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KLEINIAS Z KRÉTY, ATHÉNSKY HOST, 

MEGILLQS Z LAKEDAIMONU.

Kleinias. Podle úmluvy přišli jsme všichni tři správ- St r 
ně, hoste, já, ty a tuhle Megillos, abychom uvážili, ja- 1 

kou asi rozpravou je třeba probrat otázku o moud
rosti, čeho důkladné promyšlení uvádí podle našeho 
mínění lidskou přirozenost v nejlepší poměr k moud
rosti, pokud jí je možno člověku nabýt. Ostatní věci 
totiž, které se týkaly dávání zákonů, jsme, jak myslí
me, všechny probrali; ale to, co je nejdůležitější na
lézti a vyložiti, totiž čemu by se měl smrtelný člověk 
naučit, aby byl moudrý, to jsme ani nevyložili ani ne
nalezli, a nyní se pokoušejme to nenechat bez odpo
vědi; neboť jistě bychom vykonali neúplně dílo, pro 
které jsme se všichni pustili do práce s úmyslem uči
nit ty věci jasnými od začátku do konce.

Ath. Milý Kleinio, dobře mluvíš, ale ovšem myslím, 
že uslyšíš podivnou řeč, a v jistém smyslu zase ne po
divnou. Zajisté pak mnozí lidé, přicházejíce do styku 
se životem, hlásají touž myšlenku, že nebude lidské 
pokolení blažené ani šťastné. Nuže tedy sleduj mě a 
podívej se spolu se mnou, zdali se ti bude o mně zdát, 
že i já spolu s nimi dobře mluvím o takovéto věci. 
Pravím, že není lidem možno, aby se stali blaženými 
a šťastnými, vyjímajíc několik málo — to tvrdím
o době, pokud žijeme; ale je krásná naděje pro člově-
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ka, že po smrti dosáhne všeho, proč by se za živa 
snažil žiti podle možnosti co nejkrásněji a po skonče
ní života dosáhnouti také takového konce — a to ne
říkám nějakou moudrost, nýbrž jen to, co všichni, 
Hellenové i barbaři, jakýmsi způsobem poznáváme, že 
vůbec přijíti na svět je zlé pro každého živého tvora; 
za prvé dostati se do stavu zárodků, potom zase se 
rodit a dále býti vyživován a vychováván, tyto vše
chny věci se provádějí tisícerými námahami, jak 

074 všichni soudíme. A život je asi příliš krátký při počí
tání nikoli trampot, nýbrž toho, co by každý pokládal 
za průměrné. Toto ponechává jakýsi oddech, jak se 
zdá, asi někde uprostřed lidského života; avšak rychle 
zastihne člověka stáří a to u každého způsobí, že by 
nikdo, kdo zrovna není pln dětského domnívání, již ni
kdy nechtěl znova začíti život, když by uvážil svůj 
život prožitý. A jaký mám asi důkaz pro tyto věci? 
Že taková je také přirozená povaha toho, co nyní svou 
rozpravou hledáme. Hledáme pak, kterým způsobem 
bychom se stali moudrými, v domnění, že všichni jed
notliví lidé mají nějakou takovouto schopnost; ale ta 
tehdy kvapem ubíhá, kdykoli někdo jde k některé 
moudrosti tak řečených umění nebo moudrostí nebo 
některých jiných domnělých vědomostí, neboť žádná 
z těchto nezasluhuje, aby byla pojmenována moud
rostí v těchto lidských věcech; duše však příliš věří a 
tuší, že tuto moudrost nějak přirozeně má, ale nedo
vede dobře vyzkoumat, co to jest a kdy a jak. Zdali 
pak se silně nepodobá tomu, co bylo řečeno, naše ne
jistota o moudrosti a naše hledání, jež vzniká v míře 
nad očekávání větší v každém z těch, kteří jsou mezi 
námi schopni rozumně prozkoumat sebe samy i jiné 
souhlasně všemi úvahami, vším způsobem konanými ?

E P I N O M I S

Řekneme, že se to nemá tak, či budeme souhlasit, že 
tomu tak je?

Klein. Budeme snad s tebou v tomto souhlasit, 
hoste, v naději, která by s tvou pomocí časem vznikla, 
že v budoucnosti nabudeme o těch věcech nejpravdi
vějšího mínění.

Ath. Tedy nejprve musíme probrat ostatní obory, 
které se sice nazývají znalostmi, ale nedělají moudrým 
toho, kdo je získává a má, abychom je odklidili 
s cesty a pokoušeli se naopak předložití si ty a těm se 
naučiti, kterých potřebujeme.

Nuže nejprve co se týče těch, kterých je nejprve 
potřebí smrtelnému tvorstvu, vizme, že jsou sice arci 
nejnutnější a opravdu první, avšak kdo se stává jich 
znalým, i když se snad na počátku zdál nějak zvlášť 
moudrým, nyní už nikterak není pokládán za moudré
ho, a spíše se mu dostává výtek pro takové umění. 9 

Řekneme tedy, jaké to jsou znalosti a že každý muž
— jistě všichni, komu jde o to, aby se zdálo, že by se 
stal mužem co nejlepším — se od nich odvrací skrze 
výtěžky moudrosti a činnosti. Budiž tedy uvedena na 
prvním místě ta znalost, která nás vyvedla ze stavu, 
kdy se živoci navzájem pojídali, a to tak, že nás od 
požívání jedněch, jak praví báje, úplně odvrátila, a co 
se týče druhých, zavedla u nás pojídání zákonné. Mi
lostivi nám buďtež — a také jsou — lidé dřívějších 
dob — věru ti, o kterých jsme nyní mluvili, buďte na 
prvním místě pozdraveni — ale dělat ječnou a pše
ničnou mouku a spolu se jí živit je sice jistě krásné 
a dobré, avšak nikdy to nebude chtít učinit muže do
konale moudrým; neboť toto samo, totiž jméno dělá
ní, způsobuje nechuť k dělaným výrobkům samým. 
Jistě pak ani veškeré zemědělství; neboť patrně ne
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odborným uměním, nýbrž přirozeným pudem podle 
vůle boží všichni vzděláváme zemi. A dále ani sestro
jování příbytků a veškeré stavitelství a vyrábění všech 
věcí pro domácnost, zpracovávání kovů a zhotovo
vání nástrojů tesařských, sochařských, tkacích a ještě 
všech jiných, jež sice přináší lidem užitek, ale pro 
zdatnost nemá významu. A dále ani veškeré umění lo
vecké, které je přece rozsáhlé a odborně se provozuje, 
nedává povznesenost spojenou s moudrostí. Dále do
cela ne ani umění věštecké a vykladačské; zná totiž 
jedině slova, avšak zdali jsou pravdivá, to poznat ne
dovede.

Když tedy vidíme, že se nabývání nezbytných věcí 
opatřuje sice uměním, ale z těch že žádné nečiní ni
koho moudrým, zbývala by potom jakási hra, větši
nou napodobující, ale nikterak ne vážná. Napodobují 
pak jednak mnohými nástroji, jednak mnohými ne do
cela slušnými napodobovacími výrazy samých těl, 
v oboru slovesného umění i veškerého umění musické
ho a ve všem, čeho matkou je malířství, totiž v mno
hých rozmanitých obrazech vytvářených na mnohých 
vlhkých i suchých látkách; napodobovací umění 
v těch oborech nedělá nikoho k ničemu moudrým,
i kdyby pracoval s největším úsilím.

