
Kalliklés, Sókratés, Chairefón, 
G orgias, P ólos

Kalliklés Takhle pozdě se prý m á chodit do války a do bitvy, 447 
Sókrate.

Sókr. Což přicházím e opravdu, jak  se říká, po slavnosti 
a opozdilí jsm e se?

Kall. Ano, a po jak  pěkné slavnosti! Neboť Gorgias nám  
právě pověděl ve své přednášce m noho krásného.

Sókr. Tím  je , Kalliklee, vinen tuhle Chairefón; kvůli něm u 
jsm e se m useli zdržet na nám ěstí.

Chair. N ic si z toho nedělej, Sókrate, já  to zase napravím , b 
Gorgias je  můj přítel a tak nám  něco přednese, libo-li, hned teď, 
anebo, budeš-li chtít, někdy jindy.

Kall. Jakže, Chairefónte? Sókratés touží si poslechnout Gorgia?
Chair. Právě proto jsm e zde.
Kall. Nuže, až budete chtít, přijďte ke mně do domu; G orgias 

totiž u mne bydlí a něco vám přednese.
Sókr. D obře, Kalliklee. Ale zdalipak by se mu chtělo s námi 

rozm louvati? 1 R ád bych se totiž od něho dověděl, jaký  je  c 
význam toho jeho  um ění a co je  to, co ohlašuje a čemu učí; ale 
tu přednášku ať udělá, jak  pravíš, někdy jindy.

Kall. N ejlepší bude, Sókrate, dáti tu otázku jem u samému. 
Neboť tahle věc byla jedním  číslem  jeho  výstupu; vybízel totiž, 
aby mu dávali otázky, kdokoli z posluchačů by nějakou chtěl, 
a na všechny že odpoví.

Sókr. To je  hezké. Chairefónte, zeptej se ho.
Chair. Nač se m ám  zeptat?
Sókr. Kdo je. d
Chair. Jak to m yslíš?
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Sókr. Jako napřík lad  kdyby byl řem eslníkem  dělajícím  
obuv, odpověděl by ti patrně, že je  švec; či nerozum íš, jak  to 
m yslím ?

Chair. Rozum ím  a zeptám  se.
Pověz mi, Gorgio, je  pravda, co říká tuhle K alliklés, že prý 

ohlašuješ, že budeš odpovídat, na cokoli by se tě kdo tázal?
448 Gorg. Pravda, Chairefónte; však právě nyní jsem  to zrovna 

ohlašoval a tvrdím , že za mnoho let ještě  nikdo mi nedal žádnou 
otázku, která by mi byla nová.

Chair. Bude ti tedy asi snadno odpovědět, Gorgio?
Gorg. Hned to m ůžeš zkusit, Chairefónte.
Pól. D ozajista, ale jestliže  chceš, Chairefónte, zkus to na 

m ně. Neboť Gorgias, ja k  se mi zdá, je  také už unaven, vždyť 
právě probral m noho věcí.

Chair. Jak to, Póle? Ty se dom níváš, že bys odpověděl lépe 
než Gorgias?

b Pól. Co řekneš tom u, když to dovedu tak, aby to tobě stačilo?
Chair. Nic; ale když chceš, odpovídej.
Pól. Taž se.
Chair. Již se táži. Kdyby byl G orgias odborníkem  v tom 

um ění jako  jeho  bratr H érodikos, jak  bychom  ho po právu 
nazývali? Ne tak jako  onoho?

Pól. Ovšemže.
Chair. Tedy bychom  dobře říkali, kdybychom  ho nazývali 

lékařem ?
P ó l  Ano.
Chair. A kdyby byl znalý toho um ění jako A ristofón A glao- 

fóntův nebo jeho  bratr ,2 kým bychom  ho správně nazývali? 
c Pól. Je jasné, že malířem .

Chair. K terého um ění je  tedy doopravdy znalý, a kým  by
chom  jej proto správně nazývali?

Pól. O, C hairefónte, m noho je  rozličných znalostí na světě, 
zkušeně vynalezených ze zkušeností; zkušenost totiž působí, že
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cesta našeho života je  řízena znalostí, ale nezkušenost ji  pone
chává náhodě. Ze všech těchto znalostí jedni nabývají těch, 
druzí oněch, každý jiným  způsobem , nejlepší pak lidé nej
lepších; z těchto je  i tuhle Gorgias a jem u náleží um ění ze všech 
nejkrásnější.

Sókr. Je vidět, Gorgio, že je  Pólos dobře připraven k  slovním  d 
výkonům; ale vždyť nedělá to, co slíbil Chairefóntovi.

Gorg. Co právě, Sókrate?
Sókr. V idím , že neodpovídá zcela na otázku.
Gorg. N uže chceš-li, otaž se ho ty.
Sókr. Ne, ale m nohem  raději bych se tázal tebe, jestliže  je  

tobě sam ém u po chuti odpovídat. Neboť Pólos, ja k  je  m i patrno 
už z toho, co řekl, je  více vycvičen v tak řečené rétorice než 
v dialogu.

Pól. Jak to, Sókrate? e
Sókr. Protože, Póle, na otázku Chairefóntovu, kterého um ění 

je  Gorgias znalý, ty pronášíš chvalořeč na jeho  um ění, jako 
kdyby je  někdo haněl, ale které to um ění je, to js i neodpověděl.

Pól. Což jsem  neodpověděl, že to je  nejkrásnější um ění?
Sókr. Jistě. A le nikdo se netáže, ja k é  je  G orgiovo umění, 

nýbrž které  a kým  je  třeba nazývat Gorgiu; jako  když ti Chai
refón dal předešlé otázky a ty js i mu dobře a stručně odpověděl, 449 
řekni i nyní takto, které je  to um ění a kým  m ám e nazývat 
Gorgiu. Raději však, Gorgio, řekni nám  ty sám, kterého um ění 
jsi znalý, a kým  je  proto třeba tě nazývat.

Gorg. R étoriky, Sókrate.
Sókr. Je tedy třeba tě nazývat rétorem ?
Gorg. A to dobrým , Sókrate, jestliže m ě chceš nazývat podle 

toho, čím  jsem  a čím  se honosím , jak  řekl H om ér .3

Sókr. V šak chci.
Gorg. T ak  tedy nazývej.
Sókr. Jistě pak si m ám e m ysleti, že js i schopen dělat i jiné  b 

takovými.
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Gorg. Vskutku to o sobě prohlašuji, nejenom  zde, nýbrž 
i jinde.

Sókr. Zdalipak bys tedy byl ochoten, Gorgio, po způsobu 
našeho nynějšího rozhovoru i dále dávat jednak otázky, jednak  
odpovědi, ale tyhle dlouhé řeči, jaké začal i Pólos, odložit na 
jindy? N ež buď věren svému slibu a rač na tu otázku stručně 
odpovědět.

Gorg. Jsou, Sókrate, některé odpovědi, které nutně vyžadují 
c obším osti v slovním  výraze; ale přesto se pokusím  prom luvit 

co nejstručněji. Vždyť také i to je  jedna věc z m ého um ění, že 
by nikdo nepověděl totéž stručněji nežli já.

Sókr. Toho je  jis tě  potřebí, Gorgio; a podej mi ukázku právě 
téhle věci, krátkom luvnosti, kdežto dlouhom luvnost mi ukážeš 
až jindy.

Gorg. To také podám  a řekneš, že js i neslyšel nikoho struč
nějšího.

d Sókr. N uže, když tvrdíš, že js i znalý um ění řečnického a že 
bys i jiného udělal řečníkem , řekni mi, které věci se týká 
rétorika? N apříklad tkalcovství se týká výroby oděvu, že ano?

Gorg. Ano.
Sókr. Tak i hudební um ění se týká vytváření písní, pravda?
Gorg. Ano.
Sókr. U  Héry, Gorgio, obdivuji se tvým odpovědím , že 

odpovídáš tak stručně, jak  jen  možno.
Gorg. Ano, Sókrate, m yslím  si, že to dělám docela slušně.
Sókr. M áš pravdu. Nuže tedy mi takto odpověz i o rétorice, 

které věci znalost to je.
Gorg. Řečí.

e Sókr. Jakých to, G orgio? Zdali takových, které ukazují ne
mocným , co by měli dělat, aby byli zdrávi?

Gorg. Ne.
Sókr. Tedy rétorika se netýká všech řečí.
Gorg. Jistě ne.
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Sókr. A le ovšem  činí lidi schopným i mluvit.
Gorg. Ano.
Sókr. A zajisté nejen m luvit, nýbrž o týchž věcech i rozum ně 

m yslet?4

Gorg. Jak by ne?
Sókr. Lékařství, o něm ž jsm e prve mluvili, č in í lidi schopný- 450 

mi m yslet a m luvit o nem ocných, že ano?
Gorg. Nutně.
Sókr. Tedy i lékařství, jak  se podobá, m á za předm ět řeči.
Gorg. Ano.
Sókr. A  to řeči týkající se nem ocí?
Gorg. Zajisté.
Sókr. Zdalipak i gym nastika5 nem á předm ětem  řeči, ty, které 

se týkají dobrého a špatného stavu těl?
Gorg. Ovšem.
Sókr. A  jistě  se to takto má, Gorgio, i s ostatním i um ěním i; 

každé z nich má předm ětem  ty řeči, které se týkají oboru b 
každého jednotlivého umění.

Gorg. Patrně.
Sókr. Pročpak tedy asi nenazýváš řečnickým i ta  jiná  umění, 

když m ají předm ětem  řeči, jestliže podle tvého vým ěru řečnic
ké um ění je  to umění, které má předm ětem  řeči?

Gorg. Protože, Sókrate, při těch jiných um ěních takřka 
veškerá znalost záleží v ručních výkonech a podobných čin
nostech, kdežto při rétorice není žádného takového ručního 
díla, nýbrž všechna je jí činnost a je jí  uplatňování se děje řečmi, c 
Z tohoto důvodu já  soudím, že rétorika je  um ění m ající předm ě
tem řeči, a m ám  pravdu, jak  já  myslím.

Sókr. Zdalipak rozum ím , jakým  to um ěním  ji chceš nazývat?
Však brzy se to dovím  jasněji. N uže odpověz: m ám e rozličná 
umění, že ano?

Gorg. Ano.
Sókr. Ze všech pak umění, m yslím , při jedněch  je  hlavní věcí
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činnost; řeči potřebují jen  málo, některá pak docela nic, a od
borná práce by se při nich m ohla provádět i m lčky , j ako j e tomu 

d při m alířství, sochařství a m noha jiných. Taková máš, ja k  se mi 
zdá, na m ysle a o těch tvrdíš, že k nim  rétorika nenáleží; či ne?

Gorg. Ano, docela dobře předpokládáš, Sókrate.
Sókr. Jiného pak druhu jsou  ta umění, která všechno prová

dějí řečí a činu takřka buď žádného nepotřebují nebo jen  zcela 
m álo, jako  například nauka o číslech, počtářstv í,6 geom etrie, 
um ění hrát m lýnek7 a m nohá jin á  umění, z nichž některá m ají 
skoro stejně řečí jako  úkonů, většina však jich  m á více a na- 

e m noze veškerá činnost i veškeré uplatňování záleží jim  v ře
čech. Z a jed n o  z těchto pokládáš, jak  se mi zdá, rétoriku.

Gorg. Pravdu mluvíš.
Sókr. A však jistě  žádné z těchto, m yslím , nechceš nazývat 

rétorikou, ačkoli ses tak vyjádřil, že rétorika je  to umění, které 
se uplatňuje řečí, a někdo by mohl nam ítnout, kdyby chtěl 
chytat za slovo, „ty tedy, Gorgio, nazýváš aritm etiku rétori- 
kou“? Ale dom nívám  se, že nenazýváš rétorikou ani aritm etiku 
ani geom etrii.

451 Gorg. Vskutku správně se dom níváš, Sókrate, a tvůj p řed
poklad je  oprávněn.

Sókr. Nuže tedy i ty dokonči odpověď na mou otázku. Když 
totiž je  rétorika jedno z těch um ění, která užívají většinou řeči, 
a když jsou  i jin á  taková, pokus se říci, které z nich je  rétorika 
a k čem u se vztahuje je jí  uplatňování řečmi. Jako kdyby se mne 
někdo tázal o kterém koli z umění, o kterých jsem  právě mluvil: 

b „Sókrate, které um ění je  nauka o číslech?11, řekl bych mu, jako  
právě ty, že je  to jedno z umění, která se uplatňují řečí. A  kdyby 
se mne dále tázal: „Co jest předm ětem  toho druhu um ění?“, řekl 
bych, že jeho  předm ětem  jsou  pojmy sudého a lichého bez 
ohledu na to, kolik je  kde jednoho i druhého. A kdyby se zase 
zeptal: „Které um ění nazýváš počtářstvím ?“, řekl bych, že i toto 
náleží mezi um ění, která se veskrze uplatňují řečí; a kdyby se

18

G O R G I A S I, 451b

dále tázal: „Co jest předm ětem  toho um ění?“, řekl bych jako  ti, 
kdo sestavují na sněmu návrh, že v ostatních věcech je  poč- c 
tářství jako nauka o číslech8 -  neboť má tentýž předm ět, sudé a 
liché - ,  ale rozdíl je  ten, že počtářství přihlíží i k tomu, jaké je  
liché a sudé co do m nožství, jednak každé v pom ěru k  sobě 
samému, jednak  obojí k sobě navzájem . A kdyby se někdo tázal 
na astronom ii, řekl bych, že i tato se ve všem  uplatňuje řečí, 
a kdyby se optal: „A co je  předm ětem  řečí astronom ie, Sokra
te?", řekl bych, že pohyby hvězd a Slunce i M ěsíce, jaký  je  
vzájemný pom ěr jejich  rychlostí.

Gorg. A to bys mluvil správně, Sókrate.
Sókr. N uže tedy hleď i ty, Gorgio, tak m luviti. R étorika tedy d 

je  jedno z um ění, která všechno provádějí a uplatňují řečí, že 
ano?

Gorg. Tak jest.
Sókr. Řekni pak, co je  předm ětem  toho druhu um ění? K terá 

to je  věc, jíž  se týkají tyto řeči, kterých užívá rétorika?
Gorg. Jsou to největší z lidských věcí, Sókrate, a nejlepší.
Sókr. Ale, Gorgio, i tohle, co říkáš, je  sporné a ještě  to není e 

nic jasného. M yslím , že js i slyšel při sym posiích zpívat to 
skolion ,9 v kterém  se vypočítává, že největší dobro je  být zdráv, 
za druhé být krásný a za třetí, jak  praví skladatel skolia, být 
bohat bez nepoctivosti.

Gorg. Ano, slyšel jsem ; ale k čemu to říkáš?
Sókr. Představ si, že by hned k tobě přistoupili výrobci 452 

těchto druhů dobra, které vychválil skladatel skolia, totiž lékař, 
učitel tělocviku a peněžník, a nejprve by řekl lékař: „Sókrate, 
klame tě G orgias; neboť to, co je  největší dobro pro lidi, není 
předmětem jeho um ění, nýbrž m ého“ -  a tu kdybych se ho 
otázal, kdo jest, že takto mluví, řekl by asi, že lékař. „Co to 
m luvil? Což dílo tvého um ění je  největší dobro?" „Jak by ne, 
Sókrate," řekl by asi, „zdraví! Co je  pro lidi větší dobro než b 
zdraví?" Kdyby pak zase po něm  učitel tělocviku řekl: „Divil
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bych se věru, Sókrate, i já  sám, kdyby ti Gorgias dovedl ukázat, 
že jeho um ění dává větší dobro než m é,“ řekl bych i tomuto: 
„A kdopak jsi ty, člověče, a co je  tvé dílo?“ „Učitel tělocviku," 
odpověděl by, „a mé dílo je  činit lidi, jejich  těla, krásným i 
a silným i.“ A po učiteli tělocviku řekl by peněžník, jak  se 

c dom nívám , pln pohrdání ke všem: „Podívej se, Sókrate, zdali 
se ti ukáže buď u G orgia nebo u kohokoli jiného  nějaké větší 
dobro nad bohatstv í. '1 Tu bychom  mu řekli: „Jakže? Což ty jsi 
výrobce bohatství?" Odpověděl by, že ano. „Kdo js i? “ „Peněž- 
n ík .“ „Jakže,“ řeknem e, „ty snad soudíš, že nej větším  dobrem  
pro lidi je  bohatstv í?11 „Jak by ne?“ řekne. „Ale vždyť přece 
tuhle Gorgias proti tomu tvrdí, že jeho  um ění je  příčinou většího 
dobra nežli tvé,“ řekli bychom  m y. Tu je  zřejmé, že by se potom  

d zeptal: „A které je  to dobro? Ať Gorgias odpoví." Nuže tedy, 
Gorgio, pom ysli si, že js i tázán i od oněch i ode mne, a odpověz, 
co jest to, o čem ty tvrdíš, že to je  největší dobro pro lidi a že 
ty jsi jeho výrobcem.

Gorg. To, Sókrate, co je  vpravdě největším  dobrem  a příč i
nou jednak  osobní svobody pro lidi samy vůbec, jednak  zároveň 
i příčinou i m ožností pro každého jednotlivce zvlášť, aby vládl 
nad jiným i ve své obci.

Sókr. Co tedy tím  m yslíš?
Gorg. Já  tím m yslím  schopnost přem louvati řečmi i na soudě 

e soudce i v radě členy rady i na sněmu sněm ovníky i v každém  
jiném  občanském  shrom áždění, kterékoli se koná. A jistě  budeš 
m ít při této moci svým sluhou lékaře a sluhou budeš m ít učitele 
tělocviku; a co se týče tohoto peněžníka, ukáže se, že získává 
peníze ne pro sebe, nýbrž pro jiného, totiž pro tebe, který 
dovedeš m luvit a přem louvat zástupy.

Sókr. N yní se mi zdá, Gorgio, že js i z největší blízkosti
453 ukázal, za které um ění pokládáš rétoriku, a jestliže  dobře rozu

m ím , pravíš, že rétorika je  výrobkyně přem louvání10 a všechna 
je jí činnost i všechen je jí obsah že sm ěřuje k tom uto cíli; či
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můžeš snad říci, že moc rétoriky m á větší rozsah než to, způso
bovat v duších posluchačů přem luvu?

Gorg. N ikterak, Sókrate, nýbrž zdá se mi, že ji  náležitě 
vymezuješ; to je  totiž je jí hlavní obsah.

Sókr. Nuže poslyš, Gorgio. Jestliže jsou lidé, kteří když b 
vespolek rozm louvají, chtějí znát právě to, o čem se m luví, 
dobře věz, že jeden z nich jsem , jak  si nam louvám , také já; 
a m ám  za to, že i ty.

Gorg. A co dále, Sókrate?
Sókr. H ned ti to povím . Co se týče toho přem louvání způso

bovaného rétorikou, o které ty m luvíš, dobře věz, že jasně 
nevím, co to jest a kterých věcí se týká, avšak tuším , co asi 
myslíš, že to je  a co je  jeho předm ětem ; nicm éně však se tě otáži, 
co je  podle tvého m ínění to přem louvání způsobované rétorikou c 
a kterých věcí se týká. A proč se otáži tebe, když m ám  o tom 
sám tušení, a proč to neříkám  sám? Ne kvůli tobě, nýbrž pro 
rozpravu, aby postupovala tak, že by nám  co nejvíce vyjasňo
vala předm ět řeči. Pozoruj, zdali se ti zdá, že se tě dotazuji 
právem ; například kdybych se tě tázal, který m alíř je  Zeuxis, 
a ty bys mi řekl, že ten, co m aluje obrazy, zdalipak bych se tě 
právem neotázal, jaké  že obrazy m aluje a kde? 11

Gorg. Ovšem.
Sókr. Ne snad proto, že jsou i jin í m alíři, kteří m alují m noho d 

jiných obrazů?
Gorg. Ano.
Sókr. Kdyby však nikdo jiný nem aloval než Zeuxis, byla by 

tvá odpověď dobrá?
Gorg. Jak by ne?
Sókr. Nuže tedy řekni i o rétorice: zdá se ti, že jed iná  rétorika 

přem louváním  způsobuje změnu m ínění, či že to dělají i jin á  
umění? M yslím  to takhle: kdokoli vyučuje kterékoli věci, zda
lipak způsobuje změnu m ínění v tom, čemu vyučuje, či ne?

Gorg. Ano, Sókrate, způsobuje změnu mínění, a to co nejvíce.
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e Sókr. Vraťme se k tým ž um ěním , o kterých jsm e právě teď 
m luvili; zdalipak nás aritm etika, nauka o číslech, nepoučuje
o všem, co souvisí s číslem , a tak také i aritmetik?

Gorg. Ovšem.
Sókr. N ezpůsobuje tedy i změnu m ínění?
Gorg. Ano.
Sókr. Jest tedy i aritm etika výrobkyně přem louvání?
Gorg. To je  zjevné.
Sókr. Nuže tedy, jestliže se nás někdo bude ptát, jakého 

přem louvání a v které věci, odpovím e mu asi, že naučného, a to
454 o veškerém  oboru sudého a lichého; a tak i o všech ostatních 

um ěních, o kterých jsm e právě m luvili, budem e moci ukázati, 
že se zabývají výrobou přem louvání a kterého i v které věci či 
ne? ’

Gorg. Ano.

Sókr. N ení tedy rétorika sam a jed iná  výrobkyní přem lou
vání.

Gorg. M áš pravdu.
Sókr. Když tedy nevykonává sam a toto dílo, nýbrž dělají to 

i jin á  umění, právem  bychom  se potom  zeptali m luvčího, jako  
když šlo o malíře; „Jaké je  to přem louvání a co je  předm ětem  

b toho přem louvání, které je  oborem  rétoriky ?“ Či nezdá se ti tato 
otázka oprávněna?

Gorg. Arciže.

Sókr. O dpověz tedy, Gorgio, když se i tobě takto zdá.
Gorg. M yslím  tedy, Sókrate, že je  to přem louvání, které se 

děje na soudech i v jiných shrom ážděních, jak  jsem  právě říkal, 
a že jeho předm ětem  je  to, co je  spravedlivé a nespravedlivé.

Sókr. I já  jsem  tušil, Gorgio, že m yslíš toto přem louvání 
a o těchto věcech; ale aby ses nedivil, jestliže  se tě i o něco 

c později na něco takového zeptám, co se sice zdá zřejm é, ale já  
se na to přece ptám  -  jak  pravím , dávám tu otázku, aby řeč šla 
nepřetržitým  chodem  k svému cíli, ne kvůli tobě, ale abychom
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si nezvykali druh druhu podkládati jisté  m yšlenky a předbíhati 
jeden slova druhého, nýbrž abys ty podle svého předpokladu 
vedl k cíli své m yšlenky, jakým  způsobem  bys chtěl.

Gorg. A správně to děláš, Sókrate, zdá se mi.
Sókr. N uže tedy podívejm e se i na toto. Jest něco, čem u říkáš 

,,věděti“?
Gorg. Ano.
Sókr. A což „věřiti“?
Gorg. Arciže.
Sókr. Zdalipak tedy se ti zdá, že věděti a věřiti, vědění a víra, d 

je  totéž, či že to je  něco jiného?
Gorg. Já  se dom nívám , Sókrate, že něco jiného.
Sókr. Ano. Dobře se dom níváš; a poznáš to z tohoto. Kdyby 

se tě totiž někdo otázal: „Zdalipak jest, Gorgio, některá víra 
nepravdivá a některá pravdivá?11, odpověděl bys, jak  m yslím , 
kladně.

Gorg. Ano.
Sókr. A což je s t nepravdivé a pravdivé vědění?
Gorg. N ikoli.
Sókr. I tak je  tedy zřejm o, že to není totéž.
Gorg. M áš pravdu.
Sókr. Avšak jistě  i ti, kdo získali vědění, i ti, kdo uvěřili, jsou  e 

přemluveni.
Gorg. Tak jest.
Sókr. Chceš tedy, abychom  uznali dva druhy přem luvy, 

jeden, který dává víru bez vědění, a druhý, který dává vědění?
Gorg. Ovšem že.
Sókr. N uže kterou přem luvu o věcech spravedlivých a ne

spravedlivých způsobuje rétorika na  soudech i v jiných shro
m ážděních? Tu, z které vzniká věření bez vědění, či z které 
vzniká vědění?

Gorg. To je  přece zřejm é, Sókrate, že tu, z které vzniká 
věření.
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 ̂ Sókr. R étorika je  tedy, jak  se podobá, výrobkyně přem luvy
455 věřivé, a ne naučné, o spravedlivu a nespravedlivu.

Gorg. Ano.

Sókr. Tedy ani rétor není učitelem  soudů a jiných shro
m áždění o věcech spravedlivých a nespravedlivých, nýbrž to
liko způsobovatelem  víry; vždyť by jistě  nem ohl naučiti tak 
četné shrom áždění v krátkém  čase tak velikým  věcem.

Gorg. To jistě  ne.
Sókr. Nuže tedy vizme, jaký asi význam  m á to, co říkám e 

b o rétorice, já  totiž ani sám ještě  nedovedu si plně uvědom it 
význam  svých slov. Kdykoli se koná v obci schůze o volbě 
lékařů nebo o stavitelích lodí nebo o některém  jiném  druhu 
odborných pracovníků, tehdy, rozum í se samo sebou, nebude 
radit odborník v rétorice? Neboť je  zřejmé, že při každé volbě 
je  třeba voliti nejlepšího odborníka. Ani nebude radit rétor, 
kdykoli jde  o stavbu hradeb nebo zařízení přístavů nebo lodě- 

c nic, nýbrž stavitelé; dále ani kdykoli je  porada o volbě voje
vůdců nebo o nějakém  postavení vojska proti nepřátelům  nebo
o dobytí míst, nýbrž tehdy budou radit vojenští odborníci, a ne 
odborníci v retorice; ci jak  soudis, Gorgio, o takových věcech? 
Neboť když i sám o sobě říkáš, že jsi rétor i že jiné  děláš 
odborníky v rétorice, je  na m ístě vyptávat se tebe na věci tvého 
umění. A měj za to, že se i já  nyní zastávám  tvé věci; m ožná 
totiž, že mezi přítom ným i tu je  někdo, kdo se chce stát tvým  
žákem , jako  já  pozoruji některé dosti četné, k teří však by se 

d snad ostýchali se tě zeptati. Když jsi tedy tázán ode m ne, měj 
za to, že js i i od oněch tázán: „Čeho se nám  dostane, Gorgio, 
budem e-li tvými žáky? O kterých věcech budem e schopni radit 
obci? Zdalipak jed ině o spravedlivém  a nespravedlivém , či také
o těch věcech, o kterých právě teď m luvil Sókratés?11 Nuže 
pokus se jim  odpověděti.

Gorg. V šak já  se pokusím , Sókrate, zřejm ě ti odhalit veškeru 
m oc rétoriky; vždyť ty sám jsi dal dobrý návod. Jistě přece víš,
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že tyto athénské loděnice a hradby i zařízení přístavů vzniklo e 
z rady Them istokleovy a dílem  z Perikleovy, ale ne od odbor
ných stavitelů.

Sókr. Ano, Gorgio, říká se to o Them istokleovi; P erik leapak  
jsem  sám slyšel, když nám  dával rady o střední zd i.12

Gorg. A kdykoli je  nějaká volba, o jakých js i právě teď 456 
mluvil, Sókrate, vidíš, že to jsou řečníci, kteří radí a jejichž 
mínění o takových věcech vítězí.

Sókr. Tomu se také divím , Gorgio, a proto se tě již  dlouho 
ptám, jak á  že je  to m oc rétoriky. M ně se totiž jeví, když ji takto 
pozoruji, je jí velikost přím o daim onská.

Gorg. Jen kdybys všechno znal, Sókrate, že v sobě obsahuje 
a má pod svou mocí, m ůžem e říci, všechny síly! A povím  ti b 
velké svědectví té věci: již  m nohokráte jsem  navštívil se svým 
bratrem i s jiným i lékaři nem ocného, jenž nechtěl ani vypiti lék, 
ani se dát lékaři řezat nebo pálit, a tu když ho nedovedl přem lu
vit lékař, já  jsem  ho přem luvil, a to žádným  jiným  um ěním  než 
řečnickým. A kdyby přišel kam koli do m ěsta m už znalý řečnění 
a s ním  lékař a kdyby bylo třeba řečnickým  zápasem  roz
hodnout! na sněmu nebo v některém  jiném  shrom áždění, který 
z obou by měl být zvolen lékařem , tvrdím , že by lékař nezná- c 
menal nic a že by byl zvolen, kdyby chtěl, ten, který dovede 
promluví ti. A také kdyby zápasil s kterým koli jiným  odborní
kem, přem luvil by znalec řečnění spíše než kdokoli jiný , aby 
jeho zvolili, neboť nic není, o čem by nedovedl prom luvit před 
množstvím  lidí odborný řečník přesvědčivěji než kdokoli jiný 
z odborníků. Tedy tak veliká a taková je  m oc toho umění; 
ovšem je  třeba, Sókrate, užívati rétoriky jako  každého jiného 
druhu zápasnictví. Jiných druhů zápasnictví se totiž nesm í d 
užívat proti všem  lidem  jen  z toho důvodu, že se někdo naučil 
například rohovat a zápasit v křížku a bojovat ve zbroji, takže 
má vrch nad přáteli i nepřáteli; proto ješ tě  nesm í zasazovat rány 
přátelům , ani je  bodat a zabíjet. A naopak, při D iovi, jestliže  si
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někdo navštěvováním  palaistry dobře vypěstuje tělo a stane se 
rohovníkem  a potom  zasazuje rány otci a m atce nebo některém u 

e jiném u z blízkých nebo z přátel, proto ještě  nelze míti v nená
visti a vyháněti z obcí cvičitele m ládeže a učitele boje ve zbroji. 
Oni totiž naučili svému umění, aby se ho spravedlivě užívalo 

457 proti nepřátelům  a škůdcům , k obraně, a ne k útoku; tito to však 
obrátili a užívají své síly a svého um ění nesprávně. Tedy učitelé 
nejsou špatní lidé, ani to um ění není proto vinno nebo špatné, 
nýbrž podle m ého m ínění ti, k teří ho neužívají správně. Totéž 
je s t říci i o rétorice. Rétor je  totiž schopen m luviti přede všemi 
a o všem, takže působí na m nožství s větší přesvědčivostí 

b zkrátka ve všem, cokoli by chtěl; nicm éně však proto ještě 
nesm í odním ati význam  ani lékařům  -  jen  proto, že by m ěl moc 
to udělat -  ani ostatním  odborníkům , nýbrž je  třeba i rétoriky 
užívat spravedlivě právě tak jako  um ění zápasnického. Pakli 
však někdo se stane dobrým  řečníkem  a potom  touto silou 
a tím to um ěním  čin í bezpráví, nesm ím e m ít v nenávisti učitele 

c a vyhánět ho z obcí. Onen totiž vyučil svému um ění k spra
vedlivém u užívání, tento však ho užívá opačně. Tedy spravedli- 
vo je  nenávidět a vyhánět a zabíjet toho, kdo nesprávně užívá, 
ale ne učitele.

