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SOKRATES, DRUH

Sokrates. Co je podle našeho mínění zákon?
Druh. Na který ze zákonů se to tážeš?
Sokr. Jak to? Což se liší zákon od zákona tím sa- 

mým, že je zákon? Dávej tedy pozor, nač se tě táži. 
Táži se, jako kdybych se zeptal, co je zlato; tu kdyby 
ses mne právě tak zeptal, které to zlato myslím, 
domnívám se, že by tvá otázka nebyla správná. Vždyť 
se asi nic neliší ani zlato od zlata ani kámen od kame
ne jakožto kámen a jakožto zlato; tak se asi nic ne
liší ani zákon od zákona, nýbrž všechny jsou totéž. 
Vždyť každý z nich je zákon stejným způsobem, a ne 
jeden více a druhý méně; a právě na to se tedy táži, 
co je zákon vůbec. Máš-li tedy odpověď pohotově, 
řekni ji.

Druh. Nuže, co by byl zákon jiného, Sokrate, než 
všechno to, co se uznává jako zákonité ?

Sokr. Zdá se ti snad také, že řeč je to, co se mluví, 
nebo zrak to, co se vidí, nebo sluch to, co se slyší? Či 
je něco jiného řeč a něco jiného to, co se mluví; něco 
jiného zrak a něco jiného to, co se vidí; něco jiného 
Hluch a něco jiného to, co se slyší; něco jiného zákon
ii něco jiného to, co se uznává jako zákonité? Takto 
ho ti zdá či jak?

Druh. Nyní se mi ukázalo, že to je něco jiného.
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Sokr. Zákon tedy není to, co se uznává jako zá
konité.

Druh. Zdá se mi, že ne.
Sokr. Co by tedy byl zákon? Podívejme se na to 

takto. Dejme tomu, že by se nás někdo otázal o pří
kladech právě uvedených: „Když pravíte, že viděné 
věci jsou viděny zrakem, co je ten zrak, kterým jsou 
viděny?" Odpověděli bychom mu, že to je ten smysl, 
který skrze oči objevuje věci. Dejme tomu, že by se 
zase otázal: „A  což, když slyšené věci jsou slyšeny 
sluchem, co je ten sluch ?“ Odpověděli bychom mu, že 
to je ten smysl, který nám skrze uši objevuje zvuky. 
Tak by se nás tedy otázal i takto: „Když se uznávaná 
ustanovení uznávají zákonem, co je ten zákon, kte
rým se uznávají? Je to snad nějaký smysl nebo ně
jaké objevování, jako věci chápané při učení se chá
pou věděním, které je objevuje, či nějaké nalézání, 
jako se nalézají věci nalézané, jako na příklad věci 
zdravé a nezdravé lékařstvím, a věci, které zamýšlejí 
bozi, jak tvrdí věštci, věštectvím? Neboť umění je 
podle nás asi nalézání věcí, není-li pravda?

Druh. Ovšemže.
Sokr. Za kterou z těchto věcí bychom tedy nejspíše 

pokládali zákon?
Druh. Jsou to, zdá se mi, taková rozhodnutí a usne

sení. Neboť co jiného by kdo mohl říci, že je zákon? 
Takže se zdá, že ten celek, na který se ty tážeš, zákon, 
že to je rozhodnutí obce.

Sokr. Jak se podobá, pokládáš zákon za politické 
mínění ?

Druh. Zajisté.
Sokr. A  máš asi dobře; avšak snad to poznáme lépe 

tímto způsobem. Pokládáš některé lidi za moudré?

Druh. Zajisté.
Sokr. Moudří jsou moudří moudrostí, že ano? 
Druh. Ano.
Sokr. A  což, spravedliví jsou spravedliví spravedl

ností?
Druh. Ovšemže.
Sokr. Nejsou-li také lidé zákonní zákonní zákonem? 
Druh. Ano.
Sokr. A  nezákonní jsou nezákonní nezákonností? 
Druh. Ano.
Sokr. A  zákonní jsou spravedliví?
Druh. Ano.
Sokr. A  nezákonní nespravedliví?
Druh. Nespravedliví.
Sokr. Spravedlnost a zákon je velmi krásná věc, 

že ano?
Druh. Tak jest.
Sokr. Avšak nespravedlnost a nezákonnost velmi 

ošklivá ?
Druh. Ano.
Sokr. A  jedno udržuje obce i všechny ostatní věci, 

druhé však je hubí a vyvrací ?
Druh. Ano.
Sokr. Je tedy třeba smýšlet o zákonu jako o něčem 

krásném a vyhledávat jej jakožto dobrou věc.
Druh. Jak by ne ?
Sokr. Neřekli jsme, že zákon je rozhodnutí obce? 
Druh. Ano, řekli jsme.
Sokr. Nuže nejsou snad jedna rozhodnutí dobrá a 

druhá špatná?
Druh. To věru jsou.
Sokr. Avšak zákon, jak bylo řečeno, není špatný. 
Druh. Jistě ne.
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Sokr. Není tedy správné odpovídat takto jednodu
še, že zákon je rozhodnutí obce.

