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/1 / Odjakživa jsem toho názoru, že jací jsou předáci, 
taková jsou státní zřízení. Protože však někteří z vedou
cích athénských státníků řekli, že vědí sice, co je správné, 
právě tak dobře jako ostatní, jenže chudoba lidu prý je 
nutí, aby byli k spojeneckým státům nespravedlivější, 
pokusil jsem se z toho důvodu podívat se na to, zda by se 
občané mohli nějak uživit z vlastní země — což je také nej- 
spravedlivější —, přesvědčen, že kdyby se to podařilo, 
odpomohlo by se tím současně jejich chudobě i podezření, 
s nímž se na ně Rekové dívají.

Když jsem pak svůj nápad zkoumal, hned se mi uká
zalo, že země je od přirozenosti schopná poskytovat velmi 
bohaté příjmy. Aby pak každý poznal, že je pravda, co 
tu tvrdím, podám výklad o přírodních podmínkách Attiky.

Že je tu velmi mírné podnebí, to dosvědčují její 
plodiny; co by leckde jinde ani nemohlo vzklíčit, to tady 
dává plody. A jako půda, tak i moře obklopující tuto zemi 
je velmi úrodné. Také všechno, co dobrého dávají bohové 
v jednotlivých ročních dobách, začíná zde nejdřív a končí 
nejpozději.

Tato země není však požehnaná jen tím, co každo
ročně kvete a stárne, ale má i trvalé přírodní bohatství. 
Nalézá se v ní hojnost kamene, z něhož se stavějí nej
krásnější chrámy, nejkrásnější oltáře a tesají nejsličnější 
sochy bohů; potřebují ho mnozí Řekové i barbaři.

Je tam však i země, která nedává úrodu, je-li oseta, 
je-li však prokopána, živí mnohem víc lidí, než kdyby
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rodila obilí; má totiž v hlubinách stříbro. Je to zřejmě dar 
bohů, neboť třebaže na zemi i na moři s Attikou sousedí 
mnoho států, do žádného z nich nepřechází ani ta nej- 
mcnší žíla stříbrné rudy. Ne bez důvodu by bylo možno 
věřit, že naše město leží ve středu nejen Řecka, ale ce
lého obydleného světa. Vždyť čím víc se od něho člověk 
vzdaluje, s tím nepříjemnějším horkem nebo zimou se 
setká, a dále každý, kdo se chce dostat z jednoho konce 
Řecka na druhý, musí kolem Athén jako okolo středu 
kruhu, ať cestuje po moři, nebo po suché zemi. A třebaže 
Attika není obklopena ze všech stran mořem, větry všech 
směrů do ní dovážejí, co potřebuje, a vyvážejí, co chce, 
jako by byla ostrov, neboť má moře z obou stran. I ob
chod po zemi má velmi rozvinutý, neboť patří k pevnině. 
Dále, v sousedství většiny států sídlí barbaři a působí jim 
potíže, avšak sousedy Athéňanů jsou státy, které samy 
jsou od barbarů hodně vzdáleny.
/ 2 / Jak už jsem řekl, je podle mého názoru příčinou toho 
všeho sama země. Jestliže pak k těmto přirozeným vý
hodám přistoupí především péče o metoiky (vždyť zisk, 
který z nich plyne, patří podle mě k nejvýhodnějším, 
protože se živí sami, prospívají mnoha státům a neberou 
za to žádnou mzdu, naopak ještě platí zvláštní poplatek), 
potom by myslím tato péče už mohla být postačující, 
kdybychom odstranili nejen to, co přináší, jak se zdá, 
metoikům určitou pohanu, aniž to nějak prospívá státu, 
ale i povinnost táhnout spolu s občany do pole jako těžko- 
oděnci. To je totiž spojeno s velkým nebezpečím, těžké 
je také odejít od zaměstnání a od domovů. Pro stát by 
věru bylo prospěšnější, kdyby občané táhli do války sami, 
než kdyby mezi ně tak jako nyní byli zařazováni Lýdové, 
Frygové, Syrové a jiní barbaři ze všech možných zemí — 
vždyť mnoho metoiků je takových. Kromě výhody ply
noucí z toho, že by takoví lidé byli zproštěni vojenské
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služby, bylo by pro stát i ctí, kdyby bylo možné soudit, 
že Athéňané v boji víc spoléhají na sebe než na cizince. 
A zdá se mi, že kdybychom metoikům kromě účasti na ji
ných věcech, kde se to hodí, dovolili i sloužit u jízdy, byli 
by následkem toho státu víc nakloněni a státu by to sou
časně přidalo sílu a velikost. A ještě něco. Protože je 
uvnitř hradeb mnoho nezastavěného místa, tu kdyby stát 
dovolil těm, kteří by o to požádali a ukázali se toho hod
ni, aby si tam postavili domy a vlastnili je, domnívám se, 
že by se i kvůli tomu daleko víc a lepších lidí snažilo 
bydlet v Athénách. A kdybychom zřídili úřad ochránců 
metoiků, tak jako je úřad ochránců sirotků, a kdyby ti 
z nich, kteří by se mohli vykázat nej větším počtem metoi- 
ků, mohli očekávat určitou poctu, i to by mohlo vzbudit 
u metoiků větší náklonnost a lidé bez vlasti by pravdě
podobně zatoužili být athénskými metoiky a přispěli 
by k zvýšení našich příjmů.
/ 3 / Nyní budu mluvit o mimořádné příjemnosti a vý
hodnosti našeho města jako obchodního střediska. Pře
devším má nejkrásnější a nejbezpečnější přístavy, kde 
mohou zakotvené lodi beze strachu přečkat bouři. Kromě 
toho ve většině ostatních přístavů jsou obchodníci nuceni 
vzít nějaký zpáteční náklad, neboť jejich peníze nejsou 
jinde v oběhu, avšak z Athén je sice možno vyvézt velmi 
mnoho zboží, po němž je ve světě poptávka, jestliže však 
nechtějí vzít jiné zboží výměnou za dovezené, pak i když 
vyvážejí peníze, vyvážejí krásné zboží. Ať je totiž pro
dají kdekoli, všude za nč dostanou víc než původní 
hodnotu.