Sókr, M yslím , G orgio , že i ty m áš m noho zkušeností 
z rozprav a vypozoroval jsi při nich to, že si lidé nesnadno 
dovedou  navzájem  u jasn it p ředm ět, o k terém  se p o k u sí 

d rozm louvati, a s p řija tým  i daným  poučením  končit své 
schůzky; naopak, kdykoli se o něčem  dostanou do sporu a jeden
o druhém  tvrdí, že m luví nesprávně nebo nejasně, horší se 
a jeden se dom nívá o druhém , že m luví ze zloby: každý chce 
m ít pravdu a nehledají, oč jde v je jich  rozpravě. A někteří se 
nakonec rozcházejí velmi hanebně, s nadávkam i, a když byli 
jeden o druhém  řekli takové věci, že se i přítom ní sami na sebe 

e m rzí, že se jim  chtělo býti posluchači takových lidí. A proč to 
říkám ? Protože se mi nyní zdá, že nem luvíš zcela důsledně ani
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shodně s tím , co jsi m luvil o rétorice na začátku; a tu se bojím  
tě vyvracet, aby sis o mně nem yslel, že nem luvím  k věci a že 
mi nejde o to, aby se stala jasnou, nýbrž že m luvím  proti tobě. 
Jestliže i ty js i z lidí, z kterých jsem  také já, věru rád bych ti 458 
dával otázky; pakli ne, nechal bych toho. A z kterých lidí jsem  
já? Z těch, k teří by se rádi dali usvědčit, jestliže  m luvím  něco 
nepravdivého, a kteří by rádi usvědčili, kdyby někdo m luvil 
něco nepravdivého, a k teří by nem éně rádi se dali usvědčiti, 
nežli by sami usvědčili; pokládám  to totiž za větší dobro, a to 
tou m ěrou, jako  je  větší dobro sám býti zbaven největšího zla 
nežli zbaviti ho jiného. Nic není totiž, m yslím , tak veliké zlo 
pro člověka jako  nepravdivé m ínění o těch věcech, které jsou  b 
právě nyní předm ětem  naší řeči. Jestliže tedy i ty řekneš, že jsi 
takový, rozm louvejm e; pakli však se ti snad zdá, že by se toho 
mělo nechat, nechrne to již  být a přerušm e rozm luvu.

Gorg. M ohu říci, Sókrate, že i já  sám jsem  takový, jakého 
ty představuješ; avšak snad bychom  si měli vším at i p řání svých 
posluchačů. Neboť už dávno, dříve než jste  i vy přišli, mnoho 
jsem  přednášel svým posluchačům  a nyní snad to protáhnem e 
příliš daleko, jestliže budem e rozm louvat. Je tedy třeba hleděti c 
i na je jich  přání, zdali snad některé z nich nezdržujem e, zatím co 
chtějí dělat něco jiného.

Chair. Sami slyšíte, Gorgio a Sókrate, hlučný odpor těchto 
mužů, chtějících poslouchati, jestliže budete něco mluvit; a co 
se mne týče, kéž nemám tak veliký nedostatek času, abych musel 
opustit takovéto řeči a takto mluvené a dělat něco pilnějšího!

Kall. Při bozích, Chairefónte, také já  sám jsem  byl již  při d 
mnohých rozm luvách, ale nevím , zdali jsem  kdy měl takovou 
radost jako  nyní; m ně se proto zavděčíte, i kdybyste chtěli 
rozm louvat celý den.

Sókr. Buď jist, Kalliklee, že z mé strany není žádné pře
kážky, jen  jestliže  chce Gorgias.

Gorg. Po tom  všem, Sókrate, by bylo hanba, abych já  ne
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chtěl, když jsem  sám veřejně vyzval, aby se každý dotazoval, 
co kdo chce. Nuže tedy, jestliže je  našim  posluchačům  libo, 
pokračuj v rozm luvě a taž se, nač chceš.

Sókr. Tedy poslyš, Gorgio, čemu se divím  v tvých řečech; 
m ožná totiž, že ty mluvíš správně a já  nesprávně rozum ím . 
Pravíš, že jsi schopen udělat toho, kdokoli by se chtěl u tebe 
učiti, odborníkem  v rétorice?

Gorg. Ano.
Sókr. Zdalipak ne tak, že by ve všech věcech s úspěchem  

působil na mínění lidu, a to ne poučováním, nýbrž přemlouváním?
Gorg. O všem že ano.
Sókr. Právě jsi říkal, že také ve věcech týkajících se zdraví 

bude rétor přesvědčivější než lékař.
Gorg. Ano, říkal jsem  to, že aspoň u lidu.
Sókr. U lidu, to znam ená u neznalců, že ano? Vždyť přece 

jis tě  m ezi znalci nebude přesvědčivější než lékař.
Gorg. M áš pravdu.
Sókr. Tedy jestliže bude přesvědčivější než lékař, je  podle 

toho přesvědčivější než znalec?
Gorg. Ovšem.
Sókr. A to aniž je  lékařem, že ano?
Gorg. Ano.
Sókr. Kdo není lékařem , patrně je  neznalý těch věcí, kterých 

je  lékař znalý.
Gorg. To je  jasné.
Sókr. Tedy nevědom ý bude mezi nevědom ým i přesvědči

vější nežli vědomý, když bude rétor přesvědčivější než lékař. 
Tohle z toho vyplývá, či něco jiného?

Gorg. Ano, zde vyplývá tohle.
Sókr. Jistě tedy je  rétor a rétorika v právě takovém  pom ěru 

i ke všem  ostatním  um ěním ; o věcech sam ých nepotřebuje 
věděti nic, nýbrž stačí j í  míti vynalezen nějaký prostředek 
přem louvání, aby se neznalcům  jevilo, že zná více nežli znalci.
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Gorg. Není-li pak to, Sókrate, velké pohodlí, nenaučit se jiným  
uměním, nýbrž jen tomuhle jedinému, a přece nezůstávat za 
odborníky?

Sókr. Zdali pro tyto své vlastnosti rétor zůstává či nezůstává 
za ostatním i, na  to se podívám e hned, bude-li nám  to prospěšné 
pro naši rozpravu; nyní však se podívejm e dříve na  to, zdali je  
odborník v řečnictví v takovém  pom ěru i ke spravedlivu a ne- d 
spravedlivu, k ošklivu i ke krásnu i k dobru a ke zlu jako  ke 
zdraví a k ostatním u, co je  předm ětem  jiných umění: že totiž 
věcí sam ých nezná, co je  dobré nebo co je  zlé nebo co krásné 
nebo co ošklivé nebo spravedlivé nebo nespravedlivé, že však 
je  opatřen schopností působit na m íněni o tech věcech, takže 
ačkoli jich  nezná, mezi neznalci se zdá, že je  zná lépe nežli e 
znalec. Je tomu tak, č ije  nutno m ít znalosti, a kdo se chce vyučit 
rétorice, m usí k tobě přijít připraven věděním  o těchto věcech?
Pakli ne, tu asi ty, učitel rétoriky, nenaučíš svého žáka ničem u 
z těchto věcí -  neboť to není tvé dílo - ,  nýbrž způsobíš, že se 
před lidmi bude zdát, že zná takové věci, ač jich  ve skutečnosti 
nebude znát, a že se bude zdát dobrý, aniž takový bude, pravda?
Či snad vůbec nebudeš s to, abys ho naučil rétorice, jestliže nebude 
napřed znát pravdu o těchto věcech? Či jak  tomu je, Gorgio? A při 
Diovi, odhal moc rétoriky, jak  jsi právě řekl, a řekni, co to asi jest. 460

Gorg. Já  si m yslím , Sókrate, že se i tom uto ode mne naučí, 
jestliže to snad nebude napřed znát.

Sókr. V ida, to je  dobré, co říkáš. Jestliže ty někoho uděláš 
odborníkem  v řečnění, je  pro něj nutné znáti spravedlivé 
a nespravedlivé věci, buď od dřívějška nebo že se tom u později 

naučil od tebe?
Gorg. Ovšem.
Sókr. A což, kdo se vyučil stavitelským  věcem, je  odborník b 

stavitelský, či ne?
Gorg. Ano.
Sókr. Zajisté také kdo hudebnickým  věcem , je  hudebnický?
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Gorg. Ano.
Sókr. A kdo lékařským , lékařský? A tak dále podle téhož 

pom ěru, kdo se vyučil jednotlivým  oborům, je  takový, jakým  
koho dělá ona nauka?

Gorg. Ovšem.
Sókr. Jistě tedy podle toho také kdo se naučil spravedlivým  

věcem, je  spravedlivý?
Gorg. D ocela jistě.
Sókr. A  spravedlivý patrně koná spravedlivé věci?
Gorg. Ano.
Sókr. Jistě je  tedy nutné, že odborník v rétorice je  spravedli

vý, spravedlivý pak že chce konati spravedlivé věci?
Gorg. To je  patrné.
Sókr. Spravedlivý tedy nikdy nebude chtít jednati nespra

vedlivě?
Gorg. N epochybně.
Sókr. Odborník v rétorice je, jak vyplývá z řeči, nutně spravedlivý.
Gorg. Ano.
Sókr. N ikdy tedy nebude chtít odborník v rétorice jednati 

nespravedlivě.
Gorg. Je vidět, že ne.
Sókr. Jistě se pam atuješ, že js i před malou chvílí řekl, že se 

nesm í vytýkati učitelům  tělocviku, ani že se nesm ějí vyhánět 
z obcí, jestliže rohovník užívá rohovnického um ění a užívá ho 
nespravedlivě a nespravedlivě jedná, a zrovna tak i jestliže  rétor 
nespravedlivě užívá um ění řečnického, že se to nesm í vytýkat 
jeho  učiteli, ani že se za to nem á vypuzovat z obce, nýbrž že se 
to m á vytýkat tomu, kdo nespravedlivě jedná a nesprávně užívá 
řečnického umění; bylo to řečeno, či ne?

Gorg. Bylo to řečeno.
Sókr. N yní však o tém ž muži, o odborníku v řečnění, vychází 

najevo, že by nikdy nejednal nespravedlivě. Či ne?
Gorg. Ano.
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Sókr. A  na začátku, Gorgio, bylo řečeno, že předm ětem  
rétoriky jsou řeči ne o sudém  a lichém , nýbrž o spravedlivém  
a nespravedlivém ; ano?

Gorg. Ano.
Sókr. A  tu jsem  si já  pom yslel, když jsi to  tehdy říkal, že by 

rétorika nikdy nem ohla být zlá věc, když se stále zabývá řečmi
o spravedlnosti; když jsi však o něco později pravil, že by rétor 461 
mohl užívat rétoriky i nespravedlivě, tu jsem  se podivil, a usou
div, že ty výroky vespolek nesouhlasí, řekl jsem  ta slova, že 
kdybys jako  já  pokládal za zisk být usvědčován, stálo by za to 
rozmlouvati, pakli ne, abychom  toho nechali. A při dalším  
našem zkoum ání vidíš přece i sám, že se zase uznává, že 
odborník v řečnictví je  neschopen nespravedlivě užívat rétoriky 
a chtít nespravedlivě jednat. U psa, Gorgio, bylo by k tom u b 
potřebí dlouhého rozhovoru, abychom dostatečně prozkoumali, 
jak se vlastně tyto věci mají. ^

Pól. Jakže, Sókrate, ty o rétorice takto i sm ýšlíš , 13 jako  nyní 
mluvíš? Či si m yslíš -  protože byl Gorgias ostychem  donucen 
s tebou souhlasit - ,  že m už znalý řečnictví zná také spravedlivé 
a krásné a dobré věci, a jestliže někdo k něm u přijde, kdo to 
nezná, že sám ho tomu naučí, ale potom  z tohoto souhlasu 
vzniklo snad v řečech něco opačného -  co ty m áš rád, když js i c 
sám zavedl řeč do takových otázek - ,  copak si m yslíš, že někdo 
zapře, že sám zná spravedlivé věci a že jiné  jim  naučí? —, ale 
do takovýchto konců zavádět řeči je  velký nezpůsob.

Sókr. R oztom ilý Póle, však právě proto chcem e m ít přátele 
a syny, abyste vy m ladší, až my sami zestárnem e a budem e 
klesat, stáli u nás a vzpřim ovali náš život v skutcích i v řečech.
A tak i nyní, jestliže já  a G orgias v rozm luvě nějak klesám e, ty d 
stůj u nás a vzpřim uj nás -  je  to tvá povinnost -  a já  jsem  
ochoten odvolali, cokoli bys chtěl, ze svých tvrzení, jestliže 
něco podle tvého m ínění nebylo dobře tvrzeno -  jen  jestliže  mi 
splníš jedinou věc.
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Pól, Co to m yslíš?
Sókr. Jestliže, Póle, budeš držet v m ezích tu m nohom luv

nost, s kterou ses pokusil začíti.
Pól. Jak to? Nebude mi dovoleno m luviti, kolik bych chtěl? 

e Sókr. To by bylo věru pro tebe hrozné, můj milý, když jsi 
přišel do Athén, kde je  z celé Hellady největší volnost slova, 
kdyby se tam tobě jediném u nedostalo tohoto práva. N ež pod í
vej se z druhé strany: když ty budeš dlouze m luvit a nebudeš 
chtít odpovídat na otázky, zdalipak by zase pro mne nebylo 

462 hrozné, jestliže mi nebude dovoleno odejít a neposlouchat tě? 
A však jestliže  máš nějaký zájem  o prom luvenou řeč a chceš ji 
opravit, vezmi nazpět, co ti je  libo, a střídavě dávaje i dostávaje 
otázky jako já  a Gorgias, usvědčuj z nepravdy a dej se usvědčo- 
vati. Vždyť přece tvrdíš, že i ty umíš právě to, co Gorgias; či ne?

Pól. Zajisté.
Sókr. Tedy i ty vybízíš, aby ti pokaždé dávali otázky, jakou

koli by kdo chtěl, jsa  jist, že dovedeš odpověděti?
Pól. O všem že ano. 

b Sókr. Tak tedy i nyní dělej jedno nebo druhé, podle své 
libosti, buď se taž nebo odpovídej.

Pól. V šak to udělám. Nuže, odpověz mi, Sókrate! Když se 
ti zdá, že je  G orgias v nejistotě stran rétoriky, zač pak ji 
pokládáš ty?

Sókr. To se tážeš, za jaké  um ění ji  pokládám ? 14
Pól. Ano.
Sókr. A bych ti řekl pravdu, Póle, zdá se mi, že to není žádné 

umění.
Pól. Nuže, co je  podle tvého zdání rétorika?
Sókr. Věc, o které ty tvrdíš, že js i ji udělal um ěním , ve spise, 

c který jsem  nedávno přečetl.15
Pól. Co to m yslíš?
Sókr. Jakousi zběhlost.
Pól. Tedy tobě se zdá, že je  rétorika zběhlost?
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Sókr. Ano, jestliže ty nic nenam ítáš.
Pól. Zběhlost v čem?
Sókr. V způsobování jakési libosti a příjem nosti.
Pól. N ezdá se ti tedy snad, že je  rétorika krásná věc, když je  

schopna způsobovat lidem  libost?
Sókr. Jak to, Póle? U ž ses ode mne dověděl, zač ji pokládám , d 

že se dále ptáš, nezdá-li se m i krásná?
Pól. Což jsem  se nedověděl, že ji pokládáš za jakousi zběh

lost?
Sókr. Chtěl bys tedy, když tak ceníš způsobování libosti, 

udělat něco m aličkého mně k libosti?
Pól. Zajisté.
Sókr. Zeptej se mne nyní, jakým  um ěním  se mi zdá ku

chařství.
Pól. Nuže, táži se, jaké um ění je  kuchařství?
Sókr. Žádné, Póle. Teď řekni: Tedy co?
Pól. Ř íkám  to.
Sókr. Jakási zběhlost. Teď řekni: V čem?
Pól. Ř íkám  to.
Sókr. Zběhlost v způsobování libosti a příjem nosti, Póle. e
Pól. Tedy kuchařství a rétorika je  totéž?
Sókr. N ikoli, nýbrž každé je  jeden druh téhož zam ěstnání.
Pól. K terého to m yslíš?
Sókr. Jen aby nebylo příliš drsné povědět pravdu; ostýchám  

se totiž to říci kvůli Gorgiovi, aby se nedom níval, že zesm ěšňuji 
jeho zam ěstnání. Co se m ne týče, já  nevím , zdali to p latí o té 
rétorice, kterou se zabývá Gorgias — nebot právě teď se nám  463 
z naší rozm luvy nic j asně neukázalo, zač asi ji on pokládá —, ale 
co já  nazývám  rétorikou, to je  druh kterési věci, jež  nijak 
nenáleží m ezi krásné.

Gorg. Které, Sókrate? Pověz to a nic se m ne neostýchej.
Sókr. N uže tedy, zdá se mi, Gorgio, že to je  jakési zam ěstná

ní ne sice odborně naučné, ale zam ěstnání, které vyžaduje duše
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obratné, zm užilé a od přirozenosti schopné zacházeti s lidmi; 
nazývám  pak jeho celkovou podstatu úlisným  lahoděním . Tato 
činnost m á podle m ého m ínění i mnoho jiných druhů a jeden 
z nich je  také kuchařství; to se sice zdá um ěním , ale, ja k  já  o tom 
soudím, není to um ění, nýbrž zběhlost a cvik. Druhem  tohoto 
lahodění nazývám  i rétoriku a kosm etiku16 i sofistiku, čtyři to 
druhy ve čtyřech různých oborech. Jestliže tedy Pólos se chce 
vyptávat, ať se vyptává; neboť ještě  se nedověděl, za jaký druh 
lahodění já  pokládám  rétoriku, nýbrž nepozoruje, že ji nepoklá
dám  za krásnou věc. Avšak já  mu dříve neodpovím , zdali 
pokládám  rétoriku za krásnou, či za ošklivou věc, až nejprve 
odpovím , co je s t rétorika. Vždyť by to nebylo v pořádku, Póle; 
ale jestliže  se to chceš dovědět, taž se, za jaký  druh lahodění já 
pokládám  rétoriku.

Pól. Tedy se táži a odpověz, za jaký  druh.
Sókr. Zdalipak bys to vyrozum ěl z mé odpovědi? Jest totiž 

rétorika podle mého soudu přelud jedné části politiky.
Pól. Co tedy? M yslil, že to je  věc krásná, či ošklivá?
Sókr. Věru ošklivá -  neboť zlé věci nazývám  ošklivým i 

když ti m usím  odpovědět, jako bys už věděl, co já  m ám  na 
mysli.

Gorg. Při D iovi, Sókrate, však ani já  sám nerozum ím  tvým 
slovům.

Sókr. Přirozeně, Gorgio; nebot dosud ještě  nic nemluvím 
jasně, ale tuhle Pólos je  mladý a prudký.

Gorg. A le jeho nech být a mně pověz, ja k  to m yslíš, že 
rétorika je  přelud jedné části politiky.

Sókr. Nuže, já  se pokusím  vyjádřit, čím  se mi jev í rétorika; 
a jestliže  tím není, tuhle Pólos dokáže, že nem ám  pravdu. Jest 
tuším  něco, čemu říkáš tělo a duše?

Gorg. Jak by ne?
Sókr. N em yslíš-li také, že u jednoho i u druhého je s t jistý 

dobrý stav?

Gorg. Zajisté.
Sókr. A což zdánlivý dobrý stav a ne skutečný? Jako na

příklad o m nohých lidech se zdá, že jejich  těla jsou v dobrém  
stavu, a nesnadno by někdo o nich zpozoroval, že nejsou v dob
rém stavu, leda lékař a některý učitel gym nastiky.

Gorg. M áš pravdu.
Sókr. N ěco takového je  podle m ého soudu i v těle i v duši, 

co způsobuje zdání, že tělo i duše je  v dobrém  stavu, zatím co b 
tomu tak není.

Gorg. Tak jest.
Sókr. Hned ti ukáži, budu-li moci, je š tě jasně ji, co si myslím . 

Jako jsou  ty dvě věci, tak rozeznávám  i dvojí umění: to, které 
se vztahuje k duši, nazývám  politikou, to pak, které se vztahuje 
k tělu, nem ohu ti pojm enovat takto jednotně, nýbrž rozeznávám  
u ošetřování těla, jež  je  jedním  oborem , dva druhy, jednak 
gymnastiku, jednak lékařství; a u politiky odpovídá gym nastice 
zákonodárství a proti lékařství kladu soudnictví. Obě dvě um ě- c 
ní v každé z těchto skupin m ají vespolek m noho společného, 
protože m ají spolu týž předm ět, lékařství s gym nastikou a soud
nictví se zákonodárstvím ; ale přece se v něčem  vespolek liší. 
Takto jsou  to čtyři um ění a ta  stále hledí zachovati v nejlepším  
stavu jedna tělo, druhá pak duši; tu pak lahodivá dovednost 
zpozorujte to -  neříkám , že by to poznala, nýbrž že to obratně 
zasáhne17 -  rozdělí se na čtyři díly, a vplížíc se do každého 
jednotlivého z těch druhů, vydává se za to, do čeho se vplížila;
o největší dobro se nic nestará, nýbrž tím , co je  pokaždé d 
nejpříjem nější, loví nerozum nost a oklam ává, takže se zdá 
něčím velmi cenným . Tak do lékařství se vplížilo kuchařství 
a osobuje si, že zná nejlepší pokrm y pro tělo, takže kdyby se 
mělo před dětmi nebo před muži tak nerozum ným i, jako jsou 
děti, rozhodovat mezi kuchařem  a lékařem, kdo z obou rozumí, 
které pokrm y jsou  zdravé a které nezdravé, zdali lékař či 
kuchař, hlady by zemřel lékař. To tedy já  nazývám  úlisným  e
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465 lahoděním  a tvrdím , že taková věc je  ošklivá, Póle -  tohle totiž 
m luvím  k tobě - ,  protože sm ěřuje k tomu, co je  příjem né, bez 
ohledu na to, co je  nejlepší; i nepokládám  pak to za umění, 
nýbrž za zběhlost proto, že nedovede podat žádného rozum o
vého výkladu, jaké  jsou svou přirozeností ty prostředky, které 
přináší k užívání, takže nedovede povědět příčinu jednoho 
každého z nich. A já  nenazývám  um ěním  to, co je  bez rozum o
vého výkladu; jestliže máš o tom hle jiné  m ínění, jsem  ochoten 
dát se do rozpravy, 

b Pod lékařstvím  tedy, jak  jsem  řekl, se ukrývá jako druh 
lahodění kuchařství; pod gym nastikou pak právě tým ž způso
bem  kosm etika, věc ničem ná, ošem etná, n ízká a sprostá, kla- 
m ající tvary i barvam i, hladkostí a oděvem , čímž způsobuje, že 
lidé honíce se za krásou vypůjčenou zanedbávají svou vlastní, 
kterou dává gym nastika. Abych dlouze nem luvil, chci ti říci 

c jako  geom etrové18 -  pak už bys mi snad porozum ěl - ,  že jako 
se m á kosm etika ke gym nastice, tak se m á sofistika k zákono
dárství, a jako se má kuchařství k lékařství, tak se m á rétorika 
k soudnictví. Avšak, jak  pravím , tyto věci jsou  svou podstatou 
takto rozdílné, ale protože si jsou blízké, m íchají se v témž 
oboru a kolem  týchž předm ětů sofisté a rétoři a ani si nevědí 
rady sami se sebou, ani ostatní lidé s nim i. Jistě kdyby duše 

d neřídila tělo, nýbrž ono se řídilo samo, a kdyby kuchařství 
a lékařství nebylo zkoum áno a rozeznáváno od ní, nýbrž kdyby 
samo tělo posuzovalo, měříc všechno libostm i jem u poskyto
vaným i, bylo by tu plno té m yšlenky A naxagorovy , 19 m ilý Póle
-  ty js i jis tě  těch nauk znalý všechny věci by se spolu 
m ísily  v jed n é  hrom adě a nebylo  by lze rozeznat, co náleží 
k lékařstv í a zd rav í a co n á lež í ke kuchařstv í. Zač tedy já  

e pokládám  rétoriku, již  jsi slyšel: za protějšek kuchařství, jako 
jest ono pro tělo, tak tato pro duši. Tu jsem  snad udělal něco 
podivného, že jsem  sám rozpředl obšírnou řeč, kdežto jsem  tobě 
nedovoloval m luvit dlouhé řeči. Tu zasluhuji odpuštění; nebot

36

když jsem  m luvil krátce, ty js i nerozum ěl, ani js i nevěděl, co 
dělat s odpovědí, kterou jsem  ti dal, nýbrž žádal js i výkladu. 
Jestliže tedy i já  nebudu vědět, co dělat s tvou odpovědi, 466 
prodlužuj i ty svou řeč, pakli však budu vědět, nech mě dělat, 
tak je  to jistě  spravedlivé. A tak i nyní, m ůžeš-li co dělat s touto

odpovědí, dělej.
Pól. Co tedy tvrdíš? R étorika se ti zda lahoděn ím .
Sókr. Já jsem  řekl druh lahodění. Což se nepam atuješ, ačkoli

js i tak m lád? Co to s tebou bude?  ̂ ^
Pól. Což se ti tedy zdá, že dobří řečníci m ají jakožto lichotní

ci v obcích malou váhu. , v v  ,
Sókr. D áváš to otázku, či pronášíš začátek nějaké řeči?

Pól. D ávám  otázku.
Sókr. M ně se zdá, že vůbec nem ají váhy.  ̂ ^
Pól. Jak  to, že nem ají váhy? Což nem ají v obcích největší

moc? ~ - J u -
Sókr. N ikoli, jestliže pod slovem  „m oc“ m yslíš neco dobré

ho pro toho, kdo m á moc.
Pól. A le ovšem že to myslím .
Sókr. Pak tedy se mi zdá, že řečníci m ají ze všech lidí v obci

nejm enší moc. ,
P ó l Jakže, což není pravda, že právě tak jako  sam ovladcoye, 

tak i řečníci zbavují života, kohokoli chtějí, a odním ají jm ění c
a v y h á n ě jí z obcí, kohokoli jim  je  libo? ^

Sókr. U psa, při každém  tvém výroku, Póle, jsem  věru 
v pochybnostech, zdali to sám tvrdíš a projevuješ své vlastní 

mínění, či se mne tážeš.
Pól. Já  se tebe táži. ^
Sókr. D obrá, příteli; pak se m ne tážeš na  dvě věci najednou?

Pól. Jak na dvě? „ v ~ · A
Sókr Právě jsi řekl asi takto: „Což není pravda, že recnici d

zbavují života, kohokoli chtějí, právě tak jako  sam ovládcové,
a odním ají jm ěn í i vyhánějí z obcí, kohokoli jim  je  libo?“ Ze ano?
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Pól. Arci že.
Sókr. Nuže pravím  ti, že to jsou dvě otázky, a odpovím  ti na 

obě. Já tvrdím , Póle, že i řečníci i sam ovládcové m ají v obcích 
e velmi malou moc, jak  jsem  právě řekl; neboťnedělají takřka nic 

z toho, co chtějí, ale ovšem  dělají, cokoli se jim  zdá nejlepším .
Pól. A není-li pak tohle m ít velikou moc?
Sókr. Není, jak  tvrdí Pólos.
Pól. Já tvrdím , že není? Já přece tvrdím , že jest.
Sókr. U -  neříkám  koho - ,  ty tvrdíš, že není, když jsi řekl, 

že m ít velikou moc je  dobré pro toho, kdo m á moc.
Pól. Ano, to říkám.
Sókr. Dom níváš se tedy, že je  dobré, jestliže někdo dělá to, 

cokoli se mu zdá nejlepším , a přitom  nem á rozum ?2() A tom uhle 
ty říkáš m ít velikou moc?

Pól. To ne.
Sókr. Tedy m ě usvědč z omylu a dokaž, že řečníci m ají 

467 rozum  a že rétorika je  umění, a ne lahodění. Pakli však mě 
necháš bez vyvrácení, řečníci i sam ovládci dělající v obcích, co 
se jim  zdá, nebudou z toho mít nic dobrého; moc jest, jak  ty 
tvrdíš, dobro, ale dělat bez rozum u, cokoli se zdá, o tom  i ty 
souhlasíš, že to je  zlé; či ne?

Pól. Arciže.
Sókr. Jakpak by tedy řečníci nebo sam ovládci měli v obcích 

velikou m oc, jestliže Sókratés nebude od Póla přinucen uznat, 
že dělají, co chtějí? 

b Pól. Tento muž - 2I
Sókr. Tvrdím , že nedělají, co chtějí; nuže, dokaž mi, že 

nem ám  pravdu.
Pól. Což js i právě nesouhlasil, že dělají, co se jim  zdá 

nejlepším , právě před chvílí?
Sókr. Ano, také nyní souhlasím .
Pól. Což tedy nedělají, co chtějí?
Sókr. Tvrdím , že ne.
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Pól. Když však dělají, co se jim  zdá?
Sókr. Ano.
Pól. H rozné věci mluvíš a přepjaté, Sokrate.
Sókr. N ic mi nevytýkej, hodný Póle, abych tě oslovil podle 

tvého způsobu ;22 ale jestliže můžeš mi dávat otázky, dokaž, že c 
mluvím nepravdu, pakli ne, odpovídej sám.

Pól. Ale ano, jsem  ochoten odpovídat, jen  abych věděl, co

chceš říci.
Sókr. Zdalipak tedy podle tvého m ínění lidé chtějí to, co 

pokaždé dělají, či ono, co je  účelem  jejich  činnosti? Tak na
příklad ti, k teří p ijí léky podané od lékařů, zdalipak podle tvého 
mínění chtějí to, co právě dělají, totiž piti lék a m ít nepříjem né 
pocity, či ono, proč ten lék pijí, totiž aby byli zdrávi?

Pól. To je  jasné, že aby byli zdrávi.
Sókr. Tedy jistě  i ti, kdo podnikají plavby anebo jiným  d 

způsobem jdou za výdělkem , nechtějí to, co pokaždé dělají — 
neboť kdo by chtěl p lout a podstupovat nebezpečenství a snášet 
námahy? - ,  nýbrž m yslím  to, proč podnikají plavby, totiž aby 
byli bohatí; neboť pro bohatství se podnikají plavby.

