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List první

Platón vzkazuje Dionysiovi přání dobra.1

Pobyl jsem u vás tak dlouhý čas a spravoval jsem vaši vládu,2 309 
maje ze všech největší důvěru; přitom jste prospěch brali vy, 
já jsem snášel protivné pomluvy. Neboť jsem věděl, že o žád
né z těch ukrutností si nikdo nebude mysleti, že jste to pro
vedli s mou vůlí; svědky jsou mi jistě všichni, kteří jsou b 
v politickém životě vedle vás; mnohým z nich jsem pomohl 
v zápasu a zbavil je nemalého trestu. A přes to, že jsem jako 
neomezený vládce mnohokrát zachránil vaši obec, byl jsem 
propuštěn nedůstojněji, než by slušelo, když byste odbývali 
Jcbráka a poroučeli mu odplouti, který u vás pobyl tak dlou
hý čas. Já si tedy pro příště zařídím svůj život tak, aby byl 
uzavřenější proti lidem, a ty,

tak mocný vládce, budeš žiti sám a sám. '

Ty skvělé peníze, které jsi mi dal na cestu, veze ti Bakcheios4, c 
doručitel tohoto listu; neboť ani na cestu to nestačilo, ani by 
mi to nebylo nic plátno pro můj ostatní život, nýbrž svrcho
vanou hanbu to dělá tobě, jakožto dárci, a ne mnohem menší 
by dělalo mně, kdybych to přijal; proto to nepřijímám. Ty 
však patrně dovedeš docela klidně takovou částku i při
jmout i dát; proto si ji seber a posluž jí některému jinému 
/e svých přátel tak jako mně; vždyť já jsem užil od tebe již d 
dost. A hodí se mi uvést verš Euripidův,5 že až ti někdy 
nastanou jiné Časy,

mít takového muže u sebe bys chtěl.
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Ještě ti chci připomenouti, že i velmi mnozí z jiných básníků 
tragických, kdykoli uvádějí na jevišti tyrana, jak je od někoho 
vražděn, líčí, jak volá:

310 já bídný, bez přítele takto umírám;6

ale nikdo ho nelíčí, jak hyne z nedostatku peněz. A také ony 
verše se nezdají tak špatné lidem rozumným:Ί

není nejvétší vzácnost třpytné zlato v beznadějném životě 
smrtelných lidí, ani adamas%, ani stříbrná lůžka, 
věci u lidí ceněné, se tolik neskví zrakům, 
ani plodné lány širé země, úrodou obtížené, živné, 
jako svorná mysl dobrých mužů.9

b Buď zdráv a uznej, že jsi mně tolik ukřivdil, aby ses k ostat
ním choval lépe.
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List druhý

Platón vzkazuje Dionysiovi přání dobra.

Slyšel jsem od Archedéma10, že si přeješ, abych tě nejen já 310 
sám nechal na pokoji, nýbrž abych zdržoval i své přátele, aby 
se tě zle nedotýkali ani činem ani slovem; Dióna jediného 
vyjímáš. Ale tato slova, že jest Dión vyňat, ukazují, že já c 
nemám moci nad svými přáteli; neboť kdybych měl takovou 
moc jak nad ostatními, tak i nad tebou i nad Diónem, bylo by, 
jak já myslím, lépe i s námi se všemi i s ostatními Hellény.
Takto však jest všechna má velikost jen v tom, že se řídím 
svým myšlením já sám. A toto pravím, jsa jist, že není pravda, 
co ti oznámil Kratistolos a Polyxenos;" z těch prý jeden řekl, 
že slyšel v Olympii,12 jak mnozí z mé společnosti o tobě utr- d 
hačně mluvili. Snad tedy má bystřejší sluch než já, neboť já 
jsem to neslyšel. Měl bys, jak si myslím, dělat to budoucně 
tak, kdykoli někdo bude něco takového mluvit o někom z nás, 
že pošleš list a otážeš se mne; neboť já se nebudu ani bát ani 
stydět říci pravdu.

Mezi mnou a tebou se to má tedy takto. Ani my sami 
nejsme neznámi takřka žádnému z Hellénů, ani se nemlčí

o našich stycích. A nebudiž ti tajno, že se o nich nebude mlčet e 
ani v budoucnosti; tolik je lidí, kteří se o nich dověděli,13 
protože nebyly nepatrné, ani v tajnosti. Nuže, proč to nyní 
říkám? Povím to od samého začátku.

Jest přirozené, aby se setkávaly rozum a veliká moc; tyto 
dvě věci stále jedna za druhou chodí a hledají se a stýkají; 
potom i lidé o nich rádi rozmlouvají a rádi i jiné poslouchají, 
jak v soukromých hovorech, tak také v básních. Tak napři- 311 
klad, když si lidé vypravují o Hierónovi a o Pausaniovi Lake-
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daimonském, rádi uvádějí jejich styky se Simónidem,14 co 
u nich udělal a co jim řekl; také Periandra korinthského 
a Thaléta milétského15 jmenují obyčejně pospolu, i Periklea 
a Anaxagoru, dále také Kroisa a Solóna jako mudrce a Kýra 
jako panovníka. Nuže a básníci, napodobujíce to, sdružují 

b Kreonta a Teiresiu,16 Polyeida a Minóa,17 Agamemnona 
a Nestora a Odyssea a Palaméda,1* a jak se mi zdá, i Promét
hea s Diem asi v tomto smyslu spojovali první lidé; z těchto 
pak jedni v jejich básních vcházejí mezi sebou vespolek 
v rozpor, druzí v přátelství, jiní zase hned v přátelství, hned 
v rozpor, a v něčem jsou svorné mysli, v jiných věcech se 

c neshodují. Všechno toto říkám, protože chci ukázati to, že až 
my zemřeme, neumlknou také řeči o nás; proto je třeba se
0 ně starati. Jistě je nutno, jak se podobá, abychom pečovali
1 o budoucí čas, také proto, že podle jakéhosi přirozeného 
zákona lidé povah nejvíce otrockých se o něj nic nestarají, 
kdežto lidé nejušlechtilejší vším způsobem se přičiňují, aby 
měli pro budoucnost dobrou pověst. To také pokládám za 
důkaz toho, že zemřelí mají nějaký cit pro to, co se děje zde

d na světě; neboť nejlepší duše věštecky tuší, že tomu je takto, 
avšak nejhorší to popírají; a závažnější jsou tuchy božských 
mužů než těch, kteří takoví nejsou. Myslím, že kdyby těm 
mužům z minulosti, o kterých mluvím, bylo možno opraviti 
své styky, že by se velmi vynasnažili o to, aby se o nich 
mluvilo lépe nežli nyní. Nuže nám je to bohudíky ještě mož
no, opraviti skutkem i slovem, stalo-li se v našich dřívějších 
stycích něco chybného; co se týče opravdové filosofie, bude 

e jistě, tuším, mínění a pověst o ní lepší, budeme-li my řádní, 
pakli budeme špatní, naopak. Jistě však, kdybychom pečovali
o tuto věc, nic bychom nemohli dělat zbožnějšího, a kdyby
chom ji zanedbávali, nic bezbožnějšího. Povím, jak se to má 
díti a co a jak je spravedlivé.
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Přišel jsem já na Sicílii, maje pověst vynikajícího filosofa, 
a chtěl jsem, když jsem přišel do Syrakús, vzíti tebe za spo- 
lusvědka, aby mi filosofie byla ve vážnosti i u lidu. Ale to mi 312 
nedopadlo čistě. Za příčinu toho nepokládám to, co by mnozí 
řekli, nýbrž to, že jsi mi příliš nedůvěřoval a že ses mne chtěl 
nějakým způsobem zbavit a jiné k sobě povolat a zkoumat, 
jaké je to, co dělám, a to z nedůvěry, jak se mi zdá. A mnoho 
bylo těch, kteří to rozkřikovali a tvrdili, že o mne nestojíš 
a že ses oddal něčemu jinému. Tohle je tedy rozhlášeno. b

Poslyš, co jest tedy dále spravedlivo dělat, abych ti také 
odpověděl na tvou otázku, jaký má být vzájemný poměr mezi 
mnou a tebou. Jestliže jsi naprosto pojal nechuť k filosofii, 
nech jí; pakli jsi od někoho jiného poslechl nebo sám jsi 
nalezl něco lepšího, než co mám já, važ si onoho; jestliže však 
se ti líbí, co slyšíš ode mne, musíš si i mne co nejvíce vážiti.
Nyní tedy, jako i na počátku, ty jdi napřed a já půjdu za tebou; 
budeš-li si mne vážit, budu si vážit já tebe, avšak nebudeš-li c 
si mne vážit, nebudu dělat nic. Mimo to, budeš-li si mne vážit 
a půjdeš v této věci napřed, budeš mít pověst, že si vážíš 
filosofie, a již to, že jsi zkoumal i jiné, vynese ti u mnohých 
chvalnou pověst filosofa. Naopak, kdybych já si tě vážil a ty 
mne ne, bude se o mně myslet, že mě oslňuje tvé bohatství 
a za tím že se ženu; avšak tato věc, jak víme, má vůbec 
u všech lidí nedobré jméno. Abych zkrátka řekl, vážnost od 
tebe prokazovaná je jednomu i druhému ozdobou, avšak váž
nost prokazovaná ode mne by byla oběma hanbou. Nuže d
o tom dosti.

S tou kouličkou to není správné,19 ale to ti vysvětlí Arche- 
démos, až přijde. Ovšem také o tom, co je vážnější a světější 
než tohle, musí ti podati velmi zevrubné vysvětlení, o té věci,
o které jsi ke mně vzkázal, nevěda si s ní rady. Pravíš totiž 
podle jeho řeči, že ti nebylo dostatečně vyloženo o podstatě 
prvního jsoucna. Musím ti to říci arci jen v náznacích,20 aby
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tomu nebylo rozuměti, kdyby se s listem v některých konči- 
e nách moře nebo země21 něco stalo. Má se to takto. Ke králi 

všeho se všechny věci vztahují22 a kvůli němu jsou všechny, 
a to je příčina všech věcí krásných; k druhému se vztahují 
druhé věci a k třetímu třetí. Tu pak lidská duše touží se dově- 
děti o těch jsoucnech, jaká asi jsou, dívajíc se na věci jí 

313 příbuzné, z nichž žádná není dokonalá. Ale při tom králi a při 
řečených jsoucnech není nic takového. Potom tedy praví du
še:23 nuže jaké pak to přece jest? Toto je, synu Dionysiův 
a Dóridin, otázka, která je příčinou všeho zlého,24 a ještě více 
bolest, která z toho v duši vzniká; kdo nebude té zbaven, 
nikdy nedosáhne vskutku pravdy. O tomhle jsi mi ty řekl 

b v zahradě pod vavříny, že jsi to sám promyslel a že to je tvůj 
nález; a já jsem pravil, že kdyby se ti to takto jevilo, ušetřil 
bys mi mnoho výkladů. Řekl jsem však, že jsem se nikdy 
s nikým jiným nesetkal, kdo by to byl sám nalezl, nýbrž že 
touto věcí se zabývá mé veliké usilování; avšak ty jsi snad
o tom od někoho zaslechl a možná že řízením osudu ses za 
tím rozběhl, ale potom jsi nespoutal důkazy toho, domnívaje 
se, že je pevně držíš, avšak ty pobíhají hned tak, hned onak25 

c kolem jevu, ale to pravé není nic takového. A toto se nestalo 
jen tobě jedinému, nýbrž dobře věz, že nikomu, kdo mě 
poprvé slyšel, nikdy není zpočátku jinak než takto; těžko se 
z toho dostávají, jeden s většími obtížemi, druhý s menšími, 
ale snad nikdo s malými.

Když se ty věci takto vyvinuly a takto se mají, skoro jsme 
podle mého mínění nalezli, o čem jsi psal, jaký má býti náš 
vzájemný poměr. Když to26 totiž zkoušíš jednak v rozmlu- 

d vách s jinými a srovnáváním s myšlenkami těch jiných, jed
nak i samo o sobě, tu to k tobě, je-li to zkoušení opravdové, 
příroste a budeš spřízněn i s tím i se mnou.

Jakpak se stane to i všechno, co jsem řekl? Nyní jsi udělal 
dobře, že jsi poslal Archedéma; ale i příště, až k tobě přijde
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a vyřídí ti mé vzkazy, napadnou tě pak snad jiné pochybnosti.
Pošleš tedy zase ke mně Archedéma, budeš-li správně uvažo
vat, a ten se vydá na cestu a přijde zpět; a jestliže to uděláš 
dvakrát nebo třikrát a to, co bude ode mne posláno, náležitě e 
prozkoušíš, divil bych se, nebude-li to s tvými nynějšími 
pochybnostmi mnohem jinak nežli nyní. Nuže dělejte tak bez 
obavy; neboť nad toto zboží nikdy ty nepošleš a Archedémos 
nedopraví zboží krásnějšího a bohumilejšího.

Jen si dej pozor, aby tyto věci nikdy neunikly na veřejnost 314 
mezi lidi nevzdělané; vždyť jistě, jak se mi zdá, není nad ně 
pro obecný lid řečí směšnějších, ani zase pro lidi ušlechtilé 
podivuhodnějších a plnějších božího nadchnutí. Ale když 
jsou často mluveny a stále poslouchány, a to po mnoho let, je 
to jako se zlatém, jež bývá jen nesnadně čištěno s velkou 
námahou. Poslyš pak, co je přitom divného. Jest i více lidí, 
kteří tyto věci poslouchali a jsou schopni je chápati, jsou také b 
schopni si je pamatovati, po všech stránkách všemi způsoby 
je zkoušeti a činiti si o nich úsudek; jsou to již starší lidé 
a poslouchali ne méně než třicet let, a ti právě nyní říkají, že 
co se jim dříve zdálo nejpochybnějším, to že se jim nyní jeví 
nejjistějším a nejzřejmějším, a co dříve nejjistějším, nyní na
opak. Hledě tedy k tomu, dej si pozor, abys někdy nelitoval 
toho, co by bylo nyní nenáležitě vyhozeno na veřejnost. Nej- c 
lepší ochrana před tím je nepsat, nýbrž učit se nazpaměť; 
neboť není možno, aby napsané věci neunikly na veřejnost.
Proto jsem já nikdy nic o těchto věcech nepsal27 a není žádné
ho spisu Platónova, ani nebude, avšak to, co se mu nyní 
přičítá, náleží krásnému a mladému Sokratovi.28

Buď zdráv a poslechni mne, a tento list, až si jej nejprve 
několikrát přečteš, spal.

Tolik o těchto věcech. Stran Polyxena21* ses divil, že jsem 
ti ho poslal; avšak já mám o Lykofronovi30 i o těch ostatních d 
z tvé společnosti odedávna až dosud totéž mínění, že nad ně
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daleko vynikáš v dialektickém umění jak svým přirozeným 
nadáním, tak také logickou metodou, a že žádný z nich se 
nedává vyvraceti dobrovolně, jak se někteří lidé domnívají, 
nýbrž jsou vy vracováni proti své vůli. A věru se zdá, že s nimi 
velmi slušně zacházíš a jsi k nim štědrý. Tolik o těchto lidech, 

e příliš mnoho při tom, jací jsou; co pak se týče Filistióna31, 
máš-li ho sám u sebe, užívej vydatně jeho služeb, ale, je-li to 
možno, postup jej Speusippovi32 a propusť jej. Žádá tě o to 
také Speusippos; slíbil pak mi i Filistión, že ochotně přijde do 
Athén, jestliže ty ho propustíš.

Toho z lomů33 že jsi propustil, udělal jsi dobře a snadno lze
315 vyplniti žádost i stran jeho čeledi a stran Hegesippa Aristóno- 

va; vždyť jsi mi psal, že kdyby někdo křivdil buď tomuto nebo 
oněm a ty by ses o tom dověděl, že to nedovolíš. Také o Ly- 
sikleidovi34 jest záhodno říci pravdu: on jediný z těch, kteří 
přišli ze Sicílie do Athén, nic nepřekroutil o tvých a mých 
stycích, nýbrž bez přestání vždy mluví o tom, co bylo, něco 
dobrého a v dobrém smyslu.

2 2

List třetí

Kdybych napsal „Platón vzkazuje Dionysiovi přání radosti1*, 
zdalipak bych správně vystihl nej lepší začátek listu? Či spíše, 
když píši podle svého zvyku „vzkazuje přání dobra“, jak 
obyčejně oslovuji ve svých listech své přátele? Ty jsi arci
i bohu v Delfách, jak vypravovali účastníci tehdejší slavnos
ti, učinil poklonu právě tímhle pozdravem a napsal jsi prý: 
„radost ti panovník přeje a chraň mu příjemný život“. Avšak 
já bych svým pozdravem neprojevoval toto přání ani člověku, 
natož potom bohu; bohu proto ne, že bych mu přál něco, co je 
proti jeho přirozenosti - vždyť božstvo dlí stranou od slasti
i strázně - člověku pak proto ne, že slast a strázeň způsobuje 
namnoze škodu, neboť rodí v duši nechápavost, zapomnětli- 
vost, nerozumnost a zpupnost. Tolik jsem chtěl říci o tom 
pozdravu; ty, až to přečteš, přijmi to tak, jak to chceš při
jmout!.