Druh. Mně se zdá, že není.
Sokr. Tedy by se nesrovnávalo, aby špatné rozhod

nutí bylo zákon.
Druh. To přece ne.
Sokr. Avšak i mně samému se ukazuje, že zákon je 

jakési mínění; a když ne špatné mínění, zdali pak již 
není patrno, že dobré, ač jestliže je zákon mínění?

Druh. Ano.
Sokr. A  které mínění je dobré? Ne snad pravdivé?
Druh. Ano.
Sokr. Pravdivé mínění je nalezení toho, co jest, že 

ano?
Druh. Ano, jest.
Sokr. Zákon tedy chce být nalezení toho, co jest.
Druh. Jestliže je zákon nalezení toho, co jest, jak 

to, Sokrate, že se neřídíme vždy týmiž zákony o týchž 
věcech, jestliže věci jsoucí byly od nás nalezeny?

Sokr. Nicméně zákon chce být nalezením toho, co 
jest; avšak lidé, kteří se neřídí vždy týmiž zákony, 
jak se nám zdá, nemohou vždy nalézati, co chce zá
kon, to, co jest. Nuže, podívejme se, jestliže se nám 
snad s této strany zjevně ukáže, zdali se řídíme vždy 
týmiž zákony, či po každé jinými a zdali všichni tý
miž či jedni těmi a druzí jinými.

Druh. Ale to, Sokrate, není těžko poznat, že se titíž 
lidé neřídí vždy týmiž zákony a že se jedni řídí těmi 
a druzí jinými. Neboť na příklad u nás není zákoni
tým obyčejem obětovat lidi, nýbrž se to pokládá za 
bezbožné, avšak Karthagiňané je obětují, majíce za 
to, že to je zbožné a zákonné, a to někteří z nich obě
tují i své vlastní syny Kronovi, jak jsi snad i ty sly-
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šel. A  nejsou to snad jen barbaři, kteří se řídí jinými 
zákony než my, nýbrž jaké oběti obětují tamti v Ly- 
kaii a potomci Athamantovi, kteří jsou Helleni! Tak
i o nás samých jsi snad sám slyšel, jakými zákony 
jsme se dříve řídili při pohřbívání zemřelých, když 
jsme před vynesením mrtvoly zabíjeli žertvy a objed
návali si zachycovačky krve; a ještě starší předkové 
zase i pohřbívali zemřelé na místě v domě; avšak my 
neděláme nic z toho. Mohlo by se uvést nesčíslné 
množství takových věcí; neboť je rozsáhlá možnost 
důkazu, že ani my sami nepokládáme vždy tytéž věci 
za zákonité ani lidé mezi sebou vespolek.

Sokr. Není nic divného, můj nejmilejší, že ty snad 
máš pravdu a mně to uniklo. Ale pokud ty se své stra
ny budeš dlouhou řečí vykládat své názory a pak zase 
já, v ničem se nesejdeme, jak se já domnívám; pakli 
však bude předmět zkoumání učiněn společným, snad 
bychom se dohodli. Jestliže si tedy přeješ, vyptávej 
se mne na něco a společně se mnou to zkoumej; pakli 
však raději chceš, odpovídej.

Druh. Jsem ochoten, Sokrate, odpovídat, cokoli bu
deš chtít.

Sokr. Nuže tedy, uznáváš ty, že spravedlivé věci 
jsou nespravedlivé a nespravedlivé spravedlivé, či že 
spravedlivé jsou spravedlivé a nespravedlivé nespra
vedlivé ?

Druh. Já uznávám spravedlivé věci za spravedlivé 
a nespravedlivé za nespravedlivé.

Sokr. Také u všech se takto uznává jako zde, že 3ie 
ano?