Pól. Ovšemže.
Sókr. Není-li tom u tak i se všemi činnostm i? Jestliže někdo 

něco dělá za nějakým  účelem , nechce to, co dělá, nýbrž ono, 
proč to dělá, že ano?

Pól. Ano.
Sókr. Je snad něco na světě, co není buď dobré nebo zlé nebo e 

něco středního m ezi tím to obojím , ani dobré ani zle?
Pól. Zcela nutně, Sokrate, m usí být buď to, nebo ono.
Sókr. N enazýváš snad m oudrost i zdraví, bohatstv í a jiné  

takové věci dobrem  a jejich  opaky zlem?
Pól. Arciže.
Sókr. A věcmi ani dobrým i ani zlými nazýváš asi takové 

věci, které jsou někdy účastny dobra, jindy zla, jindy pak ani 
toho ani onoho, jako je  seděti, kráčeti, běžeti, plouti a jako  je  468
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na druhé straně kam ení, dříví a jiné  takové věci. N em yslíš toto? 
Či jsou  to některé jin é  věci, kterým  dáváš jm éno „ani dobré ani 
zlé“?

Pól. N ikoli, nýbrž tyto.
Sókr. Zdalipak tedy lidé dělají tyto střední věci pro ty dobré, 

či dobré pro ty střední?
Pól. Jistě přece střední pro dobré, 

b Sókr. Tedy ze snahy po dobru jednám e, kdykoli chodím e, 
m yslíce, že to je  dobré; a jindy naopak za tým ž účelem , pro 
dobro, stojíme; či ne?

Pól. Ano.
Sókr. Tedy jis tě  i zbavujem e života i vyháním e z obcí 

i odním ám e jm ění, protože se dom nívám e, že je  pro nás lépe to 
dělat nežli nedělat?

Pól. Ovšemže.
Sókr. Tedy pro dobro dělají lidé všechny tyhle věci.
Pól. Ano.

Sókr. Zdalipak jsm e souhlasně neuznali, že když dělám e 
c některé věci za jistým  účelem , nechcem e je  samy, nýbrž to, proč 

je  děláme?
Pól. Dozajista.
Sókr. Tedy nechcem e prostě usm rcovat ani vyhánět z obcí 

ani odním at jm ění, nýbrž tyto věci chcem e dělat jen  tehdy, 
kdykoli jsou prospěšné, ale jsou-li škodlivé, nechcem e. Dobré 
věci totiž chcem e, jak  ty tvrdíš, ale těch, které nejsou ani dobré 
ani zlé, nechcem e, ani těch, které jsou  zlé, že ano? Zdá se ti, že 
mám pravdu, Póle, či ne? Proč neodpovídáš?

Pól. M áš pravdu, 
d Sókr. Tedy podle toho, jestliže  někdo někoho zbavuje života 

nebo vyhání z obce nebo mu odním á jm ěn í -  ať už to je  
sam ovládce nebo řečník, protože to je  podle jeho  m ínění pro 
něj dobré, ale ve skutečnosti to je  zlé - ,  ten přece dělá, co se mu  
zdá, že ano?
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Pól. Ano.
Sókr. Zdalipak také, co chce, když je  to, co dělá, zlé? Proč 

neodpovídáš?
Pól. Ne, mně se zdá, že nedělá, co chce.
Sókr. Jest tedy možné, že by takovýto m už m ěl velikou moc 

v této obci, jestliže  m ít velikou moc je  podle tvého uznání něco e 
dobrého?

Pól. N ení možné.
Sókr. M ěl jsem  tedy já  pravdu, že je  m ožné, že člověk, který 

v obci dělá, co se mu zdá, nem á velkou m oc ani nedělá, co chce.
Pól. To je  tak pravda, Sókrate, jako  že by sis ty nevybral, 

abys směl dělat v obci, cokoli se ti zdá, raději nežli abys to nesměl, 
nebo jako  že někom u nezávidíš, kdykoli uvidíš, že buď zabil, 
koho se mu uzdálo, nebo mu odňal jm ění nebo ho vsadil do vězení.

Sókr. To m yslíš, že to udělal spravedlivě, či nespravedlivě?
Pól. Ať to dělá tak nebo onak, což to nen í v obou případech 469 

hodno závisti?
Sókr. N ehřeš, Póle.
Pól. A proč?
Sókr. Protože nesm ím e závidět těm, k teří nem ají, co by se 

jim závidělo, ani ubohým , nýbrž m usím e jich  litovat.
Pól. Jak to? Zdá se ti, že tak tom u je  s lidm i, o kterých já  

mluvím?
Sókr. Jak by ne?
Pól. Kdokoli tedy zabíjí, koho se m u uzdá, a to spravedlivě, 

ten je  podle tvého m ínění ubohý a hoden politování?
Sókr. To ne, ale jistě  také není hoden závisti.
Pól. Což js i právě neřekl, že je  ubohý?
Sókr. A no, příteli, ten, který zabil nespravedlivě, a k tom u b 

hoden politování; který však spravedlivě, ten že není hoden 
závisti.

Pól. Ubohý a hoden politování je  asi jis tě  ten, kdo je  nespra
vedlivě zbavován života.
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Sókr. M éně nežli ten, kdo ho zbavuje života, Póle, a méně 
nežli ten, kdo je  zbavován života spravedlivě.

Pól. Jak to, Sokrate?
Sókr. Tak, že největší zlo je  nespravedlivě jednat.
Pól. Je opravdu tohle největší zlo? Není větší zlo bezpráví

trpět?
Sókr. N ikoli.
Pól. Ty bys tedy raději chtěl trpět bezpráví než je  činit? 

c Sókr. Já  bych nechtěl ani jedno ani druhé; ale kdyby bylo 
nutné buď činit bezpráví, neb o je  trpět, raději bych si zvolil trpět 
bezpráví nežli je  činit.

Pól. Ty bys tedy nechtěl být tyranem ?
Sókr. Ne, jestliže slovy být tyranem  m yslíš totéž, co já.
Pól. Já  m yslím  totéž, co právě před chvílí, totiž když člověk 

sm í v obci dělat to, cokoli se mu zdá, i zabíjet i vyhánět a dělat
všechno podle svého zdání.

Sókr. Můj drahý, nech mne mluvit a pak mě popadni svou řečí. 
d Představ si, že bych já  na agoře plné lidí, s mečem skrytým 

v podpaždí, tobě řekl: „Póle, mně se právě dostalo jakési podivu
hodné síly a samovládné moci; jestliže tedy se mi uzdá, že někdo 
z těchhle lidí, které vidíš, by měl být na místě usmrcen, hned bude 
ten, o kom se mi to uzdá, mrtev; a jestliže se mi o někom z nich 
uzdá, že by mu měla být rozbita hlava, na místě ji bude m ít rozbitu, 
a jestliže se mi uzdá, že by mu měl být roztržen šat, bude roztržen 

e -  tak velikou já  mám moc v této obci." Kdybys pak ty nevěřil a já  
ti ukázal svůj meč, snad bys při pohledu naněj řekl: „Sokrate, takto 
by všichni mohli mít velkou moc, neboť tímto způsobem by mohl 
být i zapálen dům, který by se ti zdálo, i athénské loděnice i triéry 
a všechny lodi, jak  státní, tak soukromé." Ale pak tedy není tohle 
m ít velikou moc, dělat, co se ti zdá; či ty si myslis?

Pól. Takhle jistě  ne.
470 Sókr. M ůžeš tedy říci, proč se ti takováto moc nelíbí?

Pól. Zajisté.
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Sókr. Co tedy? Mluv!
Pól. Protože je  nutné, že ten, kdo si takto počíná, je  trestán.
Sókr. A býti trestán je  bezpochyby zlé?
Pól. O všem že. ^
Sókr. Tak tedy, můj m ilý, teď zase se ti objevuje, že „mít 

velikou m oc*1 je  dobré, kdykoli člověka dělajícího, co chce, 
provází prospěch, a to pravděpodobně že znam ená m ít velikou 
moc; pakli ne, že to je  zlé a znam ená m ít m alou moc. Podívejm e b 
se však i na tohle: neuznávám e snad, že někdy je  lépe dělati 
tyhle věci, o kterých jsm e právě m luvili, usm rcovat a vyhánět 
lidi a odním at jim  m ajetek, jindy však ne?

Pól. Ovšem že. .
Sókr. Tedy v uznávání toho, jak  se podobá, já  a ty spolu 

souhlasíme.
Pól. Ano.
Sókr. N uže tedy, kdy je  podle tvého m ínění lépe dělati tyhle 

věci? Pověz, kterou tu vedeš mez.
Pól. O dpověz ty, Sokrate, na tuto otázku.
Sókr. Já tedy tvrdím , Póle, jestliže ti je  m ilejší slyšeti to ode c 

mne, že kdykoli někdo dělá tyto věci spravedlivě, to že je  dobré,
a když nespravedlivě, zlé. ^

Pól. To je  nějak těžká věc, Sokrate, usvědčit tě z omylu! 
Zdalipak by tě i dítě neusvědčilo, že nem áš pravdu?

Sókr. Budu tedy velmi vděčen tom u dítěti a stejně i tobě, 
jestliže mě usvědčíš z om ylu a zbavíš prázdného m luvení. 
Nuže, neobtěžuj si činiti dobře svému příteli a usvědčuj mě.

Pól. Avšak, Sokrate, jistě  není potřebí tě usvědčovat starými 
příklady; neboť věci, které se staly včera a předevčírem , stačí,, d 
aby tě usvědčily z om ylu a dokázaly, že m nozí lidé činící 
bezpráví jsou  šťastni.

Sókr. Jaké to věci? _
Pól. V idíš přece toho Archelaa, syna Perdikkova, jak  v lád

ne M akedonii?
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Sókr. Jestliže nevidím , aspoň o něm  slyším.
Pól. Nuže, zdá se ti šťastný, či ubohý?
Sókr. N evím , Póle, neboť ještě  nikdy jsem  se s tím  mužem 

nesetkal.
e Pól. Cože? Kdyby ses s ním  setkal, to bys to poznal, ale 

jinak, odsud, nem ůžeš poznat, že je  šťasten?
Sókr. Při D iovi, jis tě  ne.
Pól. Tu je  zřejmé, Sokrate, že i o velkém králi řekneš, že 

nem ůžeš poznat, zdali je  šťasten.
Sókr. A to řeknu pravdu; neboť nevím , jak  je  na tom  se 

vzděláním  a spravedlností.
Pól. Cože? V tom hle záleží veškeré štěstí?
Sókr. Ano, Póle, aspoň ja k  já  myslím; neboť krásný a dobrý 

muž i žena jest podle mého soudu šťasten, kdežto nespravedlivý 
a špatný nešťasten.

471 Pól. Tedy tenhle A rchelaos je  podle tvého soudu nešťasten?
Sókr. Ano, příteli, jestliže  je  nespravedlivý.
Pól. Ale jakpak  by nebyl nespravedlivý? V ždyťm u nenále

želo nic z té vlády, kterou má nyní, neboťje syn ženy, která byla 
otrokyní Alketa, bratra Perdikkova, a podle práva byl otrokem 
Alketovým , a kdyby chtěl dělat po právu, sloužil by A lketovi 
a byl by podle tvého soudu šťasten. Takto však se stal neoby- 

b čejně nešťastným, když se dopustil největšího bezpráví; nejprve 
pozval k sobě tohoto samého svého pána a strýce pod zá
m inkou, že mu vrátí vládu, kterou mu byl Perdikkas odňal, pak 
pohostil a opil jeho  samého i jeho  syna A lexandra, svého 
bratrance a skoro vrstevníka, naložil oba na vůz, v noci vyvezl, 
usm rtil a všechny stopy po nich zahladil. A když spáchal tato 
bezpráví, neuvědom il si, že se stal velkým  ubožákem , a nepo
ja la  ho lítost, nýbrž o něco m álo později se dopustil nového: 

c podle práva m ěla se vláda dostat jeho bratru, m anželském u 
synu Perdikkovu, chlapci asi sedm iletém u, ale A rchelaos neza- 
toužil po tom, aby se stal šťasten tím, že by ho, jak  spravedlivo,
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vychoval a pak mu odevzdal vládu, nýbrž hodil ho do studně 
a utopil a potom  řekl jeho  m atce K leopatře, že chlapec honil 
husu a přitom  tam  spadl a zahynul. Protože se dopustil nej- 
větších bezpráv í z celé M akedonie, jis tě  je  tedy nyn í ze všech 
M akedonů n e jn ešťastně jší, a ne ne jšťastně jší, a asi leckdo  
z Athéňanů, počínajíc tebou, by si raději vybral stát se kým koli d 

jiným z M akedonů nežli Archelaem.
Sókr. Již na začátku rozm luvy, Póle, jsem  tě pochválil, že js i 

podle m ého zdání dobře připraven k rétorice, ale v dialogu že 
jsi zanedbaný; a nyní tohle že je  ten důvod, kterým  by mě i dítě 
usvědčilo, a já  jsem  nyní od tebe, jak  se dom níváš, tím to 
důvodem usvědčen, že nem ám  pravdu, když tvrdím, že člověk 
činící bezpráví není šťasten? Jak to, příteli? Vždyť v ničem  
z těchto tvých řečí s tebou nesouhlasím .

Pól. Totiž nechceš souhlasit, neboť ve skutečnosti máš tako- e 
vé m ínění jako  já.

Sókr. O, můj drahý, pokoušíš se rétoricky mě usvědčit 
z nepravdy, jako  ti, kteří na soudech dom něle usvědčují. Neboť 
tam jedni druhé zdánlivě usvědčují, jestliže  pro svá tvrzení 
přivedou m noho slovutných svědků, kdežto jejich  odpůrce 
přivede jen  jednoho nebo žádného. Ale tento důkaz nem á žádné 
váhy, pokud jde  o pravdu; neboť někdy se m ůže státi, že je  472 
člověk přem ožen i křivým  svědectvím  od četných a jen  zdánlivě 
významných svědků. Tak i nyní ve věci, o které m luvíš, bezm á
la všichni A théňané i cizinci budou stejně m luvit s tebou, 
budeš-li chtít proti m ně uvést svědky, že nem ám  pravdu; svěd
čit ti budou, budeš-li chtít. N ikias N ikératův i jeho  bratři s ním, 
jejichž trojnože jsou  postaveny řadou v D ionysiu, a budeš-li 
chtít, A ristokratés Skelliův, od něhož zase je s t ten krásný b 
věnovací dar v chrám ě A pollóna Pythijského, a budeš-li chtít, 
celá rodina Perikleova nebo jiné příbuzenstvo ,25 kterékoli by sis 
chtěl vybrat ze zdejších občanů. A le já, já  jediný, s tebou 
nesouhlasím; neboť ty mě k tomu uvnitř nedonucuješ, nýbrž
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přivedl js i proti mně m noho křivých svědků a pokoušíš se mě 
vyhnat ze statku jisto ty  a pravdy. Avšak jestliže nepřivedu tebe 
sam ého, jediného, za svědka pro svou řeč, dom nívám  se, že 

c jsem  ve věci, o které rozprávím e, nevykonal nic, co by stálo za 
řeč; dom nívám  se pak, že stejně i ty, jestliže já , jeden  jediný, ti 
nebudu svědčit a jestliže  tyhle všechny ostatní nenecháš být. 
Jest tedy tohle jeden způsob důkazu, jak  se domníváš ty a m nozí 
jin í; jest pak i jiný, který zase já  m yslím . Postavm e je  tedy vedle 
sebe a podívejm e se, zdali se budou od sebe vespolek něčím  
lišit. Vždyť předm ět našich sporných úvah není zrovna malý, 
nýbrž je  to snad to, o čem věděti pravdu je  věc nejkrásnější, 
a nevěděti nejošklivější; neboť je jich  jádro  je  buď znáti, nebo 

d neznati, kdo jest šťasten a kdo ne. Tak abychom  se vrátili 
k  předm ětu své řeči, ty se za prvé dom níváš, že je  m ožno, aby 
byl blažen muž, který činí bezpráví a je  nespravedlivý, jestliže 
A rchelaa pokládáš za nespravedlivého, ale šťastného. Je prav
da, že si m ám e m yslet, že takové je  tvé mínění?

Pól. Ovšemže.
Sókr. Já  však tvrdím , že to je  nem ožné. Tohle je  jedna v ě c , .

o které je  mezi námi spor. Dobrá; a když čin í bezpráví, zdalipak 
bude šťasten, jestliže dojde spravedlivé odplaty a trestu?

Pól. N ikoli, neboť takto by byl velmi nešťasten, 
e Sókr. A le jestliže tedy člověk činící bezpráví nedojde spra

vedlivé odplaty, bude podle tvého soudu šťasten?
Pól. Tvrdím , že ano.
Sókr. Avšak podle mého mínění, Póle, je  člověk činící bezpráví 

a nespravedlivý  za všech okolností nešťasten, avšak věru 
nešťastnější, když za své bezprávné jednání neplatí spravedlivou 
pokutu a nedochází trestu, a méně nešťastný, jestliže platí pokutu 
a dochází spravedlivého trestu od bohů i od lidí.

473 Pól. Podivné věci se to, Sókrate, pokoušíš mluvit.
Sókr. A  pokusím  se způsobit, abys i ty, příteli, m luvil totéž, 

co já, neboť tě pokládám  za svého m ilého přítele. N yní tedy je
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toto, v čem se neshodujem e; pozoruj pak i ty sám. Řekl jsem  já  
kdesi v dřívější části své řeči, že horší je  činit bezpráví nežli je  
snášet.

Pól. Ovšemže.
Sókr. Ty pak, že snášet bezpráví.
Pól. Ano.
Sókr. A tvrdil jsem , že lidé činící bezpráví jsou  nešťastni, 

a byl jsem  od tebe usvědčen z omylu.
Pól. Ano, při Diovi.
Sókr. Aspoň jak  se ty dom níváš, Póle. b
Pól. A  mé dom nění je  pravdivé.
Sókr. Snad. A ty zase js i tvrdil, že lidé čin ící bezpráví jsou 

šťastni, jestliže  nejsou trestáni.
Pól. O všem že ano.
Sókr. Já  však tvrdím , že ti jsou  nejnešťastnější, kdežto kteří 

jsou trestáni, jsou  m éně nešťastni. Chceš i toto vyvracet?
Pól. Však tohle je  asi ještě těžší než ono, Sókrate, vyvrátit to!
Sókr. To ne, Póle, nýbrž zcela nem ožné; neboť pravdu nelze 

.. nikdy vyvrátit.
Pól. Jak to myslíš? Jestliže je  člověk dopaden při bezpráví, jak 

činí úklady sam ovládě, a jsa  dopaden je  natahován na skřipci, c 
vykleštěn a oči mu jsou vypáleny a m noha jiným i velkým i 
a rozmanitými mukami sám je  zohaven i uvidí tak mučit své děti
i svou ženu a nakonec je  ukřižován nebo upálen v smole: bude 
takto štastnější, než jestliže unikne a stane se sám vládcem  a po 
celý život bude v obci panovat a dělat, cokoli by chtěl, takže 
mu budou závidět a za blaženého jej pokládat i jeho  spoluobča
né i cizinci? Tohle je  podle tvého m ínění nem ožno vyvrátit? d

Sókr. To zase pouštíš strašáky, ušlechtilý Póle, a nic ne
vyvracíš důkazy; a právě před  chvíli js i vedl svědky. Přesto 
však mi opakuj jednu m aličkost: řekl js i „jak čin í bezprávně 
úklady sam ovládě"?

Pól. Zajisté.

47



I, 473d G O R G I A S

 ̂ Sókr. To tedy nikdy nebude ani jeden ani druhý z nich 
štastnější, ani ten, kdo si bezprávně získal tyranidu, ani kdo je  
trestán -  neboť u dvou lidí nešťastných by se nem ohlo m luvit 

e o šťastnějším - ,  ale ovšem nešťastnější je  ten, který unikne 
a stane se sam ovládcem . Co to, Póle? Ty se směješ. Je to snad 
zase jiný  druh vývratného důkazu, vysm ívat se, když někdo 
něco řekne, beze všeho vyvracení?

Pól. Nem yslíš, Sókrate, že je  tvé stanovisko úplně vyvráce
no, když mluvíš takové věci, jaké by nikdo na světě neřekl? Jen 
se zeptej někoho z těchto přítom ných!

Sókr. Ó Póle, nejsem  z mužu zběhlých ve veřejném  jednán í 
a loňského roku, kdy jsem  byl vylosován do rady, když naše

474 fyla úřadovala a já  jsem  měl řídit hlasování, utržil jsem  smích 
a nedovedl jsem  řídit hlasování. N evybízej mne tedy ani teď, 
abych dal hlasovat mezi přítom ným i, nýbrž nem áš-li lepšího 
důkazu než tyto, tu, jak  jsem  já  právě navrhoval, postup to 
dokazování mně a poznej ze zkušenosti, jaký  m á být důkaz 
podle m ého mínění. Já totiž dovedu předvésti jen  jednoho 
svědka svých slov, právě toho, s kým rozm louvám , kdežto
o m nožství jich  nestojím , a jednoho se dovedu tázat na jeho  

b hlas, kdežto s m nožstvím  ani nem luvím . Viz tedy, zdali budeš 
ochoten zase ty um ožnit provedení důkazu, odpovídaje na mé 
otázky. Tedy já  se dom nívám , že i já  i ty i osta tn ílidé  pokládám e 
za horší činit bezpráví nežli je  snášet a nebýti trestán  nežli 
býti.

Pól. A já  se dom nívám , že tak nesoudím  ani já  ani žádný jiný  
na světě. Neboť řekni: ty by sis raději vybral bezpráví snášet 
nežli je  činit?

Sókr. Ano, a také i ty, i všichni ostatní.
Pól. To se velice m ýlíš; ani já , ani ty, ani kdo jiný. 

c Sókr. Zdalipak mi odpovíš?
Pól. O všem že ano; vždyt toužím  vědět, co asi řekneš.
Sókr. Tedy abys to věděl, odpovídej mi, jako  kdybych se tě
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tázal ze začátku: co z obého se ti zdá, Póle, horší, činit bezpráví, 
či bezpráví snášet? ’

Pól. Co se mne týče, snášet bezpráví.
Sókr. A což, co z obého ošklivější, činit bezpráví, či bezpráví 

snášet? Odpověz!
Pól. Č init bezpráví.
Sókr. Není-li to tedy také horší, když to je  ošklivější?
Pól. N ikoli.

Sókr. Rozum ím ; ty, jak  se podobá, neuznáváš totožnost 
krásného a dobrého, ani zlého a ošklivého.

Pól. To jis tě  ne.

Sókr. V šechny krásné věci, jako  například těla, barvy, tvary, 
zvuky, činnosti -  to nepřihlížíš k ničem u, když je  nazýváš 
krásnými? Tak například pokud jd e  o krásná těla, nenazýváš je  
krásnými buď podle užitečnosti, hledě k tomu, k čem u je  které 
užitečné, nebo podle jakési libosti, jestliže  při dívání způsobuje 
radost těm, k teří se na ně dívají? M ůžeš říci ještě  něco krom ě 
tohoto o kráse těla?

Pól. Nem ohu.

Sókr. Jistě tedy nazýváš takto krásným i i všechny ostatn í 
věci i tvary i barvy, totiž buď pro nějakou libost nebo pro 
užitečnost nebo pro oboje.

Pól. Zajisté.

Sókr. A právě tak i zvuky a všechno, co náleží k m úsickým  
uměním?

Pól. Ano.

Sókr. Dále pak ani ty krásné věci, k teré náleží do oboru 
zákonů a činností, jistě  nejsou m im o tento rozsah a jsou  buď 
užitečné nebo libé nebo obojí.

Pól. M ně se zdá, že nejsou mimo.
Sókr. N ení-li tomu právě tak i s krásou nauk?
Pól. Ovšem že; a dobře nyní vym ezuješ, Sókrate, když vy

mezuješ krásno libostí a dobrem .26
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Sókr. Jistě tedy i ošklivo opakem , nelibostí a zlem.
Pól. To je  nutné.
Sókr. Kdykoli tedy je  ze dvou krásných věcí jedna krásnější, 

je  krásnější tím , že vyniká buď jednou nebo druhou z těchto 
vlastností nebo oběm a, buď libostí nebo prospěšností nebo 
obojím .

Pól. Ovšem že.
Sókr. A kdykoli tedy ze dvou ošklivých věcí je  jedna oškli- 

b vější, bude ošklivější tím , že vyniká buď nelibostí nebo zlem; 
či není to nutné?

Pól. Ano.
Sókr. N uže tedy, jak  to bylo právě teď řečeno o činění 

a snášení bezpráví? N eříkal js i, že snášeti bezpráví je  horší 
a činiti bezpráví ošklivější?

Pól. Řekl jsem .
Sókr. Jestliže tedy činiti bezpráví je  ošklivější nežli je  sná

šeti, jis tě  je s t buď nelibější a bylo by ošklivější tím, že vyniká 
nelibostí nebo zlem  nebo obojím . N ení i toto nuttié?

Pól. Jakpak by ne? 
c Sókr. Tu se nejprve podívejm e, zdali činit bezpráví vyniká 

nad snášení bezpráví nelibostí a zdali ti, k teří bezpráví činí, cítí 
větší bolest nežli ti, k teří je  snášejí.

Pól. To naprosto ne, Sokrate.
Sókr. Tedy nevyniká nelibostí.
Pol. Jistě ne.
Sókr. Jestliže tedy ne nelibostí, nemohlo by už vynikat obojím.
Pól. Patrně ne.
Sókr. Tak tedy nezbývá, než že vyniká tím  druhým.
Pól. Ano.
Sókr. Zlem.
Pól. Podobá se.
Sókr. Když tedy činiti bezpráví vyniká zlem, je  patrně horší 

než snášeti bezpráví.
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Pól. Zřejm o, že ano. d
Sókr. Zdalipak se nám  před chvílí neukázalo, že většina lidí

i ty se přidáváte k m ínění, že je  ošklivější bezpráví činit nežli 
snášet?

Pól. Ano.
Sókr. N yní pak se ukázalo, že to je  horší.
Pól. Podobá se.
Sókr. V ybral by sis ty tedy raději horší věc a ošklivější m ísto 

méně zlé á  m éně ošklivé? Neváhej odpovědět, Póle, vždyť se ti 
nic nestane; jen  se hezky svěř rozumu jak o  lékaři a odpovídej e 
na mé otázky buď ano, nebo ne.

Pól. To bych si nevybral, Sokrate.
Sókr. V šak někdo jiný  z lidí?
Pól. Zdá se mi, že ne, aspoň podle této úvahy.
Sókr. M ěl jsem  tedy já  pravdu, že ani já  ani ty ani žádný jiný  

z lidí by si nevybral raději bezpráví činit nežli snášet.
Pól. Patrně.
Sókr. Tak tedy vidíš, Póle, že důkaz, jsa  postaven vedle 

důkazu, nejev í žádné podobnosti,27 nýbrž s tebou souhlasí 
všichni ostatn í krom ě mne, kdežto m ně:stačíš ty sám jediný 476
i svým souhlasem  i svým  svědectvím  a já  se táži na úsudek tebe 
jediného a ostatní nechávám  být. A o tom  dosti; dále však se 
podívejme na to, o čem  jsm e měli na druhém  m ístě sporné 
mínění, zdali je  pro toho, kdo čin í bezpráví, trest největším  
zlem, ja k  ses ty dom níval, či větším  zlem  je  nebýt trestán, jak  
jsem  se dom níval zase já.

Uvažujm e pak takto: platiti pokutu a být spravedlivě tres
tán ,28 když člověk  č in í bezpráv í -  je  to  podle tebe  jedno  
a totéž?

Pól. Zajisté.
Sókr. M ůžeš-li pak říci, že není pravda, že všechny spra- b 

vedlivé věci jsou  krásné jakožto spravedlivé? Rozvaž si to 
a mluv!
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i
Pól. Zdá se mi, Sokrate, že jsou. [
Sókr. Zkoum ej pak i tohle: jestliže někdo něco dělá, zdalipak í

není nutně i něco trpně zasahovaného touto činností? <;
Pól. M ně se zdá. j
Sókr. Zdalipak je  zasahováno tím, co dělající činitel dělá, j

a takovým , jaké  to dělající činitel dělá? M yslím  něco takového: j
jestliže  někdo bije, nutně je  něco bito? f

Pól. Nutně. j
Sókr. A jestliže  ten, kdo bije, bije silně nebo rychle, nutně í

je  bitý předm ět bit takovým  způsobem ? i
Pól. Ano. i
Sókr. Předm ětu b ití tedy vzniká takový trpný stav, jaký  i

způsobuje to, co jej bije? j
Pól. Ovšem že. j
Sókr. Jistě také jestliže  někdo pálí, nutně je  něco páleno. i
Pól. Jakpak by ne? I
Sókr. A jestliže  silně pálí nebo bolestně, je  pálený předm ět “

tak pálen, jak  pálí pálící činitel? J
Pól. O všem že. If
Sókr. Jistě také jestliže  něco řeže, je  to obdobné; něco je  totiž j

řezáno. !
Pól. Ano. í' \
Sókr. A jestliže  je  řez veliký nebo hluboký nebo bolestný, je  t

řezaný předm ět řezán takovým  řezem , jaký  způsobuje řezající j
činitel? : 

Pól. Patrně.
Sókr. Zkrátka tedy viz, zdali uznáváš, co jsem  právě řekl, i

o všech věcech, že jaký  je s t děj, který způsobuje dělající činitel, ;
takový že trp í jeho předm ět. ■ 

Pól. Uznávám .
Sókr. Když toto souhlasně uznávám e, řekni mi, zdali platiti 

pokutu je  děj trpný či činný?
Pól. N utně trpný, Sokrate.
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Sókr. Není-li způsobován od kohosi činného?
Pól. Jakpak by ne? Od trestajícího.
Sókr. A kdo náležitě trestá, trestá spravedlivě?
Pól. Ano.
Sókr. D ělá věci spravedlivé, či ne?
Pól. Spravedlivé.
Sókr. Tedy kdo je  pokutou trestán, trp í věci spravedlivé?
Pól. Patrně.
Sókr. A le o spravedlivých věcech bylo tuším  uznáno, že jsou  

krásné?
Pól. Ovšemže.
Sókr. Z  těchto tedy jeden  krásnou věc činí, druhý, trestaný, 

trpí.
Pól. Ano.
Sókr. A  jestliže  je  krásná, je  tedy jis tě  dobrá, že ano? Buďto 

je  totiž libá nebo užitečná.
Pól. Nutně.
Sókr. D obrou věc tedy trpí, kdo platí pokutu?
Pól. Podobá se.
Sókr. D ostává se mu tedy užitku?
Pól. Ano.
Sókr. Zdalipak toho užitku, který si já  představuji? Stává se 

lepším na duši, jestliže  je s t spravedlivě trestán?
Pól. Podobá se pravdě.
Sókr. T edy kdo p la tí pokutu , je  zbavován  špatnosti své 

duše?
Pól. Ano.
Sókr. N ení snad tedy zbavován největšího zla? Uvažuj takto: 

jde-li o péči o peníze, vidíš snad u člověka nějaké jiné  zlo nežli 
chudobu?

