvědčil.

c Tedy neznati jest ještě nemíti vědění?
Souhlasil s ním.
Zdalipak tedy jsou nabývajícími čehokoli ti, kteří to již mají, 

či ti, kteří nemají?
Kteří nemají.
Nuže, neuznal jsi, že k těm, kteří nemají, náleží také 

neznající?
Přikývl.
Ti, kteří se učí, náleží tedy k nabývajícím, a ne k majícím?
Přisvědčil.

Učí se tedy ti, kteří neznají, Kleinio, a ne ti, kteří znají, 
d Ještě pak do třetího jakoby kola se pouštěl Euthydémos, 

hodlaje položit jinocha na lopatky; a já poznav, že je chlapci 
z toho horko, chtěl jsem mu dát oddechnout, aby nám neztratil 

odvahu, a těšil jsem ho řka: Kleinio, nediv se, jestliže se ti ty
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řeči zdají nezvyklými. Snad totiž nepozoruješ, co s tebou dělají 
li dva cizinci: dělají totéž, co kněží při korybantském zasvěco
vání,23 když provádějí s tím, koho chtějí zasvětit, obřad nasto
lení. Tam je totiž jakýsi sborový rej a jakási hra, jak ti je známo, 
icstliže snad sám jsi zasvěcen; tak i nyní tito dva toliko zavádějí e 
rej kolem tebe a jakoby hravě tančí, aby tě potom zasvětili.
Nyní tedy měj za to, že slyšíš první část sofistických obřadů. 
Nejprve totiž, jak tvrdí Prodikos24, je třeba se poučiti
o správném významu jmen; v tom smyslu právě ti ukazují tito 
dva cizinci, že jsi nevěděl, že lidé užívají slova „učiti se“jednak
0 tom, když někdo, kdo zpočátku nemá žádnou znalost o nějaké 
včci, potom později nabývá znalosti o ní;25 že však užívají téhož 278 
slova i tehdy, když někdo již má znalost a touto znalostí pozo-
1 ii jc touž věc, jak se buď provádí nebo se o ní myslí a mluví -
0 tom užívají spíše slova „chápati“ nežli „učiti se“, ale někdy
1 „učiti se“. Avšak tobě, jak tito ukazují, ušlo, že totéž slovo 
o/.načuje lidi, kteří jsou v opačných stavech, i znajícího 
i neznajícího; tomu je podobno i to v té druhé otázce, kde se tě 
ptali, zdali se lidé učí tomu, co znají, či co neznají. To jsou b 
učené hříčky - proto také já tvrdím, že si oni s tebou zahrávají

hříčkami pak to nazývám proto, že i kdyby se někdo naučil 
mnohým nebo i všem takovýmto věcem, o nic lépe by neznal 
včci, jak se mají, ale byl by schopen si zahrávati s lidmi, 
s užitím rozdílného významu slov jim podrážeje nohy a způso
buje jejich pád jako ti, kdo zezadu odtahují stolice, když si chce 
někdo sednout, a pak mají radost a smějí se, když uvidí, jak se c 
svalil naznak. Měj tedy za to, že tohle byla hra, kterou si oni 
s tebou zahráli; ale potom ti patrně oni sami ukáží vážné věci 
a já jim dám návod, aby mi splnili, co slíbili. Připověděli totiž 
ukázat pobízecí moudrost; nyní však, zdá se mi, uznali za nutné 
nejprve si s tebou zahrát. Nuže tuto hru, Euthydéme a Diony- d 
sodóre, pokládejme za skončenu, a snad jí je dost; teď však 
pokračujte a pobízejíce toho chlapce ukažte, jak je třeba vyna-

23



I, 278d E U T H Y D É M O S

ložiti péči na moudrost a zdatnost. Dříve však já vám ukáži, jak 
to pojímám a jak to toužím uslyšet. Tu jestliže se vám bude 
zdát, že to dělám neodbomicky a směšně, neposmívejte se mi, 
neboř z horlivé touhy, abych uslyšel vaši moudrost, odvážím se 

e před vámi provést nepřipravený pokus. Nuže vydržte mě 
poslouchat bez smíchu, vy sami i vaši žáci; ty pak, synu 
Axiochův, mi odpovídej!

Zdalipak my všichni lidé chceme se mít dobře?26 Či je tato 
otázka jedna z těch směšností, kterých jsem se právě teď bál? 
Neboťjistě přece je nerozumné i dávat takové otázky; vždyť kdo 
z lidí nechce se mít dobře?

Není nikdo, kdo by to nechtěl, řekl Kleinias.
279 Dobře, děl jsem já; další pak otázka: Když chceme se mít 

dobře, jak bychom se měli dobře? Kdybychom měli mnoho 
dober? Či snad je tato otázka ještě bláhovější než ona? Vždyť 
snad je i toto patrné, že tomu tak jest.

Přisvědčil.
Nuže, které pak tedy z věcí jsou pro nás dobré? Či snad se 

podobá, že ani tato otázka není těžká a že to není úkol pro velmi 
hlubokého ducha nalézt k ní odpověď? Vždyť by nám každý 
řekl, že býti bohat je dobro, pravda?

Ovšemže.
b Jistě také býti zdráv a krásný a mít v dokonalém stavu ostatní 

tělesné stránky?
Také se mu zdálo.
Ale ovšem i dobrý rod a moc a vážnost ve vlastní obci jsou 

patrně dobra.
Souhlasil.
Nuže, které z dober, pravil jsem, nám ještě zbývá? Co tedy 

je být rozumný a spravedlivý a statečný? Při Diovi, Kleinio, ty 
soudíš, že správně uděláme, jestliže tyto věci zařadíme 
k dobrům, či jestliže je tam nezařadíme? Snad by se totiž někdo 
v mínění s námi rozešel; a jak se zdá tobě?
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Že to jsou dobra, pravil Kleinias. c
Dobře, děl jsem já; a na které místo ve sboru postavíme 

moudrost? Mezi dobra, či jak myslíš?
Mezi dobra.
Přemýšlej tedy, abychom nevynechali některé z dober, které 

by bylo významné.
Zdá se mi, že žádné, řekl Kleinias.
A já jsem si vzpomněl a pravil jsem: U Dia, skoro se zdá, že 

jsme vynechali největSí z dober.
Které to? děl on.
Šťastný úspěch,27 Kleinio; o tom všichni říkají, i lidé zcela 

prostřední, že to je nej větší z dober.
Máš pravdu.
A já jsem se zase rozmyslil a pravil jsem: Málem jsme sestáli d 

směšnými před těmi cizinci já a ty, synu Axiochův!
Proč to?
Protože jsme zařadili úspěch mezi ty dřívější věci a nyní jsme 

/nova mluvili o témž.
A co na tom?
Je přece směšné znova předkládat to, co je už dávno předlo

ženo, dvakrát mluvit tytéž včci.
Jak to myslíš?
Moudrost je přece šťastný úspěch, děl jsem já; to by poznalo

i dítě.
A on se podivil; tak je ještě mladý a bláhový.
A já poznav, že se diví, řekl jsem: Nevíš, Kleinio, že pokud 

|dc o zdar pískání na aulos, mají největší úspěch pištci? e
Přisvědčil.
Jistě také, děl jsem já, v psaní a čtení písmen grammatisti?28

Ovšemže.
A co při nebezpečí moře, myslíš snad, že tu mají někteří lidé 

vétší úspěch než moudří kormidelníci, abych mluvil obecně?
To přece ne.
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A co na válečné výpravě, s kým bys raději sdílel nebezpečí 
280 a osud, s moudrým vojevůdcem, či s nemoudrým?

S moudrým.
Zdali ne proto, děl jsem já, že se domníváš, že bys měl větší 

úspěch ve spojení s moudrým než s nemoudrým?
Připouštěl.
Moudrost tedy všude působí, že lidé mají úspěch. Vždyť 

přece by moudrost nikdy v ničem nechybovala, nýbrž nutně 
musí jednat správně a dosahovat svých cílů, neboť jinak by to 
již nebyla moudrost, 

b Nakonec jsme souhlasně uznali, nevím, jakým způsobem, 
jako hlavní myšlenku, že tomu je tak, že má-li někdo moudrost, 
nijak k ní už nepotřebuje úspěchu; a když jsme to souhlasně 
uznali, znova jsem se ho vyptával, jak se to má s našimi dříve 
uznanými myšlenkami. Uznali jsme totiž, řekl jsem, že kdy
bychom měli u sebe mnoho dober, byli bychom šťastni a měli 
se dobře.

Přisvědčil.
Zdalipak bychom tedy byli šťastni skrze ta přítomná dobra, 

kdyby nám nic neprospívala, či kdyby nám prospívala?
Kdyby prospívala, 

c Zdalipak by nějak prospívala, kdyby toliko u nás byla, ale my 
jich neužívali? Jako například, kdybychom měli mnoho 
pokrmů, ale nejedli, nebo kdybychom měli nápoj, ale nepili, 
měli bychom z toho nějaký prospěch?

To přece ne.
A co všichni řemeslníci, kdyby měli pohotově všechny potře

by, každý pro své dílo, ale neužívali jich, zdalipak by se ti měli 
dobře pro to majetnictví, že by totiž měli v majetku všechny 
věci, které má mít řemeslník? Například tesař, kdyby měl 
opatřeny všechny nástroje i vhodné dříví, ale neprovozoval 

d tesařství, měl by nějaký prospěch z toho majetnictví?
Nikterak.
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A co kdyby někdo měl bohatství a všechna dobra, která jsme 
před chvílí jmenovali, ale neužíval jich, zdalipak by byl šťasten 
pro majetnictví těch dober?

To přece ne, Sókrate.
Jest tedy třeba, jak se podobá, aby ten, kdo chce být šťasten, 

netoliko měl taková dobra, nýbrž také jich užíval, sice nevzniká 
} údný prospěch z jejich majetnictví.

Máš pravdu.
Nuže, Kleinio, zdalipak to už stačí k tomu, aby se někdo e 

udělal šťastným, míti dobra a užívat jich?
Mně se zdá, že ano.
Zdalipak, děl jsem já, jestliže jich někdo užívá správně, či 

také, jestliže nesprávně?
Jestliže správně.
Dobře máš, děl jsem já. Neboť jistě asi, myslím, je horší, 

icstliže někdo užívá kterékoli věci nesprávně, nežli když ji 
nechá být; neboť tamto je špatné, toto však ani špatné ani dobré.
Či nemyslíme tak? 281

Připouštěl.
A což, je snad při práci a užívání týkajících se dříví působite- 

lein správného užívání nějaký jiný činitel nežli tesařská znalost?
To přece ne.
Avšak patrně i při vyrábění nářadí je znalost působitelkou 

správného užívání.
Přisvědčil.
Zdalipak tedy, děl jsem já, i při užívání těch dober, která jsme 

imenovali na prvním místě, bohatství, zdraví a krásy, byla to 
znalost, která řídila a upravovala jednání, aby se všech tako- b 
vých věcí užívalo správně, či něco jiného?