Slyšel jsem z nejedné strany, co prý jsi řekl některým z po
slů k tobě vyslaným; že totiž jsem tě já kdysi slyšel mluvit, 
jak hodláš obnovit hellénská města na Sicílii35 a Syrakúsa- 
nům ulehčit změnou vlády z tyranidy ve vládu královskou, 
a tu prý jsem ti tehdy, jak tvrdíš, přes tvou horlivou snahu 
v tom zabránil, ale nyní že navádím Dióna, aby právě ty 
změny provedl, a že užíváme tvých vlastních záměrů, aby
chom tě připravili o vládu. Zdali jsou tobě tyto řeči k nějaké
mu prospěchu, rozumíš sám, ale jistě mi křivdíš, když mluvíš 
opak, než se skutečně stalo. Neboť dosyta jsem byl od Filisti- 
da36 i od mnohých jiných pomluven před vojáky i u syrakús- 
kého lidu proto, že jsem bydlel na hradě, a tu ti z města,

315 a 
b

c

d
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kdykoli se stala nějaká nesprávnost, všechno sváděli na mne
316 tvrdíce, že ty mne ve všem posloucháš. Ale ty sám víš nejlépe, 

že v politických věcech jsem společně s tebou pracoval ze své 
vůle jen něco málo na začátku, když jsem myslel, že bych 
něco pořídil, a mimo některé menší věci jsem vynaložil sluš
nou píli na ty úvody k zákonům,37 vyjímajíc to, co jsi připsal 
ty nebo někdo jiný; slyšel jsem totiž, že někteří z vás to 
později upravovali, ale rozdíl obého bude patrný těm, kdo 
dovedou rozeznati můj způsob. Ale, jako jsem právě řekl, 
věru nepotřebuji, abych byl pomlouván u Syrakúsanů a snad 
ještě u některých jiných lidí, jestliže na ně působí takové tvé 

b řeči, nýbrž mnohem více, abych byl hájen jak proti dřívější 
pomluvě, tak i proti té, která po oné vyrůstá do větší velikosti 
a síly. Proti dvěma věcem musím tedy nezbytně postaviti 
dvojí obranu, předně, že jsem se právem vyhnul tomu, abych 
byl tvým společníkem ve věcech politických, a za druhé, že 
to nebyla má rada ani mé zabránění, jak jsi řekl, že prý jsem 
se ti postavil na odpor, když jsi chtěl obnoviti hellénská 

c města. Nuže slyš nejprve od začátku ty věci, o kterých jsem 
mluvil na prvním místě.

Přišel jsem do Syrakús, jsa tam zván od tebe i od Dióna; 
tento byl muž u mne osvědčený a odedávna můj přítel; byl 
v středním, usedlém věku, čehož je naprosto potřebí lidem 
jen trochu rozumným, mají-li býti vůdci v tak důležitých 
věcech, jako byli tehdy věci tvé; proti tomu ty jsi byl zcela 

d mlád, byl jsi velmi nezkušený v těch věcech, v kterých bylo 
potřebí být zkušený, a mně jsi byl zcela neznám. Potom byl 
Dión vypuzen38 - ať již to udělal spolu s tebou některý člověk 
nebo bůh nebo nějaká náhoda - a zůstal jsi sám. Nuže, zdali
pak se domníváš, že jsem se tehdy mohl společně s tebou 
účastnit politické činnosti, když jsem na jedné straně ztratil 
rozumného společníka a na druhé straně viděl, že tu zbyl muž 
nerozumný, obklopený množstvím špatných lidí, jenž ne-
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vládl, ale myslel, že vládne, vskutku však byl od takových lidí 
ovládán?

Co jsem měl dělat za těch okolností? Jistě bylo nutné to, 
co jsem dělal, že jsem se totiž pro budoucnost rozloučil e 
s politikou, varuje se pomluv vznikajících ze záští, a že jsem 
se vším způsobem pokoušel, přestože jste se rozešli a byli 
rozdvojeni, učiniti vás navzájem co nejlepšími přáteli. Toho 
jsi i ty svědkem, že jsem v úsilí o tuto věc nikdy nepovolil.
A třeba stěží, ale přece došlo mezi námi dvěma k dohodě,39 že 317 
já odpluji domů, protože vás tehdy zaměstnávala válka, ale až 
zase nastane mír, že já i Dión přijdeme do Syrakús a ty že nás 
povoláš.

Tak se to tedy stalo s mou první cestou do Syrakús i se 
šťastným návratem domů. Ale podruhé, když nastal mír, zval 
jsi mě ne podle naší smlouvy, nýbrž psal jsi, abych přišel já 
sám, Dióna že k sobě povoláš až později. Proto jsem nepřišel, 
ale tím jsem vzbudil proti sobě nelibost i Diónovu; myslel b 
totiž, že by bylo lepší, abych šel a poslechl tě. Potom o rok 
později přišla trojřadní loď40 a psaní od tebe, a začátek toho 
psaní byl, že jestliže přijdu, stane se ve věci Diónově všechno 
podle mé vůle, pakli však nepřijdu, naopak. Věru se stydím 
říkat, kolik tehdy dopisů přišlo od tebe a skrze tebe od jiných 
z Itálie i ze Sicílie a ke kolika z mých přátel a známých, c 
a všechny mě vybízely jít a prosily, abych ti každým způso
bem vyhověl. Zdálo se tedy všem, počínajíc od Dióna, že se 
musím vydati na cestu a nesmím být liknavý. A přece jsem 
jim ukazoval na svůj věk a o tobě jsem ujišťoval, že nebudeš 
s to odolat těm, kteří nás pomluvami rozvádějí a chtějí nás 
znepřáteliti. Viděl jsem totiž již tehdy a také nyní vidím, že 
veliké a neobyčejné jmění soukromníků i panovníků téměř d 
vždy, čím je větší, tím více a větších živí pomlouvačů a lidí, 
kteří se k hrozné škodě vlichocují; to je zlo, nad něž většího 
neplodí bohatství a síla ostatní moci. Ale přece jsem to všech-
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no nechal stranou a přišel jsem; pomyslel jsem si, že mi ne
smí nikdo z mých přátel dávat vinu, že skrze mou netečnost 

e všechno ztratili, ačkoli to nemuselo být ztraceno. A když 
jsem přišel - však víš sám všechno, co se potom stalo - žádal 
jsem ovšem podle úmluvy v listech učiněné především, aby 
ses spřátelil s Diónem a povolal jej do vlasti; mluvil jsem
o tom přátelském svazku,41 při kterém, kdybys mne byl tehdy 
poslechl, bylo by asi lépe pro tebe a pro Syrakúsy i pro ostatní 
Hellény, jak se má mysl dohaduje, nežli jest nyní. Potom jsem 

318 žádal, aby jmění Diónovo zůstalo v jeho rodině a aby nebylo 
rozděleno od těch děličů, které ty znáš; mimo to jsem poklá
dal za potřebné, aby důchod každý rok mu posílaný byl po 
mém příchodu ještě zvýšen, a ne snížen. Když jsem nemohl 
nic z toho dosáhnouti, chtěl jsem odejít. Potom jsi mě pře
mlouval, abych ten rok již zůstal, prohlašuje, že prodáš 
všechno jmění Diónovo42 a polovici výtěžku že pošleš do 
Korintha, ostatek pak necháš zde pro jeho syna. 

b Mohl bych jmenovati mnoho věcí, které jsi mi slíbil a nic 
jsi z nich neudělal, ale pro jejich množství povím to stručně. 
Když jsi totiž prodal všechny věci, nezískav si k tomu Dióno- 
va souhlasu - ačkoli jsi prohlašoval, že jich bez jeho souhlasu 
neprodáš — skvěle jsi dovršil, vzácný příteli, veškeré své 
sliby: vymyslel sis totiž něco, co nebylo ani pěkné ani slušné 
ani spravedlivé ani prospěšné, totiž nahánět mi strachu, do
mnívaje se o mně, že nevím, co se tehdy dálo, jen abych ani 

c já neusiloval o odeslání těch peněz. Když jsi totiž vypověděl 
Hérakleida,43 což se nezdálo spravedlivé ani Syrakúsanům 
ani mně, prosil jsem té spolu s Theodotem a Eurybiem,44 abys 
to nedělal; ty ses toho chopil jako vhodné záminky a řekl jsi, 
že už dávno ti je zjevno, že na tebe nic nemyslím, nýbrž jen 
na Dióna a na jeho přátele a příbuzné, a když nyní Theodotés 
a Hérakleidés, přátelé Diónovi, jsou stiženi žalobami, že já 
dělám všechno možné, aby nebyli potrestáni.
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Tolik o mém a tvém společenství, pokud jde o politickou d 
činnost; a jestliže jsi u mne spatřil ještě nějaké jiné odcizení 
od tebe, správně se domníváš, myslíš-li, že všechno to vznik
lo tímto způsobem. A nediv se; neboť každý, kdo má rozum, 
by ve mně právem viděl špatného člověka, kdybych, jsa sve
den velikostí tvé panovnické moci, zradil starého druha 
a hostinného přítele, skrze tebe ve zlém postavení žijícího,
|enž přinejmenším není o nic horší než ty, a dal přednost tobě, 
páchajícímu křivdy, a kdybych ve všem jednal tak, jak bys ty e 
přikazoval, patrně pro peníze; neboť nikdo by nepokládal 
něco jiného za příčinu mé změny, kdybych se změnil. Nuže 
tyto věci, které se takto udály, způsobily skrze tebe to „vlčí 
přátelství" a tu roztržku mezi mnou a tebou.

V této souvislosti musím promluvit o jiné věci s tím téměř 
související,45 v které, jak jsem řekl, se musím na druhém 
místě hájit. Nuže pozoruj a pilně k tomu hleď, budou-li se ti 319 
má slova někde zdáti lží, a ne pravdou. Tvrdím totiž, že jsi mi 
v zahradě za přítomnosti Archedémovy a Aristokritovy46 asi 
dvacet dní před mým odjezdem ze Syrakús domů vytýkal, co 
také nyní říkáš a mně vytýkáš, že dbám Hérakleida a všech 
ostatních více nežli tebe. A tu ses mne před těmito muži 
otázal, zdali se pamatuji, jak jsem tě ze začátku po svém 
příchodu vybízel, abys obnovil hellénská města; já jsem sou- b 
hlásil, že se pamatuji a že ještě nyní myslím, že by to bylo 
nejlepší. Třeba však povědět, Dionysie, i to, co bylo tehdy 
řečeno dále. Otázal jsem se tě totiž, zdali jsem ti radil jenom 
tuto samou věc či ještě něco jiného vedle toho; ty pak jsi 
odpověděl velmi rozhněvaně a vůči mně uštěpačně, jak sis 
myslel - proto se ti ten tvůj tehdejší úštěpek nyní vyplnil47 - 
řekl jsi a přitom ses velmi strojeně smál, zdali se pamatuji, že c 
jsem tě vybízel, aby ses napřed vzdělal, než to budeš dělat, 
jinak abys to vůbec nedělal. Řekl jsem, že sis to velmi dobře 
pamatoval. „To abych se vzdělal" - pravil jsi - „v geometrii,
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či jak?“ A tu já jsem neřekl, co mě napadalo říci, boje se
o svou cestu domů, na kterou jsem čekal, aby mi pro jedno 
slovíčko nebyla úzká místo širé prostory.48 Nuže, proč bylo 
všechno to řečeno, je tohle: nepomlouvej mne, že jsem ti já 

d zbraňoval obnoviti hellénská města, zničená od barbarů, 
a ulehčiti Syrakúsanům změnou tyranidy ve vládu králov
skou. Neboť nikdy bys nemohl na mne nalhati věci, které by 
se ke mně méně hodily než tyto, a kromě toho bych mohl 
proti tomu postavit ještě zřejmější důkazy, než je toto - kdyby 
bylo někde vidět náležitý rozhodčí soud - že já jsem k tomu 
vybízel, ale tys nechtěl to dělati; a věru není těžko jasně říci, 
že udělati to bylo dobré pro tebe i pro Syrakúsany i pro všech- 

e ny obyvatele Sicílie. Avšak, příteli, tvrdíš-li, že jsi to neřekl, 
když jsi to řekl, to mi stačí; pakli se přiznáváš, potom uznej, 
že byl moudrý ten Stésichoros,49 napodob ono jeho odvolání 
a přestoupíš z nepravdy do řeči pravdivé.

List čtvrtý

Platón vzkazuje Diónovi Syrakúskému přání dobra.

Myslím, že po všechen čas byl zřejmý můj zájem o činy, které 320 
se udály,50 a že jsem měl o ně velikou snahu, aby byly prove
deny, pro nic jiného více než pro ctižádostivou horlivost při 
krásných věcech; soudím totiž, že je spravedlivo, aby ti, kteří b 
jsou vpravdě řádní a řádné věci konají, docházeli náležité 
pověsti. Co se tedy týče přítomné chvíle, mají se věci, bohu
díky, dobře, ale o budoucnost je třeba vést velmi těžký zápas.
Neboť vyniknout! statečností a rychlostí a silou, o tom by se 
mohlo zdáti, že je to umění, které náleží i jiným lidem, ale 
když jde o pravdivost, spravedlnost, velkorysost a o ušlechti- c 
lost se vším tím související, tu by každý uznal, že lidé, kteří 
si osobují úctu k takovým věcem, právem nad ostatními vy
nikají. Nyní je ovšem zřejmé, co říkám, ale přece musíme 
sami sobě připamatovati, že jistí mužové - víš kteří51 - musí 
nad ostatními lidmi značně vynikat. Musíme se tedy ukázat, 
že jsme takoví, jako říkáme, zvláště když to bude, bohudíky, d 
snadné. Ostatní totiž bývají nuceni prochodití veliký kus 
země, chtějí-li býti poznáni; ale tvé okolnosti jsou nyní tako
vé, že lidé z celého světa, i když to je snad příliš silné slovo, 
se dívají na jediné místo a na tomto místě nejvíce na tebe. 
Protože tě tedy všichni vidí, připravuj se na to, abys zastínil
i onoho Lykúrga i Kýra i jestliže kdo jiný kdy podle úsudku 
lidí vynikl svou povahou a politickou činností, zvláště když 
mnozí a skoro všichni u nás říkají, že lze s velkou jistotou e 
čekati, že po odstranění Dionysia bude věc zničena ctižádostí 
tvou a Hérakleidovou i Theodotovou52 a ostatních předáků. 
Nejraději ovšem ať není žádný takový; ale jestliže se přece

2 9



III, 320 e L I S T  Č T V R T Ý

někdo vyskytne, vystupuj ty jako lékař, a vedlo by se vám co 
nejlépe.

321 Snad se ti zdá směšné, že říkám tyhle věci, protože i tobě 
samému nejsou neznámy. Avšak já vídám i v divadlech, jak 
bývají zápasníci povzbuzováni53 od dětí, neřku-li od přátel,
o kterých lze mysleti, že projevují své pobízení vážně podle 
své přízně. Nyní tedy sami veďte svůj zápas a nám pište, je-li 
čeho třeba; zde je vše v podobném stavu, jako když jste tu 

b byli. Pište také, co jste vykonali nebo co právě děláte, neboť 
my sice mnoho slyšíme, ale nic nevíme. Nyní přišly listy od 
Theodota a Hérakleida do Lakedaimonu a na Aiginu, ale my, 
jak bylo už řečeno, mnoho slyšíme o tom, co se u vás děje, ale 
nic nevíme.

Považ také, že se některým zdá, že jsi méně než náleží 
vlídný; nezapomínej tedy, že líbiti se lidem jest také prostřed- 

c kem jednání, ale samolibost jest družkou osamělosti. Buď 
šťasten.

3 0

List pátý

Platón vzkazuje Perdikkovi54 přání dobra.

Eufraiovi55 jsem poradil, jak jsi mi psal, aby pečoval o tvé 
věci a tím se zabýval; ale mám právo, abych dal i tobě radu, 
která je, jak se říká, věc přátelská a svátá, i v ostatních vě
cech, na které se tážeš, a zvláště jaký má nyní být poměr 
k Eufraiovi. Je to muž k mnohým věcem užitečný, nejvíce 
však k tomu, čeho i ty nyní potřebuješ jednak pro svůj věk, 
jednak také proto, že v té věci mladí lidé nemají mnoho 
rádců.

Má totiž každá jednotlivá z ústav jakýsi hlas, jako by to 
byli živí tvorové, jiný demokracie, jiný oligarchie, jiný zas 
monarchie; o těchto hlasech by velmi mnozí lidé tvrdili, že 
jim rozumějí, ale mají daleko a daleko k tomu, aby je chápali, 
mimo několik málo jednotlivců. A tu která z ústav mluví 
svým vlastním hlasem k bohům i k lidem a osvědčuje činy 
shodné s tím hlasem, ta stále kvete a žije, avšak když napodo
buje jinou, hyne. V tomto by ti tedy mohl být Eufraios nejvíce 
užitečný, ačkoli je to i v jiných věcech zdatný muž; doufám 
totiž, že ti pomůže nalézti pravou řeč monarchie ne nejhůře 
z těch, kteří jsou v tvé společnosti. Když ho tedy budeš užívat 
k těmto věcem, budeš mít sám z toho prospěch a také jemu 
velice prospěješ.

Tu snad někdo, kdo tohle uslyší, řekne: „Platón, jak se 
podobá, si osobuje, že ví, co prospívá demokracii, avšak 
ačkoli může mluvit k lidu a radit mu, co by bylo nejlepší, 
nikdy nevstal a nepromluvil.44 Na to odpověz toto: „Platón se 
ve své vlasti narodil pozdě56 a zastal její lid již příliš stařecký 
a od dřívějších vůdců navyklý dělat mnoho věcí neshodných
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s jeho radou; vždyť by mu bylo nadevše milé radit mu jako 
otci, kdyby se nedomníval, že se nadarmo vydá v nebezpečí 
a nic nepořídí. Totéž by, myslím, udělal i s radou určenou 
mně;57 kdyby se totiž ukázalo, že můj stav je nevyléčitelný,58 

c nechal by mě být a stranil by se všeho radění, pokud by šlo
o mne a mé věci.“ Buď šťasten.

List šestý

Platón vzkazuje přání dobra Hermeiovi a Erastovi a Ko
riskovi,59

Zdá se mi, že některý z bohů vám milostivě a štědře připra
vuje šťastný osud, jen jestliže jej dobře přijmete. Bydlíte totiž 
v sousedství blízko sebe vespolek a každý máte takovou po
třebu, že si můžete navzájem co nejvíce prospívati. Neboť 
Hermeiu by ani množství koní ani jiných válečných potřeb 
ani velký přírůstek zlata neposílil ke všemu tak jako věrní 
přátelé, mající zdravou povahu; Erastovi pak a Koriskovi k té 
krásné moudrosti hledící k ideám60 jest ještě třeba - pravím 
to, ač jsem stařec61 - moudrosti chránící před lidmi špatnými 
a nespravedlivými a jakési obranné moci. Neboť jsou nezku
šení, protože velkou část svého života strávili s námi, lidmi 
řádnými a ne zlými; a proto jsem řekl, že ještě potřebují těch 
věcí, aby nebyli nuceni pravou moudrost zanedbávat a o tu 
lidskou a nutnou se starati více, než je třeba. Naopak této 
schopnosti nabyl, jak se mi zdá, Hermeias, jak svým přiroze
ným založením - pokud mohu soudit, když jsem se s ním 
ještě nikdy nesetkal - tak i uměním získaným ze zkušenosti.