Pól. N ikoli, nýbrž právě chudobu.
Sókr. A co v péči o tělo? N azval bys tu zlem  slabost, nem oc, 

ošklivost a takové věci?
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Pól. Zajisté.
Sókr. A nem yslil, že m ůže být i v duši nějaká vadnost?
Pól. Jak by ne?
Sókr. A nenazýváš takovou vadností nespravedlivost, nevě

dom ost, zbabělost a takové věci?
Pól. O všem že ano.
Sókr. Tedy k trojí věci, k penězům, k  tělu a k duši, náleží podle 

c tvých slov trojí druh vadnosti, chudoba, nemoc, nespravedlnost?
Pól. Ano.
Sókr. K terá z těchto vadností je  nej ošklivější? N ení to ne

spravedlnost a vůbec vadnost duše?
Pól. Ano, ve velké míře.
Sókr. Jestliže pak nejošklivější, také nejhorší?
Pól. Jak to m yslíš, Sókrate?
Sókr. Takto: podle toho, co jsm e svrchu souhlasně uznali, je  

nejošklivější věc vždycky nejošklivější tím, že přináší buď 
největší strázeň nebo škodu nebo obojí.

Pól. D ozajista.
d Sókr. N yní pak jsm e uznali, že nejošklivější věc je  nespra

vedlnost a veškerá vadnost duše?
Pól. Ano, uznali jsm e.
Sókr. Tedy jistě  je  to věc buď nejtrapnější a je  nejošklivější 

z těchto tím , že vyniká trapností, nebo vyniká škodlivostí nebo 
obojím .

Pól. Nutně.
Sókr. Zdalipak tedy býti nespravedliv a nezřízený a zbabělý 

a nevědom ý není bolestnější než strádání a nemoc?
Pól. M ně se nezdá, Sókrate, aspoň to neplyne z toho, co bylo 

řečeno.
Sókr. Tedy vadnost duše převyšuje ostatní vadnosti jakousi 

nad pom yšlení velikou škodlivostí a neobyčejným  zlem , a tím 
e je  ze všeho nejošk livě jší, když ne -  podle tvé řeči -  bo lest- 

ností.
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Pól. Patrně.
Sókr. A však co vyniká největší škodlivostí, je  jis tě  asi nej

větší zlo na světě.
Pól. Ano.
Sókr. Tedy nespravedlnost a nezřízenost a ostatní vadnost 

duše je  největší zlo na světě?
Pól. Patrně.
Sókr. K terépak um ění zbavuje chudoby? N e um ění peněž- 

nické?
Pól. Ano.
Sókr. A které zbavuje nem oci? Ne lékařské?
Pól. Nutně.
Sókr. A které vadnosti duše a nespravedlivosti? Jestliže ti to 478 

není takto nasnadě, uvažuj takhle: kam  a ke kom u vodím e ty, 
kteří jsou  tělesně nem ocní?

Pól. K  lékařům , Sókrate.
Sókr. A kam  vodím e lidi, jestliže  činí bezpráví a trp í nezří- 

zeností?
Pól. Chceš říci k soudcům ?
Sókr. Ne snad proto, aby dostali pokutu?
Pól. Ano.
Sókr. A  zdalipak ti, k teří náležitě trestají, neužívají při 

trestání jis té  spravedlnosti?
Pól. To je  zřejmé.
Sókr. Peněžnictví tedy zbavuje chudoby, lékařství nem oci 

a vykonávání práva nezřízenosti a nespravedlnosti. b
Pól. Patrně.
Sókr. Nuže, co je  z těchto věcí nejkrásnější?
Pól. Z kterých to m yslíš?
Sókr. Z  peněžnictví, lékařství, práva.
Pól. D aleko vyniká, Sókrate, právo.
Sókr. Jistě tedy způsobuje buď největší libost nebo užitek 

nebo obojí, jestliže  je  nejkrásnější?
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c Pól. Ano.

SokT. Je snad býti léčen příjem né a léčení pociťují radost?
Pól. M ně se zdá, že ne.
Sókr. A le je  to užitečné. Ano?
Pól. Ano.

Sókr. Neboť léčený je  zbavován velikého zla, takže je  pro- 
spěšno podstoupiti bolest a býti zdráv.

Pól. Jak by ne!

Sókr. Zdalipak je  asi člověk hledíc k tělu nejšťastnější takto, 
když je  léčen, či kdyby vůbec ani nebyl nem ocen?

Pól. Patrno, že kdyby ani nebyl nemocen.
Sókr. Ano, neboť štěstím  není, jak  se podobá, to zbavení zla, 

nýbrž vůbec ani zla nepocítit. ’
Pól. Tak jest.

I Sókr. A což, který ze dvou lid í m ajících něco zlého buďto 
na těle nebo v duši je  nešťastnější: ten, který se léčí a je  
zbavován toho zla, či ten, kdo se nedává léčit a m á je ?

Pól. Zdá se mi, že ten, který se neléčí.
Sókr. N uže zdalipak se neukázalo, že platiti pokutu je  zba

vování největšího zla, vadnosti duše?
Pól. Ano, ukázalo se.

Sokr. Neboť spravedlivá pokuta patrně přivádí k rozum u 
a č in í lidi spravedlivějším i a stává se léčením  vadnosti.

Pól. Ano.

Sókr. N ejštastnější tedy je  ten, kdo nem á zla v duši, když se 
toto ukázalo největší ze zlých věcí.

Pól. To je  zřejmé.

SÓL·. N a druhém  m ístě je  asi ten, kdo je  takového zla 
zbavován.

Pól. Podobá se.

Sókr. A to jest, jak  se ukázalo, kdo je  napom ínán, kárán 
a kdo platí pokutu.

Pól. Ano.
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Sókr. N ejhůře tedy žije, kdo m á v sobě nespravedlnost 
a nezbavuje se jí.

Pól. Patrně.
Sókr. To je  jistě  právě ten, kdo páchá největší bezpráví, 

počíná si s největší nespravedlností a přitom  dosáhne, že není 
ani napom ínán ani trestán ani neplatí poku tu ; tak má, jak  pravíš, 4 7 9  
zařízen svůj život Archelaos i ostatní tyranové a rétoři a držitelé 
moci.

Pól. Podobá se.
Sókr. Tito, příteli, dosáhli asi právě téhož, jako  kdyby někdo 

sužovaný nejtěžším i chorobam i dosáhl toho, že by lékařům  
platil pokutu za své tělesné chyby a neléčil se, boje se jako  dítě 
pálení a řezání, že to je  bolestné. Či nezdá se tak  i tobě? b

Pól. Zajisté.
Sókr. To nezná, jak  se podobá, jak á  věc je  zdraví a dobrý 

stav těla. Podle toho, co jsm e nyní souhlasně uznali, skoro se 
zdá, že totéž dělají i ti, kdo se vyhýbají spravedlivém u trestu,
Póle, totiž že se dívají jenom  na jeho  bolestnou stránku, ale 
k jeho  prospěšnosti jsou  slepí a neznají, oč větší neštěstí je  být 
spojen s nezdravou duší nežli s nezdravým  tělem, s duší vad
nou, nespravedlivou a bezbožnou; proto také dělají všechno, c 
aby nem useli platiti pokutu a zbavovat se onoho největšího zla, 
opatřují si peníze i přátele i to, jak  by byli v řeči co nej- 
přem luvnější. Jestliže je  pravda, co jsm e spolu uznali, Póle, 
zdalipak pozoruješ, co z té úvahy vychází? Či chceš, abychom  
to spolu shrnuli?

Pól. Ano, jestliže ti je  libo.
Sókr. V ychází snad tedy, že největší zlo je  nespravedlnost 

a činiti bezpráví?
Pól. Patrně.
Sókr. D ále pak se ukázalo, že platiti pokutu je  zbavování se d 

tohoto zla?
Pól. Zdá se.
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Sókr. A neplatiti pokutu že je  udržením  toho zla?
Pól. Ano.
Sókr. Tedy činit bezpráví je  co do velikosti druhá ze všech 

zlých věcí, kdežto činit bezpráví a přitom  neplatiti náležitou 
pokutu je  ze všech zel největší a první.

Pól. Podobá se.
Sókr. A právě o tom jsm e se, příteli, rozcházeli ve svých 

m íněních: ty js i za šťastného prohlašoval Archelaa, člověka, 
e který čin í největší bezpráví a neplatí žádnou pokutu, kdežto já  

jsem  se naopak dom níval, že jestliže buď Archelaos nebo 
kdokoli jiný  z lid í neplatí za svá bezpráví pokutu, ten že je  
n ezb y tn ě  ze  všech  o sta tn ích  lid í daleko  nejnešťastnější; 
a vždycky že je  ten, kdo čin í bezpráví, nešťastnější, než kdo 
bezpráví snáší, a ten, kdo neplatí pokutu, nešťastnější než ten, 
kdo ji  platí. N ebyla tohle má slova?

Pól. Ano.
Sókr. Není-li tedy dokázáno, že jsem  měl pravdu?
Pól. Patrně.

480 Sókr. Dobrá; jestliže  tedy je  toto pravda, Póle, kde je  ta 
veliká užitečnost rétoriky? Vždyť podle toho, co jsm e nyní 
uznali, člověk m usí sám sebe co nejvíce hlídat, aby se nedo
pustil bezpráví, sice že si získá pořádné zlo. Či ne?

Pól. Ovšemže.
Sókr. Kdykoli však se dopustí bezpráví buď sám nebo někdo 

jiný  z těch, na kterých mu záleží, m usí sám dobrovolně jiti tam, 
b kde by co nejdříve dostal trest, k soudci, jako k lékaři, spěchaje, 

aby choroba nespravedlnosti nezastarala a neučinila duši roz
hlodanou a nezhojitelnou. Či jak  m ůžem e soudit, Póle, jestliže 
zůstávají v platnosti m yšlenky, o kterých jsm e se dříve shodli? 
N ení nutno, aby tyto závěry s nimi takto souhlasily a ne jin ak ?

Pól. Co bychom  také řekli, Sókrate?
Sókr. Tedy k obraně nespravedlivého jednání buď vlastního 

nebo rodičů nebo přátel nebo dětí nebo k obraně nespravedli-
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vého skutku vlasti není nám  rétorika nijak užitečná, Póle, leda 
že by si někdo pom yslel, že k něčem u opačném u -  že je  třeba c 
žalovat za prvé sebe sama, potom  i své blízké a ostatn í přátele, 
kdokoli by kdy činil bezpráví, a neskrývat nespravedlivé jed n á
ní, nýbrž přiváděti je  na světlo, aby takový člověk dostal trest 
a se uzdravil; že je  třeba nutiti sebe sam a i ostatní nebýt bojácný, 
nýbrž se zam houřeným a očim a dobře a zm užile se dát jakoby 
lékaři řezat a pálit za účelem  dobra a krásna, bez pom yšlení na 
bolest; jestliže spáchané bezpráví zasluhuje ran, dáti se bít, d 
jestliže vězení, dáti se uvěznit, jestliže pokuty, zaplatit ji, je s t
liže vyhnanství, odejít z vlasti, jestliže  smrti, zemřít: přitom  
m usí být každý prvním  žalobcem  i sebe samého i ostatních 
blízkých a k tomu užívat rétoriky, aby nespravedlivé činy 
vycházely najevo a viníci byli zbavováni nej většího zla, nespra
vedlnosti. Je to tak, Póle, či není?

Pól. M ně se to zdá, Sókrate, divné, ale s tím, co bylo řečeno e 
dříve, se ti to snad shoduje.

Sókr. Tedy jis tě  buď je  zapotřebí tamto zrušit, n e b o je  nutno 
uznat tyhle závěry?

Pól. Ano, je  tom u tak.
Sókr. A  naopak zase z druhé strany obráceně, jestliže je  tedy 

třeba někom u činit zle, buď nepříteli nebo kom ukoli, jen  když 
ten sám nezakouší bezpráví od svého nepřítele29 -  toho totiž jest 
se varovati - ,  nýbrž když se ten nepřítel dopouští bezpráví na 
někom  jiném , je  třeba vším  způsobem , i skutky i slovy, to 481 
zaříditi tak, aby nebyl trestán a nepřišel před soudce; pakli však 
přijde, je s t to nastrojiti tak, aby byl nepřítel osvobozen a nebyl 
trestán, naopak kdyby například nespravedlivě získal mnoho 
peněz, aby jich  nevracel, nýbrž aby je  podržel a nespravedlivě 
a bezbožně jich  užíval i pro sebe i pro své blízké, a kdyby jeho 
spáchané bezpráví zasluhovalo smrti, aby nezem řel -  nejraději 
aby nezem ře l vůbec n ikdy , nýb rž  byl se svou špatn o stí 
nesm rtelný, a když ne to, aby žil v tom to stavu co nejdelší čas. b
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K  takovým to věcem  se mi zdá, Póle, rétorika užitečná, neboť 
pro toho, kdo nehodlá činit bezpráví, nezdá se mi být je jí 
užitečnost nějak veliká, ač je-li tu vůbec nějaká užitečnost, když 
se v předcházejících úvahách nikde neukázala.

Kall. Řekni mi, Chairefónte, m luví tohle Sókratés vážně, či 
žertuje?

Chair. M ně se zdá, Kalliklee, že m luví až příliš vážně; ale 
nejlépe bude se zeptat jeho  samého. 

c Kall. Při bozích, však po tom  dychtím . Řekni mi, Sókrate, 
m ám e si m yslet, že nyní m luvíš vážně, či že žertuješ? Jestliže 
totiž m luvíš vážně a je  tohle pravda, co říkáš, nebyl by snad náš 
lidský život převrácený a nedělám e, jak  se podobá, všechno 
naopak, než jak  bychom  m ěli?

Sókr. K a llik lee , kdyby  lidé  nem ěli žádného  ste jného  
dojm u -  jedn i ten, d ruzí onen - ,  nýbrž každý z nás cítil něj aký 

d zvláštní dojem , jiný  než ostatní, nebylo by snadné projeviti 
druhém u své cítění. Ř íkám  to, když jsem  si uvědom il, že já  a ty 
cítím e právě nyní cosi stejného, neboť my dva máme každý dvě 
lásky, já  A lkibiada K leiniova a filosofii,30 a tvé lásky jsou také 
dvě, dém os athénský a D ém os Pyrilam pův .31 Tu pak pokaždé 
pozoruji, že ať tvůj m iláček řekne cokoli a jakkoli se na věc 
dívá, že ty, ačkoli js i tak zdatný, nemáš síly mu odporovat, 

e nýbrž sem a tam se obracíš; i ve shrom áždění národa, kdykoli 
ti při tvé řeči řekne athénský lid, že tomu tak není, obrátíš 
a říkáš, co on chce, a podobně se chováš k tomu krasavci, hochu 
Pyrilam povu. Neboť choutkám  a řečem  svých lásek nejsi scho
pen odporovati, takže kdyby někdo slyšel tvé řeči, k teré m luví
váš kvůli nim, a divil se, jak  jsou  podivné, snad bys mu řekl -  

482 kdybys chtěl m luvit pravdu - ,  že jestliže někdo nepřim ěje tvé 
lásky, aby ustaly od těchto řečí, ani ty nikdy nepřestaneš takto 
m luvit. M ěj tedy za to, že musíš i ode m ne slyšet jin á  taková 
slova, a nediv se, že já  tak m luvím , nýbrž přiměj filosofii, mou 
lásku, aby ona přestala tak m luvit. M luví totiž, m ilý příteli, co
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nyní ode m ne slyšíš, a je  mi m nohem  m éně vrtkavá nežli jiné  
lásky; tuhle ten syn Kleiniuv m á totiž pokaždé jine řeci, ale 
filosofie stále tytéž: mluví, čem u se ty nyní divíš, a b y l js i i sám b 
při té řeči. Buďto ji  tedy usvědč z om ylu, jak  jsem  právě říkal, 
a dokaž, že není nejvyšším  ze všech zel činit bezpráví a při 
činění bezpráví neplatiti pokutu; anebo jestliže toto nechas 
nevyvráceno, při psu, bohu Egyptanu, nebude s tebou, K al
liklee, K alliklés souhlasiti,33 nýbrž bude v nesouhlasu po celý 
život. A přece já  se dom nívám , můj m ilý, že by bylo lépe, aby 
m á lyra byla rozladěna a falešně hrála a aby falešně zpíval sbor, 
který bych řídil, a aby celý svět se m nou nesouhlasil a m luvil 
opačné věci, nežli abych já  sám jediný byl se sebou v nesouladu c
a sobě odporoval.

Kall. Sókrate, zdá se mi, že si vedeš ve svých řečech bujaře, 
jako  pravý politický řečník; a nyní takto řečníš, když se Pólovi 
stalo totéž, co vytýkal Gorgiovi, že se mu stalo před tebou. Řekl 
totiž asi, že G orgias jsa  od tebe tázán, zdali když k  něm u někdo 
přijde, kdo se chce naučit rétorice a nezná právo, zdali ho d 
G orgias tom u naučí, se zastyděl a řekl -  podle zvyku lidí, 
p ro tože by se horšili, kdyby někdo řekl ne —, že ho to  naučí, 
pro toto přiznání byl donucen sám sobě odporovat -  a to právě 
že ty máš rád -  a vysm íval se ti ,34 jak  se m i zdá, a to  tehdy 
právem ; nyn í se však  zase stalo  to též jem u  sam ém u. A já  
p rávě  v tom  neschvaluji počínání Polovo, ze ti připustil, že činit 
bezpráví je  ošklivější než je  snášet; neboť po tom to přiznání e 
zase sám byl od tebe v řečech zapleten a jakoby zkrocen uzdou
i zastyděl se říci, co m ěl na mysli. Ty totiž vskutku, Sokrate, 
zavádíš do takovýchto nechutných a k davu m luvených zásad, 
které od přírody nejsou krásné, avšak zákonem  ano, a přitom  
tvrdíš, že jdeš za pravdou. A nam noze jsou  si tyto věci navzájem  
protivné, příroda a zákon ;35 jestliže tedy se někdo stydí a neod
važuje se m luvit, co m á na m ysli, je  nucen pronášet protim luvy. 483 
Tu pak jsi i ty vypozoroval tuhle m oudrost a nepoctivě si vedeš
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ve svých řečech: jestliže  někdo m luví hledě k zákonu, ty poklá
dáš otázky podle přírody, pakli m luví o věcech přírody, ty
o věcech zákona. Jako například hned v této věci, v otázce
o činění a snášení bezpráví; kdežto Pólos m luvil o ošklivějším  
podle zákona, ty js i chytal jeho  řeč ve smyslu přírody. Od 
přírody je  totiž ošklivější všechno, cokoli je  také horší, tedy 

b bezpráví snášet, podle zákona však bezpráví činit. Vždyť tento 
stav, snáset bezpráví, ani nesluší m uži, nýbrž nějakém u otroku, 
jem už je  lépe býti m rtev nežli žít, když snášeje bezpráví a ústrky 
není s to, aby pom áhal sám sobě nebo jiném u, o koho by dbal. 
A však podle mého m ínění zákony dávají lidé slabí a m nožství. 
K sobě sam ým  tedy hledí a k svému prospěchu, když dávají 

c zákony i když udělují pochvaly a vyslovují hany; zastrašujíce 
silnější lidi a schopné míti více ,36 říkají -  právě aby neměli více 
než oni sami že míti více je  ošklivé a nespravedlivé a právě 
v tom  že záleží bezpráví, ve snaze míti více než ostatní; sami 
totiž jsou, tuším , rádi, jestliže  m ají stejně, ačkoli jsou slabší. 
Proto tedy toto je  zákonem  nazýváno nespravedlivým  a oškli
vým , snaha m íti více než m nožství, a jm en u jí to č iněním  

d bezpráví; ale podle mého m ínění sam a příroda ukazuje, že je  
spravedli vo, aby lepší měl více než horší a m ocnější než méně 
mocný. A že tomu tak jest, je  zhusta vidět jak  u jiných  tvorů, 
tak i mezi lidmi v celých obcích a rodech, že totiž to je  podstatná 
znám ka spravedlnosti, aby silnější vládl slabšímu a měl více 

e nezlí on. Neboť podle jakého  práva vytáhl X erxés proti Helladě 
nebo jeho  otec proti Skythům ? A bylo by m ožno uvésti ne
sčíslně jiných  takových příkladů. Ale ti, myslím , dělají tyto věci 
podle přirozeného pojm u spravedlnosti a, bůh je  svědek, podle 
přirozeného zákona, a ne snad podle toho, který si my dávám e; 
m y utvářím e nejlepší a nejsilnější z nás samých, berouce je  již

484 z m ládí jak o  lvíčata, a zaříkáváním  i kouzelným i prostředky si 
je  zotročujem e říkajíce, že je  třeba zachovávati rovnost a v tom 
že záleží krásno i spravedlivo. A však m yslím  jestliže se vysky-
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tne muž náležitě od přírody nadaný, ten všechno to ze sebe 
setřese, prorazí a unikne ven, pošlape všechny ty naše zápisy, 
kejkle, zaříkadla a nepřirozené zákony, povstane a náhle se 
objeví ten otrok naším  pánem  a tu jako  plam en vyšlehne právo b 
přírody. Z dá se mi, že i Pindaros ukazuje právě to, co já  říkám, 
v básni, v které prav í:37

zákon, všech krá l sm rtelných i nesm rtelných  

a ten, ja k  dí,

řídí, právem  č ině  největší násilí, svrchovanou rukou',
svědč í m i o tom činy H érakleovy, když nekoupené  —

řík á  to ně jak  tak to  -  neboť neum ím  tu p íseň  nazpam ěť 
ale sm ysl je , že H érak lés si odehnal k rávy , k te rý ch  si ani 
nekoupil ani nedostal od G éryona darem ,38 js a  přesvědčen, že c 
to je  od přírody spravedlivé a že i krávy i všechny ostatn í statky 
lid í horších a slabších náleží člověku lepším u a silnějším u.

Pravda se m á tedy takto a ty to poznáš, jestliže  už necháš 
filosofie a oddáš se větším  věcem. Filosofie je  totiž, Sokrate, 
pěkná věc, jestliže  s e j í  člověk m írně chopí v příslušném  věku; 
pakli však u n í setrvá přes náležitou míru, je  to zkáza lidí. Neboť
i kdyby byl velmi nadaný, jestliže se zabývá filosofií ještě  
v pokročilém  věku ,39 nutně se stane neznalým  všech věcí, kte- d 
rých m usí být znalý ten, kdo chce být m užem  dokonalým  
a váženým . Vždyť takoví lidé se stávají neznalým i zákonů 
vztahujících se k obci, i řečí, kterých je  třeba užívat ve styku 
s lidm i při soukrom ých i veřejných sm louvách, i lidských zálib 
a žádostí, a vůbec se stávají docela neznalým i člověka a jeho  
povahy. A tu kdykoli přijdou k  některém u soukrom ém u nebo 
obecním u jednání, bývají sm ěšní, právě tak jak o  zase politiko- e 
vé, m yslím , jsou  sm ěšní, kdykoli přijdou do vašich schůzek
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a k vašim  hovorům . Stává se totiž, ja k  praví Eurip idés :40 každý 
je  skvělý v tom  a k tomu spěje

a tomu dává ze dne část vždy největší, 
v čem  ze všeho, co umí, nejvíc vyniká;

485 ale v čem  je  slabý, tomu se vyhýbá a to haní, kdežto to druhé 
chválí, z přízně k sobě sam ém u, neboť má za to, že takto chválí 
sám sebe. Ale podle m ého m ínění je  nejsprávnější poznati 
obojí. Filosofii poznávat je  krásné potud, pokud toho je  potřebí 
pro obecné vzdělání, a dokud je  člověk mlád, není pro něj 
ošklivé zabývat se filosofií; ale když je  člověk už starší a ještě  
se zabývá filosofií, tu se stává, Sokrate, ta věc sm ěšnou a na 

b mne působí lidé zabývající se filosofií zcela podobným  dojm em  
jak o  ti, k teří po dětsku žvatlají a si hrají. Kdykoli totiž uvidím  
m alé dítě, kterém u ještě  sluší takto hovoří ti, jak  žvatlá a si hraje, 
baví mě to a zdá se mi to m ilé a způsobné a vhodné k věku toho 
dítěte, kdežto kdykoli uslyším  m alé dítě hovořit čistě a správně, 
zdá se mi to jaksi odporné a týrá mi to uši a zdá se mi to něčím  

c otrockým ; kdykoli však uslyším e dospělého m uže žvatlat nebo 
ho vidím e si hrát, je  to zřejm ě sm ěšné a nem užné a zdá se, že 
to zasluhuje bití.

A právě týž dojem  tedy cítím  i z lidí filosofujících. V idím -li 
totiž filosofii u m ladého jinocha, radostně to schvaluji a zdá se 
mi, že mu to sluší, a pokládám  toho člověka za zvláště hodna 
svobodného rodu, kdežto toho, který se nezabývá filosofií, za 
nesvobodného, jen ž  se nikdy nevzchopí k žádné krásné nebo 

d ušlechtilé věci; kdykoli však uvidím  staršího člověka, že se 
ješ tě  zabývá filosofií a neodchází od ní, tento muž podle mého 
zdání, Sokrate, zasluhuje už bití. Neboť jak  jsem  právě řekl, na 
takového člověka čeká, i kdyby byl velmi nadaný, že se stane 
nem užným , že se bude vyhýbat středním  částem  m ěsta a shro
m aždištím  občanů, na kterých se, jak  řekl básn ík ,41 muži vyzna-
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menávají, ale zaleze a prožije ostatek života někde v zákoutí ve 
společnosti tří nebo čtyř m ladíčků a tam bude žvatlat, nikdy 
však nepronese slova svobodného, velkého a m užného. e

Já jsem  k tobě, Sokrate, v pom ěru hezky přátelském ; tu pak 
se skoro zdá, že nyní cítím  právě to, co cítí u Euripida, o něm ž 
jsem  se prve zmínil, Zéthos k A m fionovi.421 m ně totiž přichází 
na mysl říci tobě něco takového, jako onen m luví ke svému 
bratru, totiž: „Zanedbáváš, Sokrate, to, oč by ses měl starat, 
a porušuješ přirozený stav své duše, tak ušlechtilý, jakým si 486 
dětinským  pitvořením  a ani při poradách o právu bys nepřidal 
správně své slovo, ani bys nevystihl, co je  podobno pravdě 
a přesvědčivé, ani bys ve prospěch jiného  nedal sm ělou radu.“ 
Avšak, m ilý Sokrate -  a nic se na mne nezlob, neboť budu tak 
m luvit proto, že to s tebou dobře m yslím  - ,  nezdá se ti ošklivé 
být v takovém  stavu, v jakém , m yslím , js i i ty i ostatní, k teří 
kdy zabíhají ve filosofii příliš daleko? Jak to nyní jest, kdyby 
někdo popadl tebe nebo někoho jiného z takovýchto lid í a odvá
děl do vězení, tvrdě o člověku nevinném , že se provinil, víš b 
sám, že by sis nevěděl rady, nýbrž točila by se ti hlava a otvíral 
bys ústa nevěda, co říci, a kdybys předstoupil před soud a ná
hodou měl žalobce sebe slabšího a horšího, přece bys byl 
odsouzen k smrti, jestliže by se mu chtělo navrhnout ti trest 
smrti. A však jakápak je  v tom m oudrost, Sokrate, když um ění 
vezme m uže s dobrým i vloham i a uč in íje j horším ,43 že nedovede 
ani sám sobě pom áhat ani vysvobodit z největších nebezpe
čenství ani sebe ani nikoho jiného, nýbrž je  od svých nepřátel c 
olupován o všechno své jm ění, a vůbec žije beze cti ve své obci? 
Takovém u člověku můžeš -  i když to je  snad příliš hrubé slovo
-  dávat pohlavky a nic se ti za to nestane. Nuže, příteli, 
poslouchej mne a přestaň  se zkoušením  a provozuj krásnou  
hudbu činů  a provozuj to, čím  si získáš pověst rozum ného 
m uže J in ý m  ponechaje tyto chytrosti, ať už jim  třeba říkat tlachy 
nebo žvanění, z nichž získáš to, že v prázdném  budeš bydlit
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d domě·, neber si za vzor muže, k teří rozum ují o těchto m a
lichernostech, nýbrž ty, k teří m ají i postavení i vážnost a mnoho 
jiných dobrých věcí.

Sókr. K dybych měl zlatou duši, Kalliklee, nem yslíš, že bych 
rád nalezl některý z těch kam enů, kterým  zkoušejí zlato, ten 
dokonalý? Přivedl bych ji k něm u, a kdyby mi ten kám en uznal, 
že mám  duši dobře vypěstovanou, mohl bych býti jist, že jsem  
v náležitém  stavu a že mi nic není potřebí jiné  zkoušky, 

e Kall. K čem upak se na to ptáš, Sókrate?
Sókr. Já ti to řeknu: já  se dom nívám , že nyní, když jsem  

přišel na tebe, přišel jsem  na takový poklad.
Kall. Jak to?
Sókr. D obře vím, že jestliže  ty budeš se mnou souhlasit ve 

věcech, o kterých m á m oje duše jisté  m ínění, že to již  je  čistá 
487 pravda. M yslím  totiž, že kdo má náležitě vyzkoušet duši, zdali 

žije správně, či ne, m usí m ít k tomu tři vlastnosti, jež  ty všechny 
máš, vědění, přízeň a otevřenost. Já se totiž setkávám  s m nohý
mi, k teří nejsou schopni m ě zkoušet, protože nejsou tak m oudří 
jako  ty; jin í jsou sice moudří, ale nechtějí mi říci pravdu, 
protože o mne tak nedbají jako  ty; i tihle dva hosté, Gorgias 

b a Pólos, jsou  sice m oudří a jsou to moji přátelé, ale trochu se 
jim  nedostává otevřenosti a jsou ostýchavější více, než je  třeba. 
Že ne? Vždyť ve své ostýchavosti došli tak daleko, že se pro 
samý ostych jeden i druhý z nich odvažuje před četným i lidmi 
sám sobě odporovat, a to v nejdůležitějších věcech.

