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PŘEDMLUVA

XENOFÓN * ŽIVOT A DÍLO

Xenofón, syn Gryllův, se narodil v Athénách (v okrsku 
Ercheia) kolem r. 430 př. n. I. v zámožné rodině majetkové 
aristokracie. Prvních třicet let jeho života tedy spadá právě 
do třicetileté války peloponéské (431—404). Byla to válka 
plná zvratů a zhoubná pro všechny zúčastněné obce. Začala 
tím, že spolek peloponéský s převahou na souši vypověděl 
válku bohatšímu spolku athénskému, ovládajícímu tehdy 
moře. K neštěstí Athén zemřel asi za dva roky (r. 429) 
moudrý a schopný státník Periklés o k vládě se dostali boje- 
chtiví nevalní politikové, kteří ve své zaslepenosti odmítli 
Sparťany nabízený mír, čímž válku značně protáhli. 
Po deseti letech byl, po míru Níkiově r. 421, stav takový, 
jaký byl před válkou. Desetileté válčení tedy bylo nesmyslné. 
U vědomí toho vznikala na Peloponésu nespokojenost, kte
rou chtěli vládnoucí potlačit s pomocí posud nepřátelských 
Athén. Vtom však vstoupil na scénu dějin ctižádostivý, ale 
amorální Athéňan AIkibiadés, odchovanec kdysi Perikleův 
i žák Sokratův. Tento dobrodruh způsobil na dlouhou dobu 
mnoho politických i vojenských zmatků, do nichž zatáhl 
nejen Athény, ale i Spartu, Sicílii a Persii. Cítě se neuspo
kojen svými krajany, přeběhl ke Sparťanům a štval je proti 
své vlasti. Ale i ze Sparty musil prchnout. Utekl se proto 
do Persie a udílel tam rady, jak postupovat proti Řecku 
vůbec. Když v Athénách došlo r. 411 k oligarchickému pře
vratu, obrátil se zase proti Spartě. Tentokrát měl takové 
úspěchy vojenské a politické, Že se mohl r. 408 slavnostně 
vrátit domů. Ale jeho neklidná krev jej hnala do dalších 
dobrodružství, až se dostal do situace už neřešitelné a byl
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ve Frygii r. 404 úkladně zavražděn z návodu vládců athén
ských i spartshých, a to v okamžiku9 kdy Athény utrpěly 
úplnou pohromu: musily kapitulovat a uznat hegemonii 
Sparty. Ale i Sparta vyšla z války velmi oslabena. To bylo 
příležitostí opět pro úhlavní nepřátele Reků — PerŠany.

V této době, po prožití toho všeho, se počal Xenofón 
stýkat se Sokratem. Stýkal se s ním asi čtyři roky (404 až 
401 )9 tedy za obnovené athénské demokracie (stalo se tak 
r. 403). Xenofón jako athénský aristokrat běžného tehdy 
typu demokracii nemiloval už od jinošství. Byl v tom nyní 
podporován družinou, která se stýkala se Sokratem, mu
žem sice z lidu, ale smýšlení aristokratického. Později byla 
Xenofóntova nechuť k demokracii ještě utvrzena Sokrato
vým odsouzením a popravou (r. 399). Zdá se, že Xenofón 
byl od mládí pro spojenectví Athén se Spartou, protože mí
nil, že tato jednota by mohla umožnit Rekům světovládu. 
Za překážku k realizaci tohoto snu pak jistě pokládal právě 
athénskou demokracii. Proto sympatizoiml se Spartou a její 
oligarchickou ústavou. Domníval se, že tímto svým posto
jem své vlasti dobře činí.

Roku 401 začal perský princ Kýros (zvaný Mladší) 
chystat odboj proti svému bratrovi králi Artaxerxoví II. 
Chtěl se sám stát králem. Za tím účelem sháněl vojsko, kde 
se dalo, i v Kecku, kde po peloponéské válce bylo mnoho ne
zaměstnaných5 ochotných sloužit za žold. Na výzvu přítele 
Proxena rozhodl se i Xenofón odejít ke Kýrovi, příteli 
Řeků. Brzy se s ním spřátelil. Jádro Kýrova vojska, jinak 
barbarského, tvořilo víc než 10 000 řeckých Žoldnéřů. Xeno
fón tu však byl jako soukromá osoba, vojenskou hodnost 
nemel. Jenže Kýrovo tažení netrvalo dlouho. Skončilo 
ještě téhož roku bitvou u Kúnax, v níž Kýros padl. Králov
ské vojsko musilo ovšem výpravu likvidovat. A tehdy byli 
i řečtí vůdcové zrádně zajati a pobiti. Vojsko zbavené takto 
vůdců si musilo pomoci samo. Zvolilo si především nové
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vůdce, mezi nimiž byl i Xenofón. Tento je z vlastního asi 
popudu vedl nehostinnými krajinami k Černému moři. 
Záměr se podařil, a tak se asi 10 000 Řeků šťastně dostalo 
v květnu r. 400 do řecké osady Trapezúntu a odtud podél 
pobřeží dále do Byzantia. Na nedlouhou dobu zůstal Xe
nofón se zbytkem vojska ve službách thráckého náčelníka 
Seutha. R. 399 odevzdal své vojáky spartskému vojevůdci 
Thibrónovi, jenž byl poslán na pomoc řeckým městům 
maloasijským proti perským satrapům Tissafernovi a Far- 
nabazovi. Sám se odebral patrně do Řecka. Když se stal 
r. 396 spartským králem Agésiláos o táhl proti PerŠanům, 
přidal se Xenofón k němu a stal se jeho obdivovatelem. 
Když pak byl Agésiláos o dva roky později svou vlastí po
volán na pomoc proti válečnému spolku thébsko-athénské- 
mu, následoval ho i Xenofón o bojoval s ním v tzv. válce 
korinthské u Koróneie (r. 394) proti svým vlastním kra
janům, spojeným tehdy s Thébany. Byl za to v Athénách 
obžalován z velezrady a odsouzen k vyhnanství a zabavení 
majetku. Sparťané ho odškodnili statkem u Skillúntu 
v Élidě, jejž odňali Éliďanům. Bylo to nedaleko Olympie. 
Tam Žil Xenofón šťastně s manželkou a dvěma syny a vě
noval se hospodaření, lovu a spisovatelské Činnosti. Prožil 
tam víc než dvacet let.

Zatím však se dějiny řecké vyvíjely dramaticky dále, 
Válečné štěstí jednotlivých obcí bylo velmi vrtkavé. Brzy 
nabyli vrchu opět Peršané, kterým šlo o to, aby byly zne
možněny jakékoliv spolky namířené proti nim. Proto král 
Artaxerxés v tzv. míru královském r. 386 rozhodl, že všech
ny řecké obce (mimo maloasijské a kyperské, podrobené 
Peršanům) budou nadále svobodné, tj. nesmějí nikomu 
podléhat. Sparťané pak byli pověřeni dozorem nad plněním 
podmínek míru. Zneužili vsak svého postavení a zmocnili 
se Tbéb. Théby se osvobodily s pomocí Athén a obě obce 
pak vytrhly proti Sparťanům. Sparta poražená na moři
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i na souši pozbyla hegemonie, která přešla nyní na Théby. 
Rozhodující porážky se tehdy Sparťanům dostalo v bitvě 
u Leukter r. 371. Pro Xenofónta to znamenalo konec skil- 
lúntského poklidného života. Musil ze svého statku prch
nout, neboť se ho opět zmocnili původní élidští vlastníci. 
Xenofón se uchýlil do Korintha, aby tam pokračoval 
v Činnosti spisovatelské. Ale hegemonie Théb měla krátké 
trvání. Athéňané se brzy proti Thébám spojili se Spartou. 
Tehdy bylo Xenofóntovo vyhnanství zrušeno. Neodhodlal 
se však již k návratu. Poslal jen do athénského vojska oba 
své syny vychované ve Spartě, aby tam sloužili v jízdě. 
Z nich Gryllos padl v jezdecké šarvátce před bitvou u Man
tinele (r. 362). Za několik let poté, kolem r. 355, Xenofón 
v Korinthě zemřel.

Xenofón psal především díla historicko-politická. Jeho 
zájem o historii byl pochopitelný, uvážíme-li bouřlivou 
dobu, v níž žil, i vzhledem k tomu, ire čas/ oněch událostí 
sám prožil (tažení s Kýrem a pak s Agésiláem). Nejvý
znamnější událostí byla jistě třicet let trvající válka pelopo- 
néská. Psal o ní především Thúkýdidés, ale dospěl jen 
k r. 412. Na Thúkýdida navazují Řecké dějiny Theopom- 
pa z Chiu a stejnojmenný spis Xenofóntův Hellénika 
o 7 knihách* Theopompos dokončil výklad o konci pelopo- 
néské války a pokračoval v dějinách až do r. 394, kdy byla 
Sparta poražena perským loďstvem pod velením Athéňana 
Konóna u Knidu. Xenofón se dostal dál* Sleduje od r. 411 
dějiny Řecka se všemi jejich zákruty až do bitvy u Manti
nele r. 362. V jiném historickém spise, Kýrú anabasis — 
Kýrova výprava, líčí Xenofón zmíněné už tažení Kýra 
Mladšího proti královskému bratru Artaxerxovi, Kýrovu 
smrt v bitvě u Kúnax (r. 401) a pak svízelný pochod řec
kých žoldnéřů k Černému moři- Víme, že celé toto tažení 
autor sám prodělal. Jeho spis možno tedy označit za memoá- 
ry. Pozoruhodné je tu podání charakteru Kýrova, s nímž se
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Xenofón brzy spřátelil. Patrně $i ho idealizoval, ale idea
lizovaný obraz je svědectvím právě pro autora samého. 
Jako dobrý člověk a statečný vojevůdce je podán ve zvlášt
ním spisku také spartský král Agésiláos, s nímž byl Xe
nofón rovněž spřátelen. Enkómion (chvalořec) prostě nade
psaná Agésiláos má dvě části: první pojednává o Agésiláo- 
vých skutcích, druhá o jeho zásadách a ctnostech; první je 
historická a opakuje se v ní leccos z Hellénik, druhá je spíše 
psychologická a etická a vypočítává Agésiláovy ctnosti ve
řejné a soukromé. Agésiláos se vyznačoval láskou k vlasti, 
statečností, spravedlností a moudrostí; osobně byl skromný, 
shovívavý, věrný, veselý a prostý, nádhery si nevážil; prožil 
život bezúhonný. Styl Xenofóntova spisu prozrazuje dobré 
řečnické Školení u Isokrata. Sympatie ke Sparťanu Agé- 
siláovi byla ovšem i sympatií politickou. Xenofón obdivo
val oligarchickou ústavu Sparty, tradicí připisovanou báj
nému zákonodárci Lykúrgovi. Oslavil ji ve spisku Lake- 
daimonión politeiá (Ústava Lakedaimoňanů). Ale po smí
ru s Athénami radí Xenofón i svému rodišti, jak zvýšit 
důchody obce, ve spise Poroi (O obecních důchodech). 
Ale zvláštní místo zaujímá v Xenofóntově historicko-poli- 
tickém spisování první vlastně historicko-didaktický ro
mán Kýrú paideiá (O Kýrově vychování).

Jde tu o zakladatele perské říše Kýra Staršího, jenž 
r. 550 př. n. L vyvrátil říši médskou, zmocnil se pak Lýdie, 
Babylónie, Sýrie, na západě dospěl až k moři Egejskému, 
když si byl podrobil tam usedlé Reky maloasijské, a nako
nec pronikl na východě až k Indu. Na výpravě proti 
Skythům padl r. 529. Kýros byl panovník mocný, ale 
zřejmě ušlechtilý a lidumilný. Ušetřil poražených králů 
(médského Astyaga i lýdského Kroisa) a propustil Židy 
ze zajetí babylónského. Proto mohl být snadno idealizován 
a dáván za vzor. Xenofón tak učinil ve svém historickém 
románě, v němž smísil báseň a pravdu. Jeho dílo nemá
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historické ceny, jako ji mají jeho Anabase nebo Apomné- 
moneumata. Právem historického romanopisce si dovoluje 
z uměleckých důvodů různé licence, aby jeho dílo více pů
sobilo. Tak např. Kýros proti historické skutečnosti umírá 
klidně a dojímavé ve svém paláci. Dílo přece mělo působit 
výchovně, mělo podat ideál vládce-monarchy. Monarchii 
totiž Xenofón pokládal za nejlepší státní formu, 2a před- 
pokladu, ze v jejím cele bude stát panovník spravedlivý. 
iVa krále Kýra zde Xenofón přenesl povahové rysy někte
rých osob, jeií t; životě poznal a jež obdivoval, tak Kýra 
Mladšího, Agésiláa, 6a snad i Sokrata. Kýros tu vystupuje 
jako spartsky vychovaný Řek, sokratovsky vzdělaným perská 
ústava je vlastně ústava lykúrgovská a Kýros rozmlouvá 
s příbuznými a přáteli jako Sókratés.

Mezi odborné spisy Xenofóntovy se počítají: spis 
o hospodářství, o lovectví, o umění jezdeckém a o veliteli 
jízdy. V pravém slova smyslu jsou však odborné jen posled
ní tři. Spis o lovectví, Kynégetikos, pojednává o chovu a 
výcviku loveckých psů. Spis o umění jezdeckém, Peri hip- 
pikés9 podává poučení o jezdeckých koních, návod k jejich 
výcviku a o jízdě na koni. řo nutná jakoby příručka
pro každého, kdo bude vojensky sloužit u jízdy* Spis
0 veliteli jízdy, Hipparchikos, je pak určen ke vzdělání 
velitelů jízdy a obsahuje i poučení o vojenské jízdě jako 
součásti vojska. V jiném smyslu odborným je spis O hospo
dářství, Oikonomikos. Jedná sice o hospodaření domácím
1 polním, dává hospodáři odborné rady týkající se např. 
orání a pěstování obilí i vína, učí jej rozumět půdě i sadař
ství 9 ale zároveň moralizuje a filosofuje, když stanoví, jaké 
jsou povinnosti hospodáře a paní domu. Xenofón míní, £e 
v rodině nutno vycházet z účelu manželství a z přirozenosti 
obou pohlaví. Afuz a žena se mají vzájemně doplňovat. 
Žena je už přírodou určena k tomu, aby řídila práce doma 
a vychovávala děti, muí, a6y byl činný mimo domov a spra
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voval statek. Muž si má v manželství ženu vychovávat, ne ji 
zanedbávat. Tak chce Xenofón řešit tehdejší neuspokojivý 
stav rodinného soužití. Chce jej zlepšit, oZe jako konzerva
tivec na nem nechce nic v podstatě měnit. Zajímavá je forma 
spisu — sokratovský dialog. Sokrates se tu 6aví s Krito- 
búlem o hospodářství polním i domácím, uZe t; rámci této 
rozmluvy sám ještě vypravuje o rozmluvě, kterou měl kdysi 
se statkářem Ischomachem. Rozmluvy vlastně vyúsťují ve 
chválu života venkovského, jenž může být považován za zá
klad občanských ctností. Někdy býval Oikonomikos poklá
dán za pokračování Vzpomínek na Sokrata9 o nichž hned 
pojednáme. Myslím, ze nikoli právem.

Apomnémoneumata Sókratús (Vzpomínky na Sokrata) 
bývají považována za největší filosofický spis Xenofóntův. 
Filosofickým spisem v pravém slova smyslu však nejsou. 
Neboť přes asi čtyřletý styk se Sokratem se Xenofón filoso

fem nestal. Správnější je tedy pokládat Xenofóntova Apom
némoneumata za dílo memoárové, v němž se autor snaží 
přiblížit nám Sokrata objektivně, historicky věrně9 pokud 
to ovšem dovedl. Xenofóntovi se dostalo dobrého vzdělání. 
Učil se řecnictví u Isokrata a stal se dobrým řečníkem. 
Znal snad osobně Či poslouchal i slavné filosofy-sofisty: 
Gorgiu, Prodika a Hippiu (o posledních dvou se zmiňuje 
ve Vzpomínkách i v Hostině). Xenofóntovy spisy prozra
zují i slušné vyškolení v logice a dialektice, za což vděčí jistě 
především Sokratovi. Tento zapůsobil na Xenofóntův du
ševní rozvoj a mravní zušlechtení měrou největší. Xenofón 
patřil mezi nejhorlivější stoupence Sokratovy, jehož názory 
ochotně přejímal a po celý svůj život podržoval. Přesto jo 
na místě úvaha, pokud jsou jeho vzpomínky věrohodné. 
Nepředpokládáme totiž9 že by si byl Xenofón to, co slyšel 
od Sokrata přímo, či to9 co mu o něm vypravovali jiní, zar 
Čerstva zapisovaL Vždyť k uveřejnění přistoupil mnohem 
později. Není tedy vyloučeno, Že leccos neúmyslně zkreslil.
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Zvlášť pokud jde o myšlení filosofické, bylo konstatováno, 
ze někdy Sokratovi podkládá názory školy kynické. Někde 
múze být Xenofón zaujat i v horlivém odmítání nám dnes 
neznámé literatury protisókratovské. Neboť Sokrates byl ve
řejným míněním napadán nejen za života (např. básníky 
staré komedie, zvi. Aristofanem), ale i po smrti (ztracená 
Žaloba na Sokrata, Katégoriá Sókratús, od sofisty Póly- 
krata). Žáci a stoupenci Sokratovi, kteří jej uctívali, proto 
proti tomu vystupovali a Sokrata obhajovali. Nejznámější 
je Platón, ale i Xenofón řu md čestné místo. Oba byli ovšem 
přesvědčeni, se Sokrates byl odsouzen a popraven nespra
vedlivě, Avšak na rozdíl od Platóna, který vidí v Sokratovi 
člověka výjimečného, Xenofón obhajuje Sékrata argumen
tem, se st počínal jako ostatní lidé a ze tedy nebylo důvodu 
k zákroku proti němu.

Zachycování „sokratovských řečí“ se stalo tehdy zvlášt
ním literárním žánrem. Zachycovala je celá řada Sókra- 
tových žáků (Aischinés, Antisthenés, Eukleidés, Faidón 
a jiní). Ale zachovaly se nám jen příslušné spisy Xenofón- 
řouj a Platónovy. Zajímavé je, se mesí nimi není žádných 
souvislostí. Ač byli přibližně téhož věku — rozdíl byl asi 
tři roky — nezdá se, se by se byli nějak přátelili. Byli si 
zřejmě povahově cizí. Můžeme tak soudit i z některých vý
roků v Apomnémoneumatech. Tah Xenofóntovi jako muži 
praktickému šlo především o praktickou filosofii, o zabývání 
se věcmi lidskými. Nezajímal se o kosmologii a souhlasil, 
když Sókratés jistým myslitelům vytýkal, se se příliš obírají 
přírodou, o jej'£s podstatě se stejně nedovedou dohodnout. 
Podobně Xenofón souhlasil i se Sokratovým názorem, še 
dokonce vědy jako aritmetika, geometrie či astromonie mají 
nějakou cenu jen potud, pokud slouží praxi.

Obsah Vzpomínek j*e vcelku etický. Sókratés tu vychva
luje střídmost, zdrženlivost, úcřw k rodičům, vděčnost, bratr
skou lásku a svornost a především přátelství. Objasňuje
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řadu pojmů: dobro, krásno, zmužilost, moudrost, spravedl
nost, blaženost. Mluví o potřebě učení, vědění a vzdělání. 
Spis však postrádá jednotnou linii, nemá pevnou osnovu* 
iVa úkor sokratovské filosofie v užším slova smyslu se tu 
podává převážně Sokratova životní moudrost. Ovsem jen ta 
moudrost, která vede ke ctnosti, je pravá. Ke ctnosti můžeme 
dospět jen správným poznáním. Uvědomíme-li si, co je 
ctnost, můžeme dosáhnout i blaženosti. Zdrojem veškerého 
skutečného poznání je ovšem poznání sebe sama. Hlavní 
ctností je sebeovládání, jež je v naší moci. Jsou tu vsak 
i jiné záznamy z hovorů se Sokratem. Dotýkají se třeba 
i věcí veřejných a hovoří o státě, o nutnosti poslouchat zá
kony, o povinnostech občana i státníka. Sókratés rád hovo
řil s různými odborníky o jejich oborech, chtěje se tak vždy 
nečemu přiučit. Neboť věčně hledal poznání a pravdu. Spis 
je zakončen souhrnnou chválou na Sokrata.

Ke Vzpomínkám možno přímo přiřadit Obranu Sokra
tovu (Apologiá Sókratús), spis se stejným názvem jako 
spis Platónův. Sókratés se hájí před soudem důstojně, tak 
jak žil. Nejlepší obhajobou je totiž celý jeho život. Je pro 
nej tudíž lepší zemřít. Smrti se nebojí, je s životem vyrovnán.

I s jiným spisem Platónovým máme od Xenofónta stej
nojmenný spis. Je jím Symposion, Hostina* Nevíme, na- 
psal-li Hostinu dřív Xenofón, či Platón. Oba spisy jsou 
obsahem odlišné, ale tu i tam je ovšem středem pozornosti 
Sókratés, jenž opětovně mluví o tom, co je pravá láska. 
Xenofóntův dialog Hostina je rozmarný. Sókratés je tu 
veselý, ale i ve veselé společnosti nachází příležitost, aby 
pozornost hodovníků obracel k věcem vážným. Láska je 
podle Sokrata dvojí: k tělu a k duši. Zatímco ta první hyne 
zároveň $ krásou těla, je ta druhá v neustálém narůstání 
a zdokonalování duše. Jen tato druhá láska je Čistá a svo
bodná, nepotřebuje přemlouvání či dokonce donucování. 
Vede ke krásným činům. Sokrates vsak v této společnosti
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nepohrdá ani smyslností, je-li při hře, zpěvu i tanci pro
zařována duševností. Mezi účastníky hostiny, uspořádané 
bohatým Kalliou na počest jeho miláčka Autolyka, nachází
me vedle Sokrata řadu postav známých nejen ze spisů Xeno- 
fóntových, ale i z Platóna.

Poslední z jilosofujících spisků, o němí se musíme ještě 
nakonec zmínit, je Hierón neboli O vládnutí. Je /o dialog 
pojednávající o podstatě tyranidy, tj. vlády usurpované ve 
svobodné obci. Rozmlouvají tu Hierón Syrákúský a lyrický 
básník Simónidés Kejský. Rozmluva je ovšem fikce; vždyť 
Xenofón se narodil až kolem r. 430 př. n. L, zatímco oba 
rozmlouvající byli už mrtvi r. 467 př. n. i. Hierón byl sy
rákúský samovládce, pod jehož vládou obec vzkvétala a stala 
se prvním městem na Sicílii jako významné kulturní stře
disko. Mínění o Hierónovi se rozcházejí• Pindaros však, 
jemuž byl Hierón ochráncem, jej oslavil ve Čtyřech básních. 
Xenofón v něm videi dobrého vládce, usilujícího o přízeň 
lidu. IVd jeho dvoře žilo mnoho slavných mužů. Tak vedle 
zmíněného Simonida z ostrova Keós a Pindara tu byli také 
básník Bakchylidés, autor komedií Epicharmos, a dokon
ce slavný tragik Aischylos a filosof Xenofanés z Kolo- 
fénu, Xenofón ve spise ukazuje, Že život vládce není přese 
vše záviděníhodný, že lehcí je život soukromníka. Přece 
však, míní v rozmluvě básník Simónidés, může i vládce 
dosáhnout životního klidu, získá-li si úctu a lásku občanů. 
I v tomto spise se projevuje Xenofóntův sklon k jedinovládě 
a odpor k demokracii. S vladařením měli zkušenosti oba 
rozmlouvající, vladař i básník. Hierón měl zkušenost ne
jen vlastní, nýbrž sledoval přece už vládu svého bratra Ge- 
lóna, zřejmě vynikajícího tyrana, jehož se stal nástupcem. 
Ale nemalé zkušenosti mel i básník: Žil přece u tyrana 
Hipparcha v Athénách, pak na dvoře knížat thessalských, 
za perských válek se v Athénách přátelil s Themistoklem 
a Pausaniou a teprve jako osmdesátník, jenž právě po
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šestapadesáté zvítězil v soutěži lyrických sborů, se odebral 
na Hierónovo pozvání na Sicílii. Také spisovatel Xenofón 
však, jak už víme, prožil leccos u dvorů vládců: jednak 
v přátelství se spartským králem Agésiláem, jednak jako 
přítel Kýra Mladšího. Xenofónta zřejmě zajímal samo
vládce, jenž se dostal k moci v obci původně svobodnéy která 
na dobu své svobody ještě nezapomněla, ať už se tak stalo 
násilnou usurpací, ci se souhlasem obce. Xenofón nebyl 
jediný, kdo se o takové tyrany zajímal- Budili širší pozor
nost pro své vladařské snahy ve prospěch ovládaných obcí. 
Nejznámější snad jsou oba syrákúští Dionýsiové, jichž byl 
Hierón předchůdcem-

Xenofóntovy spisy, j'ež bývají uváděny jako spisy filo
sofické, nejsou jimi v pravém smyslu. Jsou věnovány urci- 
tým problémům, jež měly pro autora samého svou váhu 
především opět praktickou. Přimykají se tak blízko k jeho 
spisům historickým, jež nemají daleko k úvahám politic
kým. ^4 Ze souvisejí i s tzv. spisy odbornými9 jež chtějí být 
průpravou pro zdatné politiky-vojevůdce. Nejeví se nám 
tedy Xenofón nikterak jako filosof nýbrž jako praktik 
(politik a vojevůdce), jenž o problémech své doby do jisté 
míry i teoreticky uvažuje. Byl svým způsobem osobnost 
celistvá. Ludvík Svoboda
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KNIHA PRVNÍ

Xenofón dokazuje neoprávněnost obvinění, ze Sókratés 
neuznává bohy uznávané v Athénách.

Častokrát jsem se s údivem ptal sám sebe, jakými dů
vody přesvědčili Sokratovi žalobci Athéňany, že zájem 
státu vyžaduje jeho smrt* Žaloba podaná na něho měla 
totiž přibližně toto znění:

„Sokrates se proviňuje proti zákonům jednak tím, 
že neuznává státem uznané bohy a zavádí jiná, nová 
božstva, jednak tím, že kazí mládež/6

Především o jaký důkaz se opírali ve svém tvrzení, že 
neuznává státem uznané bohy? Vždyť obětoval Často 
doma i u společných obecních oltářů, to mohl každý vi
dět, a také se vědělo, že se řídí věštbami* Sám tvrdil, že 
mu radí hlas boha, to se přece říkalo po celém městě; 
z toho také, jak se mi zdá, nejspíš vzniklo obvinění, že 
zavádí nová božstva. Ve skutečnosti však nebyl o nic 
větší novotář než ostatní lidé, kteří věří ve věštění a vy
cházejí přitom z letu ptáků, z různých hlasů, nahodi
lých znamení a obětí. Vždyť tihle lidé chápou, že ptáci 
ani lidé, s nimiž se náhodou setkali, nevědí nic o tom, 
co je prospěšné těm, kteří hledají věštbu, ale že jim to 
jejich prostřednictvím naznačují bozi, a stejný byl i ná
zor Sokratův.

Ovšem většina lidí říká, že je k některým činům po
vzbuzují a od jiných odvracejí ptáci a náhodná setkání, 
a Sókratés to říkal tak, jak to poznával u sebe, že mu 
totiž radí božský hlas. Mnoha lidem z těch, s nimiž se
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stýkal, doporučoval podle pokynů božského hlasu, aby 
určitou vec dělali, nebo naopak nedělali, a ti, kteří ho 
poslechli, z toho měli užitek, kdežto ti, kteří neposlechli, 
toho litovali.

Jistě každý uzná, že nechtěl před svými známými vy
padat jako mluvka nebo jako hlupák. A jako takový 
by vypadal, kdyby rozhlašoval něco, jako by to věděl 
od boha, a pak se ukázalo, že to neodpovídá pravdě. 
Je tedy jasné, že by nic nepředpovídal, kdyby nebyl 
přesvědčen, že se to splní. A komu jinému by mohl kdo 
věřit, ne-li bohovi? A když věřil v bohy, jak je mohl 
současně popírat?

I jinak svým přátelům pomáhal. Když šlo o běžné, 
každodenní věci, radil jim, aby jednali tak, jak si myslí, 
že by to bylo nejlepší. Když šlo o něco, při čem byl vý
sledek nejistý, posílal je zeptat se vestce, zda je vhodné 
to udělat. Tvrdil také, že se ti, kteří chtějí dobře spra
vovat svůj dům nebo obec, neobejdou bez věštění. Sta
vět, kovat, obdělávat půdu, vládnout lidem a být v ta
kových činnostech znalcem, umět počítat, hospodařit, 
velet vojsku, všechny takové znalosti pokládal za osvo- 
jitelné lidským rozumem, avšak to nejdůležitější si prý 
i tady bozi ponechali pro sebe a lidem nic z toho není 
jasné. Vždyť kdo správně obdělal pole, neví, kdo je 
sklidí, kdo postavil pěkný dům, nemá tušení, kdo v něm 
bude bydlit, žádný velitel nemá jistotu, že zvítězí, po
litik neví, zda jeho politická činnost bude úspěšná, kdo 
se oženil s krásnou ženou, aby se s ní potěšil, neví, zda 
se kvůli ní nebude trápit, a kdo se přiženil do vlivné ro
diny, není si jist, zda právě kvůli svým novým příbuz
ným nebude musit odejít z vlasti.

O těch, kteří myslí, že na těch věcech není nic bož
ského, ale že všechno je v moci lidského ducha, prohlá
sil, že jsou posedlí zlým duchem, a stejně považoval za
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posedlé zlým duchem ty, kteří chodí do věštírny ptát se 
na to, co se z milosti boží lidé mohou naučit sami roz
hodnout (jako kdyby se například někdo ptal, zda je 
výhodnější vzít si za kočího toho, kdo umí řídit spře
žení, než toho, kdo to neumí, nebo zda je lepší přijmout 
za kormidelníka toho, kdo se vyzná v řízení lodi, než 
toho, kdo se v tom nevyzná), nebo ty, kteří se ptají na 
to, co lze zjistit výpočtem, měřením nebo vážením. 
O lidech, kteří chodí na bohy s takovými otázkami, So
krates soudil, že se prohřešují proti bohům. Učil, že se 
lidé mají naučit tomu, co jim bozi dovolili naučit se a 
pak dělat, kdežto poučení o tom, co nelze zřetelně vy
zkoumat, že je třeba snažit se dostat od bohů prostřed
nictvím věšteb, neboť oni prý dají najevo svou vůli těm, 
jimž jsou milostivě nakloněni.