Co tedy chci říci? Tobě, Hermeio, říkám a prohlašuji a do
svědčuji já, který mám větší zkušenosti s Erastem a Koňs
kém nežli ty, že nesnadno nalezneš duší hodnějších důvěry, 
než jsou tito tvoji sousedé; proto ti radím, aby ses každým 
spravedlivým způsobem držel těchto mužů a nepokládal to za 
něco vedlejšího. Koriskovi pak a Erastovi dávám radu, aby se 
zase naopak drželi Hermeia a pokoušeli se vespolnou sou- 
družností dospěti k jednomu přátelskému svazku. A jestliže 
se o někom z vás bude zdát, že tento svazek nějak trhá - neboť

322 c 

d

e

323

3 3



Ι Π ,  3 2 3  b L I S T  Š E S T Ý

lidské věci nejsou veskrze pevné - pošlete sem ke mně 
a k mým přátelům list žalující na křivdu; myslím totiž, že by 
domluva od nás, odsud přišlá silou spravedlnosti a úcty, opět 
zcelila onu trhlinu - kdyby ovšem nebyla příliš veliká - spíše 

c než jakékoli zaříkání, a svázala k bývalému přátelství a spo
lečenství. Jestliže přitom budeme všichni, my i vy, oddáni 
filosofii, pokud budeme schopni a pokud každému bude mož
no, vyplní se věštba nyní pronesená. Co se stane, jestliže to 
nebudeme dělat, to neřeknu; neboť pronáším předpověď, kte
rá by byla dobrým znamením, a proto pravím, že všechno toto 
uděláme dobře, bude-li chtít bůh.

Tento list musíte číst všichni tři, nejraději všichni pohro
madě, pakli ne, dva a dva společně, podle možnosti jak lze 

d nejčastěji; a řiďte se jím jako smlouvou a platným zákonem, 
což jest spravedlivé, přísahajíce s vážností ne nevkusnou a se 

sestrou vážnosti, hrou, i při bohu, vládci všeho přítomného
i budoucího, i při otci a pánu toho vládce a příčiny,62 kterého, 
budeme-li skutečně oddáni filosofii, poznáme všichni jasně, 
pokud je možno lidem blaženým.
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List sedmý7.

Platón vzkazuje Diónovým příbuzným a přátelům přání 
dobra.

Psali jste mi, abych měl za to, že vaše smýšlení je totéž, jaké 
měl i Dión, a také jste mě vybízeli, abych se, pokud mohu, 
skutkem i slovem účastnil vašeho díla. Máte-li stejné mínění 
a stejnou snahu, jako měl on, slibuji vám svou účast; pakli ne, 
vězte, že si to dobře rozmyslím. A které bylo jeho smýšlení 
a jeho snaha, mohu povědět snad nikoli z dohadu, nýbrž že to 
dobře vím. Neboť když jsem já poprvé přišel do Syrakús - 
bylo mi tehdy asi čtyřicet let - byl Dión v tom věku, jako je 
nyní Hipparinos,64 a to mínění, kterého tehdy nabyl, podržel 
a* do konce svého života, že totiž Syrakúsané mají být svo
bodni a spravovati se nejlepšími zákony. A tak by nebylo 
divu, kdyby některý bůh přivedl i tohoto k témuž souhlas
nému mínění o ústavě, jako měl onen. A jakým způsobem 
to mínění vzniklo, o tom poslechnouti bude dobré mladému
i starému; proto se pokusím vám o něm od začátku vyložiti, 
neboť nyní je k tomu nej lepší příležitost.

Kdysi, když jsem byl mlád, bylo se mnou zrovna tak jako 
s mnoha jinými; myslel jsem, že jakmile se stanu svépráv- 
ným, hned se oddám politické činnosti. A tu jsem zažil tako
véto zvláštní události politického života. Protože bylo teh
dejší ústavě ^ód mnohých mnoho vytýkáno, nastal převrat 
a v čelo nového zřízení se postavila vláda jedenapadesáti mu- 
*ů,65 jedenáct v městě, deset v Peiraieu - obojí jednak pro 
správu tržiště, jednak aby zařizovali, čeho bylo třeba v měs
tě - a třicet se ujalo neomezené vrchní moci. Tu byli někteří 
/ těchto moji příbuzní a známí66 a ti mě hned vybízeli k veřej-
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né činnosti jako k něčemu, co je pro mne. A není divné, co 
jsem zažil při svém mládí; myslel jsem totiž, že budou spra
vovat obec tím způsobem, aby ji vedli od tak nespravedlivého 
života k spravedlivému jednání, a proto jsem je napjatě pozo
roval, co budou dělat. A když jsem ovšem viděl, že zásluhou 
těch mužů se v krátkém čase zdála dřívější ústava zlatou proti 

e nynější - mezi jiným také mého staršího přítele Sokrata,
0 němž bych snad bez ostychu mohl říci, že byl nejspravedli
vější muž své doby, poslali spolu s jinými pro kteréhosi obča-

325 na,6 aby jej násilím přivedl na popravu, patrně za tím účelem, 
aby byl chtěj nechtěj zapleten do jejich počínání; ale on 
neposlechl a raději podstoupil nebezpečenství nejhoršího stí
hání, než aby se stal společníkem jejich nešlechetných skut
ků - když jsem tedy viděl všechno to i jiné takové věci, ne 
nepatrné, pocítil jsem odpor a odvrátil jsem se od tehdejších 
špatností.

Ale za nedlouhý čas padla vláda třicítky a spolu celá teh
dejší ústava; a tu opět - sice už méně prudce, ale přece - mě 

b táhla touha po veřejné a politické činnosti. Dělo se arci
1 v oné době, tak bouřlivé, mnoho věcí, které by v leckom 
vzbudily odpor, a nebylo divu, že u některých občanů šla za 
onoho převratu msta nad některými nepřáteli trochu příliš 
daleko; přece však si počínali ti, kteří se tehdy vrátili do 
vlasti, s velikou mírností. Ale zvláštním dopuštěním osudu 
pohnali někteří mocní lidé zase toho našeho druha Sokrata na

c soud, uvalivše naň nejnespravedlivější žalobu, jaká byla prá
vě pro Sokrata nejméně vhodná; jedni totiž jej pohnali, druzí 
odsoudili a usmrtili jako bezbožného, toho muže, který se 
tenkrát nechtěl účastniti nespravedlivého zatčení jednoho 
z přátel tehdejších vyhnanců, když oni sami trpěli ve vyhnan
ství. Jak jsem tak pozoroval ty věci a lidi činné v politickém 
životě i zákony a mravy, čím lépe jsem do toho viděl a věkem 
jsem byl pokročilejší, tím obtížnější se mi jevilo správně
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fíditi veřejné věci. Neboť ta činnost, jak jsem viděl, nebyla d 
možná bez přátel a věrných druhů - jež nebylo snadno naléz- 
ti, i jestliže takoví byli, vždyť správa naší obce se už neřídila 
zásadami a obyčeji předků,6* a jiné nové si jen tak snadno 
získati bylo nemožno - a psané zákony i mravy se kazily 
a dělaly neobyčejný pokrok,69 takže já, který jsem byl ze e 
začátku pln veliké horlivosti pro veřejnou činnost, když jsem 
se tak na to díval a viděl, jak se všechno všudy o překot řítí, 
nakonec jsem dostával závrať; neustal jsem sice uvažovat, 
jakým asi způsobem by bylo lze napraviti toto70 i všechen 326 
ústavní život, ale čekal jsem stále na příhodnou dobu k čin
nosti. Konečně jsem však usoudil o všech nynějších státech, 
že všechny jsou spravovány špatně - neboť stav jejich zákonů 
Je téměř nezhojitelný bez nějakého neobyčejného opatření 
provázeného štěstím - a byl jsem přinucen říci k chvále pravé 
filosofie, že právě z jejího hlediska je možno spatřit, v čem 
záleží spravedlnost jak v obci, tak ve veškerém životě sou
kromém; že tedy lidské pokolení nevyjde z běd, dokud se buď b 
třída správně a opravdově filosofujících mužů neujme poli
tické vlády anebo dokud se třída držitelů vládní moci v ob- 
cích nějakým božským řízením neoddá skutečné filosofii. 1 

Toto přesvědčení jsem tedy měl, když jsem poprvé přišel 
do Itálie a na Sicílii.72 Když jsem tam přišel, tam zase se mi 
nijak nelíbil tamější prý šťastný život, plný „italských" a „sy
rakúských" hostin,73 dvakrát za den si naplňovat žaludek 
n nikdy v noci nespát sám a všechny jiné zvyky, které náleží c 
k tomuto životu. Neboť z toho způsobu života by se žádný 
člověk na světě nikdy nemohl stát moudrým, který by tak od 
mládí žil - jeho přirozenost nebude složena tak podivuhod
ným způsobem - a státi se uměřeným, to by ani nechtěl; 
a právě tak by tomu bylo i s ostatní dobrostí. A stejně žádná 
obec ani se sebelepšími zákony by si nezajistila klidného 
trvání, kdyby se její mužové domnívali, že se má vést vý-
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d středně nákladný život, a kdyby mysleli, že mají být jinak ke 
všemu neteční, vyjímajíc hodování a pitky a usilovnou služ
bu lásce. Takovým obcím je souzeno stále bez konce střídati 
tyranidy a oligarchie a demokracie, kdežto spravedlivá a rov
noprávná ústava se nesmí před těmi, kdo v nich mají vládu, 
ani jmenovat.74

S těmito tedy myšlenkami vedle dřívějších jsem se dostal 
e do Syrakús, snad jsa veden osudem, neboť věru se zdá, že 

zamýšlela tehdy některá z vyšších mocí položit tím základ 
k věcem, které se nyní staly s Diónem a se Syrakúsami;75 
a jest obava, aby jich nebylo ještě více, jestliže mne vy nyní 
neposlechnete, když radím podruhé.76

V jakém pak smyslu mohu říci, že se můj tehdejší příchod 
na Sicílii stal počátkem všech událostí? Když jsem se dostal 
do styku s Diónem, tehdy mladým, a když jsem mu vykládal, 
co je podle mého zdání nej lepší pro lidi, a radil, aby ty názory 
uváděl ve skutek, nevěděl jsem, jak se podobá, že jaksi při
pravuji příští pád tyranidy, aniž to sám pozoruji. Neboť Dión, 
jenž byl vůbec velmi chápavý a zvláště pro mé tehdejší výkla- 

b dy tak bystře mě poslouchal a horlivě, jako nikdy žádný 
z jinochů, s kterými jsem se setkal, a umínil si, že bude další 
život žiti jinak než většina Italů a Sicilanů, neboť si zamiloval 
dobrost více než rozkoš a ostatní rozmařilost. Proto bylo jeho 
chování tím protivnější těm, kteří žili podle zásady tyranidy, 
a to trvalo až do smrti Dionysiovy.77

Potom uvážil, že nejen v něm samém by mohlo vzniknout 
c toto smýšlení, jehož sám nabyl účinkem správných řečí, ný

brž pozoroval, že vzniká i v jiných, ne sice v mnohých, ale 
přece v některých že vzniká; tu si pomyslel, že jedním z nich 
by se snad mohl státi s pomocí boží i Dionysios, a kdyby se 
ten stal takovým, že by nastal i jemu i ostatním Syrakúsanům 
život nevýslovně šťastný. K tomu ještě mínil, že já najisto 
musím co nejdříve přijít do Syrakús, abych k tomu pomáhal,
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neboť měl v paměti své styky se mnou, jak snadno způsobily, 
že sám zatoužil po nejkrásnějším a nejlepším životě. Kdyby 
se mu podařilo dosáhnout toho nyní u Dionysia, jak se snažil, 
měl veliké naděje, že by bez prolévání krve a poprav a bez 
těch zlých věcí, které se nyní staly, zařídil v celé zemi šťastný 
a pravý život. Po těchto správných úvahách přemluvil Dión 
Dionysia, aby mě k sobě povolal, a také sám mi vzkazoval 
a žádal, abych najisto co nejdříve přišel, dříve než se někteří 
jiní lidé dostanou k Dionysiovi a odvrátí ho od nejlepšího 
života k jinému. Jeho žádost zněla takto, ač je příliš obšírné 
to uváděti. „Na kterou lepší příležitost," tak pravil, „budeme 
čekati, než jest ta, která se nám nyní jakýmsi řízením božím 
naskytla?" Dále vypočítával velikost říše v Itálii i na Sicílii 
a jakou sám má moc, mluvil o mladém věku Dionysiově a jak 
velikou má touhu po filosofii a po vzdělání, také o svých 
synovcích a jiných příbuzných, jak snadno je lze získati pro 
myšlení a život, který jsem vždy hlásal, a že jsou velmi způ
sobilí pomáhat získávati i Dionysia; takže právě nyní, ač 
jestliže vůbec kdy, se zcela splní naděje, že by se titíž mužové 
stali filosofy i vládci velikých obcí.

Těmito tedy důvody bylo na mne působeno a přemnohá 
jinými takovými; ale mé mínění svírala obava, jak to asi dále 
bude s těmi mladými lidmi - neboť touhy takových lidí bývají 
kvapné a často se obracejí sami proti sobě - kdežto o Diónovi 
jsem věděl, že má duši ustálenou a věk již zralý. Proto jsem 
se rozmýšlel a byl na vahách, zdali mám jít, či co, ale přece 
jsem se naklonil k tomu, že se musím právě teď pokusit, zdali 
se kdy někdo odhodlá uskutečniti mé myšlenky o zákonech 
a ústavě; vždyť získám-li dostatečně jen jediného muže, budu 
mít vykonáno všechno dobré.

S těmito tedy myšlenkami a s tou odvahou jsem vyplul 
z domova, ne jak se někteří domnívali;78 nejvíce však proto, 
že jsem se styděl sám sebe, abych si někdy nemusel o sobě
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pomyslet, že jsem naprosto jen samá slova, činu však že bych 
se nikdy žádného z vlastní vůle nechopil; také že by se mohlo 
zdát, že jsem zradil především hostinné přátelství a družbu 

d s Diónem,79 který je vskutku v nemalých nebezpečích.80 
Mohlo by se mu něco stát nebo by byl vypuzen od Dionysia 
a od ostatních nepřátel a přišel ke mně jako vyhnanec a takto 
ke mně promluvil: „Platóne, přicházím k tobě jako vyhnanec, 
ne že bych potřeboval od tebe těžkooděnců, ani snad že bych 
byl pocítil nedostatek jezdců, abych se ubránil svým nepřáte
lům, nýbrž že potřebuji slov a přesvědčivosti a věděl jsem, že 
právě tou ty nejvíce dovedeš pobízet mladé lidi k dobru 

e a spravedlnosti a tak je uvádět do vespolného přátelství 
a družnosti. Toho se mi od tebe nedostává, a proto, opustiv 
Syrakúsy, jsem nyní zde. A ani tak má osoba ti není tak 
velikou výčitkou; ale jde tu o filosofii, kterou ty stále velebíš 
a o které říkáš, že s ní ostatní lidé nedůstojně zacházejí; jak 
by bylo možno, aby ta nebyla zrazena nyní spolu se mnou, 

329 P°k
v

Ud jde 0 tvou P°vinnost? A kdybych bydlel v Megarách] 
jistě bys mi přišel na pomoc, ke které bych tě volal, sice by 
ses pokládal za nejhoršího ze všech lidí; takto však se patrně 
chceš vymlouvat délkou cesty a velikostí plavby a námahy 
a myslíš, že unikneš špatné pověsti? To se velice mýlíš!“ 
Jakou bych mohl dát slušnou odpověď na tuto řeč? Žádnou. 
Nuže, šel jsem jsa veden rozumem, a to s právem, jak nejvíce 

b je člověku možno, i opustiv své zaměstnání, jež nebylo nedů
stojné;81 šel jsem pod tyranidu, která, jak se zdálo, neslušela 
mým zásadám ani mně. Svým příchodem jsem učinil zadost 
Diovi, ochránci hostinného poměru, a osvědčil jsem se bez
úhonným ve svém filosofickém povolání, které by mi bylo 
bývalo vyčítáno, kdybych byl z liknavosti a bojácnosti získal 
údělem zlou hanbu.

Po svém příchodu - neboť nesmím se šířit - nalezl jsem 
c veškeré okolí Dionysiovo plno rozbrojů a udavačství, kterým
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byl Dión osočován u vlády. Tu jsem se ho ovšem zastával, 
pokud jsem mohl, ale měl jsem jen malou možnost. Tak asi 
čtvrtého měsíce Dionysios vsadil Dióna do malé lodi a potup
ně jej poslal do vyhnanství, dávaje mu za vinu, že činí úklady 
tyranidě. My, Diónovi přátelé, jsme se potom ovšem všichni 
obávali, aby některého z nás neobviňoval a nemstil se na něm 
jako spoluviníku Diónova úkladu; o mně se docela rozšířila 
v Syrakúsách pověst, že jsem byl od Dionysia usmrcen jako 
původce všeho toho, co se tehdy stalo. Ale on, pozoruje d 
takovou náladu u nás u všech, se bál, aby se z těch strachů 
nestalo něco horšího, a proto všechny zase přívětivě přijímal, 
zvláště pak mně domlouval a povzbuzoval mě, abych se ne
bál, a žádal, abych najisto zůstal; nedělal mu totiž žádnou čest 
můj útěk, nýbrž mé setrvání, a proto se tak silně tvářil, jako 
by prosil. Ale prosby tyranů bývají, jak víme, spojeny s nási- e 
lim. Za tím účelem zabránil mi v odplutí tak, že mě zavedl do 
hradu a tam mě ubytoval; neboť odtamtud by mne nebyl vzal 
na loď žádný loďař, aby se snad neprotivil Dionysiově vůli, 
leda snad tehdy, kdyby on sám byl někoho poslal s výslov
ným rozkazem mě odvést; a také žádnému obchodníku a žád
nému z úředníků konajících službu u východů ze země bych 
byl neunikl nepozorován, kdybych samoten odcházel, nýbrž 
každý by mě byl zadržel a přímo zavedl nazpět k Dionysiovi, 
zvláště když bylo rozhlášeno zase něco opačného než dříve, 330 
totiž že Dionysios má Platóna neobyčejně rád.