Znalost, děl on.
Tedy znalost poskytuje lidem netoliko dobrý úspěch, nýbrž, 

luk se podobá, i dobrý způsob jednání, při každém majetnictví 
a při každé činnosti.
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Souhlasil.
Nuže, při Diovi, je snad nějaký prospěch z ostatních statků 

bez moudrosti a znalosti? Zdalipak by měl prospěch člověk, 
který by měl mnoho věcí a konal mnoho věcí, ale neměl rozum, 
či spíše ten, který by měl a konal málo, ale měl rozum? Uvažuj 

c takto: není-li pravda, že kdyby méně konal, méně by chyboval, 
a kdyby méně chyboval, měl by méně nezdaru,29 a kdyby měl 
méně nezdaru, že by byl méně nešťasten?

Ovšemže.
Zdalipak by tedy někdo konal méně, kdyby byl chůd, či spíše, 

kdyby byl bohat?
Kdyby byl chud.
Zdalipak spíše slabý, či silný?
Slabý.
Zdalipak spíše vážený, či nepatrný?
Nepatrný.
Zdalipak by méně konal, kdyby byl statečný a rozumný, či 

kdyby byl zbabělý?
Zbabělý.
Jistě tedy i líný spíše než pracovitý?
Připouštěl.
A váhavý spíše než rychlý a špatně vidoucí a slyšící spíše, 

d než kdo má bystrý zrak a sluch?
Všechny takové věci jsme souhlasně připouštěli.
Úhrnem, Kleinio, se zdá o všech těch věcech, které jsme na 

začátku prohlašovali za dobra, že při nich nejde o to, jak jsou 
sama o sobě dobry, nýbrž má se to pravděpodobně takto: jest
liže je vede nevědomost, jsou to tím větší zla než jejich opaky, 
čím větší je jejich schopnost sloužiti špatnému vůdci, pakli však 
moudrost a znalost, tím větší dobra; avšak samy o sobě nemají 

e ani jedny, ani druhé žádnou cenu.
Podobá se, že patrně je tomu tak, jak ty pravíš.
Co nám tedy vychází z toho, co bylo řečeno? Ne-li to, že
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l ostatních věcí není žádná ani dobrá, ani špatná, ale z těchto 
dvou že moudrost je dobro a nevědomost zlo?

Souhlasil.
Ještě se tedy, řekl jsem, podívejme na ostatek. Když se 282 

vftichni snažíme být šťastni a když se ukázalo, že se takovými 
utiíváme z užívání věcí, a to ze správného užívání, a že vědění 
)c to, co poskytuje správnost i úspěch,30 je tedy třeba, jak se 
l»odobá, aby si každý muž vším způsobem opatřoval to, aby byl 
n> nejmoudřejší; či ne?

Ano.
Když se tedy domnívá, že toto má dostávat od otce, mnohem 

upíše než peníze, i od poručníků a od přátel, zvláště od těch, b 
kteří tvrdí, že jsou jeho milovníky, od cizinců i spoluobčanů,
ii když je žádá a prosí, aby mu dávali podíl v moudrosti, tu není 
nic ošklivého, Kleinio, ani pohoršlivého sloužit a otročit za tím 
účelem i milovníku i každému člověku, s ochotou ke kterékoli 
/ krásných služeb, z touhy stát se moudrým; či tobě, řekl jsem 
|á. se tak nezdá?

7xela dobře mluvíš, zdá se mi, děl on. c
Jen jestliže, Kleinio, děl jsem já, je moudrost věc učení 

.»jestliže se jí nedostává lidem samočinně; neboť o této otázce 
isme ještě neuvažovali a dosud jsme se o ní nedohodli já a ty.

Ale mně se zdá, Sókrate, že je možno jí učit.
A já zaradovav se jsem řekl: Věru máš pravdu, výborný muži, 

i děkuji ti, že jsi mě zbavil dlouhého uvažování právě o této 
oiázce, zdali je možno, či není možno moudrosti učit. Nyní 
icdy, když se ti zdá, že je možno jí učit a že ona jediná z věcí 
dělá člověka šťastným a úspěšným, bezpochyby bys soudil, že d 
|c nutné hledat moudrost,31 a sám máš v úmyslu to dělat?

Ovšemže ano, Sókrate, co možná nejvíce.
A já, s radostí uslyšev tato slova, řekl jsem: Takový je můj 

příklad, Dionysodóre a Euthydéme, jaké mají být podle mého 
přání pobízecí řeči, snad neodbomický a podaný s námahou
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a rozvláčně; avšak některý z vás dvou, který chce, ať nám ukáže 
totéž, dělaje to podle pravidel umění. Pakli však nechcete tohle, 
pokračujte, kde jsem já přestal, a ukažte dále tomu chlapci, 
zdali si má získávat všechno vědění, či jest nějaká jedna znalost, 
jíž musí nabýt, aby šťastně žil a byl dobrým mužem, a která to 
jest. Neboť jak jsem pravil na počátku, mnoho nám na tom 
záleží, aby se tenhle mladíček stal moudrým a dobrým.

Já jsem tedy řekl toto, Kritóne; na to, co bude dále, jsem dával 
velmi napjatě pozor a přihlížel jsem, jakým asi způsobem se 
chopí řeči a odkud začnou vybízeti toho jinocha, aby se cvičil 
v moudrosti a zdatnosti. Tu pak starší z nich, Dionysodóros, 
první počal řeč a my všichni jsme se na něho dívali v očekávání, 
že již hned uslyšíme nějaké podivuhodné řeči. To tedy se nám 
také stalo, neboť neobyčejná byla, Kritóne, řeč, kterou ten muž 
začínal a která ti stojí za poslechnutí, abys poznal, jaká to byla 
pobídka ke zdatnosti.

Pravil: Řekni mi, Sókrate a vy ostatní, kteří tvrdíte, že touží
te, aby se tento jinoch stal moudrým, zdali to mluvíte žertem, 
či doopravdy po tom toužíte a myslíte to vážně?

A já jsem si pomyslil, že oni dva tedy mínili, že my jsme prve 
žertovali, když jsme je vybízeli, aby promluvili s tím jinochem, 
a proto tedy že si s ním zažertovali a nemluvili vážně; po té 
myšlence jsem tedy ještě horlivěji řekl, že to myslíme neoby
čejně vážně.

A Dionysodóros řekl: Jen hleď, Sókrate, abys nepopřel, co 
nyní říkáš.

Jsem si jist, děl jsem já; nikdy to nepopřu.
Nuže, řekl, vy tvrdíte, že chcete, aby se on stal moudrým?
Ovšemže ano.
Avšak nyní, děl on, je Kleinias moudrý, či ne?
Říká, že ještě ne; on, děl jsem já, není chlubič.
Vy pak chcete, aby se on stal moudrým a aby nebyl ne

moudrý?
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Souhlasili jsme.
Tedy chcete, aby se stal tím, který není,32 a který nyní jest, 

uby již nebyl.
A já jsem byl zmaten tím, co jsem slyšel; on pak mi do toho 

/matku vpadl a řekl: Když tedy chcete, aby on již nebyl, který 
nyní jest, to nepochybně chcete, jak se podobá, aby zahynul? 
A přece to by za mnoho stáli takoví přátelé a milovníci, kteří 
by nade všecko kladli, aby jejich milý zahynul!

A Ktésippos uslyšev ta slova rozčilil se pro svého milého 
a řekl: Hoste z Thúrií, kdyby to nebylo příliš hrubé, řekl bych 
„hrom do tebe“,33 že mně a ostatním lžeš takovou věc, kterou 
podle mého mínění je hříšno i vyslovit, že bych já chtěl, aby 
tento zde zahynul!

Jak to, Ktésippe, řekl Euthydémos, což se ti zdá, že je možno, 
aby člověk lhal?

Při Diovi, ano, jestliže nešílím.
Zdalipak když mluví věc, o které je řeč,34 či když nemluví?
Když mluví.
Jestliže ji tedy mluví, nemluví patrně jinou z věcí, které jsou, 

než právě onu, kterou mluví?
Jak by také mluvil? řekl Ktésippos.
Jistě i ta věc, kterou mluví, je jedna z těch, které jsou, oddě

leně od ostatních.
Ovšemže. ·
Tedy kdo ji mluví, mluví to, co jest, že ano?
Ano.
Ale kdo mluví to, co jest, a věci jsoucí, jistě mluví pravdu;35 

takže jestliže Dionysodóros mluví věci, které jsou, mluví 
pravdu a nic ti nenalhává.

Ano, řekl Ktésippos, ale kdo mluví tohle, Euthydéme, nemlu
ví věci, které jsou.

A Euthydémos řekl: Včci nejsoucí nepochybně nejsou?
Nejsou.
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Zajisté nejsou nikde ty nejsoucí věci?
Nikde.
Je tedy možno, aby s těmito věcmi, nejsoucími, někdo něco 

udělal, takže by ty věci, které nikde nejsou, kdokoli vytvořil?
Mně se zdá, že ne, řekl Ktésippos.
Nuže, když řečníci mluví před lidem, to nedělají nic?
Ovšemže dělají, děl on.
Jestliže dělají, tedy také tvoří?
Ano.
Mluviti je tedy dělati a tvořiti?36

Souhlasil.
Tedy nikdo nemluví věci, které nejsou - vždyť to by již něco 

tvořil, ale ty jsi uznal, že nikdo nemůže tvořit to, co není - takže 
podle tvé řeči nikdo nemluví lež, nýbrž jestliže Dionysodóros 
mluví, mluví pravdu a věci jsoucí.

Ano, při Diovi, Euthydéme, řekl Ktésippos; ale ty jsoucí věci 
mluví jistým způsobem, avšak ne tak, jak se mají.

Jak to, Ktésippe? řekl Dionysodóros; což někteří mluví věci, 
jak se mají?

Arciže, lidé ušlechtilí a pravdomluvní.
Nuže, děl on, nemají se snad dobré věci dobře a nedobré 

nedobře?
Připouštěl.
O ušlechtilých ty uznáváš, že mluví věci, jak se mají?
Uznávám.
Tedy o nedobrém, Ktésippe, mluví dobří nedobře,37 ač jest

liže mluví o věcech, jak se mají.
Při Diovi, děl on, rozhodně, aspoň o nedobrých lidech; jest

liže si dáš ode mne říci, vystříháš se, abys nebyl jeden z nich, 
aby dobří nemluvili o tobě nedobře. Neboť buď jist, že nedobře 
mluví dobří o nedobrých.

A o velikých, pravil Euthydémos, mluví velce a o teplých 
teple?
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Ovšemže ano, pravil Ktésippos; jistě aspoň o studených 
mluví studeně i tvrdí,38 že oni tak rozmlouvají.