A však ty máš všechny ty vlastnosti, kterých ostatní nem ají; 
js i totiž náležitě vzdělán, jak  by potvrdili m nozí Athéňané, a se 

c m nou to dobře myslíš. Jaké mám pro to svědectví? Já ti to 
povím . Vím, Kalliklee, že vy čtyři js te  byli společníky v pěsto
vání m oudrosti, ty, Teisandros z Afiden, A ndrón A ndrotiónův 
aN ausikydés z C holargu ;44 a jednou jsem  vás slyšel, jak  js te  se 
radili, až jak  daleko je  pěstovat filosofii, a vím, že zvítězilo mezi 

d vám i asi takovéto m ínění, nesnažit s e jiti  ve filosofování až do

1,486d G O R G I A S
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jem ností, nýbrž napom ínali js te  se vespolek k ostražitosti, 
abyste se nestali m oudřejším i více, než je  třeba, a tak se mimo 
nadání nezkazili. Když tedy tě slyším , jak  m i radíš totéž, co 
svým nejlepším  druhům, je  mi to dostatečným  svědectvím , že 
to se m nou opravdu dobře m yslíš. A dále, že jsi schopen 
svobodně m luvit a neostýchat se, to i sám tvrdíš a také řeč, 
kterou jsi před chvílí prom luvil, v tom  s tebou souhlasí. Tu pak 
se to m á s touto věcí nyní patrně takto: jestliže v našem  rozho- e 
voru ty budeš v něčem  se m nou souhlasit, bude to již  dostatečně 
vyzkoušeno ode mne i od tebe a již  nebude třeba to podrobovati 
jiné  zkoušce. Neboť jinak  bys to byl nikdy nepřipustil -  buď 
z nedostatku m oudrosti nebo z nadbytku ostýchavosti -  a také 
bys to nepřipustil, že bys mne chtěl oklam at; vždyť jsi můj 
přítel, jak  i sám tvrdíš. Tedy můj a tvůj souhlas vskutku bude 
znam enati už dosažení pravdy. Ze všeho nejkrásnější je, K al
liklee, zkoum ání o tom, co jsi mi ty vytkl, jaký asi m á být muž 
a čím  se zam ěstnávat a až pokud, a to i ve stáří i v mládí. Co se 488 
totiž mne týče, jestliže ve způsobu svého života nejednám  
v něčem  správně, dobře věz, že to nechybuji úm yslně, nýbrž 
pro svou nevědom ost; ty tedy, jako  js i začal mě napom ínat, 
nepřestávej, nýbrž náležitě mi ukaž, co je  to, čím  se mám  
zabývat, a jakým  způsobem  bych se k tomu dostal, a jestliže mě 
zastihneš, že jsem  nyní sice projevil s tebou souhlas, ale později 
že nedělám  totéž, v čem jsem  s tebou souhlasil, pokládej mě 
docela za slabocha a nikdy už potom  m ne nenapom ínej, člově- b 
ka, který za nic nestojí. N uže opakuj mi od začátku, co myslíš 
ty i P indaros ,45 jak  je  to s tím  právem  podle přírody? Aby 
m ocnější násilím  uchvacoval věci slabších a aby vládl lepší nad 
horším i a aby zdatnější měl více než m éně zdatný? Pokládáš 
snad něco jiného za právo, či jsem  si to pam atoval správně?

Kall. Ano, toto jsem  tehdy tvrdil a také nyní tvrdím.
Sókr. Dáváš snad slovům „lepší" a „m ocnější" týž význam ? 

Neboť ani tehdy jsem  nebyl s to pochopit sm ysl tvé řeči. c

67



I, 488c
G O R G I A S

napadají malé podle přirozeného píává' proTožeT ^  
a silnější, neboťmocněišía ciln*'" r l e Jsou mocnější

“ b *  fcpíí. ale p ř i t o m s lf i í  s T  * P f  ’ ■ S *
ale špatnější? Či je  vým ěr í*™’ 3 bJ?t m ocnější,
toto mi jasně  urči zdali ie 1  °  3 mocněJšího tentýž? Právě 
a -silnější" t o t o ž n ý  X T  ^  ^

Sňk  ti, řrkám jasně’ že 10-ie totéž.

ano?MnožstvIZv s k u l L ^ T d T á m? nějŠ1 jednotlivec- že
právě říkal. 6 d3Va zakony Jednotlivci,jak  js i i ty

Kall, Jak by ne?

n , o c S í A dy Zák0""4 US'an0V,!ni' množs'« j* o u  ustanovení
Kall. Ovšemže.

C Sokr· A zajisté  ustanovení leoších? -■
podle tvých slov m nohem  lepší. ’ mocnejsí jsou

Kall. Ano.

k r á s n á , ' m ^ S “?á USt3n° Venf P ň r° Zeně 
Kall. Tvrdím, že ano.

™s m * · jak >ú * *  *  i ™
« 9  nežli snášet? , e tomJu tak‘ ^ P r f v í  činit

zase ty, že se stydíš. Soudí množstrf"či Ρ&1ίΖ“
1,111 slejně, a ne mít více, a že je o š k l i lř i - 1  Spraved,Jvé Je
snášet? Neodepři mi K allitl, ,t !  J bezpráví činit nežli 
* 1  W e š- ll se
mínění souhlasem muže schopného dsudkí ^  SVé“

Λα//. Ano, m nožství takto soudí. ’
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podle zákona, nýbrž i přirozeně; takže se skoro zdá, že js i neměl b 
pravdu v tom, co  jsi dříve říkal, a že jsi mě n e s p a n é  vin 
z nepravdy rka, že zákon a příroda je něco opačného a i e  i já to 
znam, ale nepoctive si vedu ve svých řečech, neboť jestliže

°  “  UV1 ledě k přírodč> že já  převádím  řeč k zákonu, pakli 
vsak někdo m luví hledě k zákonu, já  k přírodě.

K a ll  Tenhle muž nepřestane žvanit. Řekni mi, Sokrate
nestydíš se, ty, ve svém věku, chytat za slovo a pokládat zá c

JCŤ 7 někdo v slově pochybí? Copak se d o m n f -
r  : ze Ja delam  něJaky rozdíl mezi pojm y „m ocnější11 a „lepší"?

totéž? ČZ T  neříkám ’ ^  Pr°  m ne je  Jep Š Í“ 3 ”mocně jší“ totez. Ci se dom m vas, že podle mého m ínění, kdykoli se
shrom áždi sběr otroků a všelijakých lidí, úplně nicotných snad 
az na to, ze se mohou prokázat tělesnou silou, a ti něco prohlásí 
ze tohle je  ustanovení zákona? ’

Sókr. Dobře, přem oudrý K alliklee; tak si to m yslíš?
Kall. O všem že ano.

Sokr. Však já  sám, můj drahý, se už dávno dohaduji, že dáváš 
pojm u „m ocnějsi“ asi takovýto význam, a ptám  se, protože 
dychtím  jasné  věděti, co si myslíš. Vždyť přece ty se nedom ní
váš, ze dva lide jsou  lepší nežli jeden, ani že tvoji otroci jsou 
tebe lepši, protože jsou  silnější nežli ty. A le řekni ještě  jednou 
e začatku, co asi m yslíš slovem  „lepší“, když ne lidi silnější?

neu tek J^  ^  Vlídněji’ abych tí z

Kall. Ironizuješ, Sokrate.

Sókr. Zéthos ví, že „e,<‘ Kalliklee, jehož ses ty dovolával, ‘
y z JSI pravé mluvil mnoho ironicky ke mně; ale tak řekni, kdo

jsou  podle tebe ti lepší?
Kall. Zajisté ti zdatnější.

• - f  tedy’ Ze ty Sám m luvíš Jen slova a nic neobjasňu-
Jt:Sl .  " eS’ Zdah těmi lePšími a m ocnějším i m íníš rozum 
nější, ci nekteré jiné?
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490 Sókr č i s t o t  1̂ 10νί' ty t°  m in™ ’ rozhodnč·

m ají být ovládáni, a více má mít vláH ™  Vladnouti’ oni Pak 
totiž podle mého zdání chceš říci a " " T  ^  ovládanými; tohle 
je  ten jeden  m ocnější než

do^ á ^  Je> jak  se já
nad horším i a měl více než oni ’ 3 rozumněj š í vládl

b · SÓkK PočkeJ ■' Copak asi zase teď m vslíš?  n  ■
je  nas m noho pohrom adě na íp i ' eJme tom u, že

»yní, a máme společně π π ο ^  β ω Τ η Γ ^ ’ “  Μ °  
jed ni silní, druzí »U bí, a jede„ 2 „á ' kS «  1? “  vSelij “ í ·
věcech rozum nější ač jak ie nřir ’ ■ Γ’ Je v těchto
a proti druhým  slabší: zdalipak  jistě n e b P™tÍjedněm  siIněJší 
tože je  rozum nější než mv len í" t6nt0 m u z’ p ro ~
věcí? 3 Z m y’ lePsl a m ocnější, co se týče těch

Kall. Ovšem, 

protože j e T e p S ů  m usice. p T l ^ p r v i f
vat, ale v používání a s p o t ř e b n í  ' V' "°
mít více, nechce-li, aby ho to v y tre s ta li  nTh nCmá
jedněm  více, proti druhým  pak m éně? A i tr  * ^  1 Pr0ti 
všech nejslabší, má se mu dostat Kalii nahoclou ze
nejlepším u, ze všech nejm éně? N ení i t  JemU’ 26 VŠech 

Kall. M luvíš o j í d l e c h o  n f  Γ  mŮj m i,y? 
d Postech; ale já nemyslím * hte v ™ ' Ch' °  ,ťl“ »  » o hlou-

n e b o í ,  N e" “ ýVáŽ ™ · -  ̂  Řekni ano,
Kall. Arciže.

Sókr  A netvrdíš, že lepší má m ít více?
Kall. A le ne jídel, ani nápojů

Sókr. Rozumím, ale snad šatů, a kdo se nejlépe vyzná v tkal-

70

G O R G I A S
i , 490d

covství, m á m ít největší šat a m á toho mít na sobě navlečeno 
nejvíce a nejkrásnějšího a tak chodit? navlečeno

Kall. Jakých šatů?

n e iín 1 A — °  ^  týČe ° bUVÍ’ jC Patm 0’ Že m usí m ít Přednost 
jrozum nejsi v teto věci a nejlepší. Snad m usí m ít švec na

nohou nejvíce obuvi a největší a tak chodit.
Kall. Jaké obuvi? M luvíš samé hlouposti.
Sokr. A le jestliže nem yslíš takovéto věci, snad takovéhle·

například rolník, rozum ný a dokonalý, co se týče zem ědělství
snad m a m ít vetsi hojnost zrní a m á užívat co největšího 

m nožství zrn í pro svou zemi. nejvetsiho

Kall. Jak stále m luvíš totéž, Sókrate!
Sokr  Nejen to, Kalliklee, nýbrž i o týchž věcech.
K a ll  p „  bozích, bez p řestán í m luvíš pořád  o ševcích

n a š f r tm T u v;  fíCh * M °  by tí byli předm ět-

ka m rfr  —T  neřekneš’ čeho se m usí týkat ta větší m íra člově- 
m ocnejsiho a rozum nějšího, aby j í  vynikal spravedlivě? Či 

ani nesneses mych nápovědí ani to sám neřekneš?

n e n ^ r  ^  ̂  ‘°  UŽ Za prvé těmi m ocnějším i

věcech ο Γ ^ Τ  ' "í b , Í  kd° J so" vevěcech obce, jakým  způsobem  by byla dobře spravována, a ne-

u ™  °  Γ Τ  n^ brŽ *zm užllí’ schopní prováděti, cokoli by si 
m ysleli, a k teří neochabují pro m alátnost své duše

tv ^ ^ ” ejtó le jŠ ÍK aI1ÍkIeeJaký jerO Z dílm ezi tím ’ -  ty mne vytykas, a tím, co já  tobě? Ty totiž o mně tvrdíš že
m uvím  stale totéž, a to mi máš za zlé; já  však tobě naopak
vytýkám , ze nikdy nem luvíš totéž o týchž věcech, nýbrž jednou
j i ve svem  vymeru za lepší a m ocnější pokládal silnější potom  c
zase rozum nější, a nyní zase přicházíš s něčím  jiným : m ocnější
a lepši jsou  od tebe nazýváni jakým isi zm užilejším i N u l l

Jen ven s Z !  JS° U ^  ^  S0UdU Iepší a ™ - ě j š í  a v čern í
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Kall. Vždyť jsem  řekl, že to jsou lidé rozum ní ve věcech obce 
d a stateční. Těm totiž náleží vládnout obcím  a spravedlnost 

záleží v tom, aby ti měli více proti ostatním , vládnoucí proti 
ovládaným .

Sókr. A což, příteli, jaký  je  u nich pom ěr k sobě samým? 
Jsou vládnoucí či ovládaní?

Kall. Jak to m yslíš?
Sókr. M yslím  si jednoho každého, jak  vládne nad sebou 

sam ým ; či toho není nic potřebí, vládnout sám nad sebou, nýbrž 
jen  nad ostatním i?

Kall. Jak to m yslíš, vládnout sám nad sebou?
Sókr. N em yslím  tím  nic zvláštního, nýbrž jako  se obecně 

e m yslí, být um ěřený a m ocen sám sebe, ovládat v sobě své libosti 
a žádosti.

Kall. Ty jsi dobrý: pošetilce nazýváš uměřenými.
Sókr. Jak  to? N ikdo by nem ohl nepoznat, že tohle není mé 

mínění.

Kall. B a zcela jistě , Sokrate. Neboť jak  by mohl být člověk 
stasten, kdyby kom ukoli otročil? Ale tohle je  po přirozenosti 
krásné a spravedlivé, co já  ti nyní otevřeně pravím , že totiž kdo 
chce správně žít, m usí ponechat svým žádostem  co největší 
vzrůst a nesm í je  krotit; a když jsou  co největší, m usí být 

492 schopen jim  sloužit svou statečností a m oudrostí a splňovat, 
čehokoli by se mu kdy zachtělo. Ale toto, m yslím , není obecné
mu m nožství m ožné; proto ze studu takové jednotlivce haní, 
zakrývajíce tak svou vlastní nem ohoucnost, a nazývají onu 
nezkrocenost něčím  ošklivým , jak  jsem  řekl svrchu, snažíce se 
lidi od přirozenosti lepší učinit raby, a když sami nem ohou 

b zjednat svým choutkám  ukojení, tu pro svůj vlastní nedostatek 
m užnosti vychvalují um ěřenost a spravedlnost. Neboť když je  
některý člověk buď od původu z rodu královského n e b o je  sám 
svou přirozeností schopen získat si nějaké vůdčí m ísto nebo 
sam ovládu nebo svrchovanou moc, co by bylo pro takovéto lidi
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vpravdě ošklivější a horší nežli um ěřenost a spravedlnost, pro 
lidi, kterým  bylo volno užívat dobrých věcí a nikdo jim  v tom  
nepřekážel, k teří si však sami ustanovili nad sebou pánem  
zákon, úsudek a hanu obecného m nožství? N ebo jak  by m ohli 
nebýt nešťastni od té m ravní krásy spravedlnosti a um ěřenosti, c 
když by nedávali svým přátelům  nic více nežli nepřátelům , a to 
m ajíce vládu ve své obci? A le podle pravdy, Sokrate -  kterou 
ty, jak  pravíš, hledáš - ,  má se to takto: blahobyt, nezkrocenost 
a svoboda, jestliže  m á podporu, je  dobrosť47 a štěstí, kdežto to 
ostatní, tyhle příkrasy, ty dohody lidí proti přírodě, to je  žvást 
a za nic to nestojí.

Sókr. Chrabře, Kalliklee, a otevřeně dorážíš svou řečí; neboť d 
ty nyní zřejm ě vyslovuješ, co si jin í sice myslí, ale nechtějí to 
říci. Prosím  tě tedy, abys žádným  způsobem  nepovoloval, tak 
aby se vskutku jasně  ukázalo, ja k  jest žiti. A řekni mi: je  pravda, 
že ty tvrdíš, že se žádosti nem ají om ezovat, m á-li člověk být 
takový, jak  je  třeba, nýbrž že je  m á nechávat co největší a od
kudkoli jim  zjednávat naplnění, a to že je  dobrost? e

Kall. Ano, já  to tvrdím.
Sókr. Tedy se nesprávně říká o lidech, kteří ničeho nepotře

bují, že jsou  šťastni.
Kall. Ano, neboť takto by byly nejšťastnější kam eny a m rtvo

ly·
Sókr. Ale jistě , i ja k  ty líčíš, je  to hrozný život. N ic bych se 

totiž nedivil, že snad m á pravdu Euripidés v těchto slovech:

kdo ví, zda toto ž ití nen í m rtev být
a sm rt zda nen í žití?Ai

a my jsm e snad opravdu m rtvi; já  jsem  totiž také už slyšel od 493 
kteréhosi z m oudrých m užů ,49 že my nyní jsm e mrtvi a naše tělo 
že nám  je  hrobem ,50 ta pak část duše, v které jsou žádosti, že 
m á vlastnost dát se přem louvat a obraceti se sem a tam; a tuto
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cast duse, pro je jí schopnost dáti se přem luvit a uvěřit, kterýsi 
vtipný spisovatel, snad ze Sicílie nebo z Itálie ,51 obrazně nazval 
užívaje slovní hříčky ,52 sudem, nerozum né lidi nezasvěceným i’ 
a u  nerozum ných lidí přirovnal tu část duše, v které jsou  žádosti’ 
nezřízenou je j, složkou a bez pevných stěn, k děravém u sudu’ 
narazeje na je jí nenasytnost. A právě proti tobě, K allik lee’ 
ukazuje tento muž, že z těch, kdo jsou v říši Hádově -  on m luví
o „neviditelnem " světě 3 tito jsou nejnešťastnější, ti nezasvě
cení a nosí vodu do děravého sudu jinou takovou děravou 

c nádobou, sítem. Tím sítem tedy myslí, jak  řekl můj vyprávěč 
usi, a k sítu přirovnal duši nerozum ných, jako  by byla děravá’ 

protože nem uze v sobě nic držet pro svou nespolehlivost a za- 
pom netlivost. Tohle je  sice ovšem  poněkud podivné, ale přece 
to objasňuje, co ti chci ukázat, abych tě, budu-li jen  trochu s to 
přem luvil ke zm ěně zásad, aby sis totiž m ísto života nenasytné -

o a neznzeneho zvolil život uspořádaný, spokojený i vystaču- 
Jici s tím , co ma. Nuže, zdalipak se mi podařilo poněkud tě 
přem luvit i ke zm ěně m ínění v tom  smyslu, že lidé spořádaní 
jsou  stastnejsi než nezřízení, či nezm ěníš ani dost málo své 
m inem , ani kdybych ti vykládal m noho takových mýtů?

Kall. V tom druhém  máš spíše pravdu, Sokrate.
Sokr. N uže tedy ti povím  jiné podobenství z téže školy jako  

tohle. Pozoruj, zdali soudíš o obojím  životě, o životě um ěřeném  
a živote nezřízeném , takto: představ si, že jsou dva muži a jeden 

e i druhy ma m noho sudů, a to jeden  sudy zdravé a plné a v jed
nom  ma vino, v druhém  med, v třetím  mléko a v m noha jiných 
m noho rozm anitých věcí, zdroje pak každé z těchto tekutin že 
jsou  vzacne a nesnadno přístupné, jaké  je  m ožno si opatřovat 
jen  s velikou a těžkou nám ahou. Ten jeden  tedy, když by ie 
naplnil, už by tam nenaléval a o nic by se nestaral, nýbrž měl 
by po teto stránce pokoj; tomu druhém u by sice bylo jako 
onom u možno, ale nesnadno opatřovat si tekutiny, avšak nádo
by by mel děravé a chatrné a byl by nucen ve dne v noci je
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naplňovat, sice by měl nejhorší trápení. Když je  takový život 4 9 4  
jednoho i druhého, řekneš snad, že život nezřízeného člověka 
je  šťastnější nežli spořádaného? Podařilo se mi poněkud tím to 
výkladem  tě přem luvit, abys uznal, že spořádaný život je  lepší 
než nezřízený, či nepodařilo?

KalL N epodařilo se ti to, Sokrate. Neboť ten, který si naplnil 
sudy, už nem á žádné radosti, nýbrž to je  to, co jsem  právě říkal, 
zit jako  kámen, po tom  naplnění, a necítit už ani radosti ani b 
strázně. Avšak v tom záleží příjem né žití, v tom, když co 
nejvíce přitéká.

Sókr. Není-li pak nutné, jestliže  mnoho přitéká, aby také 
mnoho odcházelo a aby byly jakési veliké díry pro ty odtoky?

Kall. O všem že ano.

Sokr. To, co ty mluvíš, je  zase jakýsi život žravého kulíka, 
a ne m rtvoly ani kamene. A řekni mi: m yslíš tím něco takové
hoto jako  m ít hlad a hladov jíst?

Kall. Arciže.
Sókr. A mít žízeň a žízniv pít? c
Kall. Ano, a když má člověk všechny jiné  žádosti a může je  

ukojovat, cítí z toho radost a tak šťastně žije.
Sókr. Výborně, můj milý; jen  pokračuj, ja k  js i začal, a ať se 

od toho nedáš odvrátit studem! A však ani já  nesm ím , jak  se 
podobá, dát se odvrátit studem. A nejprve rci, zdali m ůže
i prašivý člověk a cítící svrbění, má-li v zásobě hojnost drbání,54 
drbat se po celý život a tak šťastně žít?

Kall. Jaký jsi podivín, Sokrate, a docela jako  bys m luvil d 
k davu.

Sókr. Tak tedy, Kalliklee, Póla a G orgia jsem  ohrom il a způ
sobil jsem , že se styděli, ale ty se nedáš ohrom it ani se nezasty- 
díš, vždyť jsi zmužilý. A le jen  odpovídej.

Kall. Tvrdím  tedy, že i ten drbající se člověk by prožil život 
příjem ně.

Sókr. Jestliže příjem ně, zdalipak ne i šťastně?
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Kall. Ovšemže.
e Sókr. Zdalipak když si drbe jen  hlavu — či ještě  se tě mám 

dále ptát? Viz, Kalliklee, co odpovíš, bude-li se tě někdo ptát 
na všechno, co s tímto přím o souvisí. A souhrn takovýchto věcí, 
život pederastů, ten nen í hrozný, ošklivý a nešťastný? Či o těch 
se odvážíš říci, že jsou  šťastni, jestliže m ají hojnost toho, čeho 
si žádají?

Kall. Nestydíš se, Sókrate, zavádět řeči na takové věci?
Sókr. Zavádím  je  tam  já , ušlechtilý příteli, či ten, kdo takto 

495 bez obalu tvrdí, že lidé žijící v radostech jsou  šťastni, ať je  ta 
je jich  radost jakákoli, a nedělá rozdíl, které ze slastí jsou  dobré 
a které zlé? Ale řekni ještě  i nyní, zdali tvrdíš, že příjem né 
a dobré je  totéž, či že je  něco mezi příjem ným i věcmi, co není 
dobré?

Kall. Nuže, aby si má řeč neodporovala, kdybych řekl, že to 
je  něco různého, tvrdím , že to je  totéž.

Sókr. Kazis, Kalliklee, předešlé úvahy a již  bys se mnou 
nem ohl náležitě zkoum at skutečnou pravdu, jestliže budeš m lu
vit proti svému mínění, 

b Kall. Vždyť to děláš i ty, Sókrate.
Sókr. Tedy ani jáne jednám  správně, jestliže tohle dělám , ani 

ty. Avšak, můj drahý, hleď, že snad dobro není v této věci, vším  
způsobem  žít v radostech; neboťjestliže tom u tak jest, vyplývají 
z toho zjevně ty m nohé ošklivé věci, které jsem  právě naznačil,
i m noho jiných.

Kall. Jak se ty dom níváš, Sókrate.
Sókr. Ty doopravdy na tom stojíš, K alliklee?
Kall. Arciže.

c Sókr. M ám e se tedy dát do rozpravy za předpokladu, že to 
je  tvé vážné m ínění?

Kall. Ano, velmi vážné.
Sókr. Nuže tedy, když se ti takto zdá, urči mi přesně toto: je  

snad něco, čemu říkáš vědění?
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Kall. Zajisté.
Sókr. Neříkal jsi prve, že vedle vědění jest i jakási statečnost?
Kall. Ano, říkal jsem .
Sókr. O těchto dvou věcech jsi tedy mluvil jako  o dvou proto, 

že statečnost pokládáš za něco různého od vědění, není-li 
pravda?

Kall. Ano, za něco docela různého.
Sókr. A co slast a vědění, pokládáš to za totéž či za různé?
Kall. Jistě přece za různé, ty mudrci! d
Sókr. Zdalipak také statečnost za rozdílnou od slasti?
Kall. Jak by ne?
Sókr. Nuže, tedy si pam atujm e, že Kalliklés z dém u Achar- 

nai tv rd il,55 že příjem né a dobré je  totéž, ale vědění a statečnost 
že se různí i od sebe vespolek i od dobra.

Kall. A  Sókratés z dém u A lópeké s nám i v tom nesouhlasí.
Či souhlasí?

Sókr. N esouhlasí; a myslím , že ani Kalliklés nebude souhla- e 
sit, až se sám na sebe správně podívá. Řekni mi: nem yslíš, že 
ti, k teří se m ají dobře, jsou v opačném  stavu nežli ti, k teří se 
m ají zle? .

Kall. Zajisté.
Sókr. Jestliže tedy jsou tyto stavy mezi sebou opačné, zda

lipak se to s nim i nem á zrovna tak jako se zdravím  a nem ocí?
Jistě totiž není člověk zároveň zdráv i nemocen, ani se zároveň 
nezbavuje zdraví i nemoci.

Kall. Jak to m yslíš?
Sókr. Pozoruj například kteroukoli část těla zvlášť. Stává se 496 

snad, že člověk m á nem ocné oči, což se jm enuje krhavost?
Kall. Jakpak by ne?
Sókr. Tu tedy jistě  tytéž oči u něho nejsou zároveň zdravé?
Kall. Ani dost málo.
Sókr. A  co když se zbaví té oční nem oci? Pozbývá snad 

tehdy také zdraví očí a nakonec je  zbaven zároveň obojího?
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Kall. N ikoli.

■ S ° k[ : 3 °  by byl° jistě  P °d'vné  a nesm yslné, že ano? 
d Kall. Velice.

s tffd a tě?Tedy’ myShm’ nabýVá 1 pozbýv á Jednoho i druhého 

Kall. Tak jest.

Sokr. Zdalipak tomu není tak i se silou a slabostí?
Kall. Ano.

Sókr. A s rychlostí a pom alostí?
Kall. Ovšemže.

Sókr. a  co se týče dobrých věcí a štěstí, i je jich  opaku, vécí 
zlych a íiv o ta  nestastného, zdalipak i tu střídavě nenabývá 
a stndave nepozbývá jednoho i druhého?

Kall. Jistěže ano.

Sokr. Jestliže tedy naleznem e jis té  věci, jichž člověk zároveň
pozbývá nebo zároveň je  má, je  jasno, že by ty věci nebyly
dobro a zlo Shodujem e se v tom ? Rozvaž si to velmi dobře 
nezodpov íš! ’

Kall. Ó, nadm íru s tím souhlasím .

u z n t l f  O m '! ) ’ VraŮu  I® k t0mU’ C°  JSme dříVe souhlasně 
"  , M dUJS' rek1’ ze t0  J'e věc Příjemná, či nepříjem ná? 

M yslím  hlad sam o sobě.

Kall. Jistěže  nepříjem ná; avšak jisti, když m á člověk hlad 
to pokládám  za příjem né. 5

Sókr  Rozum ím ; ale tedy sám hlad je  věc nepříjem ná, č i  ne? 
Kall. Ano. '
Sókr. Zdalipak ne i žízeň?
Kall. Tuze nepříjemná.

Sókr. Zdalipak se mám ještě  dále tázat, či souhlasil, že každá 
potřeba a žádost je  nepříjem ná?

Kall. Souhlasím  a netaž se dále.

Sókr. D obrá; a pít, když má člověk žízeň, nepokládáš to snad 
za příjem né?
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Kall. Arciže.

Sókr. Jistě tedy v tom to případě, o kterém  m luvíš, jedna  věc, 
ta žízeň, je  patrně nelibá? ’

Kall. Ano.
e

Sókr. A však druhá věc, piti, je  ukojování potřeby a libý 
pocit?

Kall. Ano.

Sókr. Tedy při p ití podle tvého soudu člověk cítí radost?
Kall. Zajisté.
Sókr. A to, když m á žízeň?
Kall. Ano.
Sókr. Pocit nelibý?
Kall. Ano.

_  S ó kr  Nuže pozoruješ, co z toho vychází? Když pravíš, že 
žíznící pije, že tím říkáš, že člověk m ající nelibý pocit c ítí 
zároveň radost? Či se to neděje zároveň na tém ž m ístě a v témž 
čase, ať už m yslil, že v duši nebo v těle? N a tom  rozdílu totiž 
podle mého m ínění nezáleží. Jest tomu tak, či ne?

Kall. Jest.

Sókr. A le vždyť pokládáš za nem ožné, aby člověku, kterém u 
je  dobře, bylo zároveň zle?

Kall. Ano, pokládám.

Sokr. A však uznáváš za m ožné, aby člověk cítící nepři- 49 7  
jem nost cítil radost.

Kall. Patrně.

 ̂ Sókr. N ení tedy pravda, že cítit radost je s t dobře se mít, ani 
že cítit nepříjem nost je  mít se zle, takže vychází, že příjem né 
je  různé od dobrého.

Kall. N evím , co to m udruješ, Sókrate.
Sókr. Víš, ale děláš, jako  bys nevěděl, Kalliklee; a postup 

jeste  dale, abys věděl, ja k  js i m oudrý ty, který mě napom ínáš. 
Není-li pravda, že u každého z nás, když přestává žízeň, přestá- b 
vá zároveň i libost způsobovaná pitím ?
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Kall. N evím , co tím myslíš.
Gorg. Nem luv tak, Kalliklee, nýbrž odpovídej i kvůli nám, 

aby byl ten rozhovor přiveden ke konci.
Kall. Ale Sókratés je  stále stejný, Gorgio; dotazuje se na 

m alicherné a nicotné věci a ty si bere za předm ět svého doka
zování.

Gorg. A le co ti na tom  záleží? Jistě není tvá věc to oceňovat, 
Kalliklee; ale popřej Sokratovi, aby provedl svůj důkaz, jak  mu 
je  libo.

c Kall. Tak se tedy taž na tyhle m aličké a drobné věci, když 
se Gorgiovi tak zdá.