Kdyby se také určily tržním úředníkům odměny pro 
toho, kdo by rozsuzoval spory nejspravedlivěji a nejrych
leji, takže by ten, kdo by chtěl, mohl bez překážky od
plout, i kvůli tomu by 8 námi obchodovalo mnohem víc 
lidí a s mnohem větší chutí.
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Bylo by také dobré a krásné, kdyby byli vyzname
náváni čestnými místy v divadle a čas od času zváni 
na hostinu do prytaneia ti obchodníci a lodaři, kteří by 
mohli být považováni za prospěšné státu pro vysokou 
kvalitu svých lodí a svého zboží. Takto vyznamenáni 
by k nám spěchali nejen kvůli zisku, ale i kvůli poctě jako 
k přátelům. Je zřejmé, že čím víc by se jich k nám při
stěhovalo a čím víc by jich k nám přijíždělo, tím víc by 
se dováželo, vyváželo, posílalo, prodávalo a tím větší 
by byly výdělky a státní příjmy.

A k dosažení takových přírůstků důchodů není třeba 
vynaložit předem vůbec nic, jen lidumilná usnesení a do
zor nad jejich prováděním. Pokud si dovedu představit 
jiné zdroje příjmů, soudím, že tady budou nutné nějaké 
předběžné výdaje. Přesto pevně doufám, že by občané 
na něco takového ochotně přispěli, když si vzpomenu 
na to, jaké částky náš stát vydal, když posílal Arkadům 
na pomoc vojsko pod velením Lýsistratovým, a znova 
za časů Hégésilaových. Vím také, že bylo často vynalo
ženo hodně peněz i na vyslání triér a že to bylo podnik
nuto přesto, že nebylo jasné, zda z toho vzejde něco lep
šího, nebo horšího — jasné bylo jen to, že občané nikdy 
nedostanou zpátky, čím přispěli, a že se nebudou podílet 
na tom, nač přispěli.