Když pak jsou všechny věci udělány, dále by tu 
bylo nesčíslné pomáhání v nesčíslných věcech; nejdů
ležitější je a největší působnost má umění vojevůd- 
covské, nazvané válečnické, jež je velmi proslulé pro 
svou užitečnost; to potřebuje velikého štěstí, avšak 
je dáno spíše vrozenou statečností nežli moudrostí. 

,)7ň Umění, které nazývají lékařstvím, i to je zajisté po
máhání skoro proti všemu, v čem podnebí nepříhod- 
ným mrazem a vedrem i všemi takovými věcmi za

chvacuje přirozenost živých tvorů. Avšak žádná 
z těch dovedností není proslulá pro moudrost v nej
pravdivějším smyslu; neboť jsou to předměty dohadu 
a beze všeho řádu jsou unášeny domněnkami. Pomoc
níky pak nazveme patrně i kormidelníky a spolu
i plavce; také ze všech těchto ať nikdo nikoho neroz
hlašuje za moudrého muže a nám to nenamlouvá; 
vždyť žádný asi nezná vědecky hněv ani přízeň větru, 
který je vítaný veškerému kormidelnictví. A dále ani 
všichni ti, kteří, jak říkají, silou své řeči se stávají 
pomocníky na soudech, kteří sice s pomocí paměti a 
cvikem mínění umějí pozorovat povahy, ale pravdy 
skutečné spravedlnosti se docela míjejí.

Zbývá pak ještě k domnělé moudrosti jakási podiv
ná mohutnost, kterou by mnozí spíše nazvali přiroze
ným nadáním než moudrostí; to je tehdy, kdykoli ně
kdo někoho pozoruje, že se snadno učí tomu, čemu se 
učí, že si velmi mnoho věcí a bezpečně pamatuje, a 
když mu někdo připomíná prospěšnou věc, že by slu
šelo ji dělat, rychle ji koná. Tyto všechny věci budou 
zajisté jedni pokládat za přirozené nadání, druzí za 
moudrost, jiní za bystrost přirozené povahy, avšak 
pro žádnou z nich nikdo z rozumných lidí nikdy ne
bude chtít nazývat někoho skutečně moudrým.

Avšak jistě se musí objevit nějaké vědění, jehož na
bytím by se stával moudrým člověk vskutku moudrý 
a ne jenom domněle. Nuže podívejme se. Pouštíme se 
zajisté do otázky skrz na skrz obtížné, nalézti vedle 
uvedených znalostí jinou znalost, která by se vskutku 
a právem nazývala moudrostí, a aby ten, kdo jí na
bude, nebyl ani sprostý řemeslník, ani pošetilec, nýbrž 
aby byl skrze ni moudrým a dobrým občanem obce, 
spravedlivě vládnoucím i ovládaným, a zároveň sluš-

k p i n o m i s  1 5
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ným člověkem. Podívejme se tedy nejprve na to,
0 které asi z nyní přítomných znalostí je možno říci, 
že kdyby ona jediná vymizela z lidské přirozenosti, 
nebo kdyby v ní vůbec nebyla vznikla, že by to uči
nilo lidské pokolení nejnerozumnějším a nejomezeněj
ším. Toto pak vskutku není příliš těžko uvidět. Neboť 
srovnáváme-li, abych tak řekl, jednu s druhou, vidí
me, že by takový účinek měla ta nauka, která veške
rému smrtelnému rodu dala číslo; myslím pak, že spí
še sám bůh než nějaká náhoda nám je dal a tím nás 
zachraňuje. A kterého boha myslím, musím vám říci, 
ačkoli je podivný — a jistým způsobem zase není po-
977 divný; neboť jak bychom o tom, co nám je příčinou 

veškerých dober, nemusili myslit, že to je příčinou
1 dobra daleko největšího, moudrosti? Kterého pak 
tedy boha asi velebím, když takto mluvím, Megille a 
Kleinio? Jistě Urana, kterého jsme nejvíce povinni 
uctívat — jako všichni jiní daimonové a spolu i bozi
— a zvláště k němu se modlit. Že nám je příčinou
i všech ostatních dober, v tom se snad všichni shodu
jeme; my však tvrdíme, že on nám vskutku dal záro
veň i číslo a že ještě dá, jestliže kdo bude chtít ho 
následovat. Neboť jestliže se někdo oddává správné
mu pozorování tohoto boha — ať už se komu líbí ří
kat mu Kosmos nebo Olympos nebo Uranos, ať mu 
tak říká, ale ať ho následuje, jak sám mění svůj 
vzhled a otáčí hvězdy, které jsou na něm, všemi dra
hami, a tím způsobuje roční počasí a všem dává výži
vu. A tu spolu s veškerým číslem dává, jak bychom 
mohli říci, i ostatní moudrost a ostatní dobra; ale 
toto je největší věc, jestliže člověk od něho přijme 
dar čísel a pak vyloží celou nebeskou soustavu.

Ještě se maličko jaksi vraťme v myšlenkách a vzpo-
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meňme si, že jsme si velmi správně uvědomili, že by
chom se nikdy v ničem nestali moudrými, kdybychom 
vyňali z lidské přirozenosti číslo. Neboť jistě by již 
nikdy nepojala veškeru zdatnost duše toho tvora, 
u kterého by nebyl logos; a tvor, který by neznal 
pojmů dva a tři, ani pojmů sudé a liché a vůbec by 
neměl ponětí o čísle, nikdy by nemohl vydávat rozum
ný počet o věcech, o kterých by měl jedině smyslové 
vjemy a vzpomínky; ale pokud jde o ostatní zdatnost, 
statečnost a rozumnost, není žádné překážky. Avšak 
jsa zbaven pravdivého logu, nikdy by se nestal 
moudrým, a u koho by nebyla moudrost, nejdůleži
tější to část vší zdatnosti, již by se nestal dokonale 
dobrým a tak by se nikdy nestal šťastným. Takto je 
zcela nutno dělat si základem číslo; ale proč to je 
nutno, výklad o tom by byl ještě rozsáhlejší než vše
chno, co bylo dosud řečeno. Ale i nynější výklad bude 
mít pravdu, že i poklid jde o činnosti přičítané ostat
ním uměním, jež jsme před chvílí probrali, pone
chávajíce všem těm uměním jejich jsoucnost, že
i z těch činností ani jediná nezůstává, nýbrž všechny 
jsou naprosto opouštěny, když by někdo odstranil 
nauku o číslech.