Ty nadáváš, Ktésippe, nadáváš, pravil Dionysodóros.
Při Diovi, nikoli, Dionysodóre, děl on, vždyť tě mám rád; ale 

napomínám tě jako druha a pokouším se tě přemluvit, abys 
nikdy přede mnou tak hrubě nemluvil, že já chci zhoubu těch, 
klcří mi jsou nejdražší. 285

Já pak, když se mi zdálo, že jsou v příliš rozčilené náladě 
proti sobě vespolek, žertoval jsem s Ktésippem a řekl jsem: 
Ktésippe, mně se zdá, že bychom měli přijímat od těch hostů, 
co mluví, jestliže jsou ochotni dávat, a že bychom neměli dělat 
ιίι/.nice pro pouhé slovo. Neboť jestliže umějí tak hubit lidi, že 
ze špatných a nerozumných dělají řádné a rozumné, a jestliže 
toto umění buď sami vynalezli, nebo snad se naučili od někoho b 
imého nějaké takovéto zkáze a zhoubě, že dovedou člověka 
'.patného zahubit a znova ho ukázat jako řádného, tedy jestliže 
to umějí - a patmě to umějí, aspoň tvrdili, že jejich umění je 
nedávno vynalezené umění dělat lidi ze špatných dobrými 
nuže, tedy jim to povolme: ať nám zahubí toho chlapce a udělají 
ho moudrým, i nás všechny ostatní. Pakli však se vy mladí c 
hojíte, ať se provede ta nebezpečná zkouška na mně, jakoby na 
karovi;39 neboť já, protože jsem starý člověk, jsem hotov 
podstoupit to nebezpečenství a odevzdávám se tuhle Dionyso- 
dórovi jako kolšské Médeii.40 Ať mě usmrcuje, a jestliže chce, 
vaří, nebo ať dělá se mnou to, co chce; jen ať mě učiní řádným!

A Ktésippos pravil: Také já sám, Sókrate, jsem hotov ode
vzdat se těm cizincům, i když mě budou chtít dříti ještě více 
než nyní dřou, jen když z mé kůže nakonec nebude měch jako d 
/ Marsyovy,41 nýbrž zdatnost. Ovšem tuhle Dionysodóros se 
domnívá, že se na něho zlobím; ale já se nezlobím, nýbrž mu 
odporuji v tom, co podle mého zdání nesprávně mluví vůči 
mně. Ale ty, ušlechtilý Dionysodóre, nenazývej odporování 
nadáváním, neboť nadávání je něco jiného.
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A Dionysodóros řekl: Když tak mluvíš, Ktésippe, to myslíš, 
že odporování je možné? 

e Ovšemže ano, rozhodně; či ty, Dionysodóre, se domníváš, že 
odporování není možné?

Ty bys jistě nedokázal, že jsi někdy slyšel někoho odporovat 
druhému.

Je to pravda. Ale nyní ti dokazuji, že slyším Ktésippa odpo
rovat Dionysodórovi.

Podstoupil bys snad rozpravu o té věci?
Ovšem.
Nuže, děl on, náleží ke každé z věcí, které jsou, řeči?
Ovšemže.
Zdalipak jak každá je, či jak není?

286 Jak je.
Však jsme právě dokázali, Ktésippe, jestliže se pamatuješ, že 

nikdo nemluví o věci, jak není; ukázalo se totiž, že nikdo 
nemluví to, co není.

Nuže, co na tom? řekl Ktésippos; odporujeme si snad proto 
méně já a ty?

Zdalipak bychom si odporovali, děl on, kdybychom oba 
mluvili řeč náležící téže věci, či takto bychom jistě mluvili 
totéž?

Připouštěl.
b Ale když ani jeden ani druhý nemluví řeč náležící té věci, 

tehdy bychom si odporovali? Či takto by žádný z nás tu věc 
vůbec ani neměl na mysli?

I s tím souhlasil.
Ale tedy snad si odporujeme tehdy, když já mluvím řeč 

náležící té věci a ty jinou, náležící některé jiné? Či já mluvím
o věci, a ty vůbec ani nemluvíš? Avšak kdo nemluví, jak by 
mohl mluvícímu odporovat?

A Ktésippos mlčel. Já však, podiviv se té řeči, jsem pravil: 
Jak to myslil, Dionysodóre? Vždyť ačkoli jsem právě tuto řeč
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od mnohých a mnohokrát slyšel42 a po každé sejí divím - neboť c 
i škola Prótagorova jí ráda užívala a také i myslitelé ještě 
starší;43 avšak mně se vždy zdá nějak podivnou a že vyvrací 
i ostatní řeči i sama sebe -, myslím však, že od tebe se nejlépe 
dovím o ní pravdu. Mluviti nepravdu není možné, že ano? - 
neboť toto je smysl tvé řeči, pravda? - nýbrž buď člověk mluví, 
li pak mluví pravdu, nebo nemluví?

Připouštěl.
Zdalipak tedy mluvit nepravdu není možno, avšak nepravdi- d 

vě míniti je možno?
Není možno ani nepravdivě míniti.
Tedy, děl jsem já, vůbec není ani nepravdivé mínění.
Není.
Není tedy ani nevědomost ani nejsou nevědomí lidé; či ne

byla by nevědomost, kdyby byla, toto, nemít pravdu ve věcech?
Ovšemže.
Ale to není možné, děl jsem já.
Není.
Mluvíš tuto řeč, Dionysodóre, jen pro řeč, abys mluvil něco 

zvláštního, či se ti doopravdy zdá, že žádný člověk na světě není 
nevědomý?

Nuže ty to vyvrať! e
Což snad je tohle podle tvé řeči možné, vyvrátit něco, když 

nikdo nemluví nepravdu?
Není, řekl Euthydémos.
Tedy, řekl jsem já, ani právě teď Dionysodóros nevybízel 

k vyvrácení?
Vždyť jak by mohl někdo vybízet k tomu, co není? A ty 

vybízíš?
Protože, děl jsem já, Euthydéme, mnoho nerozumím těmto 

moudrostem a tomu, co je správné, nýbrž mám jaksi tupou 
mysl. Nuže, snad dám nějakou nezdvořilou otázku, ale odpusť. 
Podívej se: jestliže není možno ani mluvit nepravdu ani 287

35



287a E U T H Y D É M O S

nepravdivě mínit ani být nevědomý, jistě snad není možno ani 
chybovat, kdykoli někdo něco dělá? Neboť není možno, aby 
člověk při činnosti chyboval v tom, co dělá; nemyslíte tak?

Ovšemže.
To už je, děl jsem já, ta nezdvořilá otázka. Jestliže totiž 

nechybujeme ani v jednání ani v řeči ani v myšlení, čemu jste 
sem vy přišli, probůh, učit, je-li tomu tak? Či jste netvrdili před 

b chvílí, že byste ze všech lidí nejlépe učením dali zdatnost tomu, 
kdo by se chtěl učit?
Tu přejal řeč Dionysodóros a pravil: Tedy, Sókrate, ty tak žiješ 

v minulosti, že si nyní vzpomínáš na to, co jsme řekli na začátku, 
a jestliže jsem něco řekl loni, nyní si nato vzpomeneš, avšak s tím, 
co se mluví v přítomné chvíli, nebudeš vědět, co si počít?44

Vždyť také, pravil jsem já, to jsou řeči velmi těžké - přiroze
ně, neboť je mluví moudří mužové - vždyť i s tímhle posledním, 
co mluvíš, je přetěžko něco si počít. Co totiž míníš, Dionyso- 

c dóre, slovy „nevím, co si počít“? Či patrně že nemohu tu řeč 
vyvrátit? Neboť řekni, jaký jiný smysl má tento tvůj výrok 
„nevím, co si počít s těmi řečmi44?

Ale s tím, co ty mluvíš, není příliš těžké něco si počít; neboť 
odpověz -

Dříve než ty odpovíš, Dionysodóre? děl jsem já.
Neodpovídáš?
Je to snad po právu?
Ovšemže po právu.
Z kterého důvodu? děl jsem já. Či patrně z toho, že jsi ty nyní 

d k nám přišel jako nějaký všeuměl v oboru řečí a víš, kdy se má 
odpovědět a kdy ne? A nyní ani slovem neodpovídáš, protože 
poznáváš, že se nemá odpovídat?

Tlacháš, řekl, a zapomněl jsi odpovědět. Než poslechni, pří
teli, a odpovídej, když už uznáváš, že jsem moudrý.

Musím tedy poslechnout, děl jsem já, a jsem k tomu nucen, 
jak se podobá; vždyť ty vedeš. Nuže taž se.
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Zdalipak myslí ona myslící jsoucna, která mají duši, či také 
bezduchá?

Ta, která mají duši.
Nuže, znáš některý výrok, který by měl duši?45

U Dia, to jistě ne.
Proč ses tedy před chvílí tázal, jaký smysl má můj výrok? e
Pro nic jiného, děl jsem já, než že jsem chybil pro svou 

nejapnost. Či snad jsem nechybil a řekl jsem to správně, že 
výroky mají smysl? Co říkáš, že chybuji, či ne? Jestliže jsem 
totiž nechybil, ty mě nevyvrátíš, ačkoli jsi moudrý, ani nevíš, 
eo si počít s tou řečí; pakli však jsem chybil, ani tak nemluvíš 
správně, když tvrdíš, že není možno chybovat. A to nepravím 288 
se zřením k tomu, co jsi mluvil loni. Ale podobá se, děl jsem 
já, Dionysodóre a Euthydéme, že tato myšlenka zůstává v témž 
stavu a že ještě nyní jako v minulosti, porazivši protivníka, 
padá; že ještě ani vaše umění nevynalezlo prostředek, aby se 
tak s ní nedělo, a je to přece umění tak podivuhodné co do 
lemnosti řečí.

A Ktésippos pravil: Podivné věci to mluvíte, mužové z Thúrií b 
nebo z Chiu nebo podle jakého místa a jak se rádi dáváte 
nazývat;4* jak málo vám záleží na mluvení z cesty!

Já jsem se bál, aby nenastalo nadávání, a proto jsem opět 
chlácholil Ktésippa a řekl jsem: Ktésippe, co jsem právě před 
chvílí říkal Kleiniovi, totéž říkám i tobě, že nepoznáváš, že 
moudrost hostů je podivuhodná. Ale nechtějí se nám vážně 
ukázat, nýbrž napodobují Prótea, toho egyptského sofistu,47 
a provádějí s námi kejkle. My tedy napodobujme Menelaa a ne- c 
pouštějme se těch mužů, dokud se nám neobjeví ve svém 
vážném počínání; myslím totiž, že se u nich objeví něco 
překrásného, až začnou vážně mluvit. Nuže, prosme je 
a domlouvejme jim a modleme se k nim, aby se projevili. Tu, 
co se mne týče, rád bych jim sám dal návod, jakými by se mi 
měli podle mého přání ukázat; kde jsem totiž prve přestal, d
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odtamtud pokračuje, pokusím se jim, jak jen budu moci, vyložit 
to další, zdali bych je nějak svým vzýváním vyvolal a zdali by, 
majíce smilování a lítost s mým napětím a s mým vážným 
úsilím, také sami začali jednat vážně.

Ty, Kleinio, pravil jsem, upamatuj mě, kdejsme tehdy přesta
li. Jak se já domnívám, bylo to někde tadyhle. Na konci jsme 
souhlasně uznali, že je třeba hledat moudrost, pravda?