A jak tomu vlastně bylo? Takto - neboť musím říci pravdu.
Měl mě sice časem tím více rád, čím déle se stýkal s mou 
povahou a s mými zásadami, ale chtěl, abych jeho chválil 
více než Dióna a abych ho pokládal za mnohem lepšího pří
tele než onoho; a na takové věci byl neobyčejně žárliv. Ale 
právě ve věci, kterou by se mu to bylo nejlépe podařilo - ač 
jestliže by se to podařilo - v té váhal, totiž aby se se mnou b 
sbližoval a stýkal jako žák a posluchač filosofických řečí;
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nebol se bal toho, co mu namlouvali, aby nějak nepadl do 
ecek a Dion pak všeho nedosáhl. Já jsem všechno to klidně 

snášel, zachovávaje v duši první myšlenku, s kterou jsem 
přisel, zdali by snad zatoužil po filosofickém životě; ale 
u neho zvítězil opačný směr.

A za všech těchto příhod uplynul první čas mé cesty na 
Siciina tamějšího pobytu. Potom jsem odešel a opět jsem 
přišel když mě Dionysios vší mocí k sobě zval; proč jsem 
to udělal a co všechno jsem vykonal, jak slušné a spravedlivé 
věci, o tom vám vyložím později kvůli těm, kteří se dotazují 
s jakým úmyslem jsem přišel podruhé; ale napřed vám pora
dím, co je třeba dělati po nynějších událostech, abych nako
nec nemluvil o vedlejších věcech jako o hlavních.»’ Pravím 
tedy toto:

d a Kd°íh“ radÍ' ilovéku nemocnému a žijícímu způsobem 
zdraví škodlivým, jistě mu musí nejprve změnit způsob živo
ta, a ma-li onen dobrou vůli poslouchat, hned potom mu 
doporoučet i jiné věci; pakli však nechce poslechnout!, poklá
dal bych za pravého muže a dobrého lékaře toho, kdo utíká od 
rady takovému ělověku, kdežto naopak toho, kdo vydrží mu 
radu, za člověka nemužného a špatného odborníka. Totéž 
p ati i pro obec, ať už jí vládne jeden ělověk či několik; 
jestliže se ptá na radu v některé z prospěšných věcí, když její

e ústava jde náležité správnou cestou, sluší se rozumnému člo
věku takovým občanům raditi. Ale někteří naprosto vybočují 
z cesty správné ústavy a vůbec takovou nechtějí sledovat 
nybrz hned od počátku přikazují rádci, aby jim jejich ústavu 
nechal takovou jaká je a nehýbal ji, a budc-li jí hýbati, že to 
odpyká smrtí; zároveň pak poroučejí, aby rádcové svými 
radami sloužili jejich záměrům a choutkám tak, aby jim po 
všechen čas šlo vše co nejsnáze a nejrychleji - kdo by vydržel 
takovéto radění, toho bych pokládal za nemužného, ale toho 
kdo by nevydržel, za pravého muže. Takovou tedy já mám
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zásadu, a kdykoli se mne někdo ptá na radu o některé z nej- 
vážnějších věcí svého života, například stran majetku nebo 
péče o tělo nebo duši, ochotně radím a neodbývam to jen tak, 
aby se neřeklo, jestliže vidím, že ten člověk žije ve svem 
denním životě podle nějakého řádu nebo že má dobrou vůli 
poslouchat mé rady v tom, o čem se radí. Pakli vsak se mne 
vůbec neptá na radu neboje zjevno, že rádce nijak neposlech
ne k takovému člověku sám od sebe nechodím radit, a nutit 
bych ho nešel, ani kdyby to byl můj syn. Avšak otrokovi bych 
poradil, a kdyby nechtěl, přinutil bych ho násilím; ale proti 
otci nebo matce pokládám za hřích užívat násilí - nejsou-li c 
stiženi duševní nemocí - jestliže žijí nějakým ustáleným ži
votem, který se jim samým líbí, mně však ne, ani je proti sobe 
popouzet marným napomínáním, ani jim úlisné vyhovovat 
opatřováním prostředků k ukájení choutek, ktere jsou takové 
že bych nechtěl být na živu, kdybych si sam v lakových 
liboval Touž zásadu má mít ve svém životě rozumný člověk
i stran své obce; má se ozvat, kdyby se mu její ústavní život 
nezdál dobrým, ač jestliže může doufat, že ani nebude mluvili d 
nadarmo, ani nebude za svou řeč potrestán smrtí; ale nema se 
dopouštět na vlasti násilí převratem ústavy, kdykoli se ne
může stát nejlepší bez vyhánění a vražděni mužu, nybrz má 
žít v klidu a modliti se za to, co by bylo dobré pro něj sameho

i pro obec. , .
A tak podle této zásady já bych radil vam a radil jsem 

spolu s Diónem i Dionysiovi, předně vésti takový život, aby 
si zajistil, že dovede sám sebe co nejvíce ovládat a že ziska e 
věrné přátele a druhy, aby se mu nestalo totéž, co jeho otci, 
tento totiž nabyl mnoha velikých měst na Sicílii, jez byla od 
barbarů zcela zničena, ale nedovedl jich osadit a zndit v kaž
dém z nich spolehlivou ústavní vládu z oddaných mužu buď 
z cizinců odněkud přivolaných, nebo ze svých bratři, ktere - - 
přece, mladší, sám vychoval a které význačným způsobem
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učinil ze soukromých mužů držiteli vládní moci a z chuďasů 
boháči. Z těchto nikoho nedovedl si učinit společníkem vlády 
tím, že by si jej byl získal přemluvením a poučením a dary 
a příbuzenskými svazky, a ukázal se sedmkrát neschopnějším 
proti Dareiovi,8'’ jenž věnoval důvěru ne snad svým bratřím 
nebo schovancům, nýbrž toliko svým společníkům při pře- 

b možení toho Méda a eunucha,87 a rozdělil svou říši na sedm 
dílů, z nichž každý byl větší než celá Sicílie; ti jeho společníci 
se mu osvědčili věrnými a nečinili úkladů ani jemu, ani jeden 
druhému. Tak dal příklad, jaký má být dobrý zákonodárce 
a král; neboř dal zákony a jimi uchoval perskou říši až po
dnes. Ostatně také Athéňané udrželi po sedmdesát let svou 
vládu v mnohých řeckých obcích,88 ačkoli jich nebyli sami 

c osadili po vpádu barbarů, nýbrž je přijali obydlené, a to tím, 
že v každé z nich si získali své přátele. Ale Dionysios, za
hrnuv celou Sicílii v jedinou obec, ve své moudrosti nikomu 
nedůvěřoval a tu se jen stěží zachránil; neboť byl chůd na 
věrné přátele a nic neukazuje lépe osobní dobrost i špatnost 
než tato věc, totiž nemá-li člověk takových věrných mužů, či 
má-li je. A tak jsme tedy radili Dionysiovi já i Dión, když se 

d mu dostalo od otce takového osudu, že totiž zůstal beze všeho 
vzdělání a bez náležitých styků, aby se především dal tím 
směrem8' a získal si jiné ze svých příbuzných a vrstevníků za 
přátele a druhy v souhlasných snahách po dobrosti, zvláště 
však, aby byl vyrovnán sám u sebe, neboť to že mu neobyčej
ně chybí. Ovšem takto jasné jsme nemluvili, neboť to nebylo 
bezpečné, nýbrž jen v narážkách, a dokazovali jsme, že jen 
takovým způsobem každý muž zajistí i sebe i ty, kterým stojí 

e v čele, pakli však se nedá touto cestou, že způsobí pravý 
opak. Půjde-li tudy, jak pravíme, a udělá ze sebe člověka 
moudrého a rozumného, že netoliko dvakrát, nýbrž mnoho
krát zvětší otcovskou říši, jestliže obnoví zpustošená města 
sicilská a sváže je zákony i ústavami, tak aby byla sblížena
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jak s ním, tak sama mezi sebou vespolek k společnému boji 
proti barbarům. Neboť stane-li se to, je jisto, že si podrobí 333 
Kartagiňany mnohem více, než jaká byla poroba, do které 
byli uvedeni za Gelóna,90 ale nějako nyní naopak jeho otec se
zavázal platit barbarům daň.

To jsme mluvili a k tomu jsme vybízeli my, kteří jsme prý 
strojili úklady Dionysiovi, jak chodily z mnoha stran takové 
řeči, jež vskutku nabyly také u Dionysia převahy, Dióna vy- b 
pudily a nás uvrhly do strachu. Než abychom dokončili dlou
hou řadu událostí, které se zběhly v nedlouhém čase, Dión 
vrátiv se z Peloponnésu a z Athén, skutkem dal Dionysiovi 
citelné napomenutí.9' Ale Syrakúsané, když Dión osvobodil 
a dvakrát jim vrátil jejich obec,92 pocítili k němu totéž, co 
Dionysios, když se Dión snažil jej vzdělati a vychovali na 
krále hodného vlády, aby pak takto trávil po jeho boku veške- 
ren život; ale on více věřil pomlouvačům a těm, kteří říkali, 
že Dión dělá všechno to, co tehdy dělal, jen proto, že ukládá c
o tyranidu, patrně aby Dionysios, maje rozum omámen sa- 
mým vzděláním, nedbal o vládu a přenechal ji jemu, ten pak 
že by si ji přisvojil a Dionysia lstí z vlády vypudil. Tyto řeči, 
již podruhé mezi Syrakúsany mluvené, tehdy zvítězily, a to 
velmi nesmyslným vítězstvím a hanebným pro ty, kdo byli 
původci toho vítězství. Takové totiž bylo, co se stalo; a jaké 
to bylo, o tom musí poslechnout ti, kteří mě vybízejí k účasti
v nynějších podnicích.

Přišel jsem já, občan athénský, přítel Diónův a jeho spoje- d 
nec, k tyranovi, abych místo války způsobil přátelství; ale 
v boji s osočovateli jsem podlehl. Když pak se Dionysios 
snažil získat mě hodnostmi i penězi, abych se přidal k němu 
a jako svědek a přítel dodal vypuzení Diónovu zdání slušnos
ti, tohoto cíle se nadobro minul. Vraceje se pak později domů, 
vezme s sebou Dión dva bratry z Athén,93 kteří s ním byli e 
přáteli nikoli z filosofie, nýbrž z té běžné pospolitosti většiny
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přátel, kterou udržují ze vzájemného hoštění a ze společného 
účastenství při zasvěcovacích obřadech a mystériích; tak také 
tito dva přátelé, kteří ho doprovodili nazpět domů, stali se 
jeho druhy z takovýchto styků a z toho, že mu pomáhali při 

334 návratu. Ale když přišli na Sicílii, jakmile zpozorovali, že 
Dión je v podezření u Sicilanů jím osvobozených, jako by 
obmýšlel státi se tyranem, netoliko zradili svého druha a hos
tinného přítele, nýbrž takřka vlastníma rukama jej zavraždili 
- neboř stáli se zbraněmi v rukou vedle jeho vrahů jako 
připraveni ku pomoci. A hanebnosti a bezbožnosti toho činu 
já ani neomlouvám ani o tom dále nemluvím - neboť mnoha 
jiným lidem jest na péči to rozhlašovat a také v budoucnosti 

b se o to budou starat - ale to, co se mluví o Athéňanech, že oni 
poskvrnili obec hanbou, to chci vyvrátit: pravím totiž, že také 
ten byl Athéňan, který nezradil právě téhož muže, ačkoli za 
to mohl dostat peníze a mnoho jiných odměn.94 Neboť on se 
nestal přítelem nějakým všedním přátelstvím, nýbrž společ
nou účastí v ušlechtilém vzdělání, jíž jediné má rozumný 

c člověk více věřiti než příbuznosti duší a těl. Proto není hodno, 
aby se kvůli Diónovým vrahům svalovala na obec hanba, jako 
by byli někdy něco znamenali.

Toto všechno je řečeno za účelem rady Diónovým přáte
lům a příbuzným. A kromě toho radím ještě něco, a vy jste již 
třetí, kterým opakuji touž radu a touž řeč. Nepodrobovati 
Sicílii ani jinou obec panování lidí, to je má řeč, nýbrž záko- 

d nům; neboť to by nebylo k dobrému ani podrobitelům ani 
podrobeným, jim samým ani dětem jejich dětí a potomkům, 
nýbrž takový pokus je každým způsobem zhoubný a jen malé 
a otrocké duše rády uchvacují takové zisky, duše, které nic 
neznají z toho, co je dobré a spravedlivé, pro budoucnost ani 
pro přítomnost, z věcí božských ani z lidských. O tom jsem 
se já snažil přesvědčit nejprve Dióna, podruhé Dionysia a za 
třetí nyní vás. A poslechněte mne kvůli Diovi Ochránci, jenž
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bývá do třetice vzýván,95 a pak také pohlédnouce na Dionysia 
a Dióna, z nichž onen neposlechl a nyní žije v necti, tento 
však poslechl a čestně zemřel; neboť ať se cokoli stává muži, e 
který touží po největším dobru pro sebe i pro obec, všechno 
je šťastné a čestné. Vždyť není nikdo z nás nesmrtelný, 
a i kdyby se někomu toho dostalo, nestal by se tím šťastným, 
jak si lidé myslí; neboť věcem bez duše nenáleží žádné vážné 
zlo ani dobro, nýbrž tohoto se dostane každé jednotlivé duši, 335 
ať už spojené s tělem či od něho odloučené. A stále je třeba 
vskutku věřit starým posvátným vypravováním, která zjevují, 
že naše duše je nesmrtelná i soudce že má nad sebou a že si 
odpykává veliké tresty, když se odloučí od těla; proto také je 
třeba pokládat za menší zlo trpěti i veliké chyby a křivdy než 
se jich dopustiti. Ale člověk ziskuchtivý a chudý v duši nesly- b 
ší těch vypravování, a jestliže je uslyší, posmívá se jim, jak si 
myslí, a ze všech stran nestoudně uchvacuje všechno, o čem
koli si myslí, jako zvíře, že se to hodí k jídlu nebo k pití nebo 
že mu to poskytne ukojení toho otrockého a hrubého chtíče, 
kterému se neprávem dává jméno po Afroditě; takový člověk 
je slepý a nevidí, jestliže je s kterými z těch úchvatů spojen 
hřích, jak veliké zlo je vždy sdruženo s každým proviněním, 
neboť ten hřích musí provinilec s sebou vláčeti jak za svého 
putování na zemi, tak také až se odebere pod zemi cestou skrz c
naskrz bezectnou a bídnou.

Na Dióna se mi podařilo působiti těmito a podobnými 
řečmi a na jeho vrahy bych se mohl vším právem horšiti asi 
podobně jako na Dionysia. Neboť obojí co nejvíce uškodili 
mně i ostatním takřka všem lidem: oni, že zahubili muže, 
který se chtěl řídit spravedlností, tento, že naprosto nechtěl 
zařídit svou veškerou vládu podle zásad spravedlnosti. Kdy
by se byla při Dionysiově moci, jež byla tak veliká, vskutku d 
spojila v jedno filosofie a moc, byla by se v celém světě 
hellénském i barbarském zaskvěla a všem jasně ukázala to
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správné mínění, že nikdy nemůže dosáhnout štěstí ani obec 
ani žádný muž, který by se po celý svůj život neřídil sprave
dlností pod vládou moudrosti, ať by už měl tyto vlastnosti 
sám v sobě, či že by byl náležitě vychován a vzdělán v zása- 

e dách zbožných vládců. Tuto škodu způsobil Dionysios; ostat
ní věci by mi byly proti tomu jen malými škodami. Avšak 
vrah Diónův neví, že spáchal totéž, co Dionysios. Neboť
o Diónovi já jistě vím, pokud může člověk o lidech něco 

