
KLEITOFON



SOKRATES, KLEITOPON

Sokrates. O Kleitofontu, synu Aristonymovu, mně 
kdosi nedávno vypravoval, že v rozmluvě s Lysiou 
haněl besedy se Sokratem, avšak nadmíru vychvalo
val společnost Thrasymachovu.

Kleit. Ať to byl kdokoli, Sokrate, neopakoval ti 
správně, co jsem o tobě řekl Lysiovi; neboť něco jsem 
arci nechválil, avšak něco také chválil. A když je na 
tobě vidět, že mi to máš za zlé, ale že se děláš, jako 
by ti na tom nezáleželo, nejraději bych ti to sám vy
pověděl, zvláště když jsme tu právě sami, aby ses 
méně domníval, že se k tobě špatně chovám. Tento
kráte jsi totiž snad nebyl dobře zpraven, takže se ke 
mně chováš, jak je vidět, podrážděněji, než by se slu
šelo; chceš-li však mi dát slovo, rád bych se ho ujal 
a jsem ochoten mluvit.

Sokr. Však věru by bylo ošklivé, když se ty vyna- +<>" 
snažuješ mně prospívat, abych to odmítal; je totiž pa
trno, že když poznám, v čem jsem horší a v čem lepší, 
toto budu pěstovat a vyhledávat, onomu se budu vší 
silou vyhýbat.

Kleit. Poslouchej, prosím. Stýkaje se s tebou, So
krate, často jsem byl překvapen, když jsem tě slyšel, 
a zdálo se mi, že mluvíš ze všech lidí nejkrásněji, když 
jsi lidem domlouval, jako bůh na tragické scéně, a
I nkto jsi kázal: „Kam se dáváte unášet, lidé ? A nevíte,
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že neděláte nic z toho, co máte dělat? Vy vynakládáte 
všechnu péči na to, abyste měli peníze, ale nestaráte 
se o syny, kterým je odkážete, aby jich uměli spra
vedlivě užívat; ani pro ně nenalézáte učitele spra
vedlnosti, jestliže to je předmět učení — pakli však to 
je předmět cvičení a pěstování, někoho, kdo by je ná
ležitě vypěstoval a vycvičil — ani jste se ještě dříve 
takto nepostarali sami o sebe. Ale když vidíte, že jste 
se vy sami i vaši synové náležitě naučili číst a psát, 
hudbě a gymnastice — což patrně pokládáte za doko
nalou výchovu v zdatnosti — a potom že nic méně 
býváte špatní v užívání peněz, jak to, že nepohrdáte 
nynější výchovou a nehledáte, kdo by učinili přítrž 
této vaší nevzdělanosti? Vždyť přece tato nepřístoj
nost a lehkomyslnost, a ne chybná míra v taktu při 
doprovodu na lyru, je příčinou, že bratr s bratrem a 
obce s obcemi jsou v rozbroji, porušujíce ve svém vzá
jemném poměru míru a harmonii, a válčíce páchají
i trpí nejhorší věci. Avšak vy tvrdíte, že nespravedli
ví jsou nespravedliví ne pro nevzdělanost ani pro ne
znalost, nýbrž úmyslně, ale na druhé straně zase se 
odvažujete říkat, že nespravedlnost je věc ošklivá a 
protivná bohům; jak pak by si tedy někdo úmyslně 
volil takovéto zlo? Pravíte: kdokoli podléhá rozkoším. 
Není snad i toto neúmyslné, jestliže vítěziti je 
úmyslné? Takže vším způsobem úvaha dokazuje, že 
dopouštěti se bezpráví je neúmyslné a že každý muž 
soukromě a zároveň i všechny obce veřejně mají na 
to vynakládat větší péči než nyní.“

Tyto řeči, Sokrate, kdykoli tě slyším často je mlu
vit, velice se mi líbí a neobyčejně je schvaluji. A také, 
kdykoli zase k tomu dodáváš, že kdo cvičí tělo a ne
dbají o duši, dělají druhou takovou věc, že totiž ne-