Druh. Ano.
Sokr. I u Peršanů?
Druh. I u Peršanů.
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Sokr. A  jistě vždy?
Druh. Vždy.
Sokr. Zdali pak věci více vážící jsou zde uznávány 

za těžší a méně vážící za lehčí či naopak ?
Druh. Naopak ne, nýbrž věci více vážící jsou uzná

vány za těžší a méně vážící za lehčí.
Sokr. Také v Karthagině a v Lykaii, že ano?
Druh. Ano.
Sokr. Krásné věci, jak se podobá, všude jsou uzná

vány za krásné a ošklivé za ošklivé, a nejsou uznává
ny ošklivé věci za krásné ani krásné za ošklivé.

Druh. Tak jest.
Sokr. Tak tedy, abychom řekli obecně, o věcech 

jsoucích se uznává, že jsou, a nikoli o věcech nejsou
cích, a to i u nás i u všech ostatních.

Druh. Mně se tak zdá.
Sokr. Kdokoli se tedy chybuje toho, co jest, chy

buje se uznávaného a zákonitého.
Druh. Takto, Sokrate, jak ty mluvíš, tytéž věci se 

jeví zákonitými i nám vždy i ostatním; avšak když si 
uvědomím, že bez přestání překládáme zákony sem a 
tam, nemohu ti uvěřit.

Sokr. Snad si totiž neuvědomuješ, že tyto přestavo
vané věci jsou tytéž. Než dívej se se mnou na to tímto 
způsobem. Již se ti někdy dostal do rukou spis o zdra
ví nemocných?

Druh. Zajisté.
Sokr. Nuže víš, kterému umění náleží takový spis?
Druh. Vím, lékařskému.
Sokr. Znalce v tomto oboru nazýváš lékaři, že ano ?
Druh. Ano.
Sokr. Zdali pak znalci uznávají o týchž věcech to

též, či jedni to a druzí něco jiného ?

M I N O S « 1

Druh. Mně se zdá, že totéž.
Sokr. Zdali pak o předmětech svého vědění uzná

vají totéž jedině Hellenové shodně s Helleny či také 
barbaři shodně sami se sebou i s Helleny?

Druh. Jistě zcela nutně znalci uznávají totéž ve 
shodě sami se sebou, a to jak Helleni tak barbaři. 

Sokr. Dobře jsi odpověděl. Snad také vždycky? 
Druh. Ano, také vždycky.
Sokr. I lékaři sepisují o zdraví, co také uznávají za 

skutečné ?
Druh. Ano.
Sokr. Tyto spisy lékařů jsou tedy lékařské předpi

sy a lékařské zákony.
Druh. Zajisté, lékařské předpisy.
Sokr. A  zdali pak jsou také rolnické spisy rolnické 

zákony ?
Druh. Ano.
Sokr. A  od koho jsou spisy a zásadní pravidla

o vzdělávání zahrad?
Druh. Od zahradníků.
Sokr. To jsou tedy podle nás zahradnické zákony. 
Druh. Ano.
Sokr. Od těch, kteří umějí řídit zahrady ?
Druh. Jak by ne?
Sokr. A  to umějí zahradníci.
Druh. Ano.
Sokr. A  od koho jsou spisy a zásadní pravidla o pří

pravě jídla?
Druh. Od kuchařů.
Sokr. To jsou tedy kuchařské zákony?
Druh. Kuchařské.
Sokr. Od těch, kteří umějí, jak se podobá, řídit pří

pravu jídla? 3
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Druh. Ano.
Sokr. A  to prý umějí kuchaři ?
Druh. Ano, umějí.
Sokr. Dobrá; avšak od koho jsou spisy a zásadní 

pravidla o spravování obce? Ne od těch, kteří umějí
řídit obce?

Druh. Mně se zdá, že ano.
Sokr. A  umějí to někteří jiní než politikové a muži

královští ?
Druh. Právě tito.
Sokr. Tedy tyto politické spisy, které lidé nazývají 

zákony, jsou spisy králů a zdatných mužů.
Druh. Máš pravdu.
Sokr. Není-li pravda, že znalci nepíší o týchž vě

cech po každé něco jiného?
Druh. Nepíší.
Sokr. Ani nebudou nikdy ustanovovat o týchž vě

cech jiná a jiná pravidla?
Druh. Jistě ne.
Sokr. Jestliže tedy budeme vidět některé lidi někde 

to dělat, řekneme o těch, kdo to dělají, že to jsou 
znalci, či že to jsou neznalci?