Avšak snad z ničeho by nemohli nabýt tak skvělého 
zisku jako z peněz, které by předem zaplatili na vytvoře
ní fondu, neboť kdo poskytne jako příspěvek deset min, 
dostane skoro pětinu, tedy jako úrok z lodní půjčky, pro
tože bude brát tři oboly denně. Kdo poskytne pět min, 
dostane víc než třetinu. Většina Athénanů bude brát 
za rok víc, než zaplatí, neboť kdo složí minu, bude brát 
skoro dvě miny, a to ve městě, což je podle všeho zdání 
nej bezpečnější a nejtrvalejsí ze všech lidských opatření. 
Věřím, že kdyby byli takoví věřitelé zapsáni jako dobro
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dinci na věčné časy, že by z touhy po takovém zápise při
spěli i četní cizinci, ba i některé státy. Myslím si, že by 
dokonce i někteří králové, tyrani a satrapové zatoužili 
po účasti na takové odměně.

Až by byl fond dostatečně velký, bylo by krásné 
a dobré postavit pro loďaře okolo přístavů další ubytovny 
k těm, které už stojí, bylo by krásné i pro kupce zřídit 
příhodné prostory, kde by se prodávalo a kupovalo, a pro 
návštěvníky obecní ubytovny. Kdyby se také pro drobné 
obchodníky postavily domy a krámy v Peiraieu i ve městě, 
bylo by to státu k ozdobě a současně by to bylo zdrojem 
značných příjmů.

Zdá se mi také, že by bylo dobré zkusit, zda by nebylo 
možné nakoupit i státní nákladní lodi, tak jako mají 
Athény státní triéry, a pronajímat je na záruku tak jako 
jiný státní majetek. Vždyť kdyby se i toto ukázalo možné, 
byl by i z toho velký příjem.
/ 4 / Kdyby byl dále ve stříbrných dolech zaveden správ
ný způsob těžby, domnívám se, že by nám i bez ostatních 
příjmů plynulo velké bohatství z nich. Chtěl bych pouká
zat na jejich možnosti těm, kteří je neznají. Až je poznáte, 
lépe se poradíte i o tom, jak byste je měli užívat.

Tedy je všeobecně známé, že se v těchto dolech pra
covalo už hodně dávno, nikdo se ovšem ani nepokusil 
říci odkdy. Uvažte, jak malé jsou hromady vyházené 
hlušiny ve srovnání s přírodními pahorky obsahujícími 
stříbro, přestože se stříbrná ruda doluje a vynáší už tak 
dlouho. Ukazuje se, že se ani naleziště stříbra vůbec ne
zmenšuje, naopak stále se rozšiřuje. Ani když bylo v do
lech nejvíc lidí, nikdy tam nebyl nedostatek práce, na
opak stále tam bylo víc práce než dělníků. A ani dnes 
nikdo z těch, kteří mají v dolech otroky, jejich počet ne
omezuje, nýbrž stále k nim přibírá co možná nejvíc dal
ších. Vždyť je-li málo těch, kteří kopají a hledají, nalezne
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se myslím i pokladů málo, kdežto když jich je hodně, 
objeví se stříbrné rudy mnohokrát víc. A tak je, pokud 
vím, tato práce jediná, při níž nikdo nezávidí těm, 
kteří se k ní chystají.

Kromě toho každý rolník by mohl říci, kolik potahů 
a kolik dělníků stačí na jeho hospodářství; poslat na sta
tek víc, než je nutné, považují za škodu. Avšak při důl
ních pracích prý mají všichni stále nedostatek pracovních 
sil. Tady to totiž není takové, jako když jc mnoho mědi- 
kovců, že dochází k jejich zkáze, protože práce v mědi 
zlevní, a právě tak je to s kováři; a kdykoli se urodí hod
ně obilí a vína, jsou tyto plodiny levné, následkem toho 
nic nevynášejí a mnoho rolníků přestává obdělávat půdu 
a obrací se k obchodu, kramářství a lichvářství. Pokud 
jde o stříbrnou rudu, tu čím víc se jí objeví a čím víc stříb
ra se vytěží, tím víc lidí k této práci přichází. Vždyť bude- 
-li mít člověk svůj dům zařízený k úplné spokojenosti, už 
si k tomu mnoho kupovat nebude, ale stříbra ještě nikdo 
neměl tolik, aby už žádné další nepotřeboval; když už 
ho někdo má ohromné množství, zakope přebytečné do 
země a má z něho stejně velkou radost, jako kdyby je 
užíval. Také když státy vzkvétají, silně cítí potřebu pe
něz; muži chtějí utrácet za krásné zbraně, dobré koně 
a nádherně zařízené domy, ženy se zas točí za drahými 
Šaty a zlatými šperky; když jsou naopak státy choré 
vinou neúrody nebo války, potřebují ještě víc, neboť půda 
neplodí a jsou zapotřebí peníze na potraviny a na ná
mezdné vojsko. Kdyby někdo řekl, že zlato není o nic 
méně užitečné než stříbro, neodporoval bych mu, nic
méně vím, žc i zlato ztrácí cenu, objeví-li se ho mnoho, 
a činí stříbro cennějším.