336 s jistotou tvrdit, že kdyby byl dosáhl vlády, nikdy by se byl 
neobrátil k jinému způsobu vlády než k tomu, že by byl Syra- 
kúsy, svou vlast, nejprve zbavil poroby, očistil koupelí 
a v roucho svobodné občanky oblékl,96 potom že by každým 
způsobem okrášlil občany řádnými a nejlepšími zákony 
a spolu s tím že by se byl snažil znovu zřídit veškerou Sicílii 
a učinit ji svobodnou od barbarů, a to tak, že by byl jedny 
vypudil a druhé dostal pod svou moc ještě snáze než Hierón. 
Kdyby se to bylo stalo, tu působením muže spravedlivého, 

b statečného, rozumného a filosofii oddaného byla by dobrost 
nabyla právě takové pověsti u většiny lidí, jaká by byla vznik
la a udržela se takřka u všech lidí na světě, kdyby se byl dal 
získat Dionysios. Takto však do toho vpadl buď nějaký dai- 
món, nebo nějaký zloduch s nezákonností, bezbožností, 
a zvláště se smělými činy nevědomosti, v níž mají kořeny 
a z níž pučí všechna zla všem lidem a která urodí v budouc
nosti velmi trpké ovoce svým původcům - tato nevědomost 
již podruhé všechno zvrátila a zničila.97 

c Než nechrne již těchto řečí, aby snad nebyly do třetice 
zlým znamením. Přece však radím vám, Diónovým přátelům, 
napodobovat! Dióna i jeho lásku k vlasti i rozumnou správu 
života a s lepším zdarem se pokoušeti o uskutečnění jeho 
záměrů - které ty záměry byly, jasně jste ode mne slyšeli - 
kdo z vás však nedovede žít po dórsku podle způsobu otců,98 

d nýbrž vede život Diónových vrahů a život sicilský, toho ani
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nevolejte na pomoc ani nemyslete, že by mohl někdy vykonat 
něco spolehlivého a zdravého. Ale ostatní volejte k osazení 
obcí a ke zřízení rovnoprávnosti na celé Sicílii i ze Sicílie 
samé i z veškerého Peloponnésu a nebojte se ani Athén, ne
boť i tam jsou lidé, kteří nade všechny vynikají zdatností 
a cítí odpor k opovážlivostem mužů vraždících hostinné přá
tele. Nuže, hodláte-li to udělat,99 mohlo by se to stát později, 
nyní však doléhají na vás mnohé rozbroje stran, každý den e 
všude se rodící. A tu musí vědět každý muž, kterému dalo 
nějaké božské řízení jen trochu správného úsudku, že se 
účastníkům rozbrojů zla neskončí, dokud vítězové nepřesta
nou oplácet boji a vypuzováním lidí a vražděním a obracet 
se k provádění pomsty na nepřátelích, dokud nebudou pány 337 
sami nad sebou a nedají nestranné zákony, které by o nic více 
nehověly jejich vlastní chuti než přemoženým, a dokud pře
možených nedonutí říditi se těmi zákony; k tomu budou mít 
dva donucovací prostředky, úctu a strach: strach, že budou 
mít nad nimi převahu a budou ukazovat svou sílu, úctu, že 
bude zase zjevná jejich převaha rozkošemi i že budou mít 
větší ochotu a také možnost sloužit zákonům. Jinak není mož
no, aby se obec sama v sobě rozdvojená zbavila pohrom, b 
nýbrž vždy povstávají v obcích, které se dostanou do takové
ho stavu, rozbroje, nepřátelství, nenávisti a nedůvěry. Vítězo
vé tedy vždycky musí, kdykoli zatouží po záchraně, vyvoliti 
v pospolité úřadě muže, které znají z pověsti jako nej lepší 
z Hellénů, především starší lidi, kteří mají doma i děti i ženy 
a co možná četné a dobré a proslulé předky a kteří vesměs 
mají náležité jmění — co se týče počtu, stačí pro obec s deseti c 
tisíci obyvateli takových mužů padesát - ty pak ať prosbami 
a poctami co největšími pohnou, aby k nim přišli, a když 
k nim přijdou, ať je prosí a vybízejí, aby dali zákony při- 
sahujíce, že neudělí více výhod ani vítězům ani přemoženým, 
nýbrž stejně a společně veškeré obci. Když pak jsou zákony
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dány, v tom už je všechno. Jestliže se totiž vítězové budou 
d podrobovati zákonům ještě více než přemožení, bude všech

no plno spásy a štěstí a bude to uniknutí ze všech zel; pakli 
ne, nevolejte ani mne, aniž koho jiného za pomocníka k tomu, 
kdo neposlouchá rad nyní doporučených. Neboť toto je pří
buzné s tím, k čemu jsme se pokusili i Dión a já společně 
pracovati, dobře myslící se Syrakúsami; a to bylo již podru
hé, neboť první bylo, že nejprve byl učiněn pokus spolu se 
samým Dionysiem, aby bylo všem zjednáno společné dobré, 
ale nějaký osud silnější než lidé to zmařil. Nyní tedy se 

e pokoušejte vy to vykonati šťastněji s dobrým zdarem a s po
mocí božího řízení.

Tolik o radě a úkolu a o mém prvním příchodu k Diony
siovi; že také pozdější cesta a plavba byla podniknuta z dob
rých důvodů a spolu náležitě, může, komu na tom záleží, 
poslechnout z dalšího vypravování. Tedy první čas mého po- 

338 bytu na Sicílii byl stráven tak, jak jsem pověděl, nežli jsem 
dal radu Diónovým příbuzným a přátelům. Potom jsem pře
mluvil Dionysia, jak jsem jen mohl, aby mě propustil, a až 
nastane mír - neboť tehdy byla na Sicílii válka -, o tom jsme 
se vespolek dohodli takto. Dionysios řekl, že opět k sobě 
povolá Dióna i mne, až si bezpečněji upevní svou vládu, 
Dióna pak žádal, aby nemyslel, že to, co se mu tehdy přiho- 

b dilo, je vyhnanství, nýbrž jen změna pobytu;100 a já jsem za 
těchto podmínek slíbil, že přijdu.

Když pak nastal mír, zval mě k sobě, stran Dióna však 
žádal, aby ještě rok posečkal, já však jsem měl přijít najisto. 
A tu mě Dión vybízel a prosil,101 abych plul; vždyť ze Sicílie 
docházely hojné pověsti, že se Dionysios nyní opět neobyčej
ně roztoužil po filosofii. Proto mě Dión snažně prosil, abych 
neodmítal pozvání. Já jsem sice dobře věděl, že to tak často 

c bývá s filosofií u mladých lidí, ale přece se mi tehdy zdálo 
bezpečnější nechat být Dióna i Dionysia, a pohněval jsem si
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oba dva, když jsem odpověděl, že jsem již stár a že se v tom, 
co se nyní dělá, nic neděje podle úmluv. Tu se podobá, že 
potom přišel k Dionysiovi Archytés102 - já jsem totiž ještě 
před svým odchodem sjednal hostinné přátelství mezi Archy- 
tou a Tarenťany a Dionysiem, a pak teprve jsem odplul - d 
a také někteří jiní byli v Syrakúsách, kteří ledacos zaslechli 
od Dióna a od těch zase někteří jiní, lidé mající plnou hlavu 
všelijakých přednášek o filosofii. Tito se asi pokoušeli roz
mlouvat s Dionysiem o takových věcech, myslíce, že Diony
sios zná z poslouchání všechny mé názory. On pak jednak 
vůbec není nenadaný k učení, jednak je neobyčejně ctižádos
tivý; snad tedy mu ony řeči byly po chuti, ale zároveň se 
styděl, když vycházelo najevo, že nic neposlouchal, když e 
jsem já byl u něho. Proto tedy toužil vyposlechnouti mě dů
kladněji a zároveň jej pudila ctižádost. A proč neposlouchal 
při mé předešlé návštěvě, vyložili jsme v tomto svém vypra
vování nahoře. Když jsem se tedy šťastně dostal domů a od
mítl jeho druhé pozvání, jak jsem právě teď řekl, pokládal asi 
Dionysios za věc své cti, aby se někdy někomu nezdálo, že 
jím pohrdám, když jsem byl z vlastní zkušenosti poznal jeho 
povahu a spolu i chování a způsob života, a že z odporu proti 339 
němu již nechci přijít. A tu jsem povinen říci pravdu a snésti, 
jestliže někdo, až uslyší, co se stalo, pohrdne mou filosofií 
a naopak o tyranu si pomyslí, že měl rozum.

Poslal tedy Dionysios potřetí pro mne, a to trojřadní loď, 
abych měl na cestě pohodlí, a poslal i Archedéma,103 o němž 
soudil, že si ho ze Sicilanů nejvýše vážím, jednoho ze žáků b 
Archytových, i jiné mé známé ze Sicílie; ti všichni mi ozna
movali touž zprávu, že Dionysios učinil neobyčejné pokroky 
ve filosofii. Poslal pak list, velmi dlouhý; věděl, v jakém 
poměru jsem k Diónovi, a znal také Diónovo přání, abych 
plul a šel do Syrakús, neboť podle toho všeho měl ten list 
upraven začátek a zněl asi takto:104 „Dionysios Platónovi...,
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c a připojiv k tomu obvyklá slova, hned potom psal na prvním 
místě toto: „Jestliže se nyní dáš od nás přemluvit a přijdeš na 
Sicílii, především se ti stane stran Dióna tak, jak sám budeš 
chtít — vím, že budeš chtít jen věci slušné, a já ti vyhovím — 
pakli však ne, nic se ti nestane, co se týče Dióna, podle tvého 
přání, ani v jiných věcech ani s ním samým.“ To řekl takto; 

d ostatní opakovati by bylo dlouhé a nevčasné. I jiné listy cho
dily od Archyta i známých v Tarentě, velebící Dionysiovu 
lásku k filosofii, a nepřijdu-li nyní, že naprosto rozvedu je
jich přátelství s Dionysiem, které získali skrze mne a které 
má nemalý význam politický. Takovýmto tedy způsobem by
lo v tom čase pro mne posíláno; jedni, ze Sicílie a z Itálie, mě 
táhli, druzí pak, z Athén, mě prosíce přímo jaksi vystrkovali; 

e a opět přišla tatáž myšlenka, že nesmím zradit Dióna a přátele
i druhy v Tarentě. Také mne samého napadalo, že by nebylo 
divu, kdyby se mladý člověk, který tu a tam zaslechne o váž
ných věcech, nadaný, roztoužil po nej lepším životě; že tedy 
musím jasně zkusit, jak se asi zachová, a nijak to nesmím 
zanedbat a dáti sám doopravdy příčinu k tak těžké výčitce, ač 

340 jestliže to vskutku někdo řekl. Vydal jsem se tedy na cestu, 
zastíraje si oči touto úvahou, s mnohými obavami a nepřed
pokládaje, jak lze čekati, mnoho dobrého; přišel jsem do 
třetice a vskutku jsem zažil „do třetice všeho dobrého“, neboť 
jsem opět šťastně vyvázl a za to musím po bohu děkovat 
Dionysiovi, že když mě mnozí chtěli zahubit, zabránil tomu 
a dal jakési místo úctě k mé osobě, 

b Když jsem tedy přišel, domníval jsem se, že je třeba nej
prve zkusiti to, zdali je Dionysios vskutku zanícen filosofií 
jako ohněm, či zda jen tak přišly ty hojné řeči do Athén. Tu 
pak jest jakýsi způsob, kterým je možno takovou věc zkouše- 
ti, ne hrubý, nýbrž pro vládce zcela slušný, zvláště pro ty, kteří 
mají plnou hlavu přednášek, což se stalo, jak jsem pozoroval 
hned po svém příchodu, ve velké míře i Dionysiovi. Nuže,
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takovým lidem jest třeba ukazovat, co jest a jaké jest to celé 
zaměstnání, s jak velikými obtížemi je spojeno a jak veliké c 
vyžaduje námahy. Jestliže totiž posluchač je vskutku milovný 
moudrosti a je příbuzný té věci i jejím hodným uchazečem, 
protože je božsky nadán,105 myslí, že slyšel o podivuhodné 
cestě a že musí nyní napnouti síly a že by jinak nemohl žít; 
a potom, napna síly své i svého vůdce, na té cestě nepovoluje, 
dokud buď všechno nedokončí, nebo nenabude síly, aby mohl 
bez průvodce sám sebe vésti. S tímto smýšlením takto získá- d 
ným žije takový člověk; vykonává sice své obyčejné práce, 
ale nadevšechno si stále hledí filosofie a takového způsobu 
života, který by měl co nejpříznivější účinek na jeho chápa
vost a paměť i schopnost úsudku při vnitřní střízlivosti; život 
opačný proti tomuto způsobu je mu trvale odporný. Naopak 
lidé, kteří nejsou vpravdě milovní moudrosti a mají jen nátěr 
zdánlivého vědění jako ti, kdo jsou na těle opáleni od slunce, 
ti to pokládají sobě za těžké, ba za nemožné, jakmile spatří, e 
co tu je učení, jak veliká námaha a jak spořádaný způsob 
života sluší tomu zaměstnání, a ovšem se nestávají schopný
mi se tím zabývati; někteří z nich také sami sobě namlouvají, 341 
že se již dosti toho všeho naposlouchali a že se již nepotřebují 
nějak namáhati. To tedy je ta jasná a nejbezpečnější zkouška 
u lidí rozmařilých a neschopných usilovné práce, takže nikdo 
nemůže svalovat vinu na učitele, nýbrž sám na sebe, když 
není schopen konati všechno to, co je tomu zaměstnání na 
prospěch.

Tedy tak byly řečené věci pověděny i tenkráte Dionysiovi.
Arci všeho jsem tu jednak sám úmyslně neprobral, ani si toho b 
Dionysios nežádal, neboť si o sobě myslel, že sám ví mnoho, 
a to nejdůležitější věci, z poslouchání jiných a že mu to stačí. 
Později, jak slyším, také prý něco napsal o těch věcech, o kte
rých tehdy slyšel, a složil to jako svou vlastní učebnici, a ne 
jako něco právě z těch věcí, které slyšel; ale o tom nevím nic
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jistého. O některých jiných vím, že psali právě o těchto vě
cech, ale ať to jsou kdokoli, neznají ani sami sebe.106 Tolik 

c však jistě mohu říci o všech, kteří psali a budou psáti a kteří 
tvrdí, že znají to, o čem já vážně bádám, buď že o tom slyšeli 
ode mne nebo od jiných, nebo jako by to byli sami nalezli: tito 
lidé podle mého mínění nemohou té věci rozumět docela nic. 
Ode mne jistě o tom není žádného spisu a také nikdy nebu
de;107 neboť to nijak nelze pověděti jako jiné nauky, nýbrž 
z hojného soubytí a soužití oddaného té věci najednou, jako 

d plamen vznícený od vylétlé jiskry, vznikne to v duši a pak se 
již samo živí. Ovšem tolik vím, že kdyby to bylo napsáno 
nebo pověděno ode mne, nejlépe by to bylo pověděno, a také 
že každý špatný spis o tom by ne nejméně mrzel mne. Kdy
bych tedy viděl, že je možno to vhodně pro lidi napsat a po
vědět, co krásnějšího bych mohl nad to ve svém životě vyko- 
nati nežli napsat lidem věc velice prospěšnou a všem vyvésti 

e na světlo pravou podstatu jsoucna? Ale myslím, že by lidem 
nebylo dobré vykládati o těch věcech, leda několika, kteří 
jsou schopni s malým návodem je sami nalézti; z ostatních 
však by to jedny nezřízeně naplnilo pohrdáním nikterak sluš
ným, druhé pak povýšenou a naduřelou nadějí, že se naučili 
nějakým vznešeným věcem.

342 Než zachtělo se mi o tom promluvit ještě obšírněji, neboť 
po takovém výkladu by snad bylo jasněji ve věcech, o kterých 
mluvím. Jest totiž jakási pravdivá úvaha, odporující tomu, 
kdo by se odvážil cokoli z takovýchto věcí psáti, jež byla ode 
mne již dříve často pronesena, ale podobá se, že musí být 
pověděna i nyní.

Ke každému ze jsoucen náleží tři věci, jimiž musí vznikati 
vědění, čtvrtá věc pak je vědění samo a za pátou je třeba 

b pokládati samo to, co lze opravdu poznati a co jest opravdové 
jsoucno. Z těch věcí jednaje jméno, druhá výměr, třetí obraz, 

čtvrtá pak vědění. Pochop to na jednom příkladu, chceš-li
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porozuměti tomu, co bylo nyní řečeno, a pomysli si, že právě 
tak je tomu se vším ostatním. Cosi se nazývá „kruh“. Jeho 
jméno jest právě to, co jsme nyní vyslovili. Jeho výměr je 
druhá věc; ten se skládá ze jmen a výroků,108 neboť „to, co má 
od obvodu ke středu všude stejnou vzdálenost , jest asi vý
měr toho, co se jmenuje kulaté, okrouhlé, kruh. Třetí je to, co c 
bývá malováno a smazáváno, soustruhováno a ničeno, avšak 
s pravým kruhem, k němuž se všechno to vztahuje, se neděje 
žádná z těchto změn, neboť ten je něco jiného než tyto věcí.
Čtvrté pak jest vědění a rozumové poznání i pravdivé mínění
o těchto věcech; také toto všechno je nutno pokládati zase za 
jedno, poněvadž to není obsaženo ani ve zvucích ani v prosto
rových tvarech, nýbrž v duších; z toho je viděti, že to je 
rozdílné jak od podstaty kruhu samého, tak od těch tří věcí 
svrchu uvedených. Z těchto věcí jest příbuzností a podobnos- d 
tí té páté věci nejblíže rozumové poznání, kdežto ostatní jsou 
vzdálenější. Právě tak tomu jest, je-li předmětem našeho 
zkoumání přímý a okrouhlý tvar a barva, nebo dobro, krása 
a spravedlnost, i každá věc buď uměle vytvořená nebo přiro
zeně vzniklá, oheň, voda i všechny takové věci, každý živo
čich, duševní vlastnost i všechny děje činné i trpné. Jestliže 
totiž člověk nepochopí aspoň poněkud těch čtyř z oněch pěti e 
věcí, nikdy nenabude dokonalým způsobem poznání toho, co 
je páté. Ovšem u těchto jsoucen objasňují tyto věci pro nedo
statečnost slov neméně jakost každého jednotlivého jsoucna 
nežli jeho podstatu; z té příčiny se žádný rozumný člověk 343 
nikdy neodváží ukládati do slov své rozumové nálezy, a to do 
slov nezměnitelných, jak je tomu při písmu.

Co se týče toho, je třeba zase pochopit, co nyní pravím. 
Každý z kruhů, které jsou ve skutečnosti kresleny nebo i sou
struhovány, jest pln sporu s tou pátou věcí — neboť se všude 
stýká s přímostí - kdežto kruh sám o sobě nemá v sobě ani 
nejmenšího znaku protivné podstaty. A co se týče jména,
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b žádná věc nemá jméno stálé a nic nebrání, aby to, co se teď 
nazývá kulaté, nebylo nazváno přímým a přímé kulatým, ale 
věc sama nebude tím pro ty, kdo to jméno změní a budou 
užívat opačného, o nic méně stálá. A také o výměru lze říci 
totéž; vždyt se skládá ze jmen a výroků a proto ani při něm 
není nic dost pevně stálého. A tak lze uvésti o každé z oněch 
čtyř věcí tisíc dokladů, jak je neurčitá. Avšak nejdůležitější je 

c toto: jak jsme řekli o něco výše, podstata a jakost jsou dvě 
věci různé; duše hledí znáti ne jakost, nýbrž podstatu, avšak 
každá z oněch čtyř věcí nastavuje duši slovem i na předmě
tech onu věc nehledanou a podává ji tak, že věc mluvenou
i ukazovanou lze smysly snadno vyvrátit: takto naplňuje tak
řka každého člověka všelikou zmateností a nejasností.