Druh. Neznalci.
Sokr. A  cokoli je správné, o tom řekneme, že to je 

pro každého zákonné, buď si to zásada lékařská nebo 
kuchařská nebo zahradnická, že ano ?

Druh. Ano.
Sokr. Cokoli však není správné, o tom již neřekne- 

me, že je to zákonné?
Druh. Již ne.

^ Sokr. To tedy bývá nezákonné.
Druh. Nutně.
Sokr. Tedy i ve spisech o spravedlivých a nespra
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vedlivých věcech a vůbec o zřízení obce a o tom, jak 
se má obec spravovat, to, co je správné, je královský 
zákon, avšak nesprávné nikoli —  to, co se nevědoucím 
zdá zákonem; neboť to je nezákonné.

Druh. Ano.
Sokr. Správně jsme se tedy shodli, že zákon je na

lezení toho, co jest.
Druh. Patrně.
Sokr. Ještě však pozorujme na něm i toto. Kdo je 

znalec toho, jak rozdělit pro zemi semena ?
Druh. Rolník.
Sokr. Tento tedy přiděluje každé zemi vhodná se

mena?
Druh. Ano.
Sokr. Rolník je tedy dobrý rozdělovatel těchto věcí 

a jeho zákony a dělby jsou pro tento obor správné? 
Druh. Ano.
Sokr. A  kdo je dobrý rozdělovatel tónů k písním a 

znalý toho, jak přidělit vhodné? A  čí zákony jsou tu 
správné ?

Druh. Zákony pištce a kitharisty.
Sokr. Kdo je tedy v  tomto oboru nejdbalejší zá

konného rozdělování, ten je nejlepší hudebník.
Druh. Ano.
Sokr. A  kdo je nejlepší v tom, jak rozdělit potravu 

pro lidská těla? Ne-li ten, kdo umí přidělovat 
vhodnou ?

Druh. Ano.
Sokr. Tedy jeho dělby a zákony jsou nejlepší, a kdo

koli je v těchto věcech nejdbalejší zákonného rozdě
lování, ten je také nejlepší rozdělovatel.

Druh. Ovšemže.
Sokr. Kdo je to ?
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Druh. Učitel tělesné výchovy.
8 Sokr. Ten nejlépe dovede pást lidské stádo, jeho

tělo?
Druh. Ano.
Sokr. A  kdo nejlépe dovede pást stádo ovec? Jak 

se jmenuje?
Druh. Ovčák.
Sokr. Tedy ovčákovy zákony jsou nejlepší pro ovce. 
Druh. Ano.
Sokr. A  skotákovy pro skot.
Druh. Ano.
Sokr. A  čí zákony jsou nejlepší pro duše lidí? Ne 

snad královy? Pověz!
Druh. Tedy ano.
Sokr. To máš věru dobře. Nuže mohl bys říci, kdo ze 

starých byl dobrým zákonodárcem v oboru pišteckých 
skladeb ? Snad tě to nenapadá, ale já tě na to upama- 
tuji, chceš?

Druh. Ovšem že ano.
Sokr. Nuže, neuvádí se Marsyas a jeho miláček 

Fryg Olympos?
Druh. Máš pravdu.
Sokr. Tak i jejich skladby na píšťalu jsou v  nej- 

vyšší míře božské a ony jediné vzrušují a projevují 
ty, kdo mají potřebu bohů; také ještě dosud ony je
diné zbývají jakožto božské.

Druh. Je tomu tak.
SoJcr. A  kdo se uvádí ze starých králů, že byl 

dobrým zákonodárcem, jehož zákonná ustanovení až 
dosud trvají jakožto božská?

Druh. Nenapadá mě.
Sokr. Nevíš, kteří z Hellenů se řídí nejstaršími zá

kony?

Druh. Myslíš snad Lakedaimoňany a zákonodárce 
Lykurga ?

Sokr. Ale to snad ještě není tři sta let nebo o málo 
více. Ale odkud přišla nejlepší z těchto zákonných 
ustanovení? Víš?

Druh. Říkají, že z Kréty.
Sokr. Nemají snad tamti nejstarší zákony z Hel

lenů?
Druh. Ano.
Sokr. Nuže víš, kteří byli u nich dobří králové ? Mi

nos a Rhadamanthys, synové Diovi a Europini, a od 
těch jsou tyto zákony.

Druh. Rhadamanthys byl, jak se vypravuje, Sokra
te, spravedlivý muž, avšak Minos jakýsi divoký, zlý 
a nespravedlivý.