Toto jsem vysvětlil proto, abychom bez obav odvedli 
do stříbrných dolů co nejvíc lidí, abychom v nich bez 
obav provedli všechna potřebná opatření pro těžbu, pro
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tože stříbrná žíla se nikdy neztratí a cena stříbra nikdy 
nepoklesne.

Zdá se mi, že i stát to poznal, a to dřív než já, neboť 
dovoluje i cizincům, kteří mají zájem, účast na dolování 
za stejných podmínek jako občanům.

Abych se však vyjádřil jasněji o obživě z dolů, vy
světlím nyní, jakým způsobem uvedené do provozu by 
mohly být stříbrné doly nejprospěšnější našemu státu. 
Ne že bych čekal, že mě za všechno to, co se tccT chystám 
říci, budete obdivovat, jako bych přišel na něco, na co 
bylo těžké přijít, vždyť to, o čem budu mluvit, ještě teď 
všichni vidíme, a pokud jde o poměry v minulosti, slyší
me totéž. Vzbuzuje opravdu velké podivení, že stát, tře
baže vidí, kolik jeho občanů se obohacuje, tyto soukromní
ky nenapodobuje. Vždyť už dávno jsme my, kteří se o ta
kové věci zajímáme, slyšeli, že kdysi Níkiás, Níkératův 
syn, měl ve stříbrných dolech tisíc lidí, pronajal je Thrá- 
kovi Sósiovi a vyjednal si, že mu bude za každého platit 
obolos čistého nájmu denně a že bude udržovat jejich po
četní stav stále na stejné výši. Také Hipponíkos měl šest 
set otroků, pronajímal je za stejných podmínek, a ti mu 
vynášeli čistou minu denně, Filémonidés jich měl tři sta, 
ti mu vynášeli půl miny, a jiní jiné množství, myslím že 
každý podle svých možností. Nač však potřebujeme mlu
vit o starých případech? I dnes je přece takto pronajato 
v dolech mnoho lidí. Protože to, o čem mluvím, se už 
provádí, bylo by nové jen to, že tak jako si soukromí 
majitelé otroků zajistili nevysychající zdroj příjmů, opa
třoval by si stát státní otroky, až by na každého Athéňana 
přišli tři.

Zda navrhuji něco, co lze uskutečnit, to ať podrobně 
prozkoumá a posoudí každý z Athéňanů, kdo chce. Je 
jistě jasné, že by si peníze na nákup lidí mohla spíš opatřit 
státní pokladna než soukromníci. Pro radu by bylo snazší
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nechat hlasatele ohlásit, aby každý, kdo chce, přivedl 
otroky na trh, a přivedené koupit. Až budou koupeni, 
proč by měli mít lidé míň chuti najímat si je od státu nez 
od soukromníka, když by je dostali za stejných podmínek? 
Vždyť si od státu najímají i háje, svatyně, domy a vybí
rání daní a cel.

Aby koupení otroci byli stále v pořádku, může si stát 
vzít od nájemců záruku, tak jako si ji bere od těch, kteří 
si najímají vybírání daní a cel. Po pravdě řečeno výběrčí 
daní může vsak stát snáze podvést než nájemce otroku. 
Vždyť jak by se dal odhalit vývoz státních peněz, jsou-li 
stejné jako soukromé? Jak by vsak mohl někdo ukrást 
otroky označené úředním cejchem, je-li stanoven trest 
pro toho, kdo by je prodal i kdo by je vyvezl? Do té míry 
se tedy ukazuje jako možné pro stát, aby si koupil a uhlí
dal lidi.