Ostatně Sokrates byl stále všem na ocích. Ráno chodil 
do podloubí a do gymnasií; když bylo plné náměstí, 
mohl ho každý vidět na náměstí, a po zbytek dne byl 
vždy tam, kde mohl počítat s tím, že se setká s mnoha 
lidmi. Hodně mluvil, a kdo chtěl, mohl ho poslouchat, 

^ikdy nikdo neviděl, že by Sókratés dělal něco bezbož
ného nebo neslušného, ani neslyšel, že by něco takového 
říkal. Nerozmlouval o podstatě vesmíru tak, jak o něm 
mluví většina ostatních filosofů, že by totiž uvažoval, 
jak je to s tím, čemu učenci říkají kosmos, a jakými 
.zákony se řídí úkazy na nebi, naopak prohlašoval za 
gošetUé ty, kteří o takových věcech přemýšleli. Snažil 
se především zjistit, zda se pouštějí do takových otá
zek proto, že si myslí, že už dostatečně znají vše? co se_ 
tyká lidí, nebo zda se domnívají, že jednají správně, 

nechají stranou věci lidské a^zkoumají věci božské.
Vyjadřoval také podiv nad tím, že si takoví badatelé 

neuvědomí, že není v lidských silách najít řešení těchto 
otázek. Vždyť i ti, kteří si nejvíc zakládali na svých uá-
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zorech, nebyli jednotili, ale byly mezi nimi stejné roz
díly jako mezi blázny. Někteří blázni se totiž neděsí ani 
toho, co je hrozné, jiní naopak mají strach i z věcí, na 
kterých není vůbec nic strašného; někteří nepovažují za 
neslušné říkat nebo dělat cokoliv, třeba uprostřed množ
ství lidí, kdežto jiní se vůbec neodvažují vycházet na 
veřejnost. Jsou také takoví, kteří neuctívají žádnou sva
tyni ani oltář, ani nic jiného z toho, co je zasvěceno bo
hům, jiní zase prokazují úctu i kamenům, obyčejným 
kusům dřeva a zvířatům. Z těch, kteří bádají o podsta
tě vesmíru, si jedni představují, že jsoucno je jen jedno, 
kdežto druzí, že jich je nesčíslné množství; podle jedněch 
je vse v neustálém pohybu, kdežto podle druhých žádný 
pohyb neexistuje; jeden směr věří, že všechno vzniká a 
zase zaniká, druhý popírá i vznik i zánik existence.

Jiná Sokratova úvaha se týkala tohoto problému. Ti, 
kteří se zabývají člověkem, se domnívají, že to, co zjistí, 
mohou použít pro sebe i pro kohokoliv jiného; zdalipak 
zrovna tak ti, kteří hledají podstatu božského, věří, že 
až poznají, jakými zákony se řídí vznik jednotlivých 
jevů, dokáží, kdykoliv se jim zachce, vyvolat vítr, déšť, 
jaro nebo zimu nebo cokoliv jiného z takových věcí by si 
přáli, ci zda v nic takového nedoufají a stačilo by jim 
pouhé poznání vzniku jednotlivých jevů?

Tak tedy mluvil o lidech, kteří se zabývali takovými 
věcmi- Sám vždy rozmlouval o tom, co se týkalo člověka, 
a zkoumal, co je zbožné a co bezbožné, co je krásné a co 
ošklivé, co je spravedlivé, co nespravedlivé, co je to ro
zumnost a co šílenství, co je to statečnost a co zbabě
lost, co je stát, co je státník, co je to vláda nad lidmi 
a co je vládce. O těchto věcech se tedy pouštěl do ho
voru a o jiných, jejichž znalost podle jeho názoru činí 
lidi dokonalými a jejichž neznalost opravňuje k ozna
čeni těch, kteří je neznají, jako otrocké povahy.
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Sokratův postoj k některým otázkám nebyl každému 
známý, a jestliže se tedy soudcové v názoru na něho 
mýlili, nemůžeme se tomu divit. Není však podivné, že 
nevzali v úvahu to, co všichni znali?

Jednou byl členem rady a složil příslušnou přísahu, 
že bude ve své funkci postupovat podle zákonů. A právě 
když na něho přišla řada, aby byl předsedou rady, lid 
žádal, aby protizákonně, jediným hlasováním, bylo odsou
zeno k smrti devět stratégů, totiž Thrasyllos, Erasinidés 
a jejich kolegové. Sókratés odmítl dát o tom hlasovat, 
ačkoliv se lid na něho proto hněval a ačkoliv mu mnoho 
vlivných občanů vyhrožovalo. Považoval za důležitější 
dodržet přísahu, než zavděčit se nespravedlivým jedná
ním lidu a chránit se před vyhrůžkami. On totiž věřil, 
že se bozi starají o lidi, ale jinak, než jak si většina myslí. 
Podle běžného názoru bozi něco vědí, ale ne všechno, 
kdežto podle Sokrata vědí o všem, ať to kdo vyslovil, 
vykonal nebo si jen v tichosti pomyslil; jsou také všudy
přítomní a dávají lidem pokyny ve všem, co se jich týká.

Udivuje mě tedy, jak se jen mohli dát Athéňané pře
svědčit, že měl Sókratés o bozích mylné představy, když 
nikdy nic bezbožného neřekl ani neudělal, naopak mlu
vil a jednal vždy tak, že ať by tak mluvil a jednal kdo
koliv, byl by nejzbožnější a musil by za takového také 
být pokládán.

2
Xenofón vyvrací obvinění, ze Sókratés kazil mládež.

Podiv ve mne vzbuzuje také to, že si někteří dali na
mluvit, že Sókratés kazí mládež.

Už tu bylo o něm řečeno mnohé, ale to zdaleka není 
všechno.

Byl především zdrženlivější než kdokoliv jiný, pokud
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jde o požitky lásky a žaludku, byl velmi otužilý vůči 
zimě, horku a všem námahám a tak zvyklý na střídmý 
způsob života, že i když měl velmi málo, bez potíží 
s tím vystačil. Jak by mohl Člověk takových vlastností 
z jiných vychovávat bezbožníky, zločince, břichopásky, 
zhýralce nebo zmekcilce štítící se práce? On naopak 
mnoho lidí takových chyb zbavil tím, že v nich probudil 
touhu po ctnosti a přivedl je k naději, že se stanou do
konalými, budou-li na sebe dbát. Přestože se nikdy ne- 
vydával za učitele těchto věcí, budil u lidí, kteří se s ním 
stýkali, víru, že i oni se stanou takovými, budou-li ho 
napodobovat.

Sám nezanedbával tělesné potřeby ani nechválil ty, 
kteří je zanedbávali. Přejídání odmítal jako přetěžování 
těla, tvrdil však, že to, co se s chutí sní, se snadno stráví. 
Prohlašoval, že taková životospráva zajišťuje v dosta
tečné míře zdraví a nepřekáží péči o duši.

Nebyl rozmařilý nebo ješitný ani v oblékání, ani 
v obouvání, ani v ničem jiném. Nevychovával také ze 
svých žáků chamtivce. Vždyť je zbavoval ostatních tu
žeb a nebral peníze od těch, kteří toužili být s ním. 
Věřil, že si touto nezištností uchovává svobodu, a o těch, 
kteří si za svou společnost dávali platit, říkal, že se sami 
prodali do otroctví, protože musí rozmlouvat s těmi, od 
nichž přijali peníze. Divil se, jak se někdo může nabízet 
za učitele ctnosti a chtít za to plat, místo aby pokládal 
za nejvyšší prospěch, že si tím získá dobrého přítele; 
takový učitel se přece musí bát, že až se jeho žák stane 
dokonalým, nebude pociťovat největší vděčnost k tomu, 
kdo o jeho zdokonalení měl největší zásluhu. Sokrates se 
nikdy nikomu za takového učitele nenabízel, věřil však, 
že ti z jeho okruhu, kteří přijali jeho názory za své, bu
dou po celý život jemu i sobě navzájem dobrými přá
teli.
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Jak by tedy takový Člověk mohl kazit mládež? To 
bychom musili nazvat kažením snahu o zdokonalení.

Ano, ale podle žalobce Sokrates vedl své posluchače 
k opovrhování platnými zákony prohlašováním, že je 
pošetilé dosazovat na vedoucí místa v obci muže podle 
toho, kolik bobů dostane který při hlasování. Nikdo prý 
nechce takovým způsobem získat kormidelníka, stavi
tele, hudebníka nebo jiného odborníka ve věcech, kde 
může dojít k mnohem menším škodám, než jaké se dají 
spáchat při správě státu. Podle žalobce takové řeči pod
něcují mladé lidi k pohrdání platnou ústavou a Činí je 
vzpurnými.

Já se však domnívám, že lidé, kteří mají dost rozumu 
a považují se za schopné dávat svým spoluobčanům uži
tečné rady, se nikterak nestanou násilnickými, protože 
vědí, že z násilí vyrůstá nepřátelství a nebezpečí, pře
svědčováním že se však dojde k stejným výsledkům bez 
nebezpečí a po dobrém. Ti, na něž se působilo násilím, to 
považují za omezování svobody, a to v nich vzbuzuje 
nenávist, ti, kteří byli získáni přesvědčováním, jsou tím 
polichoceni jako nějakým darem a vyvolává to v nich 
lásku. Nesahají tedy k násilí lidé rozvážní, nýbrž jen 
takoví, kteří mají hrubou sílu- ale ne rozum.

Konečně i kdyby měl někdo odvahu jednat násilně, 
nesvedl by to bez mnoha pomocníků, kdežto kdo umí 
přesvědčovat, nepotřebuje nikoho, protože věří, že na 
přesvědčování stačí sám. Nestává se také, že by takový 
státník dal podnět k politické vraždě; vždyť kdo by chtěl 
připravit někoho o život, když by ho mohl získat na 
svou stranu a mít v něm živého přívržence?

Avšak, jak pravil žalobce, Sokratovi žáci Kritiás a Al- 
kibiadés způsobili státu velmi mnoho zlého. Vždyť Kri
tiás byl ze všech oligarchů největší prospěchář, násil
ník a vrah, a v době demokratického zřízení byl zase ze



28 XENOFÓN

všech nej svévolnější, nejbezuzdnější a nejsurovější Alki- 
biadés.

Já rozhodně nechci omlouvat zlo, které v obci napá
chali, chci jen vysvětlit, jak se utvářel jejich vztah k So
kratovi. Tito dva muži byli totiž svou povahou ze všech 
Athéňanů nejctižádostivější, chtěli o všem rozhodovat 
sami a být ze všech nejpopulárnější. Věděli, že Sókratés 
žije zcela spokojeně, ačkoliv nemá takřka nic, a že žije 
naprosto zdrženlivě, ať jde o požitky jakéhokoliv druhu, 
a přesto každého, kdo se s ním dá do hovoru, řídí svými 
řečmi, kam chce.

Těžko říci, zda jejich povaha, jak jsem ji právě vylíčil, 
a pohled na to všechno v nich probudil touhu dostat se 
do Sokratovy společnosti, protože si chtěli osvojit jeho 
způsob života a zdrženlivost, nebo zda se domnívali, že 
dostanou-li se s ním do styku, získají mimořádné schop
nosti v řečnění i v jednání.

Můj názor je, že kdyby jim bůh dal na vybranou žít 
po celý život jako Sókratés, nebo zemřít, že by si spíš vy
brali smrt. Je to jasné z jejich činů. Jakmile se jim zdálo, 
že přerostli své přátele, hned se od Sokrata odtrhli a vě
novali se politické Činnosti, kvůli níž je Sókratés zprvu 
přitahoval.

Snad by proti tomu mohl někdo namítnout, že Sókra
tés mel své posluchače dřív učit moudrosti než politice. 
Neříkám, že to není pravda. Vidím však, že všichni uči
telé ukazují svým žákům sami na sobě, že jednají tak, jak 
učí a k čemu je vedou slovy. Vím, že se i Sókratés svým 
posluchačům ukazoval v nejlepším světle a že s nimi vel
mi krásně rozmlouval o ctnosti a ostatních věcech, které 
dělají člověka člověkem. Vím rovněž, že se oni dva muži 
chovali skromně, dokud se stýkali se Sokratem, ne snad 
ze strachu, aby je Sókratés netrestal nebo nebil, ale proto, 
že byli tenkrát přesvědčeni, že takové chování je nejlepší.
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Stejně by mobl namítnout leckdo z těch, kteří se vy
dávají za filosofy, že se spravedlivý nikdy nemůže stát 
nespravedlivým, ani skromný pyšným, že ten, kdo se na-

[učil, co se lze naučit, nikdy nemůže tuto znalost ztratit. 
Mé mínění o tom ie jiné; vždyť vidím, že kdo necvičí 
tělo, nemůže zvládnout tělesné výkony, a právě tak ne- 

£ stačí na duševní činnost, kdo necvičí svého ducha. Takoví 
lidé nejsou totiž schopni konat, co je třeba, a vyhnout se 
tomu, čemu je třeba se vyhnout. Proto také otcové vzdá- 
lují své syny, i když jsou rozumní, od špatných lidí, pro
tože styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se špat
nými její zkázou. Dosvědčuje to i básník, který říká:

Od muže dobrého dobře se naučíš jednat, však běda, 
dáš-li se k špatným: tu trošku rozumu zničíš, co máš. 

Stejné svědectví vydává i jiný básník:
Někdy i dobrý muz je špatný, však jindy zas řádný.
I já to mohu dosvědčit. Vždyť vidím, že kdo si neopa

kuje verše, zapomene je, a stejně se vytrousí z paměti 
poučky učitelů těm, kteří je zanedbávají. Když si někdo 
nepamatuje nabádavá slova, nepamatuje si ani pocity, 
které probudily v jeho duši touhu po zdrženlivém životě. 
Není pak divu, že kdo na tohle zapomene, zapomene i na 
samotnou zdrženlivost.

j— Všiml jsem si také, že lidé propadlí pití a zapletení do 
I milostných poměrů nemají dost síly starat se o to, co 

musí být, a zdržet se toho, co nesmí být. Například mnozí 
z těch, kteří byli šetrní, dřív než se zamilovali, jako by 
vlivem lásky Šetřit zapomněli, a když rozházejí všechen 
majetek, nemají nic proti získávání peněz způsobem, 
který dřív považovali za nečestný.

ProČ by tedy nemělo být možné, aby člověk, který dřív 
dovedl zachovávat míru, ji později překračoval, a ten, kdo 
byl schopen správného jednání, pak tuto schopnost ztra
til?
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.14. se domnívám, že všechny dobré a krásné vlastnosti 
je nutno cvičit, a nejvíc rozvážnost, protože žádosti, které 
sídlí v témž těle jako duše, duši přemlouvají, aby přestala 
být rozvážná a co nejdříve poslouchala je a tělo.

Takové to bylo i s Kritioji a Alkibiadem. Dokud byli 
se Sokratem, dokázali s jeho pomocí ovládnout své špatné 
žádosti. Pak se s ním rozešli. Kritiás odešel do vyhnanství 
do Thessalie a tam se stýkal s lidmi, jimž byla milejší nezá
konnost než spravedlivost. Alkibiadés byl pro svou krásu 
předmětem touhy mnoha žen z nejvyšší společnosti, pro 
jeho vliv v Athénách i mezi spojenci mu pochlebovalo 
mnoho významných lidí, až z toho zpyšnel, a lid ho ctil 
tak, že se snadno dostal na první místo. Ale tak jako 
sportovci, kteří dosáhli při závodech lehkého vítězství, 
zanedbávají výcvik, právě tak i on na sebe přestal dbát.

Když se u nich sešlo tolik okolností — oba byli hrdí 
na svůj rod, oba se chlubili svým bohatstvím, oba byli 
domýšliví na svou moc, oba byli zhýčkáni lichotkami 
mnoha lidí, a k tomu ke všemu byli také už dlouho pryč 
od Sokrata — j a k ý  div, že příliš zpyšněli?

A za těchto okolností žalobce dává vinu Sokratovi, 
jestliže se ti dva něčím provinili? Za to, že je Sókratés 
v mládí, kdy lidé obyčejně nemají ani špetku rozumu 
a rozvahy, vychovával k rozvaze a rozumnosti, za to ho 
žalobce neuzná hodným té nejmenší pochvaly? Y jiných 
případech nebývá takový úsudek obvyklý.

Dává se snad vina pištci, kitharistovi nebo jinému 
učiteli, který své žáky dobře vycvičil, když přejdou 
k jiným učitelům a pohorší se? Obviňuje snad otec, je
hož syn se nejdříve přátelil s rozumným mladíkem, avšak 
později se stykem s jiným zkazil, toho dřívějšího přítele, 
nebo ho chválí tím víc, čím horší se jeví jeho syn vlivem 
přítele pozdějšího? Dokonce i samotní otcové, kteří jsou 
ještě ve stálém styku se svými syny, nemají vinu na
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jejich případném špatném chování, jestliže sami jednají 
správně.

Tak měl být po právu posuzován i Sokrates. Kdyby 
se sám dopustil nějaké špatnosti, právem by byl pova
žován za špatného. Jakým právem by však mohl být 
viněn ze špatnosti, která nebyla v něm, když jeho život 
byl stále bez poskvrny?

Bylo by ovšem správné vytknout mu to, i kdyby jen 
schvaloval jejich špatné jednání a sám nic špatného ne
dělal. Avšak když si Sokrates všiml, že se Kritiás zami
loval do Euthydéma a že se pokouší přimět ho k těles
nému styku, snažil se ho od toho odvrátit poukazováním 
na to, že je otrocké a nedůstojné vzdělaného člověka, aby 
toho, koho miluje a před nímž chce vypadat velmi dů
stojně, prosil jako žebrák a žádal, aby mu byl po vůli 
v něčem, co ani není dobré. Kritiás takové řeči ani ne
poslouchal a nepřestal se o Euthydéma ucházet, a tu 
prý Sokrates před mnoha lidmi i před samotným Euthy- 
démem řekl, že to vypadá, jako by měl Kritiás prasečí 
chutě, když touží drbat se o Euthydéma jako selata 
o kámen.

Od té doby Kritiás Sokrata nenáviděl, takže si na to 
vzpomněl ještě tenkrát, když jako jeden ze třiceti ty
ranů byl spolu s Chariklem ustanoven nomothetou a za
řadil mezi zákony zákaz vyučovat umění řečnickému. 
Protože by mu byl rád provedl něco zlého, ale nemohl se 
mu nijak dostat na kůži, přenesl na něho to, co mnoho 
lidí obecně vytýká filosofům, a tak ho u lidu pomluvil. 
Já sám jsem nikdy neslyšel Sokrata říkat něco takového, 
a ani nikdo jiný mi nemohl říci, že by byl něco takového 
od něho slyšel.

Brzy se ukázalo, co Kritiás sleduje. Když totiž třicet 
tyranů dalo popravit mnoho občanů, a to ne těch nej- 
horŠích, a mnoho dalších dohnalo k nesprávnému jed
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nání, řekl kdesi Sokrates, že se mu zdá podivné, jestliže 
ten, kdo se stal pasákem dobytka a zavinil, že se jeho 
stádo zmenšilo a zhoršilo, nepřipustí, že je špatný pasák. 
A ješte podivnější prý je, jestliže někdo převzal řízení 
obce a zavinil, že ubylo občanů a stav zbylých se zhor
šil, že se za to nestydí a nepřizná, že je špatným státní
kem.

Když se to doneslo ke Kritiovi a Charikleovi, zavo
lali si Sokrata, poukázali mu na zákon a zakázali mu 
mluvit s mládeží. Sokrates chtěl vedet, zda se smí zeptat, 
kdyby mu bylo na těch předpisech něco nejasného. Oni 
mu to dovolili. Tu on řekl:

„Já jsem připraven poslechnout zákony. Abych pak 
z neznalosti nepřekročil nějaké ustanovení, aniž bych si 
to uvědomil, chtěl bych od vás přesně vědět, zda si 
myslíte, že umění řečnit, jehož výuku zakazujete, sou
visí s pravdomluvností, nebo s lhaním. Souvisí-li s prav
domluvností, pak by se tedy zřejmě mělo přestat s mlu
vením pravdy. Souvisí-li se lží, je naopak jasné, že je 
nutné pokusit se mluvit pravdu/6

Chariklés se rozzlobil a odpověděl mu:
„Když tomu, Sokrate, nechceš rozumět, řekneme ti to 

zřetelněji, že s mládeží nesmíš vůbec mluvit.66

A Sokrates nato:
„Aby nebyla žádná nejasnost v tom, co smím dělat, 

aniž bych se provinil proti vašim příkazům, určete mi, 
do kolika let je třeba lidi považovat za mládež.66

„Dokud se nemohou stát cleny rady, protože ještě 
nejsou dost rozumní. Nemluv tedy s lidmi, kterým ještě 
není třicet let.66

Nato chtěl Sokrates vědět:
„A když si půjdu něco koupit a prodavači ještě nebude 

třicet, mohu se ho zeptat, co to stojí?66

„To můžeš,66 dovolil Chariklés. „Ty sis však zvykl



vzpomínky na sókrata kniha i 33

ptát se na mnoho věcí, i když víš, jak to s n i m i , — ;  ta
kové otázky si odpusť.46

„Nemám tedy odpovídat, jestliže se mě nějaký mladík 
zeptá na něco, co vím, třeba kde bydlí Chariklés nebo 
kde je Kritiás?64

„Ale to ano,64 řekl Chariklés.
A Kritiás se přidal:
„Budeš však musit přestat s řečmi o ševcích, tesařích 

a kovářích; mám dojem, že už z nich pomalu nic nezby
lo, jak se o ně pořád otíráš.44

„A to teda nesmím mluvit ani o tom, nač obyčejně 
přišla řeč po řemeslnících, o spravedlnosti, zbožnosti 
a dalších podobných námětech?46

„Rozhodně ne,64 odmítl Chariklés, „a o pastýřích také 
ne. Neposlechneš-li, dej si pozor, aby se stádo nezmenšilo 
o tebe.66

Z toho je jasné vidět, že se na Sókrata rozzlobili, když 
se k nim donesl jeho výrok o pasácích skotu.

Tím jsem skončil svůj výklad o tom, jak se dostal Kri
tiás dohromady se Sokratem a jaký byl jejich vzájemný 
vztah. Ještě bych k tomu dodal, že na nikoho nemůže 
výchovné působit někdo, kdo mu není milý. Kritiás 
a Alkibiadés nenavázali se Sokratem styk proto, že by 
jim byl nějak zvlášť milý, ale protože si hned od začátku 
stanovili jako cíl dostat se do čela obce, a už v době, kdy 
se stýkali se Sokratem, rozhovory s nikým pro ně neměly 
takový půvab jako rozhovory s nej významnějšími po
litiky.

Alkibiadovi například ještě nebylo ani dvacet let, 
když prý měl se svým poručníkem Periklem, tehdejším 
vedoucím politikem athénským, tento rozhovor o záko
nech:

„Pověz mi, Perikle, mohl bys mi vysvětlit, co to je 
zákon?44
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„Samozřejmě/6 přisvědčil Periklés.
„Tak mě o tom při bozích pouč/6 žádal Alkibiadés. 

„Slyšel jsem totiž chválit některé muže, že žijí podle 
zákonů, a myslím si, že si takovou pochvalu nezaslouží, 
kdo neví, co je to zákon/6

„Není těžké dát ti odpověď, po které toužíš, Alkibia- 
de/6 řekl prý mu na to Periklés, „když se chceš dovědět, 
co to je zákon- Zákonem je totiž všechno, na cem se ná
rod ve shromáždění po prozkoumání usnesl a v ěem určil, 
co se má dělat a co ne/6

„A soudí národ, že je třeba jednat dobře, nebo špatně?“
„Ovšem že dobře, chlapce, a ne špatně.46

„A když se nesejde celý národ, ale jen pár lidí, jak 
tomu je v oligarchii, a usnese se na něčem, co se má 
dělat, co to je?66

„Na čem se usnese státní moc, že to je třeba činit, a 
pak to vyhlásí, to všechno je zákon/6

„A když nějaký samovládce vládnoucí obcí předepíše 
občanům, co je třeba činit, i to je zákon?66

„I to, co nařídí samovládce, který je u moci, i to se 
nazývá zákon/6

„A co je to, Perikle, násilí a nezákonnost? Není to 
snad takový stav, kdy mocnější slabšího ne tím, že by 
ho přesvědčil, ale násilím donutí dělat, co on sám pova
žuje za správné?66

„Myslím, že máš pravdu/6 řekl prý Periklés.
„A když tedy samovládce nutí občany jednat, jak jim 

určil, aniž je přesvědčil, je to nezákonné?66

„Souhlasím s tebou/6 připustil Periklés, „a odvolávám 
své tvrzení, že je zákonem to, co nařídí samovládce, aniž 
by občany přesvědčil, že to je správné/6

„A co menšina, opírající se o svou moc, vyhlásí jako 
zákon, aniž přesvědčila většinu o správnosti, prohlásíme 
to za násilí, nebo ne?66
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„Vše, co někdo bez přesvědčení nutí druhého dělat,44 
odpověděl Periklés, „ať už k tomu dá písemný příkaz, 
nebo ne, považuji spíš za násilí než za zákon.44

„Není tedy spíš násilím než zákonem to, co vyhlašuje 
lidové shromáždění jako zákon nad majetnými lidmi, 
aniž je přesvědčilo, jen proto, že má v rukou moc?44

„Milý Alkibiade,44 vyhnul se Periklés odpovědi, 
„v tvém věku jsem i já byl velmi obratný v takových 
debatách, i já jsem uvažoval a cvičil se v přemýšlení
0 takových věcech, o jakých, jak vidím, ted uvažuješ

A Alkibiadés si povzdechl:
„Kéž j sem se s tebou, Perikle, setkal tenkrát, když 

jsi byl v těchto věcech nejkovanější!44

Jakmile se tedy Kritiás a Alkibiadés pokládali za moc
nější, než byli ostatní politikové, už se u Sokrata ne
ukázali. Už se jim to totiž nelíbilo, a navíc je zlobilo, 
že když k němu přišli, vytýkal jim chyby. Věnovali se 
pak veřejné činnosti, kvůli které také kdysi k Sokratovi 
přišli.

Sokratovými posluchači však byli i Kritón, Chairefón, 
Chairekratés, Hermogenés, Simmiás, Kebés, Faidóndás 
a ještě jiní, kteří chodili za Sokratem ne proto, aby se 
zdokonalili pro činnost politickou nebo soudní, ale aby 
získali dokonalé vzdělání a byli pak schopni správně 
jednat doma se služebnictvem, s členy rodiny a přáteli
1 mimo dům se svými spoluobčany. A z těchto se ni
kdo ani v mládí ani v pozdějším věku nedopustil ničeho 
špatného, ani se nikdy nedostal před soud.

Avšak podle žalobcova tvrzení Sokrates učil své žáky, 
že je možno urážet rodiče. Přesvědčoval prý je, že je 
učiní moudřejšími, než jsou jejich otcové, a tvrdil jim, že 
podle zákona může i svého otce svázat ten, kdo mu doká
že Šílenství- Odvolával se prý na to, že je v souladu se zá-
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koněm, aby moudřejší spoutal člověka méně vzdělaného. 
Sokratův názor ovsem byl, že kdo druhého spoutá pro 
jeho nevědomost, může být plným právem sám spoután 
těmi, kteří vědí, co on neví. Takové úvahy ho přivedly 
Často ke zkoumání, jaký je rozdíl mezi šílenstvím a nevě
domostí. Usoudil, že spoutat šíleného je prospěšné pro 
něho i pro jeho přátele, a pokud jde o lidi, kteří nevědí, 
co je třeba, že by bylo správné, aby se tomu naučili od 
těch, kteří to vědí.

Pak také žalobce tvrdil, že Sokrates své žáky podně
coval nejen k nevážnosti vůči rodičům, ale i k ostatním 
příbuzným. Říkal prý jim, že ani v nemoci, ani na soudě 
Člověku nejsou nic platní příbuzní, ale v prvním případě 
lékař, v druhém schopný obhájce.

Také prý prohlašoval o přátelích, že jejich náklonnost 
není k ničemu, jestliže nedokáží prospět i činem. Úctu 
prý si zaslouží jen ten, kdo zná, co je třeba, a dovede to 
také vyložit. Tím, že mladým lidem namlouvá, že je nej
moudřejší a že je také nejschopnější učinit ostatní moud
rými, přivedl prý své posluchače tak daleko, že ve srov
nání s ním ostatní lidé u nich nemají žádnou cenu.

Já vím, že se tak vyjadřoval o rodičích, o jiných pří
buzných i o přátelích, a dodával, zeje třeba co nejrychleji 
odnést a pohřbít tělo i toho nejmilejšího člověka, jak
mile je opustila duše, která jediná je kolébkou myšlení. 
Zdůvodňoval to tím, že i zaživa každý sám odstraňuje 
nebo jiného pověřuje odstraněním těch částí svého těla, 
které jsou nepotřebné a neužitečné — a to člověk sám 
sebe má nejvíc rádi Vždyť si každý stříhá nehty a vlasy 
a ořezává mozoly, dává si také leccos řezat nebo pálit 
od lékařů, třeb aže to je nepříjemné a bolestné, a věří, 
že jim za to ještě musí být vděčen a zaplatit. I slinu lidé 
vyplivují z úst co nejdále, protože jim v ústech vůbec 
neprospívá, ba mnohem spíš škodí.
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Takovými řečmi přece nikoho nenaváděl, aby pocho
vával otce zaživa nebo sám sebe mrzačil, nýbrž jen doka
zoval, že to, co není rozumné, nezaslouží úctu. Vybízel 
každého, aby se snažil být co nejrozumnější a nejprospěš
nější. Když pak bude chtít, aby si ho otec, bratr nebo 
někdo jiný vážil, nesmí se bezstarostně spoléhat na své 
příbuzenství s ním, ale musí se pokusit být prospěšný 
tem, jichž vážnost by chtěl mít.

Žalobce obvinil dále Sokrata, že vybral z nejslavněj
ších básníků místa mravně nejzávadnější, odvolával se 
na ně a tím vychovával ze svých posluchačů zločince 
a tyrany. Hésiodův výrok 

„Nijak není práce k necti, 
zahálka však nese hanbu“

prý vykládal jako básníkovu výzvu, aby se Člověk ne
vyhýbal žádnému jednání, ani nespravedlivému, ani 
mravně závadnému, ale aby jednal i proti spravedlivosti 
a mravnosti, přinese-li to zisk.