Ano, děl on.
A hledání moudrosti, filosofie, je nabývání vědění; není tomu 

tak?
Ano.

e Nuže, kteréhopak asi vědění bychom nabyli, aby to bylo 
správné nabytí? Ne snad prostě toho, které by nám prospělo?

Ovšemže.
Zdalipak by nám tedy něco prospělo, kdybychom chodíce 

sem a tam dovedli poznávat, na kterém místě je zakopáno 
nejvíce zlata?

Snad.
Ale dříve, děl jsem já, jsme tuto myšlenku vyvrátili a doká

zali, že nic neprospívá, ani kdyby se nám bez námah a bez 
kopání země dostalo všeho zlata na světě; takže ani kdybychom 

289 uměli proměňovat skály v zlato, žádnou cenu by nemělo to 
umění. Neboť jestliže nedovedeme také užívat toho zlata, uká
zalo se, že z něho není žádný prospěch; či se nepamatuješ?

Ovšemže, pamatuji se.
Jak se podobá, nevzniká žádný prospěch ani z ostatního 

umění, ani z peněžnického ani z lékařského ani z žádného jiné
ho, které sice umí něco dělat, avšak neumí užívat toho, co udělá; 
není-li tomu tak?

Přisvědčil.
b Ani jestliže jest nějaké takové umění, že dělá lidi nesmrtelný

mi, bez umění užívat nesmrtelnosti není ani z tohoto žádný 
prospěch, máme-li soudit podle závěrů dříve uznaných.
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Všechno to bylo naše společné mínění.
Je nám tedy třeba, krásný hochu, nějakého takového umění, 

děl jsem já, v kterém je zároveň spojeno i dělání i dovednost 
užívat toho, co dělá.

Patrně.
Je tedy vyloučeno, jak se podobá, že bychom měli být vý- c 

robci lyr a znalci nějakého takového umění. Zde je totiž zvlášť 
odděleno umění vytvářející a zvlášť umění užívající, vztahující 
se k téže věci; neboť lyrařství a hra na kitharu se velmi liší od 
sebe vespolek. Není tomu tak?

Přisvědčil.
Jistě patrně nepotřebujeme ani umět vyrábět píšťaly, vždyť 

i toto umění je také takové.
Měl stejné mínění.
Ale pro bohy, pravil jsem já, kdybychom se naučili umění 

skládat řeči, je to snad to, kterého jsme měli nabýt, abychom 
byli šťastni?

Já nemyslím, řekl Kleinias v odpověď.
Podle čeho tak soudíš? děl jsem já. d
Vidím některé skladatele řečí,48 kteří neumějí užívat svých 

vlastních řečí, které sami skládají, právě tak jako lyraři lyr; 
avšak i zde jsou jiní schopni užívat jejich výrobků, kteří sami 
jsou neschopni skládat řeči; patrno tedy, že i v oboru řečí je 
zvlášť umění vyrábět a zvlášť umění užívat.

Zdá se mi, děl jsem já, že uvádíš dostatečný důkaz, že to není 
umění skladatelů řečí, jehož nabytím by byl člověk šťasten.
A přece já jsem myslil, že se zde někde objeví znalost, kterou e 
tak dávno hledáme. Vždyť i ti mužové sami, skladatelé řečí, 
kdykoli se s nimi setkám, zdají se mi, Kleinio, velemoudrými 
a také samo jejich umění jakýmsi božským a vznešeným. 
Ovšem to není nic divného; jest to totiž odrůda umění kou
zelných zaříkávadel a jen o málo nižší než ono. Neboť umění 290 
zaříkávadel je okouzlování hadů, jedovatých pavouků, štírů
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i jiných zvířat a také nemocí, toto pak je okouzlování 
a chlácholení soudců a snčmovníků a jiných zástupů; či tobě, 
pravil jsem já, se zdá nějak jinak?

Nikoli, nýbrž takto se mi to jeví, jak ty pravíš.
Kam bychom se tedy, řekl jsem já, ještě obrátili? K jakému 

umění?
Já nevím kudy kam, pravil.
Ale já, myslím, jsem to nalezl.
Které? řekl Kleinias. 

b Vojevůdcovské umění, pravil jsem já, je podle mého zdání 
nejspíše to, jehož nabytím by byl člověk šťasten.

Mně se nezdá.
Jak to? děl jsem já.
Toto umění je jakési lovectví na lidi.
A co tedy? pravil jsem já.
Žádný druh samého lovectví, pravil, nejde dále, než aby 

ulovil a dostal do své moci; avšak když dostanou do své moci 
to, co loví, nejsou s to toho užívat, nýbrž myslivci a rybáři to 

c odevzdávají kuchařům, geometrové zase a astronomové 
a počtáři - i to jsou totiž lovci, neboť tyto druhy odborníků 
nevytvářejí obrazce, nýbrž nalézají ty, které jsou tu protože 
sami jich neumějí užívat, nýbrž toliko je ulovit, odevzdávají je 
jistě dialektikům,49 aby využívali jejich nálezů, aspoň kteří 
z nich nejsou docela nerozumní.

Dobrá, děl jsem já, nejkrásnější a nejmoudřejší Kleinio; je 
tomu tak?

Ovšemže ano. I vojevůdcové takto jednají týmž způsobem: 
d kdykoli uloví některé město nebo některý tábor, odevzdávají to 

politikům - neboť sami neumějí užívat toho, co ulovili - zrovna 
tak, myslím, jako lovci křepelek odevzdávají svůj úlovek pěs
titelům křepelek.50 Jestliže tedy, děl on, potřebujeme onoho 
umění, které by samo také dovedlo užívat toho, čeho by nabylo 
buď vytvořením nebo ulovením, a jestliže nás takové umění
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udělá šťastnými, je třeba, pravil, hledat některé jiné umění místo 
vojevůdcovského.

Kr. Co říkáš, Sókrate? Takovéhle věci promluvil onen mla- e
díček?

Sókr. Nemyslíš, Kritóne?
Kr. U Dia, jistě ne. Já si totiž myslím, že jestliže to řekl, 

nepotřebuje již pro své vzdělání ani Euthydéma ani žádného 
líného člověka na světě.

Sókr. Ale snad tedy, probůh, to nebyl Ktésippos, kdo to řekl,
«já si to nepamatuji?

Kr. Jaký Ktésippos? 291
Sókr. Ale jistě aspoň toto dobře vím, že to nebyl ani Euthy

démos ani Dionysodóros, kdo to řekl. Nuže, drahý Kritóne, 
snad to nepromluvila některá z vyšších bytostí,51 jež tam byla 
přítomna? Neboť že jsem to slyšel, to dobře vím.

Kr. Ano, u Dia, Sókrate; zdá se mi, že to jistě byla některá 
/ vyšších bytostí, a to o mnoho. Ale potom jste ještě hledali 
nčjaké umění? A nalezli jste, či nenalezli to, které jste hledali?

Sókr. Kdepak nalezli, můj vzácný příteli! Ale byli jsme zcela b 
směšní; jako děti honící chocholouše pokaždé jsme myslili, že 
μ* již chytíme každou ze znalostí, avšak ty nám pokaždé 
unikaly. NaČ bych ti vypravoval mnoho podrobností? Pak jsme 
přišli ke královskému umění a prohlíželi jsme je, zdali to je ono, 
kieré poskytuje a způsobuje štěstí; ale tu, jako bychom byli 
/apadli do labyrintu: když jsme se domnívali, že jsme již na 
konci, ukázalo se, že jsme udělali kolo, a jsme zase právě tam, 
kde jsme byli na začátku svého hledání a stejně daleko od cíle, c 
lako když jsme ponejprv hledali.

Kr. Jak se vám to přihodilo, Sókrate?
Sókr. Já povím. Uzdálo se nám totiž, že politické a královské 

mnění je totéž.
Kr. Nuže co tedy?
Sókr. Že tomuto umění i vojevůdcovské umění i ostatní
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odevzdávají řízení děl, jichž jsou sama výrobci, jakožto jediné
mu, které umí užívat. Zřejmě se nám tedy zdálo, že to je ono, 

které jsme hledali, a příčina správného jednání v obci, zkrátka 
d podle Aischylova verše,52 že ono jediné sedí na zádi obce, 

všechno řídíc a vším vládnouc, a dělá všechny užitečné věci.
Kr. Což nezdálo se vám to snad dobře, Sókrate?

Sókr. Ty sám to posoudíš, Kritóne, budeš-li chtít poslouchat 
i to další, co se nám přihodilo. Uvažovali jsme totiž zase znova 
asi takto: Hle, zdalipak nám to královské umění, vším vládnou- 

e cí, vykonává nějaké dílo, či žádné? To přece jistě, řekli jsme si 
vespolek. Neřekl bys to snad i ty, Kritóne?

Kr. Zajisté.
Sókr. Co bys tedy řekl, že je jeho dílo? Jako kdybych se tě já 

tázal: Které dílo poskytuje lékařské umění, vládnoucí vším, čím 
vládne? Neřekl bys, že zdraví?

Kr. Zajisté.
Sókr. A co vaše umění, zemědělství? Když vládne vším, čím 

292 vládne, co vykonává? Neřekl bys, že nám poskytuje výživu ze 
země?

Kr. Zajisté.
Sókr. A co královské umění, vládnoucí vším, čím vládne? Co 

vykonává? Snad nevíš dobře kudy kam.
Kr. Při Diovi, nevím, Sókrate.
Sókr. Vždyťmy také ne, Kritóne; ale věz aspoň tolik, že je-li 

toto umění ono, které jsme my hledali, musí být prospěšné.
Kr. Ovšemže.
Sókr. Nuže nemusí nám dávat nějaké dobro?
Kr. Nutně, Sókrate. 

b Sókr. O dobru pak jsme, tuším, souhlasně uznali mezi sebou 
já a Kleinias, že to není nic jiného než nějaká znalost.

Kr. Ano, tak jsi mluvil.
Sókr. Věru ostatní díla, která by se mohla přičísti politickému 

umění - těch by snad bylo mnoho, například dělat občany
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bohatými a svobodnými a svornými o všech těch věcech se 
ukázalo, že nejsou ani zlé ani dobré, avšak musilo by dělat lidi 
moudrými a dávat jim podíl v znalosti, jestliže by toto mělo být 
lo, které prospívá a dělá šťastnými. c

Kr. Tak jest; aspoň tehdy bylo takto od vás uznáno, podle 
toho, jak jsi vypravoval ty řeči.

Sókr. Zdalipak tedy dělá královské umění lidi moudrými 
a dobrými?

Kr. Proč by ne, Sókrate?
Sókr. Ale zdalipak všechny a ve všem dobré? A dává toto 

umění všechnu znalost, i ševcovskou a tesařskou i všechny
ostatní?