Někdo by zase mohl mít obavy, zda se také objeví 
mnoho nájemců, když bude mnoho dělníků. Může být 
klidný, když uváží, že mnozí z těch, kteří už jsou na do
lování zařízeni, si ještě navíc najmou státní otroky 
(v zemi jsou totiž bohaté zásoby) a na druhé straně že je 
při té práci zaměstnáno mnoho lidí, kteří stárnou, a i mno
ho jiných Athéňanů a cizinců, kteří nemají ani chuť, ani 
sílu tělesně pracovat, avšak rádi by využili své duševní 
schopnosti k zajištění živobytí. Kdyby se tedy nejprve 
opatřilo dvanáct set otroků, pravděpodobně by se z vý
těžku jejich práce už za pět nebo šest let jejich počet zvý
šil na šest tisíc. Kdyby každý z tohoto počtu vynesl jeden 
obolos čistého zisku denně, byl by z nich za rok příjem 
šedesát talentů. Kdyby se z těchto šedesáti talentů dva
cet použilo na nákup dalších otroků, zbývajících čtyřicet 
už stát bude moci použít na něco jiného, co bude potřeba. 
Až jejich počet stoupne na plných deset tisíc, bude z nich 
příjem sto talentů.
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Avšak stát dostane mnohokrát víc, to by mi do
svědčili, kdyby se ještě našli nějací pamětníci toho, kolik 
vynesly státu poplatky z otroků před událostmi u Dekeleie. 
A je tu ještě jedno svědectví. Třebaže ve stříbrných dolech 
stále pracoval značný počet lidí, stav dolů je dnes přesně 
takový, jako byl podle paměti našich předků za jejich 
doby. Nynější stav dolů po všech stránkách dokazuje, 
že ať se tam zaměstná sebevíc otroků, nikdy jich nebude 
víc, než kolik jich práce potřebuje, neboť pro horníky 
šachta ani chodba nikdy nekončí. A razit nové chodby, 
to je dnes možné právě tak dobře jako dřív. Věru nikdo 
by nebyl schopen s určitostí říci, zda je víc stříbrné rudy 
v chodbách otevřených, nebo v těch, které teprve na ote
vření čekají.

Někdo by se mohl zeptat: „Proč se tedy dnes neotví
rá tolik nových dolů jako kdysi?“ Proto, že ti, kteří se 
zajímají o dolování, jsou dnes chudší, neboť doly se dávají 
do pořádku teprve od nedávné doby. A otvírat nový důl 
je velmi nebezpečné, neboť kdo najde dobré dílo, zbohat
ne, kdo nenajde, přijde o všechno, co investoval. Do ta
kového nebezpečí se dnes lidem příliš nechce.

Zdá se mi, že bych i v tomto mohl poradit, jak otví
rat důl 8 rizikem co nejmenším. Athéňané jsou přece roz
děleni do deseti fýl. Kdyby stát dal každé z nich stejný 
počet otroků a kdyby se všechny fyly pustily do otvírání 
nového dolu na společné riziko, pak kdyby jedna jediná 
něco nalezla, bylo by to prospěšné pro všechny, a kdyby 
něco nalezly dvě, tři, čtyři nebo celá polovina, je jasné, že 
by tento systém byl ještě výhodnější. Že by ani jedna 
na nic nepřišla, to není podle dosavadních zkušeností 
pravděpodobné. A takto by se mohli spojit i jednotlivci 
a na společné riziko by se toho mohli odvážit 8 menším 
nebezpečím. Nebojte se ani toho, že by bud stát takovým 
opatřením způsobil nějakou škodu soukromníkům, nebo
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soukromníci státu. Je to jako se spojenci: čím víc se jich 
spojí* tím silnějšími se navzájem činí, a právě tak čím 
víc lidí pracuje v dolech, tím víc pokladů najdou a vy
nesou na povrch.