Když Sokrates konstatoval, že být dělníkem je pro 
člověka prospěšné a dobré, kdežto nečinnost je škodlivá 
a špatná, takže když člověk pracuje, je to v pořádku, 
kdežto když nepracuje, je to špatné, označil ty, kteří 
dělají něco dobrého, za dělníky, a ty, kteří hrají v kostky 
nebo dělají něco jiného stejně ohavného a škodlivého, 
nazval zahaleči. A takový je správný smysl výroku 

„Nijak není práce k necti, 
zahálka vsak nese hanbu“
Podle žalobce prý Sókratés často citoval z Homéra 

místo, kde říká o Odysseovi:
Potkal-li někoho z králů či jedince vynikající, 
přistoupil k němu a slovy jej zdržoval přívětivými: 
„Bláhový, nesluší ti jak zbabělci umírat hrůzou! 
Naopak usedni sám a ostatní k sezení přiměj /“
Kdykoli prostého muže však spatřil a zjistil, ze křičí,
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vždycky ho udeřil zezlem a takto se rozkřikl na nej: 
„Hlupáku, klidné tu sed’ a poslouchej rozkazy jiných, 
zdatnějších, nežli jsi ty ■— tys slaboch a bojovník pod

psa,
nejsi k ničemu v boji a právě tak k ničemu v rade.“ 
Tyto verše prý Sokrates vykládal tak, že básník schva

luje, aby obyčejní, chudí lidé dostávali bití. Sókratés 
však nic takového neříkal, vždyť to by pak považoval 
za nutné, aby i on sám byl bit. On přece tvrdil něco 
úplně jiného: ty, kteří nejsou ani slovem ani Činem pro
spěšní, a nejsou tedy v případě potřeby nic platní ani 
vojsku, ani státu, ani svým spoluobčanům, je třeba vše
možně držet na uzdě, i kdyby byli sebebohatší, zvlášť 
když jsou ještě k tomu drzí.

Sókratés byl naopak demokrat a měl rád lidi, to mohl 
kdokoli poznat. Třebaže si získal mnoho přívrženců jak 
z našeho města, tak i cizích, nepřijímal od nich žádný 
plat za své učení, ale sám štědře každému dával ze svého. 
Někteří z jeho žáků prodávali jiným za drahé peníze ty 
Částečky jeho moudrosti, které od něho dostali zadar
mo — ti nebyli tak lidumilní jako on a nechtěli se pouš
tět do hovoru s těmi, kteří jim nemohli zaplatit.

Sókratés přinášel vsak i v očích ostatních lidí obci 
daleko větší čest než Spartě Lichás, který se stal příslo- 
veěný svou štědrostí. Lichás jen hostil o gymnopaidiích 
cizince, kteří přišli do Sparty na návštěvu, kdežto Só
kratés po celý svůj život vynakládal všechno, co měl, 
a všem, kteří chtěli, přinášel největší prospěch. Vždyť 
kdo se s ním stýkal, odcházel od něho lepší.

Takový byl Sókratés. Já jsem si proto vždy myslil, že 
si od obce zaslouží spíš poctu než smrt. A k stejnému 
závěru by musil dojít ten, kdo by se podíval na zákony. 
Podle zákonů je trest smrti určen pro toho, komu se do
kázalo, že kradl, odcizil šaty v lázních, uřezával měšce,
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dopustil se vloupání, prodal do otroctví svobodného 
občana nebo odnesl něco ze svatyně, a toho všeho se 
Sókratés stranil jako nikdo jiný. Nikdy nebyl svému 
městu příčinou prohrané války, povstání, zrady nebo 
jiné pohromy. V soukromém životě nikdy nikoho nepři
pravil o majetek ani nepřivedl do neštěstí, ba ani ho 
nikdy nikdo z ničeho takového nevinil.

Jak tedy mohl být vinný tím, co uváděla žaloba? 
Vždyť v rozporu s tvrzením žaloby, že neuznává bohy, 
on je uctíval zřejmě víc než všichni ostatní lidé, a nejen
že nekazil mládež, jak ho obvinil žalobce, ale ty své 
posluchače, kteří podléhali Špatným tužbám, z těchto 
tužeb léčil a přiváděl je k touze po nejkrásnější a nejpro
spěšnější ctnosti, na níž spočívá zdar obcí i domácností. 
Kdo takto jednal, nevysloužil si ve své obci největší 
poctu?

3
Sokratovy názory o bozích, jídle, pití a lásce.

Teď vypíšu, pokud mi bude paměť sloužit, jak Sókratés, 
aspoň jak já jsem to viděl, dokonce prospíval lidem, 
s nimiž se stýkal, a to jednak svým osobním příkladem, 
jednak svými rozhovory.

Ve všem, co se týkalo bohů, mluvil a jednal v souladu 
s tím, co Pýthie odpovídá na otázky stran obětí, uctí
vání předků a jiných věcí toho druhu. Podle ní ti, kteří 
se řídí zvyklostmi své obce, jednají zbožně, a Sókratés 
sám tak jednal i jiné k takovému jednání vybízel a ty, 
kteří si počínali jinak, považoval za přemrštěné a pošetilé.

Bohy prosil prostě jen o to, aby mu dali vše dobré, pro
tože bozi nejlépe vědí, co je dobré. Když si na nich někdo 
chtěl vymodlit zlato, stříbro, moc nebo něco podobného, 
považoval to za stejné, jako kdyby prosil, aby se směl
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pustit do hry v kostky nebo do bitvy nebo do něčeho 
jiného, u čeho vůbec není jasné, jak to dopadne. Ačkoliv 
oběti, které přinášel ze svého malého majetku, byly 
malé, věřil, že to je stejně dobré, jako když někdo z vel
kého bohatství přináší oběti velké a časté. Tvrdil totiž, že 
by to nebylo s bohy v pořádku, kdyby měli z velkých 
obětí větší radost než z malých, protože by jim pak často 
musily být milejší oběti darebáků než řádných lidí. 
Ale to už by život neměl pro lidi žádnou cenu, kdyby 
mělo být bohům vítanější, co jim obětují lidé špatní, 
než to, co jim přinesou lidé bezúhonní. On však věřil, že 
bohy nejvíc těší pocty těch nej zbožnějších.

Chválil také tento výrok:
„Jak jen budeš moci, žertvy 
nesmrtelným bohům vzdávej“

a říkal, že to je krásná rada pro styk s přáteli, hosty 
a vůbec pro každou situaci, jednat tak, jak jen budeš 
moci.

Když byl přesvědčen, že dostal pokyn od bohů, spíš 
by ho někdo přemluvil, aby si vzal jako průvodce slepce 
neznalého cesty místo někoho vidoucího a znajícího 
cestu, než aby jednal proti tomuto pokynu. Vinil z Ší
lenství ty, kteří něco dělají proti božským příkazům ze 
strachu, aby o nich lidé špatně nemluvili. Sám pak po
važoval všechno lidské za nicotné ve srovnání s božskou 
radou.

Zvykl své tělo i duši na takový způsob života, jaký 
mu mohl za normálních okolností zajistit bezstarostné 
a klidné živobytí bez nesnází z přílišných výdajů. Byl 
tak střídmý, že si nedovedu představit člověka, který 
by pracoval tak málo, že by jeho příjmy byly menší 
než Sokratova vydání. Jedl, jen pokud mu chutnalo, 
a kořením mu byl hlad; každý nápoj mu byl příjemný, 
protože nepil, když neměl žízeň. Když se někdy uvolil
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vyhovět pozvání na večeři, ovládl se velmi snadno 
v tom, v čem se většina lidí tak těžko ovládá: necpat 
se do přesycení. Těm, kteří to nedokázali, radil, aby se 
vystříhali dráždidel podněcujících k jídlu bez hladu 
a k pití bez žízně, neboť to právě škodí žaludku, hlavě 
i duševnímu zdraví. Žertem dodával, že podle jeho ná
zoru Kirké dělala ze svých hostů vepře právě tím, jak 
bohatě je hostila, a Odysseus se ve vepře neproměnil 
proto, že si díky Hermovu varování a vlastní střídmosti 
nevzal víc, než potřeboval k nasycení. Takto napůl žer
tem, napůl vážně hovořil o těchto věcech.

Každého varoval, aby se vyhýbal lásce ke krásným 
chlapcům, co mu síly stačí. Těžko prý zachová rozum 
člověk, který propadne něěemu takovému. Když se 
jednou dověděl, že Kritónův syn Kritobúlos políbil 
Alkibiadova syna, který byl krásný, zeptal se v Kri- 
tobúlově přítomnosti Xenofónta:

„Řekni mi, Xenofónte, žes považoval Kritobúla spíš 
za člověka mírného než prudkého, že sis o něm myslil, 
že je rozvážný, a ne nepředložený a ztřeštěný?64

„Jistě,66 odpověděl Xenofón.
„Tak si představ, že ted jedná úplně zbrkle a své

volně. On by snad dělal kotrmelce mezi meči nebo 
skočil do ohně.66

„Při čem jsi ho to přistihl, že si o něm něco takového 
myslíš?66

„Cožpak se neodvážil políbit Alkibiadova syna, toho 
krasavce, který nemá sobě rovného?66

„Jestliže tohle je ta nepředloženost,66 řekl Xenofón, 
„mám dojem, že i já bych byl schopen ji spáchat.66

„Ty nešťastníce,66 zvolal Sokrates, „máš vůbec zdání, 
jaké následky by pro tebe mohlo mít, kdybys dal po
libek krásnému chlapci? Nestal by se z tebe, svobod
ného, okamžitě otrok? Nevynakládal bys velké částky
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na škodlivé rozkoše? Neměl bys naprostý nedostatek 
času na to, aby ses zajímal o něco krásného a dobrého? 
Nebyl bys místo toho nucen zabývat se věcmi, kterými 
by se nezabýval ani šílenec ?44

„Při Hérakleovi,44 odpověděl Xenofón, „jak hroznou 
sílu přisuzuješ polibku!“

„A ty se tomu divíš? Nevíš, že pavouci, kteří nejsou 
velcí ani jako půlobol, pouhým dotykem úst způsobí 
lidem takovou bolest, že je i o rozum připraví?64

„Ale ano, pavouci bodnou a přitom vpustí cosi do
* 44raný.

„A to jsi tak hloupý,44 pustil se do něho Sókratés, 
„že nevíš, že i krásní chlapci vpustí něco neviditelného 
do toho, koho políbí? Nevíš, že ten netvor, kterého na
zývají krása a půvab, je mnohem hroznější než pavouci, 
kteří člověka nakazí při dotyku, kdežto on i bez dotyku, 
při pouhém pohledu, dokonce i na dálku, takže ělověk 
přijde o rozum? Ze stejného důvodu je i bůžek lásky 
nazýván lučištník, protože jeho vinou krásní lidé zra
ňují i zdálky* Proto ti radím, Xenofónte, dej se rychle 
na útěk, jakmile spatříš někoho krásného. A tobě do
poručuji, Kritobúle, abys tak na rok odešel do ciziny, 
za tu dobu se snad uzdravíš, i když to nebude lehké.44

Takový byl tedy Sokratův názor, že i k rozkoším 
lásky si mají lidé, kteří se v tomto ohledu nedovedou 
dost ovládat, vybrat takové osoby, po nichž by roz
hodně duše nazatoužila, kdyby je tělo tak naléhavě ne
potřebovalo, a které nemohou člověku způsobit nesnáze, 
když už je tělo potřebuje.

Pokud šlo o něho, bylo každému jasné, že je proti 
půvabům krásy tak obrněn, že je pro něho snadnější 

nevšímavě kolem těch nejkrásnějších a nejpřitažli
vějších, než pro jiné nevšimnout si těch nejméně krás
ných a přitažlivých.
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Takový byl tedy jeho vztah k jídlu, pití a lásce. 
Soudil, že při tom neužil o nic méně než ti, kteří tomu 
věnovali mnoho pece, a nepříjemností že z toho měl 
mnohem méně.

4
Sokrates dokazuje, ze bozi existují a starají se o lidi.

Někteří se odvolávají na písemná a ústní svědectví 
a soudí, že Sokrates výborně uměl stavět lidem před 
oěi ideál ctnosti, že však nebyl schopen dovést je k ní. 
Takoví by se měli podívat nejen na to, jak svými'otázka-' 
mi usvědčoval z nevědomosti ty, kteří si myslili, že všech
no vědí, a tak je usazoval, ale i na to, jak trávil celé dny 
v rozhovoru se svými přáteli, a pak by měli posoudit, 
zda dokázal učinit dokonalejšími lidi, s nimiž se stýkal.

Budu vám proto nejdřív vyprávět, co si povídal 
s Aristodémem, zvaným Malý, o jaimoniu. jak jsem 
to sám slyšel.

Sokrates se totiž dověděl, že Aristodémos neobětuje 
bohům ani se neobrací na věštce, že se dokonce posmívá 
těm, kteří to činí.

Rozhovor začal Sokrates otázkou:
„Řekni mi, Aristodéme, obdivuješ se některým li

dem pro jejich umění?64

„Ano,64 řekl Aristodémos.
A Sókratés:
„Pověz nám jejich jména!46

„Z epických básníků obdivuji nejvíc Homéra, z tvůr
ců dithyrambů Melanippida, z tragiků Sofoklea, mezi 
sochaři Polykleita, z malířů Zeuxida.46

„Zdá se ti, že jsou hodni většího obdivu ti, kteří 
vytvářejí postavy bez rozumu a pohybu, nebo ti, jichž 
postavy jsou živé, mají rozum a něco dělají?46
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„Samozřejmě ti, kteří vytvářejí postavy jako živé, 
jestliže ovšem jejich činnost je úmyslná, ne náhodná.64

„U některých děl není jasné, proč vznikla, kdežto 
jiná sledují zřejmě určitý cíl; povez mi, která z nich 
považuješ za úmyslná a která za náhodná.66

„Sluší se považovat za úmyslná ta díla, která mají 
určitý cíl.66

„Nezdá se ti tedy, že ten, kdo na začátku stvořil lidi, 
dal jim smyslové orgány k určitému cíli, oči, aby jimi 
viděli, co lze vidět, uši, aby jimi slyšeli, co lze slyšet? 
A co by nám byly platné vůně, kdyby nám nebyl dán 
nos? Jak bychom vnímali sladkost a trpkost a vše pří
jemné, co prochází ústy, kdyby nám nevyrostl jazyk, 
schopný takové počitky rozlišovat? A navíc, nemáš do
jem, že vypadá jako působení prozřetelnosti, že oči, tak 
citlivý orgán, jsou opatřeny víčky jako dveřmi, které 
se otvírají, kdykoli je třeba jejich služeb, a zavírají ve 
spánku? Na ochranu před větrem jsou na víčkách řasy 
jako nějaké síto, a nad očima je obočí jako římsa, aby 
jim nemohl škodit pot stékající s čela. Sluch přijímá 
všechny zvuky, ale nikdy se nenaplní. Přední zuby 
jsou u všech živočichů uzpůsobené k ukusování, sto
ličky k rozmělňování toho, co přijmou od předních 
zubů. Ústa, jimiž vchází do těla vse, na co mají živí 
tvorové chuť, leží blízko očí a nosu, kdežto vývody pro 
výměšky, které jsou odpuzující, jsou vedeny stranou, 
co možná nejdále od čidel. Když je toto všechno tak 
prozíravě zařízeno, je ti pořád ještě nejasné, zda jde 
o díla úmyslná, či náhodná?66

„Na mou duši ne,66 řekl Aristodémos, „kdo se na to 
takto podívá, musí to rozhodne považovat za díla ně
jakého moudrého tvůrce milujícího živé bytosti.66

„A fakt, že všemu tvorstvu je vrozen pud rozplozo- 
vací, že matkám je vštípena snaha pečovat o potom
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stvo a že všechno tvorstvo má tak silnou touhu žít 
a tak silný strach zemřít?46

„Jistě, i to se podobá zákrokům někoho, kdo si vě
domě přál existenci živých tvorů.“

„Máš dojem, že v tobě samém je něco rozumného?66

„Tak se mě ptej a já ti budu odpovídat.66

„A myslíš, že nikde jinde není nic rozumem obdaře
ného? Víš přece, že v tvém těle je jen malá část pev
ného prvku, ačkoliv ho existuje taková spousta, a stejně 
i mokrého prvku, ač i toho je tolik, a že na složení tvého 
těla se podílejí i jiné prvky, vyskytující se ve velkém 
množství, z nichž však ty máš jen nepatrný díl. Jen 
o rozumu si myslíš, žes ho nějakou šťastnou náhodou 
všechen strhl na sebe a že tento obrovský a bezhranicný 
vesmír získal svůj řád působením něčeho nerozumného?64

„Musím si to myslit,66 řekl Aristodémos, „vždyť nevi
dím žádné vládce vesmíru tak, jako vidím tvůrce toho, 
co vzniká zde.66

„Svou vlastní duši, která je vládkyní těla, také ne
vidíš, a tak bys podle stejné úvahy mohl říci, že nic 
neděláš úmyslně, ale že všechno tvé počínání je dílem 
náhody.46

Na to mu Aristodémos odpověděl:
„Já nepřehlížím působení božstva, Sokrate, považuji 

je však za příliš vznešené, než aby potřebovalo mé 
uctívání.46

Sokrates mu namítl:
„Právě proto, že je tak vznešené, a přesto považuje 

za vhodné pomáhat ti, má právo na tím větší úctu.44

Aristodémos ho ujišťoval:
„Pamatuj si, že kdybych věřil, že se bozi jen trochu 

o lidi starají, nezanedbával bych je.66

„Tak ty si myslíš, že se o lidi nestarají? Vždyť dali 
člověku jako jedinému z živých bytostí vzpřímený
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vzrůst, který mu umožňuje vidět dál před sebe, dívat 
se lépe vzhůru a snáze se vyhnout nebezpečí. Ostatním 
tvorům dali nohy, které umožňují jen chůzi, kdežto li
dem k tomu přidali i ruce, které vyrábějí většinu toho, 
co nás činí šťastnější, než jsou zvířata. Všichni živoči
chové mají jazyk, ale jen lidský jazyk utvořili bohové 
tak, aby narážel pokaždé jinde v ústech a tak členil 
náš hlas a umožňoval, abychom si jeden druhému řekli 
vše, co chceme. Požitky lásky dali i ostatním tvorům, 
omezili je však na určitou dobu roční, kdežto nám je 
dopřáli nepřetržitě, a to až do stáří.

Avšak bohu nestačilo jen se starat o naše tělo, ale, 
a to je ten největší dar, obdařil člověka duší, která 
má podivuhodné schopnosti. Poznala snad duše ně
kterého jiného tvora jsoucnost bohů, kteří uspořádali 
věci tak velké a krásné? Uctívá některý jiný rod kromě 
lidí bohy? Je některá jiná duše schopnější než lidská 
chránit se proti hladu, žízni, mrazům a žáru, léčit ne
moci, cvičením zvětšovat svou sílu, usilovat o rozmno
žení svých vědomostí, je některá schopnější zapama
tovat si, co slyšela, viděla nebo co se naučila?

Není ti dost jasné, že srovnáš-li je s ostatními tvory, 
nad něž od přírody vynikají tělem i duší, žijí lidé jako 
bozi? Vždyť bytost, která by měla býci tělo a lidský 
rozum, by nemohla dělat, co by chtěla, a ani o trochu 
lip na tom nejsou ti, kteří mají ruce, ale jsou bez rozumu. 
A ty, jemuž se dostalo obou těchto nejcennějších darů, 
nevěříš, že se bozi o tebe starají? Co by tedy musili 
udělat, abys uvěřil v jejich péci?66

„Musili by mi poslat rádce, kteří by mi řekli, co mám 
dělat a co ne, tak jak je podle tvého tvrzení posílají 
tobě.66

„Když se jich Athéňané na něco zeptají a oni jim 
odpovědí pomocí věštby, nezdá se ti, že odpovídají
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i tobě? A stejně tak když všem Řekům ci dokonce 
v§em lidem něco prorokují tím, že jim sesílají znamení? 
Ci si myslíš, že tebe jediného vynechávají, o tebe jedi
ného se nestarají? Předpokládáš snad, že by byli bohové 
vnukli lidem víru ve svou schopnost činit dobré i zlé, 
kdyby ji neměli, a že by se lidé nechali po celou tu dobu 
klamat a nic nepoznali? Nevidíš, že nejstarší a nejmoud
řejší lidská společenství, státy a národy jsou nejvíc 
nábožensky založeny a že lidé ve věku s největšími 
zkušenostmi nejvíc na bohy dbají?

Můj milý Aristodéme,44 pokračoval Sokrates, „uva
žuj také o tom, že i tvůj rozum zachází s tvým tělem, 
v němž bydlí, jak se mu zachce. Musíš tedy věřit, že 
i všesvětový rozum stejně nakládá se vším, jak je to 
jemu příjemné, a nesmíš si myslit, že tvé oko může 
přehlédnout mnoho stadií, a oko boží že není schopné 
vidět všechno naráz, ani že tvá duše může přemýšlet 
o tom, co se děje tady, v Egyptě i na Sicílii, a boží 
moudrost že by nebyla schopná starat se najednou
0 všechno.

Tak jako když ty vzdáváš úctu lidem, poznáš, kdo 
ti je ochoten úctu vracet, a když děláš někomu něco 
milého, zjistíš, zda ti chce odplatit stejným, nebo když 
dáváš rady, poznáš rozumné lidi, právě tak to zkus
1 s bohy a služ jim, zda by ti nechtěli dát radu v ně
čem, co je lidem skryté. Poznáš, že božstvo je tak vel
ké a mocné, že současně všechno vidí, všechno slyší, 
všude je přítomno a o všechno se stará.44

Podle mého názoru přiváděl Sokrates takovými řečmi 
své posluchače k tomu, že se zdržovali bezbožného, ne
spravedlivého a ošklivého jednání nejen tenkrát, když 
se na ně lidé dívali, ale i když byli sami, protože věřili, 
že se nikdy nic z jejich činů nedá utajit před bohy.
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5
Sokrates doporučuje sebeovládání 

jako základ všech ctností.

Je nesporné, že i sebeovládání je pro muže ušlechtilou 
a užitečnou hodnotou; podívejme se proto, zda napo
máhal k jejímu rozvoji, když o ní vedl takovéto řeči:

„Přátelé, kdyby začala válka a my jsme chtěli vybrat 
muže, který by nás nejspíš zachránil a nepřátele pře
mohl, vybrali bychom si někoho, o kom bychom věděli, 
že nedovede ovládat svůj sklon k přejídání, vínu, mi
lostným pletkám nebo k spaní? Jak bychom mohli 
věřit, že nás takový člověk zachrání nebo že přemůže 
nepřátele? Kdybychom měli smrt před očima a chtěli 
někomu svěřit své syny k výchově nebo své neprovdané 
dcery do opatrování nebo peníze do správy, považovali 
bychom za spolehlivého člověka, který se nedovede ovlá
dat? Dali bychom nezdrženlivému otrokovi pod moc svá 
stáda, sýpky nebo dozor nad polními pracemi? Chtěli 
bychom si takového člověka vzít třeba bez platu jako 
sluhu nebo agorastu?

Kdybychom si bezuzdného člověka, který je neschopen 
se ovládat, nevzali ani jako otroka, není správný poža
davek, abychom se měli na pozoru před propadnutím 
takové nectnosti?

Nelze říci, že by Člověk nezdrženlivý druhým škodil 
a sobě prospíval asi tak jako lakomec, který se domnívá, 
že sám sebe obohacuje, když druhé připravuje o majetek; 
člověk nezdrženlivý přináší zhoubu druhým lidem, ale 
ještě mnohem větší sám sobě, pokud je největší zhoubou 
hubit nejen svou domácnost, ale i své tělo a svou duši.

Kdo by byl rád ve společnosti takového člověka, 
o němž by věděl, že se víc těší na jídlo a na víno než na 
přátele a že mu jsou milejší děvky než kamarádi? Není
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třeba, aby každý, kdo vidí ve zdrženlivosti základ 
ctnosti, jí zajistil místo především ve své duši? Kdo 
by se bez ní mohl naučit něčemu dobrému nebo se 
něčím dobrým zabývat tak, aby to stálo za řeč? Ne- 
hanobí své tělo i svou duši ten, kdo je otrokem svých 
vášní? Při Héře, mně se zdá, že pro svobodného muže 
je žádoucí, aby se nestal takovým otrokem sám sebe, 
a ten, kdo je v područí takových vášní, že by se měl 
modlit k bohům, aby dostal dobré pány — jen tak by 
mohl být zachráněn.66

Tak mluvil Sokrates, a svými činy ukazoval ještě víc 
sebeovládání než svými slovy. Dokázal totiž ovládnout 
nejen touhy těla, ale i touhu po penězích; tvrdil, že ten, 
kdo bere od kohokoliv peníze, přijímá ho za svého pána 
a dostává se do otroctví, které je odpornější než které
koli jiné.

6
Sokrates hájí své životní zásady a odmítá Ántifónta, 

který mu vytýká? jak jí, jak se obléká 
a že učí zdarma.

Sokrates by si nezasloužil, aby se vynechaly jeho roz
mluvy se sofistou Antifóntem.

Antifón chtěl totiž jednou Sokratovi přetáhnout po
sluchače, přišel proto k němu a v jejich přítomnosti mu 
řekl:

,,Já jsem si vždycky myslil, Sokrate, že ti, kteří se 
zabývají filosofováním, se nutně musí stát šťastnější, 
avšak u tebe se mi zdá, že sis z filosofie odnesl pravý 
opak. Žiješ tak, že by ani jeden otrok při takovém způ
sobu života u pána nevydržel, jíš a piješ takové věci, že 
už nic horšího nemůže být, tvé oblečení nejenže je 
špatné, ale je stejné v lete i v zimě, chodíš bos a bez
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spodního prádla. Přesto nebereš žádné peníze, ačkoliv 
získávat je přináší potěšení a mít je Činí život nezá
vislejší a příjemnější. V každém oboru se učitelé snaží 
dosáhnout toho, aby je žáci napodobovali; jestliže i ty 
povedeš své posluchače k napodobení sebe samého, věř, 
že jsi pro ně učitelem neštěstí/6

A Sókratés mu na to řekl:
„Mám takový dojem, Antifónte, že považuješ můj 

život za velmi politováníhodný, a je mi úplně jasné, že 
by sis raději zvolil smrt než život, jako je můj. Dobrá, 
podíváme se, z jakého důvodu se ti zdá můj život tak 
ubohý.

Snad proto, že ti, kteří berou peníze, jsou nuceni 
odpracovat si, zač berou mzdu, kdežto já, protože nic 
neberu, nemusím se bavit, s kým nechci? Nebo opovr
huješ mým způsobem života proto, že jím pokrmy méně 
zdravé a výživné? Nebo proto, že to, co živí mne, se dá 
pro svou vzácnost a nákladnost obtížněji sehnat než to, 
čím se živíš ty? Nebo proto, že ti víc chutná, co si při
pravíš, než mně, co si připravím já? Ty nevíš, že s čím 
větší chutí člověk jí, tím méně pochoutek potřebuje, 
a s čím větší chutí pije, tím míň se shání po nápoji, 
který není po ruce?

Kdo se převléká, dělá to kvůli chladu a teplu, to 
přece víš, a střevíce si lidé obouvají proto, aby jim 
v chůzi nepřekáželo nic, o co by si mohli poranit nohy. 
Slyšel jsi někdy, že bych byl zůstal kvůli zimě častěji 
doma než někdo jiný, nebo že bych se kvůli horku 
s někým hádal o místo ve stínu, nebo že bych byl nešel, 
kam jsem chtěl, protože mě to píchalo do nohou? Nevíš, 
že kdo má slabou tělesnou konstituci, ale cvičí se, je 
nakonec zdatnější a snáze snáší to, v čem se cvičil, než 
ten., jeda,má tělo silnéŤ ale zanedbával je? Nevěříš, že 
já, který své tělo neustále cvičím, aby statečně vydr
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želo vše, cokoli přijde, snáším všechno snáze než ty, 
který o své tělo nepečuješ?

Kterýpak prostředek je podle tebe účinnější proti 
žaludku, spánku a pohlavnímu pudu, než máme-li jiné 
požitky, příjemnější než tyto, schopné nejen potěšit ve 
chvíli, kdy jich užíváme, ale poskytující i naději, že 
nám budou stále jnjosgg^í? A to přece také víš, že 
nemají žádnou radost ti, kteří nevěří ve zdar své čin
nosti, kdežto ti, kteří jsou přesvědčeni o úspěchu ať už 
v zemědělství, nebo v plavbě, nebo v jiné činnosti, kte
rou se zabývají, radují se v důvěře v dobrý výsledek.

A ty si myslíš, že z toho všeho je takové uspokojení 
jako z pomyšlení na to, že se člověk sám stává lepší 
a že získává lepší přátele? Já se přikláním k tomu 
druhému.

Když je potom třeba prospět přátelům nebo státu, 
koho považuješ za lépe připraveného ke splnění tako
vého úkolu, toho, kdo žije jako teď já, nebo toho, jehož 
způsob života vychvaluješ? Komu se bude snáz vojá
kovat, tomu, kdo nemůže žít bez bohaté tabule, nebo 
tomu, kdo se spokojí s tím, co má? Kdo se dřív vzdá 
při obléhání, kdo potřebuje věci, které lze jen s velkými 
potížemi najít, nebo komu úplně staěí, co je na dosah 
ruky?

Mně se zdá, milý Antifónte, že tvá představa štěstí 
splývá s představou nádhery a nákladnosti. Já si však 
myslím, že nemít žádné potřeby je božské, a mít jich 
co nejmíň je božskému nejbližsí, a že co je božské, i© 
dokonalost šamana co je božskému nejbližsí, je dokoj; 
nalosti nejbližší^

Při jiné příležitosti v rozhovoru se Sokratem řekl 
Antifón:
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stejného názoru. Za své vyučování nebereš přece žádné 
peníze, třebaže bys svůj plášť, svůj dům a cokoliv ji
ného ze svých věcí, jimž přisuzuješ nějakou peněžitou 
hodnotu, nikomu nedal pod cenou, vůbec už nemluvě 
o tom, že bys je dal zadarmo. Je proto jasné, že kdybys 
věřil, že styk s tebou má nějakou cenu, žádal bys i za 
něj aspoň tolik, nač bys ho cenil. Spravedlivý, to tedy 
j^i, protože neklameš z touhy po~ zbohatnutí, avšak 
mgjidjý nejsi, protože tvé vědomosti za nic nestojí/*

Sókratés mu odpověděl:
„Milý Antifónte, u nás platí zásada, že krásu a stejně 

tak i moudrost lze nabízet způsobem čestným i nečest
ným. Jestliže někdo prodává svou krásu za peníze tomu, 
kdo o ni má zájem, říkají lidé, že se prostituuje, kdežto 
když se někdo přátelí s někým, o kom se přesvědčil, že 
v jeho lásce není nic nečestného, považujeme ho za yo; 
zumného. Stejně tak ty, kteří prodávají svou moudrost 
komukoliv za peníze, nazývají soňstg, kdežto když ně
kdo učí všemu, co v něm je dobrého, toho, u něhož po- 
znal ušlechtilou povahu, a učiní si z něho přítele, o tom 
soudíme^ že jedná, jak se sluší na vzorného občana.