A snad by si někdo pomyslil, že lidské pokolení po
třebuje čísla jen pro nepatrné věci, pohleděv na všeli

ká umění — ačkoli je i tato věc důležitá — ale kdyby 
někdo podíval na božský druh tvorstva a na 

mrtelný, při čemž se skutečně pozná zbožnost i číslo,
Iii by ještě každý nepoznal o veškerém číslu, jak ve- 97 
liké síly by nám bylo příčinou, kdyby bylo s námi ve 
nl yku — vždyť i veškerý obor musického umění zřej- 
11»'· potřebuje přesně rozpočítaného pohybu i rozpočí-
1 mých zvuků — a hlavní věc, že je příčinou všech
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dober, že však není příčinou žádného zla — vězme to 
dobře — které by se snad mohlo vyskytnout. Avšak 
pohyb nesmyslný, nezřízený, neurčitý, bez rytmu a 
harmonie, a všechny věci, které v sobě mají nějaké 
zlo, těm jistě chybí všechno číslo, a takto o tom musí 
smýšleti ten, kdo chce šťastně zemříti. A zajisté co se 
týče spravedlnosti a dobra a krásy a všech takových 
věcí, nikdo nikdy to přesně nerozpočítá, tak aby do
konale přesvědčil sebe i druhého, jestliže to nebude 
opravdu znát a chopí se jen pravdivého mínění.

Přistupme tedy ke zkoumání toho samého, jak 
jsme se naučili počítat. Nuže, odkud se nám dostalo 
pojmů ,,jeden“ a ,,dva“, že jsme si je uvědomili, mají
ce od přírody tuto schopnost si je uvědomovat ? Avšak 
mnohým jiným ze živoků se zase nedostalo ani k to
mu přirozeného nadání, aby byli schopni naučit se 
od Otce počítat, ale nám právě to bůh nejprve vštípil, 
abychom byli schopni to chápat, když nám je ukazo
váno, a potom ukázal a ukazuje. Jakou jinou krásu 
nad krásu by člověk mezi těmi ukazovanými zjevy 
uviděl nežli to, co se nazývá den, a když by potom 
přišel s vidoucíma očima do oblasti noci a tam by se 
mu jevil vesmír v druhé podobě? A když bůh nebes 
nepřestává těmi zjevy samými otáčet po mnoho nocí 
a mnoho dní, nikdy nepřestává učit lidi pojmům „je
den" a ,,dva“, dokud se i nejméně chápavý dostatečně 
nenaučí počítat; neboť že jsou i pojmy ,,tři“ a ,,čtyři“ 
a „mnoho“, každý z nás by si domyslil, maje tyto zje
vy před očima. A z nich jeden učinil bůh, když vytvo
řil měsíc, jenž jednu dobu vzrůstaje a jindy ubývaje 
projde svou dráhu, ukazuje po každé jiný den, až do 
patnácti dní a nocí; toto je doba jednoho měsíce, jest
liže někdo chce pokládat ten jeden kruh celý za jed
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notku, takže by to pochopil, abychom tak řekli, i nej
méně chápavý z tvorů, kterým dal bůh takovou přiro
zenost, aby byli schopni se učit. A až po tyto meze a 
v tomto oboru všechna schopná část živého tvorstva 
se stala velmi počtářskou, pokud jde o pozorování jed
notlivého čísla samého o sobě; ale co se týče toho, 9 

uváděti vždy všechna čísla ve vzájemný početní vztah, 
měl bůh, jak myslím, sice větší cíl, ale i tento, když 
vytvořiv na obloze, jak jsme řekli, přibývající a ubý
vající lunu sestavil měsíce v rok a všechno šťastně 
počalo spojovat číslo s číslem. Z této příčiny pak vzni
kají nám plodiny a země začala rodit, takže je potra
va pro všechny živé tvory, když větry a deště, které 
nastávají, nejsou přílišné ani nemírné; ale jestliže 
něco vychází proti těmto příčinám ve zlé, je třeba ob
viňovat přirozenost ne božskou, nýbrž lidí, že nespra
vuje jak náleží jejich život.

Při svém zkoumání o zákonech jsme, tuším, nabyli 
mínění, že ostatní věci, které jsou největšími dobry 
pro lidi, je snadno poznat a že by se každý mohl stát 
schopným i pochopiti ty myšlenky i prováděti je, kdy
by poznal, co asi je to, co pravděpodobně prospívá a 
co je neprospěšné. Zdálo se a také ještě teď se zdá, že 
všechna ostatní zaměstnání nejsou příliš těžká, avšak 
to, jakým způsobem se lidé mají stávat dobrými, je 
přetěžké. A nabýti ostatních všech dobrých věcí je 
zase, jak se říkává, i možné i ne těžké, i jmění, jak 
velikého je třeba a jak veliké nemá být, i těla, jakého 
Ji' třeba a jaké nemá být; a že je potřebí, aby 
duše byla dobrá, připouští každý každému, a co se 
lýce toho, jakým způsobem má být dobrá, i v tom je 
iiouhlas, že má být spravedlivá a rozumná a statečná,
1 však pokud jde o požadavek, že má být moudrá, kaž
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dý sice tvrdí, že to je potřebí, ale kterou moudrostí 
má být moudrá, o tom, jak jsme právě vyložili, ještě 
nikdo s nikým z lidí nemá naprosto shodného mínění. 
Nyní tedy proti všem dřívějším moudrostem nalézáme 
jakousi moudrost ne bezvýznamnou právě pro tento 
účel, totiž aby se člověk vyučený v oboru, o kterém 
jsme vyložili, zdál moudrým; zdali však je vskutku 
moudrý, kdo je v tom znalý a zdatný, o tom je po
třebí nabýti pevného poznatku.

Klein. Ó, hoste, jak se podobá pravdě, co jsi řekl, 
že se pokoušíš povědět veliké věci o velikých otáz
kách!

Ath. Ano, nejsou to malé věci, Kleinio; těžší však 
je, že to mají být věci veskrze a vším způsobem prav
divé.

Klein. Tuze těžké, hoste; ale přece neustávej ve vý
kladu, o kterém mluvíš.

Ath. Ano, a tedy ani vy dva neustávejte poslouchat.
Klein. Stane se tak; a říkám ti to já za nás oba.
Ath. Dobře. Ze začátku musíme tedy nutně říci za 

prvé, jak se zdá, jestliže to v nejlepším případě mů
žeme pojmout jedním jménem, která je to podle na
šeho mínění opravdová moudrost, pakli však nám to 
je naprosto nemožno, za druhé, které to asi jsou moud
rosti a kolik jich je, jejichž dosažením by byl člověk 
podle našeho výkladu moudrý.

Klein. Jen mluv.
Ath. Potom může být zákonodárci dopřáno mluvit 

o bozích krásnějším a lepším líčením, nežli jak se
o nich dříve vypravovalo, jako by hrál krásnou hru 
a tou uctíval bohy, a může trávit svůj život tak, že 
jim bude přinášet darem hymny a blahoslavení.

Kl. Věru krásná je tvá řeč, hoste. Kéž je tato věc
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zakončením tvého zákonodárství, abys uctiv bohy 
hrou a proživ čistší život došel konce zároveň i nej
lepšího i nejkrásnějšího.

Ath. Jak to tedy, Kleinio, myslíme? Nemáme snad 
pěním hymnů horlivě uctívati bohy, modlíce se, aby 
nám o nich na rty přicházela nejkrásnější a nejlepší 
slova ? Myslíš takto či jak ?