A tím jsem už skončil svůj výklad o tom, jaka opatře
ní nutno podle mého názoru ve státě učinit, aby bylo 
všem Athéóanům zajištěno dostatečné zaopatření z ve
řejných prostředků.

Soudí-li někteří, že by byl náklad potřebný na to všech
no příliš veliký, a domnívají-li se, že by se na to nikdy 
nesehnalo dost peněz, ať ani tak neztrácejí naději. Není 
přece pravda, že se toto všechno musí učinit naraz, jinak 
že by z toho nebyl vůbec žádný zisk. Každý zbudovaný 
dům, každá postavená loď, každý koupený otrok bude 
okamžitě přinášet zisk.

Je dokonce výhodnější nedělat všechno najednou, 
ale postupně. Vždyť kdybychom budovali domy a stavěli 
lodi hromadně, zaplatili bychom víc za horší provedení, 
než kdybychom to dělali po částech; kdybychom sháněli 
velké množství otroků, byli bychom nuceni koupit i horší 
a dražší. Kdybychom však postupovali v souladu s mož
nostmi, mohli bychom využívat dobrých zkušeností z to
ho, co už bylo uděláno, a vyhnout se opakování případ
ných chyb. Kdyby se všechno dělalo současně, museli 
bychom si také opatřit všechny potřebné prostředky, kdež
to kdyby se na něčem pracovalo a něco se teprve připra
vovalo, pomohl by nám získaný výnos opatřit to, co by 
bylo potřeba později. Snad největší strach mají všichni 
z toho, aby nebyly doly přeplněny, kdyby stát nakoupil 
příliš mnoho otroků. I tohoto strachu bychom se mohli 
zbavit, kdybychom tam neposílali víc lidí, než kolik jich 
sama práce každý rok potřebuje.

Mně se zdá, že kdybychom to udělali takto, bylo by 
to nejen nejsnazší, ale i nejlepší. Kdybyste si však mysleli,
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že by s ohledem na příspěvky vybírané v souvislosti 
s právě skončenou válkou bylo naprosto vyloučeno vybí
rat další, vydržujte stát i v příštím roce z toho, kolik 
vynesla cla před uzavřením míru. To, co vynesou navíc, 
protože je mír, protože je věnována péče metoikům a kup
cům, protože se u nás shromažďuje víc lidí, a v důsledku 
toho se víc dovazí a vyvazi, i proto, že se u nás zvětšují 
výnosy z přístavu i z tržiště, to vezměte a použijte tak, 
aby z toho byly co největší příjmy.

Jestliže se zas někteří boji, aby toto opatření nebylo 
zmařeno, kdyby došlo k válce, ať uváží, že uskuteční-li 
se mé návrhy, budou muset mít z války větší strach útoč
níci než náš stát. Vždyť jaký majetek je pro válku uži- 
tecnejši nez lide? A náš stát by byl schopen naplnit svými 
lidmi mnoho lodí a mnoho pěšáků by mohlo tvrdě dolé
hat na nepřátele, kdyby se s nimi zacházelo ohleduplně.

Já si však myslím, že by ani za války nebylo nutné 
doly opouštět. V blízkosti dolů je přece jedno opevnění 
směrem na jih u Anaflystu a druhé směrem na sever 
u Thorika; jsou od sebe vzdálena asi šedesát stadií. 
Kdyby se uprostřed mezi nimi na nejvyšším pahorku 
u Besy postavilo třetí, spojila by se všechna tato opevně
ná místa v souvislý pás, a jakmile by bylo zpozorováno 
něco nepřátelského, každý by se mohl v krátké době 
uchýlit do bezpečí. A i kdyby přišlo víc nepřátel, je jasné, 
že kdyby nalezli venku obilí, víno nebo ovce, sebrali by 
to, avšak kdyby se zmocnili stříbrné rudy, neměli by z ní 
větší užitek než z obyčejného kamení. Ostatně jak by se 
nepřátelé dostali k dolům? Vždyť přece nejbližší město, 
Megara, je od stříbrných dolů vzdáleno mnohem víc než 
pet set stadií a po něm nejbližší, Théby, mnohem víc 
než šest set. Kdyby tedy táhli z některého z těch měst 
na stříbrné doly, museli by projít okolo našeho města; 
kdyby jich bylo málo, pravděpodobně by je naši jezdci
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a strážní oddíly pobili. Vypravit se s početným vojskem 
a nechat prázdné své území, to je těžké, neboť Athény 
by pak byly mnohem blíž jejich městům než oni sami, 
až by byli u dolů. A i kdyby přišli, jak by se tam mohli 
udržet bez potravin? Poslat část vojska shánět jídlo by 
bylo nebezpečné jak pro poslané, tak pro cil jejich za
pasu, a kdyby šli pokaždé všichni, byli by víc obléháni, 
než by sami obléhali.