A tak jako má jiný radost z dobrého koně nebo psa 
nebo ptáka, právě tak, vlastně ještě víc mám radost 
z dobrých přátel, a znám-li něco správného, učím je 
tomu a J£_Íí3Í2L* kteří mohou podle mého
soudu nějak přispět k jejich zdokonalení. Také pročítám 
a rozebírám společně se svými přáteli poklady, které 
nám dávní mudrcové zanechali napsané ve svých kni
hách, aEdyFtampřijdeme na něco dobrého, uložíme si 
to do srdce. Považujeme za velk^^zisk, můžeme-li si 
být vzájemně užiteční.“

Když jsem tyto řeči slyšel, zdálo se mi, že on sám je 
šťastný a že své posluchače vede k dokonalosti.

Jindy se Antifón Sokrata ptal, jak si může myslit, že
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jiné připravuje pro politickou dráhu, když se sám po
litikou vůbec nezabývá, třebaže jí rozumí. Sokrates mu 
na to řekl:

„Milý Antifónte, dokázal bych v politice víc, kdy
bych se jí věnoval sám, nebo kdybych se postaral, aby 
bylo co nejvíc takových lidí, kteří by byli schopni být 
veřejně činní?“

7
Sókratés varuje své přátele před vychloubáním 

neexistujícími znalostmi.

A nyní se podívejme také na to, zda odvracel své přá
tele od neopodstatněného chlubení a vedl je k tomu, 
aby usilovali o dosažení mužné ctnosti.

„Ke slávě nevede žádná cesta bezpečněji/* ujišťoval 
je stále, „než stát se opravdu dobrým v tom, v čem se 
Člověk chce dobrým zdát.64

Pravdivost svého tvrzení dokládal takto:
„Uvažujme, co musí dělat ten, kdo chce budit zdání, 

že je dobrý pištec, třebaže takový není. Nebude musit 
napodobovat dobré pištce aspoň v tom, co přímo ne
souvisí s uměním? A tak v první řadě, protože pištci se 
krásně oblékají a vodí s sebou mnoho průvodců, bude 
musit i on dělat totéž. Za druhé, protože pištce mnoho 
lidí chválí, bude si musit i on získat mnoho obdivova
telů. Jen do hry se nesmí za žádných okolností nikde 
pustit, to by se okamžitě zesměšnil a prozradil nejen 
jako mizerný hudebník, ale i jako vychloubačný mluvka. 
Navzdory tak velkým výdajům by z toho neměl žádný 
zisk, navíc by si ještě zkazil pověst — a jaký by z toho 
mel život? Jen trápení, škodu a posměch.

Uvažujme stejným způsobem o tom, jak by dopadl 
Člověk, který by chtěl vypadat jako dobrý vojevůdce
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nebo kapitán lodi, přestože by k tomu měl daleko. Ne
bylo by to pro něho bolestné, kdyby toužil vzbudit 
dojem, že je schopen zastávat takové funkce, a nemohl 
o tom nikoho přesvědčit? A nebylo by to ještě horší, 
kdyby se mu podařilo své okolí přesvědčit? Je přece 
jasné, že kdyby byl postaven ke kormidlu nebo v čelo 
vojska člověk, který tomu nerozumí, zahubil by ty. 
kterým by nejmíň chtěl něco takového způsobit, a musil 
by s hanbou a potupou odstoupit.44

Sokrates pak dokazoval, Že by podobně neměl ze 
svého počínání žádný užitek ten, kdo by platil za bo
hatého, statečného nebo silného, kdyby takový nebyl. 
Od takových lidí se totiž vyžaduje něco, co je nad jejich 
síly, a když zklamou v tom, k čemu měli zdánlivě schop
nosti, nikdo jim to neodpustí.

Za velkého podvodníka prohlašoval toho, kdo pře
mluví druhého, aby mu půjčil peníze neb nějaké nářadí, 
a připraví jej o ně; ale daleko největší podvodník je 
ten, kdo klamně vzbudí o sobě představu, že je schopen 
řídit stát, třebaže není k ničemu dobrý.

Já věřím, že takovými řečmi Sokrates odvracel své 
přátele i od vychloubání.
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KNIHA DRUHÁ

1
Sokratův rozhovor s Aristippem o ctnosti 

a sebeovládání. Héraklés na rozcestí.

I rozhovory, které teď uvedu, vedl Sokrates, jak aspoň 
mne se to jevilo, své přátele k tomu, aby se cvičili 
v sebeovládání, když šlo o jídlo a pití, o radosti lásky, 
o spánek, o zimu a teplo, o námahu*

Když zjistil, že jeden z jeho kroužku se v těchto 
věcech nedokázal dost ovládat, dal se s ním do řeči: 

„Rád byclx se te, Aristippe, na něco zeptal. Kdybys 
dostal do opatrování dva mladíky a měl je vychovávat 
tak, aby jeden z nich byl schopen vládnout a druhý na 
vládu ani nepomyslil, jak bys je vychovával? Neměl 
bys chuť podívat se na to se mnou? A mohli bychom 
snad začít od jídla jako od základu/4 

Aristippos souhlasil:
„Ano, já si také myslím, že otázka výživy musí být 

na začátku, protože bez jídla by nikdo nežil/6
„Je tedy přirozené, že se v obou probudí přání na

jíst se, když k tomu bude čas?66 
„Samozřejmě že to je přirozené/6
„A kterého z nich budeme navykat, aby dřív, než 

uspokojí svůj žaludek, vykonal naléhavější úkoly?66

„Přece toho, kdo bude vychováván k vládě,66 ujiš
ťoval Aristippos, „aby za jeho vlády nevázlo vyřizování 
veřejných záležitostí/6

„A když budou chtít pít, bude záhodno uložit témuž 
mladíkovi, aby se zdržel pití, i kdyby měl žízeň?44
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„Zajisté.44

„A kterému z nich bychom přikazovali, aby přemáhal 
ospalost, takže by byl schopen chodit pozdě spát a brzo 
vstávat a v případě potřeby být vzhůru?44

„Také tomu, který by byl předurčen k vládě,44 řekl 
Aristippos.

„A sebeovládání ve věcech lásky, aby mu nepřekážely 
v činnosti, kdyby na to přišlo?44 pokračoval Sókratés.

„I to bych doporučoval stále témuž.44

„A od koho bychom vyžadovali, aby se nevyhýbal 
námahám, ale dobrovolně je bral na sebe?44

„I to bychom vyžadovali od toho, který by byl vy
chováván k vládě.44

„A ted mi odpověz na toto: existuje-li nějaká věda, 
jak přemoci protivníky, který z těch dvou by si ji měl 
spíš osvojit?44 zněla další otázka Sokratova.

„Samozřejmě ten, kdo by byl vychováván k vládě,44 
rozhodl Aristippos a bral si Dia za svědka. „Bez těchto 
vědomostí by mu přece to ostatní nebylo nic platné.44

„Nezdá se ti, že člověk takto vychovaný se méně snad
no stane obětí svých protivníků než jiní živí tvorové? 
Někteří z nich se dají nalákat na vnadidlo, dokonce 
i velmi plaché zažene touha po potravě do pasti, jiným 
nastraží léčku nějaký nápoj.44

„To máš pravdu.44

„A nejsou snad jiní tvorové, například křepelky a ko
roptve, tak ovládáni pohlavním pudem, že uslyší-li hlas 
samičky, unáší je touha a naděje na milostné hry tak 
daleko, že vůbec nedbají na nebezpečí a vletí do sítí?44

Aristippos i na to přisvědčil.
„A nezdá se ti odporné, nechá-li se člověk unést tak 

jako ta nejhloupější zvířata? Tak například záletníci 
vnikají do ženských komnat, třebaže znají nebezpečí, že 
by je mohl stihnout trest stanovený zákonem na cizo
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ložství, třebaže vědí, že jsou špehováni a že v případě 
přistižení na to zle doplatí. Není to úplné Šílenství, když 
se tak bezhlavě vrhají do nebezpečí, ačkoliv na cizolož
níka cekají tak velké pohromy a tolik hanby a ačkoliv 
je mnoho možností, jak beze strachu najít úlevu z mi
lostných tužeb?44

„Myslím že ano,44 souhlasil Aristippos.
„I když se většina těch nej důležitějších lidských čin

ností odehrává pod širým nebem, například válka, země
dělské práce a z ostatních ty, které rozhodne nejsou nej
méně významné, přece se takové množství lidí necvicí 
ve snášení horka a zimy; nezdá se ti, že to je velká ne
dbalost?44

I v tom mu dal Aristippos za pravdu.
„Nemyslíš, že by se měl příští vládce učit snášet to 

snadno ?44

„To jistě.44

„Jestliže tedy všechny, kteří jsou ve všem tom pány 
nad sebou samými, řadíme mezi lidi vhodné k vládě, 
zařadíme ty, kteří toho nejsou schopni, mezi lidi, kteří 
by o vládu ani neměli usilovat?44

I tentokrát měl Aristippos stejný názor.
„Když tedy znáš místo přisouzené oběma těmto ka

tegoriím, jestlipak jsi už někdy uvažoval o tom, kam bys 
podle práva zařadil sám sebe?44

„Ovšem,44 přisvědčil Aristippos. „Rozhodně bych se 
nezařadil mezi ty, kteří chtějí vládnout. Protože je velmi 
obtížné opatřit sám sobě všechno potřebné, považuji za 
úplného Šílence toho, komu to je málo a přibere si na sta
rost i uspokojování potřeb spoluobčanů. Obětovat velkou 
část svých vlastních přání a jako předák obce zodpovídat 
se, když nebylo vykonáno všechno, co si obec přála — 
to je přece velká pošetilost.

Snahou států je totiž nakládat se svými předáky tak,
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jako já nakládám se svými sluhy. Jako já považuji za 
správné, aby mi otroci připravovali v dostatečném množ
ství všechno, co potřebuji, a sami se ničeho nedotýkali, 
právě tak se domnívají obce, že jim jejich pohlaváři 
musí opatřovat co nejvíc statků, ale sami že se musí 
všeho toho zdržovat. Proto bych ty, kteří jsou ochotni 
vzít na sebe hodně starostí a jiné k nim přidržovat, vy
chovával tak, jak bylo řečeno, a pak jim vládu svěřil. 
Sám bych však chtěl patřit mezi ty, kteří chtějí žít co 
nejpohodlněji a nejpříjemněji/4

A Sokrates se ho zeptal:
„Máš chuť podívat se i na to, zda žijí příjemněji vla

daři, nebo ovládaní?44

„Ale ano,44 svolil Aristippos.
„Tak především v Asii z národů, které známe, vládnou 

Peršané, ovládáni jsou Syrové, Frygové a Lýdové. V Ev
ropě vládnou Skythové, ovládáni jsou Maiótové. V Afri
ce vládnoucím národem jsou Kartháginci, ovládaným 
Libyjci. Kteří z nich podle tebe žijí příjemněji? Nebo 
u Hellénů, k nimž patříš i ty, čí život považuješ za pří
jemnější, život panujících, nebo poslouchajících?44

„Ale já se nepočítám ani mezi otroky,44 bránil se Aris- 
tippos. „Já si myslím, že musí být nějaká střední cesta, 
tou se snažím jít, cesta, která neprochází ani vládou, 
ani otroctvím, ale svobodou a vede bezpečně ke štěstí.44

„Na tom by možná něco bylo,44 odpověděl Sokrates, 
„kdyby tato cesta nechávala stranou nejen vládu a ot
roctví, ale i lidi. ChceŠ-li však žít mezi lidmi, aniž bys 
vládl nebo byl ovládán, a nechceš-li dobrovolně respek
tovat ty, kteří mají v rukách vládu, pak ti myslím ne
může ujít, že mocní dokážou jak ve veřejném, tak i v sou
kromém životě dohnat slabší k pláci a pak s nimi naklá
dat jako s otroky.

Či snad nevíš o lidech sklízejících obilí, které jiní za
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seli, a kácejících stromy, které jiní zasadili? O lidech 
všemožně týrajících slabší, kteří jim odpírají poslušnost, 
tak dlouho, až je přesvědčí, že je lepší podřídit se moc
nějším než vést s nimi válku? A není ti známo, že i v sou
kromém životě to je stejné, že i tady bojovní a silní zo- 
trocují nebojovné a slabé a využívají jich k svému pro
spěchu?64

„To všechno znám,44 ujistil ho Aristippos, „a právě 
proto, abych něco takového nemusil snášet, neuzavírám 
se v jednom městě, ale jsem všude cizinec/4

A Sokrates řekl: y

„To není špatný trik. Nebo nejsou snad všichni ci
zinci bezpeční před křivdou od té doby, co je mrtvý 
Sinis, Skeirón a Prokrústés? Je ovšem pravda, že v dneš
ní době lidé, kteří žijí svobodné ve své vlasti, nejenže si 
dávají zákony, aby netrpěli křivdy, ale hledají pomoc
níky jak mezi svými příbuznými, tak i mezi jinými lidmi, 
opevňují svá města a připravují si zbraně na obranu 
proti útočníkům a navíc si ještě zajišťují další spojence 
za hranicemi; a přes všechna tato opatření se stane, že 
přijdou ke škodě!

A ty, ačkoliv nemáš žádnou ochranu, ačkoliv strávíš 
mnoho času na cestách, kde se tolik lidí dostane do ne
štěstí, ačkoliv máš v každém městě, kam přijdeš, míň 
práv než kterýkoli občan, a jsi proto nejvíc vystaven 
ústrkům každého, kdo na to bude mít chuť, přesto si 
myslíš, že budeš chráněn před každou křivdou tím, že 
jsi cizinec? Co ti dodává tolik důvěry? Snad to, že ti 
města zaručují volný příchod i odchod? Nebo přesvěd
čení, že by z tebe byl Špatný otrok, z kterého by pán 
neměl žádný užitek?

Kdo by si také chtěl vzít do svého domu člověka, 
který nechce nic dělat, ale žil by rád co nejnákladněji?

Podívejme se, co dělají páni s takovými služebníky.
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Nepoužívají náhodou jako prostředek proti jejich nevá
zanosti hlad, který je má přivést k rozumu? Nebrání 
jim v krádežích tím, že před nimi zavírají všechno, co by 
mohli odcizit? Neznemožňují jim útěk tím, že jim dá
vají pouta? Nevytloukají z nich lenost ranami? Co 
deláŠ ty, když zjistíš takové sklony u některého ze svých 
otroků?64

,,Krotím ho všemi možnými tresty, až ho přivedu 
k plnění povinností.

Čím se však, Sokrate, liší lidé vychovávaní k vladař
skému umění tebou zřejmě považovanému za štěstí od 
lidí trpících nedobrovolně, jestliže i oni budou snášet 
hlad, žízeň, mráz, nedostatek spánku a všechno ostatní, 
i když ze své vůle? Mně totiž není jasné, jaký v tom je 
rozdíl, jestliže tentýž hřbet dostává karabácem dobro
volně, nebo nedobrovolně, nebo obecně řečeno, jestliže 
tentýž jedinec snáší všechny ty potíže z vlastní vůle, 
nebo proti své vůli — leda snad ten, že kdo se sám od 
sebe podřizuje týrání, nemá zdravý rozum.44

,, Jak jsi na to přišel, Aristippe?44 zeptal se Sokrates. 
„Nezdá se ti, že mezi tím, co snášíme dobrovolně a co 
nedobrovolně, je ten rozdíl, že kdo dobrovolně lační, mů
že se najíst, kdykoli se mu zachce, a kdo dobrovolně žízní, 
může se napít, a stejně je tomu i s ostatním, kdežto kdo 
něco takového snáší z donucení, nemá možnost přestat, 
kdy by chtěl? Kromě toho, kdo se podrobuje různým 
omezením z vlastního rozhodnutí, tomu přinášejí potě
šení samotné potíže, protože je snáší s nadějí na dobrý 
výsledek — například lovci rádi snášejí nepohodlí, pro
tože doufají, že něco uloví.

Odměny za takové potíže nemají ovšem velkou cenu. 
Když si však někdo odříká proto, aby si získal dobré 
přátele nebo aby přemohl nepřátele, aby se stal silný 
fyzicky i duševně, aby řádně vedl svůj dům, prospíval
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svým přátelům a byl co platný své vlasti, jak by bylo 
možné nevěřit, že takový člověk snáší ochotně nejrůz
nější omezení, když jde o takový cíl, žije spokojeně, má 
radost sám ze sebe a jinými lidmi je obdivován a horlivě 
napodobován!

Kromě toho pohodlný život a lehko získané požitky 
ani tělu nepřinášejí prospěch, jak to potvrdí každý uči
tel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědo
mosti. Naproti tomu snahy, které vyžadují vytrvalost, 
nás připravují pro ušlechtilé a dobré činnosti, jak tvrdí 
mudrci.

I Hésiodos kdesi říká:
Bídu si je možno zvolit 
lehýnko a třeba houfně; 
bydlí zlo na dosah ruky, 
hladká k němu vede cesta; 
zato lepší život potem 
ohradili nesmrtelní 
bohové, neb k němu vede 
dlouhá pěšina a strmá, 
na počátku krkolomná; 
ale když vrcholu dojdeš, 
pak se po ní lehko chodí, 
třeba byla těžko schůdná.
Potvrzuje to i Epicharmos ve verši:
Všechno dobré musíš platit bohům těžkou námahou.
A jinde říká:
Nesnaž se mít život lehký —jako naschvál ztězkne ti. 
Stejně se vyjadřuje o ctnosti sofista Prodikos ve svém 

pojednání o Hérakleovi, které s oblibou přednáší před 
početným posluchačstvem. Parnatuji-li se dobře, vypráví 
asi toto.

Když Héraklés dospěl do období mezi chlapectvím a ji
nošstvím, kdy se mladí lidé stávají pány sebe samých
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a ukazují, zda se v životě pustí cestou ctnosti, nebo ne- 
festu odešel do samoty a posadil se tam pln nerozhodnos
ti, kterou cestou se má dát. Tam se před ním objevily 
dvě urostlé a vysoké ženy a šly k němu. Jedna z nich 
byla spanilá na pohled a krásná od přírody, její pleť 
zdobila čistota, oči jí krášlil stud, chování zušlechťo
vala skromnost, a oděna byla v Šat barvy bílé. Druhá 
byla dobře živená, vše na ní jen kypělo. Byla nalíčená, 
takže vypadala bělejší a červenější, než byla ve skuteč
nosti, nesla se až nepřirozeně zpříma, oči měla dokořán 
otevřené, oblečená byla v oděv, který uplatňoval její 
mladistvý půvab. Často se prohlížela, pozorovala, zda se 
za ní někdo otáčí, a každou chvíli se dívala na svůj stín.

Když se přiblížily k Hérakleovi, žena dříve jmenovaná 
šla stále stejným krokem. Druhá ji chtěla předstihnout, 
rozběhla se k Hérakleovi a oslovila ho:

,Vidím, Hérakle, že se nemůžeš rozhodnout, kterou 
cestou se máš pustit do života. Vybereš-li si mne za pří
telkyni, povedu tě tou nej příjemnější a nejschůdnější 
cestou, okusíš každou rozkoš a po celý svůj život nepo
znáš žádnou nesnáz. Především nebudeš myslit na války 
ani na obchody, ale budeš se starat jen o to, abys našel 
ty nejlahodnější pokrmy a nápoje, abys potěšil svůj zrak 
i sluch a poskytl vzrušení svému čichu a hmatu, abys na
šel společnost takových chlapců, která by ti byla nejpří
jemnější, abys spal co nejměkčeji a všechna tato potě
šení abys získal s vynaložením co nejmenší námahy. 
Kdyby se ti někdy zdálo, že nemáš dost prostředků na 
zajištění toho všeho, neměj strach, že tě budu nutit, aby 
sis při jejich opatřování týral tělo nebo trápil duši: pra
covat budou druzí, ty budeš jen sklízet plody jejich 
činnosti a budeš vždy při tom, z čeho by ti mohl plynout 
zisk. Těm, kteří jdou se mnou, umožňuji těžit ze všeho/ 

Héraklés to vyslechl a zeptal se jí:



63VZPOMÍNKY NA SOKRATA KNIHA II

,Jak se jmenuješ, paní?*
,Mí přátelé mi říkají l|taženos£, kdežto ti, kteří mě ne

návidí, mi dávají jméno Neřest/
A to už tu byla i druhá žena a řekla Hérakleovi: 
,1 já přicházím k tobě, Hérakle. Vím, kdo jsou tví 

rodiče, vím také, co je v tobě — poznala jsem to během 
tvých let učednických. O to se opírá má naděje, že roz- 
hodneš-li se pro cestu vedoucí ke mně, určitě se z tebe 
stane zdatný tvůrce krásných a ušlechtilých skutků 
a mně to přinese ještě víc cti a vážnosti za to, co do
brého udělám pro tebe. Nebudu tě klamat krásnými 
řečmi o rozkoších, ale podle pravdy ti vyložím, jak bo
hové všechno zařídili.

Z toho, co je dobré a krásné, nedali bohové lidem nic 
bez námahy a starosti. Chceš-li, aby ti byli bohové na
kloněni, musíš je ctít. Jestliže chceš být přáteli milován, 
musíš jim prokazovat dobro. Toužíš-li, aby si tě některá 
obec vážila, musíš jí být užitečný. Usiluješ-li o to, aby 
tě celé Řecko obdivovalo pro tvou statečnost, musíš se 
snažit být mu co platný. Chceš-li, aby ti země přinášela 
bohatou úrodu, musíš ji obdělávat. Myslíš-li, že bys měl 
zbohatnout z chovu dobytka, musíš se o svá stáda sta
rat. Nutí-li tě to, abys rozmnožoval svůj majetek vál
kou, a přeješ-li si osvobodit své přátele a podmanit si 
nepřátele, musíš se naučit válečnému umění od těch, 
kteří je ovládají, a cvičit se v tom, jak je třeba je 
užívat. Chceš-li být fyzicky silný, musíš si zvykat na 
to, jak své tělo podřídit rozumu, a musíš je otužovat 
námahami a potem/

Tu jí, jak vypravuje Prodikos, Neřest skočila do řeči: 
,Uvědomuješ si, Hérakle, jak obtížnou a dlouhou ces

tou tě tato žena vede k požitkům? To já tě dovedu ke 
štěstí cestou snadnou a krátkou/

Ctnost jí na to odpověděla:
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,Ty ubožačko, co ty máš dobrého? Jakou radost ze 
života znáš, když kvůli ní nechceš vůbec nic dělat? Ty 
nikdy necekáš, až se v tobě probudí touha po nějakém 
požitku, ale přesytíš se jimi dřív, než po nich zatoužíš, 
najíš se dřív, než máš hlad, a napiješ se dřív, než máš 
žízeň. Aby ti chutnalo jíst, uchyluješ se k různým ku
chařským kouzlům, aby ti chutnalo pít, opatřuješ si 
drahá vína a v létě běháš a sháníš sníh, aby se ti pří
jemně spalo, nejenže si měkce steleš, ale dáváš si ještě 
lůžko na pružiny. Po spánku toužíš ne proto, že bys 
byla unavená prací, ale protože nemáš co na práci. Po
žitek lásky si vynucuješ dřív, než cítíš potřebu, je ti při 
tom dobrý každý prostředek a je ti také jedno, zda jsi 
s mužem, nebo s ženou.

Taková je tvá výchova, kterou uděluješ svým přá
telům: aby v noci sloužili hanebné rozkoši a nejlepší 
část dne aby prospali.

Ačkoli jsi nesmrtelná, bohové tě od sebe zapudili 
a dobří lidé tebou pohrdají. Nikdy neslyšíš, co slyšet je 
ze všeho nej příjemnější, totiž slovo pochvaly, nikdy 
nevidíš, co vidět je ze všeho nejmilejší, neboť jsi nikdy 
nespatřila krásné dílo, které by bylo dílem tvých rukou.

Kdo by ti věřil, když něco povídáš? Kdo by ti po
mokl, když něco potřebuješ? Který člověk se zdravým 
rozumem by se odvážil patřit k tvému průvodu?

Tví přátelé jsou tělesně slabí, dokud jsou mladí, a sla
bého ducha, když zestárnou; vždyť byli v mládí vycho
váni a vykrmeni bez námahy a stářím procházejí s po
tížemi, vyžilí, stydíce se za to, co v životě prováděli, 
a těžce snášejíce svou současnou situaci. Y mládí šli 
z rozkoše do rozkoše a na stáří si nechali všechno 
trápení.

Já naproti tomu jsem ve stálém styku s bohy, jsem 
ve stálém styku s řádnými lidmi, žádný dobrý cin, ať
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mezi bohy nebo mezi lidmi, není vykonán bez mé účasti. 
Mne nejvíc ze všech ctí bohové i lidé, na nichž záleží, pro 
řemeslníky jsem vítanou spolupracovnicí, pro hospodá
ře věrnou strážkyní domu, pro otroky laskavou ochrán- 
kyní, jsem dohrou pomocnicí při činnostech míru a spo
lehlivou spojenkyní v dílech války a nejlepší družkou 
v přátelství.

I Mí přátelé mají z jídla a pití příjemný a klidný po- 
r žitek, neboť nejedí a nepijí, dokud na to nemají chuť, 
f Spánek je pro ne sladší než pro ty, kteří nic nedělali; 

přerušení spánku je nemrzí, také kvůli němu nezane
dbávají povinnosti. Mladí lidé mají radost z chvály star
ších, starším dělá dobře úcta mladých, rádi vzpomínají 
na své dřívější činy a těší je dělat to, co přítomnost 
vyžaduje. Mým přiěiněním jsou milí bohům, drazí svým 
přátelům a ve vlasti jsou vážení. Když pak přijde jejich 
osudem určený konec, neleží bez úcty v zapomenutí, ale 
jejich památka žije po všechen čas dál v oslavných pís
ních.

Hérakle, synu ušlechtilých rodičů, i ty máš možnost 
dosáhnout toho nejvyššího štěstí, nebudeš-li litovat ná
mahy.4

Přibližně takto reprodukuje Prodikos poučení, jehož 
se dostalo Hérakleovi od Ctnosti — jen dal svým větám 
mnohem uhlazenější formu, než jsem já teď dal svým. 
Bylo by tedy správné, Aristippe, abys o tom uvažoval 
a zamyslil se trochu nad svým budoucím životem.44
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2
Sokrates napomíná syna, aby byl vděčný své matce 

a měl ji v úctě.

Když jednou Sokrates zjistil, že se jeho nejstarší syn 
Lamproklés zlobí na matku, zeptal se hc:

»Pověz mi, hochu, znáš nějaké lidi, o nichž se říká, 
že jsou nevděční?64

„Jistě,66 odpověděl chlapec.
„A tak jsi takc poznal, za jaké jednání dostali toto 

jméno?66

„Ano,66 přisvědčil Lamproklés. „Jako nevděčné ozna
čují lidé ty, kteří nesplácejí dobrodiní, jež jim bylo pro
kázáno, když k tomu mají možnost.66

„A nezdá se ti, že by měli být nevděční považováni 
za nespravedlivé?66

„To rozhodne,66 souhlasil Lamproklés.
„A jestlipak jsi už někdy uvažoval o tomhle: prodat 

do otroctví přítele je pokládáno za nespravedlivé, kdežto 
prodat nepřítele za spravedlivé. Není obdobně nespra
vedlivý nevděk k přátelům, kdežto nevděk k nepřáte
lům je spravedlivý?66

„Nepochybně,66 řekl Lamproklés. „Mně se dokonce 
zdá, že nespravedlivý je každý, kdo se nepokouší oplatit 
dobrodiní, ať už mu je prokázal přítel, nebo nepřítel.66

„Jestliže to je takové, je tedy nevděk naprosto jasná 
nespravedlivost ?66

Lamproklés souhlasil.
„Ten, kdo neoplácí dobrodiní, je tedy tím nespraved

livější, čím větší ono dobrodiní bylo?66

I s tím Lamproklés souhlasil.
„A dostalo se někomu od druhého víc dobrého než 

dětem od rodičů? Rodiče jim dali existenci, bez nich 
by nebyli na světě, neviděli by tolik krásy a neměli by
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účast na té spoustě dobrých věcí, kolik jich bohové 
lidem poskytují a jimž přisuzujeme tak velkou důle
žitost, že se ničeho tak nebojíme jako toho, abychom 
o ně nepřišli. A důvodem, proč vlády ustanovily smrt 
jako trest za největší zločiny, je přesvědčení, že není 
účinnější prostředek, jak omezit zločinnost, než strach 
z toho, co je pro člověka nejhorší.

Jistě se nedomníváš, že lidé plodí děti jen pro rozkoš 
s tím spojenou — kdyby šlo jen o ukojení pohlavního 
pudu, k tomu je spousta příležitostí, stačí jen jít po 
ulici nebo do nevěstince. Je však zřejmé, že víc hledíme 
na to, které ženy by byly schopny dát nám nejlepší 
děti; takové si bereme za manželky a s takovými za
kládáme rodinu. Muž živí matku svých příštích dětí 
a pro budoucí potomky připravuje všechno, co pova
žuje za užitečné pro jejich život, a to v množství co 
největším; žena, když počala, nosí toto břímě, chodí 
s útěžkem, vydává v nebezpečí svůj život, se svým plo
dem se dělí o potravu, která ji živí, a když dítě s vel
kými obtížemi donosí a porodí, dává mu jíst a pečuje 
o ně, třebaže z toho nemá žádný prospěch. Ten tvoreček 
nemá ani zdání, kdo se to stará o jeho dobro; není 
dokonce ani schopen dát najevo, co potřebuje -— to 
matka vytuší, co mu může prospět, a snaží se uspo
kojit jeho přání, dlouhý čas ho kojí, dnem i nocí se pro 
něj lopotí a ani neví, jestli za to bude mít dík.

Ale nestačí jen ho živit. Když se zdá, že už jsou děti 
schopné něco pochopit, rodiče je učí všemu, co pova
žují za užitečné pro život, a když si myslí, že někdo 
jiný by byl vhodnější jako učitel, posílají je za ním 
nelitujíce peněz a pečlivě dělají všechno možné, jen aby 
se jejich děti staly co možná nejdokonalejší.66

Mladík mu na to odpověděl:
„Ale i když moje matka učinila toto všechno a ještě
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mnoho jiného nad to, nikdo by nemohl snést její drsnou 
povahu.66

„Čí drsnost je podle tebe míň snesitelná, šelmy, nebo 
matky?66 zeptal se Sokrates.