K L E I T O F O N 8 3

pečují o činitele, který má vládnout, a horlivě se sta
rají o to, co má být ovládáno. A také, kdykoli pravíš, 
že čeho kdo neumí užívat, je lépe zanechat užívání 
toho; jestliže tedy někdo neumí užívat očí ani uší ani 
vůbec svého těla, pro toho že je lépe ani neslyšet ani 
nevidět ani neužívat těla k nějakému jinému úkonu, 
nežli ho užívat všelijak. A právě tak tomu je s umě- -«is 
ním; kdokoli neumí užívat své vlastní lyry, patrně 
neumí užívat ani sousedovy, a kdo neumí užívat lyry 
ostatních, neumí užívat ani své, ani žádného jiného 
nástroje ani žádného statku. A pak se tato tvá řeč 
krásně končí, že kdo neumí užívat své duše, pro toho 
že je lépe být duší v klidu a nežít, než aby žil jednaje 
sám o sobě; pakli však je nějaká nutnost žít, že pro 
takového je lépe, aby tedy trávil svůj život jako otrok 
než jako člověk svobodný, odevzdaje jako u lodi kor
midlo svého myšlení někomu jinému, tomu, kdo se 
naučil umění být kormidelníkem lidí; to umění jsi ty, 
Sokrate, často nazýval politikou a tvrdil jsi o něm, že 
je totožné s uměním soudcovským a se samou spra
vedlností.

Nuže těmto řečem a jiným takovým velmi četným 
a velmi krásně mluveným, na příklad že zdatnost 
je věc učení a že člověk má především pečovat sám
o sebe, jsem jistě nikdy neodporoval ani, myslím, 
nikdy později jim nebudu odporovat; soudím o nich, 
že jsou velmi povzbudivé a velmi prospěšné a docela 
že nás jakoby spící probouzejí. Tu jsem se zajímal
o to, abych uslyšel to další; tebe, Sokrate, jsem se 
s počátku na nic nevyptával, nýbrž tvých druhů a spo
lečníků a přátel nebo jak se má nazývat jejich poměr 
k tobě. Mezi těmi jsem se nejprve dotazoval těch, 
kteří nejspíše jsou od tebe pokládáni za významné
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osoby, vyptávaje se jich, jaké bylo pokračování té 
řeči, a jaksi podle tvého způsobu jim předkládaje 
otázky: „Milí přátelé," pravil jsem, „jak asi máme 
nyní přijmout Sokratovo povzbuzování ke zdatnosti, 
s kterým se na nás obrací ? Máme si myslit, že je je
dině toto a že není možno tu věc proniknout a doko
nale se jí zmocnit, nýbrž že nám po celý život bude 
úkolem, abychom povzbuzovali ty, kteří ještě nejsou 
povzbuzeni, a oni zase jiné? Či snad uznajíce, že to 
samo má člověk prakticky provádět, musíme se po
tom dotazovat Sokrata i sami sebe vespolek, co z to
ho? Jak si představujeme, že se má začínat učení 
spravedlnosti? Je to tak, jako kdyby nás někdo po
vzbuzoval, abychom pečovali o tělo, vida, že se jako 
děti nic nestaráme o to, že je nějaké umění gymnas
tické a lékařské, a potom nás káral, že je ošklivé vy
nakládat všechnu péči na pšenici a ječmen a vinnou 
révu a na všecky ty věci, kterých pracně nabýváme 
pro tělo, avšak že nevynalézáme žádné umění a žádný 
prostředek pro toto samo, aby bylo tělo co nejlepší, 
a to ačkoli takové umění jest. A kdybychom se otá- 

409 zali toho, kdo nás k tomu povzbuzuje, která to umě
ní myslí, snad by řekl, že umění gymnastické a lé
kařské. Nuže tedy nyní co si myslíme, které že umění 
je pro zdatnost duše? Ať se to řekne!" Tu pak mi na 
to odpověděl ten, který se z nich zdál nejsilnějším: 
„Je to ono umění, o kterém slyšíš mluvit Sokrata, žád
né jiné než spravedlnost." Já na to: „Neříkej mi jen 
jméno, nýbrž takto. Je patrně jisté umění, kterému 
se říká lékařství. Činnost tohoto umění je dvojí, jed
nak vyrábět stále nové lékaře vedle dosavadních, jed
nak pracovat o zdraví; z těchto činností jedna již 
není umění, nýbrž dílo umění učícího i učením přijí-
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maného, jemuž říkáme zdraví. Právě tak u stavitel
ství je dům a umění stavitelské; onen je dílo, toto 
nauka. Tak také u spravedlnosti za jednu věc uzná
vejme dělat lidi spravedlivými, jako tam ty odborní
ky v jednotlivých uměních; a druhá věc, dílo, které 
je spravedlivý schopen nám vytvářet — co máme za 
ně pokládat? Pověz!" Ten mi, myslím, odpověděl, že to 
je to, co je prospěšné, jiný, co je náležité, třetí, co 
je užitečné, a ten zase, co je výhodné. Tu já jsem to 
rozváděl a pravil jsem: „I tam, v každém z umění, 
jsou tyto pojmy, dělat správně, výhodné, užitečné a tak 
dále; ale na otázku, k čemu se všechny tyto pojmy 
vztahují, řekne každé umění svůj vlastní předmět, jako 
na příklad tesařské umění bude mluvit o pojmech 
dobře, krásně, náležitě v souvislosti se vznikáním 
dřevěných výrobků, jež ovšem nejsou umění. Ať se 
řekne takto i o spravedlnosti!" Nakonec mi odpo
věděl kdosi z tvých přátel, Sokrate, jehož výpověď 
se zdála velmi pěknou, že vlastní dílo spravedlnosti, 
jež nenáleží žádnému z ostatních umění, je to, vy
tvářet v obcích přátelství. Tento pak na další otázku 
řekl, že přátelství je věc dobrá a nikdy ne zlá; avšak 
přátelství dětí a přátelství zvířat, která my nazývá
me tímto jménem, odmítal, když byl znova tázán, po
kládat za přátelství; znal totiž ze zkušenosti, že tako
váto přátelství bývají většinou spíše škodlivá než 
dobrá. Vyhýbaje se tedy takovému rozporu tvrdil, že
lo ani nejsou přátelství a že ti, kdo je takto nazývají, 
užívají toho jména nepravdivě; skutečné a pravé přá
telství že je zcela zřejmě jednomyslnost. A když byl
I ázán, zdali jednomyslností míní shodu mínění či vě
dění, shodu mínění s pohrdáním odmítal; neboť, jak 
pravil, mezi lidmi nutně vznikají mnohé škodlivé sho-
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dy mínění, avšak o přátelství byl přesvědčen, že to je 
naprosto dobro a dílo spravedlnosti, takže, jak pravil, 
totéž je jednomyslnost, jež je vědění a ne mínění. 
Když pak jsme se v řeči octli v této nejistotě, pří- 