A tu, pokud jde o věci, při kterých špatnou výchovou 
nejsme zvyklí hledati pravdu a kde stačí podati některý z pou

tí hých obrazů, tam netržíme posměchu jedni od druhých, tázá
ni od těch, kteří se táží109 a přitom dovedou tu čtverou věc 
rozmetat a vyvrátit. Ale při čem vyžadujeme, aby byla odpo
vědí vystižena a objasněna ta pátá věc, tu vítězí kdokoli 
z těch, kteří dovedou vyvracet, a působí u většiny posluchačů 
dojem, že vykladač - ať jde o řeč či o spis či o odpovědi - 
nerozumí ničemu z toho, o čem se snaží psát nebo mluvit; ti 
posluchači arci druhdy nevědí, že těmito výtkami není posti
žena duše toho, kdo psal nebo mluvil, nýbrž přirozená nedo- 

e statečnost každé z oněch čtyř věcí. Obírati se jimi všemi 
a přitom přecházeti sem a tam od jedné ke druhé, to dá vědění
o dokonalém jsoucnu, ale jen stěží a jen dokonalému duchu; 
kdyby to byl člověk špatně založený - a taková je duše větši-

344 ny všech lidí i co do chápavosti i takzvanou povahou, jednak 
špatně založená, jednak zkažená - ani Lynkeus by nedovedl 
takovým lidem otevřít zrak."0 Jedním slovem, kdo není při
blížen s tou věcí,111 tomu by nepomohla ani učenlivost ani 
dobrá paměť - neboť to vidění vůbec ani nevzniká v povahách
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sobě cizích - proto ani ti, kdo nejsou již svým založením 
blízcí a příbuzní se spravedlivém a ostatními krásnými věc
mi, třeba měl každý z nich nadání a paměť pro něco jiného, 
ani ti, kdo sice jsou příbuzní, ale chybí jim nadání a paměť, 
ani jedni ani druzí nikdy nepoznají pravdu dobrosti - pokud
to jest možno - ani špatnosti.

Jest totiž nutno to poznávati obojí zároveň, a stejně tak b
i nepravdu a pravdu o veškerém jsoucnu, s velikým úsilím 
a s vynaložením dlouhého času, jak jsem řekl již na počátku.
Když se ty jednotlivé věci, jména a výměry, názory a jiné 
smyslové vjemy vespolek o sebe trou, v laskavých posudcích 
jsouce opravovány a s nezávistivým užíváním otázek a odpo
vědí, tu konečně vyšlehne oheň poznání a rozumu'12 o kaž
dé jednotlivé věci, při největším úsilí, jakého je lidská síla 
schopna.113

Proto tedy každý vážný muž, jde-li o věci vážné, jest dalek c 
toho, aby o nich někdy psal a uvrhl je před lidmi do nepřízně 
a pochybnosti. Jedním slovem tedy, kdykoli někdo uvidí něčí 
spisy, ať spisy zákonodárce v oboru zákonů, ať cokoli jiného 
v jiných oborech, měl by z uvedených důvodů soudit, že to 
nejsou nejvážnější myšlenky spisovatelovy - ač je-li to muž 
vážný - nýbrž ty že dlejí kdesi v nejkrásnějším místě jeho d 
nitra; pakli však to přece uložil do knih jako vskutku vážné 
myšlenky, potom pochyby není, že - bohové sice ne, ale lidé
-zmátli mu rozum.114

Kdo tedy sledoval tento výklad a tuto zacházku, bude dob
ře vědět, že ať to byl Dionysios, jenž něco napsal o nejvyšších 
a prvních pravdách jsoucna, ať někdo menší nebo větší, že ten 
podle mého přesvědčení neznal ani z poslouchání ani z učeni 
nic rozumného o tom, o čem psal; vždyť jinak by to měl 
v úctě podobně jako já a nebyl by se to odvážil vrhati ven do 
neladnosti a neslušnosti. Neboť jako pomůcku k zapamatová
ní to nenapsal"5 - není totiž obavy, že by to někdo zapomněl, e
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když to jednou svou duší obsáhne, neboť nic nemá tak krátké 
vyjádření - nýbrž, jestliže to napsal, učinil tak z mrzké ctižá
dosti, ať už to vydává za své, či to píše jako účastník učení, 
kterého však nebyl hoden, protože chce mít z toho účasten-

345 ství slávu. Jestliže se tedy Dionysiovi dostalo tohoto poznání 
z té jedné rozmluvy, to by snad mohlo být, ale jak se mu toho 
dostalo, to ví sám pánbůh;116 vždyť jsem to vyložil tak, jak 
jsem řekl, a jenom jednou a později již nikdy. Komu jde o to, 
aby poznal, jak se to s tou věcí stalo, musí si dále uvědomit, 
z které asi příčiny jsme to neprobírali podruhé, potřetí a více- 

b krát, zdali proto, že Dionysios toliko po jednom poslechnutí 
dospěl k názoru, že to ví, a také to vskutku dostatečně věděl, 
ať už to sám nalezl nebo to poznal již dříve od jiných, či zda 
se domníval, že ty výklady za nic nestojí, nebo za třetí, že 
nejsou pro něho, nýbrž že jsou nad jeho síly a že by vskutku 
nebyl schopen žít v neustálé péči o moudrost a dobrost. Jest
liže myslí, že za nic nestojí, bude mít proti sobě mnoho 
svědků tvrdících opak, kteří jsou asi v takových věcech mno
hem vážnějšími soudci, než jest Dionysios; pakli se domnívá, 

c že to nalezl nebo se tomu naučil a že to tedy má cenu pro 
výchovu duše svobodného člověka, není to podivný člověk, 
když mohl tak lehkomyslně uraziti toho, kdo je těchto věcí 
vůdcem a správcem?" A jak jej urazil, povím hned.

Neuplynulo od té doby mnoho času, a kdežto dříve nechá
val Dióna v držení a užívání jeho umění, tu již nedovoloval 
jeho správcům nic posílat na Peloponnés,118 jako by byl na
dobro zapomněl na svůj list; vždyť prý to je ne Diónovo, 
nýbrž Diónova syna, jeho synovce, jemuž je on sám podle 

d zákonů poručníkem. To tedy bylo, co se až do té doby stalo 
v tehdejším Čase, ale když se tato věc takto udála, viděl jsem 
já již dobře tu Dionysiovu touhu po filosofii a měl jsem proč 
se horšit, ať jsem chtěl či nechtěl. Bylo totiž tehdy již léto 
a doba odjezdu lodí; a tu se mi zdálo, že se nesmím hněvat na
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Dionysia více než sám na sebe a na ty, kteří mě přinutili jít 
potřetí do té úžiny u Skylly, abych ještě zas jednou se propla- e 
vil Charybdou hroznou,'119 a že bych měl říci Dionysiovi, že 
mi není možno zůstat, když je Dión tak hanebně podveden.
Ale on mi domlouval a prosil, abych zůstal, protože myslel, 
že by to pro něj nebylo dobré, abych já přišel jako rychlý 
posel takových věcí; ale když mě nemohl přemluvit, slíbil mi, 
že mě sám vypraví na cestu. Já jsem totiž zamýšlel plouti na 346 
některé z obyčejných dopravních lodí, jsa rozhněván a při
praven cokoli snésti, kdyby se mi v tom bránilo, poněvadž 
jsem, jak bylo zcela zřejmo, žádné křivdy nepáchal, nýbrž 
mně bylo křivděno. Když tedy viděl, že nechci o zůstání ani 
slyšet, vymyslí si tento záměr, abych počkal přes tehdejší 
odjezd lodí. Druhý den ke mně přijde a učiní mi tento lákavý 
návrh: „Dión a Diónovy věci přestaňte být mně a tobě podně- b 
tem k častým sporům; udělám totiž kvůli tobě pro Dióna toto.
Chci, aby si Dión vzal své věci a bydlel na Peloponnésu, ale 
ne jako vyhnanec, nýbrž tak, že by mu bylo dovoleno i sem 
dojíždět, kdyby se tak souhlasně chtělo jemu a mně i vám, 
jeho přátelům. Tak ať tomu je, když nebude nic podnikat proti 
mně; za to budete ručit ty i tvoji přátelé i zdejší přátelé Dió
novi, vám pak ať poskytne záruku on. Peníze, které dostane, 
buďte uloženy na Peloponnésu a v Athénách, u kohokoli by c 
se vám zdálo; úroky z nich ať bere Dión, ale ať nemá práva 
bez vás si vyzdvihnout jistinu. Neboť já mu příliš nevěřím, že 
by jednal spravedlivě ke mně, kdyby měl ty peníze v moci - 
vždyť jich nebude málo - ale k tobě a tvým přátelům mám 
větší důvěru. Hleď tedy, zdali se ti tento návrh líbí, a zůstaň 
za těchto podmínek ještě tento rok, ale napřesrok si jdi i s tě
mi penězi; a Dión ti jistě bude velmi vděčen, že jsi pro něj d
dosáhl těchto podmínek.41

Když jsem vyslechl tento návrh, horšil jsem se sice, ale 
přece jsem řekl, že si to rozmyslím a druhý den mu oznámím
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své mínění o té věci. To jsme si tehdy ujednali. Potom jsem si 
to rozvažoval, když jsem osaměl, a byl jsem velmi rozrušen; 

e v popředí té úvahy byla tato myšlenka: „Což jestliže Diony
sios zamýšlí nedělati nic z toho, co slibuje, ale jakmile ode
jdu, jestliže sám přesvědčivě napíše Diónovi a vybídne na
psat i mnoho jiných z jeho přátel to, co nyní říká mně, že on 
sám byl ochoten, ale já že jsem odepřel udělat, k čemu mě 
vybízel, a že jsem se naopak docela nic nestaral o Diónovy 
věci? Ke všemu tomu mě snad ještě ani nebude chtít propus- 

347 tit; sám žádnému z loďařů nic nepřikáže, nýbrž všem snadno 
dá na srozuměnou, že si nepřeje, abych odplul: zdalipak mě 
někdo bude chtít vzít na loď, vycházejícího přímo z Diony- 
siova domu?“ - bydlel jsem totiž ke všemu ostatnímu neštěstí 
v zahradě obklopující jeho dům, a odtamtud by mě byl ani 
vrátný nepustil, kdyby mu nebyl poslán nějaký rozkaz od 
Dionysia - „ale jestliže zůstanu ještě tento rok, budu to moci 
Diónovi napsat, v jakém jsem zase postavení a co dělám; 

b a jestliže udělá něco z toho, co říká, nebude mé jednání doce
la nic pošetilé - neboť Diónovo jmění jest, odhadujeme-li 
správně, snad ne méně než sto talentů - pakli však se stane, 
co se nyní počíná ukazovat, tak, jak lze s pravděpodobností 
čekati, nevím sice, co si počnu, ale přece snad je nutno, abych 
ještě rok vydržel tu námahu a pokoušel se skutky usvědčit 
Dionysiovy pletichy." Když jsem se takto rozhodl, řekl jsem 
druhý den Dionysiovi: „Jsem rozhodnut zůstat; ovšem žá- 

c dám, aby sis nemyslel, že jsem Diónovým poručníkem, 
a abys mu poslal spolu se mnou list se zprávou o našem 
nynějším ujednání a otázal se, zdali mu to stačí; když ne 
a jestliže chce a žádá něco jiného, ať i to co nejdříve napíše, 
ale ty zatím nesmíš nic měnit, co se jeho týče.“ Toto jsem řekl, 
na tomto jsme se shodli, jak bylo asi nyní pověděno. I odpluly 
potom lodi a již mi nebylo možno plout, když se mi tu Diony- 

d sios zmínil, že polovice toho jmění má náležet Diónovi, po-
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lovíce pak jeho synovi; řekl, že je prodá a z utržené ceny že 
dá polovici mně, abych ji vzal sebou, druhou polovici pak že 
nechá pro jeho syna, neboť že tak to je nej spravedlivější. Byl 
jsem tou řečí ohromen; pokládal jsem sice za docela směšné 
ještě něco namítat, ale přece jsem řekl, že musíme čekat na 
list od Dióna a pak zase jemu psát o tom. Ale on hned potom 
velmi statečně prodával celé jeho jmění, kde a jak chtěl a ko- e 
mu, ale mně se o tom nezmiňoval zhola nic, a zrovna tak zase 
já jsem před ním již nic nemluvil o Diónových věcech; myslel 
jsem, že bych již nic nepořídil.

Tedy až potud jsem tímto způsobem pracoval pro filosofii 
a pro přátele; ale potom jsme žili já a Dionysios tak, že já 
jsem vyhlížel ven jako pták toužící odněkud vylétnout, on pak 348 
osnoval záměr, jak by mě zaplašil a nemusel nic vydat z Dió- 
nova jmění; ale přece jsme říkali před celou Sicílií, že jsme 
přátelé. Tu se pokusil Dionysios proti zásadám otcovým sní- 
žiti žold starším žoldnéřům, ale pobouření vojáci se shlukli 
a prohlásili, že to nedopustí. On se pokoušel užít proti nim b 
násilí a dal zavřít brány hradu, ale oni, spustivše jakýsi bar
barský válečný zpěv, hnali se přímo proti hradbám; z toho 
ovšem dostal Dionysios veliký strach a shromážděné tehdy 
lehké pěchotě povolil všechno, ano ještě více. Tu se rychle 
rozlétla pověst, že vším tím je vinen Hérakleidés120; Héraklei- 
dés uslyšev to zmizel, a Dionysios po něm pátral; když se mu 
to však nepodařilo, povolal si Theodota121 do zahrady - náho- c 
dou jsem se procházel tehdy i já v té zahradě - a o čem jiném 
rozmlouvali, to nevím, ani jsem to neslyšel, ale co řekl Theo- 
dotés Dionysiovi přede mnou, to vím a pamatuji se. Řekl 
totiž: „Platóne, snažím se přemluviti tuhle Dionysia pro pří
pad, že se mi podaří dostat sem Hérakleida, aby se nám 
vyslovil o obviněních, která jsou nyní proti němu učiněna: 
jestliže se uzdá, že nesmí bydlet na Sicílii, žádám, aby směl 
odplouti na Peloponnés, vzít sebou svého syna i ženu a tam d
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bydlet, přičemž by nepodnikal nic proti Dionysiovi a užíval 
svého jmění. Poslal jsem již dříve pro něj a pošlu i nyní, ař už 
mě poslechne na mé dřívější vyzvání, aby přišel, či na nyněj
ší; Dionysia však žádám a prosím, aby se Hérakleidovi, se- 

e tká-li se s ním někdo na venkově nebo zde, jinak nic zlého 
nestalo, jen aby odešel ze země na tak dlouho, až by Diony
sios ustanovil něco jiného. Souhlasíš s tím?“ tázal se Diony
sia. „Souhlasím; ani ukáže-li se u tvého domu, nic zlého se 
mu nestane proti nynější úmluvě.“ Tu druhý den odpoledne 
přišli ke mně spěšně Eurybios122 a Theodotés, neobyčejně 
rozčíleni, a Theodotés pravil: „Platóne, byl jsi včera svědkem 
toho, co Dionysios sliboval přede mnou a před tebou stran 
Hérakleida?14 „Jak by ne?“ odpověděl jsem. A tu on: „Nuže, 
nyní běhají všude vojáci a pátrají po Hérakleidovi; ten, jak se 
podobá, je někde zde; ale pojď s námi každým způsobem 

349 k Dionysiovi!“ Vydali jsme se tedy na cestu a vešli jsme 
k němu; ti dva stáli mlčky a slzíce, ale já jsem řekl: „Ti zde 
mají strach, abys ty proti včerejší úmluvě neudělal Héraklei
dovi něco zlého; zdá se mi totiž, že se zde někde objevil 
v úkrytu.“ Ten, když to uslyšel, zapálil se a hrál všemi barva-

b mi, jak to bývá u rozzlobeného člověka; Theodotés pak před 
něj klekl, chopil ho za ruku a se slzami v očích ho prosil, aby 
nic takového nečinil; já jsem ho přerušil a domlouval jsem 
mu: „Neboj se, Theodote, vždyť se Dionysios nikdy neodváží 
dělat něco jiného proti včerejší úmluvě.“ A Dionysios na mne 
pohlédl a řekl velice pánovitě: „Tobě jsem já pranic neslíbil.*' 
Já na to: „Při bozích, ano, zač tě nyní tuhle Theodotés pro
sí, abys nedělal.“ Po těchto slovech jsem se obrátil a vyšel 
jsem ven.

c Po této události honil Dionysios Hérakleida, ale Theodotés 
vzkazoval po poslech Hérakleidovi, aby prchal. Dionysios 
pak poslal Teisia123 s vojáky a poručil ho stíhat; avšak Hé- 
rakleidés, jak se vypravovalo, doběhne o nepatrnou část dne
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dříve na území kartaginské. Hned potom napadlo Dionysia, 
že jeho dávný úmysl, nevydat Diónovo jmění, by měl dosta
tečný důvod v nepřátelství se mnou, a nejprve mě odstraní 
z hradu, naleznuv záminku, že v zahradě, v které jsem já 
bydlel, mají ženy konati jakousi desítidenní bohoslužbu; při- d 
kázal mi tedy, abych po ten čas zůstával venku u Archedéma. 
Zatímco jsem tam přebýval, pozval si mě k sobě Theodotés, 
silně se horšil na to, co se tehdy stalo, a odsuzoval jednání 
Dionysiovo; Dionysios uslyšev, že jsem byl u Theodota, měl 
v tom zase jinou záminku k různici se mnou, navlas podob
nou té dřívější, a poslal kohosi ke mně s dotazem, zdali vskut- e 
ku bývám u Theodota na jeho pozvání. „Zajisté,“ odpověděl 
jsem. Tu on: „Mám ti tedy říci, že to od tebe není nijak hezké, 
že stále dáváš přednost Diónovi a Diónovým přátelům před 
ním.“ To mi bylo řečeno a již mne nepozval zpět do svého 
domu, jako bych už byl zřejmě přítelem Theodotovým a Hé- 
rakleidovým a jeho nepřítelem; také myslel, že se hněvám, že 
Diónovo jmění bylo načisto pryč. Bydlel jsem tedy od té doby 350 
mimo hrad mezi námezdnými vojáky; tu ke mně přicházeli 
mezi jinými i lodní zaměstnanci z Athén, moji krajané, a ti mi 
říkali, že jsem u vojáků z lehké pěchoty pomluven a že mi 
někteří vyhrožují smrtí, jestliže mě dostanou. Tu si vymyslím 
takovýto prostředek ke své záchraně. Pošlu Archytovi a ostat
ním přátelům do Tarenta zprávu, v jakém jsem postavení; a ti 
naleznou jakousi záminku k vypravení poselství od obce 
a pošlou třicítiveslovou loď a jednoho ze sebe, Lamiska. b 
Ten hned po svém příchodu prosil za mne Dionysia a řekl, 
že chci odejít a aby se proti tomu nestavěl. On k tomu 
svolil a propustil mě, dav mi peníze na cestu, ale z Diónova 
jmění jsem ani sám již o nic nežádal, ani mi nikdo nic neode-
vzdal. j