„Řekl bych matky, jde-li o takovou, jako je ta má.66

„Mnoho lidí zvířata pokousala nebo pokopala — už ti 
někdy matka způsobila bolest tohoto druhu?66

„Chraň bůh, to ne, ale má takové řeči, že by člověk 
dal já nevím co, kdyby to nemusil poslouchat.66

„Víš ty,66 připomenul mu Sokrates, „kolikrát jsi jí ty 
od malicka byl protivný svým křikem a svými nezpů
soby? Jak o tebe musila pečovat bez ohledu na to, zda 
byla noc nebo den? Co starostí jsi jí způsobil, když jsi 
byl nemocný?66

„Ale nikdy jsem jí neřekl ani neudělal nic, co by ji 
urazilo,66 bránil se Lamproklés.

„Cože? Ty si myslíš, že pro tebe je to těžší poslouchat, 
co ona říká, než pro herce, když si v tragédiích říkají ty 
nejhorší věci?66

„Já si myslím, že oni to snášejí snadněji, neboť jsou 
přesvědčeni, že při takové výměně názorů ten, kdo kárá, 
nedělá to, aby trestal, a ten, kdo hrozí, nehrozí proto, 
aby ublížil.66

„Proč se tedy na matku zlobíš, když dobře víš, že to, 
co ti říká, nejenže neříká proto, že by ji k tomu dohá
nělo nějaké nepřátelství, ale proto, že ti přeje tolik 
dobrého jako nikomu jinému? Nebo si snad myslíš, že 
tě nemá ráda?66

„To ne, to si nemyslím.66

„Proč tedy o té, která to s tebou myslí dobře, která 
se o tebe stará, jak nejlíp umí, když stůneŠ, aby ses 
uzdravil a aby ti nechybělo nic z toho, co potřebuješ, 
a navíc se za tebe tolik modlí k bohům a obětuje jim, 
co slíbila, proč tedy o ní říkáš, že má drsnou povahu?



VZPOMÍNKY NA SÓKRATA KNIHA II 69

Já si myslím, že když nejsi schopen snášet takovou 
matku, nejsi schopen snášet dobro.

Ale řekni mi,44 pokračoval Sokrates, „myslíš si, že 
je nutné vzdávat úctu někomu jinému? Nebo jsi roz
hodnut, že se nepokusíš líbit se někomu, že nebudeš 
poslouchat ani velitele v armádě ani žádného jiného 
funkcionáře?64

„Zeus je můj svědek, že jsem pro to první,44 odpo
věděl Lamproklés.

„Chceš se tedy líbit i svému sousedovi,44 ptal se dál 
Sókratés, „aby ti dal oheň, kdybys potřeboval, aby ti 
poskytl správnou podporu a aby ti ochotně a rychle 
pomohl, kdyby ses dostal do nepříjemné situace?44

„To chci,44 přisvědčil Lamproklés.
„A co když jsi na cestách nebo na moři, to ti nezáleží 

na tom, zda člověk, s kterým se tam nebo kdekoli jinde 
sejdeš, bude tvým přítelem, nebo nepřítelem, nebo sou
díš, že je nutno získat si sympatie i takových lidí?44

„Jistě na tom záleží,44 odpověděl Lamproklés.
„Tak o takové lidi jsi ochoten se starat, ale matka, 

která tě má ze všech nejraději, ti nestojí za trochu 
úcty? Nevíš, že stát se sice jinak o nevděčnost nestará 
a netrestá ji, jen se omezuje na pohrdání těmi, kteří 
neprojevují vděčnost za prokázaná dobrodiní, ale když 
někdo nectí své rodiče, ukládá mu trest, nepřipouští ho 
k úřadům a nenechává ho vládnout, protože kdyby on 
obětoval za blaho státu, nebyly by oběti přineseny se 
zbožností a ani nic jiného by nebylo vykonáno, jak se 
sluší a patří? A kdyby někdo nezdobil hrob svých ze
mřelých rodičů, i to se úředně vyšetřuje při zjišťování 
bezúhonnosti uchazečů o úřady.

A tak, milý synu, máš-li rozum, budeš prosit bohy 
za odpuštění, jestliže jsi v něčem nebyl dost uctivý 
k matce, ze strachu, že by ti i oni mohli odepřít svou
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přízeň, kdyby tě považovali za nevděčného. Před lidmi 
si budeš musit dávat pozor: kdyby přišli na to, že nedbáš 
o rodiče, všichni by tebou pohrdali a brzy bys zjistil, že 
nemáš žádného přítele. Vždyť by stačilo pouhé pode
zření, že jsi nevděčný k rodičům, a nikdo by nevěřil, že 
sklidí vděk, když pro tebe něco udělá.46

3
Sokrates domlouvá Chairekratovi, aby zíl 

se svým bratrem ve svornosti.

Chairefón a Chairekratés byli dva bratři, které Sokrates 
dobře znal. Jednou se dověděl, že se na sebe rozhněvali, 
a tak když uviděl Chairekrata, řekl mu:

,,Pověz mi, Chairekrate, patříš také k těm lidem, 
kteří považují peníze za užitečnější než bratry? Přitom 
peníze nemají rozum, kdežto bratr ano, potřebují po
moc, kdežto bratr ti může pomoc poskytnout, a navíc 
peněz máš mnoho, kdežto bratra jen jednoho.

Je také zvláštní, že se leckdo domnívá, že mu bratři 
přinášejí škodu, protože nemá jejich majetek, kdežto 
spoluobčany za to, že nemá i jejich majetek, za škodlivé 
nepovažuje; ale zatímco v tomto případě je možné 
myslit si, že je lepší být částí početného společenství 
a bezpečně vlastnit tolik, kolik stačí, než žít sám a upro
střed stálého nebezpečí být pánem veškerého majetku 
oběanů, když však jde o bratry, hned se na to zapomene. 
Každý, kdo může, kupuje otroky, aby mel pomocníky, 
a získává přátele pro případ, že by potřeboval pomoc, 
ale o bratry se nikdo nezajímá, jako by se ze spolu
občanů mohli stát přátelé, z bratří ne.

A přece k přátelství bodně přispívá, že dva lidé měli 
tytéž rodiče, že byli společně vychováni — vždyť i zví
řata, která vyrostla spolu, mají k sobě bližší vztah.
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Kromě toho i druzí lidé mají ve větší úctě ty, kteří 
mají sourozence, než jedinácky a méně si k nim dovolí.“

Na to mu řekl Chairekratés:
„Milý Sokrate, kdyby mezi námi nebyly tak velké 

rozpory, snad by se slušelo snášet se s bratrem a nevy
hýbat se mu z malicherných důvodů, protože, jak i ty 
říkáš, bratr, který je takový, jaký má být, je hodnota. 
Když mu však všechny potřebné vlastnosti chybí a on 
je všechno možné, jen ne správný bratr, proč se po
koušet o nemožné?44

Sokrates mu položil otázku:
„Ghairekrate, a to nemůže Chairefón najít sympatie 

nejen u tebe, ale u nikoho, nebo jsou také lidé, jimž je 
sympatický, a dokonce velmi sympatický?66

„Právě proto, Sokrate,66 vysvětloval Chairekratés, 
„mám plné právo ho nenávidět, že k jiným dokáže být 
příjemný, kdežto mně, ať se objeví kdekoliv, všude 
slovy i činy přináší víc škody než užitku.46

„Když se dostane kůň do rukou někoho, kdo to s ním 
neumí, a ten se přesto pokouší užívat jeho služeb, při
nese mu škodu; nepřináší stejně škodu i bratr tomu, kdo 
se pokouší jednat s ním a neumí to?66

„Jak by to bylo možné, abych neuměl jednat s bra
trem, když umím přátelsky mluvit s každým, kdo mluví 
přátelsky se mnou, a prokazovat laskavosti tomu, kdo 
je prokazuje mně? Když se však někdo pokouší týrat 
me slovy i Činy, tu nejenže nedokážu mluvit s ním 
přátelsky nebo prokazovat mu laskavosti, ale ani nejsem 
schopen pokusit se o to.66

Tu řekl Sókratés:
„To jsou divné řeči, Chairekrate. Kdybys měl u svého 

stáda psa, který by ti tam byl velmi užitečný a který 
by tvé pastýře měl rád, kdežto k tobě by se choval jak 
pominutý, jen bys přišel blíž, potlačil bys svou nelibost
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a pokoušel by ses ho uchlácholit vlídným zacházením; 
o bratrovi říkáš, že by to bylo pro tebe moc dobré, 
kdyby k tobě byl takový, jaký má být, přiznáváš také, 
že umíš lidem prokazovat laskavosti a mluvit na ne 
pěkně, a přesto se nepokusíš udělat něco, aby byl k tobě 
co nejlepší.44

Chairekratés si povzdechl:
,,Bojím se, Sokrate, že nejsem dost moudrý na to, 

abych dokázal zapůsobit na Chairefónta tak, aby ke 
mně byl takový, jak by bylo žádoucí.44

,,Já si však myslím,44 namítl Sokrates, ,,že není třeba 
vymýšlet si na něho něco složitého a neobyčejného, jsem 
přesvědčen, že bys ho získal prostředky, které máš k dis
pozici, a že by pro tebe udělal všechno na světe.44

„Jestliže jsi u mne zpozoroval nějaký kouzelný pro
středek, o kterém já sám nevím, bez meškání mi o něm 
pověz,44 prosil Chairekratés.

„Tak mi řekni, Chairekrate, co bys dělal, kdybys 
chtěl, aby te někdo z tvých známých pozval na hostinu, 
až by obětoval?44

„To je jasné, začal bych tím, že bych ho já sám pozval, 
až bych obětoval.44

„A co bys dělal, kdybys chtěl přimět některého ze 
svých přátel k tomu, aby se staral o tvé záležitosti, až 
bys byl na cestách?44

„To je jasné, že bych se staral o jeho záležitosti v době 
jeho nepřítomnosti.44

„A kdybys chtěl, aby tě nějaký cizinec hostil ve svém 
domě, až bys přišel do jeho města, co bys dělal?44

„Samozřejmě že bych ho nejdřív přijal ve svém domě, 
až by přišel do Athén, a kdybych chtěl, aby si vzal k srd
ci vyřízení mých záležitostí, kvůli nimž bych přišel, je 
jasné, že bych i to musil nejdřív udělat já pro něho.44

„Takže ty už dávno znáš všechny kouzelné pro
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středky, které mezi lidmi působí, a skrýval jsi je! Nebo 
se ti nechce začít, aby sis nezadal, kdybys první prospěl 
svému bratrovi? Pokud jde o mne, já považuji za bod
ného nejvyšší chvály toho, kdo předběhne nepřátele 
v Škodlivé činnosti a přátele v činnosti prospěšné. Kdy
bych si byl myslil, že se Chairefón lip než ty hodí 
k tomu, aby začal s usmiřováním, byl bych se dřív 
pokusil přemluvit jeho, aby se snažil získat si tvé přá
telství. Mně se však zdá, že zacneš-li s tím teď ty, budeš 
mít spíš úspěch.44

Chairekratés mu však odporoval:
,,To jsou divné řeči, Sokrate, jako bys to ani neříkal 

ty: vždyť mě vybízíš, abych začal, ačkoliv jsem mladší! 
Na celém světě se to přece dělá právě obráceně: ať jde 
o mluvení, nebo o činnost, začíná vždycky starší.44

„Jak to?44 zvolal Sokrates. „Copak není všude zvykem, 
že když mladší potká staršího, ustoupí mu z cesty, když 
sedí, vstane, přenechá mu na znamení úcty měkké le
hátko, dá mu přednost v řeči? Můj milý,44 pokračoval 
Sókratés, „nech už otálení a začni se usmiřovat s bra
trem; určitě ti vyjde okamžitě vstříc. Nevidíš, jak drží 
na svou čest a jak je ušlechtilý? Lidi bezcharakterní 
získáš nejspíš nějakým darem, ale šlechetné si nejlíp 
nakloníš, když se k nim budeš chovat přátelsky.44

Tu se zeptal Chairekratés:
„A co když se i navzdory mému úsilí vůbec nepolepší?44

„V tom případě neriskuješ nic jiného, než že se ukážeš 
jako řádný člověk, který má rád svého bratra, kdežto on 
jako ničema, který si nezaslouží, aby se pro něho udě
lalo cokoliv dobrého.

Já však věřím, že k tomu nedojde. Jsem přesvědčen, 
že až pozná, že ho vyzýváš k takovému soutěžení, vy
naloží hodně námahy na to, aby tě překonal jak dob
rými slovy, tak dobrými skutky.
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Teď se k sobě chováte tak, jako kdyby ruce, které 
bůh stvořil, aby si pomáhaly, na to zapomněly a jen se 
vzájemně v práci omezovaly, nebo jako kdyby nohy, 
stvořené z boží vůle k spolupráci, s ní přestaly a jedna 
druhé překážela. Nebyl by to vrchol hlouposti a šílen
ství, obrátit ke škodě to, co bylo stvořeno k užitku?

Já si myslím, že bratry stvořil bůh k tomu, aby si 
byli vzájemně víc k užitku než ruce, nohy, oči a ostatní 
části těla, které dal lidem po páru. Kdyby měly ruce 
uchopit současně dvě věci ležící víc než sáh od sebe, 
nedokázaly by to; nohy si nemohou současně stoupnout 
na dvě místa vzdálená od sebe víc než sáh; dokonce 
ani oci, které zdánlivě mohou dosáhnout do největší 
dálky, nejsou schopny spatřit současně to, co je za námi 
a před námi, i kdyby to bylo velmi blízko u sebe; na
proti tomu dva bratři, kteří se mají rádi, mohou sou
časně pracovat k společnému prospěchu, i když jsou 
daleko od sebe.44

4
O ceně přátelství.

Jednou jsem ho slyšel mluvit i o přátelích a zdálo se mi, 
že z toho, co řekl, by bylo možno získat velmi užitečné 
poučení, jak si pomáhat k přátelům a jak si počínat při 
styku s nimi.

Mluvil asi takto:
„Často od mnoha lidí slýchám, že upřímný a dobrý 

přítel má větší cenu než všechno bohatství, a přesto 
vidím, že se většina lidí stará o všechno možné víc než 
o to, aby měli přátele. Vidím, jak každý myslí na to, 
aby si opatřil domy, pole, otroky, stáda a různé nářadí, 
a když si to opatřil, jak se snaží udržet si to, kdež
to pokud jde o přítele, kterého prohlašují za největší
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statek, většina neuvažuje o tom, jak ho získat, ani jak 
si udržet toho, který byl získán. Stane se, že onemocní 
někdo z přátel, a může onemocnět některý otrok; a tu 
se ukáže, že někteří pozvou k otrokům i lékaře a pečlivě 
obstarávají i jiné věci potřebné pro zdraví, ale o přátele 
se moc nezajímají; když dojde k úmrtí, pro otroky se 
trápí a jejich smrt považují za velkou ztrátu, kdežto 
smrt přátel nepokládají ani za nějakou škodu. Také ne- 
nechávají^nic ze svého majetku bez ochrany a bez dozo
ru, avšak zapomínají na to, že i přátelé potřebují péči.

Vídám i jiné věci, například že lidé většinou vědí, 
kolik mají majetku, i když ho mají hodně, kdežto počet 
přátel nejenže neznají, i když jich mají pár, ale když 
se jich na něj někdo zeptá, pokoušejí se je vypočítat 
a přitom odvolávají leckoho, koho nejdřív mezi přátele 
započítali: tak myslí na své přátele!

A přece, kdybychom dobrého přítele srovnávali 
s kdejakým statkem, ukázalo by se, že všechny da
leko předstihuje. Který kůň nebo který pár volů je tak 
užitečný jako řádný přítel? Který otrok je tak oddaný 
a věrný? Který jiný majetek je tak prospěšný, ať se 
na něj podíváme z kteréhokoli zorného úhlu?

Dobrý přítel pomůže, kdykoli příteli něco chybí, ať 
už jde o zařízení nějaké soukromé záležitosti, nebo ve 
veřejném životě, zaskočí, když potřebuje někomu ji
nému něco dobrého udělat; když ho něco poděsí, je při 
něm, dělí se s ním o náklady i o námahu a vyhání 
z něho strach po dobrém i po zlém, radost z úspěchu 
ještě zvyšuje, postiženému neštěstím dodává odvahu.

V ničem ze služeb, které poskytují každému ruce, 
v ničem z toho, co oci vidí napřed, co uši slyší napřed, 
co mohou vykonat nohy, nezůstává přítel se svou po
mocí pozadu, dokonce často přítel stačil udělat za pří
tele to, co on sám za sebe neudělal, co sám neviděl,
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neslyšel nebo k čemu se nedostal. Přesto přese všecko 
snaží se někteří lidé pěstovat stromy, protože dávají 
ovoce, ale většina lidí je lhostejná a nedbalá ve vztahu 
k tomu statku, který přináší největší úrodu a který má 
jméno přítel/4

5
Rozhovor s Antistkenem o různé hodnotě 

přátel.

V jiné rozmluvě, kterou jsem slyšel při jiné příležitosti, 
snažil se (aspoň, jsem měl takový dojem) přimět po
sluchače, aby zkoumal, jakou má u svých přátel vážnost.

Když zjistil, že se kterýsi z jeho společníků nestará 
o přítele, kterého stihla chudoba, zeptal se v přítomnosti 
tohoto muže a mnoha jiných Antisthena:

„Antísthene, je stanovena pevná cena pro přátele, 
tak jako je stanovena pro otroky? Některý otrok může 
stát dvě miny, druhý taktak půl miny, další pět min, 
jiný i deset; Níkiás, syn Níkératův, prý koupil dozorce 
do stříbrných dolů za celý talent. Rád bych proto věděl, 
zda i přátelé se takto oceňují jako otroci/4

„To jistě, jak je Zeus nade mnou/4 odpověděl Anti- 
sthenés. „Já bych například dal přednost přátelství 
s jedním člověkem před dvěma minami, za dalšího 
bych vynaložil i deset min, konečně existuje jeden, za 
jehož přátelství bych dal všechno své jmění a kvůli 
němuž bych udělal všechno na světe, jen kdyby byl 
mým přítelem/4

„Když je to takové/4 pokračoval Sókratés, „bylo by 
dobré, kdyby se každý zeptal sám sebe, nač si ho cení 
jeho přátelé, a kdyby se snažil mít pro ně cenu co nej
větší, aby se ho jen tak lehko nevzdávali. Často si totiž 
přede mnou ten nebo onen stěžoval, že ho přítel zradil,
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nebo že dal přednost mne před ním člověk, kterého 
považoval za svého přítele, nebo na jiné věci toho 
druhu, a já se ptám, zda tak, jako když se prodává 
špatný otrok a prodávající ho dá za cenu, kterou ku
pující nabídne, zda by nebylo stejně výhodné zbavit se 
špatného přítele, kdyby bylo možno získat z toho víc, 
než jakou má skutečnou hodnotu. Pokud jde o dobié 
otroky, neviděl jsem, že by je někdo prodával, a stejně 
tak že by někdo zrazoval dobré přátele.*4

6
Rozhovor s Kritobálem o vybírání přátel 

a jednání s nimi.

Zdálo se mi, že se ukázala jeho duševní převaha i ten
krát, když radil, jak posuzovat vlastnosti, které mají 
mít lidé, aby stálo za to vybrat si je za přátele. Říkal 
tenkrát:

„Pověz mi, Kritobúle, kdybychom potřebovali dob
rého přítele, co bychom musili vzít v úvahu? Neměli 
bychom především hledat takového, který dokáže ovlá
dat chuť k jídlu a pití, držet na uzdě milostnou vášeň 
a nepoddávat se ospalosti a lenosti? Protože ten, kdo 
je otrokem toho všeho, není schopen plnit své povinnosti 
ani k sobě, ani k příteli.64

„Při Diovi, máš pravdu,44 souhlasil Kritobúlos.
„Ty tedy připouštíš, že je třeba stranit se člověka, 

jehož takové slabosti ovládají?44

„Rozhodně.46

„A kdo hodně utrácí a nevystačí s tím, co má, ale 
stále potřebuje, aby mu někdo pomáhal, když dostane 
půjčku, není schopen ji vrátit, a když ji nedostane, 
nenávidí toho, kdo mu nepůjčil, nezdá se ti, že i ten je 
Špatný přítel?66
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„Jistě,66 potvrdil Kritobúlos.
„Tedy i toho je třeba se stranit?46 vyzvídal Sokrates 

dále.
„To je rozhodně třeba.66

„A co když někdo sice dovede vydělat peníze, ale 
touží stále po dalším bohatství a je z toho důvodu 
asociální, protože rád bere, avšak nechce vracet?66

„Mne se zdá, že tenhle je horší než ten první.66

„A kdo z lásky k vydělávání nemá cas na nic jiného 
než na to, z čeho bude mít nějaký zisk?66

„I od toho bude nutno jít dál,66 soudil Kritobúlos, 
„protože není vůbec užiteěný tomu, s kým se stýká.66

„A kdo vyhledává spory a znepřátelil by své přátele 
kde s kým?66

„I před tím je třeba utéci, jak je bůh nade mnou.66

„A kdyby se našel člověk bez těchto vad, který by 
však neměl nic proti tomu, aby mu druhý vycházel 
vstříc, ale sám by neměl v úmyslu odvděcovat se?66

„I ten by byl naprosto neužiteěný. Jakého člověka 
si pak ale máme vybrat za přítele, Sokrate?66

„Podle mého názoru takového, který by na rozdíl 
od těch, o nichž jsme mluvili, dokázal ovládat tělesné 
žádosti, který by byl pohostinný, který by dobře radil, 
který by nechtěl zůstat pozadu za tím, kdo mu činí dob
ro, zkrátka člověka prospěšného tomu, s kým se stýká.66

„A jak bychom si mohli ověřit, Sokrate, že má tyto 
vlastnosti, ještě dřív, než bychom s ním navázali styky?66

„Když hodnotíme sochaře, nevycházíme z toho, co 
říkají, ale vidíme-li, že některý už dříve vytvořil krásné 
sochy, věříme, že bude takové tvořit i v budoucnosti,66 
odpověděl mu Sokrates.

„Podle tebe tedy člověk, který už v minulosti pro
kázal dobro přátelům, prokáže dobro i přátelům bu
doucím?66
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Sokrates mu odpověděl:
„Ano. To máš tak jako s koňmi; když vidím někoho, 

kdo dobře ovládá ty, které teď má, věřím, že bude 
stejně dobře ovládat i jiné/4

„Budiž,66 připustil Kritobúlos. „Jak vsak je třeba 
jednat, abychom si učinili přítele z toho, kdo se nám 
zdá hodný přátelství?66

„Především je třeba zkoumat vůli bohů, zda nám 
radí, abychom si z něho učinili přítele/6

„Dobrá,66 pokračoval Kritobúlos. „Když najdeme ně
koho, kdo se nám zdá vhodný a proti komu bohové nic 
nenamítají, můžeš mi říci, jak ho máme ulovit?66

„Můj bože, ne uhonit rychlým během jako zajíce, 
ani přelstít jako ptáky, ani jít na něj silou jako na 
kance. Byla by to dřina zmocnit se přítele proti jeho 
vůli, nebylo by to nic lehkého udržet si ho tím, že bys 
ho spoutal jako otroka. Lidé, s kterými se takto zachází, 
se stanou spíš nepřáteli než přáteli/6 

„A jak se stanou přáteli?66

„Jsou prý nějaká zaříkávání, kdo je zná, dokáže jimi 
očarovat ty, z nichž chce mít přátele. Jsou prý i kou
zelné nápoje, kdo je zná, může s jejich pomocí získat 
přátelství toho, koho chce/6

„A kdo by nás s tím mohl seznámit?66 
„Je to ten zpěv, který zpívaly Sirény Odysseovi 

a který jsi slyšel od Homéra. Začíná takto:
Přeslavný Odyssee, ty velká Achájů pýcho, 
sem pluj —66

„Tímto zaříkávadlem tedy, Sokrate, Sirény zadržely 
i jiné muže, takže byli oěarováni a neměli sílu odejít 
od nich?66

„To ne, tak zpívaly jen těm, pro něž vrcholem cti- 
žádostivosti byla statečnost/6

„Ty chceš nejspíš říci, že mají být u každého po
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užívány takové kouzelné formule, o nichž si nebude 
myslit, až je uslyší, že ten, kdo ho chválí, ho jimi chce 
zesměšnit.64

„To je jisté, že by byl protivnější a že by od sebe 
odpuzoval ten, kdo by člověka uvědomujícího si, jak 
je malý, ošklivý a slabý, chválil a říkal mu, že je krásný, 
velký a silný.64

„Znáš ještě nějaká jiná zaříkávání?44 ptal se dál 
Kritobúlos.

„Ne, ale slyšel jsem, že jich znal hodně Periklés, že 
s jejich pomocí okouzloval město a získával si jeho 
lásku.66

„A jak si získal lásku Athén Themistoklés?44

„Rozhodně ne kouzly, ale svými zásluhami o ně.44

„Jestli ti dobře rozumím, Sokrate, tvrdíš, že chceme- 
li si získat přátelství dobrého člověka, musíme se sami 
stát dobrými jak v řeči, tak v činech.44

„A tys považoval za možné,44 zeptal se Sokrates, 
„aby si někdo špatný získal přátelství dobrých lidí?44

„Ano,64 odpověděl Kritobúlos, „neboť jsem viděl, že 
učitelé řečnictví, kteří za mnoho nestáli, byli přáteli 
dobrých řečníků a lidé neschopní velet vojsku že byli 
kamarády vynikajících velitelů.44

„Abychom se vrátili k tématu naší rozmluvy: znáš 
někoho, kdo je sám neužitečný, a přitom dokáže učinit 
užitečnými své přátele?44

„To určitě ne, Zeus je můj svědek,64 prohlásil Kri
tobúlos. „Ale jestliže je nemožné, aby špatný člověk 
získal přátele po všech stránkách dokonalé, zajímalo by 
mě, zda je možné, aby se řádný člověk stal snadno 
přítelem jiných řádných lidí.44

„Tvé znepokojení, Kritobúle, je zaviněno tím, že 
Často vidíš, jak jedinci jednající správně a stranící se 
Čehokoli nečestného žijí v nešváru, místo aby se přáte
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lili, a jsou jeden na druhého horší než lidé, kteří za nic 
nestojí.44

„A takový vztah není jen mezi jednotlivci,44 pozna
menal Kritobúlos, „ale i státy, které víc než co jiného 
pěstují dobro a snaží se zabránit každé špatnosti, jsou 
ve válečném stavu.

Když o tom uvažuji, přechází xně chuť shánět přátele. 
Na jedné straně totiž vidím, že špatní nemohou být 
přáteli: a jak by se také mohli stát přáteli lidé nevděční, 
nedbalí, chamtiví, nespolehliví nebo nezdrženliví? Po
dle mého názoru mohou k sobě být špatní lidé spíš 
nepřáteli než přáteli.

Avšak na druhé straně nemohou podle tvého tvrzení 
špatní lidé uzavřít přátelství ani s dobrými; jak by se 
také mohli ti, kteří se dopouštějí špatností, spřátelit 
s těmi, kteří zlo nenávidí?

Jestliže se potom i ctitelé ctnosti sváří o prvenství 
v obci a ze závisti se vzájemně nenávidí, kteří lidé tedy 
budou přáteli, mezi kterými lidmi se najde náklonnost 
a věrnost?44

„Milý Kritobúle,44 řekl mu Sokrates, „to je složitá 
otázka. Některé složky lidské povahy míří k přátelství, 
neboť lidé potřebují jeden druhého, cítí jeden s druhým, 
stojí při sobě, a když si to uvědomují, jsou jeden dru
hému vděčni. Jsou tu však také složky, které v sobě 
mají prvek boje, neboť považují stejné věci za krásné 
a dobré, bojují o ně a z nesvornosti se stávají soupeři.

Spor a hněv vedou k válce, stejně jako nemírná láska 
k bohatství vede k nepřátelství a závist k nenávisti.

Přesto však ze všech těchto neshod se vynoří přátel
ství a spojí dobré a šlechetné lidi dohromady. Jejich 
mravní založení způsobuje, že se raději spokojí s málem, 
jen když se kvůli tomu nemusí namáhat, než aby se 
válkou stali pány všeho. Bez rozmrzelosti se dělí o jídlo
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a pití, i když sami mají hlad a žízeň. V lásce kc krásným 
mladíkům se umějí ovládat, takže nezarmoutí ty, kteří 
si to nezaslouží. Prosti hamižnosti dokáží nejen půjčovat 
peníze bez lichvářských úroků, ale i jeden druhého obda
rovat. Dovedou také urovnávat spory mezi sebou tak, 
že to nejen žádného nemrzí, ale mají z toho dokonce 
oba prospěch a hněv potlačují dřív, než propukne tak, 
aby toho litovali. Závist úplně odstraňují, dávají svůj 
majetek přátelům k dispozici a majetek přátel považují 
za vlastní.

Není pak naprosto přirozené, že spolěují-li se v zájmu 
své politické kariéry lidé správní a čestní, nejenže to 
není Škodlivé, ale je to dokonce prospěšné?

Ti, kteří v obcích touží po poctách a vládě, aby měli 
příležitost přivlastňovat si cizí majetek, působit spolu
občanům násilí a užívat života, jsou nespravedliví ni
čemové neschopní snést se s ostatními.

Jestliže naproti tomu někdo chce dosáhnout čestného 
úřadu ve své obci proto, aby jednak sám nemusil snášet 
křivdu, jednak mohl pomáhat svým přátelům v tom, 
co je spravedlivé, a aby se jako úředník pokusil být 
vlasti prospěšný, proč by takovému člověku nemělo 
být dovoleno spojit se s jiným, sobě podobným? Copak 
by mu společenství s řádnými lidmi znemožnilo být pro
spěšný přátelům? Nebo by byl méně schopný prospívat 
státu, maje za spolupracovníky řádné občany?

Právě naopak; vždyť už při sportovních soutěžích je 
jasné, že kdyby ti nejsilnější mohli jít spojeni proti 
slabším, vyhráli by ve všech závodech a odnesli by si 
všechny ceny. Ve sportu to není dovoleno, ale v politice, 
kde mají převahu řádní občané, se nikomu nezakazuje 
spojit se s kýmkoliv, s kým by chtěl sloužit blahu státu. 
Proč by tedy nemělo být užitečné převzít vedení ve 
státě ve spolku s nejlepšími a mít je raději za společníky
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a spolupracovníky v každém počínání než za protivníky?
A ještě jedna vec je jasná: každý, kdo půjde do války, 

bude potřebovat spojence, a bude jich potřebovat tím 
víc, čím statečnější a lepší budou jeho nepřátelé. S těmi, 
kteří chtějí s námi táhnout do války, je třeba jednat 
dobře, aby jejich horlivost neochabla, a je rozhodně 
lepší prokazovat dobro menšímu poctu těch nejlepších 
než velkému množství horších, protože špatní potřebují 
mnohem víc dobrodiní než řádní.