Klein. Až ku podivu takto. Nuže, můj drahý, s dů
věrou se modli k bohům a promluv, co krásného tě 
napadá mluvit o bozích i bohyních.

Ath. Stane se, jestliže nás sám bůh povede. Jen se 
modli se mnou.

Klein. Mluv, prosím, co následuje.
Ath. Nejprve musím, jak se podobá, vylíčiti vznik 

bohů a vznik živoků, jejž staří vylíčili špatně; musím 
to udělat, jak jsem řekl výše, lépe než oni, zopakuje 
řeč, s kterou jsem vystoupil proti bezbožným řečem 
a v které jsem pravil, že jsou bozi, kteří se starají
o všecky věci, malé i větší, a jsou jistě neúprosní ve 
věcech, týkajících se spravedlivých skutků — jestliže 
ae pamatujete, Kleinio; vždyť jste o ní dostali i zá
pisky — a vskutku byly myšlenky tehdy vyslovené 
velmi pravdivé. Z nich pak byla nejdůležitější ta, že 
veškerá duše je starší a přednější nežli všechno tělo

- zdali pak se pamatujete? nebo to je snad zcela 
jisté? — neboť to, co je lepší a starší a podobnější 
bohu, o tom je nasnadě soudit, že je přednější než 
mladé a mladší a méně cenné, a vůbec že je přednější 
to, co vládne, nežli to, co je ovládáno, a to, co vede, 
nežli to, co je vedeno. Vezměme tedy toto, že je duše 
něco staršího než tělo· Jestliže je tomu tak, byl by ,)81 

první počátek přírody od nás stanovený jistě pravdě
podobnější než jiný počátek; a vyslovme tvrzení, že
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jeden počátek je slušnější než druhý počátek a že 
zcela správně vstupujeme v oblast největších částí 
moudrosti, týkající se vzniku bohů.

Klein. Dejme tomu, že tento výklad, pokud je mož
no, stačí.

Ath. Nuže, měli bychom patrně souditi, že živokem 
se nazývá nejpravdivěji ve shodě s přírodou to, když 
jedno provedené složení duše a těla zrodí jednu po
dobu.

Klein. Správně.
Ath. Taková věc se tedy vším právem nazývá ži

vokem ?
Klein. Ano.
Ath. Hmotných těl, z nichž je možno vytvářet věci 

nejkrásnějším a nejlepším způsobem, je třeba uzná
vat podle pravděpodobnosti patero; avšak ten veške
rý jiný rod jsoucna má jedinou podobu, neboť se ne
může vyskytovat něco jiného netělesného a nemají
cího nikdy a nijak žádné barvy nežli duše, vskutku 
nejbožštější rod jsoucna. To je právě to, čemu jedi
nému přísluší vytvářet a vyrábět, kdežto tomu, co 
nazýváme tělem, přísluší, aby bylo vytvářeno, aby 
vznikalo, aby bylo viděno; onomu prvnímu však — 
řekněme to opět, neboť jednou to říci nestačí — ná
leží, že je neviditelné, poznávající i chápané rozumem, 
jsouc nadáno pamětí i schopností počítání zároveň 
v lichých i sudých proměnách. Tedy mezi těch pět 
těl je třeba počítat oheň a vodu a za třetí vzduch, 
za čtvrté zemi a za páté aither, a soudit, že podle 
jejich převládání je každý živok vytvářen ve svém 
množství i rozmanitosti. Jednotlivě pak je třeba na- 
býti o nich takovéhoto poznání. Jako první jednotu 
uznávejme to, co je ze země, všechny lidi, všechny ži-
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voky mnohonohé i beznohé, všechny pohyblivé i vše
chny nehybné, kteří jsou drženi kořeny; za jednotu 
toho rodu je pokládati to, že všechny tyto druhy jsou 
sice ze všech rodů látek, ale většina jeho je ze země 
a pevné přirozenosti. Dále musíme stanovit jiný dru
hý rod živoků, vznikající a spolu viditelný; neboť má 
nejvíce ohně, avšak má i něco země a vzduchu a má
i nepatrné díly všech ostatních látek, pročež třeba 
souditi, že z nich vznikají rozliční živokové viditelní;
,i musíme opět uznati rody živoků nebeských a o tom 
všem je třeba soudit, že to je božský rod hvězd, jemuž 
se dostalo nejkrásnějšího těla a nejšťastnější i nej
lepší duše. A ze dvou údělů je jistě třeba jim míněním 
přiděliti jeden nebo druhý: totiž buď že každý z těch 
živoků je vší nutností nezničitelný a nesmrtelný a 98 
zcela božský nebo že má jistý dlouhý běh života pro 
každého postačující, nad nějž by si nijak nežádal del
šího.

Považme tedy nejprve, že jsou, jak pravíme, dva 
takové druhy živoků, oba — znova to opakujme — 
viditelné, jeden na první pohled celý z ohně, druhý ze 
země, a ten zemský se pohybuje nespořádaně, kdežto 
ten z ohně v úplném pořádku- Tu tedy je pokládati 
ten druh, který se pohybuje nespořádaně, za neroz
umný — což většinou děláme my a živokové naší ob
lasti — kdežto že ten druhý druh se bere svou drahou 
v pořádku a na nebi, je třeba pokládat za závažný dů
kaz toho, že je rozumný; neboť tím, že stále rovno
měrně a týmž způsobem chodí, působí a přijímá pů
sobení, patrně poskytuje dostatečný důkaz o svém 
rozumovém žití. Nutnost náležející duši, jež má 
rozum, jest asi ze všech nutností největší — vždyť
• lává zákony jakožto vládnoucí, a ne jako ovládaná —
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a nezměnitelný úradek, když duše učiní podle nejlep
šího rozumu nejlepší rozhodnutí, stává se vskutku 
platným podle rozumu, a ani ocel by nikdy nemohla 
být pevnější ani nezměnitelnější, nýbrž vskutku tři 
Moiry to drží a chrání platnost toho, o čem se jednot
liví bozi rozhodli nejlepším rozhodnutím.

Důkazem toho, že hvězdy a všechny tyto pohyby 
mají rozum, mělo by být lidem to, že stále dělají to
též, protože dělají, co je dávno rozhodnuto již podivu
hodně dlouhý čas, a nebloudí ani nemění svých drah, 
při čemž by měnily svá rozhodnutí sem a tam a dě
laly brzy to, brzy něco jiného. O tom mají mnozí 
z nás právě opačné mínění, a z toho, že dělají tytéž 
věci a týmž způsobem, se usuzuje, že nemají duše; 
k nerozumným se přidalo množství a soudí, že lidský 
rod, protože je na všechny strany pohyblivý, je roz
umný a živý, kdežto ten božský rod je nerozumný, 
protože zůstává v týchž drahách. Avšak člověk mohl 
volit krásnější, lepší a milou myšlenku a soudit, že 
právě proto je třeba pokládat to, co stále jedná rovno
měrně a týmž způsobem a z týchž příčin, za rozumné, 
a to že je rod hvězd, na pohled nejkrásnější, a ty že 
konajíce svou cestu tančí tanec ze všech tanců nej
krásnější a nejvelkolepější a tak naplňují, čeho je tře
ba, všemu živoucímu.