Kr. Mně se zdá, že ne, Sókrate.
Sókr. Ale kterou tedy znalost? K čemu jí budeme užívat? d 

Neboť nesmí být výrobcem žádného z děl, která nejsou ani 
špatná ani dobrá, a nesmí dávat žádnou jinou znalost než samo 
.ebe. Máme tedy říci, která to asi je znalost a k čemu jí budeme 
užívat? Chceš, abychom řekli, Kritóne, že to je ta, kterou 
bychom udělali jiné dobrými?

Kr. Ovšemže.
Sókr. A v čem nám ti budou dobří a v čem užiteční? Či máme 

leště říci, že udělají jiné takovými a ti jiní zase jiné? Ale v čem e 
isou dobří, nikde se nám neukazuje, když jsme si nevážili děl 
přičítaných politickému umění, nýbrž děje se zrovna tak jako 
v onom přísloví „Diův syn Korinthos“,53 a jak jsem pravil,
i hybí nám stejně mnoho, nebo ještě více, abychom věděli, která 
toje ona znalost, jež by nás udělala šťastnými.

Kr. Při Diovi, Sókrate, to jste přišli, jak se podobá, do velké 
nesnáze!

Sókr. Nuže, tu já sám, Kritóne, když jsem byl zapadlý v této 
nesnázi, mluvil jsem již všechno možné, prose a vzývaje ty dva 293 
cizince jako Dioskúry,54 aby nás, mne a toho chlapce, zachránili 
/. té třetí vlny rozpravy,55 aby se vším způsobem jali jednat
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vážně a aby nám vážným způsobem ukázali, která to je znalost, 
po jejímž dosažení bychom krásně strávili zbytek života.

Kr. Nuže co? Projevil Euthydémos ochotu něco vám ukázat?
Sókr. Jak by ne? A začal, příteli, velmi zvysoka svou řeč 

tímto způsobem: 
b Zdalipak, Sókrate, tě mám naučit této znalosti, o které jste již 

dlouho v nesnázích, či mám ukázat, že ji máš?
ó můj drahý, děl jsem já, tohle je v tvé moci?
Ovšemže ano.
Ukaž tedy, probůh, děl jsem já, že ji mám; to by totiž bylo 

mnohem snadnější, než aby se tak starý člověk učil.
Nuže tedy mi odpověz: jest něco, co znáš?
Ovšem, děl jsem já, a to mnoho věcí, arci malých.
Stačí, pravil. Zdalipak tedy myslíš, že je možné, aby některá 

ze jsoucích věcí, ta, která je to, co právě jest, aby ta sama 
c nebyla?

U Dia, to jistě ne.
Ty tedy něco znáš, že ano?
Zajisté.
Tedy jsi znalý, jestliže znáš?56

Ovšem, této samé věci.
Na tom nic nezáleží; ale nejsi nucen znát všechno, když jsi 

znalý?
Nikoli, při Diovi, pravil jsem já, vždyť mnoho jiných věcí 

neznám.
Nuže tedy, jestliže něco neznáš, jsi neznalý.
Totiž oné věci, příteli, děl jsem já.
Jsi snad proto o něco méně neznalý? Avšak právě jsi tvrdil, 

d že jsi znalý; a takto sám jsi ten, který jsi, a naopak zase nejsi, 
a to v poměru k týmž věcem zároveň.

Dobrá, Euthydéme, děl jsem já; neboť, jak se říká, přicházíš 
s pěknou; jak tedy znám onu znalost, kterou jsme hledali? 
Protože patrně to je nemožné, aby totéž bylo a nebylo, tu

4 4

E U T H Y D É M O S 1,293d

icstliže znám jedno, znám všechno - vždyť bych nemohl být 
zároveň znalý i neznalý -, a když znám všechno, mám tedy
i onu znalost; myslíš to takto a to je ta tvá moudrost?

To tedy sám sebe vyvracíš, Sókrate. e
A což, Euthydéme, děl jsem já, s tebou se nestalo právě totéž?

Věru já bych se příliš nemrzel, ať by se se mnou dělo cokoli, 
kdybych to snášel spolu s tebou a s Dionysodórem, tou milou 
hlavou.57 Řekni mi, u vás dvou to není tak, že jedny z věcí znáte 
a druhých neznáte?

Naprosto ne, Sókrate, řekl Dionysodóros.
Jak to myslíte? pravil jsem já; tedy neznáte nic?
Ba jistě známe, děl on.
Tedy znáte všechno, pravil jsem já, když znáte jen dost málo? 294
Všechno, pravil; a kromě nás i ty znáš všechno, jestliže znáš 

třeba jen jednu věc.
Ó Die, řekl jsem já, jak podivuhodná věc a veliké dobro se 

nám podle tvé řeči objevilo! Což snad i všichni ostatní lidé 
všechno znají, či nic?

Vždyť přece není tomu tak, že by jedny věci znali a druhých 
neznali a že by byli zároveň znalí i neznalí.

ledy co? děl jsem já.
Všichni, děl on, znají všechno, jestliže znají třeba jen jednu věc.
Pro bohy, děl jsem já, Dionysodóre - už je mi totiž patrno, b 

Je mluvíte vážně, a konečně jste poslechli mého vyzvání, 
abyste mluvili vážně -, vy sami vskutku znáte všechno? Jako 
například tesařství a ševcovství?

Ovšemže.
Dovedete snad i šít dratvemi?
Při Diovi, i podrážet střevíce.
Znáte snad i takové věci, hvězdy, kolik jich je, a počet písku 

v moři?
Ovšemže, děl on; což se domníváš, že bychom to o sobě 

nemohli říci?

4 5



294b E U T H Y D É M O S

Tu pravil Ktésippos, přejav řeč: Proboha, Dionysodóre, 
c ukažte mi nějaký takový důkaz těchto tvrzení, z kterého bych 

poznal, že mluvíte pravdu!
Který mám ukázat?
Víš o Euthydémovi, kolik má zubů, a Euthydémos, kolik ty?
Nestačí ti, pravil, že jsi slyšel, že všechno známe?
Nikterak, děl on, nýbrž povězte nám ještě jen toto jediné 

a ukažte, že mluvíte pravdu; a jestliže povíte, kolik jich jeden
i druhý z vás má, a jestliže, až je spočítáme, se ukáže, že to víte, 
tu již vám uvěříme i to ostatní, 

d Tu si myslili, že se jim dostává posměchu, a odepřeli odpo
vědět, ale prohlásili, že znají všechny věci, jak se jich Ktésippos 
na každou jednotlivou tázal. Ktésippos totiž zcela bez obalu se 
jich nakonec tázal na všechno možné, i na nejneslušnější věci, 
zdali to znají; oni pak s velkou statečností čelili těm otázkám, 
prohlašujíce, že to vědí, právě tak jako kanci, kteří se ženou 
přímo proti ráně. Takže já sám, Kritóne, jsem byl pro nedůvě- 

e řivost nakonec donucen se otázat, zdali Dionysodóros umí
i tančit; a on řekl: Ovšem.

Snad přece ne, děl jsem já, i dělat přemety mezi meči a točiti 
se na kruhu,58 když jsi v tomto věku? Tak daleko jsi dospěl 
v znalosti?

Nic není, pravil, co bych neznal.
Zdalipak, děl jsem já, znáte všechno toliko nyní, či také vždy?
Také vždy.
A znali jste všechno, když jste byli dětmi a hned po narození?
Oba zároveň řekli, že ano.

295 A nám se zdála ta věc neuvěřitelnou; tu řekl Euthydémos: 
Nevěříš, Sókrate?

Až na to, děl jsem já, že jste pravděpodobně moudří.
Ale jestliže budeš chtít, pravil, mi odpovídat, já ukáži, že i ty

o sobě říkáš tyto podivuhodné věci.
Opravdu, děl jsem já, velmi rád se v tom dám vyvrátit. Neboť
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lestliže mně je tajno, že jsem moudrý, a ty to ukážeš, že všechno 
/.nám, a to vždy, který větší poklad nad to bych mohl nalézti za 
Hvůj celý život?

Odpovídej tedy, pravil.
Věz, že budu odpovídat, a taž se. b
Zdalipak tedy, Sókrate, jsi znalý něčeho, či ne?
Zajisté.
Nuže zdalipak čím jsi znalý, tím také znáš, či něčím jiným?
Čím jsem znalý. Domnívám se totiž, že myslíš duši; či 

nemyslíš to?
Nestydíš se, Sókrate? Když jsi tázán, ty sám zase dáváš

otázky?
Dobrá, děl jsem já; ale jak mám dělat? Udělám totiž tak, jak 

ly budeš vybízet. Kdykoli nebudu vědět, nač se tážeš, vybízíš 
mč, abych přece odpovídal a nepřipojoval otázky?

Vždyť snad přece něco chápeš, co mluvím? c
Zajisté, děl jsem já.
Odpovídej tedy na to, co chápeš.
Což jestliže ty budeš myslit při otázce něco jiného a já ji budu

i hápat zase jinak a vtom smyslu na ni odpovím, stačí ti, jestliže 
nebudu odpovídat k věci?

Mně ano, děl on, avšak nikoli tobě, jak se domnívám.
U Dia, děl jsem já, to tedy neodpovím dříve, než dostanu 

vysvětlení.
Neodpovíš na to, co budeš pokaždé chápat, protože stále 

tlacháš a jsi přespříliš zaostalý.
A já jsem poznal, že se na mne horší, když rozbírám jeho d 

výroky, protože mě chtěl polapit, nastaviv kolem dokola slova.
I u jsem si vzpomněl na Konna,59 že se také on pokaždé na mne 
horší, kdykoli mu nepovoluji, a potom mi věnuje méně péče 
liikožto neschopnému k učení; když jsem tedy byl rozhodnut 
učit se i u tohoto, pomyslil jsem si, že musím povolit, aby se 
nestalo, že by mě pokládal za tupého a nepřijal mě za svého
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e žáka. Řekl jsem tedy: Nuže, Euthydéme, jestliže se ti zdá, aby 
se tak dělalo, je třeba tak dělat, vždyť ty vším způsobem asi umíš 
lépe rozmlouvat nežli já, když ty jsi odborník a já člověk umění 
neznalý. Taž se tedy znova ze začátku.

Odpovídej tedy ztoova, pravil, zdali znáš něčím to, co znáš, 
či ne?

Zajisté, pravil jsem, duší.
296 Tenhle člověk zase odpovídá více, než je otázka! Vždyť já se 

neptám čím, nýbrž zdali to znáš něčím.
Já jsem řekl: Zase jsem odpověděl více, než jsem měl, a to 

pro svou nevzdělanost. Než odpusť mi, neboť již odpovím 
prostě, že znám něčím to, co znám.

Zdalipak, děl on, vždy týmž, či hned tím a hned jiným?
Vždy tím, kdykoli znám, děl jsem já.
Zase! Což nepřestaneš připojovat dodatky?
Jen aby nás to slovo „vždy“ nespletlo! 

b Nás jistě ne, řekl, nýbrž jestliže někoho, tedy tebe. Než 
odpovídej: Vždy tím to znáš?