A tak s chutí do toho, Kritobúle,44 pokračoval Só- 
kratés, „snaž se stát se dobrým, a až se jím staneš, 
pokus se ulovit lidi řádné a šlechetné. Možná že ti i já 
budu moci být prospěšný při tomto lovu na řádné lidi, 
vždyť jsem náchylný k lásce. Je to zvláštní, že když 
mě to k někomu přitahuje, vynaložím veškerou energii 
na to, abych si získal lásku toho, koho miluji, aby po 
mně toužil ten, jehož společnost si přeji já. Věřím, že 
i ty pocítíš toto nutkání, až zatoužíš získat si něčí ná
klonnost, a proto přede mnou nezatajuj, cí přátelství 
bys chtěl mít, neboť myslím, že nejsem nezkušený v lovu 
na lidi, protože se snažím zalíbit se tomu, kdo se líbí
mně.64

Kritobúlos mu na to odpověděl:
„Takové poučení jsem si už dávno přál, Sokrate, 

zvlášť když mi tytéž znalosti stačí na získání lidí dob
rých duší i krásných těl.64

A Sókratés řekl:
„Milý Kritobúle, k mým znalostem nepatří vědět, 

jak přimět krásné lidi, aby snesli tobo, kdo po nich 
vztahuje ruce. Jsem přesvědčen, že lidé prchali před 
Skyllou právě proto, že se po nich natahovala. Naproti 
tomu před Sirénami se prý každý zastavil a okouzlen je 
poslouchal, protože po nikom nevztahovaly ruce, ale 
každého vábily zdálky svým zpěvem.66

i
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Kritobúlos řekl:
„Já nebudu po nikom vztahovat ruce; znáš-li však 

nějaký prostředek vhodný k získávání přátel, musíš mě 
s ním seznámit/4

„A nebudeš klást ústa na ústa?44 ptal se Sokrates.
„Bud bez starosti/4 uklidňoval ho Kritobúlos. „Ni

koho nebudu líbat, ledaže by byl krásný.44

„Vidíš, Kritobúle/6 potřásl hlavou Sokrates, „teď jsi 
vyslovil pravý opak toho, co jsi měl. Krásní lidé si totiž 
nenechávají takovou dotěrnost líbit, kdežto oškliví to 
uvítají s velkou radostí, domnívajíce se, že jsou nazý
váni krásní pro svou krásu duševní/6

Nato řekl Kritobúlos:
„Tak dobrá, jeden polibek dám krásným a tisíc jich 

dám dobrým, jen už se uklidni a nauč me umění, jak 
lovit přátele/4

„Chceš-li se tedy stát něčím přítelem, Kritobúle/4 
zeptal se Sokrates, „dovolíš mi, abych mu řekl, že si ho 
vážíš a že toužíš být jeho přítelem?44

„Jen mu to řekni/4 svolil Kritobúlos. „Vždyť vím, 
že nikdo nepocítí nenávist k tomu, kdo ho chválí/4

„A když na tebe ještě povím,44 dodal Sokrates, „že 
k němu cítíš náklonnost, protože si ho vážíš, nebudeš si 
myslit, že tě pomlouvám?44

„Naopak,44 uklidňoval ho Kritobúlos, „i já cítím ná
klonnost k tomu, o kom se domnívám, že mi je nakloněn.44

„Toto všechno budu tedy moci o tobě říci těm, z nichž 
budeš chtít učinit své přátele/4 řekl Sókratés. „Když mi 
ještě dovolíš říkat o tobě, že se staráš o své přátele, že 
te nic tak netěší jako dobří přátelé, že si na krásných 
skutcích přátel nezakládáš o nic míň než na svých vlast
ních a z jejich prospěchu nemáš menší radost než ze 
svého, že ti nic není zatěžko, když můžeš přátelům 
v něčem pomoci, že podle tvého pojetí ctí muže je pře
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konávat přátele v dobrých skutcích a nepřátele v či
nech zlých, myslím, že ti budu velmi užitečným pomoc
níkem při lovu na dobré přátele-46

„Proč mi to říkáš?44 divil se Kritobúlos. „Jako by 
nebylo v tvé moci říkat o mně, co chceš!46

„Zeus je můj svědek, že to není v mé moci; tak jsem to 
jednou slyšel od Asnasie. Tvrdila, ž$ dobré dohazovaěky_ 
mají úspěch při zprostředkování manželství proto, že je
jich vychvalování sn^ub^ců Upovídá pravdě. Chválit 
někoho lživě není jejich zvykem, protože oklamaní man
želé nenávidí jeden druhého i tu, která je svedla dohro
mady. Já jsem přesvědčen, že její postřeh je správný, 
a myslím, že když tě budu chválit, nesmím o tobě říci 
nic, co by nebvlo pravda.44

„Ty jsi mi pěkný přítel, Sokrate, když mi chceš po
moci jen tenkrát, budu-li mít vlastnosti potřebné k zís
kávání přátel, a v opačném případě bys nebyl ochoten 
něco si vymyslit, abys mi tím prospěl!44

A Sókratés se zeptal:
„A jak ti, Kritobúle, podle tebe víc pomohu: když 

budu k tvé chvále říkat věci, které nejsou pravdivé, ne
bo když tě budu přemlouvat, aby ses pokusil stát se 
dobrým Člověkem? Jestli ti to není jasné, podívej se na 
to z tohoto hlediska.

Když tě budu chtít spřátelit s nějakým majitelem lodi 
a budu tě vynášet nepravdivou chválou a tvrdit, že jsi 
dobrý kormidelník, takže on uvěří a svěří ti lod, třebaže 
ji neumíš řídit, máš nějakou naději, že nepřivedeš do 
záhuby sebe i lod? Nebo kdybych na veřejné schůzi 
lhal a přemluvil občanstvo, aby ti svěřilo správu státu 
jako člověku znalému vojenství, soudnictví i veřejných 
záležitostí, co myslíš, že by se stalo pod tvou vládou 
s tebou i s celým státem? Nebo kdybych v soukromých 
hovorech lživým tvrzením, že jsi zkušený a svědomitý
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hospodář, přiměl některé občany k tomu, aby ti svěřili 
správu svého majetku, kolik škody bys napáchal a jak 
by ses zesměšnil, kdybys mel podat důkaz svých schop
ností!

Rozhodně neikratšh neijistějiŠí a nejkrásnejší cesta, 
chceš-li se, Kritobúle, zdát dobry, je pokusit se opravdu 
b^t dobrý. Zamyslíš-li se nad vlastnostmi, které jsou 
mezi lidmi prohlašovány za ctnosti, zjistíš, že všechny 
lze zvětšit učením a cvikem."*?1^r*myslíin, že si jinak 
počínat nemůžeme; máš-li jiný názor, řekni mi ho.44

Kritobúlos uzavřel rozhovor těmito slovy:
„Musil bych se stydět, Sokrate, kdybych proti tomu 

měl nějaké námitky, protože by nebyly ani rozumné, ani 
pravdivé.64

7
Sókratés doporučuje Aristarchovi, aby se věnoval 

užitečné činnosti, fcřerd zajistí jeho rodině blahobyt, 
vzájemné uznání a spokojenost.

Nesnáze přátel pramenící z bezradnosti se snažil odstra
ňovat rozumnými radami, pramenící z nedostatku po
vzbuzováním, aby si podle možností vzájemně pomáhali. 
I o této stránce jeho působení povím, co o něm vím.

Jednoho dne zpozoroval, jak se Aristarchos mračí. 
Řekl mu:

„Mám dojem, Aristarchu, že tě něco tíží. Měl by ses 
se svými potížemi svěřit přátelům, snad bychom ti i my 
mohli v něčem ulehčit.66 

Aristarchos mu odpověděl:
„Jsem ve velké tísni, Sokrate. Po vypuknutí občan

ské války mnoho mužů uteklo do Pciraiea a ke mně se 
uchýlily sestry, neteře a sestřenice, které zůstaly v Athé
nách, takže nás je v domě čtrnáct, otroky nepočítaje.
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Nemáme žádné příjmy z hospodářství, protože toho se 
zmocnili nepřátelé, ani z domů v Athénách, neboť ve 
městě zůstalo málo lidí. Movitý majetek nikdo nekoupí, 
není kde si vypůjčit peníze — to by člověk spíš našel něco 
na ulici, kdyby hledal, než by dostal půjčku. Je to zlé, 
Sokrate, dívat se, jak vlastní příbuzní strádají, a uživit 
tolik lidí není za těchto poměrů možná.46

Když to Sokrates vyslechl, zeptal se:
,,Jak je to možné, že Keramón, který živí tolik lidí, 

je schopen nejen obstarat všechno potřebné pro sebe 
i pro svou rodinu, ale dokonce mu ještě přebývá, takže 
z toho bohatne, a ty při stejném poctu členů domácnosti 
máš strach, že z nedostatku potřebných věcí pomřete 
hladem?44

,,Při Diovi, on živí otroky, já svobodné občany!44

„A kdo myslíš, že je lepší, svobodní lidé v tvé domác
nosti, nebo otroci u Keramóna?44

„Já myslím,44 řekl Aristarchos, „že ti moji svobod
ní *6 ni.

„A není to hanba,44 zeptal se Sókratés, „žc on díky 
horším lidem bohatne, kdežto ty jsi v bídě, ačkoliv máš 
kolem sebe mnohem lepší lidi?44

„On ovsem živí řemeslníky, kdežto já osoby vycho
vané svobodně!44

„A řemeslníci umějí dělat něco užitečného?44

„Ovšem.44

„Pečivo z ječné mouky je užitečné?44

„A jak!44

„A chléb také?44

„Ani o trochu míň!44

„A mužská a ženská himatia, chitónisky, chlamydy 
a exómidy?44

„To všechno je velmi užitečné.44

„A lidé v tvé domácnosti neumějí nic z toho dělat?44
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„Jakpak by ne, umějí myslím všechno/4
„Copak nevíš, že jediná z těchto činností, výroba ječ

ného pečivá, umožňuje Nausikleovi živit sebe a všechny 
lidi v domě, dále krmit velký počet prasat a hovězího 
dobytka, a ještě mu zbývá tolik, že může často nabíd
nout obci leitúrgie? Že Kyrébos z pečení chleba vydržuje 
celý dům a žije si přepychově, Démeás z Kollytu že má 
obživu ze šití chlamyd, Menón z šití plášťů a většina lidí 
v Megarách ze šití exórnid?44

„To proto,44 namítl Aristarchos, „že tihle lidé kupují 
otroky barbarského původu, mají je u sebe a nutí je vy
konávat práci, která je pro ně výhodná, kdežto já mám 
v domě svobodné lidi a ještě k tomu příbuzné!44

„A protože jsou svobodní a příbuzní,44 ptal se dále 
Sokrates, „myslíš si, že je slušné, aby nedělali nic jiného 
než jedli a spali? Zjistil jsi snad, že žijí lépe a jsou šťast
nější ti z ostatních svobodných lidí, kteří si zařídili život 
tak jako tví příbuzní, než ti, kteří se věnují činnostem, 
které považují za užitečné pro život? Nebo jsi poznal, že 
netečnost a nedbalost pomáhá lidem naučit se, co jc 
třeba vědět, zapamatovat si, co se naučili, být zdraví 
a tělesně silní a opatřit si a udržet to, co je pro život 
užitečné, kdežto pracovitost a pečlivost nejsou k ničemu 
dobré?

ňikáŠ, že ženy v tvém domě znají různá řemesla. Na
učily se jim jako něčemu pro život neužitečnému proto, 
aby nic z toho v životě nedělaly, nebo naopak aby se 
jimi zabývaly a měly z nich prospěch? Co dělá lidi rozum
nějšími, nečinnost, nebo obrácení pozornosti k věcem 
užitečným? Kdypak jsou lidé spravedlivější, jsou-li za
městnáni, nebo uvažují-li s rukama v klíne o tom, co by 
potřebovali? Teď například ani ty nemiluješ ty ženy, ani 
ony nemilují tebe (to je aspoň můj dojem): ty si o nicli 
myslíš, že jsou pro tebe přítěží, a ony vidí, že jsi kvůli
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nim celý nesvůj. Je nebezpečí, že to povede k stále větší 
roztržce a že dřívější pocit vděčnosti pozvolna zmizí.

Budeš-li však trvat na tom, aby pracovaly, budeš je 
mít znova rád, až uvidíš, že ti jsou užitečné, a jejicb po
měr k tobě bude také srdečnější, budou-li mít pocit, že 
z nich. máš radost, s potěšením budete vzpomínat na to, 
co jste si už dřív dobrého udělali, vděčnost se zvětší 
a váš vzájemný vztah bude přátelštější a důvěrnější.

Kdyby ovšem měly dělat nějakou ponižující práci, to 
by bylo samozřejmě lepší zemřít. Ony však, jak se zdá, 
znají práce, které jsou považovány za nejkrásnější a pro 
ženu nejvhodnější, a každý dělá to, co umí, s nejmenší 
námahou, s největší rychlostí, nejkrásněji a s největším 
potěšením.

Už na nic nečekej a navrhni jim to; bude to výhodné 
pro tebe i pro ně a ony na to přistoupí s radostí, o tom 
jsem přesvědčen.46

„Namouduši, Sokrate,44 pravil Aristarchos, „zdá se 
mi, že mluvíš správně. Dřív jsem se nemohl rozhodnout 
vypůjčit si peníze, protože jsem věděl, že až vypůjčenou 
Částku spotřebuji, nebudu moci ji vrátit, teď se mi však 
zdá, že se do toho mohu pustit, abych měl kapitál do 
začátku.44

Hned si opatřil peníze a nakoupil vlnu. Zeny snídaly 
během práce, obědvaly po jejím ukončení, už nebyly 
mrzuté, ale veselé, už se na sebe nedívaly křivě, ale 
s úsměvem, Aristarcha měly rády jako svého zachránce 
a on si jich vážil jako platných Členů domácnosti. Nako
nec přišel k Sokratovi a pln radosti mu všechno vypra
voval, i to, že mu vytýkají, že on jediný v celém domě jí 
a nic nedělá. Sókratés mu řekl:

„Tak proč jim nepovíš tu bajku o psovi? Když ještě 
zvířata mluvila, řekla prý ovce pánovi:

,Počínáš si opravdu podivně. Nám, které ti dáváme
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vlnu, jehňata, sýr, nedáváš nic kromě toho, co si gamy 
utrhneme ze země, ale se psem se dělíš o své jídlo, ačko
liv ti nic takového neposkytne/

Pes to slyšel a řekl ovcím:
,Při Diovi, já vás přece chráním, aby vás žádný Člověk 

neukradl a aby vás žádný vlk neroztrhal. Kdybych vás 
nehlídal, ani pást byste se nemohly ze strachu, že zahy
nete/

A tak prý ovce uznaly, že psovi patří první místo.
I ty jim tedy řekni, že je hlídáš a že se o ně staráš jako 

ten pes, že nedovolíš, aby jim někdo ublížil, takže mohou 
žít v bezpečí a věnovat se v klidu své práci/4

8
Sókratés rozmlouvá s Euthérem o zodpovědnosti.

Když jednou Sókratés spatřil starého přítele, kterého už 
dlouho neviděl, zavolal na něho:

„Kde se tu bereš, Euthére?44

Ten mu odpověděl:
„Po skončení války jsem se vrátil a žiji ted tady, So

krate. Pozemky, které jsme měli za hranicemi, nám byly 
zabaveny, v Attice mi otec nic neodkázal, a tak jsem teď 
po návratu nucen vydělávat si na živobytí prací svých 
rukou. Je to ovšem pořád lepší než chodit po lidech a pro
sit, zvlášť když nemám nic, na co bych si mohl vypůjčit/*

„A jak dlouho myslíš, že ti bude tělo sloužit, abys mohl 
pracovat za mzdu a tak se živit?44

„Ví bůh, že už dlouho ne/4 posteskl si Euthéros.
„Je jasné,44 pokračoval Sókratés, „že až budeš starší, 

budeš stále potřebovat peníze na útratu, ale nikdo ne
bude chtít dávat ti mzdu za fyzickou práci/4

„To je pravda,44 musil připustit Euthéros.
„Pak by bylo lepší/4 řekl Sókratés, „abys už tecT myslil
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na zaměstnání, které by ti pomohlo k dostatečnému vý
dělku, i když zestárneš, abys šel za někým, kdo má větší 
hospodářství a potřebuje někoho, kdo by mu pomáhal 
dozírat na ně, a abys mu byl užitečný tím, že bys dohlížel 
na práci a pomáhal při sklizni úrody a při hlídání majet
ku; on by ti za tvou pomoc pomohl zas jinak.64

„Milý Sokrate, já bych si špatně zvykal na otroctví.66

„Ale ti, kteří stojí v čele obcí a starají se o obecní zá
ležitosti, nejsou proto považováni za větší otroky než 
ostatní, ale naopak za občany svobodnější.66

„Sokrate, já zkrátka vůbec nestojím o to, být někomu 
zodpovědný,66 vysvětloval Euthéros.

„Jenže ono není nikterak lehké najít práci, při které 
by člověk neměl zodpovědnost. Je těžké nejen zhostit se 
něj aké práce tak, aby člověk v ničem neudělal chybu, ale 
i najít nezaujatého soudce, když člověk udělal něco bez 
chyby. Já bych se ostatně divil, kdyby se ti povedlo vy
hnout se bez nesnází výtkám v tom, co právě teď děláš.

Musíš se tedy snažit vyhnout se svárlivým lidem a vy
hledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou stačíš, a 
nepouštět se do takové, která je nad tvé síly a schopnosti; 
co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li 
takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k odpověd
nosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a bxideš žít bez 
potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.66

9
Sokrates radí Kritónovi, jak se zajistit 

proti obvinění křivých žalobců.

Vím také, že Sókratés jednou slyšel od Kritóna, jak 
těžko se žije v Athénách Člověku, který se chce starat 
jen o své záležitosti.

„Teď například,66 povídal Kritón, „na mne pár lidí



92 XENOFÓN

podalo žalobu, ne snad proto, že bych. jim byl nějak 
ukřivdil, ale protože si myslí, že jim raději dám nějaké 
peníze, než bych se nechal vláčet po soudech/4

Sokrates se ho zeptal:
„Řekni mi, Kritóne, chováš psy, aby ti odháněli vlky 

od stád?66

„Samozřejmě,66 potvrdil Kritón, „živit je se vyplatí 
spíš než neživit je/6

„A neživil bys také člověka, který by chtěl a byl scho
pen držet od tebe daleko lidi, kteří by se pokoušeli křiv
dit ti?66

„Docela rád,66 přiznal se Kritón, „jen kdybych se ne
bál, že se obrátí proti mně/6

„A proč?66 divil se Sokrates. „Neuvědomuješ si, že je 
mnohem příjemnější a užitečnější, když si člověk pomůže 
k prospěchu tím, že se zavděčí někomu jako jsi ty, než 
když si z něho udělá nepřítele? Ber na vědomí, že tu jsou 
muži, jejichž velikou ctižádostí je počítat tě mezi své 
přátele/6

Po tomto rozhovoru se sešli s Archedémem, který byl 
chudý, přestože dovedl velmi obratně mluvit i pracovat. 
Nebyl totiž schopen těžit z čehokoli, na to byl příliš Čest
ný; říkal, že nejlehčí způsob, jak si pomoci k penězům, je 
vyrazit je ze sykofantů.

Když potom Kritón sklízel pšenici, připravoval oli
vový olej nebo víno, když stříhal vlnu nebo sklízel z polí 
něco potřebného pro živobytí, dával z toho něco Arche- 
démovi; kdykoli obětoval bohům, zval ho k sobě, a při 
všech takových příležitostech si ho velmi hleděl. Archc- 
démos považoval Kritónův dům za své útočiště a velmi 
si ho vážil.

Hned také objevil mnoho nepravostí, jichž se dopustili 
udavači, kteří osočovali Kritóna, a také našel mnoho 
jejich nepřátel. Proti jednomu z udavačů podal veřejnou
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žalobu, za niž by musil být odsouzen k trestu nebo k po
kutě. Ten si byl vědom, že má na svědomí mnoho provi
nění, a dělal všechno možné, aby se Archedéma zbavil. 
Archedémos se však nenechal setřást, dokud onen udavač 
nepřestal Kritóna pronásledovat a dokud jemu nedal 
peníze.

Protože Archedémos prosadil toto a ještě leccos po
dobného, hned mnoho přátel prosilo Kritóna, aby jim ho 
půjčil jako strážce, tak jako když má některý pastýř 
dobrého psa, chtějí i ostatní pastýři pást svá stáda blízko 
něho, aby mohli užívat jeho služeb, A Archedémos se 
rád zavděčoval Kritónovi. Tak měl pokoj nejen Kritón, 
ale i jeho přátelé.

Když pak někdo z těch, kteří ho nenáviděli, Arche- 
démovi vyčítal, že Kritónovi pochlebuje, protože se má 
od něho dobře, odsekl mu:

„Co je špatné: když člověk, kterému prokázali řádní 
lidé dobro, toto dobro jim oplácí, učiní si z nich přátele 
a nemá nic společného se špatnými, nebo když se po
kouší řádným lidem ublížit a znepřátelit se s nimi, spolu
pracuje se špatnými a snaží se učinit si z nich přátele 
a stýkat se s nimi místo se řádnými?66

Od té doby byl Archedémos jedním z Kritónových 
přátel a ostatní Kritónovi přátelé ho měli ve velké váž
nosti.

10
Sókratés přemluví Diodóra, aby pomohl Hermogenovi 

a získal v něm dobrého přítele.

Vím také o tomto Sokratově rozhovoru s jeho přítelem 
Diodórem. Zeptal se ho jednou:

„Pověz mi, Diodóre, když ti některý otrok uteče, sta
ráš se o to, abys ho dostal zpátky?66
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„Ovšem, svolám také jiné lidi a slíbím odměnu tomu, 
kdo ho přivede zpět.46

„A co když ti některý otrok onemocní, ošetřuješ ho 
a zavoláš lékaře, aby neumřel?44

„Zajisté,44 potvrdil Diodóros.
„A když některý z tvých známých, který má mnohem 

větší cenu než otroci, je v nebezpečí, že umře hladem, 
nemyslíš, že by se slušelo, aby ses postaral o jeho zá
chranu? Znáš přece Hermogena a víš, že není neuznalý 
a že by se styděl, kdyby od tebe dostal pomoc a neopla
til ti to. A potom, mít ochotného pomocníka, oddané
ho, věrného, vždy hotového vykonat, co se mu přikáže, 
a nejen ochotného vykonat, co se mu přikáže, ale tako
vého, který dokáže sám od sebe být prospěšný, který 
umí předvídat a radit, to je myslím lepší než mít mnoho 
otroků. Dobří hospodáři tvrdí, že je třeba kupovat ten
krát, když je možno dostat věc velké hodnoty lacino. 
A nyní vlivem poměrů je možno získat velmi lacino 
dobré přátele.44

Tu řekl Diodóros:
„Mluvíš opravdu pěkně, Sokrate, jen řekni Hermoge- 

novi, aby ke mně přišel.44

„Ale to ne, u Dia; já totiž za prvé považuji za správ
nější, když půjdeš ty za ním, než abys ho pozval k sobe, 
a za druhé si myslím, že z toho budeš mít větší prospěch 
ty než on.44

A tak šel Diodóros k Hermogenovi; nestálo ho to moc, 
a přitom získal přítele, který si dal záležet na tom, aby 
mu každým slovem i činem prospěl a udělal mu radost.
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KNIHA TŘETÍ

1
Kdo touží po úřadě, musí si získat vzdělání.

Nyní vyložím, jak Sókratés pomáhal těm, kteří usilovali 
o dosažení veřejných úřadů, tím, že je povzbuzoval ke 
svědomitému vykonávání funkcí, jichž se domáhali.

Když jednoho dne slyšel, že přichází do města Dioný- 
sodóros a slibuje, že bude vyučovat strategii, řekl jed
nomu ze svých přátel, o němž věděl, že by rád získal 
v obci úřad stratéga:

„Není to hezké, můj mladý příteli, že se člověk, který 
chce být ve své obci stratégem, nestará o to, aby se se
známil s povinnostmi stratéga, i když k tomu má mož
nost. Daleko větším právem by byl takový člověk svou 
obcí trestán než ten, kdo by se pustil do zhotovování 
soch, aniž by napřed studoval sochařské umění, protože 
v době válečného nebezpečí je celá obec v rukách stra
téga, a když on zastává svůj úřad dobře, je přirozeně 
všechno v naprostém pořádku, kdežto když dělá chyby, 
vznikají z toho velké škody. Není tedy spravedlivé, aby 
byl potrestán, kdo nedbá o získání potřebných vědo
mostí, a přece usiluje o to, aby byl zvolen?44

Těmito slovy ho přiměl, aby se šel učit.
Když kurs skončil a mladík se vrátil, Sókratés o něm 

žertem říkal:
„Nezdá se vám, přátelé, že i tento mladý muž má 

důstojnější vzhled, když se naučil strategii, tak jako byl 
podle Homérových slov Agamemnón důstojný? Vždyť 
tak jako ten, kdo se naučil hrát na kitharu, je kitharista
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i tenkrát, když na ni nehraje, a stejně tak kdo se naučil 
léčit, je lékař, i když neléčí, právě tak tento člověk je od 
této chvíle stratég, i když ho nikdo nezvolí. Naproti 
tomu kdo nemá potřebné vědomosti, není ani stratég, 
ani lékař, ani kdyby ho všichni lidé zvolili. Avšak,44 po
kračoval Sókratés, „abychom i my byli víc seznámeni 
s věcmi války (co kdyby byl některý z nás někdy taxiar- 
chem nebo lochagem?), pověz nám, odkud začal tvůj 
učitel ty své výklady o umění velitelském.44

„Právě odtamtud, kde potom skončil. Poučoval mě 
totiž jen o taktice a o ničem jiném.44

„To je ovšem jen malá část vojenské vědy,44 konstato
val Sókratés. „Ve skutečnosti musí stratég umět připra
vovat vše, co k válce patří, opatřovat všechny potřeby 
pro vojáky, musí být vynalézavý, pohotový, pečlivý, vy
trvalý, bystrý, laskavý i drsný, upřímný i lstivý, opa
trný i zchytralý, marnotratný i hrabivý, štědrý i lakomý, 
musí se umět bránit i útočit, k tomu musí mít ještě 
mnoho dalších vlastností vrozených i získaných učením, 
má-li to být opravdu dobrý stratég.

Samozřejmě i znalost taktiky je výborná, neboť je 
velký rozdíl mezi vojskem seřazeným a neseřazeným, tak 
jako neuspořádané kameny, cihly, dříví a malta, nahá
zené páté přes deváté, nejsou k ničemu, kdežto když se 
to urovná, když se dá dospod a navrch to, co nehnije 
a neměkne, totiž kameny a malta, a doprostřed cihly 
a dříví, tak jako se to dělá, když se staví, tu vznikne ně
co, co má velkou cenu, obytný dům.44

„Přišel jsi na výstižné přirovnání, Sokrate,44 uznale 
řekl mladík. „I ve válce je třeba zařadit do prvních a po
sledních řad ty nejlepší a doprostřed ty nejhorší, aby je 
jedni táhli za sebou a druzí strkali před sebou.44

„Jen jestli tě také naučil rozeznávat statečné od zba
bělých! K čemu by ti jinak bylo dobré to, co ses naučil?
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Protože kdyby ti například řekl, že máš dát na začátek 
a na konec nejlepší peníze a doprostřed ty nejhorší a ne
naučil tě napřed rozeznávat pravé mince od falešných, 
neměl bys z takového poučení žádný užitek.66

„Ale to mě nenaučil, Zeus je můj svědek! Proto je 
třeba, abychom sami určovali, kdo je statečný a kdo 
zbabělý.66

„Neměli bychom hledat způsob, jak se vyhnout omy
lům při tom určování?66 zeptal se Sókratés.

„To bych rád,66 přiznal se mladík.
„Kdyby bylo třeba ukrást peníze,66 pokračoval Só

kratés, „nebylo by správné takové rozestavení, při kte
rém bychom do první řady postavili lidi nejvíc chtivé 
peněz?66

„Myslím že ano.66

„A koho bychom postavili na místo ohrožené nebezpe
čím? Neměli bychom zařadit na první místo lidi nejcti- 
žádostivějŠí?66

„Jistě,66 přisvědčil mladík, „ti jsou kvůli pochvale 
ochotni vystavit se nebezpečí. Takoví se vůbec nescho
vávají, nýbrž všude se stavějí dopředu, a proto jsou 
snadno k nalezení.66

„A to tě naučil jen tomu, jak vojáky řadit, či také kde 
a jak nutno užívat jednotlivých formací?66

„K tomu jsme se vůbec nedostali.66

„Ale je přece mnoho případů, kdy se nehodí stejné 
rozestavení ani stejný pochodový tvar.66

„Zeus je mi svědkem, že tohle nevysvětloval.66

„A tak se, při Diovi, k němu vrať a chtěj to na něm. 
Jestliže to zná a má svědomí a není podvodník, zastydí 
se, že od tebe vzal peníze a poslal tě pryč bez poučení.66
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2
O povinnostech vojevůdce.

Jednou se sešel s člověkem, který byl zvolem stratégem, 
a zeptal se ho:

„Proč myslíš, že Homér nazývá Agamemnona pastý
řem lidu? Není to proto, že tak jako pastýř musí dbát, 
aby ovce byly v pořádku, aby mely vše, co potřebují, 
a aby z nich byl užitek, kvůli kterému jsou chovány, má 
i velitel dbát, aby jeho vojáci byli v pořádku, aby měli 
vše, co potřebují, a aby bylo dosaženo cíle, kvůli kterému 
slouží? A slouží v armádě proto, aby vítězství nad ne
přáteli zvětšilo jejich štěstí.

Nebo proč chválil Agamemnona tímto veršem:
Obojí bylo v něm: byl dobrý král i statečný voják?
Snad proto, že statečný voják není ten, který statečně 

bojuje sám jediný proti nepříteli, ale ten, který kromě 
toho dokáže povzbudit k podobnému postoji celé vojsko, 
a dobrý král není ten, který se krásně stará o svůj vlastní 
život, ale který zajistí šťastný život i svým poddaným. 
Král přece není volen proto, aby dobře pečoval sám 
o sebe, ale aby se dobře vedlo i jeho voličům, všichni 
slouží ve vojsku, aby byl jejich život co nejkrásnější, 
a stratégy si volí proto, aby je vedli k tomuto cíli.

To je to, co musí stratég připravit pro ty, kteří ho za 
stratéga zvolili. Není lehké najít něco krásnějšího, než je 
toto, nebo hanebnějšího, než je opak toho/4

A tak během zjišťování, co je podstatou dobrého ve
litele, odsunul Sókratés všechno ostatní stranou a po
nechal jen schopnost učinit šťastnými ty, kterým bude 
velet.
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3
Co musí znát velitel jízdy.