Sokr. To je attická báje, můj nejmilejší, a báje 
tragedií.

Druh. Jak to? Což se to nevypravuje o Minoovi?
Sokr. Jistě to nevypravuje Homeros ani Hesiodos; 

a přece ti jsou hodnější víry než všichni skladatelé 
tragedií dohromady, od kterých ty máš odposlouchá- 
ny tyto řeči.

Druh. Nuže, co tedy vypravují tito o Minoovi?
Sokr. Já ti to tedy povím, abys ty také nehřešil 

jako většina lidí. Vždyť nic není hříšnější a ničeho 
není třeba se více varovat nežli chybovat slovem a skut
kem proti bohům, a na druhém místě proti božským li
dem ; naopak vždycky, kdykoli hodláš některého muže 
pohanět nebo pochválit, musíš vynakládat velmi ve
likou péči na to, abys nepromluvil nesprávně. Proto 3 
také je třeba se učit rozpoznávat muže dobré a špat
né. Neboť bůh se hněvá, kdykoli někdo haní člověka 
jemu podobného nebo naopak vychvaluje toho, kdo
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mu je nepodoben; a podoben mu je dobrý. Vždyť se 
nedomnívej, že jsou posvátné kameny a kusy dřeva 
a ptáci a hadi, avšak lidé nikoli; ale ze všech těchto 
věcí je nejposvátnější dobrý člověk a nejnečistější 
člověk špatný.

Nuže tedy nyní již také o Minoovi povím, jak ho 
velebí Homeros a Hesiodos, a to proto, abys ty, člo
věk a syn člověka, nechyboval slovem proti herou, 
synu Diovu. Homeros totiž, když mluví o Krétě, že 
na ní žije mnoho lidí a že je tam devadesát měst, 
praví:

Knosos, velké město, tam jest, kde slovutný Minos,
důvěrník velkého Dia, vždy devět kraloval roků. 

Je to stručně pověděná Homerova chvalořeč na Mi- 
noa, jaké Homeros nesložil na žádného z heroů. Ne
boť že je Zeus sofista a že je toto umění překrásné, 
projevuje i na mnoha jiných místech, avšak také zde. 
Praví totiž, že se Minos každý devátý rok schází 
s Diem k rozmluvě a chodí k Diovi, aby se u něho ja
kožto u sofisty vzdělával. Že pak tuto výsadu, být 
vzdělán od Dia, neudělil Homeros žádnému jinému 
z heroů než Minoovi, to je podivuhodná chvála. A  v Ne- 
kyii Odysseie vylíčil Minoa, jak soudí, drže zlaté žezlo, 
nikoli Rhadamanthya; Rhadamanthya neuvádí ani 
zde, že by soudil, ani vůbec někde, že by se stýkal 
s Diem. Z těchto důvodů já tvrdím, že je Minos od 
Homera ze všech heroů nejvíce oslaven. Neboť to, že 
on, syn Diův, jediný je od Dia vzdělán, nepřipouští 
větší míru chvály —  tento smysl má totiž verš

důvěrník velkého Dia, vždy devět kraloval roků, 
že Minos byl důvěrný žák Diův. Neboť slovo oaroi 
znamená řeči a oaristés je důvěrník v rozmluvách — 
chodil tedy Minos každý devátý rok do Diovy jesky-
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ně, jednak aby se něčemu naučil, jednak aby ukázal, 
čemu se od Dia naučil v  předešlé devítiletce. Někteří 
se domnívají, že oaristés znamená Diova společníka 
v pití a ve hře; ale že je takové mínění bezpodstatné, 
je možno soudit z této věci: z celého množství lidí, S20 

Hellenů i barbarů, žádný jiný národ se nezdržuje pi
tek a té zábavy, kde je víno, kromě Kreťanů a na dru
hém místě Lakedaimoňanů, kteří se tomu naučili od 
Kreťanů. Na Krétě je mezi ostatními zákony, které 
dal Minos, jeden ten, nepít společně až do opilosti.
A  tu je přece zjevno, že co pokládal za krásné, to 
udělal zákonným pravidlem i pro své občany. Vždyť 
asi jistě si nepočínal Minos jako daremný člověk, aby 
byl něco jiného uznával za dobré a dělal něco jiného 
proti tomu, co uznával; než tyto styky záležely, jak 
já pravím, v  řečech za účelem výchovy ke zdatnosti. 
Odtud pocházejí také ty zákony, které dal svým ob
čanům a skrze které i Kréta po všechen čas je šťast
na a také Lakedaimon, od té doby, co se počal jimi 
řídit jakožto božskými.