Vždy, děl jsem já, když musím odejmout to „kdykoli".
Tedy vždy znáš tím; když pak znáš vždy, zdalipak jedny věci 

znáš tím, čím znáš, a jiné jiným, či všechny tím?60

Všechny tím, řekl jsem já, ty, které znám.
Tu to máme! pravil; už je tu zase takový dodatek.

Nuže odnímám, řekl jsem já, slova „ty, které znám“. 
c Ne, nic neodnímej, vždyťjá se tě o to neprosím. Ale odpověz 

mi: mohl bys znát všechny věci, kdybys neznal všechno?
To by byl div, děl jsem já.
A on pravil: Tak si tedy již přidávej, co chceš; prohlašuješ 

totiž, že znáš všechno.
Podobá se, pravil jsem já, když slova „ty, které znám“ nemají 

žádnou platnost, nýbrž znám všechny věci.
Věru také jsi prohlásil, že znáš vždy tím, čím znáš, ať už 

kdykoli znáš nebo s jakým dodatkem si přeješ; neboť jsi prohlá-
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«11. že znáš vždy a zároveň všechny věci. Patrno tedy, že jsi znal 
I |ako chlapec i když ses rodil i když jsi byl plozen; také dříve d 
ne* ses sám narodil i dříve než se zrodilo nebe a země, znal jsi 
vRechno, jestliže znáš vždy. A při Diovi, sám budeš znát vždy 
h všechno, jestliže já budu chtít.

Kéž se ti zachce, děl jsem já, mnohovážený Euthydéme, 
Irstliže vskutku mluvíš pravdu. Ale nedůvěřuji ti zcela, že bys 
byl toho schopen, kdyby se to spolu s tebou nezachtělo zde 
Ivému bratru Dionysodórovi; takto snad. Řekněte mi, děl jsem 
jd v ostatních věcech nevím, jak bych vám, lidem tak zázračné e 
moudrosti, odporoval, že já neznám všechno, když vy to tvrdíte

avšak jak mám, Euthydéme, tvrdit, že znám takové věci, jako 
?r dobří muži jsou nespravedliví? Nuže řekni, znám tohle, či 
ne/nám?

()všemže znáš.
Co? děl jsem já.
Že dobří nejsou nespravedliví.
Ovšem, děl jsem já, už dávno. Ale na to se netáži; avšak že 297 

dobří jsou nespravedliví, kde jsem to poznal?
Nikde, řekl Dionysodóros.
Tedy toto já neznám.
Kazíš řeč, pravil Euthydémos Dionysodórovi, a o tomhle 

muži se ukáže, že nezná a že je zároveň znalý i neznalý. A Dio- 
nysodóros se začervenal.

Ale jak myslíš ty, Euthydéme? děl jsem já. Nezdá se ti, že b 
právně mluví tvůj bratr, jenž všechno ví?
Jsem snad já Euthydémův bratr? řekl Dionysodóros, rychle 

v padnuv do řeči.
A já jsem pravil: Nech toho, dobrý muži, až mě Euthydémos 

poučí, že znám, že dobří muži jsou nespravedliví, a dopřej mi 
loho poučení!

Utíkáš, Sókrate, pravil Dionysodóros, a nechceš odpovídat.
Přirozeně, řekl jsem já; vždyť jsem slabší i jednoho z vás
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dvou, takže mi mnoho chybí, abych nemusil utíkat před dvěma, j 
c Neboť o mnoho jsem tuším chabější než Héraklés,61 jenž nebyl 

s to bojovat zároveň s hydrou, jež byla sofistka, a kdykoli jí 
někdo uťal jednu hlavu řeči, vyrážela pro svou dovednost místo 
té jedné mnoho, a s rakem, jakýmsi druhým sofistou, přišlým 
z moře, jenž nedávno, jak se mi zdá, přistál ke břehu; když ten' 
ho sužoval mluvě a kousaje takto zleva, zavolal si Héraklés na 

d pomoc svého synovce Iolea a ten mu vydatně pomohl. Avšak 
kdyby přišel můj Ioleós,62 učinil by zlo ještě horším.

Odpověz tedy, pravil Dionysodóros, když jsi začal tuto 
písničku: zdalipak byl Ioleós více Hérakleův synovec, či tvůj?

Jistě je pro mne nejlepší, Dionysodóre, děl jsem já, odpově
dět ti. Vždyť nepřestaneš dávat otázky, to já jistě dobře vím, 
protože mi nepřeješ a bráníš, aby mě Euthydémos nenaučil oné 
moudrosti.

Odpovídej tedy, pravil.
Odpovídám tedy, řekl jsem, že Ioleós byl synovec Hérakleův, 

e avšak můj, jak se mi zdá, ani dost málo. Vždyť jeho otcem nebyl 
Patroklés, můj bratr,63 nýbrž podobného sice jména Ifiklés, 
bratr Hérakleův.

A Patroklés, děl on, je tvůj bratr?
Ovšemže, řekl jsem já, po matce, avšak ne po otci.
Je to tedy tvůj bratr a není to tvůj bratr.
Ne po otci, řekl jsem, výtečný muži; jeho otec byl totiž 

Chairedémos a můj Sófroniskos.
Sófroniskos byl otec a Chairedémos také?
Ovšemže, jeden můj a druhý jeho.
Tedy, děl on, Chairedémos byla různá osoba od otce?

298 Ano, od mého, řekl jsem já.
Zdalipak tedy to byl otec, když byl různá osoba od otce? Či 

ty jsi týž jako ten kámen?64

Věru se bojím, řekl jsem, abych se tvým přičiněním neukázal 
týmž; avšak zdá se mi, že nejsem.
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Tedy jsi různý od kamene?
Ovšemže různý.
Když jsi tedy různý od kamene, děl on, není-li pravda, že 

nejsi kámen? A když jsi různý od zlata, nejsi zlato?
Tak jest.
Nuže tedy, řekl, i Chairedémos, když je různý od otce, nemů- 

)v být otec,65 že ano?
Podobá se, děl jsem já, že není otec.
Jestliže však je Chairedémos otec, pravil Euthydémos b 

vpadnuv do řeči, tu zase Sófroniskos, protože je různá osoba 
od otce, jistě není otec, takže ty, Sókrate, jsi bez otce.

A Ktésippos přejav řeč pravil: A není tomu zrovna tak zase 
. vaším otcem? Je to různá osoba od mého otce?

Naprosto ne, řekl Euthydémos.
Tedy, děl on, tatáž?
Ovšemže tatáž.
Nepřál bych si to. Ale zdalipak, Euthydéme, je to toliko můj c 

oiec, či také ostatních lidí?
Také ostatních, pravil; či se domníváš, že týž člověk, když je 

oicc, není otec?
Domníval jsem se, ovšem, řekl Ktésippos.
Cože? děl on; že to, co je zlato, není zlato? Nebo že to, co je 

Člověk, není člověk?
Ne tak, Euthydéme, pravil Ktésippos;66 jak se říká, nespojuješ 

nit s nití; vždyť mluvil úžasnou věc, jestliže tvůj otec je otec 
všech.

Však jest, pravil.
Zdalipak lidí, děl Ktésippos, či také koní a všech ostatních 

živočichů? d
Všech.
Snad i tvá matka je takto matka?
Ano, i matka.
Tedy tvá matka je také matka mořských ježků?
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Také tvá, pravil.
A ty jsi tedy bratr sleďů67 a štěňat a podsviňčat?
Ano, a ty také, pravil.
Tvůj otec je tedy kanec a pes.
Ano, a tvůj také, pravil.
Hned to uznáš, Ktésippe, děl Dionysodóros, jestliže mi budeš 

odpovídat. Tak tedy pověz mi, máš psa?
A velmi zlého, řekl Ktésippos. 

e Nuže, má štěňata?
Ba věru, a také taková.
Není-li tedy ten pes jejich otec?
Já sám jsem ho viděl, jak se páří s fenou.
Nuže, není-li ten pes tvůj?
Ovšemže.
Tedy je otec a je tvůj,6” takže podle toho je pes tvůj otec a ty 

jsi bratr štěňat, že ano?
A hned zase rychle přejal řeč Dionysodóros, aby Ktésippos 

neřekl něco dříve, a pravil: Ještě mi odpověz na malou otázku: 
Biješ toho psa?

A Ktésippos zasmáv se řekl: Při bozích, ano; neboť nemohu 
bít tebe.

To tedy biješ svého vlastního otce, že ano?
299 Bylo by ovšem mnohem spravedlivější, pravil, kdybych bil 

vašeho otce, že zplodil tak moudré syny. Ale jistě asi, Euthy
déme, užil společný otec váš i štěňat od této vaší moudrosti 
mnoho dobrých věcí.69

Ne, nic nepotřebuje mnoho dobrých věcí, Ktésippe, ani on 
ani ty.

Ani ty sám, Euthydéme? děl on. 
b Ani žádný jiný z lidí. Neboť řekni mi, Ktésippe, zdali poklá

dáš za dobré pro nemocného vypít lék, kdykoli ho potřebuje, či 
se ti to nezdá dobrým; nebo kdykoli někdo jde do války, aby 
tam šel spíše se zbrojí než neozbrojen.

5 2
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Zajisté, pravil. Avšak myslím, že řekneš nějaký vtip.
To zvíš sám nejlépe; než odpovídej! Když jsi tedy souhlasil,

Je je pro člověka dobré pít lék, kdykoli je potřebí, není-li 
pravda, že je třeba pít tohoto dobra co nejvíce a že tehdy bude 
dobře, jestliže mu někdo utře a namíchá celý vůz čemeřice?70

A Ktésippos pravil: Ovšemže, rozhodně, Euthydéme, jestliže 
len pijící bude tak veliký jako socha v Delfách.71 c

Tedy i ve válce, když je dobré mít v ní zbraně, je třeba mít 
ťo největší množství oštěpů a štítů, když je to dobré?

Zcela jistě, řekl Ktésippos; a ty nemyslíš, Euthydéme, nýbrž 
Je jen jeden štít a jeden oštěp?

Zajisté.
Což bys ty tak vyzbrojil i Géryona a Briarea?72 Já jsem myslil,

)c jsi dovednější jakožto hoplomach, i tuhle ten tvůj druh.
A Euthydémos se odmlčel; avšak Dionysodóros, míře na 

dřívější Ktésippovy odpovědi, se otázal: Také se ti zdá dobrým d 
mít zlato?

Ovšem, a to mnoho, pravil Ktésippos.
Což tedy, nezdá se ti, že je třeba mít dobré včci vždy a všude?
Rozhodně, pravil.
Tedy uznáváš, že i zlato je dobrá věc?
Uznal jsem to, děl on.
Není-li tedy třeba je mít vždy a všude a co nejvíce v sobě?

Λ člověk by byl nej šťastnější, kdyby měl tři talanty zlata e 
v břiše, talant v lebce a po statéru zlata v každém oku?

Ano, vypravuje se, Euthydéme, pravil Ktésippos, že 
ti Skythů jsou ti muži nejšťastnější a nejlepší, kteří mají mnoho 
/lata ve svých lebkách,73 právě tak, jako jsi ty před chvíli mluvil
o psu otci, a co je ještě podivuhodnější, že i pijí ze svých 
vyzlacených lebek a dívají se do nich dovnitř, držíce v rukou 
.vá temena.