Sókr. B lažen js i, Kalliklee, že jsi zasvěcen dříve do velkých 
m ystérií nežli do m alých ;56 já  jsem  si nem yslel, že to je  dovo
leno. N uže tedy odpovídej, kde ses zastavil, zdali nepřestává 
u každého z nás zároveň s žízní i libost.

Kall. Ano.
Sókr. N epřestávají-li také zároveň s hladem  a ostatním i 

žádostm i libé pocity?
Kall. Tak jest.

d Sókr. Tedy nepříjem né a libé pocity přestávají člověku zá
roveň?

Kall. Ano.
Sókr. Avšak dobré a zlé nepřestává u člověka zároveň, jak  

jsi uznával; a nyní to neuznáváš?
Kall. Zajisté; a co z toho?
Sókr. Ze z toho vychází, příteli, že není totéž dobré s p ří

jem ným , ani zlé s nepříjem ným . U jedné z těch dvojic nastává 
totiž konec zároveň, u druhé ne, z čehož je  vidět, že jsou  různé; 
jak  by tedy bylo příjem né totéž s dobrým  nebo nepříjem né se 
zlým ? Budeš-li však chtít, podívej se na to i takhle (já m yslím , 

e že ani takto není s tebou shody, ale hleď): nenazýváš snad dobré 
dobrým i proto, že v nich je  přítom no dobro, právě tak jako  
krásným i ty, v kterých je  přítom na krása?
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Kall. Zajisté.
Sókr. A co, nazýváš dobrým i muži muže nerozum né a zba

bělé? Před chvílí ne, nýbrž takto jsi nazýval statečné a rozum né; 
či nenazýváš dobrým i tyto?

Kall. O všem že ano.
Sókr. A co, viděl js i už někdy nerozum né dítě, jak  se raduje? 
Kall. Zajisté.
Sókr. A nerozum ného muže js i ještě  neviděl se radovat? 
Kall. M yslím , že ano; ale co s tím?
Sókr. N ic, jen  odpovídej!
Kall. Viděl.
Sókr. A co, rozum ného jsi viděl, jak  se trápí i jak  se raduje? 
Kall. Ano.
Sókr. A k teří se více radují a více trápí, rozum ní, či nero

zumní?
Kall. Já m yslím , že v tom  není velkého rozdílu.
Sókr. I to stačí. A ve válce jsi už viděl muže zbabělého? 
Kall. Jak by ne!
Sókr. Což když nepřátelé ustupovali, kdo m ěli podle tvého 

zdání větší radost, zbabělí, či stateční?
Kall. M yslím , že obojí stejnou; pakli ne, aspoň podobnou. 
Sókr. N a tom  nezáleží. Tedy i zbabělí se radují?
Kall. Tuze.
Sókr. I nerozum ní, jak  se podobá.
Kall. Ano.
Sókr. A  když se nepřátelé přibližují, m ají nepříjem ný pocit 

jen  zbabělí, či také stateční?
Kall. Obojí.
Sókr. Zdalipak stejně?
Kall. Snad více zbabělí.
Sókr. A  když ustupují, nem ají větší radost?
Kall. Snad.
Sókr. Tedy nerozum ní i rozum ní a zbabělí i stateční m ají

498
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c podobným  způsobem  nepříjem né pocity i pocity radosti, jak  ty 
pravíš, ale více zbabělí než stateční?

Kall. Tak jest.
Sókr. A však rozum ní a stateční jsou  zajisté dobří, kdežto 

zbabělí a nerozum ní špatní?
Kall. Ano.
Sókr. Podobným  způsobem  tedy cítí radost i strázeň dobří

i špatní?
Kall. Tak jest.
Sókr. Zdalipak tedy jsou  dobří a špatní podobným  způsobem  

dobří a špatní? Či snad jsou  špatní ještě  více dobří? 
d Kall. Při D iovi, nevím , co si to myslíš.

Sókr. Což nevíš, že dobří jsou  podle tvého tvrzení dobří pro 
přítom nost dobra, a špatní špatní pro přítom nost zla? A dobrý
m i věcm i že jsou  příjem né pocity a zlými věcmi stavy nepří
jem né?

Kall. Zajisté.
Sókr. Jestliže se tedy radující radují, nen í snad v nich pří

tom no dobro, totiž příjem né pocity?
Kall. Jak by ne?
Sókr. Tedy radující se jsou patrně dobří pro přítom nost 

dobra?
Kall. Ano.
Sókr. A což ti, k teří se trápí, zdalipak v nich není přítom no 

zlo, totiž strázně?
Kall. Ano, jest.

e Sókr. A ty tvrdíš, že špatní jsou  špatní pro přítom nost zla; či 
už to  netvrdíš?

Kall. Arciže.
Sókr. Tedy dobří jsou, kdokoli se radují, a špatní, kdokoli se 

trápí?
Kall. Ovšemže.
Sókr. A  kteří se více radují nebo trápí, jsou  více dobří nebo
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špatní, kteří pak méně, jsou méně takoví, a k teří podobným  
způsobem , podobně?

Kall. Ano.
Sókr. Nuže, netvrdíš, že podobným  způsobem  cítí radost

i strázeň rozum ní jako  nerozum ní a zbabělí jako  stateční, nebo 
snad ješ tě  více zbabělí?

Kall. Zajisté.
Sókr. Usuď tedy společně se m nou, co nám  vychází z toho, 

co jsm e souhlasně uznali; vždyť se říká, že je  krásné dvakrát
i třikrát opakovat krásné věci a pozorovat je. Podle naší řeči je  499 
dobrým  člověkem  rozum ný a statečný, pravda?

Kall. Ano.
Sókr. A  špatným  nerozum ný a zbabělý?
Kall. Ovšemže.
Sókr. A  na druhé straně dobrý je  ten, kdo cítí radost?
Kall. Ano.
Sókr. A  špatný, kdo se trápí?
Kall. Nutně.
Sókr. A  dobrý a špatný se podle našich slov trápí i radují 

podobně, snad ještě  více špatný?
Kall. Ano.
Sókr. Není-li tedy pravda, že člověk špatný bývá stejně 

špatný i dobrý jako  člověk dobrý, nebo snad ještě  více dobrý? b 
N evychází-li tento závěr i ten dřívější, jestliže  někdo tvrdí, že 
příjem né a dobré je  totéž? Není-li pak tohle nutný závěr, K al
liklee?

Kall. Jak  tě tak poslouchám , Sokrate, a přisvědčuji na tvé 
otázky, již  dávno si uvědom uji, že kdykoli by ti kdo i žertem  
v něčem  dal za pravdu, ty se toho s radostí chápeš jako  děti. Jak 
si jen  m ůžeš m yslet, že já  nebo kdokoli jiný na světě nepoklá
dám  jedny  slasti za lepší, druhé za horší!

Sókr. Ach Kalliklee, jaký jsi ty šibal! Zacházíš se m nou jako  c 
s dítětem, m luvě o týchž věcech hned tak, hned onak, a chceš
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T t a h ,  ,P -eCt Γ 1” “  ZaiálkU nem>'s,el' že s"*d budu
Od tebe úmyslné oklamán, neboť jsem  vířil, že jsi můj přítel· 
ale nyn, v,d,m. že jsem se zm ýli l ,  a patrné musím podle starého 
cent zamhouřit jedno oko a brát to, co mi dáváš. Nuže tedy

ieT v  ď Λ ' h T '  " ř 5·J“ ‘· jak »  POd° bá· >“ · « « I W  jsou’ jedny  dobré, druhé pak zlé; pravda?
Kall. Ano.

d Sókr. Nejsou snad tedy dobré které jsou prospěšné, .  zlé 
ty, ktere jsou  škodlivé?

Kall. Ovšemže.

Sókr. A prospěšné jso u  ty, které dělají něco dobrého, zlé pak 
ktere neco zlého? ’

Kall. Tak jest.

Sokr. M yslíš  snad tedy takové, jako  jsou  tělesné libosti
o kterých jsm e právě m luvili, záležící v jíd le a pití? Zdalipak 
tedy ty z m eh, ktere způsobují v těle zdraví nebo sílu nebo 
nějakou jm ou dobrou vlastnost těla, ty jsou  dobré, kdežto ty 
ktere zpusobují opak toho, zlé?

Kall. Ovšemže.

e Sókr  Nejsou-li pak i strázně právě tak jedny  dobré a druhé 
spatné /

Kall. Jakpak by ne? 

v a t ^ r .  N em ám e-li tedy dobré slasti i strázně volit a způsobo

v á //. Ovšemže.
Sókr. Špatné však ne?
Kall. To je  jasné.

Sókr. Ano, neboť všechno m ám e dělat pro dobro, jak  se 
ukazalo, jestliže  se pam atuješ, mně a Pólovi.57 Zdalipak se

S0 0  ‘h \ S° UhlaSf  S námi zdá’ že C1'lem  veškerého jednán í je
500 dobro a ze pro ne se m usí všechny ostatní věci dělat, a ne ono

pro ty ostatní? Přidáváš nám  i ty svůj hlas, abychom  byli tři? 
Kall. Zajisté. '
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Sókr. Tedy pro dobré věci je  třeba dělat jak  všechny ostatní 
věci, tak i příjem né, ale ne dobré pro příjemné.

Kall. Ovšemže.

Sókr. D ovede snad každý člověk rozeznat, které z příjem 
ných věcí jsou  dobré a které zlé, č i je  potřebí pro každý případ 
odborného znalce?

Kall. O dborného znalce.

Sókr. N uže vzpom eňm e si zase na to, co jsem  já  m luvil 
k Póloví a G orgiovi.58 Pravil jsem  totiž, jestliže se pam atuješ 
ze jsou  zařízení, která m ají cílem  slast, připravující právě jen  b 
to jed ine  a neznající, co je  lepší a co horší, kdežto druhá znají, 
co je  dobré a co zlé; a mezi zařízení sm ěřující ke slastem  jsem  
kladl kuchařstv í -  zběhlost, a ne odborné um ění - ,  kdežto mezi 
obory m ající vztah k dobru lékařské umění: a při bohu p řá
telství, Kalliklee, ani sám se nedom nívej, že bys měl se mnou 
žertovat, ani neodpovídej, cokoli tě napadne, proti svému pra
vému m ínění, ani zase m ých slov nepřijím ej tak, jako  bych já  
žertoval! Neboť, jak  vidíš, předm ět našich řečí je  takový, že by c
o zadném  nem ohl vážněji m luviti člověk jen  trochu rozum ný, 
totiž to, jakým  způsobem  je  třeba žít, zdali tím , ke kterém u ty 
m ne vyzýváš, konati tyhle věci prý muži slušející, řečnit před 
lidem  a pěstovat rétoriku a zabývat se politikou tím to způso
bem, jak  se j í  nyní vy zabýváte -  či je -li žiti tím to životem  
věnovaným  filosofii a čím  asi tento nad onen vyniká. Snad by 
tedy ty lo  nejlépe udělat tak, ja k  jsem  se já  právě pokusil, 
rozlišit je  vespolek, a pak, když bychom  je  rozlišili a spolu d 
souhlasně uznali, že to jsou  dva způsoby života, uvážit, čím se
navzájem  liší a kterým  z nich je  třeba žít. Tu snad ještě  nevíš 
co myslím . ’

Kall. To také ne.

Sókr. Nuže, povím  ti to jasněji. Když jsm e souhlasně uznali 
ja  a ty, ze něco je  dobré, že něco je  příjem né, že příjem né je  
ruzne od dobrého, že ke každém u z obojího sm ěřuje jis tá  snaha
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a příprava, aby se to získalo, na jedné straně honba za pří- 
e jem ným , na druhé za dobrým  -  ale nejprve projev mi jen  v této 

věci buď souhlas, nebo nesouhlas. Souhlasíš?
Kall. Tak jest.
Sókr. N uže tedy, i pokud jde  o má slova prom luvená ke 

G orgiovi a Pólovi, projev mi svůj souhlas, zdali jsem  podle 
tvého m ínění tehdy mluvil pravdu. Řekl jsem  asi, že se mi

501 kuchařství nezdá um ěním , nýbrž zběhlostí, kdežto lékařství 
ano; uváděl jsem , že toto, lékařství, m á prozkoum ánu i p řiro
zenost předm ětu své péče i příčinu toho, co dělá, a může 
vědecky odůvodnit každou z těchto věcí; proti tomu to druhé, 
náležící ke slasti, jíž  je s t věnována veškerá jeho  péče, docela 
bez um ění jde  za tím to svým cílem , nic neprozkoum avši ani 
přirozenost slasti ani příčinu, vede si takřka veskrze bez ro 
zum né úvahy a nic nerozpočítá, zachovávajíc cvikem  a zběh- 

b lostí jed ině pam ět zvyklého dění, a tím  také opatřuje příjem né 
požitky. Pozoruj tedy nejprve tohle, zdali to je  podle tvého 
zdání náležitá řeč a jsou-li i v pom ěru k duši jin á  taková 
zam ěstnání, jedna  odborná v plném  sm yslu toho slova, m ající 
jakousi péči o největší dobro pro duši, a druhá k tom uto lhos
tejná, jež  však zase m ají vypozorováno, jako  tomu je  tam, 
jed iné to, jakým  způsobem  by duši vznikala slast, kdežto o tom, 
která ze slastí je  lepší či horší, ani nezkoum ají, ani se o nic 

c jiného nestarají než jedině o to, aby způsobovala libost, ať už 
lépe nebo hůře. M ně se totiž, Kalliklee, zdá, že jsou, a já  tvrdím , 
že něco takového je  lahodění, ať už jd e  o tělo nebo o duši nebo
o něco jiného, čemu by se připravovala libost bez zření na to, 
co je  lepší a co je  horší. Nuže, co ty? Přidáváš se ke mně s tým ž 
m íněním  o těchto věcech, či mi odporuješ?

Kall. N eodporuji, naopak připouštím  to, aby ti tvá rozprava 
došla konce a abych se zavděčil tuhle Gorgiovi. 

d Sókr. Zdalipak se tahle věc m ůže vztahovat jen  k jedné duši, 
a ke dvěm a nebo m nohým  nem ůže?

! . 500d G O R G I A S
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Kall. N ikoli, nýbrž m ůže se vztahovat i ke dvěm a i k m no
hým.

Sókr. Tedy je  zajisté m ožno působit libost zároveň celém u 
shrom áždění, beze všeho zření na to, co je  nejlepší?

Kall. Já  m yslím , že ano.
Sókr. M ůžeš tedy říci, k terá to jsou zam ěstnání, která tohle 

dělají? Nebo raději, chceš-li, já  budu dávat otázky, a o kterém  
zam ěstnání se ti bude zdát, že mezi ně náleží, řekni ano a v opač
ném  případě ne. N ejprve se podívejm e na hru na píšťalu, e 
N ení-li to podle tvého m ínění, K alliklee, taková věc, že sleduje 
jen  naši libost a o nic jiného  se nestará?

Kall. M ně se zdá, že ano.
Sókr. A stejně zajisté i všechny takové výkony, jako  napří

klad hra na kitharu, ta o závodech?
Kall. Ano.
Sókr. A co cvičení sborů a skládání dithyram bů? N ezdá se 

ti, že je  také takové? D om níváš se, že se K inésias, syn M elé- 
tův,5S) nějak o to stará, aby pověděl něco takového, čím  by se 
posluchači stávali lepším i? Či naopak předvádí, co by bylo 502 
líbivé pro zástup diváků?

Kall. Toto druhé je  jasné, Sókrate, aspoň pokud jde  o Kiné- 
sia.

Sókr. A co jeho  otec M elés? M yslíš, že hleděl na největší 
dobro, když zpíval ke kithaře? Nebo snad nehleděl ani na 
největší libost -  vždyť svým zpěvem  nudil diváky. Nuže tedy 
pozoruj: nezdá se ti, že všechno hran í na kitharu i skládání 
dithyram bů je  vynalezeno pro libost?

Kall. Zajisté.
Sókr. A co tenhle velebný a podivuhodný druh básnictví, b 

tragédie ,60 oč ta usiluje? Je snad podle tvého m ínění je jí  snahou 
a úsilím  jed iné  to, aby způsobovala libost divákům, či také vším 
způsobem  se přičiňovat, aby neřekla nic takového, cokoli by 
jim  sice bylo příjem né a po chuti, ale co by bylo m ravně špatné,
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kdežto je-li něco nepříjem né a přitom  prospěšné, aby to i m lu- 
Vllf  1 zPřvala, ať z toho m ají radost nebo ne? K terým  z obou 
způsobů je  podle tebe zařízeno tragické básnictví?

c Kall. Je jasné, Sókrate, že sm ěřuje spíše k libosti a aby se 
zavděčilo divákům.

Sókr. A neřekli jsm e prve, Kalliklee, že takováto věc ie 
lahodění?

Kall. Ovšemže.

Sokr. Nuže, kdyby někdo sňal z poezie hudbu i rytm us
i metrum, zdalipak nezbývají pouhé řeči?

Kall. Nutně.

Sókr. A  tyto řeči jsou  m luveny k velkém u zástupu a k lidu?
Kall. Ano.

d Sókr. Tedy básnictví je  jakási dém égorie .61
Kall. Patrně.

Sokr. Je to patrně rétorská dém égorie; či se ti nezdá že 
básníci v divadlech řeční? ’

Kall. Zajisté.

J ó k r .^  N yní tedy jsm e nalezli jis tý  druh rétoriky, jehož se 
uzivá před takovým  shrom ážděním , v kterém  jsou  společně
i děti i ženy i muži a otroci i svobodní, rétoriky, která se nám  
Pnlis nelíbí; neboť o n í tvrdím e, že slouží k lahodění.

Kall. Ovšemže.

Sókr. Dobrá; a co rétorika před shrom ážděním  lidu v A thé- 
e nách a před shrom ážděním i svobodných mužů v jiných  obcích, 

cim  je  nám  asi tato? Zdalipak podle tvého m ínění řečníci, když 
mluví, h ledí vždy k největším u dobru a m ají ten cíl, aby občané 
působením  je jich  řečí byli co nejlepší, či i tito m ají snahu 
za vděč ováti se svým  spoluobčanům , a nedbajíce pro svůj 
vlastní zájem zájmu společného, zacházejí s lidem  jako  s dětmi,

503 toliko se pokoušejí se mu zavděčovati, ale nic se nestarají o to 
bude-li působením  toho lepší či horší? ’

Kall. Tohle už není jednoduchá otázka; jsou  totiž řečníci,
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kteří se při svých řečech starají o občany, ale jsou  i takoví,
0 jakých ty mluvíš.

Sókr. To stačí. N ebo ti když je  tahle věc dvojí, jeden  je jí druh 
je  patrně lahodění a ošklivá dém égorie, kdežto druhý je  krásný, 
totiž činit, aby duše občanů byly co nejlepší, a vším  způsobem  
se snažit m luviti, co je  nejlepší, ať to bude posluchačům  pří
jem né nebo nepříjem né. Ale ty js i ješ tě  nikdy neviděl takovéto b 
rétoriky; nebo jestliže  můžeš jm enovati z řečníků někoho tako
vého, proč o něm  nepovíš i mně, kdo to je?

Kall. Ne, bůh ví, nem ohu ti jm enovat žádného, aspoň z ny
nějších řečníků.

Sókr. A  co ze starých, můžeš některého jm enovat, jehož 
působením  se A théňané stali lepším i od té doby, co on začal 
m luvit k lidu, kdežto v dřívější době byli horší? Já  totiž nevím , c 
kdo to je .

Kall. Což o Them istokleovi jsi neslyšel, že to byl dobrý muž,
1 Kim ón i M iltiadés i tenhle nedávno zem řelý Perik lés ,62 jehož 
jsi i ty slýchal m luvit?

Sókr. Ano, ač jestliže  to je  pravá dobrost, Kalliklee, o čem 
jsi dříve mluvil, naplňovat žádosti i své vlastní i ostatních; pakli 
však ne tohle, nýbrž to, co jsm e byli nuceni uznati později 
v průběhu rozpravy -  totiž splňovat jen  ty žádosti, jejichž 
naplňování dělá člověka lepším , kdežto ty, jejichž naplňování 
je j dělá horším , nesplňovat, a to že je  jis té  um ění že by se d 
byl některý z těch mužů osvědčil takovým to, to nevím , jak  bych 
mohl říci.

Kall. V šak nalezneš, budeš-li dobře hledat.
Sókr. Nuže hezky klidně pozorujm e a vizme, zdali se některý 

z nich osvědčil takovým. Tedy hleď, je-li pravda, že m už dobrý 
a m luvicí ve prospěch největsího dobra nebude m luvit své řeči 
jen  tak maně, nýbrž se zřením  na jis tý  cíl. Je tomu právě tak 
jako  u všech jiných odborných pracovníků, z nichž každý 
postupuje ve svém díle ne se slepým  výběrem  prostředků, nýbrž e
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tak, aby mu to, na čem pracuje, nabylo jistého tvaru. Tak 
například se podívej, chceš-li, na malíře, stavitele domů, stavi
tele lodí, na všechny ostatní odborníky, na kterékoli z nich chceš, 
jak  každý z nich klade každou kladenou složku v jistém  řádu 
a přinucuje, aby se jedno k druhém u hodilo a bylo s tím  v sou-

504 ladu, až by bylo celé dílo sestaveno, uspořádáno a upraveno. 
A mezi jiným i odborníky také ti, o kterých jsm e před chvílí 
m luvili, odborníci zabývající se těly, učitelé tělocviku a lékaři, 
takto upravují tělo a pořádají. Uznáváme, že tomu tak je, či ne?

Kall. Budiž tomu tak.
Sókr. Tedy jestliže se dostane domu pořádku a úpravy, je  

dobrý, pakli je  neuspořádán, špatný?
Kall. Ano.
Sókr. N ení-li to také tak s lodí? 

b Kall. Ano.
Sókr. A jistě , řeknem e, i s našim i těly?
Kall. Ovšemže.
Sókr. A co s duší? Bude dobrá, jestliže se dostane do nepo

řádku, či nabude-li jistého  pořádku a jisté  úpravy?
Kall. Podle toho, co předchází, je  nutno uznati i toto.
Sókr. A jaké jm éno m á u těla ten stav, který vzniká z pořádku 

a úpravy?
Kall. M yslíš asi zdraví a sílu. 

c Sókr. Ano. A jaké  zase ten stav, který vzniká z pořádku 
a úpravy v duši? Pokus se nalézti a říci to jm éno právě tak jako  
onde.

Kall. Pročpak je  neříkáš sám, Sokrate?
Sókr. Je-li ti to m ilejší, já  je  řeknu; a ty, bude-li se ti zdát, že 

m ám  pravdu, přisvědč, pakli ne, dokaž, že to není správné, 
a nepřipouštěj to. Podle mého m ínění tedy spořádanost těla má 
jm éno „zdravý stav“ a z něho v něm  vzniká zdraví i jiné  dobré 
vlastnosti těla. Je tom u tak, či není?

Kall. Jest.
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Sókr. A spořádanost a úpravnost duše má jm éno „zákonitý d 
stav“ a „zákon“ a jím  se lidé stávají zákonitým i a řádnými; a to 
je  spravedlnost a um ěřenost. Ano, či ne?

Kall. Budiž.
Sókr. N uže tedy jistě  k tom uto bude hleděti onen řečník, 

řečník vzdělaný a dobrý, a podle toho bude předkládati duším  
všechny své řeči i všechno své jednání, a bude-li dávat nějaký 
dar, podle toho jej dá, a jestliže  bude něco brát, podle toho to 
odejme, m aje svou mysl stále obrácenu k tomu, aby jeho  e 
spoluobčanům  vznikala v duších spravedlnost a opouštěla je  
nespravedlnost, a aby v nich vznikala um ěřenost a opouštěla je  
nezřízenost, a aby v nich vznikala jin á  dobrost a odcházela 
z nich špatnost. Připouštíš to, či ne?

Kall. Připouštím .
Sókr. Ano, neboť jaký  by byl v tom  prospěch, Kalliklee, 

dávati nem ocném u tělu, které by bylo v špatném  stavu, m nož
ství nejchutnějších jídel nebo nápojů nebo cokoli jiného, co mu 
nijak více neprospěje nebo naopak podle spravedlivého úsudku 
udělá ještě  hůře? Je tomu tak?

Kall. Budiž. 505

Sókr. Ano, neboť není, m yslím , pro člověka prospěšno žít se 
špatným  stavem  těla; vždyť tak je  nezbytně i jeho  žití špatné.
Či není tomu tak?

Kall. Ano.
Sókr. Jistě také zdravém u člověku lékaři ve většině případů 

dovolují ukájeti své žádosti, jako například, aby se, m á-li hlad, 
po chuti najedl nebo, má-li žízeň, napil, kdežto nem ocném u 
takřka nikdy nedovolují, aby si dopřával, čeho se mu chce. 
Uznáváš tohle i ty?

Kall. Arciže. 5

Sókr. A  co se týče duše, můj m ilý, není tu tatáž zásada?
Pokud je  v špatném  stavu tím, že je  nerozum ná, nezřízená, 
nespravedlivá a bezbožná, je s t ji třeba uzavírati před žádostm i
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a nenechávat ji dělat něco jiného, než z čeho by byla lepší; ano, 
či ne?

Kall. Ano.
Sókr. Takto je  totiž asi lépe pro duši samu?
Kall. Ovšemže.
Sókr. U zavírat ji před tím, čeho si žádá, zdalipak to není 

držet ji  v kázni?
Kall. Ano.
Sókr. Býti držena v kázni je  tedy pro duši lepší nežli ne

ukázněnost, jak  ses ty prve dom níval, 
c Kall. N evím , co tím  m yslíš, Sókrate; ale ptej se někoho 

jiného.
Sókr. Tento muž nesnáší,63 aby také sám nabýval prospěchu, 

kdyby se poddával tomu, o čem  je  řeč, kázni!
Kall. Také mi nic na tom  nezáleží, co ty hovoříš, a až dosud 

jsem  ti odpovídal jen  kvůli Gorgiovi.
Sókr. D obrá; co tedy udělám e? Přeruším e svou rozpravu 

uprostřed?
K all.To je  tvá věc. 

d Sókr. A le říká se, že ani pohádka se nesm í nechávat upro
střed vypravování, nýbrž až se j í  nasadí hlava, aby nechodila 
bez hlavy. Nuže tedy odpověz i na zbylé otázky, aby nám  naše 
rozprava dostala hlavu.

Kall. Jaký jsi násilník, Sókrate! Ale buď tak laskav a nech 
tuhle rozpravu být, anebo rozm louvej s někým  jiným !

Sókr. N uže tedy, kdo jiný  je  k tomu ochoten? Totiž jen  
abychom  nenechali rozpravu nedokončenu!

Kall. A sám bys nem ohl tu věc probrat, buď že bys sám 
souvisle vykládal nebo že by sis sám odpovídal? 

e Sókr. Ano, aby se mi stalo podle Epicharm a ,64 že bych sám 
jediný stačil na to, co předtím  m luvili dva muži. A však bojím  
se, že tak je  to nezbytně nutné. Ovšem  jestliže to učiním e, 
m usím e, jak  m yslím , m y všichni mít horlivou snahu dověděti
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se, co je  pravda a co nepravda ve věcech, o kterých mluvím e; 
neboť je  společné dobré pro všechny, aby se to jasně ukázalo.
Já tedy vyložím , ja k  se to podle m ého m ínění má; jestliže  pak  506 
se někom u z vás bude zdát, že sám sobě projevuji souhlas proti 
skutečné pravdě, m usíte mě zadržovat a vyvracet m á tvrzení.
Vždyť ani já  nem ám  vědění o tom, o čem  kdy m luvím , nýbrž 
hledám  společně s vámi, takže jestliže  se ukáže, že můj odpůrce 
m á v něčem  pravdu, já  první mu to připustím . Toto ovšem  
pravím , jestliže se vám zdá, že je  třeba přivésti naši rozpravu 
ke konci; pakli nechcete, nechrne ji už být a odejděm e.

Gorg. M ně se nezdá, Sókrate, že bychom  měli již  odejít, 
nýbrž m yslím , že bys ty měl tu věc probrat do konce; a patrně b 
se tak zdá i ostatním . Přeji si totiž i já  sám tě slyšet, jak  sám 
probíráš, co ještě  zbývá.

Sókr. V šak i já  sám, Gorgio, bych rád ještě  rozm louval tuhle 
s Kallikleem , dokud bych mu nesplatil řečí A m fionovou za řeč 
Z éthovu .65 Když však ty, Kalliklee, nechceš spolu se mnou 
dokončit rozpravu, aspoň tedy mě poslouchej a zadržuj mě, 
bude-li se ti zdát, že v něčem  nem ám  pravdu. A jestliže  mi 
budeš dokazovat nepravdu, nebudu se na tebe m rzet jako  ty na c 
m ne, nýbrž budeš u mne zapsán jako  největší dobrodinec .66

Kall. M luv, příteli, sám a dokonči to.
Sókr. Poslouchej tedy a já  zopakuji od začátku naši rozm lu

vu. Je snad příjem né a dobré totéž? -  N ení to totéž, jak  jsm e 
souhlasně uznali já  a Kalliklés. -  A  m á se příjem né dělat pro 
dobré, či dobré pro p říjem né? -  P říjem né pro  dobré. -  P ří
jem né pak je s t to, co svým příchodem  působí, že cítím e libost, d 
dobré pak, čeho přítom ností jsm e dobří? -  Ovšem že. -  Avšak 
dobří jsm e i my i všechno ostatní, cokoli je  dobré, příchodem  
nějaké dobrosti? -  M ně se zdá, že to je  nutné, K alliklee. -  
A však dobrost každé jednotlivé věci, i nářadí i těla a také duše
i každého živočicha, nedostavuje se náhodou, nýbrž pořádkem , 
správností a um ěním , které je s t každé z těch věcí věnováno; je
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tom u tak? -  Ano, já  tak soudím . -  Tedy dobrost každé věci 
e je s t v tom, aby byla pořádně urovnána a uspořádána? -  Řekl 

bych, že ano. -  Tedy když vznikne ve věci jistý  řád, j í  samé 
vlastní, čin í každou jednotlivou věc dobrou? -  M ně se zdá -  
A tak tedy i duše m ající svůj řád je  lepší než duše neuspořáda-

n f r  N utně· “  Avšak duše m ající řád je  jis tě  spořádaná? -  Ano, 
507 jak  by nebyla? -  A spořádaná duše je  um ěřená? -  Zcela nu tně’

-  Tedy um ěřená duše je  dobrá. Já nem ám , co bych k tomu řekl 
jinak, milý Kalliklee; jestliže  ty máš, pouč nás.

Kall. M luv, příteli.