Když pak jsem přišel na Peloponnés do Olympie - a za
stihl Dióna mezi účastníky slavností, oznámil jsem mu, co se
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stalo; a tu on, zapřísáhnuv se Diem, ihned vyzýval mne i mé 
c příbuzné a přátele, abychom se chystali k pomstě na Diony

siovi, my pro porušení hostinného práva - tak totiž mluvil 
a myslel - on sám pak pro nespravedlivé vypuzení a vyhnan
ství. Avšak já, když jsem to uslyšel, řekl jsem mu, aby přátele 
zval na pomoc, jestliže chtějí. „Ale mne,“ řekl jsem, „učinil 
jsi ty spolu s ostatními přímo násilně společníkem stolu i kr
bu Dionysiova a účastníkem v jeho obětech; on snad si mys
lel, když slyšel tak mnoho osočování, že já spolu s tebou 
strojím úklady jemu i tyranidě, a přece mne nezabil, nýbrž 

d pocítil ostych. A tu já už nejsem ani tak mlád, abych snad 
mohl ještě někomu pomáhat v boji, ale jsem při vás, budete-li 
někdy potřebovat mezi sebou přátelství a budete chtít konat 
něco dobrého; avšak dokud budete usilovat o zlé, volejte jiné 
na pomoc.“126 To jsem řekl, protože se mi zprotivily ty mé 
sicilské cesty a nezdary. Ale oni byli neposlušní, nechtěli 
poslechnout mých smířlivých řečí a tím si zavinili všechny 
nynější pohromy; z těch by se nebylo stalo nic - pokud může 

e člověk usuzovat kdyby byl Dionysios odevzdal Diónovi 
jeho jmění nebo se s ním i nadobro smířil - neboť Dióna bych 
byl já svou vůlí i mocí snadno držel -, takto však napadli

351 jedni druhé a všechno naplnili pohromami. A přece měl Dión 
touž snahu, kterou, řekl bych, musím mít já i každý jiný 
rozumný člověk stran své vlastní moci i přátel i stran obce, že 
by se totiž snažil prokazováním největších dobrodiní dosíci 
nej větší moci a největších hodností. Ale to není dobrodiní, 
jestliže někdo sám sebe a své přívržence i obec obohatí tím 
způsobem, že nastrojí úklady a srotí spiklence, člověk chudý, 
který se nedovede opanovat a podléhá slabosti v užívání roz- 

b koši a pak povraždí majetné občany, nazývaje je nepřáteli, 
rozebere jejich jmění a k témuž jednání vybízí i své pomoc
níky a druhy, aby mu nikdo nevyčítal, že je chůd; stejně není 
dobrodiní, jestliže by byl někdo takovým způsobem dobro-
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dincem obce a za to byl od ní ctěn, že by usneseními sněmu 
rozděloval většině majetek menšiny, nebo kdyby stál v čele 
veliké obce vládnoucí nad mnoha menšími a rozděloval proti c 
právu své obci peníze obcí menších.127 Takovým způsobem 
věru nikdy se nebude ani Dión ani kdo jiný ze své vůle ujímat 
moci, která by byla na věčné časy kletbou jemu i jeho rodu, 
nýbrž chopí se vlády ústavní a pořizování nejspravedlivějších 
a nejlepších zákonů, jež by se provádělo bez nejmenšího 
zabíjení a vraždění. To vskutku Dión dělal a za přednější 
pokládal snášet hříšné činy než je sám páchat; ale ačkoli se 
varoval, aby se mu nic takového nestalo, přece padl, když 
došel na vrchol svého vítězství nad nepřáteli. Jeho osudu se 
nelze diviti. Neboť člověk šlechetný, uměřený a rozumný, ve d 
styku s nešlechetnými v celku by se nikdy nezmýlil o duších 
takovýchto lidí, ale nebylo by snad divu, kdyby se mu stalo, 
co se stává dobrému kormidelníkovi, který sice dobře pozo
ruje, že bude bouře, ale neobyčejnou a nepředvídanou veli
kost bouří vždy nepozoruje a ta ho pak potopí svou přesilou.
Totéž tedy porazilo i Dióna; neboť že ti lidé, kteří způsobili 
jeho pád, jsou velice zlí, to pozoroval, ale nepozoroval, do 
jaké výše sahá jejich nevědomost i jiná špatnost a nenasyt- e 
nost; tím byl poražen a padl a jeho pád naplnil Sicílii nesmír
ným hořem.

Co tedy radím v souvislosti s vylíčenými nyní událostmi, 352 
to jsem již asi pověděl a budiž na tom dosti; ale proč jsem 
podnikl tu svou druhou cestu na Sicílii,128 to jsem pokládal za 
nutné pověděti pro podivnost a nepochopitelnost věcí,1*9 kte
ré se staly. Jestliže se tedy někomu děje nyní vylíčené ukázaly 
pochopitelnějšími a jestliže se někomu uzdálo, že mají dosta
tečné důvody vzhledem k událostem, které se staly, byl by 
tento můj nynější výklad náležitý a dostatečný.
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List osmý

Platón vzkazuje Diónovým příbuzným a přátelům přání 
dobra

352 b avšak jaké smýšlení byste měli asi nejvíce mít, aby bylo 
vskutku s vámi dobře, to se vám pokusím, pokud mohu, vy- 
ložiti. Doufám pak, že mé rady nebudou prospěšné jenom 

c vám samým, nýbrž vám ovšem nejvíce a na druhém místě 
všem v Syrakúsách, za třetí pak i vašim odpůrcům a nepřáte
lům,130 vyjímajíc, má-li kdo mezi nimi na svědomí těžký 
zločin;1 1 nebot takové věci jsou nevyléčitelné a nikdy by jich 
nikdo nesmyl. Poslyšte tedy, co vám pravím nyní.

Na celé Sicílii je zrušena tyranida; právě na to se soustře
ďuje všechen váš boj, neboť jedni chtějí znova dosíci vlády, 
druzí vyproštění z tyranidy dovršit. V takových případech 

d pokládává obecné mínění za správnou radu, že je třeba radit 
to, co by způsobilo nepřátelům co nejvíce zlého, přátelům co 
nejvíce dobrého; avšak to není nijak snadné, dělati jiným 
mnoho zlého a sám přitom netrpěti mnoho zlého jiného. A ne
ní třeba chodit někam daleko, chceme-li tyto věci zřejmě 
spatřiti, nýbrž stačí podívat se na všechno to, co se nyní stalo 

e zde, právě tu na Sicílii, kde se jedni snaží činně postupovat, 
druzí jejich činnost odrazit; kdybyste o tom vypravovali i ji
ným, byli byste jim vždycky dobrými učiteli. Takovýchto 
příkladů tedy jistě není nedostatek; ale to, co by buď prospělo 
všem nepřátelům i přátelům, nebo aspoň obojím nejméně 
uškodilo, to není tak snadno viděti ani vyplniti, i když se to 
uvidí: taková rada a takový výklad se podobá skoro jen zbož-

353 nému přání. Budiž to tedy v pravém smyslu zbožné přání -
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neboť od bohů je třeba počínat každou řeč a úvahu - ale nechť 
se vyplní, zjevujíc nám asi takovýto výklad.

Vám i vašim nepřátelům vládne nyní takřka od samého 
začátku války napořád jeden rod,132 jejž kdysi dosadili vaši 
otcové, octnuvši se v úplné bezradnosti, tehdy, když nastalo 
hellénské Sicílii svrchované nebezpečenství, že bude od Kar- 
tagiňanů celá pobarbarštěna a zpustošena. Tehdy totiž si zvo
lili Dionysia jakožto mladého muže a zdatného válečníka 
k vedení vhodné pro něho činnosti v poli, za rádce pak a star- b 
šího zvolili Hipparina,133 jmenujíce je vladaři „s neomezenou 
mocí k záchraně Sicílie". A jestliže si někdo myslí, že to byl 
boží osud a bůh nebo zase že to byla zdatnost vladařů nebo 
snad jedno i druhé ve spolku s tehdejšími občany, co způso
bilo tu záchranu, budiž tomu tak, jak si to kdo představuje; 
vskutku však vzešla takto záchrana tehdejšímu občanstvu. 
Protože se tedy ti mužové tak osvědčili, jest jistě spravedlivo, c 
aby všichni byli těm zachráncům vděčni; jestliže však později 
tyranida v něčem zneužila daru od obce jí svěřeného, za to 
dílem již jest potrestána, dílem ještě budiž potrestána. Nuže, 
jakýpak správný trest by jim nutně vzešel z nynějšího stavu 
věcí? Kdyby vám bylo snadno možno jim uniknout, bez veli
kých nebezpečenství a námah, nebo kdyby oni se mohli lehce 
znovu zmocniti vlády, ani jako radu by nebylo možno pronés- 
ti to, co hodlám říci. Ale takto byste měli jedni i druzí uvážit 
a vzpomenout si, kolikrát jste měli naději a mysleli, že vám d 
právě teď chybí pokaždé jen něco málo do úplného zdaru, že 
však také právě taková maličkost bývá příčinou velikých 
a nesčíslných běd a k žádnému konci nikdy nedochází; po
každé se k starému zdánlivému konci navazuje nový vznika
jící začátek a jak celé straně tyranidy, tak i celé straně lidu e 
hrozí nebezpečenství, že od tohoto kruhu zahynou; a jestliže 
se stane něco, co je pravděpodobné a čeho si nikdo nepřeje, 
celá Sicílie přejde pod nějaké panství a moc Foiniků nebo
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Opiků134 a nezbude na ní skoro ani památky po hellénském 
jazyce.

Proti tomu musí všichni Helléni s veškerým úsilím hledati 
lék. Má-li pak někdo správnější a lepší, než je ten, který já

354 řeknu, nechť jej ukáže, a byl by vším právem nazván hellén- 
ským vlastencem; zatím však pokusím se já zcela upřímně 
a se spravedlivou nestranností vyložiti, jak se asi dívám na 
nynější stav věcí. Rozmlouvaje totiž jaksi jako smírčí soudce 
jen se dvěma stranami, bývalým samovládcem a bývalým 
poddaným, pronáším jednomu i druhému jako jedné osobě 
svou starou radu. Také nyní by byla má rada každému tyranu 
ta, aby se zřekl tohoto jména i věci samé a možno-li provedl 
změnu v království. Možné to je, jak ukázal skutkem moudrý 

b a dobrý Lykúrgos. Ten, když viděl, jak příbuzní z jeho rodu 
v Argu a v Messéně přešli od království do tyranidy a zahu
bili jedni i druzí sami sebe i své obce, bál se jak o svou obec, 
tak také o svůj rod, a tu zavedl jako ochranný lék úřad ge- 
rontů a pouto moci eforské135 k záchraně královské vlády; tím 
způsobil, že se tato vláda již po tolik věků slavně udržuje, 

c když se stal zákon svrchovaným králem nad lidmi a ne lidé 
násilnými vládci zákonů. To také nyní má řeč všem doporou
čí: ti, kteří baží po tyranidě, ať se odvrátí a ubíhají od toho, co 
lidé nenasytně lační a nerozumní jmenují štěstím, ať se po
koušejí změnit své postavení ve zřízení královské a podrobiti 
se královským zákonům, tak aby jim lidé i zákony dali nej- 

d vyšší hodnosti dobrovolně. Těm však, kteří spějí za svobod
ným životem a kteří se snaží uniknout otrockému jhu, poklá
dajíce je za zlo, těm bych radil, aby se měli na pozoru, aby 
snad z nenasytné touhy po nenáležité svobodě neupadli do 
nemoci svých předků, jíž oni tehdy byli stiženi pro přílišnou 
anarchii, majíce nezřízenou lásku k svobodě. Občané sicilští 
totiž tehdy, než se stali vládci Dionysios a Hipparinos, žili 
domněle šťastně; měli všeho dost a přitom poroučeli těm,
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kteří jim vládli. Ti také ukamenovali deset stratégů, kteří byli 
před Dionysiem,136 a to tak, že jich nesoudili podle žádného e 
zákona, nýbrž jen proto, aby nesloužili žádnému pánu, ani 
tomu, který by panoval podle práva a zákona, a aby byli ve 
všem všudy svobodni; z toho jim vznikly tyranidy. Neboť 
obojí je velké zlo, i přílišná poddanost i přílišná svoboda, ale 
když zachovává míru, je velké dobro. Uměřená je poddanost 
bohu, bez míry je poddanost lidem; bohem pak jest rozum- 355 
ným lidem zákon, nerozumným vládne rozkoš.

Když je tomu tak, vybízím Diónovy přátele, aby to, co 
radím, pověděli všem Syrakúsanům jako společnou radu jeho
i mou; já totiž budu mluvčím toho, co by vám nyní řekl Dión, 
kdyby byl živ a kdyby mohl. Co tedy nám praví - řekl by 
někdo - Diónova rada o nynějších poměrech? Toto.

„Přijměte, Syrakúsané, především zákony, o kterých by se 
vám zdálo, že neobrátí vaše myšlení žádostivě k výdělkářství b 
a k bohatství, nýbrž že ze tří věcí, duše, těla a hmotných 
statků, budou na první místo stavětí duševní dobrost, na druhé 
pak za duševní dobrostí dobrost tělesnou, na třetí pak a po
slední místo hodnotu hmotných statků, sloužící tělu i duši. 
Zásadu, která by toto způsobila, mohli byste správně mít 
zákonem, jenž by činil vskutku šťastnými ty, kteří by se jím c 
řídili; ale řeč, která jmenuje šťastnými boháče, je jednak sama 
ubohá, nerozumná řeč žen a dětí, a ubohými dělá i ty, kteří jí 
věří. Že pak je toto mé vybídnutí pravdivé, poznáte ze skuteč
nosti, až vyzkusíte, co nyní vykládám o zákonech; to věru je, 
jak se zdá, nejpravdivější zkušební kámen pro všechny věci.

Protože Sicílii napadlo nebezpečenství a vy ani nejste do- d 
statečně silni, ani zase nemáte nad sebou rozhodnou přesilu, 
bylo by jistě spravedlivé a prospěšné pro vás pro všechny, 
přijmete-li takovéto zákony, abyste našli střední cestu, jak 
pro vás, kteří nechcete snášet strohost vlády, tak také pro ty, 
kteří touží znova vlády dosíci; vždyť jejich předkové tenkráte
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vykonali veliký čin, zachránivše Hellény od barbarů, a způ
sobili, že je dnes možno mluviti o ústavč; naopak, kdyby byli 
Helléni tehdy podlehli, žádným způsobem by nebylo o tom 
ani řeči, ani by jim nezbývala žádná naděje. Nyní tedy ať se 

e jedněm dostane svobody s královskou vládou, druhým pak 
odpovědné vlády královské, ale tak, aby zákony měly moc jak 
nad ostatními občany, tak nad samými králi, kdykoli by kona
li něco nezákonného.

K dosažení toho všeho ustanovte si s poctivou a upřímnou 
myslí za pomoci boží krále, a to nejprve mého syna,137 z vděč
nosti za dvojí zásluhu, jednak za mou vlastní, jednak za 
zásluhu mého otce - onen totiž osvobodil tenkráte obec od 

356 barbarů, já pak nyní dvakrát od tyranů, čehož jste byli sami 
svědky - na druhém místě pak udělejte králem syna Diony- 
siova,118 který má stejné jméno s mým otcem, pro pomoc, 
kterou poskytl nyní, i pro jeho bezúhonnou povahu; on, syn 
tyranův, dobrovolně pomáhá osvobozovat! svou vlast, zjed
návaje tak sobě i svému rodu věčnou čest místo pomíjivé 
a nespravedlivé tyranidy. Na třetím místě pak jest třeba po- 
zvati, aby se stal králem syrakúským, z dobré vůle své i z vů- 

b le obce, toho, který nyní je vůdcem nepřátelského vojska, 
Dionysia, syna Dionysiova; podmínkou je, že bude chtít dob
rovolně přejít do postavení zákonitého krále, obávaje se osu
du a želeje vlasti, zanedbaných svatyní a hrobů, a neuvrhne 
všechno všudy kvůli své ctižádosti ve zkázu k radosti barbarům.

Ty tři krále, ať už jim dáte moc po způsobu lakónském, Či 
z ní něco uberete a s nimi se dohodnete, dosaďte asi tímto 

c způsobem, jak vám bylo sice již dříve řečeno, ale přece to 
poslechněte ještě i nyní. Jestliže vám bude chtít rod Diony- 
siův i Hipparinův k záchraně Sicílie ukončit nynější neblahý 
stav, když by dostali pro sebe i. pro svůj rod hodnosti i pro 
budoucí i pro nynější čas, povolejte, jak bylo řečeno už dříve, 
důvěrníky139 podle jejich vůle, kterým by dali plnou moc pro
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stanovení dohody - ať už domácí Či z ciziny či obojí - v počtu 
od nich smluveném. Ti ať přijdou a nejprve dají zákony a ta- d 
kovou ústavu, v které by v jejím duchu králové měli vrchní 
moc nad věcmi náboženskými i nade vším jiným, co sluší 
těm, kteří se kdysi osvědčili dobrodinci obce; ale pro vrchní 
správu ve válce a v míru ať ustanoví,strážce zákonů4,140 poč
tem pětatřicet, vedle shromáždění národa a rady. Vedle jiných 
soudů buďtež zřízeny soudy, které by rozhodovaly o životě 
a vyhnanství, a ty ať vykonává oněch pětatřicet strážců zá
konů; vedle těch buďte soudcové vybraní pokaždé z úředníků 
předešlého roku z každého úřadu jeden, a to ten, který se c 
osvědčí nejlepším a nej spravedlivějším. Ti tedy ať v příštím 
roce soudí ve všech věcech, při kterých jde o smrt a vazbu 
a vypovědění občanů; ale král nesmí býti soudcem v tako
výchto přích, zůstávaje jako kněz neposkvrněn od zabití i od 357 
vězení a vyhnanství.