Vím také, že měl jednou s člověkem zvoleným hippar- 
chem rozmluvu tohoto znění:

,,Molil bys nám říci, mladý příteli, kvůli čemu jsi za
toužil po funkci hipparcha? Přece ne proto, aby ses mohl 
hnát v cele jezdců! Ta čest patří jízdním střelcům, kteří 
jezdí ještě před hipparchy/6

„Máš pravdu/6 souhlasil novopečený hipparchos.
„A také ne proto, aby si tě každý všiml — i bláznů si 

každý všimne!66

„I v tom máš pravdu/6
„Ale možná že myslíš na to, jak bys jízdu zlepšil a dal 

ji pak k dispozici městu, takže bys v případě potřeby 
v jejím čele prokázal městu dobré služby?66

„Jistě/6 odpověděl hipparchos.
„To by bylo namouduši skvělé/6 pochvaloval si Só- 

kratés, „kdybys to dokázal. Ve funkcí, kterou jsi dostal, 
budeš mít myslím co dělat s koňmi a jezdci, ne?66

„To se rozumí/6
„Pověz nám tedy nejdřív, jaký máš plán na zlepšení 

koní?66

On se ohradil:
„Já myslím, že to není má povinnost, o svého koně se 

musí starat každý sám osobně.66

„A co když ti jezdci přijedou na koních špatných na 
nohy, slabé konstrukce tělesné a bez energie, jiní zas se 
zvířaty tak podvyživenými, že ani krok neudrží, jiní 
koně budou jankovití a nepostojí na místě, kam je po
stavíš, další budou kopat, takže je nebudeš moci zařa
dit — co ti bude taková jízda platná? Jak budeš moci 
s takovou armádou prospět státu?66

Hipparchos souhlasil:
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„To je pravda, co říkáš; já se tedy budu starat o koně, 
jak to jen bude možné/4

„Dobrá; a aby sis vycvičil lepší jezdce, o to se nepo
kusíš?66

„Jistě že ano.66

„To je tedy asi nejdřív naučíš lépe sedat do sedel.66

„To budu musit; když pak jezdec spadne, lip si bude 
umět pomoci.66

„A až potáhneš do bitvy, vydáš rozkaz, aby přilákali 
nepřátele na pískem vysypané cvičiště, kde obyčejně 
jezdíte, nebo se budeš snažit cvičit se svými vojáky na 
místech podobných tem, na jakých obvykle bývá bo
jiště?66

„Tohle by bylo nesporně lepší.66

„A budeš se starat také o to, aby jich co nejvíc doká
zalo házet kopím při jízdě?66

„To také, vždyť by to bylo lepší.66

„A promyslil sis i to, jak jezdce morálně připravit, jak 
roznítit jejich hněv proti nepřátelům? To přece zvyšuje 
statečnost.66

„Ještě ne, ale teď se o to pokusím.66

„A přemýšlel jsi také o tom, jak si zajistíš poslušnost 
svých jezdců?66 ptal se dál Sókratés. „Bez poslušnosti 
nejsou přece nic platní koně ani jezdci, i kdyby byli 
dobří a statní.66

„To je pravda, Sokrate; ale jak je k tomu nejlíp při
mět?66

„Jistě víš, že se při každé činnosti lidé nejraději řídí 
pokyny těch, které pokládají za nejlepší. V nemoci po
slouchají nejochotněji toho, koho považují za nejzkuše
nějšího v léčení, na lodi toho, koho pokládají za nejlep
šího kormidelníka, a v zemědělství toho, koho mají za 
nejlepšího odborníka v tomto oboru.66

„Je to tak,66 přisvědčil onen mladý muž.
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„Je tedy přirozené/6 uzavřel Sokrates, „že i v jezdec
kém umění poslouchají ostatní s největší ochotou veli
tele, který prokáže nejlepší znalost toho, co je třeba 
dělat/6

„Kdybych se tedy ukázal jako nejlepší z nich, stačí 
mi to, Sokrate, k získání jejich poslušnosti?66

„Ano/6 přisvědčil Sókratés, „když je navíc přesvěd
číš* že poslouchat tě jim přinese nejen víc cti, ale i víc 
bezpečí/6

„A jak je o tom přesvědčím?66

„To bude pro tebe mnohem snazší, než kdybys jim 
měl dokázat,, že zlo je pro ně lepší a prospěšnější než 
dobr ..............

„Chceš tím říci, že hipparchos si musí kromě jiného 
osvojit i schopnost dobře řečnit?66

„A ty sis myslil, že budeš svou funkci vykonávat 
mlčky? Nikdy sis neuvědomil, že ty nejkrásnější životní 
zásady odpovídající zákonům naší obce, které jsme přijali 
za své, jsme si osvojili prostřednictvím řeči, stejně tak 
jen prostřednictvím řeči že se získá každá jiná krásná 
znalost, že ti nejlepší učitelé jsou současně nejlepšími 
uživateli řeči a největší myslitelé že jsou také nejlepšími 
řečníky? A ani to sis neuvědomil, že kdykoli je sestaven 
nějaký sbor z athénských občanů, například ten, který 
je posílán na Délos, nemůže s ním soupeřit žádný sbor 
z žádné jiné obce a že v žádné jiné obci není takové 
množství krásných mužů jako u nás?66

„To je pravda.66

„A přitom ani krásným hlasem, ani urostlostí a těles
nou silou Athéňané tolik nevynikají jako svou ctižádosti- 
vostí, která je největší pobídkou ke všemu krásnému 
a vznešenému.66

„I v tom máš pravdu.66

„Kdyby se tedy někdo s pecí věnoval naší jízdě, ne-
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myslíš, že bychom i na tomto poli hodně vynikli nad 
ostatní výcvikem v užívání zbraní a v jízdě, kázní a bo
jovým duchem před nepřítelem, jen kdyby si naši jezdci 
myslili, že takovým počínáním dojdou cti a slávy?44

„Přirozeně/4
„Neváhej tedy,44 řekl Sokrates, „ale pokus se dostat 

své vojáky k tomu, z čeho budeš mít prospěch ty sám 
a tvým prostřednictvím i ostatní občané.44

„Zeus je můj svědek, že se o to pokusím.44

4
Sókratés dokazuje Níkomachidovi, ze dobrý hospodář 

má v podstatě všechny vlastnosti, 
které má mít vojevůdce.

Jednou potkal Sókratés Níkomachida, právě když šel od 
voleb úředníků, a zeptal se ho:

„Kteří stratégové byli zvoleni, Níkomachido?44

A on mu odpověděl:
„Jen se podívej, Sokrate, jací ti Athéňané jsou! Mne 

nezvolili, ačkoliv jsem od té doby, co mě odvedli, sloužil 
do roztrhání těla jako lochagos a později jako taxiarchos 
a byl jsem tolikrát raněn (přitom rozhalil šat a ukazoval 
jizvy po zraněních), ale Antisthena, který vůbec nebyl 
v poli jako hoplít a který se ani mezi jezdci nijak zvlášť 
nevyznamenal a neumí nic jiného než hromadit peníze, 
toho zvolili!44

„A není v pořádku, jestliže bude schopen opatřit pro 
vojsko všechno potřebné?44 ptal se Sókratés.

„Ale shromažďovat majetek, to přece dokáží i obchod
níci,44 namítl Níkomachidés. „A to ještě neznamená, že 
by kvůli tomu mohli být stratégy.44

Sókratés mu na to řekl:
„Avšak Antisthenés se snaží dosáhnout vítězství, a to
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je vlastnost pro stratéga potřebná; víš přece, že kdykoli 
byl chorégem, pokaždé jeho sbor zvítězil/4

,,Při Diovi,44 zvolal Níkomachidés, ,,vést sbor a vést 
vojsko, to jsou přece dvě naprosto rozdílné věci!44

„Třebaže Antisthenés nerozumí hudbě ani nastudo
vání sboru, přece byl schopen najít nejlepsí znalce v tom 
oboru/4

„Tak to zřejmě i v armádě najde jiné lidi, kteří budou 
místo něho řadit šiky, a opět jiné, kteří budou bojovat!44 
pravil Níkomachidés.

„Nepochybně,44 odpověděl Sókratés, „jestliže vyhledá 
a vybere nejlepší lidi i pro válku, jako je vybral pro sbo
ry, dosáhne pravděpodobně i tady vítězství; je, myslím, 
také jasné, že bude ochoten vynaložit víc na vítězství ve 
válce, které bude sdílet s celou obcí, než na vítězství 
v soutěži sborů, které sdílel se svou fýlou/4

„Ty tedy tvrdíš, Sokrate, že tentýž člověk může být 
vynikajícím chorégem i stratégem?44

„Já tvrdím jen tolik, že každý může být dobrou 
hlavou ěehokoliv, sboru, domácnosti, města, vojska, 
jestliže pozná, co potřebuje, a dokáže si to opatřit/4

Tu řekl Níkomachidés:
„To bych si byl, Sokrate, namouduši jakživ nemyslil, 

že od tebe uslyším tvrzení, že dobří hospodáři mohou 
být dobrými veliteli/4

„Tak se podívejme, jaké jsou úkoly obou, abychom 
poznali, zda jsou stejné nebo zda se od scbe liší/4

„Já jsem pro to/4
„Není úkolem obou vychovat své podřízené k ochotě 

a poslušnosti?44

„Jistě že je/4
„A udělit každý příkaz vždy tomu, kdo je schopen ho 

splnit?44

„I to je jisté/4
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„Myslím také, že oběma přísluší trestat špatné a od
měňovat dobré.64

„Nepochybně.66

„A jak by nebylo pro oba krásné získat si oddanost 
svých podřízených?66

„I v tom máš pravdu.66

„Opatřovat si spojence a pomocníky — co říkáš, pro
spívá to oběma, nebo ne?66

„Rozhodně prospívá.66

„A nesluší se oběma, aby hlídali svůj majetek?66

„Jak by ne!66

„To tedy musí oba dva ukázat velkou pečlivost a ne
litovat žádnou námahu, každý ve své funkci?66

„Tohle všechno je stejnou měrou povinností obou 
dvou; avšak bojovat, to už nepřísluší oběma.66

„Ale protivníky mají oba.66

„To je nesporné.66

„Je pro oba účelné, aby je přemohli?66

„Zajisté,66 přisvědčil Níkomachidés. „Ale pořád se ne
dostáváš k tomu, v čem jsou prospěšné zkušenosti hos
podáře, když dojde k bitvě.66

„Právě tady jsou takové zkušenosti mimořádně pro
spěšné,66 řekl Sókratés. „Dobrý hospodář totiž ví, že nic 
nepřináší tolik užitku a prospěchu jako vítězství nad 
nepřítelem v boji a nic tolik Škody a nevýhod jako pro- 
rážka, a proto bude ochotně vyhledávat a připravovat 
všechno, co přispívá k vítězství, a s velkou péčí bude 
zkoumat, co vede k porážce, a tomu se bude vyhýbat; 
bude ze všech sil bojovat, když bude vidět, že mu pří
prava zajišťuje vítězství, a naopak se boji vyhne, když 
bude nepřipraven.

Milý Níkomachido,66 pokračoval Sokrates, „nepodce
ňuj muže zkušené v hospodaření; hospodaření soukromé 
se přece liší od hospodaření veřejného jen rozsahem, ji
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nak si je obojí velmi podobné, nejvíc v tom, že ani jedno, 
ani druhé nelze provozovat bez lidí a že v soukromých 
i veřejných záležitostech musí práci udělat tíž lidé. Kdo 
má na starosti veřejné věci, nezachází s jinými lidmi ji
nak než ten, kdo hospodaří na soukromém majetku, a 
kdo umí s lidmi jednat, má úspěch v podnikání soukro
mém i veřejném, kdežto kdo s nimi jednat neumí, dělá 
chyby v obou případech.66

5
Sokratův rozhovor s mladším Periklem o možnostech, 

jak obnovit starou athénskou statečnost 
a pomoci athénským zbraním k novým úspěchům.

Jednou rozmlouval Sókratés s Periklem mladším, synem 
slavného Periklea, a řekl mu toto:

„Milý Perikle, doufám, že když ses ted stal stratégem, 
pozvedne se válečná připravenost a sláva Athén a pora
zíme nepřátele.66

Periklés si povzdechl:
„To bych si opravdu přál, Sokrate, nemohu však při

jít na to, jak by se to dalo uskutečnit.66

„Jestli chceš,66 nabídl se mu Sókratés, „pohovoříme 
si o tom a podíváme se, zda je nějaká možnost, jak to 
uskutečnit, připadne v čem je.66

„To bych chtěl.66

„Víš, že Athéňanů není na počet méně než Boióťanů?66

„To vím,66 řekl Periklés.
„Myslíš, že by se mezi Boióťany našlo víc všestranně 

zdatných jedinců?66

„Ani podle tohoto hlediska by myslím Athéňané ne
zůstali pozadu.66

„A v kterém národe se podle tebe najde víc vzájemné 
ohleduplnosti ?“
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„Podle mého názoru u Athéňanů. Mnozí z Boióťanů 
byli totiž utiskováni Thébany a nemají je proto rádi, 
kdežto v Athénách mi takové případy nejsou známy/4

„Athéňané jsou také ze všech lidí nej ctižádostivější 
a nejodvážnější, a to je nemálo podněcuje k tomu, aby 
podstupovali nebezpečí za vlast a slávu,46 podotkl Só- 
kratés.

„Ani za to si nezaslouží pokárání.44

„Žádný národ na světě se nemůže pochlubit skvělejšími 
a četnějšími krásnými činy předků než Athéňané. To 
mnoho lidí povznáší a povzbuzuje, aby pěstovali svou 
statečnost a byli odvážní.44

„Tohle všechno, co říkáš, je pravda, Sokrate, avšak 
vidíš, že po porážce, která potkala Tolmidu a jeho tisíc 
vojáků u Lebadie, a po Hippokratově porážce u Délia 
byla ponížena sláva Athéňanů Boióťany a zvýšilo se se
bevědomí Thébanů vůči Athéňanům. Y důsledku toho 
Boióťané, kteří se kdysi ani doma ve své zemi neodvážili 
bez Lakedaimoňanů a ostatních národů Peloponnésu 
postavit se proti Athéňanům, nyní hrozí, že sami vpad
nou do Attiky, a Athéňané, kteří dříve pustošili Boiótii, 
mají ted strach, že Boióťané vyplení Attiku.44

Sokrates mu na to řekl:
„Já vím, že situace je taková. Zdá se mi však, že teď 

obec lip ocení dobrého velitele. Sebedůvěra má za ná
sledek nedbalost, lehkomyslnost a neposlušnost, kdežto 
strach v lidech probouzí vetší pozornost, poslušnost 
a ukázněnost. Mohl by sis to ověřit i na námořnících. 
Když se ničeho nebojí, je všude nepořádek, kdežto jak
mile dostanou strach z bouře nebo z nepřátel, tu nejen 
že plní každý rozkaz, ale beze slova přímo Číhají na roz
kazy, které by mohly přijít, tak jako členové sboru na 
divadle.44

„Kdyby teď byli ochotni poslouchat/4 řekl Periklés,
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„byl by čas pohovořit si o tom, jakým způsobem bychom 
v nich mohli probudit touhu po dřívější statečnosti, 
slávě a štěstí.66

„Dobrá,66 souhlasil Sokrates. „Kdybychom chtěli, aby 
uplatňovali své nároky na bohatství, které mají jiní, 
nejlíp bychom je podnítili k tomu, aby se ho zmocnili, 
poukazováním na to, že ono bohatství bylo kdysi majet
kem jejich otců a že tedy patří jim. Protože chceme, aby 
se snažili dosáhnout prvenství ve statečnosti, mělo by se 
jim ukazovat, že jim toto prvenství odedávna patřilo 
a že budou ze všech nej statečnější, dají-li si na tom zá
ležet/6

„A jak bychom je lo mohli naučit?66

„Kdybychom jim připomínali, že už nejdávnější jejich 
předkové, o nichž se něco ví, měli pověst nejlepších 
lidí — to je aspoň můj názor.66

„Narážíš snad na spor bohů, k jehož rozhodnutí byl 
pro svou ctnost povolán Kekrops?66

„Ano,66 přisvědčil Sokrates, „i na výchovu a na naro
zení Erechtea, na válku, která byla za jeho doby vedena 
se všemi sousedy, na válku proti obyvatelům Pelopon- 
nésu vedenou za dob Hérakleovců, na všechny války za 
Thés ea, v nichž ve všech naši předkové jasně dokázali, 
že jsou lepší než všichni jejich současníci.

Jestli chceš, můžeš také připomenout, co vykonali 
později jejich potomci, kteří žili krátce před naší dobou. 
Něco bylo dílem jich samotných, to když bojovali proti 
pánům celé Asie a Evropy až k Makedonii, jejichž moc 
a prostředky byly nesrovnatelně větší než našich předků 
a kteří dokázali ohromné věci; něco vykonali společně 
s lidmi z Peloponnésu a vyznamenali se přitom 11a zemi 
i na moři. I oni, jak se vypravuje, daleko předstihli své 
současníky.66

„Ano, to se vypravuje,66 potvrdil Periklés. „Proto tedy
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bydlili stále ve své zemi, třebaže jinak došlo v Řecku 
k tolika pohybům obyvatelstva, mnoho cizinců se na ne 
obrátilo se žádostí o rozhodnutí, když se nemohli dohod
nout, co je právo, mnoho cizinců z nich hledalo útočiště 
před zvůlí mocnějších.64

Nato řekl Periklés:
,, Já nemohu pochopit, Sokrate, jak se to mohlo stát, 

že to šlo s naší obcí tolik s kopce.“
Sokrates mu to vysvětloval:
„Někteří atleti zlenivějí, když je jejich převaha a nad

řazenost příliš velká, a pak podlehnou soupeřům, a stejně 
tak i Athéňané, jak si aspoň já myslím, když měli tak 
velký náskok, přestali na sebe dbát, a to způsobilo jejich 
zhoršení.66

„Co by tedy měli teď dělat, aby získali zpátky svou 
někdejší statečnost?66

Tu řekl Sokrates:
„Myslím, že to není žádná tajnost. Jestliže se vrátí 

k zvykům předků a budou se jich držet stejně horlivě 
jako kdysi oni, jistě nebudou horší, než byli oni. A když 
už by nedělali tohle, tak budou-li napodobovat ty, kteří 
jsou dnes první, budou-li jednat tak jako oni, budou-li 
se chovat jako oni, rozhodně nebudou horší než oni, ba 
mohou být i lepší, dají-li si víc záležet.66

„Ty zkrátka tvrdíš, že naše obec má daleko k doko
nalosti,66 pokračoval Periklés.

„Kdypak také budou Athéňané vzdávat stáří tako
vou úctu, jako to činí Sparťané, když jejich pohrdání 
staršími začíná u vlastních otců?

Kdypak budou cvičit svá těla tak jako oni, když ne
jenže nedbají o svou fyzickou zdatnost, ale ještě se po
smívají těm, kteří o ni dbají?

Kdy budou poslouchat své úředníky tak jako oni, když 
se dokonce chlubí, že svými úředníky pohrdají?
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Kdy budou svorní jako oni, když místo aby společně 
usilovali o dosažení toho, co je pro všechny výhodné, 
dělají si vzájemně naschvály a jeden druhému závidí víc 
než cizím lidem? Názorové rozdíly ve schůzkách sou
kromého rázu i ve veřejných shromážděních jsou vystup
ňovány jako nikde na světě, nikde na světě tak nekvete 
sudičství, projev toho, jak chce každý raději z druhého 
těžit než pomáhat, k společnému vlastnictví se stavějí, 
jako by jim na něm nezáleželo, perou se o ně a největší 
radost mají ze všeho, co jim v tomto boji pomáhá.

Z toho vzniká pro obec mnoho škod a zla, mezi obča
ny se rodí mnoho nepřátelství a nenávisti, a já proto 
nevycházím z ohav, aby se na naše město nesnesla ně
jaká pohroma s takovou prudkostí, že bychom ji ne
unesli.66

„Přesto nevěř, Perikle,66 ujal se slova Sokrates, „že 
Athéňané trpí nevyléčitelnou chorobou. Nevidíš, jak 
jsou ukáznění jako námořníci, jak ukázněně poslouchají 
své představené při sportovním zápolení, jak se při na
cvičování sborů podřizují pokynům svých vedoucích roz
hodně ne hůře než kdokoliv jiný?66

„To je opravdu kupodivu,66 řekl Periklés, „že všichni 
tito lidé poslouchají své nadřízené, ale hoplíti a jezdci, 
kteří podle všeho zdání svou dokonalostí vynikají nad 
ostatní občany, jsou nejméně ukáznění ze všech.66

A tu se ho Sókratés zeptal:
„Není areopag sestaven z mužů, kteří jsou nejlépe pro- 

vereni i
„Jistě že je.66

„A znáš snad někoho, kdo při rozsuzování spoTŮ a při 
plnění všech ostatních funkcí postupuje s větší čestností, 
s větším respektováním zákonů, s větší důstojností 
a s větším smyslem pro spravedlnost?66

„Nemohu jim nic vytknout,66 řekl Periklés.
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„Není tedy třeba ztrácet víru, jako by Athéňané ne
měli smysl pro kázeň,46 uklidňoval ho Sokrates.

„Jenže ve vojenské službě, kde je nejvíc zapotřebí 
rozvážnost, kázeň a poslušnost, nikdo tyto vlastnosti 
nepěstuje/6

„To bude asi tím, že ve vojenských věcech rozkazují 
ti, kteří tomu nejméně rozumějí. Nevšiml sis, že se nikdo 
neodváží řídit hudebníky, cleny sboru, tanečníky, kdo 
není odborník, a totéž platí pro závodníky a zápasníky? 
Všichni, kteří vedou takové lidi, mohou dokázat, kde se 
naučili tomu, co ted řídí. Pokud však jde o stratégy, ti 
většinou improvizují.

Ty k takovým stratégům nepatříš, tím jsem si jist, 
a věřím, že můžeš právě tak přesně říci, kdy ses začal 
učit strategii, jako kdy ses začal učit zápasit. Myslím, že 
tě o vojenství hodně poučil tvůj otec a že jsi to nezapo
mněl, mnoho poučení že sis opatřil z nejrůznějších stran, 
odkud jen bylo možno získat nějaké vědomosti užitečné 
pro velitele. Soudím také, že věnuješ hodně péče tomu, 
aby ti nezůstalo nic skrytého a tajného ze znalostí pro 
velení důležitých, a když zpozoruješ, že něco neznáš, že 
se sháníš po odbornících a nešetříš přitom dary ani pro
jevy přízně, jen aby ses od nich naučil, co neznáš, a abys 
v nich měl schopné spolupracovníky.66

„Milý Sokrate,64 řekl Periklés, „tohle všechno neříkáš 
proto, že bys věřil, že se o takové věci starám, to mi je 
jasné, ale je to tvůj způsob, jak mě upozornit, že se bu
doucí stratég o takové věci má starat. Můj názor je stejný 
jako tvůj.64

„Uvědomil sis, Perikle, že naše hranice je chráněna 
vysokými horami, které se táhnou až do Boiótie, že prů
smyky, které jimi vedou, jsou těsné a mají srázné stěny 
a že i uprostřed je naše země prostoupena výšinami jako 
pevnostmi?64
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„Samozřejmě/4
„A slyšel jsi o tom, že Mýsové a Pisidové obývající 

uvnitř perské říše krajiny velmi těžko přístupné a mající 
jen lehkou výzbroj mohou ze svých hor seběhnout do 
roviny, pustošit královu zemi a uchovat si svobodu?44

„I o tom jsem přemýšlel/4 přiznal se Periklés.
„A nemyslíš si, že by Athéňané, přesněji jejich mladší 

mužstvo s lehcí výzbrojí, mohli hodně škodit nepřátelům 
a svým spoluobčanům být pevnou záštitou, kdyby ob
sadili pohraniční horstvo?44

„I o účelnosti takového opatření jsem zcela pře
svědčen/4 přisvědčil Periklés.

„Můj milý/4 ukončil hovor Sokrates, „jestliže se ti 
to líbí, pokus se o to. Prosadíš-li to, přinese to tobě 
slávu a obci prospěch; a i kdybys na něco z toho ne
stačil, Athénám neuškodíš a sobě také hanbu neuděláš/4

6
Sókratés přesvědčí Glaukóna, který by přes své velké mládí 

chtěl zastávat veřejné funkce,
že účast na správě státu vyžaduje důkladnou přípravu.

Glaukónovi, synu Aristónovu, nebylo ještě ani dvacet 
let, když se pokoušel o veřejné vystoupení, protože ho 
přitahovala politická kariéra. Nikdo z příbuzných ani 
z přátel nebyl schopen rozmluvit mu to, třebaže se mu 
stalo, že byl stažen dolů z řečnické tribuny a zesměšněn. 
Podařilo se to teprve Sokratovi, který mu byl přátelsky 
nakloněn kvůli Charmidovi, Glaukónovu synu, a kvůli 
Platónovi.

Když ho jednou potkal, zastavil ho, a protože chtěl, 
aby ho vyslechl, zeptal se ho nejprve:

„Ty sis tedy usmyslil, Glaukóne. žc se staneš hlavou 
obce?44
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„Ano, Sokrate.44

„To je věru krásné předsevzetí, snad to nejkrásnějŠí, 
k jakému se může člověk rozhodnout. Je přece jasné, že 
podaří-li se ti to, budeš ty sám mít možnost dosáhnout 
všeho, po cem zatoužíš, budeš schopen prospívat svým 
přátelům, dodáš lesku své rodině, zvětšíš svou vlast, 
budeš slavný nejprve ve své obci, pak v celém ňecku 
a možná i mezi barbary, tak jako Themistoklés, a ať 
budeš kdekoliv, všude se na tebe budou lidé dívat 
s obdivem.44

Když to Glaukón slyšel, cítil se větší a docela rád 
zůstal se Sokratem stát.

Sókratés pokračoval:
„Glaukóne, není snad jasné, že chceŠ-li si získat cest., 

musíš napřed pro obec vykonat něco dobrého?44

„To je samozřejmé.44

„Tak to proboha před námi netaj a prozraď nám, 
cím začneš při konání dobra pro obec!44

A protože Glaukón mlčel, jako by teprve v té chvíli 
přemýšlel, od čeho má začít, mluvil Sókratés dál:

„Kdybys chtěl přivést dům některého přítele k roz
květu, pokusil by ses pomoci mu k většímu bohatství. 
Nepokusíš se v tomto případě učinit bohatší obec?44

„Rozhodně ano.44

„A nebude bohatší, když se zvětší její důchody?44

„To bych řekl,44 souhlasil Glaukón.
„Tak mi řekni, z jakých zdrojů má teď obec příjmy 

a jak jsou velké. Je jasné, že jsi o tom přemýšlel, aby 
ses mohl postarat o nápravu, kdyby některý pramen vy
sychal, případně o náhradu, kdyby některý vyschl 
nadobro.44

„Na to jsem namouduši ještě nemyslel,44 zvolal 
Glaukón.

„Když ses k tomuhle ještě nedostal,44 pokračoval
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Sókratés, „pověz mi aspoň něco o obecních vydáních, 
protože je jasné, že máš v úmyslu zbytečná vydání 
zrušit/6

„Ani na to mi ještě nějak nezbyl čas,66 přiznal se 
Glaukón.

„Tak už nemysleme na to, jak obohatit město. Jak 
by se také mohl těmito problémy zabývat někdo, kdo 
nezná ani příjmy, ani vydání!66

Glaukón se však nechtěl dát:
„Je přece možné, Sokrate, obohatit město na úkor 

nepřátel!66

„To je nepochybné,66 připustil Sókratés. „Musíme 
však být silnější než oni. Kdybychom byli slabší, ztra
tili bychom i to, co máme.66

„To je pravda.66

„Kdo tedy bude mluvit v radě o válce, musí znát 
vojenskou ^sílu vlastního města i nepřátel, aby v pří
padě, že má jeho město převahu, radil k útoku na ne
přítele, a v případě, že je slabší, doporučoval opatrnost.66

„To je správné,66 souhlasil Glaukón.
„Tak nám tedy nejdřív vylož, jaké jsou pozemní 

a námořní síly naší obce, a potom jaké jsou síly ne
přátel.66

„Při Diovi, to ti přece nemohu říci jen tak z hlavy!66 
bránil se Glaukón.

„Jestli sis o tomto tématu něco napsal, přines to, 
velmi rád si to poslechnu.66

„Ale vždyť já to ještě ani napsané nemám!66

„Budeme tedy musit prozatím nechat stranou i po
radu o válce; vzhledem k tomu, že jsi v otázkách správy 
státu úplný začátečník, asi jsi je pro jejich rozsáhlost 
ještě nemohl dost důkladně prozkoumat. Yím však, že 
ti už dávno ležela na srdci bezpečnost státu a že víš, 
kolik strážních stanovišť je takových, jaká mají být,
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a kolik strážných se k svému úkolu hodí a kolik ne, a že 
doporučíš stanoviště potřebná zvětšit a zbyteěná zrušit/4

„Jak je Zeus nade mnou,44 zvolal Glaukón, „já bych 
zrušil všechna, protože chrání zemi tak, že se krade 
kdeco/4

„Ale když se zruší stráže, nemyslíš, že kdo bude chtít, 
bude moci nejen krást, ale i veřejně loupit? To, co tvrdíš, 
jsi zjistil sám na vlastní oci, nebo odkud víš, že hlídají 
špatně ?44

„Myslím si to/4 odpověděl Glaukón.
„Neměli bychom se i o tomto poradit teprve tenkrát, 

až se nebudeme jen domýšlet, ale až už to budeme 
přesně vědět?44

„Snad to tak bude lepší/4 připustil Glaukón.
„Pokud vím, ve stříbrných dolech jsi také ještě nebyl, 

takže nemůžeš říci, proč teď vynášejí míň než dřív/4
„Ještě jsem se tam nedostal/4
„Říká se, že to tam není zdravé, a tak stačí se na to 

vymluvit, kdykoli bude třeba o tom v radě hovořit/4
„Ty se mi posmíváš/4 ohražoval se Glaukón.
„Je tu však jedna věc, o které vím, žes ji rozhodně 

neopomenul, ale že ses jí důkladně zabýval: na jak 
dlouho stačí k obživě našeho města obilí, které se u nás 
urodí, a kolik ho je na celý rok ještě zapotřebí. O tom 
musíš mít přehled, aby ti nikdy neuniklo, kdyby byl 
v městě nedostatek, ale abys poradil, jaká potřebná 
opatření by bylo vhodné učinit, a tím abys obci svými 
vědomostmi pomohl a zachránil ji/4

„Jestliže bude třeba starat se i o takové věci, bude 
to práce nad lidské síly!44

„Ani péče o vlastní domácnost nemůže přece být 
úspěšná, když člověk neví, jaké má potřeby, a nesnaží 
se uspokojit je svědomitě. Protože však naše město má 
víc než deset tisíc domů a není lehké starat se o tolik
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domácností najednou, proč ses nejdřív nepokusil zve
lebit jednu jedinou, například strýcovu? Má to zapo
třebí. Kdyby se ti to podařilo, mohl by ses pokusit 
o zvelebení dalších. Jestliže však nebudeš moci udělat 
něco pro jedinou domácnost, jak bys mohl udělat něco 
pro mnohé? To je přece stejně jasné jako to, že když 
někdo neunese jeden talent, nemůže to ani zkoušet 
s více talenty/6

„Ale já bych se přece staral o strýcovu domácnost,66 
tvrdil Glaukón, „jen kdyby mě chtěl poslouchat/6

„Strýce k poslušnosti přimět nedokážeš, a přesto 
věříš, že dokážeš přimět k poslušnosti všechny Athé- 
ňany, včetně tvého strýce?