Sókr. Tvrdím  tedy, že je-li um ěřená duše dobrá, je  duše, 
která je  v opačném  stavu proti um ěřené, špatná; to pak je , jak  
jsm e viděli, duše nerozum ná a nezřízená. -  O všem že. -  A č lo 
věk um ěřený patrně koná, co se patří, stran bohů i stran lidí; 
neboť by nebyl um ěřený, kdyby nekonal, co náleží, pravda? -  

b N utné je  tomu tak. -  A když koná, co se patří, stran lidí, jedná  
patrně spravedlivě, a když stran bohů, zbožně; kdo pak jedná 
spravedlivě a zbožně, je  nutně spravedlivý a zbožný. -  Tak 
j e s t . - A  dále nutně i statečný; vždyťnení v lastností um ěřeného 
muze ani pronásledovat ani utíkat, kde nenáleží, nýbrž jen  tam, 
kde je  třeba utíkat nebo se za něčím  hnát, ať to jsou  činy nebo 
lidé a slasti nebo strázně, a kde je  třeba, pevně vytrvávat; takže 

c je  zcela nutno, K alliklee, že um ěřený muž, ja k  jsm e vyložili, 
když je  spravedlivý a sta tečný  a zbožný, je  dokonale  dobrý, 
a že cokoli dobrý dělá, dělá dobře a krásně, a kdo dobře 
jedná,^ ze se m á dobře a je  blažen a šťasten ,67 kdežto  člověk 
špatný a zle jed n a jíc í nešťasten; to je  patrně ten, kdo je  
v opačném  stavu nežli um ěřený, člověk nevázaný, jeh o ž  ty 
js i vychvaloval.

Ja  tedy soudím o těchto věcech takto a tvrdím , že to je  
pravda; a jestliže to je  pravda, musí, jak  se podobá, ten, kdo 

d chce být šťasten, jiti za um ěřeností a cvičiti se v ní, kdežto před 
nezřízeností má každý z nás ubíhat, co mu nohy stačí, a zařizo-
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vat svůj život nejraději tak, aby nic nepotřeboval trestání, ale 
kdykoli se ukáže taková potřeba buď u něho sam ého nebo 
u někoho jiného z blízkých, u jednotlivce nebo u obce, je  třeba 
uložit pokutu a trestat, jestliže  má být šťasten. To je  podle mého 
zdání cíl, na který jest v životě hleděti, a k tomu má člověk 
napínat všechny síly i své vlastní i obce, aby byla spravedlnost e 
a um ěřenost tam, kde má být blaženost; tak m á jednati, a ne aby 
nechával své žádosti nezřízeny a usiloval je  naplňovati, zlo 
neúkojné, veda život lupiče. V ždyťby takový člověk nebyl milý 
ani jiném u člověku, ani bohu; neboť není schopen žít ve spo
lečnosti, a s kým není společenství, s tím patrně není přátelství.
Ř íkají m oudří m užové, Kalliklee, že i nebe a země i bozi a lidé 508 
m ají mezi sebou společenství, přátelství, uspořádanost, um ěře
nost a spravedlnost, a proto nazývají, m ilý druhu, tento svět 
kosm em ,68 řádem, a ne nespořádaností ani nevázaností. Ale ty, 
ja k  se mi zdá, přes všechnu svou m oudrost si těchto věcí 
nevším áš a nepozoruješ, že rovnost, ta geom etrická ,69 m á velký 
význam  i mezi bohy i mezi lidmi, kdežto podle tvého m ínění je  
třeba pěstovat zásadu „míti víc“ ; nedbáš totiž geom etrie. Dob- b 
rá; buďto tedy m usím e vyvrátit tuhle m yšlenku a dokázat, že 
šťastní nejsou šťastni získáním  spravedlnosti a um ěřenosti, ne
šťastní {jak získáním  špatnosti, nebo je-li tato m yšlenka správ
ná, je  třeba zkoum at, které důsledky z n í vycházejí. V ycházejí 
z ní, Kalliklee, všechny ony dříve řečené věci, při kterých ty 
ses m ne tázal, zdali je  m yslím  vážně, když jsem  tvrdil, že je  
třeba žalovat i sebe sam a i svého syna i přítele, jestliže  dělá 
něco nespravedlivého, a k tomu že je s t užívati rétoriky. A o čem 
ses dom níval, že to Pólos připouští jen  ze studu, to tedy bylo 
pravda, že činit bezpráví je  právě o tolik horší nežli bezpráví 
snášet, o kolik je  to ošklivější; a kdo chce být v správném  c 
sm yslu odborníkem  v rétorice, m usí tedy být spravedlivý a zna
lý věcí spravedlivých, což zase podle slov Pólových uznal 
Gorgias, dohnán byv k tomu studem.
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K dyž tomu tak jest, podívejm e se, co asi je  to, co ty mi 
vytýkáš, zdali to je  správné, či ne. Tvrdíš tedy, že já  nedovedu 
pom oci ani sám sobě ani žádném u z přátel nebo blízkých, ani 
zachránit z největších nebezpečí, nýbrž že jsem  vydán na m ilost 
a nem ilost každém u, kdo chce, právě tak jako  lidé stižení 

d bezectím  jsou  v číkoli moci, at už je  chce — abych užil tvého 
silného výrazu -  pohlavkovat n eb o jím  odním at jm ěn í n e b o je  
vypuzovat z obce nebo dokonce zabit; a byti v takovém to stavu 
je  prý ze všeho nejošklivější, jak  praví tvá řeč. K terá je  proti 
tomu m á řeč, bylo již  opětovně pověděno, ale nic nebrání říci 
to ještě  jednou: Já tvrdím , Kalliklee, že dostávat neprávem  

e políčky není nejošklivější věc, ani snášet, když mi někdo řeže 
mé tělo nebo uřezává mi měšec s penězi, nýbrž biti m ne a mé 
a řezat neprávem , to že je  i ošklivější i horší, a okrádati i v o tro
ctv í uváděti i vloupávati se do domu a vůbec dopouštěti se 
jakéhokoli bezpráví i na mně i na mých věcech že je  pro toho, 
kdo bezpráví činí, i horší i ošklivější nežli pro m ne, jenž to 
bezpráví snáším . Tyto m yšlenky, které se nám  tam nahoře 

509 v dřívější části rozpravy ukázaly, jsou, jak  já  tvrdím , drženy 
a svázány -  i když je  to poněkud silný výraz -  železným i 
a ocelovým i důvody, jak  by se aspoň takhle zdálo; jestliže  ty 
jich  nerozvážeš nebo někdo silnější než ty, není m ožno, aby měl 
pravdu, kdo by m luvil jinak, než m luvím  nyní já; neboť m á řeč 
je  stále táž, že totiž já  nevím , jak  se tyto věci mají, že však nikdo 
z těch, s kterým i jsem  se setkal, jako právě nyní, nem ůže ujít 

b posm ěchu, jestliže  m luví jinak . Já  tedy zase soudím , že se ty 
věci m ají takto; a jestliže tomu tak jest a jestliže je  bezpráví 
největším  zlem pro toho, kdo je  činí, a ještě  větším  nad toto 
největší -  je-li to m ožno -  činit bezpráví a nebýt trestán, jaká 
je  to pom oc, o které lze říci, že by byl člověk doopravdy 
sm ěšný, kdyby j í  sám pro sebe nedovedl užiti? Ne snad ta, která 
by od nás odvrátila největší škodu? Zcela nutně nejošklivější 
je , když člověk nem ůže poskytnout ani sám sobě ani svým
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přátelům  a blízkým  pom oc v tom to případě, na druhém  m ístě c 
pak, jde-li o pom oc při druhém  zlu, na třetím , jde-li o třetí, a tak 
dále; podle toho, jaká  je  velikost každého zla, taková je  i krása 
schopnosti pom áhat proti každém u z nich a taková je  i hanba 
to nedovést. Je tomu snad jinak, či takto, Kalliklee?

Kall. Jinak ne.
Sókr. Pokud tedy jde o ty dvě věci, činit bezpráví a snášeti 

je , tvrdím e, že větší zlo je  bezpráví činit a m enší bezpráví 
snášeti. Co by si tedy člověk měl opatřit, aby si pom ohl tak, že 
by měl tento obojí prospěch, i z toho, že by nečinil bezpráví,
i z toho, že by jem u nebylo činěno? M oc, či chtění? M yslím  to d 
takto: zdalipak mu tehdy nebude činěno bezpráví, jestliže  ne
bude chtít, aby mu bylo činěno, či mu nebude činěno tehdy, 
jestliže si opatří moc, aby mu nebylo činěno?

Kall. Z řejm ě je  pravda toto druhé, opatří-li si moc.
Sókr. A jak  je  to s činěním  bezpráví? Stačí snad již  to, když 

nechce činit bezpráví -  tu totiž nebude činit bezpráví - ,  či je  
třeba ještě  k tomu si opatřit jakousi moc a jakési um ění, protože e 
jinak  bude činit bezpráví, když se tomu nenaučí a v tom  se 
nevycvičí? Odpověz mi, K alliklee, přím o na tuto věc: Zdá se ti, 
že jsm e byli já  a Pólos správně přinuceni v dřívější části 
rozpravy uznat, že nikdo dobrovolně nečiní bezpráví, nýbrž že 
ti, k teří č in í bezpráví, dělají to všichni bez své vůle? Či ne?

Kall. M ysli si, Sókrate, že tom u tak jest, abys přivedl ke 510 
konci svou rozpravu.

Sókr. A k tom u tedy, abychom  nečinili bezpráví, je s t si 
opatřiti, jak  se podobá, jakousi moc a jakési umění.

Kall. Ovšem že.
Sókr. K terépak je  to tedy um ění připravující k tomu, aby se 

člověku nedělo žádné bezpráví nebo aspoň co nejm éně? Po
hleď, m áš-li na m ysli totéž jako  já . M ně se zdá, že to je  tohle.
Buď m usí být člověk sám členem  vlády ve své obci nebo snad
i sam ovládcem , anebo aspoň přítelem  vládnoucí ústavy.
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b  ̂ K a lL V m ,  Sokrate, ja k  jsem  já  hotov pochválit, kdykoli co

d o b ře ' ? T° hle jSÍ P° dle m éh°  m ínšní P° véděl velmi

Sókr. N uže dívej se i na toto, bude-li se ti zdát, že mám 
pravdu. Přátelství mezi jednotlivým i lidmi je  podle m ého m í
něni co m ozna největší tam, kde je  přítelem , jak  říkají staří 
a m oudn, podobný podobném u .70 N em yslíš tak i tv?

Kall. Zajisté.

Sokr  Kde tedy je  vládcem  surový a nevzdělaný tyran tu

c iv ri h ' ^  ' t ;  j uh°  ° bCÍ někd°  m n° hem  lepší’ J istě by se ho 
tyran bal a nikdy by se upřím ně nem ohl stát jeho přítelem

Kall. Tak jest.

Sokr. Ani kdyby byl někdo m nohem  horší, ani toho; neboť
yran y jím  opovrhoval a nikdy by o něho vážně nestál jako

o přítele. J
Kall. I to je  pravda.

Sokr. Zbývá tedy jako  vážný přítel pro takovéhoto tyrana 
jed iné ten, kdo je  s ním  stejné povahy, totéž jako  on haní i chválí 

d a pn tom  je  ochoten dát nad sebou vládnout a být poddán 
vladaři. Ten bude m ít v téhle obci velikou moc, tomu nikdo bez 
trestu neučiní bezpráví. N ení tomu tak?

Kall. Ano.

Sokr. Kdyby si tedy v této obci některý mladý muž pom yslel ■
„Jakým  způsobem  bych já  měl velkou moc a nikdo mi nečinil

ezpráví? , pro toho je , jak  se podobá, tato cesta, aby si hned
z m ladí zvykal mít z téhož radost a totéž nelibě nést jako  jeho
pan a pripravoval se, aby byl onomu co nejvíce podoben N ení 
tomu tak? '

Kall. Ano.

e Sókr  Tím to tedy jis tě  dosáhne, že mu nebude činěno bezprá
ví a ze bude mít, jak  vy říkáte, velkou moc ve své obci.

Kall. Ovšemže.

Sókr. D osáhne snad i toho, aby nečinil bezpráví? Či ani
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zdaleka ne, ač bude-li podoben vladaři, člověku nespravedlivé
mu a u toho bude m ít velkou moc? Já  m yslím , že právě naopak 
bude ta pnprava  u něho sm ěřovat k tomu, aby byl schopen činit 
co nejvíce bezpráví a přitom  nebyl trestán, což?

Kall. Je patrno, že ano.

Sokr. Tedy jeho  údělem bude největší zlo, když bude mít 511 
bídnou a zohavenou pro napodobování pána i pro svou

moc.

Kall. N evím , jak  to pokaždé obracíš své řeči sem  a tam, 
Sokrate; či nevíš, že tenhle napodobitel připraví onoho nenapo
dobujícího o život, bude-li chtít, a odejm e mu jeho  jm ění?

Sokr. Vím, dobrý Kalliklee, neboť nejsem  hluchý a mno- b 
hokrát jsem  to slyšel prve od tebe a od Póla i skoro ode všech 
ostatních v naší obci;71 ale poslouchej i ty mne, že ho sice 
p řiprav í o život, bude-li chtít, ale že to udělá člověk špatný 
člověku dobrému.

Kall. A není právě tohle urážlivé?
Sókr. Ne, aspoň pro toho ne, kdo má rozum, jak  ukazuje 

U l  Se dom niváš, že si m á člověk připravovat to, aby co 
nejdelsi dobu žil, a že je  třeba pěstovat ta umění, která nás 
pokaždé zachraňují z nebezpečí, jako  je  ta rétorika, kterou ty c 
mne vybízíš pěstovat, jež  zachraňuje na soudech?

Kall. Ano, při Diovi, a dobře ti radím!
Sokr. Tak, můj m ilý? Zdá se ti snad i um ění plovat nějakým  

vznešeným  um ěním ?
Kall. V í bůh, že ne.

Sókr. A přece i to zachraňuje lidi ze smrti, kdykoli se octnou 
v něčem  takovém , kde je  třeba tohoto umění. Jestliže však se ti 
zdá toto m alicherným , já  ti povím  důležitější, než je  toto, totiž d 
um ění korm idelnické, které zachraňuje ze svrchovaných ne
bezpečí netoliko duše, nýbrž i těla i statky, právě tak jako 
rétorika. A toto um ění je  nenáročné a skrom né a netváří se 
honosně, jako  by vykonávalo něco znam enitého, nýbrž když
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vykoná totéž, co řečnické um ění na soudě, že totiž šťastně sem 
někoho dopraví přes nebezpečné m oře z Aiginy, vezme za to, 
tuším , dva oboly, a jestliže  z Egypta nebo z Pontu, tu za tohle 

e veliké dobrodiní -  že zachránilo, jak  jsem  právě řekl, i cestu jí
cího i jeho  děti a jm ěn í a ženy -  po vylodění v přístavu vezm e 
nanejvýš dvě drachm y a sám m istr toho um ění, který to vyko
nal, vystoupí z lodi a chodí podél m oře a podél lodi se skrom 
ným  vzhledem .72 U m í si totiž, m yslím , rozvážiti, že není 
zjevné, kterým  z cestujících prospěl, když je  nenechal utonout, 

512 a kterým  uškodil, nebot ví, že je  nevylodil o nic lepším i, než 
ja c í byli, když vstoupili na loď, ani na těle ani na duši. Tu tedy 
rozvažuje, že není správné soudit takto: jestliže  někdo, kdo je  
stižen na těle velikým i a nezhojitelným i nem ocem i, neutonul, 
ten prý je  nešťasten, že nezahynul, a žádný prospěch mu od 
něho nebyl prokázán, kdežto jestliže někdo má m noho nezho
jite lných  nem ocí v tom, co je  cennější než tělo, ve své duši, ten 
prý má žít a tom u prospěje, jestliže bude zachráněn buď z moře 

b nebo ze soudu nebo odněkud odjinud — ne, nýbrž ví, že pro 
člověka zkaženého není lépe žít, neboť jeho život je  nutně 
špatný.

Z  těchto důvodů není zvykem, aby se korm idelník velebil, 
ačkoli nás zachraňuje, ani, můj milý, stavitel válečných strojů, 
jenž  druhdy dovede zachránit ne méně než vojevůdce, neřku-li 
než korm idelník; vždyť někdy zachraňuje celá m ěsta .73 Zdá se 
ti snad, že je  na úrovni soudního řečníka? A přece, Kalliklee, 

c kdyby chtěl m luvit jako  vy a velebit své dílo, m ohl by vás 
zasypat důvody, kdyby m luvil a vybízel, že se m usíte stát 
staviteli strojů, že ostatní zam ěstnání nejsou nic; látky by měl 
jis tě  dostatek. Ale ty nicm éně jím  pohrdáš i jeho  um ěním  
a jm éna „strojník“ bys o něm  užil jako nadávky a nechtěl bys 
dát jeho  synovi svou dceru, ani by sis sám nechtěl vzít jeho  
dceru. A přece hledím e-li k tomu, jak  vychvaluješ svou věc, 
jakým  právem  pohrdáš stavitelem  strojů a těmi ostatním i, o kte-

100

G O R G I A S I, 512d

rých jsem  právě m luvil? Vím, že bys řekl, že js i lepší a z lepší d 
krve. Avšak jestliže  pojem  lepší neobsahuje to, co si já  myslím , 
nýbrž pouze v tom záleží dobrost, zachraňovat sebe i své věci, 
a přitom  být jakýkoli, tu se stává sm ěšným  to tvé hanění
i stavitele strojů i lékaře i všech ostatních um ění, která jsou 
vy tvořena  pro záchranu. A le, m ůj drahý, viz, zdali ušlech tilé  
a dobré nen í něco jiného  nežli zachraňovati a býti zachraňo
ván. M ožná totiž, že tu to  věc, žít k ra tš í nebo delší čas, m á e 
opravdový m už nechat bý t a nem á lpěti na  životě, nýbrž m á 
ty to  věci odevzdati bohu a uvěřit ženám , že nikdo nem ůže 
uniknouti svému osudu ,74 a m á hledět na druhou věc, jakým  
způsobem  by tento život, který m á prožiti, prožil co nejlépe, 
zdali tak, že by se připodobňoval tomu zřízení obce, v kterém  513 
žije75 -  a podle toho tedy ty se máš nyní stát co nejpodobnějším  
athénském u lidu, jestliže chceš být u něho oblíben a m ít velikou 
m oc ve své obci. V iz, zdali tohle prospívá tobě i mně, aby se 
nám  nestalo, můj drahý, co se vypravuje o těch, které strhují 
m ěsíc z nebe, o Thessalkách :76 dobytí této rtioci v naší obci bude 
nám  spojeno s nasazením  toho, co m ám e nejm ilejšího. Jestliže 
však se dom níváš, že tě některý člověk naučí nějakém u tako
vém u um ění, které tě udělá velmi m ocným  v této obci, aniž bys b 
byl podoben jejím u zřízení, ať v lepším  nebo v horším  směru, 
nesprávně uvažuješ, jak  se mi zdá, K alliklee; nestačí totiž být 
pouhým  napodobite lem , nýbrž m usíš jim  být od přirozenosti 
podoben, je s tliž e  chceš m ít opravdový úspěch v p řá te lstv í 
s dém em  athénským , a ví bůh, i s D ém em  Pyrilam povým .77 
Kdo tě tedy udělá jem u nejpodobnějším , ten tě učiní, když c 
toužíš být politikem , odborníkem  v politice i v rétorice; neboť 
každý m á rád, když se m luví řeči podle jeho vlastního způsobu, 
kdežto na ciz í způsob se m rzí -  ač nem áš-li ty nějaké jiné  
m ínění, ty m á m ilá duše. M ám e proti tomu nějakou nám itku, 
K alliklee?

Kall. Tak nějak -  nevím , jak  -  se mi zdá, že máš pravdu,
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Sókrate, ale děje se se m nou totéž, co s většinou lidí: nejsem  od 
tebe zcela přesvědčen.

Sókr. To proto, Kalliklee, že láska, kterou tě poutá dém os78 
a která je  v tvé duši, se staví proti mně; ale jestliže  budem e opět 

d a opět prohlížet tyto sam é věci, budeš přesvědčen. N uže vzpo
meň si, ze jsm e řekli, že jsou dva druhy činností sm ěřujících 
k pěstování jednak  těla, jednak  duše, jeden hledící na libost, 
druhý, při kterém  se člověk nechce zavděčiti, nýbrž usilovně 
bojuje, h ledící na největší dobro. N ebylo to tchle, co jsm e tehdy 
zjistili?

Kall. Ovšemže.
Sókr. A není-li pravda, že jeden druh, ten, který sm ěřuje 

k libosti, je  nedůstojný a není to nic jiného  než lahodění, ano? 
e Kall. Budiž ti to tak, jestliže  chceš.

Sókr. A druhý způsob, aby to, co pěstujem e, bylo co nejlepší, 
ať to je  tělo nebo duše?

Kall. Ovšemže.
Sókr. N em ám e se tedy snad přičiňovat, abychom  takto pěs

tovali svou obec i své spoluobčany, že bychom  samy občany 
dělali co nejlepším i? Neboť bez této věci, jak  jsm e nalézali 

514 předtím , není nic plátno poskytovati nějaké dobrodiní, jestliže  
totiž u těch, k teří hodlají získat buď mnoho peněz nebo vládu 
nad někým  nebo kteroukoli jinou moc, nebude ušlechtilé a dob
ré sm ýšlení. Řeknem e, že tom u tak je?

Kall. Ovšem , je-li ti libo.
Sókr. Nuže, K alliklee, kdybychom  se s úm yslem  být veřejně 

činni navzájem  pobízeli k stavění, k provádění největších sta
veb, buď hradeb nebo loděnic nebo chrám ů, zdalipak bychom  

b nem useli prozkoum at sebe samy a nejprve vyšetřit, zdali rozu
m ím e tomu um ění stavitelství, či nerozum ím e, a u koho jsm e 
se mu naučili? Ano, či ne?

Kall. Ovšemže.
Sókr. Za druhé jistě  to, zdali jsm e kdy soukrom ě vystavěli
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nějakou stavbu, buď pro některého z přátel nebo pro sebe samy, 
a zdali je  tato stavba krásná, či ošklivá. A kdybychom  při tom 
zkoum ání nalézali, že naši učitelé byli dobří a proslulí a že jsm e 
vystavěli m noho krásných staveb, jednak  společně se svým i c 
učiteli, jednak  i po odloučení od nich sami o sobě, tehdy, když 
by tomu s nám i tak bylo, bylo by rozum né dáti se do děl 
veřejných; pakli bychom  nem ohli poukázat ani na svého učitele 
ani se vykázat stavbami, buď že bychom  nem ěli žádnou nebo 
sice m noho, ale takových, které by za nic nestály, tu by věru 
bylo nerozum né pokoušeti se o veřejné stavby a vespolek se 
k nim  pobízet. Řeknem e, že to je  správná řeč, či ne? d

Kall. Ovšem že.
Sókr. Tak je  tom u jistě  se vším , například kdybychom  se při 

pokuse o veřejnou činnost navzájem  pobízeli, vydávajíce se za 
schopné lékaře, podívali bychom  se jistě  já  na tebe a ty na  mne: 
„Nuže, pro bohy, jak  se m á sám Sókratés se zdravím  svého těla?
N ebo byl již  někdo jiný  přičiněním  Sokratovým  zbaven nem o
ci, buď otrok nebo svobodný?" A já , myslím , bych se díval na 
podobné věci u tebe; a kdybychom  nalézali, že se naším  
přičiněním  nezlepšil zdravotní stav nikoho ani z cizinců ani e 
z m ěsta, ani m uže ani ženy, tu by, Kalliklee, ví bůh, bylo věru 
sm ěšno, aby lidé dostoupili takového stupně nerozum nosti, že 
dříve, než bychom  v soukrom í mnoho vykonali jakž takž a také 
m noho s úspěchem  a než bychom  se dostatečně vycvičili ve 
svém  um ění, že bychom  se pokoušeli, jak  se říká, učit se 
hrnčířství na džbánu79 a i sam i se pokoušeli bý t veřejně činni
i jin é  takové k tomu vybízeti: nezdá se ti nerozum ným  takto 
jednati?

Kall. Arciže.
Sókr. A nyní, příteli, když se ty sám právě začínáš zabývat 515 

veřejnou činností a také m ne k n í vybízíš a káráš mě, že se j í  
nezabývám , měli bychom  se navzájem  prozkoum at: „Podí
vejm e se, Kalliklés už udělal lepším  někoho z občanů? Jest
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někdo, kdo byl dřív špatný, nespravedlivý, nezřízený a nero
zum ný a přičiněním  K allikleovým  se stal ušlechtilým  a dob
rým, buď cizinec nebo z města, buď otrok nebo svobodný?" 

b Pověz mi, Kalliklee, co řekneš, bude-li se tě někdo takto dota
zovat? K terého člověka budeš jm enovat, že js i ho udělal svým 
stykem  lepším ? Proč váháš odpovědět, je-li pravda, že je  tu 
nějaké tvé dílo vykonané ještě  v soukrom í, dříve než ses po
koušel o činnost veřejnou?

Kall. Chceš m ít vždycky vrch, Sokrate.
Sókr. A le vždyť se netáži proto, že bych chtěl m ít vrch, nýbrž 

že doopravdy chci vědět, jakým  způsobem  by se m ěla podle 
tvého m ínění u nás vésti správa veřejného života. Budeš se nám  

c snad starat, až přijdeš k obecním  věcem, o něco jiného, než 
abychom  my občané byli co nejlepší? Což jsm e už několikrát 
souhlasně neuznali, že tohle m á dělat politik? U znali jsm e, či 
ne? O dpovídej! Uznali jsm e, já  odpovídám  za tebe. Jestliže tedy 
m á dobrý muž opatřovat své obci toto, nyní si vzpom eň na ony 
muže, o kterých jsi m luvil před malou chvílí, a řekni mi o nich, 

d zdali se ti ješ tě  zdá, že byli dobrým i politiky, Periklés, Kim ón, 
M iltiadés a Them istoklés.

Kall. Zajisté.
Sókr. Tedy jestliže byli dobří, je  patrno, že každý z nich dělal 

své spoluobčany z horších lepšími. D ělal, či ne?
Kall. Ano.

Sokr. Tedy když Periklés začínal řečnit před lidem , byli 
tenkrát A théňané horší, nežli když řečnil naposled?

Kall. Snad.
Sókr. Ne snad, můj m ilý, nýbrž nutně to vyplývá z uznané 

m yšlenky, je-li pravda, že on byl dobrý politik.
Kall. Nu a co?

e Sókr. Nic. Ale řekni mi ještě  tohle, zdali se říká o A théňa- 
nech, že se činností Perikleovou stali lepším i, či zcela naopak, 
že byli od něho zkaženi. Já totiž slýchám , že Periklés udělal
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A théňany líným i, zbabělým i, žvanivým i a chtivým i peněz, 
když jim  první stanovil platy za občanské úkony .80

Kall. To jsi slyšel od těch s rozbitým a ušim a ,81 Sokrate.
Sókr. Ale tohle už nem ám  z doslechu, nýbrž vím  to jistě , já  

jako  ty, že zpočátku byl Periklés ve vážnosti a že ho A théňané 
neodsoudili žádným  potupným  rozsudkem , dokud byli horší; 
avšak když se jeho  působením  stali dokonalým i, odsoudili 516 
Periklea na konci jeho  života pro krádež a m álem  by ho byli 
potrestali i smrtí, patrně jako  člověka nedobrého .82

Kall. A co? Proto snad byl Periklés špatný?
Sókr. Aspoň kdyby byl takový opatrovatel oslů, koní a volů, 

jis tě  by se zdál špatným, kdyby se ukázalo, že v době, kdy je  
přijal do své péče, ani ho nekopali ani netrkali ani nekousali, 
a on způsobil, že z divokosti tohle všechno dělají. Či se ti nezdá 
špatným  kterýkoli opatrovatel kteréhokoli zvířete, který přijm e b 
zvířata krotší a udělá je  divočejším i, než je  přijal? Zdá se ti, či 
ne?

Kall. O všem že, abych ti udělal po vůli.
Sókr. Udělej mi tedy i tohle k vůli a odpověz: Je i člověk 

jeden  z živočichů, či ne?
Kall. Ano, jak  by ne?
Sókr. N epečoval Periklés o lidi?
Kall. Ano.
Sókr. N uže tedy zdalipak by se nebyli m ěli, jak  jsm e právě 

uznávali, státi jeho  působením  z nespravedlivějších spravedli
vějším i, jestliže  je  pravda, že o ně pečoval on, dobrý politik?

Kall. Ovšem že. c
Sókr. A spravedliví jsou  jistě  m írní, jak  řekl H om ér ;83 co 

říkáš ty? N ení tomu tak?
Kall. Ano.
Sókr. A však on je  věru udělal divočejším i, než jak  je  přijal, 

a to proti sobě samému, čeho by si byl nejm éně přál.
Kall. Chceš, abych s tebou souhlasil?
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Sókr. Ano, jestliže  se ti zdá, že m ám  pravdu.
Kalí. Tedy budiž tom u tak.
Sókr. Jestliže je  učinil divočejším i, jis tě  také i nespravedli

vějšími a horším i? 
d Kall. Budiž.

Sókr. Podle toho tedy Periklés nebyl dobrým  politikem .
Kall. Ty říkáš, že ne.
Sókr. V í bůh, že také ty, podle toho, co js i uznával. Teď mi 

zase pověz o K im ónovi:84 nevypověděli ho ti, které pěstoval, 
ostrakism em  z obce, aby po deset let nezaslechli jeho hlasu? 
A neudělali Them istokleovi zrovna totéž a nepotrestali ho 
k tomu vyhnanstvím ? 85 A neodsoudili M iltiadaM arathónského 

e k tom u, aby byl vhozen do propasti, a nebyl by tam býval 
vskutku uvržen, kdyby nebyl zakročil úřadující člen rady?86 
A přece, kdyby to byli bývali dobří muži, jak  ty tvrdíš, nikdy 
by se jim  tyhle věci nebyly staly. Jistě nevidím e, že by dobří 
řidiči vozů zpočátku pevně seděli na vozech, ale když si své 
koně vypěstují a sami se stanou lepším i vozataji, tehdy že by 
vypadávali; není tomu tak ani při vozatajském  um ění, ani 
v žádné jiné  činnosti; či tobě se zdá, že ano?

Kall. To ne.
Sókr. Pravdivá tedy byla, jak  se podobá, výše řečená slova, 

517 že se, pokud víme, nevyskytl v této naší obci žádný dobrý 
politik. Ty js i uznával, že za naší doby žádný, ale za dřívější že 
jistě  takoví byli, a vybral js i za příklad tyto muže; avšak o nich 
se ukázalo, že byli rovni nynějším , takže jestliže byli řečníky, 
neužívali ani pravé rétoriky -  neboť to by byli nepadli -  ani 
rétoriky lahodící.