Rhadamanthys byl jistě zdatný muž, neboť byl 
vzdělán od Minoa. Avšak nebyl vzdělán v celém umě
ní královském, nýbrž v oboru, který je královskému 
umění pomocným, totiž předsedání na soudech; proto 
také vznikla pověst, že byl dobrým soudcem. Minos ho 
totiž měl za strážce zákonů v obvodu města, kdežto 
v ostatních částech Kréty Tala. Talos totiž obcházel 
třikrát do roka po osadách, dozíraje v nich na prová
dění zákonů a maje zákony napsány na kovových 
deskách; odtud dostal název „kovový".

Věci těmto podobné řekl o Minoovi také Hesiodos. 
Zmíniv se totiž o jeho jménu praví:
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který nejlepším králem byl ze všech smrtelných
králů,

který velkému množství byl vládcem okolních lidí, 
Diovo třímaje žezlo, jímž také kraloval městům.

A  tento básník nemyslí tím Diovým žezlem nic jiné
ho než vzdělání od Dia, jímž spravoval Krétu.

Druh. Nuže, pro kterou pak asi příčinu, Sokrate, se 
rozšířila tato pověst o Minoovi jako člověku nevzdě
laném a zlém?

Sokr. Pro tu, můj nejmilejší, pro kterou se i ty, 
budeš-li rozumný, budeš mít na pozoru, a také každý 
jiný muž, kterému záleží na dobré pověsti, aby ses 
nikdy neznepřátelil se žádným básníkem. Neboť 
básníci mohou mnoho působit na pověst; podle toho, 
jak o lidech mluví ve svých skladbách, zdali je vy
chvalují nebo haní. V  tom právě pochybil Minos, že 
válčil s touto obcí, v které jsou kromě mnohé jiné 
vzdělanosti také rozmanití básníci, jak jiných druhů

i tak zvláště tragedie. Tragedie pak je zde stará věc; 
nezačala se, jak se myslí, od Thespida ani od Fryni- 
cha, nýbrž chceš-li se zamyslit, nalezneš, že to je 
velmi starý vynález této obce. Jest pak tragedie ze 
všeho básnictví druh nejlíbivější a nejpůsobivější; 
když my do ní vkládáme Minoa, mstíme se mu za to, 
že nás přinutil platit ony daně. V tom tedy pochybil 
Minos, že se s námi znepřátelil; a to byla příčina, na 
kterou se ty ptáš, že nabyl tak špatné pověsti. Neboť 
že byl zdatný a zákonný, jak jsme svrchu tvrdili, 
dobrý rozdělovač a pastýř, toho největším důkazem je 
to, že jeho zákony trvají nehnuty, protože dobře vy
nalezl pravdu toho, co se týká spravování obce.
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Druh. Zdá se mi, Sokrate, že se tvá řeč podobá 
pravdě.

Sokr. Nuže, jestliže já mám pravdu, nezdá se ti, že 
se Kreťané, spoluobčané Minoovi a Rhadamanthyovi, 
řídí nejstaršími zákony?

Druh. Patrně.
Sokr. Tito tedy byli nejlepší zákonodárci staré doby, 

správci a pastýři mužů, jako i Homeros nazýval 
dobrého vojevůdce pastýřem lidu.

Druh. Ovšem že ano.
Sokr. Nuže hleď, při Diovi, ochránci přátelství: 

kdyby se nás někdo otázal, co jsou ty věci, které roz
děluje pro tělo ten, kdo je tělu dobrým zákonodárcem 
a rozdělovatelem, a dělá je lepším, odpověděli bychom 
krátce a dobře, že potrava a námahy, při čemž onou 
způsobuje vzrůst těla, těmito pak tělo samo cvičí a 
upevňuje.

Druh. Správně.
Sokr. A  dejme tomu, že by se nás potom otázal: 

„A  co asi jsou ony věci, které rozděluje dobrý zá
konodárce a rozdělovatel pro duši a tím ji dělá 
lepší?" Co bychom odpověděli, abychom se nemusili 
zastydět za sebe samy i za svůj věk?

Druh. To již nemohu říci.
Sokr. Ale to je jistě hanba pro duše nás obou, že, 

jak patrno, neznají, co je v nich a v  čem je pro ně ob
saženo i dobro i zlo, kdežto o těle a o ostatních věcech 
to mají vypozorováno.