Zdalipak vidí, pravil Euthydémos, i Skythové i ostatní lidé 300 
včci schopné vidění, či neschopné?74
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Ovšemže schopné.
Tedy zajisté i ty?
Ijá.
Vidíš tedy naše pláště?
Ano.
Ty tedy jsou schopné vidění.
Náramně, pravil Ktésippos.
A co vidí? děl on.
Nic. Avšak ty se snad o nich domníváš, že nevidí; tak jsi 

roztomilý. Ale zdá se mi, Euthydéme, že nespě ležíš v spánku, 
a je-li možno, aby člověk mluvil a nic neříkal, že i ty to děláš.

Což není možno, pravil Dionysodóros, spojovat mluvení 
s mlčením?75

Ani dost málo, děl Ktésippos.
Snad ani mlčení s mluvením?
To ještě méně.
Nuže když mluvíš o kamenech, o dřevech a o železech, 

nespojuješ mluvení s věcmi mlčícími?
Nikoli, aspoň jestliže vedle nich chodím v kovárnách, nýbrž 

tam se mluví o železech, která velice zvučí a hlučí, jestliže se 
jich někdo dotkne; takže v tomto případě ti pro tvou moudrost 
uniklo, že jsi mluvil naprázdno. Ale ještě mi ukažte tu druhou 
věc, jak je také možno spojovat mlčení s mluvením.

A zdálo se mi, že se Ktésippos velice rozpaluje kvůli svému 
milovanému hochu.

Když mlčíš, pravil Euthydémos, nemlčíš všechny včci?
Zajisté, děl on.
Nuže nemlčíš snad také ty mluvící, jestliže náleží do pojmu 

veškerých věcí?
Jakže? pravil Ktésippos, což všechny věci nemlčí?
Jistě ne, pravil Euthydémos.
Tedy naopak, výborný muži, všechny věci mluví?
Ovšem, ty mluvící.

5 4

Ale na to se neptám, děl on, nýbrž zdali všechny včci mlčí, 
pebo mluví?

Ani to ani ono a obé, pravil Dionysodóros, vskočiv do řeči; 
v.uk dobře vím, že nebudeš vědět, co si počít s tou odpovědí.

A Ktésippos, jak měl ve zvyku, velmi hlučně se zachechtal
ii tekl: Euthydéme, tvůj bratr pronesl obojetnou výpověď a je 
/tracen a přemožen.76 A Kleinias měl velikou radost a zasmál 
m\ takže Ktésippos vyrostl více než desateronásobně. Kté- 
■ippos, jak se mi zdá, šibal, odposlouchal tyto věci od nich 
h.imých, neboť jiní lidé naší doby takovou moudrost nemají.

A já jsem řekl: Co se směješ, Kleinio, věcem tak vážným 
ti krásným?

Ty jsi už někdy viděl, Sókrate, nějakou krásnou věc? pravil 
Dionysodóros.

Zajisté, řekl jsem, a mnoho, Dionysodóre.
Zdalipak různé od krásna, či totožné s krásnem?
A já jsem se od rozpaků octl v svrchované úzkosti a pokládal 

|>.cm to za spravedlivý trest za to, že jsem hlesl; přece však jsem 
frkl, že různé od krásna samého; ovšem u každé z nich jest 
(tikáši krása.

Jestliže se tedy u tebe octne vůl, jsi vůl, a protože jsem nyní
ii tebe já, jsi Dionysodóros?

Zadrž! děl jsem já.
Avšak jakým způsobem, pravil, by mohlo po přistoupení 

ui/ného k různému různé být různé?
V tom jsi na rozpacích? pravil jsem já. A již jsem se pokoušel 

napodobovat moudrost těch dvou mužů,77 protože jsem po ní
toužil.

Jak bych nebyl na rozpacích, pravil, ijá i všichni ostatní lidé
o tom, co není?

Co to mluvíš, Dionysodóre? děl jsem já, což není krásno 
krásné a ošklivo ošklivé?

Ano, jestliže se mně zdá.

E U T H Y D É M O S 1,300c
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A zdá se ti?
Ovšemže, pravil.
Ne-li také totéž totéž a různé různé? Vždyť přece jistě různé 

c není totéž, a já jsem myslil, že by se ani dítě nedostalo do 
rozpaků o tom, že různé je různé. Ale ty jsi to, Dionysodóre, 
úmyslně zanedbal, neboť co se týče ostatních věcí, zdá se mi, 
že jako řemeslníci, kterým přísluší vyrábět jednotlivé věci, i vy 
velmi krásně vyrábíte rozmlouvání.

Ty tedy víš, co přísluší jednotlivým z řemeslníků? Předně 
komu přísluší kování, víš?78

Zajisté, kováři.
A což hnětení hlíny?
Hrnčíři.
A což zabíjení, stahování kůže, sekání masa na malé kousky, 

d jeho vaření a pečení?
Kuchaři, děl jsem já.
Jestliže někdo bude dělat věci příslušné, bude dělat správně, 

pravda?
Rozhodně.
Přísluší tedy, jak pravíš, kuchaři sekání na kusy a stahování? 

Tvrdil jsi to, či ne?
Tvrdil, řekl jsem, ale odpusť mi to.
Je tedy patrno, děl on, že jestliže někdo kuchaře zabije, rozseká, 

uvaří a upeče, udělá věci příslušné; a jestliže někdo bude kovat 
samého kováře a hníst hrnčíře, i ten bude dělat věci příslušné, 

e ó Poseidóne, děl jsem já, to už dovršuješ svou moudrost! 
Zdalipak se mi té někdy dostane tak, aby se stala mým 
vlastnictvím?

Poznal bys ji, Sókrate, kdyby se stala tvou vlastní?
Budeš-li ty chtít, řekl jsem já, patrně ano.
Což, děl on, myslíš, že poznáváš své věci?
Jestliže ty nemáš nic proti tomu; neboť od tebe je třeba 

počínat a tuhle Euthydémem končit.79
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Zdalipak tedy pokládáš ty věci za své, kterými vládneš
ii s kterými si můžeš dělat, cokoli chceš? Jako například vůl 
a beran, zdalipak bys pokládal ty za své, které bys mohl i prodat
i darovat i obětovat, kterému z bohů bys chtěl? A s kterými 
tomu tak není, ty ne?

A já jsem řekl (věděl jsem totiž, že se z těch otázek samých 
vyklube něco krásného, a zároveň jsem si přál co nejrychleji si 
to poslechnouti): Ovšemže tomu tak je; jediné takové věci jsou 
mé.

A což nenazýváš snad živokem to, cokoli má duši?
Ano, pravil jsem.
Nuže uznáváš, že ze živoků jsou tvoji jedině ti, s kterými ti 

)c volno dělat všechno to, co jsem právě říkal?
Uznávám.
A on se velmi záludně na chvíli zastavil, jako by o něčem 

velkém uvažoval, a řekl: Pověz mi, Sókrate, máš Otcovského
Dia?80

A já, pojav podezření, že řeč dojde tam, kde vskutku skončila, 
hleděl jsem uniknouti jakousi nemožnou zatáčkou a otáčel jsem 
ne. jako bych už byl polapen do sítě; i pravil jsem: Nemám, 
Dionysodóre.

To jsi tedy nějaký ubohý člověk a ani ne Athéňan, když 
nemáš ani otcovských bohů ani obřadů ani nic jiného krásného
ti dobrého.

Dosti, Dionysodóre, děl jsem já, zadrž hříšnou řeč a nedělej 
tuk zlý úvod k svému učení. Vždyť já mám domácí a otcovské 
oltáře i obřady i všechny ostatní takové věci jako ostatní Athé-
rtuné.

Tedy ostatní Athéňané nemají Otcovského Dia?
Toto příjmení, děl jsem já, není u žádného z Iónů, ani u těch, 

kteří se vystěhovali z této naší obce ani u nás, nýbrž jest 
(Mcovský Apollón, protože zplodil Ióna; Zeus se u nás nenazý- 
vti Otcovský, nýbrž Ochranný a Bratrský,81 a Athéna Bratrská.

E U T H Y D É M O S 1,301e 
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Však to stačí, pravil Dionysodóros; tedy ty máš, jak se 
podobá, Apollóna a Dia a Athénu.

Ovšemže, děl jsem já.
Tedy i ti jsou patrně tví bozi, že ano?
Předkové, děl jsem já, a páni.
Ale zajisté tvoji; či jsi o nich netvrdil, že jsou tvoji?
Ano, tvrdil jsem, vždyťco dělat? 

e Nuže, nejsou snad tito bozi také živoci? Uznal jsi totiž, že 
všechno, co má duši, je živok. Či tito bozi nemají duši?

Mají, děl jsem já.
Nejsou to tedy také živoci?
Ano, živoci.
A o živocích jsi tvrdil, že z nich jsou ti tvoji, které můžeš

i darovat i prodat i obětovat, kterémukoli bohu bys chtěl.
Ano, tvrdil jsem, neboť mi není možno se z toho dostat, 

Euthydéme.
Nuže tedy, děl on, řekni mi hned: když tvrdíš, že Zeus a ostatní 

303 bozi jsou tvoji, zdalipak je můžeš prodat nebo darovat nebo dělat 
s nimi něco jiného, co bys chtěl, jako s ostatními živoky?

Tu jsem já, Kritóne, jako bych byl dostal ránu od té řeči, ležel 
bez hlesu; avšak Ktésippos mi šel na pomoc a řekl: Hrome, 
Hérakle, to je krásná řeč!

A Dionysodóros řekl: Zdalipak je Héraklés hrom, či hrom 
Héraklés?