Výnos z otroků by tedy nebyl jediným zdrojem zvý
šení životní úrovně v našem státě, ale protože by se kolem 
dolů soustředilo velké množství lidí, pramenily by četné 
příjmy i z tamějšího tržiště, ze státních domů v sousedství 
stříbrných dolů, z pecí a ze všeho ostatního. Vždyť zajisté
i tam by vzniklo lidnaté město, kdyby byla provedena 
tato opatření, a pozemky by tam mely pro jejich ma
jitele stejnou cenu jako v bezprostředním sousedství 
Athén.

Až by tedy bylo vykonáno to, o čem jsem mluvil, 
tvrdím, že by náš stát byl nejen bohatší, ale i poslušnější, 
spořádanější a lépe připraveny k válce. Jinoši zařazeni 
mezi cvičící by cvičili s mnohem větší péčí, kdyby dostá
vali v gymnasiích víc jíst než ti, kteří se připravuji na 
pochodňový závod, a ti, kteří musí konat strážní službu 
v pevnostech, sloužit jako peltaste a procházet zemi jako 
hlídky, by toto všechno dělali horlivěji, kdyby při každé 
té činnosti dostávali patřičnou stravu.
/ 5 / Zdá-li se jasné, že musí panovat mír, mají-li všechny 
státní důchody pocházet z vlastního státu, nestojí to 
za to ustanovit strážce míru? I vytvoření tohoto uřadu 
by způsobilo, že by se obliba našeho města zvýšila a ze 
by sem častěji přicházeli lidé ze všech stran. Jestliže však 
někteří soudí, že trvalý mír znamená pro nás stát znač
nou ztrátu síly a slávy a dobré pověsti v Řecku, i tito 
podle mého názoru nechápou smysl mého návrhu. Vždyť

O STÁTNÍCH PŘÍJMECH 325

přece za nejšťastnější jsou prohlašovány ty státy, které 
žijí nejdéle v míru. Athény pak mají ze všech států nejvíc 
přirozených předpokladů k tomu, aby vzkvétaly v míru. 
Kdo, počínaje loďaři a obchodníky, by nepotřeboval stát, 
jestliže je v něm klid? Nepotřebovali by ho snad ti, kteří 
mají hodně obilí nebo hodně vína nebo sladké víno? 
A co ti, kteří mají hodně oleje, hodně ovcí, nebo ti, kteří 
jsou schopni vydělávat si svou bystrostí a svými penězi? 
Dále řemeslníci, sofisté a filozofové, básníci a ti, kteří se 
zaměstnávají jejich díly, ti, kteří touží po věcech hodných 
vidění a slyšení, ať už posvátných, nebo světských, ale
i ti, kteří potřebují rychle něco prodat nebo koupit, kde 
by mohli všichni tito lépe splnit své přání než v Athénách?