A na důkaz, že právem jim přičítáme duši, rozvaž
me nejprve jejich velikost. Neboť ve skutečnosti ne
jsou tak malé, jak se zdají, nýbrž každá z nich je 
ohromné těleso — tomu je záhodno uvěřit, neboť se 
toho poznatku nabývá náležitými důkazy — o slunci 
totiž je možno správně usoudit, že celé je větší než 
celá země, a všechny obíhající hvězdy mají přímo 
podivuhodnou velikost. A tu si pomysleme, jakým

způsobem by bylo možno, aby nějaká přírodní síla 
pohybovala v kruzích tak velikými tělesy stále v témž 
čase, v kterém se i nyní pohybují. Tvrdím, že pří
činou toho bude bůh a že to nikdy není možné ji
ným způsobem; vždyť nikdy by nic nemohlo dostati 
duši jinou cestou než skrze boha, jak jsme my ukázali. 
Když pak bůh je s to, aby to udělal, je pro něho do
cela snadné způsobit nejprve, aby se všechno tělo a 
veškerá hmota stala živokem, potom, aby se ten živ ok 
pohyboval tak, jak by on uznal za nejlepší· Nyní tedy 
bychom chtěli o všech těchto věcech mluvit jednu 
pravdivou řeč: není možno pro zemi a oblohu a pro 
všechny hvězdy a pro všechna jejich tělesa, kdyby 
ke každému nebo i do každého nepřišla duše, aby pak 
přesně konaly svou dráhu rok co rok a po měsících
i dnech a aby všechny věci, které se dějí, se dály nám 
všem k dobru.

Jest pak třeba, čím slabší tvor je člověk, aby tím 
.spíše bylo vidět, že netlachá, nýbrž mluví něco určitě. 
Jestliže tedy někdo řekne, že příčinami jsou nějaké 
prudké pohyby těl nebo jejich látky nebo něco takové
ho, neřekne nic určitého; avšak je velmi potřebí znova 
uvážit to, co bylo od nás pověděno, zdali má ta myš
lenka rozumný smysl či je docela zpozdilá, totiž za 
prvé, že jsoucna jsou dvojí, jednak duše, jednak tělo, 
;i že jich je mnoho obojího druhu, vesměs jiná mezi 
nebou vespolek i jedna od druhých, a že není nic ji
ného třetího, co by něčemu bylo společné, a že vyniká 
duše nad tělo. O jednom zajisté budeme tvrdit, že je 
rozumné, o druhém že nerozumné, 0110 že vládne, toto 
žo je ovládáno, a ono že je příčinou všech věcí, toto 

1' nezpůsobuje žádného účinku; pročež říkati, že věci 
na nebi mají vznik od něčeho jiného a ne že jsou takto
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plody spojení duše a těla, je veliká pošetilost a ne
smyslnost. Jestliže pak tedy mají dobýti vítězství ty 
myšlenky o všech takovýchto jsoucnech a má se pře
svědčivě ukazovat, že veškerá takováto jsoucna jsou od 
původu božská, je třeba je pokládat za jedno nebo dru
hé ze dvojího: buď totiž je máme vším právem velebit 
jako samy bohy nebo si pomyslit, že vznikla jakožto 

984 obrazy bohů na způsob soch a že je vytvořili sami 
bozi. Neboť to nemohou být díla výrobců nerozum
ných a chatrných, nýbrž, jak jsme řekli, musíme je 
pokládat za jedno nebo druhé z tohoto a po tomto 
určení je mít v úctě více než všechny obrazy a sochy; 
vždyť se nikdy neobjeví obrazy krásnější a všem li
dem společnější ani postavené na místech více vyni
kajících, více vynikající čistotou, velebností a veške
rým životem, nežli jak na tomto místě vznikly se vše
mi těmito vlastnostmi.

Nyní tedy o bozích se odvažujme říci aspoň tolik, 
když jsme spatřili dva druhy živoků nám viditelných, 
o nichž pravíme, že jeden je nesmrtelný, ale ten ze
mitý že je všechen smrtelný; dále je třeba se pokusit 
promluviti o těch třech středních z oněch pěti, jež 
vznikly mezi těmito, a to co nejzřetelněji podle pří
hodného mínění. Položme na druhé místo vedle ohně 
aither a mějme zato, že duše z něho vytváří živoky 
mající většinou — jako je tomu u ostatních rodů —■ 
vlastnosti jeho přirozenosti, menší pak části z ostat
ních rodů za účelem spojení; a po aitheru že duše vy
tváří druhý rod živoků ze vzduchu a třetí z vody. 
Když pak duše všechno toto vyrobila, je podobno 
pravdě, že naplnila živoky celý vesmír, při čemž užila 
všech těch rodů podle jejich vlastností, a všechno 
takto vzniklé je účastno života; že pak druhý a třetí
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a čtvrtý a pátý druh, počínajíc od zrodu viditelných 
bohů, se končí námi, lidmi.

Co se týče bohů jako Dia a Hery a všech ostatních, 
klaď je každý tam, kam chceš, podle téhož zákona, 
a drž pevně tuto zásadu. Avšak pokud jde o bohy vi
ditelné, největší a nejdůstojnější a všude nejbystřeji 
vidoucí, za první je pokládat rod hvězd za ně a pod ně 
pozorujeme vzniklé spolu s nimi; hned za ně a pod ně 
pak je klásti daimony; vzdušný pak rod, mající třetí 
a prostřední místo, způsobující prostředkování, je 
velmi třeba uctívat modlitbami pro příznivé konání 
cest. Z těchto dvou druhů živoků, toho z aitheru a 
vedle něho ze vzduchu, je jeden i druhý z nich poklá
dat za zcela průhledný — proto i když je blízko, není 
nám viditelný — ale protože mají podíl v podivu
hodné rozumnosti, ježto jsou z rodu učelivého a s dob- ass 
rou pamětí, suďme o nich, že znají veškeré naše myš
lení a zároveň že toho z nás, kdo je řádný, neobyčejně 
milují, ale k naprosto špatnému mají odpor, neboť oni 
již jsou účastni nelibých citů — o bohu totiž, jenž má 
plnost božského údělu, jest soudit, že jest těchto citů, 
nelibosti a libosti, vzdálen a naopak že je ve všech 
směrech nadán rozuměním a poznáním — a protože 
je vesmír zcela naplněn živoky, že si všechno sdělují 
všichni mezi sebou vespolek i všem bohům na nejvyš- 
ších místech tím, že ten prostřední druh živoků se pře- 
náší rychlým pohybem k zemi i do celého vesmíru. Co 
pak se týče vody, pátého živlu, snad bychom si správ
ně představili, že z ní vznikl rod polobohů, a ten že je 
někdy viditelný, jindy však se skryje a stává se nevi
ditelným, jsa divnou záhadou pro svůj slabý zjev.