Kall. A však žádný z nynějších politiků, Sókrate, nikdy ne
b vykoná ani zda leka  takové činy , ja k é  vykonal k terýko li 

z těchto.
Sókr. M ůj drahý, ani já  nekárám  ty muže jakožto  služebníky 

obce, ale zdá se mi, že byli služebnější než nynější a dovednější
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pro to, aby opatřovali obci, čeho si žádala. Ale aby dávali těm 
žádostem  jiný sm ěr a nepovolovali jim , přem louvajíce a donu
cujíce k tomu, čím  by se občané byli měli státi lepším i, v tom 
se oni politikové takřka nic nelišili od nynějších; a to je s t jediný c 
úkol dobrého politika. Co se týče zřizování lodí a hradeb 
a loděnic a m noha jiných takových věcí, i já  s tebou souhlasím , 
že v tom  byli oni schopnější nežli nynější. Sm ěšnou tedy věc 
dělám e já  a ty ve své rozm luvě; neboť po všechen ten čas, co 
spolu rozm louvám e, bez přestání se stále točím e kolem  jedné 
a téže věci a navzájem  si nerozum ím e. Já  aspoň m yslím , že jsi 
m nohokrát uznal a pochopil, že tahle pěstící činnost je  i v oboru d 
těla i v oboru duše dvojí; jedna je  služebná, kterou je  možno 
opatřovati pokrm , kdykoli naše těla m ají hlad, a nápoj, kdykoli 
žízní, a kdykoli mrznou, oděv, pokrývky, obuv a jiné  věci, 
k terých si obyčejně těla žádají -  a schválně ti uvádím  tytéž 
příklady, abys to snáze pochopil. O patřovatelem  těchto věcí jest 
buď kram ář nebo obchodník nebo výrobce některé z těchto 
věcí, pekař nebo kuchař nebo tkadlec nebo švec nebo koželuh; e 
a tu není divu, že když je  takovým  opatřovatelem , že se zdá sám 
sobě i ostatním  lidem  pěstitelem  těla každému, kdo neví, že 
vedle všech těchto um ění jest zvláštní um ění gym nastické 
a lékařské, jež  je s t vskutku pěstování těla a kterém u také příslu
ší vládnouti nade všemi těm ito um ěním i a užívati jejich  výkonů, 
protože ví, který druh jídel nebo nápojů je  prospěšný pro zdraví 518 
těla, kdežto všechna tahle ostatní um ění to nevědí. Proto tedy 
jsou  mezi činnostm i zabývajícím i se tělem  ta ostatní um ění 
otrocká, služebná a sprostá, kdežto um ění gym nastické a lé
kařské jsou  po právu jejich  pány.

Ze je  tomu právě tak i v oboru duše, někdy se mi zdá, že to 
chápeš, když to pravím , a souhlasíš, jako  bys věděl, co říkám; 
ale za m alou chvíli přicházíš s tvrzením , že v naší obci byli b 
dokonalí politikové, a když se tě ptám , kteří, ukazuješ mi, jak  
se mi zdá, lidi v politice velmi podobné těm, jako  kdybys mi
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v oboru gym nastiky na mou otázku po dobrých pěstitelích těla 
b u d  z m inulé nebo z přítom ně doby zcela vážně tvrdH že t i  e 
P ar T heanon a M ithaikos, spisovatel díla o sicilském  ku- 
charstvi, a vinám ík S aram bos," to že byli neobyčejní p ě " ite lé  
tel jeden  ze mel podivuhodné koláče, druhý masa, tře tí vína 
T u b y  ses snad zlobil, kdybych ti já  řekl: „Člověče, nic nerozu 
m is gym nastice; ty mi jm enuješ přisluhovatele a dodavatele 
zadost!, kteri vsak ničem u řádném u o nich nerozum ějí k teří při

d cT  r 0>tl 2 Vykrmí 1ÍdCm jeJ 'Ch bud-  o ichd chváleni, ale přitom  jim  zkazí i staré maso; ale oni ve své
nezkušenosti nebudou dávat vinu svých nem ocí a ztráty starého
m asa svým hostitelům , nýbrž až jim  o m noho p o z d ě f n S
presycovaní přinese nem oc, protože se dělo nezdravě budou

i W  3 tem ’ bUd° U"H m ° CÍ’ udělaJf něco zlého kteří
onv H -  ° U PráVě nablíZkU 3 bUd° U jim  něco rad lt> kdežto ony dnvejsi pravé vinílcy svého neštěstí, budou velebit.**

, A . ’ K alllklee> děláš nyní něco tom uto velmi podobného· 

A ,héňany· “
51 q u Se’ ZC ° m UCinÍIi obec velikou; že však ie půso

N e 3  bezCuh ^  ^  ZdUřeM & naM hIá· l°  ηβΡ ° ^ ·N ebot bez um erenosti a spravedlnosti naplnili obec přístavy

a Μ ν Τ η Γ  ‘  hHradbamÍ 3 P° Platky 3 tak° VymÍ hloupostm i; 
když pak p n jd e  tento záchvat té nemoci, současné rádce

velebit ° Vat’ ΐ  ThemÍStoklea a K im «na a Periklea budou 
velebit pravé viníky toho neštěstí; snad se vrhnou na tebe
nedas-h si pozor, a na m ého přítele A lkibiada, až budou pozbý-

ne s t ^ n í T v  t°’h eh°  nW ě nab y l1 ’ 1 SVýCh Starýdl StatkŮ’ ačko!l nejste viníky toho nestesti, nýbrž snad jen  spoluviníky.
V sak jest jis ta  nerozum ná věc, která se, ja k  vidím, i nyní děje

J t Wr  1 ™  * °  tCCh mUŽÍch staré doby- Pozoruji totiž že 
kdykoli obec jedná s některým  z politiků jako  s provinilcem ’, že
o tezce nesou a naříkají, jako by se jim  děly hrozné věci: když

prokazali obci -  tak m luví -  mnoho dobrodiní, tu prý jsou  od

108

G O R G I A S I, 519c

ni nespravedlivě ničeni. Ta celá věc je  nepravda, neboť žádný c 
náčelník obce by nikdy nem ohl být nespravedlivě zahuben od

t/v á Ctěmamk t’ tefé $tf  V Č de· Sk0r°  86 t0tlŽ Zdá’ že se totéž ava tem, k ten  se vydavají za politiky, jako  těm, kdo se čin í
odborníky v m oudrosti. N eboťi ti sofisté, muži v jiných věcech 
ak m oudn, dělají tuhle pošetilost: tvrdí, že jsou  učiteli dobrosti 

a přitom  m nohokráte žalují své žáky, že jim  čin í bezpráví tím ’
Jim nechteji platit mzdu a prokazovat jim  i jinou povinnou’ 

vděčnost, ačkoli jim  bylo od nich prokázáno dobrodiní. K terá d 
vec by m ohla být více proti rozum u než tato řeč? Jak by m oM  
ide k ten  se stali dobrým i a spravedlivým i, když jim  byla od 

učitele odňata nespravedlivost a dána spravedlivost, křivdit 

S S a í?  N ezdá se ti tohle podivné, p říte li? -P řin u til 

o d p o v íd S  Pr° neSt d00pravdy Celou řeč’ že js i mi nechtěl

f Ť  nCd° Vedl mlUVk’ kdyby li nikdo neodpovídal? 
ká J  K- °  avse’ Ze an° ’ asp™  nyn í r°zpřádám  dlouhé řeči, e 
když m, nechceš odpovídat. Avšak, příteli, řekni, při bohu 
který chrám  přátelství, nezdá se ti něčím  proti rozum u, když

věku°že kd tWdlh “  " é \ ° h0  Udělal d° brým ’ Vytyká t0mu čl°- 
je  pak špatný? °  ” ^  d° brím ^  Ů̂ ·  *

Kall. Ano, mně se zdá.

v;)i^ ' N f ' ýCháŠ takové řeči od těch> k teří tvrdí, že vychová- vaji lidi k dobrosti?

Kall. Zajisté; ale proč bys m luvil o bezvýznam ných lidech?89 520 
Sokr. Co vsak bys řekl o těch, k teří tvrdí, že sto jí v čele obce 

a o ni pečují, aby byla co nejlepší, a přitom  si zase na ni stěžují 
dyz se jim  naskytne příležitost, jako  na nejhorší? D om níváš 

se ze se tihle něčím  liší od oněch? Totéž, vzácný příteli je 
sofista a retor, nebo něco blízkého a podobného, jak  jsem  já  
pravil Polovi; ale ty pro neznalost m yslíš o jedné věci, o réto- b 
nce , ze to je  něco velmi krásného, kdežto druhou pohrdáš
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V pravdě však je  sofistika o tolik krásnější věc než rétorika, oč 
je  krásnější zákonodárství než soudnictví a gym nastika než 
lékařství. Já také jsem  se dom níval, že jedině politickým  řeční
kům  a sofistům  nenáleží, aby činili výčitky tomu, co sami 
vychovávají, že je  k nim  zlé, sice že touto samou řečí zároveň 
žalují i sami na sebe, že nic neprospěli těm, kterým , jak  tvrdí, 
prospívají. N ení tomu tak?

Kall. Ovšemže.
Sókr. A jed ině těmto by jistě  náleželo, ja k  se podobá, dát své 

dobrodiní na úvěr bez m zdy, ač je-li pravda, co říkají. Neboť 
když se někom u dostane nějakého jiného dobrodiní, například 
že se působením  učitele tělocviku stane rychlým  běžcem , ten 
by snad mohl nedat povinnou odplatu, kdyby mu učitel tělocvi
ku dal svou práci na úvěr a ne tak, že by si s ním  sm luvil mzdu 
a nejraději zároveň s vyučováním  rychlosti si bral ty peníze; 
vždyť lidé, m yslím , nečiní bezpráví pomalostí, nýbrž nespra
vedlností; pravda?

Kall. Ano.
Sókr. Nuže tedy jestliže někdo odním á právě tuto věc, ne

spravedlnost, nem usí se bát, že mu bude někdy učiněno bezprá
ví, nýbrž on jediný m ůže bezpečně dát na úvěr toto dobrodiní, 
ač jestliže vskutku někdo dovede lidi činiti dobrým i. N ení tomu 
tak?

Kall. Ano.
Sókr. Z těchto důvodů tedy, jak  se podobá, dávat za peníze 

rady jiného  druhu, jako  například ve stavitelství nebo v ostat
n ích um ěních, není nic ošklivého.

Kall. Podobá se.
Sókr. Ale když jde o tu věc, jakým  způsobem  by byl někdo 

co nejlepší a jak  by co nejlépe spravoval svůj dům nebo svou 
obec, tu se pokládá za ošklivé odepříti radu, jestliže se za to 
nezaplatí; pravda?

Kall. Ano.

Sókr. Patrně totiž je  příčina toho ta, že jediné toto dobrodiní 
způsobuje v tom, kom u se ho dostalo, snahu odm ěniti se dobro
diním , takže se to zdá krásný zjev, jestliže se dobrodinci tohoto 
způsobu navzájem  dostane dobrodiní, pakli však ne, ošklivý. 
M ají se ty věci takto?

Kall. M ají.
Sókr. Urči mi tedy, ke kterém u druhu péče o obec mě 

vybízíš, k tomu, abych vší silou pracoval, aby byli A théňané co 
nejlepší, podobně jako  lékař, či abych jim  sloužil a hleděl se 
jim  svým jednáním  zavděčit? Řekni mi pravdu, Kalliklee, neboť 
jako  js i začal ke mně upřím ně mluvit, je  spravedlivo, abys až 
do konce mluvil, co si m yslíš. I nyní odpověz hezky přímo!

Kall. Pravím  tedy, že abys jim  sloužil.
Sókr. To mě tedy vybízíš, ušlechtilý muži, k lahodění.
Kall. Libo-li ti, nazývej mě třeba M ysem ,90 Sókrate; neboť 

jestliže to nebudeš dělat -
Sókr. Neopakuj, co jsi už m nohokrát řekl, že mě připraví

o život, kdokoli bude chtít, abych ti zase já  neopakoval, že 
zbaví života člověk špatný člověka dobrého; ani mi neříkej, že 
mi odejm e, jestliže něco budu m ít, abych zase já  neřekl, že když 
mi to odejme, nebude toho moci dobře užít, nýbrž jako  m i to 
nespravedlivě odňal, tak toho bude potom  nespravedlivě užívat, 
a jestliže  nespravedlivě, ošklivě, a jestliže  ošklivě, zle.

Kall. Z dá se mi, Sókrate, že příliš důvěřuješ, že by se ti nic 
z toho nem ohlo stát, jako bys žil docela stranou a nem ohl být 
pohnán  před soud od č lověka snad zcela  špatného a n ičem né
ho!

Sókr. Jsem  tedy opravdu nerozum ný, Kalliklee, jestliže ne
m yslím , že by se v této naší obci m ohlo každém u cokoli stát. 
A však tohle vím  dobře, že budu-li snad postaven před soud 
a bude mi hrozit něco z toho, o čem  ty m luvíš, bude můj žalobce 
nějaký špatný člověk — neboť žádný řádný člověk by nepohnal 
před soud člověka nevinného - ,  a nebylo by nic divného,
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o & M v l 1? 1 k Smr,i' C t ó ' ' b^  11 **■· P«>í -o
Kall. Ovšemže.

n e ř e k H e d ^ ^ Í T ’ ^  ^  JSem jeden  Z ™ála A lhéň^nů, abych 
1 1 ^ }:  Udmhéní V P^  s rn /s lu

politiku . P rotože tedy ty řeč Ζ έ  ^ ΐ  P n V ° U
s úm yslem  se zavděčí t f  nýbrž se z ^ m  Z  

e na největší příjem nost, a nechci dělat to, co m ftv  d a ^

— nebUdU m ít Pfed S° Udem CO m ,^ t T u m ě
Z t M ^ JSem mlUVÍ1 k P ó lo v i; ^ d u  totíž souzen 
jak o  by byl pred dětmi souzen lékař na žalobu kuchařovu

so u d e ?  S  í  "  hájl1 tak° Vý Č1° Věk oudce, kdyby proti němu někdo pronášel tuto žalobu- n - , ·
™ „oh„ λ  muž z

h u b e n o ™ ! ! ' ” ™ · T P“  η“ ηί2ί uv“ 2P6« * ° v á „ fm 
ažrzni” „ e i a k o í  ■ "áp°je “ ‘■“ « v í,

zlého postavení? Kdybv řekl nravH,,· τ  - - iy u o to llo to Hsioi a ^ ·  vu>uy reKj pravdu: „Toto všechno isem iá

Z  “ f  *  »  -  -  «
Kall. Snad; m usím e si to mysleti

S [ o N: z í ž e b y b y iv e v e ik í c h “ - » “ ^

bvl'?n™,,Vlm’ Z- jy :'CJ1S“' ' ""lC něco líÍk'ov íl"> Stalo, kdybych byl postaven pred sond. Neboť nebndu moci jim  
P Uen-nost,. které jsen, jin, 0p atfi, ; „  on, ^

U “ ni kdeŽ,° j í  " ' 2áVÍdfm mi ,ěm· k,cř(J ' < * « « -
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„Spravedlivě já  toto všechno m luvím  a k vašem u prospěchu

f o t “ ů Vé' ' ' ín i " ‘C Ji" éh0; a *ak Snad b“d “ m “ S“  " * “ ·

Kall. A  zdá se ti, Sókrate, že se má dobře člověk, když je 
v o b c i v takovém to postavení a není schopen sám sobě pom á-

Sokr  Ano, Kalliklee, jestliže  m á tu jednu věc, kterou js i ty 
m nohokrát uznal: jestliže zjednal pom oc sám sobě tím, že se 
ani k lidem  ani k bohům  nedopustil ničeho nespravedlivého ani d 
slovem  ani cínem. O tomto způsobu pom áhání samému sobě

n Z  7 1  m n ° h° krát UZnali’ že ->e nej lepší. Kdyby mi tedy
dokazoval, ze nejsem  schopen poskytnouti tuto pom oc 

ani sam sobe, ani nikom u jiném u, styděl bych se, ať bych byl 
usvědčován před m noha lidmi nebo před málo nebo sám jediný 
od sebe jediného, a kdybych měl pro tuto neschopnost u m řití 
m rze o y me to; ale kdybych končil život pro nedostatek 
ahodici retonky, vím dobře, že bys mě uviděl snášeti sm rt e 

lehce. N ebot sam eho um írání se nikdo nebojí, kdo není docela 
nerozum ný a nem užný, ale strach je  před pácháním  bezpráví· 
vzdyt přijití do říše Hádovy s duší plnou m nohých vin je 
nejhorsi ze všech neštěstí. Jestliže chceš, jsem  ochoten ti doká
zat vypravováním , že tomu tak jest.

Kall. Když js i dovyložil i ostatní věci, vylož i toto 
Sókr. N uže poslouchej -  tak zač ín a jí -  velm i k rásné  523 

vypravovaní, jez  ty snad budeš pokládat za báji, jak  se dom ní
vám, ja  vsak za vypravování skutečnosti; věci, které hodlám  
vypravovat, budu ti vypravovat s předpokladem , že jsou  pravdi
vé. Jak praví Hom ér, rozdělili si vládu Zeus, Poseidon a Plú- 
t°n  když ji  dostali od otce. Byl pak za K rona ten zákon

k t e ř í  " · ? nym' StálC jCSt mezi bohy -  aby ten člověk, 
který prožil svůj život spravedlivě a zbožně, odešel po smrti na b
ostrovy b ažených a tam bydlil ve vší blaženosti daleko od
všeho zlého, ale kdo zil nespravedlivě a bezbožně, aby šel do
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žaláře pokuty a trestu, je jž  nazývají Tartaros. Soudci byli za 
K rona a ještě  v novější době, za vlády Diovy, živ í nad živým i, 
a ti konali soud v onen den, kdy měl člověk skonati; tu se 
rozsuzovalo špatně. Tedy Plútón i správcové z blažených ostro- 

c vů šli a řekli D iovi, že jim  chodí na obojí m ísta lidé, k teří toho 
nezasluhují. I řekl Zeus: „Však já  tomu učiním  konec. N yní se 
špatně rozsuzuje. Neboť souzení podstupují soud oblečeni; jsou 
totiž souzeni zaživa. A tu m nozí," pravil, „kteří m ají duše 
špatné, jsou  oděni v krásná těla i v urozenost a bohatství, a když 
se koná soud, přicházejí jim  m nozí svědkové dosvědčit, že žili 

d spravedlivě; a tu soudcové jednak  jsou  od těchto uváděni ve 
zm atek a zároveň i sami soudí oblečeni, m ajíce před svou duší 
jako  závoje oči, uši i celé tělo. Toto všechno se jim  staví do 
cesty, i jejich  vlastní obleky i obleky souzených. N ejprve tedy ,“ 
řekl, „jest učiniti konec tomu, aby napřed věděli o své smrti; 
nyní totiž o ní vědí napřed. Toto je st tedy již  přikázáno Pro- 

e m étheovi, aby tom u u nich učinil konec. Dále je s t je  souditi 
svlečené ze všech těchto věcí; proto jest třeba je  souditi po 
smrti. I soudce m usí být nahý, po smrti, aby svou duší samou 
prohlížel samu duši každého člověka přímo po jeho  smrti, beze 
všech příbuzných a zanechaje na zemi všechnu onu výpravu, 
aby bylo rozsuzování spravedlivé. Já tedy, m aje znám ost těchto 

524 věcí dříve nežli vy, učinil jsem  soudci své syny, dva z Asie, 
M inóa a Rhadam anthya, a jednoho z Evropy, Aiaka; tito tedy, 
až zemřou, budou souditi na louce, na rozcestí, z kterého vedou 
dvě cesty, jedna na ostrovy blažených, druhá do Tartaru. A lidi 
z Asie bude souditi Rhadam anthys, lidi z Evropy Aiakos; 
M inóovi pak dám právo rozhodovati, jestliže  by ti druzí dva 
byli na pochybách, aby se lidem dostávalo co nejspravedlivější
ho rozsudku o jejich  cestě ." 94 

b To je , Kalliklee, co jsem  já  slyšel a o čem  věřím , že to je  
pravda; a z toho vypravování vychází podle mého úsudku asi 
toto. Sm rt není, jak  se mi zdá, nic jiného než rozloučení dvou

věcí, duše a těla, od sebe navzájem ; když pak se tedy od sebe 
rozloučí, jedno i druhé z nich skoro stejně podržuje svůj stav, 
který m ělo, i když člověk žil. Tělo m á svou přirozenost i všech
ny zjevné znám ky pěstění a přestálých dějů. Tak například c 
jestliže  něčí tělo bylo zaživa velké buď od přirozenosti nebo 
výživou nebo obojím , i po sm rti je  jeho  m rtvola veliká, a jestliže 
byl tlustý, je  tlustý i po smrti a tak dále; anebo jestliže nosil 
dlouhé vlasy, je  i jeho m rtvola vlasatá. Anebo jestliže  byl někdo 
trestanec a měl zaživa na těle jako  stopy po ranách jizvy  buď 
od bičů nebo od jiných způsobů zranění, jest to viděti i na těle 
m rtvého, nebo jestliže něčí údy byly zaživa zlom ené nebo 
vym knuté, jsou tytéž věci patrné i na mrtvém. Jedním  slovem, d 
jak  měl kdo uzpůsobeno tělo zaživa, takové vlastnosti jsou 
patrny i po smrti, buď všechny nebo většina jich, na nějaký čas.
A právě totéž je  podle mého zdání i s duší, Kalliklee; všechno 
je  patrné na duši, když se svleče z těla, i přirozené znaky
i dojmy, které člověk přijal do duse od každé jednotlivé věci, 
kterou se zabýval. Když tedy přijdou před soudce, ti z Asie před e 
Rhadam anthya, Rhadam anthys je  zastaví a prohlíží duši jedno
ho každého, nevěda, čí jest, ale často, chopě se velikého krále 
nebo některého jiného krále nebo vladaře, uvidí, že na jeho  duši 
nen í nic zdravého, nýbrž že je  zešlehána a plna jizev  od křivých 
přísah a nespravedlnosti, kteréž známky mu vtiskl do duše 525 
každý jeho  skutek, a že je  všechno pokřiveno od lži a ješitnosti 
a nic že na ní není přím ého, protože vyrostla bez pravdy; a uvidí, 
že duše je  od zvůle, rozm ařilosti, zpupnosti a nem ím osti v je d 
nání naplněna nesouladem  a ošklivostí; když pak to uvidí, beze 
cti pošle tuto duši hned do vězení, kde m á pak snášeti náležitá 
muka.

Uloženo pak je  každém u, komu se dostává trestu, je-li od 
jiného  správně trestán, buďto aby se stával lepším  a měl z toho b 
prospěch, nebo aby se stával příkladem  pro ostatní, aby jin í 
vidouce utrpení, která snáší, ze strachu se polepšovali. Prospě-
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chu nabývají s trestem  od bohů i od lidí ti, kteří se proviní 
vinam i zhojitelným i; přece však jim  vzniká ten prospěch i zde
i v říši H ádově z utrpení a bolestí; neboť jinak  není m ožno se 

c zbavovati nespravedlnosti. K teří se však proviní nejhorším i 
způsoby a pro tyto viny se stanou nezhojitelným i, z těch se 
stávají příklady; ti sami již  nenabývají žádného prospěchu, 
protože jsou nezhojitelní, ale jin í nabývají prospěchu, kdo je  
vidí, jak  navždy trp í největší a nejbolestnější a nejhroznější 
m uka, jsouce tam v H ádu v tom žaláři vystaveni přím o jako  
příklady, na podívanou a na výstrahu nespravedlivým , k teří tam 

d kdy přicházejí. Z  těch bude jedním  podle m ého soudu i A rche
laos, je-li pravda, co říká Pólos, i každý jiný, kdokoli je  tako
vým  tyranem ; dom nívám  se pak, že se mezi tyto výstražné 
příklady dostali většinou lidé z třídy tyranů, králů, vladařů 
a politiků, neboť ti se pro svou volnost jednání dopouštějí 
největších a nejbezbožnějších provinění. Svědčí o tom  i Hom ér; 

e ti totiž, kteří jsou podle jeho  líčení v Hádu na věčné časy 
trestáni, Tantalos, Sisyfos a T ityos ,95 jsou králové a vladaři; ale 
o Thersitovi96 a o kterém koli jiném  špatném  člověku soukro
m ém  nikdo v žádné básni nevypravuje, že je  trápen velikým i 
tresty jakožto nezhojitelný -  proto, tuším , že nem ěl moci; proto 
také byl šťastnější nežli ti, kteří měli moc. Jistě, Kalliklee, 

526 z m ocných bývají ti lidé, kteří se stávají i velmi špatným i; ale 
nic nepřekáží, aby se i mezi těm ito vyskytovali m užové dobří, 
a ti velm i zasluhují našeho obdivu. Je totiž těžké, Kalliklee, 
a hodno veliké chvály, jestliže ten, kom u se dostane veliké 
zvůle k nespravedlivém u jednání, prožije svůj život spravedli
vě. Takových bývá málo; ale i zde i jinde byli a m yslím  budou 

b lidé dokonalí v této ctnosti spravedlivě spravovat, cokoli se jim  
svěří. Jeden z nich, a to velmi slavný i u ostatních H ellénů, byl 
A risteidés, syn Lysim achův ;97 ale většina m ocných, vzácný 
příteli, jsou špatní lidé.

Jak  jsem  tedy řekl, když ten Rhadam anthys některého tako-
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vého dostane, jiného o něm  neví nic, ani kdo je  ani z jakého 
rodu, jenom  že je  to nějaký špatný člověk; a když to uvidí, pošle 
ho do Tartaru a opatří ho zvláštním  znam ením , zdali se mu zdá 
zhojitelným , či nezhojitelným ; ten pak, když tam přijde, trp í to, c 
co m u náleží. Někdy zase uvidí jinou duši, k terá žila zbožně 
a ve styku s pravdou, duši muže, který žil pro sebe v soukromí, 
nebo některého jiného, nejčastěji, jak  já  m yslím , Kalliklee, 
filosofa, který si ve svém životě hleděl svého a neoddával se 
m nohodělnosti; tu je  potěšen a pošle ji  na ostrovy blažených.
Právě totéž dělá i A iakos -  jeden  i druhý z nich soudí drže 
v rukou soudcovskou hůl - ,  ale M inós sedí a dozírá, jediný drže 
zlaté žezlo, jak  praví u H om éra O dysseus ,98 že ho viděl, d

se zla tým  žezlem  v rukou ja k  m rtvých duše tam soudí.

Já tedy, K alliklee, jsem  tím to vypravováním  přesvědčen a hle
dím , abych ukázal tom u soudci duši co nejzdravější; nechám  
tedy být pocty lid í a pěstuje pravdu doopravdy se vynasnažím , 
abych žil a také, až budu um írat, um íral co m ožná nejlepší, e 
V ybízím  pak i všechny ostatn í lidi, pokud m ohu, a také i tebe
-  odpovídaje tak tvém u vybízení -  k tom uto životu a k tom uto 
zápasu, který já  stavím  nad všechny u nás obvyklé zápasy, 
a m ám  ti za zlé, že nebudeš s to si pom oci, až ti nastane soud,
o kterém  jsem  právě m luvil, nýbrž až přijdeš před toho soudce, 
syna A ig in ina ," a on se tě chopí a povede tě k sobě, ty tam 
budeš stát s otevřeným i ústy a budeš m ít závrať ne m éně než 527 
já  tady a snad tě někdo i po líci potupně udeří a všelijak tě 
pohaní.

Snad se ti tedy tyto názory zdají jako  babskou pohádkou 
a pohrdáš jim i; a nebylo by nic divného jim i pohrdati, kdyby
chom  hledajíce mohli nalézti názory lepší a pravdivější, než 
jsou  ony. Takto však vidíš, že vy tři, k teří js te  nejm oudřejší 
z nynějších Hellénů, ty a Pólos a Gorgias, nem ůžete dokázat, b
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že je  třeba žiti nějakým  jiným  způsobem  než právě tím to, který 
se ukazuje prospěšným  i na onom světě. N aopak, v tak velikém  
m nožství m yšlenek proti ostatním  vyvráceným  pevně stojí je 
dině tato m yšlenka: m ám e se více stříci, abychom nečinili 
bezpráví, než abychom  je  nesnášeli, a m už se m á nade všechno 
více přičiňovat ne o to, aby se zdál dobrý, nýbrž aby byl dobrý, 
a to i v soukrom ém  i ve veřejném  životě; jestliže pak se stane, 
že je  někdo v něčem  zlý, m á býti trestán, a to je  druhé dobro -  

c první je  býti spravedliv - ,  totiž trestem  platit pokutu, a tak se 
stávati spravedlivým ; m ám e se vyhýbati všemu lahodění, aťjde
0 nás samy nebo o ostatní, o málo lidí i o m nožství; a rétoriky
1 veškerého jiného  jednán í je s t takto užívat vždy k spravedlivé
mu účelu.

Poslechni mne tedy a pojď spolu se m nou tam, kde budeš 
šťasten i zaživa i po smrti, jak  ukazuje naše rozprava. A nebraň 
se, jestliže  bude tebou někdo chtít opovrhovat jako  nerozum - 

d ným  a jestliže tě pohaní, ano, při D iovi, klidně snes i ten 
potupný políček; neboť se ti nestane nic hrozného, jestliže  se 
budeš cvičit v dobrosti a budeš vskutku řádný člověk. A teprve 
potom , až se takto společně vycvičím e, tehdy už se dám e -  
bude-li se zdát potřebí -  do politiky, nebo tehdy budem e 
rozvažovat, o čemkoli by se nám  zdálo, když budem e k uvažo
vání schopnější, než jsm e nyní. Je totiž ošklivé, když se takoví 
lidé, jakým i se nyní ukazujem e, vypínají, jako  by byli kdovíco, 

e lidé, k teří nikdy nem ají o týchž věcech téhož m ínění, a to 
o věcech nej důležitějších -  takového stupně nevzdělanosti 
jsm e došli. V ezm ěm e si tedy jako  za vůdce tu m yšlenku, která 
se tu nyní objevila a která nám  ukazuje, že tohle je  nejlepší 
způsob života -  cvičit se v spravedlnosti i v ostatní dobrosti 
a tak žít i umírat. Této m yšlenky tedy následujm e a vybízejm e 
k následování i ostatní lidi, a ne té, které ty důvěřuješ a ke které 
m ne vybízíš; neboť ta je  bezcenná, Kalliklee.
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