Myslím, že proti tomu nikdo nic nenamítá. Jsou však 
lide, kteří by radi znova pomohli našemu státu k vedou
címu postavení, a ti se domnívají, že bychom ho dosáhli 
spíš válkou než mírem. Nechť si tito lidé pomyslí přede
vším na dobu perských válek, zda jsme tenkrát získali 
ono vedoucí postavení na moři a pokladnictví v délském 
spolku násilnictvím, nebo zásluhami o ostatní Řeky. Dále, 
když se zdálo, že si náš stát počíná jako hlava spolku 
tvrdě, a byl proto zbaven vlády, nedali nám pak ostrované 
sami od sebe znova předsednictví v námořním spolku, 
když jsme se zdržovali nespravedlivého jednání? Nepodří- 
dili se Thébané athénskému vedení za naše dobré služby? 
Ba i Lakedaimoňané, nedonuceni námi násilím, ale v dů
sledku našeho dobrého zacházení, dovolili, aby Athéňané 
naložili s vedením podle svého. Nyní zas se mi zdá, 
že se vzhledem ke zmatkům v Řecku naskytla našemu 
státu vhodná příležitost znova si bez námahy, bez ne
bezpečí a bez výloh získat Řeky. Je totiž možno pokusit 
se o usmíření států, které spolu válčí, je možno přivést 
k svornosti strany, které se ve státech sváří. Když pak 
ukážete, ze se staráte o to, aby delfský chrám byl zase
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nezávislý, jako býval, ne tím, že se připojíte k některé 
z válečných stran, ale že budete posílat vyslance po celém 
Řecku, já myslím, že nebude žádný div, najdetc-li ve všech 
Řecích lidi stejného smýšlení, spojence a spolubojovníky 
proti těm, kteří by se pokusili obsadit svatyni, až ji Fókové 
opustí. Ukáže-li se také, že se staráte o to, aby byl všude 
na zemi i na moři mír, myslím si, že se všichni budou 
modlit, aby po jejich vlasti byly zachráněny především 
Athény.

Jestliže naproti tomu někdo soudí, že pokud jde o pe
níze, je pro stát výnosnější válka než mír, nevím, jak by 
se to lépe rozhodlo než posouzením, jaké zkušenosti s tím 
učinil náš stát v minulosti. V tom případě se totiž zjistí, 
že už v dávných dobách v míru přišlo do našeho města 
velmi mnoho peněz, avšak ve válce že se všechny utratily. 
Bude-li se to zkoumat, pozná se, že i v dnešní době jednak 
kvůli válce mnoho příjmů odpadlo, jednak ty, které se 
sešly, byly zcela utraceny za nejrůznější potřeby. Jakmile 
nastal mír na moři, příjmy vzrostly a občané je mohli 
použít, na co chtěli.

Kdyby se mě však někdo zeptal: „Myslíš, že kdyby 
se někdo dopustil bezpráví vůči státu, je třeba zachovávat 
mír i vůči němu?“ řekl bych mu, že ne. Avšak mnohem 
větším právem tvrdím, že bychom jej daleko rychleji 
potrestali, kdybychom se na nikom nedopouštěli bezprá
ví, neboť pak by neměl žádného spojence.
/ 6 / Jestliže však nic z toho, co bylo řečeno, není nemožné 
ani těžké a uskuteční-li se to, budeme u ostatních Řeků 
oblíbenější, budeme žít bezpečněji, budeme slavnější, lid 
bude mít hojnost jídla, bohatí budou zbaveni povin
nosti přispívat na válečné výdaje, protože bude nadby
tek všeho, budeme pořádat slavnosti ještě nádhernější 
než teď, budeme obnovovat chrámy, dávat do pořádku 
hradby a loděnice, kněžím, členům rady, úředníkům
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a jezdcům vrátíme, co jim odedávna příslušelo — jak 
by nemělo být přirozené, abychom co ncjrychleji přiložili 
ruku k dílu, abychom sc ještě dožili toho, že náš stát bude 
šťastný a bezpečný? Kdybyste se rozhodli učinit můj 
návrh skutkem, radil bych vám, abyste poslali do Dó- 
dóny a do Delf zeptat se bohů, zda by takové opatření 
bylo dobré a prospěšné pro stát v přítomnosti i v bu
doucnosti. Kdyby s tím souhlasili, pak bych zas řekl, 
že je třeba se zeptat, přízeň kterých bohů bychom si 
meli získat, abychom to provedli co nejkrásněji a nejlé
pe. Vybraným bohům bychom pak přirozeně museli 
přinést oběti, a když by byly příznivé, začít jednat. 
Vždyť dělá-li sc něco s boží pomocí, je přirozené, že ona 
činnost je vždy pro stát nejlepší a nejprospěšnější.