V tento stav jsem vás já myslel uvésti, ještě dokud jsem 
byl živ, a také nyní tak myslím; a kdyby tomu nebyli bývali 
zabránili zloduchové v podobě přátel, byl bych to provedl, 
jak jsem to myslel tehdy, když jsem s vaší pomocí zvítězil nad 
nepřáteli; a potom bych byl, kdyby bylo všechno šlo podle 
mého přání, osadil ostatní Sicílii, a to tak, že bych ji byl odňal 
barbarům, pokud ji nyní mají v držení, vyjma ty, kteří se 
účastnili boje za společnou svobodu proti tyranidě, a že bych b 
byl dřívější obyvatele hellénských míst uvedl do jejich sta
rých otcovských sídel. Tytéž myšlenky radím i nyní všem 
společně pojmout i provádět a povolávat k těmto činům 
všechny, toho pak, kdo by odepřel, pokládat za společného 
nepřítele.

Nejsou to věci nemožné; neboť co jest ve dvou duších a co 
se po zralé úvaze nabízí jako nejlepší myšlenka, o tom jistě 
nesoudí rozumně ten posuzovatel, který to pokládá za nemož
né. Myslím pak těmi dvěma dušemi duši Hipparina, syna c
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Dionysiova, a duši mého syna; neboť ti dva se dohodli a s ni
mi souhlasí, jak se domnívám, všichni ostatní Syrakúsané, 
pokud se starají o blaho obce.

Nuže, vzdejte pocty spolu s modlitbami všem bohům a ta
ké i ostatním, kterým spolu s bohy je sluší vzdávati; přemlou
vejte a pobízejte přátele i odpůrce, mírně i každým jiným 

d způsobem, a neustávejte, dokud to, co jsem nyní řekl a co je 
jako boží sen přistouplý k bdícím, nesplníte a neuděláte to 
skutečným a šťastným."

List devátý

Platón vzkazuje Archytovi Tarentskémuu[ přání dobra.

Přišli ke mně Archippos a Filonidés142 se svou družinou; při
nesli mi list, který jsi jim dal, a vyřídili mi tvé vzkazy. Poli
tickou část svého poslání143 provedli beze všech obtíží - 
vždyť to také nebylo nic zvlášť pracného -, ale když mi 
vyřizovali tvé osobní vzkazy, pravili, že velmi těžce snášíš, 
že se nemůžeš zbavit zaneprázdnění souvisejícího s veřejnou 
činností.144 Že jest ovšem nej příjemnější v životě dělati si své 
věci, zvláště když si někdo zvolí dělati takové věci jako ty,145 
to snad je každému jasno; ale musíš i to mít na paměti, že 
každý z nás je narozen nejen pro sebe, nýbrž jeden podíl 
z našeho bytí že si bere vlast, druhý rodiče, třetí ostatní naši 
milí, mnoho pak také je dáváno náhodám, které zachvacují 
náš život. A když volá sama vlast k veřejné činnosti, bylo by 
jistě nemístné neposlechnout; neboť tím se zároveň stává, že 
se ponechává volné pole lidem nehodným, kteří nepřicházejí 
k veřejné činnosti od toho, co je nejlepší.146

O tom tedy dosti. Co se týče Echekrata147, o toho již nyní 
mám péči a také i dále budu mít, i kvůli tobě i kvůli jeho otci 
Fryniónovi i kvůli tomu hochovi samému.
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List desátý

Platón vzkazuje Aristodóroviu% přání dobra.

c Slyším, že jsi nyní jeden z nejbližších druhů Diónových i že 
jsi jim byl po všeehen řas, osvědčuje nejmoudfejší vlastnosti 
filosofické povahy; neboť stálost a věrnost a poctivost, to je 
podle mého mínění pravá filosofie, ale ostatní moudrosti 
a dovednosti, směřující k jiným cílům, myslím, že správně 
jmenuji, když jim říkám chytrosti. Nuže, buď zdráv a setrvej 
při povaze, při které trváš i nyní.

7 4

List jedenáctý

Platón vzkazuje Laodamantovi149 přání dobra.

Již dříve jsem ti psal, že je velmi důležité pro všechny ty Věci,
0 kterých mluvíš, abys přišel sám do Athén; když však pravíš, 
že to je nemožné, bylo by na druhém místě po tom nejlepší, 
kdybych mohl já přijít nebo Sókratés,150 jak jsi psal. Zatím 
však Sókratés má potíže s nemocí - má řezavku - a pro mne 
by bylo nedůstojné, kdybych tam šel a neprovedl to, k čemu 
mě voláš. A že by se to podařilo, nemám velkou naději; proč, 
to by bylo potřebí druhého dlouhého dopisu, který by všechno 
vyložil; mimo to ani tělesně nejsem pro svůj věk schopen 
cestovat a vydávat se na zemi i na moři v nebezpečenství, 
jaká se tam naskýtají, a nyní je všude na cestách nebezpečí 
plno.'5'

Ale poradit mohu tobě i tvým osadníkům; až to řeknu - jak 
praví Hésiodos152 - zdálo by se to malicherné, ale je těžko si 
to vymyslet. Neboť jestliže se domnívají,153 že stačí dáti záko
ny, třeba jakékoli, a že by již tím byla obec dobře zařízena,154

1 když by tu nebyl žádný mocí opatřený činitel, který by se 
v obci staral o denní způsob života, aby byl rozumný a mužný 
u otroků i u svobodných občanů - jestliže si to myslí, nesoudí 
správně. Zřízení toho činitele by zase bylo možné, jsou-li tu 
již mužové hodní tohoto úřadu; pakli však jest ještě někoho 
potřebí, aby se ujal výchovy, nemáte, jak myslím, ani vycho
vatele, ani kdo by se chtěl dát vychovat, a tak vám nezbývá 
než modliti se k bohům.155 Vždyť bezpochyby i dřívější obce 
byly takto ustaveny a později v nich nastal pořádek, pod ná
tlakem velikých událostí ve válce i v ostatních podnicích,
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kdykoli se za takovýchto významných časů vyskytne dokona
lý muž, mající velikou moc.156 Jest třeba i nutno snažiti se o ty 
c věci již napřed, ale smýšleti o nich tak, jak já mluvím, a ne
smíte být nerozumní a myslet něco provésti snadno a rychle. 
Buď šťasten!

List dvanáctý

Platón vzkazuje Archytovi Tarentskému157 přání dobra.

Zápisky od tebe přišlé'58 jsem přijal s neobyčejným potěše
ním; k jejich spisovateli jsem pocítil co největší obdiv a po
myslel jsem si, že ten muž je hoden těch svých dávných 
předků; tito mužové byli totiž podle pověsti Myriové1 - ti 
náleželi k Trójanům, kteří za Laomedonta museli odejít ze 
své vlasti - mužové stateční, jak ukazuje zachovaná pověst.

Ale ty mé zápisky,160 o které jsi psal, ještě nejsou dostateč
ně vypracovány, ale posílám ti je, jak právě jsou. Co se týče 
jejich ochrany,'61 o tom jsme oba dohodnuti, takže není třeba 
žádné připomínky.
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List třináctý

Pia,on vzkazuje Dionysim. vládd Syrakús přám

lato slova buďtež začátkem listuIM 
známkou, že jest ode mne le) iph , f ?saneho a zároveň 
z Lokrů,IM bylo tvé místo ii ςι i ,1°,°, yžJsi hostil jinochy 

h -ta,, přijel j^i T* ^
b zdálo mné i mému sousedu 1, " , ^jak sc 

který tehdy řekl: Věru Di ■ ,0 Jeden z krasavců1" -
vzdělání od Platóna." Á tyjsfřekl^ 'T"0'10 pro své

jiného, neboť již ze saméhn "Ano· d <ake pro mnoho

me zachovat, aby stále vzrůstal náe , 1, tedy musí-
druhého. Proto já nyní právě s tím Γ 'S i r^mamejedenod
něco z pythagorejských spisů a z d.aTreL^Tt” “Jednak

U jednoho ze žáku IsVatových “
Školy Brysónovv171 A m i» / 'yxena , jednoho ze
vlídný, ani Se nepodobáže“ Γ"” "f' ani -

d by:Se Zdál0· ** j« bodrý a dobrého s dce OvLm' "T
S jistou obavou, neboť tu nm;. m toto Prav'm
'voru nejednoduchém, nýbrž m ě n i í é m v °  ČI°VékU'
»ílo lidí a několik málo stránek Prn; 7rUCJenněk0,Ík

muže jsem měl obavu a nedůvěru’ zkoumal ' T" ,0h°t0
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uč se od něho a zabývej se i jinak filosofií; pakli ne, dej od 
něho vyučit někoho jiného, aby ses ve volném čase mohl učit 
sám a takto se zdokonaloval a zjednal si dobrou pověst, tak 
aby ti neustával zisk, který máš skrze mne. A o tom dosti.

Co se týče věcí, o které jsi mi psal, abych ti je poslal, 361 
Apollóna jsem dal udělati a veze ti jej Leptinés172; je od 
mladého a dobrého umělce, jmenuje se Leócharés173. Bylo 
tam u něho ještě jedno dílo, velmi pěkné, jak se mi zdálo: 
koupil jsem je tedy, chtěje je dáti tvé ženě, že se o mne starala
0 zdravého i nemocného, jak bylo důstojno mne i tebe. Dej jí 
to tedy, nebude-li se ti zdát něco jiného. Posílám i dvanáct 
džbánků sladkého vína pro děti a dva džbánky medu. K uklá- b 
dání fíků jsem přišel již pozdě a uložené myrtové bobule se 
zkazily; podruhé se o to postarám lépe. O sazenicích ti poví 
Leptinés. ·

Peníze na tyto věci pro tyto výdaje i pro jisté dávky do 
obecní pokladny jsem dostal od Leptina, jemuž jsem řekl, co 
se mi zdálo pro nás nejslušnější a také pravda, že totiž jsou 
mé ty peníze, které jsme vynaložili na Leukadskou loď,1'4 asi 
16 min; to jsem tedy dostal a užil jsem toho jednak sám na své 
potřeby, jednak vám z toho posílám tyto věci.

Poslyš pak dále, jak to je s penězi, i s tvými v Athénách c
1 s mými. Jak jsem ti tehdy říkal, budu používati tvých peněz 
zrovna tak jako peněz svých ostatních přátel, ale užívám jich, 
jak mohu nejméně, pokud se zdá nutným nebo spravedlivým 
nebo slušným jak mně, tak také tomu, od koho je dostávám. 
Nuže, se mnou je to nyní tak. Po mých neteřích, které zemřely d 
tehdy, když jsem se nechtěl dát ovénčiti175 a tys k tomu nutil, 
zůstaly čtyři dcery, jedna nyní na provdání, druhé je osm let, 
třetí něco málo přes tři a čtvrté ještě není rok. Ty musím já se 
svými příbuznými vybaviti věnem, pokud se dožiji jejich 
sňatku; pokud ne, o ty se nemusím starat. Také bych nemusel 
vybavovat ty, jejichž otcové by byli bohatší než já; takto však
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e jsem já z nich nejzámožnější a také jejich matky jsem vybavil 
s pomocí jiných přátel i Diónovou. Nuže, jedna se provdá za 
Speusippa176, dcera jeho sestry. Pro tuje tedy potřebí nic více 
než třicet min, neboť to je věno příhodné k mým poměrům. 
Dále jestliže zemře má matka, nebylo by potřebí také více než 
desíti min na postavení náhrobku. A tak co se týče těchto 
věcí, mé nutné výdaje jsou prozatím asi tyto; pakli však 
vznikne z cesty k tobě nějaké jiné vydání, buď soukromé 
nebo ve prospěch obecní pokladny, jest třeba dělati, jak jsem 
tehdy pravil: já se musím vynasnažit, aby to vydání bylo co 

362 nejmenší, a co bych nezmohl, připadá zaplatit tobě.
Dále pak chci něco říci o výdajích z tvých peněz, které 

máš v Athénách. Předně, budu-li muset nésti náklad na cho- 
régii177 nebo něco takového, nemáš tu žádného hostinného 
přítele, který by mi to dal, jak jsme si mysleli, a pak také, 
bude-li něco pro tebe samého velice důležité, že by ti prospě
lo, kdyby to bylo hned zaplaceno, a naopak uškodilo, kdyby 
to nebylo zaplaceno, nýbrž odloženo, až by někdo od tebe 
přišel; taková věc je nejen nemilá, nýbrž pro tebe i nečestná, 

b Já jsem to totiž už zkusil, když jsem poslal Erasta na Aiginu 
k Andromedovi,178 od něhož jsem měl podle tvého vybídnutí 
jakožto od našeho hostinného přítele brát, kdybych čeho po
třeboval; chtěl jsem ti poslati ještě jiné větší věci, o které jsi 
psal. Ale ten dal pochopitelnou a přirozenou odpověď, že 
stěží dostal nazpět, co byl již dříve zaplatil za tvého otce, 
a nyní že by něco málo dal, ale víc ne. A tak jsem to vzal od 
Leptina; a za to zasluhuje Leptinés chvály, ne, že dal, nýbrž 

c že dal ochotně, a bylo viděti, že vůbec mluvil a jednal v tvém 
zájmu,179 jak jen mohl. Musím ti totiž i takovéto věci i opačné 
oznamovat, jaký se mi kdo jeví v svém chování k tobě.

Tedy co se týče peněz, budu ti mluviti zcela přímo; je to 
tak spravedlivé a zároveň tak mohu mluviti maje zkušenosti

o poměrech u tebe. Ti, kteří ti v jednotlivých případech přiná-
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šejí zprávy, nechtějí ti oznamovat věcí, které podle jejich 
mínění znamenají vydání, že by vzbudili proti sobě tvou 
nelibost; zvykej je tedy a nuť, aby ti říkali i toto i všechno d 
ostatní; neboť ty musíš vědět co možná všechno a být rozhod
čím a nesmíš se vyhýbat tomu, abys to věděl. To ti bude jistě 
nejlepším pro tvou vladařskou činnost; neboť že správné či
nění a správné placení výdajů je dobrá věc, jak po jiných 
stránkách, tak také pro samo získávání peněz, to uznáváš i ty 
a teprve uznáš. Ať ti tedy nezpůsobí špatnou pověst u lidí ti, 
kteří říkají, že se o tebe starají; neboť to není ani samo o sobě 
dobré, ani to není nic pěkného pro tvou pověst, kdyby se 
zdálo, že je těžko s tebou jednat. e

Dále chci mluvit o Diónovi. O těch ostatních věcech ještě 
nemohu mluvit, dokud nepřijdou od tebe ty dopisy, jak jsi 
řekl; ale o té věci, o které jsi nedovolil se mu zmiňovat,1X0 ani 
jsem se nezmínil, ani jsem se s ním o tom nedal do řeči, avšak 
zkoušel jsem, zdali ponese její provedení těžko či lehce; 
a zdálo se mi, že by se nemálo horšil, kdyby to bylo provede
no. Jinak se k tobě chová Dión v řečech i v jednání, jak se mi 
zdá, náležitě.

Kratinovi, bratru Timotheovu181 a mému příteli, darujme 363 
vojenské brnění pro pěšáky, měkké, a dcerám Kebétovým 
tři sedmiloketní chitóny, ne drahé amoržské,IM nýbrž plátěné 
sicilské. Jméno Kebétovo znáš dobře, je uveden v sokra
tovských hovorech, jak spolu se Simmiou rozmlouvá se So
kratem v hovoru o duši; je to muž s námi se všemi spřátelený
a nám příznivý.

Co se týče znamení listů, které píši vážně a které ne, 
myslím sice, že to máš v paměti, ale přece dovol, abych tě na 
to upozornil, a dej na to dobrý pozor; je totiž mnoho lidí, kteří 
mě vybízejí psáti doporučující listy, a není snadné je zjevně 
odmítat. Tedy na začátku vážného dopisu je slovo „bůh“, 
u opačného „bozi“.‘*4
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Poslové také mne žádali,185 abych ti o nich psal, a to prá
vem; neboť všude velmi horlivě vychvalují tebe i mne, a to 
zvláště Filagros, který tehdy měl bolavou ruku. Také Filai- 
dés,186 který přišel od velikého krále,187 mluvil o tobě; kdyby 
to nevyžadovalo příliš dlouhého listu, napsal bych ti, co říkal; 
takto však se zeptej Leptina.

Budeš-li posílati to brnění nebo něco jiného z toho, oč píši, 
dej to Térillovi, nebudeš-li chtít sám to dát někomu jinému; 
ten ustavičně cestuje, je to můj známý a hezky se vyzná jak 
v jiných věcech, tak také ve filosofii. Je to příbuzný Teisó- 
na,188 který byl tehdy, když jsem odplouval, městským úřed
níkem.

Buď zdráv a pěstuj filosofii a pobízej k ní i jiné mladé 
lidé; pozdravuj ode mne míčovou společnost189 a přikaž 
zvláště Aristokritovi190, ať se stará, kdykoli přijde ode mne 
k tobě nějaký vzkaz nebo dopis, aby ses o tom co nejdříve 
dověděl, a ať ti připomíná, aby ses staral o to, oč ti píši. 
A nyní nezapomeň vyplatit Leptinovi ty peníze, ale vyplať 
mu je co nejdříve, aby i ostatní, dívajíce se na něj, byli ochot
nější nám posloužiti.

Iatroklés, který byl tenkrát s Myrónidem ode mne propuš
těn na svobodu,191 pluje nyní s věcmi ode mne posílanými; dej 
mu tedy někde nějakou službu, neboť je ti oddán, a užívej ho, 
k čemu budeš chtít.

A tento dopis buď sám nebo poznámky z něho uchovej 
a pokládej jej za důvěrný.192