110 tomní byli s to činit mu výtky a říkat, že se řeč kru
hem vrátila na totéž místo, jako byl začátek, a pra
vili: „Také lékařství je jakási jednomyslnost i vše
chna umění vůbec, a dovedou říci, čého se týkají; 
avšak spravedlnost nebo jednomyslnost, o které ty 
mluvíš, si neuvědomila, k čemu se vztahuje, a není 
zjevno, které jest její dílo.“

Tyto otázky, Sokrate, jsem já nakonec dával i tobě 
samému a řekl jsi mi, že spravedlnosti náleží škodit 
nepřátelům a dobře činit přátelům. Avšak později se 
ukázalo, že spravedlivý nikdy nikomu neškodí, neboť 
že všechno koná všem ku prospěchu. Na to jsem se tě 
neptal jednou ani dvakrát, nýbrž vydržel jsem to 
dlouhý čas, ale pak jsem již měl dost toho žadonění a 
uznal jsem, že co se týče povzbuzování k péči o zdat
nost, děláš to ty nejlépe ze všech lidí, avšak že tu je 
jedno z dvojího, buď že dovedeš jediné tolik a nic dále
— což by se mohlo vyskytnout i při kterémkoli jiném 
umění, na příklad že by člověk, který není kormidel
níkem, nacvičil chválu toho umění, že je pro lidi vel
mi cenné, a o ostatních uměních právě tak; totéž by 
snad někdo vytkl i tobě stran spravedlnosti, že i když 
spravedlnost krásně vychvaluješ, proto ještě nejsi
o nic více jejím znalcem. Avšak podle mého mínění 
tomu tak není; je tu jedno z dvojího, buď že ji ne
znáš nebo že se nechceš se mnou o ni sdílet. Proto 
tedy půjdu ve své nejistotě, myslím, i k Thrasyma- 
chovi i jinam, kam mohu; vždyť jestliže jsi ochoten 
již přestati s těmito povzbudivými řečmi ke mně mlu

venými, mělo by se stát i nyní totéž, jako kdybych 
byl povzbuzen o gymnastice, že nemám zanedbávat 
tělo, a ty bys hned po té povzbudivé řeči vykládal, ja
kého pěstování mé tělo potřebuje, když je svou při
rozeností takové a takové. Měj za to, že Kleitofon 
uznává, jak je směšné vynakládat péči na jiné věci, 
avšak duši, pro kterou podnikáme ostatní námahy, 
tu zanedbávat; a mysli si, že jsem nyní takto řekl
i všechny ostatní věci s těmito souvisící, které jsem 
také právě probral. Pravím to a při tom tě prosím, 
abys to jistě udělal, abych nemusil, jako nyní, před 
Lysiou a před ostatními pro něco tě chválit a pro něco
i hanět. Neboť pokud jde o člověka nepovzbuzeného, 
řeknu o tobě, Sokrate, že pro něho znamenáš velmi 
mnoho, avšak pro povzbuzeného že jsi skoro i překáž
kou, zdržující od toho, aby došel k vrcholu zdatnosti 
a stal se šťastným.