To je těch pět druhů živoků vskutku jsoucích, ať 
již kdekoli se někteří z nás s nimi setkali, buď že je
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potkali v spánku ve snění, nebo že k některým bylo 
promluveno v sluch hlasy a věštbami, a to k zdravým 
nebo i nemocným, nebo také že se s nimi potkali na 
konci života. Tu se o nich dostavila u jednotlivců i v ob
cích různá mínění a z těch vzniklo u mnohých mnoho 
bohoslužebných úkonů a jiné ještě vzniknou; ve všech 
těchto věcech zákonodárce, který má i sebe menší 
rozum, nikdy se neodváží novotařit a obrátit svou 
obec k pobožnosti, která nemá nic určitého; jistě 
také ani nebude bránit ve vykonávání těch obětí, 
o kterých mluví zákon otců, protože vůbec nic jistého 
neví, jakož ani není smrtelnému pokolení možno mít 
jisté vědění o takovýchto věcech. Avšak pokud jde 
o bohy skutečně nám zřejmé, zdali pak neobsahuje 
tatáž úvaha, že jsou velmi špatní muži ti, kdo se ne
odvažují nám říci a zřejmě ukázati o těch druhých 
bozích, že jsou bez obřadů a že nedostávají poct, které 
jim příslušejí? Nyní se však zároveň přihází něco 
takového. Představme si totiž, že by byl někdo z nás 
někdy viděl slunce nebo měsíc, jak vznikají a na nás 
všechny dozírají, a neřekl nám o tom, jsa neschopen 
nějak to říci, a jak při tom jsou neúčastný uctívání; 
představme si, že by se nestaral, co by na něm bylo, 
uváděti je před očima všech na čestné místo a způso- 
bovati, aby jim byly konány slavnosti a oběti, a při- 
dělovati každému jako vyhrazený čas doby větších a

9 8β leckdy kratších roků: zdali pak by neuznával on sám
o sobě i jiný soudný člověk o něm, že by byl po právu 
nazýván špatným mužem?

Klein. Jak by ne, hoste? Věru, velmi špatným.
Ath. Nuže tedy věz, milý Kleinio, že toto se nyní 

zřejmě děje se mnou.
Klein. Jak to myslíš?
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Ath. Vězte, že osm mocností z těch, které jsou 
v celém vesmíru, jsou mezi sebou vespolek sestry, jež 
jsem vypozoroval já — a nevykonal jsem nic veliké
ho, vždyť to je snadné i pro druhého. Z těch pak jsou 
tyto tři, jedna slunce, jedna měsíc, jedna všech hvězd, 
o kterých jsme se zmínili o málo výše, a pět druhých.
0 těchto všech mocnostech a o těch, kteří jsou v nich 
a buď sami jdou nebo jsou vezeni na vozech a tak ko
nají svou cestu, ať se nikdo z nás všech nikdy jen 
tak nedomnívá, že jedni z nich jsou bozi a druzí ne, 
ani že jedni jsou pravorodní a druzí nějací takoví, ja
kými je ani nesmí pojmenovat nikdo z nás; nýbrž 
všichni o všech nich mysleme i říkejme, že jsou bratři 
a držitelé bratrských podílů a dávejme jim v poctu 
nikoli tomu rok, jinému měsíc a jiným že bychom ne
stanovili vůbec žádný podíl ani žádný čas, v kterém 
každý prochází svou kruhovou dráhu, spolu vytvářeje 
viditelný řád, jejž ustanovil logos, božský nejvíce ze 
všech věcí. Tomuto řádu se šťastný člověk nejprve 
podiví, potom pojme touhu poznati - všechno, co je 
smrtelné přirozenosti možné, maje zato, že takto nej
lépe a nejšťastněji prožije svůj život a po jeho skon
čení že přijde na místa příslušná zdatnosti; takto jsa 
zasvěcen vpravdě a vskutku a nabyv moudrosti, jeden 
jedné, tráví zbývající čas jako divák zírající na nej
it řásně jší věci, pokud jsou zraku přístupny.

Nyní tedy dále nám zbývá říci, kolik je těch bohů 
a kteří to jsou; neboť jistě se nikdy neukáže, že by
chom mluvili nepravdu. Toto aspoň tvrdím s jistotou. 
I’ravím tedy opět, že je těch mocností osm; z těch
1 >Kmi že o třech již bylo promluveno a pět ještě zbývá.
< 'tvrtý pak pohyb a oběh a spolu i pátý je rychlostí 
ultoro roven slunci a celkem není ani pomalejší ani



rychlejší. Vůdcem těchto tří musí býti ten, který má 
k tomu náležitý rozum. Rceme tedy, že tyto dráhy ná
leží slunci, jitřence a třetí hvězdě, kterou jménem vy- 
značiti není možno, protože není známo; příčina toho 
je, že první, kdo vykonal tato pozorování, byl barbar.

987 První pozorovatele těchto věcí vychoval totiž starý 
způsob života pro krásu letního počasí, jež má Egypt

i Sýrie v hojné míře, když se dívali na hvězdy takřka 
stále všechny viditelné, protože mají oblohu stále bez 
mraků a dešťů; odtamtud se ty znalosti dostaly na vše
chny strany a také sem, prozkoušeny desetitisícile- 
tým a nekonečným časem· Proto je třeba tyto po
znatky bez obavy vložiti do zákonů — neboť myslit, 
že jedny božské věci nejsou hodny úcty a druhé ano, 
není rozumné — a že ty hvězdy nemají jmen, za pří
činu toho je třeba pokládat to, co bylo řečeno. Ale 
příjmení bohů mají. Neboť že jitřenka, což je záro
veň večernice, patří Afroditě, má jistě dobrý důvod 
a velmi to sluší syrskému zákonodárci; a ta, která 
skoro zároveň běží se sluncem a s touto, Hermovi. 
Uveďme pak ještě tři dráhy hvězd pohybujících se na
pravo s měsícem a sluncem. Za jeden je třeba poklá
dati osmý druh, který by nejspíše bylo možno nazý
vat kosmem, který se pohybuje proti oněm všem, žena 
ty ostatní, jak by se zdálo lidem málo znalým těchto 
věcí. Avšak co víme náležitě, je nutno říci a také to 
říkáme; neboť někde zde se jeví skutečná moudrost 
tomu, komu se dostalo byť i malého podílu správné a 
božské soudnosti. Zbývají pak tři hvězdy; jedna 
z nich je mezi nimi význačná svou pomalostí a někteří 
ji nazývají jménem Kronovým; tu, která je v poma
losti hned za ní, je třeba jmenovat hvězdou Diovou 
a tu za ní Areovou; tato má ze všech nejčervenější
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barvu. Nic z toho není těžké pochopiti, když to ně
kdo vykládá; ale když se tomu naučí, má o tom sou
diti tak, jak vykládáme.