A Ktésippos pravil: Ó Poseidóne, jaké silné řeči! Vzdávám 
se; ti dva muži jsou nepřemožitelní, 

b Tehdy ti, milý Kritóne, jeden každý z přítomných do nebe 
chválil tu řeč i ty dva muže; smáli se, tleskali a projevovali 
radost skoro až do úpadu. Neboť u dřívějších výroků u všech 
pokaždé pěkně tleskali toliko Euthydémovi milovníci, avšak 
tehdy bezmála i sloupy v Lykeiu zatleskaly těm dvěma mužům 
a projevily svou radost. Tu jsem se dostal i já sám do takové 

c nálady, že jsem uznával, že jsem nikdy neviděl žádné lidi tak
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moudré, a byv zcela podmaněn jejich moudrostí, dal jsem se do 
|c|ich vychvalování a velebení a řekl jsem: Jak šťastni jste vy 
tlva pro své podivuhodné nadání, že jste vykonali tak velikou 
věc tak rychle a v krátkém čase! Vaše řeči, Euthydéme a Dio
nysodóre, mají také mnoho jiných krás, ale mezi těmi je 
nej velkolepější to, že vám nic nezáleží na většině lidí, ani na 
téeh vážených a majících jakousi pověst, nýbrž toliko na těch, d 
kteří jsou vám podobni. Já totiž dobře vím, že by se tyto řeči 
líbily jen zcela málo lidem podobným vám, kdežto ti ostatní 
mají pro ně tak malý smysl, že by se jistě více styděli, kdyby 
|tmi usvědčovali jiné z omylu, než kdyby byli sami usvědčová
ni. A ještě druhá věc je na těch řečech lidová a laskavá, tato: 
kdykoli tvrdíte, že žádná věc není ani krásná, ani dobrá, ani bílá, 
um jakákoli jiná a že vůbec nic není odlišné od jiných věcí, tu e 
přímo vskutku zašíváte lidem ústa, jak také říkáte; že však to 
neděláte jen ostatním, nýbrž, jak by se mohlo zdát, i sobě 
Niimým, to je velmi milé a odnímá nepříjemnost těch řečí.
Ne jdůležitější však je, že tyto vaše věci jsou takové a tak uměle 
vynalezeny, že se jim v zcela krátkém čase může kterýkoli 
rlověk naučit; já jsem to poznal, i když jsem pozoroval Kté- 
ippa, jak rychle dovedl bez přípravy vás napodobovat. Tedy 304 

po této stránce je vaše moudrost pro rychlé vyučování něco 
krásného, ale k rozmlouvání před lidmi se nehodí; avšak jestli
že mne poslechnete, z opatrnosti nebudete mluvit před 
množstvím lidí, aby se tomu brzy nenaučili a nebyli vám 
nevděční. Nuže nejraději rozmlouvejte sami dva mezi sebou; 
pakli ne, tu jestliže rozmlouváte před někým jiným, dělejte to 
letlině před tím, kdo by vám dával peníze. Totéž poradíte, 
hudete-li rozumní, i svým žákům, aby nikdy s nikým ne- b 
lozmlouvali, leda s vámi a sami se sebou; neboť čeho je 
poskrovnu, Euthydéme, to je vzácné, a voda je nejlacinější, 
ačkoli to je, jak pravil Pindaros, nej lepší věc.82 Tak tedy, děl 
isem já, přijměte, prosím, mne a tuhle Kleiniu do učení!
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Když jsme si Kritóne, pověděli toto a ještě některé jiné 
drobnosti, odešli jsme. Hleď tedy, abys se mnou chodil do učenf ] 

c k těm mužům, neboť oni tvrdí, že dovedou vyučit každého, kdo i 

je ochoten jim platit peníze, a že nevylučují žádnou povahu, ani 
žádný věk - a co je zvláště pro tebe zajímavé, že tvrdí, že nic 1 
nepřekážejí ani ve výdělečné činnosti -, takže kdokoli může 
snadno se naučit jejich moudrosti.

Kr. Věru, já si rád něco poslechnu, Sókrate, a s chutí bych se 
něčemu učil, avšak bojím se, že i já jsem jeden z lidí nepo- 

d dobných Euthydémovi, z těch, o kterých jsi i ty mluvil, kteří by 
se raději dávali usvědčovat od takovýchto řečí, nežli aby jimi 
usvědčovali. Avšak ačkoli se mi zdá směšným tě napomínat, 
přece ti chci oznámit, co jsem slyšel. Věz, že jeden z těch, kteří 
od vás odcházeli, přišel ke mně,83 když jsem se procházel - je 
to muž, který si o sobě myslí, že je tuze moudrý, jeden z těch, 
kteří jsou dovední v řečech určených pro soudy a řekl mi: 
Kritóne, ty neposloucháš těchto mudrců? - Ne, při Diovi, děl 
jsem já; neboť pro velký dav jsem nebyl s to přistoupit a slyšet, 

e - A přece to stálo za poslechnutí. - Proč? děl jsem já. - Abys 
byl slyšel rozmlouvat muže, kteří jsou nyní nej větší znalči 
v takovýchto řečech. - A já jsem pravil: Jak se ti tedy zdáli? - 
Jak jinak, děl on, než s jakými pocity by člověk vždycky 
poslouchal takové žvanily, kteří se s nemístnou vážností zabý
vají nicotnými věcmi? (Takto nějak totiž to doslova řekl.) - A já 
jsem pravil: Avšak jistě přece pěkná věc je filosofie. - Jaká 

305 pěkná, můj drahý? Naopak za nic nestojí. Ale kdybys byl býval 
nyní u toho, byl by ses, myslím, velice zastyděl za svého druha; 
tak byl podivný, když se chtěl svěřit lidem, kterým nic nezáleží 
na tom, co mluví, a kteří se chytají každého výroku. A tito, jak 
jsem právě řekl, se pokládají za nejlepší v nynější době. Jistě, 
Kritóne, i ta věc sama i lidé, kteří se tou věcí zabývají, jsou 
daremní a směšní, 

b Mně, Sókrate, se zdálo, že ani tento, ani jestliže někdo jiný
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huní tu věc, nehaní ji správně; avšak chtít rozmlouvat s takový
mi lidmi před množstvím posluchačů, to podle mého zdání 
vytýkal správně.

Sókr. Kritóne, podivní jsou takoví mužové. Avšak ještě 
nevím, co mám říci. Ke kterému druhu lidí náležel ten muž, 
který k tobě přišel a haněl filosofii? K těm, kteří vynikají 
m liopností svádět na soudech řečnické souboje, nějaký řečník,
Γi některý z těch, kteří tam takové zápasníky posílají, skladatel 
řečí, jimiž řečníci zápasí?

Kr. Naprosto žádný řečník, při Diovi, a myslím, že nikdy c 
nevystoupil na soudě; ale říkají o něm, že rozumí tomu oboru, 
při Diovi, a je v něm silný a že skládá silné řeči.

Sókr. Již chápu; o těchto jsem i sám právě hodlal mluvit. To 
|sou ti, Kritóne, o kterých řekl Prodikos, že jsou na pomezí mezi 
filosofem a politikem; myslí si o sobě, že jsou nejmoudřejší ze 
všech lidí, a kromě toho, že jsou, že se takovými i zdají u velmi 
mnohých, takže nikdo jiný podle jejich mínění nepřekáží, aby d 
měli slávu u všech, než lidé zabývající se filosofií. Domnívají 
μ· tedy, že jestliže tyto postaví do takového světla, aby se zdáli 
he/.významnými, že sami již nesporně to u všech vyhrají co do 
moudrosti. Neboť vpravdě jsou prý oni nejmoudřejší, avšak 
kdykoli jsou v soukromých řečech chyceni, to prý je sráží
I mhydémova škola. Domnívají se, že jsou velmi moudří - 
přirozeně, neboť prý v sobě mají mírnou dávku filosofie 
.i mírnou dávku politiky, zcela záměrně mají prý v obojím e
l ak veliký podíl, jakého je třeba, a jsouce mimo nebezpečenství 
a /ápasy, užívají plodů své moudrosti.

Kr. Nuže co? Zdá se ti, Sókrate, že mají pravdu? Aspoň řeč 
u'ch mužů má jakési zdání slušnosti.

Sókr. Ba vskutku má, Kritóne, spíše zdání slušnosti než 
pravdu. Neboť není snadné je přesvědčit, že i lidé i všechny 306 
ostatní věci, které jsou uprostřed mezi jistými dvěma věcmi a 
v obou mají podíl, jestliže jsou ze zla a dobra, stávají se lepšími
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než ono horšími tohoto; které jsou ze dvou dober nevztahujících I 
se k témuž předmětu, stávají se obou horšími ve vztahu k tomu, I 
k čemu je dobrá jedna i druhá z obou jejich složek; které pak I 
jsou složeny ze dvou zel nevztahujících se k témuž předmětuj 
a jsou uprostřed, jediné ty jsou lepší než jedna i druhá z oněch] 
věcí, z nichž obou mají v sobě po části. Jestliže tedy je filosofie I 
dobrá věc a politická činnost také, ale každá se vztahem k jiné-1 
mu předmětu, a tito majíce účast v obojím jsou uprostřed mezil 
nimi, nemluví nic podstatného - neboť jsou horší než obě tyl 
věci -, jestliže pak to je dobro a zlo, jsou lepší než jedno a horšil 
než druhé; jestliže pak obé je zlo, jen tak by měli do jisté míry I 
pravdu, ale jinak nikterak. Nuže, myslím, že by neuznali, ani 
že obě ty věci jsou zlé, ani že jedna je zlá a druhá dobrá; avšak 
když mají v obou podíl, jsou vskutku obou horší v poměru] 
k jednomu i druhému předmětu, pro který má politika i filoso
fie význam, a zatímco jsou vpravdě třetí, hledají, aby se zdálo, 
že jsou první. Tu je třeba jim odpouštět jejich touhu a nehoršit j 
se na ně, avšak pokládati je za takové, jací jsou; je totiž třeba 1 
býti spokojen s každým mužem, který mluví jakoukoli věc, jen I 
když souvisí s rozumným myšlením, a se statečným úsilím ji j 
provádí.

Kr. Ba věru, Sókrate, i sám jsem na rozpacích, jak ti vždycky I 
říkám, kvůli svým synům, co s nimi udělat. Mladší je ještě j 

malý, ale Kritobúlos má již léta a potřebuje někoho, kdo by mu 
byl užitečný. Nuže, kdykoli se já s tebou setkám, dostávám se 
do takové nálady, že se mi zdá šíleností, že jsem kvůli synům 
vynaložil takové starosti o tak mnoho jiných věcí, i stran svého 
sňatku, aby se narodili z nejušlechtilejší matky, i stran jmění, 
aby byli co nejbohatší, ale že jsem se nepostaral o jejich vzdě
lání; kdykoli však pohlédnu na někoho z těch, kteří o sobě tvrdí, 
že by vzdělali lidi, jsem zaražen a jeden každý z nich se mi zdá 
při pozorování zcela neschopným, abych ti pravdu řekl; takže j 
nevím, jak bych pobízel toho chlapce k filosofii.
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Sókr. Milý Kritóne, což nevíš, že v každém oboru je 
prostředních lidí a bezvýznamných mnoho, avšak vážných
ii vzácných je málo? Například nezdá se ti, že gymnastika je 
krásná věc i obchodnictví i rétorika i vojevůdcovství?

Kr. Zajisté, ovšem.
Sókr. Nuže, nevidíš, jak v každém z těchto oborů je většina b 

lidí při každém úkonu směšných?
Kr. Ano, při Diovi, to máš zcela pravdu.
Sókr. Nuže, zdalipak budeš z toho důvodu sám se vyhýbat 

vSem těm oborům činnosti a také svého syna k nim nepustíš?
Kr. To by jistě nebylo spravedlivé, Sókrate.
Sókr. Nedělej tedy, Kritóne, co se nemá, nýbrž nech stranou 

ly, kteří se zabývají filosofií, ať jsou dobří nebo špatní,
ii prozkoumej krásně a dobře tu věc samu. Jestliže se ti bude c 
/dát, že je bezcenná, každého od ní odvracej, netoliko své syny; 
jestliže se ti bude zdát, že je taková, za jakou ji já pokládám, 
směle za ní jdi a pěstuj ji, jak se říká, i sám i děti.84
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