Toto pak má si uvědomit každý Řek, že máme ze
mi, zemi hěllenskou, ze všech skoro nejlepší k rozvoji 
zdatnosti. Jako její chvályhodnou přednost je třeba 
uvésti, že je uprostřed mezi věčnými zimami a letním 
podnebím, avšak to, že se u nás léto proti onomu 
podnebí, o kterém jsme mluvili, zpožďuje, způsobilo, 
že se zdejším obyvatelům dostalo poznání těchto ves
mírných bohů později. Ale vězme, že cokoli přijmou 
Řekové od barbarů, dělají to nakonec krásnějším. 
Zvláště pak ve věcech, o kterých nyní mluvíme, je 
třeba si pomysliti také to, že je sice těžké všechny 
takovéto věci nepochybným způsobem vynalézat, ale 
že je veliká a zároveň i krásná naděje, že s užitím 988 

vzdělání, delfských věšteb a veškerého zákony stano
veného náboženského uctívání budou Řekové pečovati
o všechny tyto bohy vskutku krásněji a spravedlivěji 
nežli dělá ústní podání a zároveň uctívání přišlé od 
barbarů. Tohoto pak se nikdy nezalekni žádný z Hel- 
ltmů, že se snad smrtelní lidé nikdy nemají zabývati 
božskými věcmi; nýbrž právě naopak je třeba si po
mysliti, že božstvo ani není nerozumné ani neznalé 
lidské přirozenosti, nýbrž ví, že při jeho vyučování 
budou ho lidé sledovat a naučí se předmětům učení.

pak nás vyučuje a my že se učíme právě tomu, 
lííslu a počítání, to přece ví. Neboť by bylo nejneroz- 
iimnější na světě, kdyby to neznalo; neboť by vskut
ku, jak se říká, neznalo samo sebe, kdyby se horšilo 
ua člověka schopného se učiti a neradovalo se s ním 
bez závisti, že se skrze boha stane dobrým.

Mnoho a dobrých důvodů má myšlenka, že tehdy,
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když lidé po prvé uvažovali o bozích, jak vznikli a 
jací jsou a jakými se zabývali činnostmi, nesoudilo se 
ve shodě s úsudkem lidí rozumných ani tak, aby jim 
to bylo milé; ani jak druzí vykládali, u nichž se za 
nejstarší věci pokládaly oheň a voda a ostatní hmotné 
látky, za pozdější pak ty, které náleží podivuhodné 
duši, a za přednější a vzácnější ten pohyb, kterým se 
dostalo tělu pohybovati sebou samým za působení 
teplo a ochlazování a všeho takového, a ne ten, kte
rým duše uvádí v pohyb i tělo i samu sebe. Avšak 
když nyní soudíme, že octne-li se duše v těle, zcela 
přirozeně uvádí v pohyb a oběh tělo i samu sebe, ani 
duše nám z žádného důvodu neodpírá víru, jako by 
nemohla uváděti v oběh žádnou tíhu. Proto, je-li duše 
příčinou celého světa a jsou-li všechny dobré věci pod
statně rozdílné od věcí špatných, máme nyní za to, že 
duše je sice zcela přirozeně příčinou veškeré změny 
místa a všeho pohybu, ale že běh a pohyb k dobrému 
náleží nejlepší duši, k opačnému je opačného druhu; 
a když tomu tak jest, dobré věci musí být vítězi a ví- 
těziti nad věcmi, které takové nejsou.

Toto všechno bylo od nás řečeno se zřetelem k spra
vedlnosti, trestající lidi hříšné; ale co se týče zkou
mané otázky, není nám možno nevěřiti, že musíme za 
dobrého pokládat moudrého, a stran této moudrosti,

989 kterou již dávno hledáme, vizme, zdali ji postřehneme 
buď ve vzdělání nebo v umění, tu moudrost, při jejíž 
nedostatečné znalosti bychom byli neznalí věcí spra
vedlivých, když bychom byli v takovém stavu. A zdá 
se mi, že jsme ji postřehli, a musím to říci; hledal 
jsem totiž na všech stranách, a kde se mi zjevně uká
zala, pokusím se vám ji učiniti zřejmou. Příčinou té 
neznalosti pak nám je nedobré provádění nejdůleži-

tějšího druhu zdatnosti, jak podle mého určitého mí
nění právě vychází najevo z toho, co bylo řečeno. Ne
boť ať nás nikdo nikdy nepřemluví, že je pro smrtelné 
pokolení nějaká důležitější složka zdatnosti nežli 
zbožnost; musím pak říci, že v nejlépe založených li
dech tato věc nevznikla pro svrchovanou nevědomost. 
Nejlépe založené povahy jsou pak ty, které by se 
ncjnesnadněji vyskytly, ale jsou největším prospě
chem, kdykoli se vyskytují; neboť duše, která by 
úměrně a klidně přijímala složky pomalého i tomu 
opačného založení, byla by vlídná, obdivovala by se 
statečnosti a byla by povolná k rozumnosti; a co je 
nejdůležitější, je-li při povahách takto založených 
uchopna se učit a pamětlivá, byla by schopna právě 
z těch věcí velice se radovati, takže by byla milovná 
učení. Tyto povahy se nerodí snadno, ale když se 
vyskytnou a dosáhnou potřebného pěstování a vzdělá
ní, nejsprávněji by dovedly svou moudrostí přidržo
vat. druhé lidi, kteří jsou proti nim četnější a horší, 
iby co se týče bohů konali a mluvili všechno po každé 
Ink, jak je třeba a kdy je třeba, stran obětí i očist 
vztahujících se k bohům i lidem, nelíčíce ctnost vněj- 
imi projevy, nýbrž vpravdě ji ctíce, což je věc pro 

veškerou obec ze všech nejdůležitější.
O této části občanstva tedy tvrdíme, že má svým

I >11 rozeným založením největší právo vládnouti a že je 
schopna co možná nejkrásnějšího a nejlepšího učení, 
Jestliže by ji někdo vyučoval. Ale ani by se mu nepo-
• lit l ilo vyučovat, kdyby bůh neukazoval cestu; a kdy- 
hv tedy vyučoval, ale nedělal takovouto věc náleži
tým způsobem, je lépe se neučit. Přece však z nyněj
šího výkladu vyplývá nutnost, aby se takováto nejlé- 
pe založená osoba tomu naučila a já abych o tom mlu-
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vil. Pokoušejme se tedy výkladem probrati, které 
věci to jsou a jaké a jak je třeba se jim učiti, podle 
schopnosti jednak mne samého, jenž mluvím, jednak 
těch, kteří jsou schopni to vyslechnout, kterým slož-

990 kám zbožnosti a jakým způsobem se má člověk učit. 
Nuže, snad je to divné na poslech, ale my pravíme: 
jméno té nauky je astronomie — jméno, jehož by se 
asi leckdo nikdy nenadál pro nezkušenost v té věci 
a protože neví, že opravdový astronom je nutně nej
moudřejší. Nemyslím toho, kdo provozuje astronomii 
jako Hesiodos a všichni takoví, na příklad pozorova
tele západů a východů hvězd, nýbrž pozorovatele 
těch sedmi drah z osmi drah, z nichž každá pro
chází kruh jim náležící tak, že by asi těžko byla 
kterákoli přirozenost schopna to vypozorovat, kdyby 
nebyla nadána podivuhodnou přirozeností. O tom jsme 
nyní pověděli i povíme, jak pravíme, jakou cestou je 
třeba a jak je nutno se tomu učiti; nejprve pak řek
něme toto:

Měsíc nejrychleji probíhá svůj okruh, veda měsíční 
období, a to nejprve dobu úplňku; za druhé pak jest 
pozorovat slunce, jež průběhem celé své dráhy přivá
dí slunovraty, a jeho souběžníky. Abychom pak ne
mluvili mnohokrát totéž o týchž předmětech, ostatní 
dráhy těchto těles, které jsme probrali v předešlém 
výkladu, není snadno chápati, avšak na tyto věci mu
síme připravovat takové duchy, kterým by to bylo 
možno; při tom je potřebí po každé s vynaložením 
velké práce připravovat a cvičit každého již v chla
peckém a jinošském věku. Proto by bylo potřebí uče
ní; nejdůležitější pak a první je nauka o číslech sa- 
mých, ale ne těch, která mají těla, nýbrž o celém zro
du lichého a sudého i o síle, kterou působí na vznikání
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věcí. Když se tomu naučí, hned za tím následuje to, co 
nazývají velmi směšným jménem zeměměřictvím, geo
metrií, avšak je to zřejmé zpodobňování čísel přiroze
ností vespolek nepodobných, hledící k pojmu ploch; 
to by se jistě jevilo jako div ne lidský, nýbrž božský 
tomu, kdo je schopen souborně to chápat. Po této 
nauce máme zkoumat čísla trojího rozměru a podob
ná tělesností; ale čísla nepodobná tu zpodobňuje zase 
jiným uměním, tím, které nazvali, kdo na ně narazili, 
tělesoměřictvím, stereometrií. Je to božská věc a po
divuhodná pro ty, kdo do ní nahlížejí a pomýšlejí, jak 
stálým otáčením mocniny i jejího opaku kolem dvoj
násobku u každé řady vytváří veškerá přirozenost 
druh i rod. První řada dvojnásobku je ta, která po- eui 
mtupuje s číselným poměrem 1 : 2, dvojnásobný poměr 
pak má ta, která postupuje po druhé mocnině; která 
pak zachází do tělesného a hmatatelného, má zase 
dvojnásobný poměr a prošla cestu od jedné až k osmi. 
ftnda, která jde do středu dvojnásobku — střed je 
i> Htejně větší proti menšímu členu i menší proti vět
nímu, a jiný střed převyšuje jeden krajní člen a od 
druhého je převyšován o stejnou část jich samých — 
uprostřed poměru 6 :12 se setká poměr 3 : 2 i 4 : 3 — 
l*da točící se ve středu těchto samých čísel na obě 
Irány udělila lidem libozvučné a liboměrné užívání 

hry pro rytmus i harmonii, jsouc dána blaženému reji 
Miih.

Nuže, tedy vyložili jsme, jak se všechny tyto věci
• I·*',jí a mají; ale co se týče jejich dovršení, musíme jiti 
li božskému zrodu a spolu k nejkrásnější a nejbož- 
nl· i :i přírodě viditelných věcí, pokud ji bůh dal li- 
dom npatřiti, o níž se nikdo nikdy nebude chlubit, že 
|l výkladů nyní podaných uviděl a snadným způ-



sobem pochopil. K tomu je třeba v rozpravách po 
každé přiváděti jednotlivinu k pojmu druhovému, 
otázkami a vyvracením toho, co nebylo dobře řečeno; 
neboť zajisté to je lidem správně nejkrásnější a první 
zkouškou, kdežto ty, které takové nejsou a jen se tak 
stavějí, jsou ze všech prací nejmarnější. Dále pak 
musíme pochopiti přesnost času, jak přesně provádí 
všechny děje na obloze, aby ten, kdo uvěří v pravdi
vost výroku, že duše je starší a spolu božštější těla, 
usoudil, že bylo krásně a vhodně řečeno, že všechno je 
plno bohů a že my nikdy nejsme zanedbáni zapome
nutím ani nepečlivostí vyšších bytostí. Jest pak 
smýšleti o všech takových věcech to, že jestliže někdo 
správně pojímá všechny jejich jednotlivosti, vzniká 
z toho veliký prospěch tomu, kdo to přijímá náleži
tým způsobem, pakli však ne, je vždy lépe vzývati 
boha. Způsob pak je tento — je totiž nutno pověděti 
aspoň tolik —: každý geometrický obrazec i soustava 
čísla i všechna skladba harmonie a úměrnost oběhu 
hvězd musí se objeviti tomu, kdo se náležitým způso
bem učí, jako jedno v tom všem; a objeví se, jestliže, 
opakujeme, člověk se bude správně učiti hledě na jed
notu — objeví se totiž přemýšlejícím jeden přirozený 
svaz všech těchto věcí — pakli však se jimi bude ně
kdo zabývat nějak jinak, je třeba vzývat šťastnou ná
hodu, jak také pravíme. Neboť bez tohoto učení se ni
kdy žádný člověk jakkoli nadaný nestane v obcích 
blaženým, nýbrž tento je způsob, toto je pěstování, 
tyto jsou nauky; ať jsou těžké nebo snadné, touto 
cestou jest jiti. Hříšné pak je nevěnovat péči bohům, 
když se zjevnou stala šťastná zvěst o nich všech ná
ležitým způsobem mluvená. Toho pak, kdo všechny 
tyto věci takto obsáhl, toho nazývám nejopravdověji
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nejmoudřejším; o tomto také tvrdím hravě a spolu 
vážně, že když někdo z takovýchto mužů smrtí naplní 
svůj úděl, jestliže zemra vskutku ještě bude, že 
tehdy jistě nebude mít množství smyslových vjemů 
tak jako nyní, nýbrž maje toliko jeden úděl a stana 
se z mnohých jedním, bude šťasten a spolu nej
moudřejší a blažený, ať již bude jako blažený žít na 
pevninách nebo na ostrovech; a bude účasten stále 
takovéhoto osudu, a jestliže se po celý svůj život vě
noval těmto věcem, ať ve veřejné činnosti nebo v sou
kromí, tytéž věci a stejným způsobem bude dělat 
u bohů.

Co jsme pravili na počátku a co stejně i nyní vystu
puje jako myšlenka vskutku pravdivá, že není možno 
lidem se stát dokonale blaženými a šťastnými kromě 
několika málo, to je řečeno správně. Neboť jediné pro 
ty, kdo jsou božští, rozumní a spolu od přirozenosti 
nadaní ostatní zdatností, a mimo to nabyli všeho to
ho, co souvisí s blaženým učením — co to je, to jsme 
iVkli — pro tyto jediné jsou veškeré, daimonské dary 
v plné míře údělem i majetkem. O těch tedy, kteří 
Irmto věcem takto věnovali svou práci, pravíme v sou
kromí i stanovíme pro veřejnost zákonem, že až 
přijdou do stařeckého věku, mají se jim odevzdávat 
nej vyšší úřady; ostatní občané, následujíce jejich ve
lí ni, mají s úctou mluvit o všech bozích a bohyních,
i my, když jsme náležitě poznali a vyzkoušeli tuto 
moudrost, vším právem k ní pobízíme všechny členy 
l i i h o  nočního shromáždění.