Dej si pozor, Glaukóne, abys ve své touze po slávě 
nesklidil pravý opak. Nevidíš, kolik škody to přináší, 
když se říká nebo dělá něco, co se neumí? Pomysli i na 
ostatní, kteří se přede všemi pouštějí do probírání a dě
lání toho, co neznají (ty sám víš, kolik jich je!), a uvažuj, 
zda si podle tvého názoru takovým jednáním pomáhají 
ke chvále, nebo spíš k výtkám, a zda jsou spíš předmě
tem obdivu, nebo pohrdání.

A pak si pomysli i na ty, kteří znají to, o čem mluví 
a co dělají; myslím, že zjistíš, že ti, kteří dojdou slávy 
nebo obdivu, ať je to v kterémkoli oboru, pocházejí 
nejcastěji z těch, kteří znají, kdežto naopak ti, kteří 
mají špatnou pověst a jsou stiženi opovržením, pochá
zejí z těch, kteří neznají vůbec nic.

Jestliže tedy chceš sklízet v obci slávu a obdiv, pokus 
se všemi prostředky získat si znalosti toho, čemu se 
chceš věnovat. Vynikneš-li v tom nad ostatní, pak mě 
nepřekvapí, dosáhneš-li úplně snadno, po čem toužíš, 
jestliže se pokusíš být politicky činný/6
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7
Sókratés povzbuzuje Charmida, 
aby se věnoval veřejné činnosti, 

protože má pro ni všechny předpoklady.

Když Sókratés videi, že Charmidés, syn Glaukónův, 
člověk pozoruhodný a daleko schopnější než současní 
politikové, nemá chuť představit se národu a věnovat se 
veřejné činnosti, řekl mu jednou:

„Pověz mi, Charmide, co by sis myslil o člověku, 
který by měl předpoklady k dosažení vítězství v nej- 
vyšších sportovních soutěžích a tím k získání cti pro 
sebe a k proslavení vlasti po celém ftecku, který by se 
však zdráhal zúčastnit se soutěže ?“

„Ze to je lenoch a zbabělec, to je jasné,44 řekl Char- 
midés.

„A nebylo by správné považovat za zbabělce i toho, 
kdo by byl způsobilý jako veřejný činitel přivést město 
k rozkvětu a sám si tím získat slávu, ale veřejné činnosti 
by se vyhýbal?44

„Snad ano,44 odpověděl Charmidés. „Proč se mě ptáš 
na takové věci?44

„Protože si myslím, že ty se vyhýbáš veřejné činnosti, 
přestože jsi pro ni způsobilý, a je tedy tvou občanskou 
povinností účastnit se jí.44

„A při jaké činnosti jsi poznal mou způsobilost,44 zvo
lal Charmidés, „že se cítíš oprávněný k těmto výtkám?44

„Při tvém občasném styku s našimi státníky. Kdy
koli se na tebe s něčím obrátí, vidím, že dáváš dobré 
rady, a kdykoli udělají chybu, upozorňuješ je, jak by 
to mělo být správné.44

„To jsou dvě různé věci, Sokrate,44 bránil se Charmi
dés, „vést soukromé rozhovory a debatovat ve velkém 
shromáždění.44
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„Ale kdo umí počítat,44 pokračoval Sokrates, „počítá 
stejně dobře sám jako před mnoha lidmi, a kdo hraje 
výborně na kitharu sám pro sebe, vyniká v tom i před 
velkou společností.44

„Ty nebereš v úvahu ostych a trému! Copak nevidíš, 
že jde o vrozené vlastnosti, které se projevují v mnohem 
vetší míře ve velkém shromáždění než v úzkém kroužku 
známých ?44

„Ale vždyť ty se neostýcháš před těmi nejrozumněj- 
Šími a nemáš strach před nejmocnějšími, ale stydíš se 
před lidmi, kteří mají rozumu a moci nejméně! Snadno 
ti to dokážu- Ostýcháš se snad před valcháři, před ševci, 
zedníky, kováři, před sedláky nebo kupci, před překup
níky, kteří se na tržišti přehrabují ve zboží a myslí jen 
na to, jak by něco lacino koupili a draho prodali? Z těch 
všech je přece složen sněm.

Jakýpak je rozdíl mezi tvým jednáním a počínáním 
člověka, který je lepší než odborníci, a má strach z di
letanta? Ty, který bez potíží diskutuješ s prvními ob
čany našeho státu, třebaže se na tebe dívají svrchu, 
a o tolik předčíš ty, kteří věnují tolik pece svým řečem 
před národem, nemáš odvahu mluvit k občanům, kteří 
vůbec nerozumějí politice a nepohrdají tebou, a to 
všechno ze strachu, aby se ti nevysmáli!44

„Nezdá se ti,44 namítl Charmidés, „že se ve sněmu 
často posmívají těm, kteří mluví správně?44

„Ano, ale to nedělají jen lidé ve sněmu, ale i jiní; 
proto se ti divím, že to lehko přeneseš přes srdce, když 
to dělají jiní, ale když to dělají členové sněmu, zdá se ti 
to naprosto nesnesitelné.

Můj milý, dobře poznej sám sebe a nechybuj v tom, 
v čem chybuje většina lidí. Ti se totiž starají o záleži
tosti druhých a zapomínají se dívat sami na sebe. Ty to 
nezanedbávej, ale věnuj stále více pozornosti zkoumání



sebe samého. Nevyhýbej se také veřejnému životu, 
kdybys mohl nějak přispět k jeho zlepšení. Takové 
zlepšení přinese užitek nejen ostatním občanům, ale 
i tvým přátelům a v míře rozhodně ne nejmenší i tobě.44

8
Sokratův rozhovor s Aristippem o tom, co je dobré 
a krásné. Neexistuje krásno a dobro samo o sobě, 

ale ve vztahu k účelu.

Jednoho dne se Aristippos pokoušel usvědčit Sokrata 
z omylu, tak jako to dřív dělal Sokrates jemu. Sokrates 
chtěl, aby z toho něco měli i posluchači, proto neodpo
vídal tak, jak odpovídají lidé, kteří dávají pozor, aby 
jejich slova nebyla vykládána jinak, ale jako člověk 
naprosto bezpečně přesvědčený, že jedná správně.

Aristippos se ho zeptal, zda zná něco, co je dobré; kdy
by Sókratés jmenoval některou z obvyklých věcí, jako 
je jídlo, pití, peníze, zdraví, síla, odvaha, chtěl poukázat 
na to, že i tyto věci jsou někdy špatné. Sókratés věděl, 
že působí-li nám něco potíže, potřebujeme něco, co by 
tyto potíže odstranilo, a dal mu tu nejlepší odpověď:

,,Chceš ode mne vědět, znám-li něco dobrého proti 
horečce?6*

,,To ne.46

„Tak proti oční chorobě?66

„Také ne.66

„Tedy proti hladu?46

„Ani proti hladu ne.46

„Chceš-li tedy ode mne vedet,44 řekl Sókratés, „zda 
znám nějaké dobro, které není k ničemu dobré, tak nic 
takového neznám a ani znát nepotřebuji.66

Aristippos se ho pak zeptal, zda zná něco krásného, 
a Sókratés mu řekl:
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„Dokonce mnoho krásného.66

„Jsou si všechny ty věci navzájem podobné?66

„Mezi některými není dokonce vůbec žádná podob
nost.66

„A jak může být krásné, co je krásnému nepodobné?66 
ptal se dál Aristippos.

„To máš tak: mezi krásným běžcem a krásným zá
pasníkem není mnoho podobného, stejně tak štít krásný 
k obraně má tak malou podobnost s oštěpem krásným 
k prudkému a rychlému hodu.66

„Není žádný rozdíl mezi touto odpovědí a onou, kte
rou jsi mi dal na otázku, zda znáš nějaké dobro.66

„A ty si myslíš,66 řekl Sókratés, „že něco jiného je 
dobro, něco jiného krásno? Nevíš, že ve vztahu k týmž 
věcem je všechno krásné současně dobré?

Především ctnost není ve vztahu k něčemu dobro, 
a ve vztahu k něčemu jinému krásno; kromě toho je 
člověk označován jako dobrý a krásný jen s ohledem na 
určitou, přesně vymezenou oblast.

I lidská těla se jeví krásná a dobrá jen s ohledem na 
tytéž věci, vůbec všechno ostatní, co lidé používají, 
považují za krásné a dobré podle toho, k čemu to je 
užitečné.66

„Zdalipak je košík na nošení hnoje krásný?66

„Zajisté,66 přisvědčil Sókratés, „a zlatý štít je na
proti tomu ošklivý, jestliže je košík udělán krásně vzhle
dem k svému účelu a štít špatně.66

„Ty tvrdíš, že tytéž věci jsou krásné i ošklivé?66

„Ano, a dobré jsou i špatné. Často je to, co je dobré 
proti horečce, špatné proti hladu, často je to, co je krásné 
pro běh, ošklivé pro zápas a naopak to, co je krásné pro 
zápas, je ošklivé pro běh, zkrátka všechno je dobré 
a krásné ve vztahu k tomu, k čemu se hodí, a naopak 
špatné a ošklivé ve vztahu k tomu, k čemu se nehodí.66
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Když pak mluvil o domech a říkal, že tytéž domy 
jsou krásné i užitečné zároveň, zdálo se mi, že podává 
návrh, jak mají být stavěny, aby byly v pořádku. 
Uvažoval takto:

,,Kdo chce mít dům, jak se patří, má si ho upravit 
tak, aby byl nejpříjemnější a nejužitečnější k bydlení?44

Když s tím Aristippos souhlasil, Sókratés pokračoval:
,,Je příjemný takový dům, ve kterém je chladno v létě 

a teplo v zimě?44

Když Aristippos i toto schválil, řekl Sókratés dále:
,,Do domů obrácených na jih svítí v zimě slunce slou

pořadím, kdežto v létě putuje nad našimi hlavami 
a nad střechami, a my máme stín, A tak, je-li v po
řádku, aby tomu tak bylo, je třeba stavět domy vyšší 
směrem na jih, aby se zimnímu slunci nebránilo vstou
pit, a nižší směrem na sever, aby do něho nevnikaly 
chladné větry.

Abychom to shrnuli: dům, ve kterém najdeme v každé 
roční době nejpříjemnější útulek a kde budou nejbezpec- 
neji uloženy naše věci, bude právem považován za nej- 
příjemnější a nejkrásnější příbytek. Obrazy a jiné ozdoby 
spíš člověka o potěšení připraví, než aby mu je poskytly.44

Nejvhodnější poloha pro chrámy a oltáře je podle 
něho na místech nejlépe viditelných a přitom nejméně 
přístupných, neboť je příjemné modlit se, jakmile je 
spatříme, a stejně příjemné je, inůže-li se k nim člověk 
přiblížit Čistý.
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Sókratův výklad některých pojmů, jako je statečnost, 
moudrost, rozumnost, spravedlnost, šílenství, závist, 

vláda, štěstí.

Jednou se ho ptali, zda je statečnost naučitelná, nebo 
vrozená. A on na to řekl:
„Já si myslím, že jako je jedno tělo od přírody silnější 
než druhé k snášení námah, stejně tak je i jedna duše 
od přírody odolnější než druhá ve snášení potíží. Vždyť 
vidím, že se lidé vychovaní podle týchž zákonů a zvyk
lostí od sebe odvahou velmi liší. Soudím však, že_sta- 
tecnost každé duše lze zvětšit učením a cvičením. Je 
přece jasné, že by se Skythové a Thxákové neodvážili 
vzít štíty a kopí a pustit se do boje se Sparťany, a je 
také zřejmé, že by Sparťané nechtěli zápasit s Thráky 
vyzbrojeni malými štítky a kopími, ani se Skythy ozbro
jeni luky. A tak vidím, že se i ve všech ostatních situa
cích lidé od přírody od sebe liší, ale že cvičením dosahují 
značného zlepšení. Z toho vyplývá, že se všichni, ať už 
je jejich přirozené nadání pohotové, nebo pomalé, musí 
vzdělávat a cvičit v tom, v cem chtějí vynikat.44

Nenacházel žádný rozdíl mezi jnoudrostí a zdravým 
rozumem, ale uznával za moudrého a současně rozum- 
nžKolĚzdého, kdo rozeznal, co je krásné a dobré, g, uměl 
toho užívat, a stejně tak toho, kdo poznal, co je špatné, 
a věděl, jak se tomu vyhnout. Na otázku, zda ty, kteří 
vědí, co je třeba dělat, ale jednají opačně, pokládá za 
moudré a neschopné se ovládnout, odpověděl:

„Ne, za nemoudré a neschopné se ovládat. Já věřím, 
že tam, kde to je možné, vybírá si každý ělověk, co 
považuje za nejvýhodnější pro sebe, a to dělá. Soudím 
tedy, že kdo nejedná správně, není ani moudrý, ani 
rozumný.4'



Říkal, že spravedlnost a každá jiná ctnost je vědění. 
Všechno spravedlivé a každá jiná forma činnosti zalo
žená na ctnosti je podle něho krásná a dobrá; kdo zná, 
co je krásné a dobré, nemůže dát ničemu jinému před
nost, a naproti tomu kdo to nezná, nemůže nic krásného 
a dobrého dělat, a i když se o to pokusí, udělá to špatně. 
A protože se spravedlivé jednání a všechny ostatní krásné 
a dobré činnosti uskutečňují prostřednictvím ctnosti, je 
prý^zřejmé, že spravedlnost a každá jiná ctnost je vězeni*

Říkal dále, že šílenství je protikladem vědění, avšak 
neztotožňoval šílenství a nevědění. Soudil, že neznát 
sám sebe, vyslovovat domněnky o věcech, které člověk 
iiezná, a považovat je za pravdu, má k šílenství velmi 
blízko. Říkal, že obyčejně nejsou prohlašováni za blázny 
ti, kteří chybují v tom, co většina nezná, ale ti, kteří 
chybují v tom, co patří k obecným znalostem. Kdyby 
někdo věřil, že je tak velký, že musí sehnout hlavu, 
když prochází městskou bránou, nebo tak silný, že by 
se mohl pokusit zvedat domy nebo zvládnout jiné dílo, 
jehož nemožnost je každému zřejmá, takový člověk je 
považován za blázna. Kdo se naproti tomu dopouští 
omylu jen v bezvýznamných věcech, toho většina lidí 
za blázna nepovažuje; tak, jako nazývají silnou touhu 
láskou, tak teprve velkou nerozumnost nazývají ší
lenstvím.

Když hledal podstatu závisti, nalézal ji v jakési 
lítosti, avšak ne v takové, jakou v nás vyvolává ne
štěstí přátel nebo štěstí nepřátel. Závistiví, jak on říkal, 
jsou jen ti, kteří jsou smutní nad úspěchy přátel. Pro
tože se někteří divili, jak by někdo mobl mít druhého 
rád a být přitom smutný nad jeho úspěchem, připo
mněl jim, že vztah mnoha lidí k druhým je takový, že 
nesnesou pohled na jejich neštěstí a pomáhají jim v ne
snázích, když se jim však vede dobře, jsou z toho smutní.

122 XENOFĎN
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Upozornil také, že se něco takového nestává lidem ro
zumným; kdo tím trpí, je vždycky hlupák.

Když uvažoval o podstatě zahálky, říkal, že zjišťuje, 
že většina lidí něco dělá; dokonce i hráči v kostky a šašci 
prý něco dělají — o všech takových lidech však tvrdil, 
že zahálejí, neboť by měli možnost přejít k lepší čin
nosti. Naproti tomu nemá nikdo volný cas na to, aby 
přecházel od lepší činnosti k horší, a kdyby to někdo 
udělal, jednal by špatně, protože má svou práci.

Králové a vládcové nejsou podle něho ti, kteří mají 
žezlo, ani ti, kteří byli kýmkoli zvoleni nebo získali 
vládu losem, ani ti, kteří se dostali k moci násilím nebo 
klamem, ale ti, kteří umějí vládnout. Kdykoli totiž 
někdo připustil, že povinností vládce je nařizovat, co 
se má dělat, a povinností poddaného že je poslouchat, 
poukazoval na to, že při plavbě je na lodi velitelem ten, 
který tomu rozumí, a majitel lodi a všichni ostatní na 
lodi že ho poslouchají, a stejně tak v zemědělství ma
jitelé polí, v nemoci nemocní, v tělesné výchově ti, 
kteří se cvicí, a vůbec všichni, kteří mají něco, co vy
žaduje speciální znalosti, starají se o to sami, když si 
myslí, že tomu rozumějí, a když ne, poslouchají ty, 
kteří se v tom vyznají, nejen když jsou přítomni, ale 
posílají si pro ně, když nejsou přítomni, aby pod jejich 
vedením konali, co je třeba. Sokrates pak dokazoval, že 
při zpracovávání vlny jsou ženy nadřazeny mužům, 
protože ony jsou v té práci odhornice, kdežto muži tomu 
nerozumějí.

Když mu někdo namítl, že tyran může neposlechnout 
ty, kteří mu dobře radí, řekl:

,,Jak by mohl neposlechnout, když se neuposlech
nutí dobrého rádce trestá? Jestliže někdo v něčem ne
poslechne dobrého rádce, udělá v tom chybu, a kdo 
udělá chybu, bude za to volán k zodpovědnosti.“



124 XENOFÓN

Když někdo tvrdil, že tyran může i zabít člověka, 
který má správné názory, řekl mu:

,,A ty věříš, že kdo zabije své nejlepší spojence, vyjde 
z toho jen tak nebo s obyčejným trestem? Co si myslíš, 
pomůže mu něco takového k záchraně, nebo ho to spíš 
povede přímo do záhuby?66

Když se ho kdosi ptal, co považuje za nej důležitější 
činnost pro muže, odpověděl mu:

„Jednat správně.64

Na další otázku, zda považuje i štěstí za činnost, řekl: 
„Podle mého názoru štěstí a činnost jsou protiklady. 

Jestliže se někdo bez hledání dostane k něčemu, co po
třebuje, pokládám to za štěstí, kdežto pod pojmem 
,jednat správně6 rozumím, když někdo dělá dobře to, 
Čemu se naučil a v čem se cvičil. Kdo si dává záležet na 
takové činnosti, ten podle mne jedná správně.46

Připojil ještě, že nejlepší a bohům nejmilejší jsou ti, 
kteří vykonávají dobře své povolání, ať už to jsou ze
mědělci, nebo lékaři, nebo politikové. Kdo však nedělá 
nic dobře, není prý ani společensky užitečný, ani milý 
bohům.

10
Sókratovy rozhovory s výtvarnými umělci 

o podstatě umění.

Sokrates však byl užitečný i umělcům, kteří měli ze 
svého umění obživu, když se s některým z nich dal do 
řeči. Tak přišel jednou k malíři Parrhasiovi a v rozho
voru se ho zeptal:

„Je malířství zobrazováním viděného, Parrhasie? Ať 
jde o tělesa malá, nebo velká, ve stínu, nebo ve světle, 
tvrdá, nebo měkká, drsná, nebo hladká, nová, nebo stará, 
vy je napodobujete tím, že je zobrazujete pomocí barev.66
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„Máš pravdu,44 souhlasil Parrhasios.
„Protože není snadné najít člověka bez jediné vady, 

proto máte-li vytvořit krásnou podobu, vybíráte z mno
ha lidí, co je na každém nejkrásnější, a tak dospíváte 
k tomu, že se celé tělo jeví krásné.44

„Ano, tak to děláme,46 potvrdil Parrhasios.
„A jestlipak se vám podaří vystihnout každé duševní 

hnutí, každý duševní stav, nejvyšší dojetí, okouzlení, 
přátelství, touhu, líbeznost? Nebo se to nedá 'na
podobit?64

„Jak by bylo možné, Sokrate, napodobit něco, na 
čem nelze určit proporce, co nemá barvu ani nic jiné
ho z toho, co jsi právě vypočítal, co vůbec není vidi
telné?44

„To se tedy člověk nemůže dívat na druhého se sym
patií nebo s antipatií?44

„Já myslím že ano,44 připustil Parrhasios.
„A nedá se to vyjádřit výrazem očí?44

„Přirozeně že dá.44

„Myslíš, že lidé, kteří se zajímají o dobro nebo škodu 
svých přátel, mají stejný výraz v tváři jako ti, kteří se 
o to nezajímají?44

„Bůh ví že ne,44 řekl Parrhasios. „Kdo má o to zájem, 
má spokojený výraz, když se přátelům vede dobře, 
a zamračený, když se jim vede špatně.44

„A je možno vystihnout i tohle?44

„Jak by ne.44

„Ale i vznešenost, svobodomyslnost, malichernost, 
otrockou povahu, umírněnost, rozumnost, pýchu, vul
gárnost, to všechno Člověk prozrazuje svou tváří i svým 
chováním, ať už stojí, nebo se pohybuje.44

„To je pravda/4
„Dá se tedy í tohle napodobit?44
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„A na jaké obrazy se podle tvého soudu lidé raději 
dívají, na takové, z kterých vyzařuje krása, dobrota 
a půvab, nebo ošklivost, špatnost a hnus?66

„To je přece velký rozdíl, Sokrate!46 zvolal Parrha- 
sios.

Jednoho dne zašel za sochařem Kleitónem a vedl 
s ním tento rozhovor.

„Milý Kleitóne, dobře vím — vždyť to vidím na 
vlastní oči —, že běžci, zápasníci, rohovníci a borci 
v pankratiu, které tvoříš, jsou krásní; co lidi při pohledu 
na ně nejvíc upoutá, je jejich životnost: jak se ti podaří 
vlít ji do tvých soch?66

Kleitón hned neodpověděl, protože si rozmýšlel, co 
říci, a tak se ptal Sókratés dál:

„Nedosahuješ té větší životnosti tím, že pracuješ po* 
dle živých modelů?66

„To bude zřejmě tím,66 odpověděl Kleitón.
„Nedosahuješ té větší podoby se skutečností a té 

vetší věrohodnosti tím, že věrně zobrazuješ různé části 
těla v různých pózách, při snížení nebo zvednutí, při 
tlaku nebo tahu, při napětí nebo uvolnění?66

„Zřejmě ano.66

„A nevyvolává přesné vystižení toho, co se děje s těly 
v pohybu, radostné vzrušení u diváků?66

„Přirozeně.66

„Je tedy třeba zachytit i hrozbu v očích bojovníků 
a napodobit výraz v tváři rozradostněného vítěze?66

„To rozhodně.66

„Sochař tedy musí vnější formou zobrazit, co se děje 
v duši.66

Jednou navštívil Sókratés výrobce krunýřů Pistiu 
a ten mu ukázal několik svých krásných výrobků. Só
kratés při prohlížení zvolal:

„Je to přece jen krásný vynález, Pistio, přikrýt kru
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nýřem ty partie lidského těla, které potřebují ochrany, 
a přitom neznemožnit volný pohyb paží! Pověz mi však, 
Pistio, proč prodáváš své krunýře dráž než ostatní, když 
je neděláš ani odolnější, ani nádhernější?64

„Protože ty, co dělám já, lépe padnou.66

„A čím dokazuješ tuto jejich vlastnost, když po
žaduješ vyšší cenu, mírou, nebo váhou? Myslím, že je 
neděláš jeden jako druhý nebo podobné, když je děláš 
takové, aby padly.46

,,To je jasné, že je dělám takové, vždyť jinak by 
přece krunýř nebyl nic platný.46

„Ale někteří lidé mají přece tělo souměrné, jiní ne- 
souměrné, ne?44

„Zajisté.66

„A jak to uděláš, aby na nesouměrném těle dobře 
sedel souměrný krunýř?66

„Musím ho udělat tak, aby seděl na těle, pak je 
souměrný.46

„Mně se zdá, že nepoužíváš slova souměrný absolutně, 
ale ve vztahu k tomu, kdo ho nosí, tak jako kdybys 
řekl, že štít je souměrný podle toho, kdo ho nosí, a stejně 
chlamys a tak dále. Možná že to tvé přizpůsobování má 
ještě jiné nemalé výhody.44

„Yíš-li o něčem takovém, Sokrate, řekni mi to, prosím 
tě.66

„Krunýř, který je přizpůsoben k tělu, tíží méně než 
takový, který přizpůsoben není, i když mají oba stejnou 
váhu. Krunýř nepřizpůsobený buď visí celý na ramenou, 
nebo příliš tlačí některou jinou část těla a stává se ne
snesitelný a obtížný, kdežto přizpůsobený tím, že je 
jeho váha rozložena na klíční kosti a na paže, na ramena 
a na hruď, na záda a na břicho, už takřka není zátěží 
těla, ale jeho doplňkem.44

„Teď jsi vyřkl to, co já na svých výrobcích považuji
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za nej cennější. Jsou ovšem lidé, kteří dávají přednost 
krunýřům zdobeným a zlaceným.

Jestliže si kvůli tomu kupují krunýře, které dobře 
nesedí,u dodal Pistiás, „kupují si něco, co je sice plné 
ozdob a zlata, ale nestojí za nic. Tělo přece nezůstává 
nehybné, ale hned se ohne, hned zas se narovná — jak 
by pak mohl být dobře přizpůsoben krunýř, který je 
těsný? To přece není možné/4

„Ty tedy tvrdíš, že nejsou dobře přizpůsobené k tělu 
takové krunýře, které jsou příliš těsné, ale takové, které 
netlačí, když je člověk má na těle?44

„Je to přesně tak, jak to říkáš, Sokrate, pochopil jsi 
to správně.46

11
Sokratův rozhovor $ hetérou Theodotou 

o získávání oddaných přátel.

Kdysi žila v Athénách krásná žena, jmenovala se Theo- 
doté, a ta věnovala svou přízeň každému, kdo na ni 
pěkně promluvil. Jednou na ni přišla řeč a kdosi tvrdil, 
že se její krása nedá slovy vyjádřit; přidal ještě, že za 
ní chodí malíři, aby si ji vymalovali, a ona že jim ukazuje, 
co slušnost dovoluje ukázat.

„Měli bychom se na ni jít podívat/4 řekl Sokrates, 
„vypravování nás nemůže dostatečně poučit o tom, co 
se nedá slovy vypovědět/4 

A ten druhý dodal:
„Tak pojďte, já vás k ní hned dovedu/4 
A tak odešli za Theodotou, zastihli ji, jak právě stála 

modelem jednomu malíři, a dívali se na ni.
Když malíř skoněil, řekl Sokrates:
„Přátelé, měli bychom my být víc vděčni Theodotě 

za to, že nám ukázala svou krásu, nebo Theodotě nám,
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že jsme se na ni dívali? Nezdá se vám, že by měla být 
ona vděčná nám, jestliže ona má větší užitek z ukazo
vání, a my jí, jestliže větší užitek máme my z dívání?44

Jeden z přátel připustil, že má Sókratés pravdu, a on 
pokračoval:

„Ona už svou odměnu dostala — naši chválu, a bude 
z toho mít ještě větší užitek, až to povíme dalším lidem, 
kdežto my bychom se ted rádi dotkli toho, co jsme vi
děli, odejdeme odtud s neklidem v duši, a až budeme 
pryč, budeme po ní toužit. Z toho vyplývá, že my jsme 
její zbožňovatelé, ona že je zbožňovaná.44

Do hovoru se vmísila Theodotě:
„Při Diovi, jestliže to je takové, měla bych být já 

vděčná vám za to, že jste se na mne přišli podívat.44

V té chvíli si Sókratés všiml, jaké má drahé šperky, 
všiml si i toho, že její matka, stojící vedle ní, není oble
čena a upravena všedně, i jak početné a sličné má služky, 
a ani ty nejsou zanedbané, i že její dům je zařízen 
s veškerým komfortem, a obrátil se na Theodotu 
s otázkou:

„Pověz mi, Theodoto, máš nějaké pozemky?46

„Nemám.44

„A co nějaký dům, z kterého je nějaký příjem?44

„Ne, ani dům nemám.46

„A co nějaké otroky — řemeslníky?64

„Ani ty nemám.44

„Odkud tedy bereš prostředky na to, co potřebuješ?64

„Když se s někým spřátelím a on dostane chuť učinit 
pro mne něco dobrého, to je moje živobytí.44

„Při Héře,44 zvolal Sókratés, „to je pěkný kapitál, 
mít stádečko přátel, mnohem lepší než mít stádo ovcí, 
koz a krav. A to necháváš na náhodě, zda k tobě přiletí 
nějaký přítel jako moucha, nebo se o to sama nějak 
přiěiňuješ?44
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„Jak bych k tomu našla nějaké prostředky?66 divila 
se Theodoté.

„Ale božínku, mnohem spíš než pavouci! YíŠ přece, 
jak loví to, co potřebují k životu: tkají přejemné pa- 
vuČinky, a když do nich něco spadne, požívají to jako 
potravu.66

„Tak ty mi radíš, abych také tkala sítě?64

„Jistě; není přece myslitelné, že by se mohlo jít na 
lov tak vzácné zvěře, jako jsou přátelé, jen tak beze 
všeho. Nevidíš, kolik triků je třeba použít už při lovu 
na zajíce, a ti nemají velkou cenu. Protože se zajíci 
pasou v noci, opatřují si lovci psy cvičené na noční 
lov a s jejich pomocí je pronásledují. Protože tihle psi 
utečou, jakmile se rozední, opatřují si další psy, aby za
jíce vyslídili podle pachu, když se vracejí z pastvy. 
Protože mají zajíci tak rychlé nohy, že dokážou utéci 
i z největší blízkosti, vycvičují si lovci ještě jiné psy, 
aby běželi po jejich stopách a chytili je. A protože ně
kteří uniknou i těmto psům, napínají sítě na pěšinky, 
kudy zajíci běhají, aby na ně narazili a chytili se.66

„Nějakou takovou metodou bych já měla lovit přá
tele?66

„Rozhodně,66 řekl Sókratés. „Stačí, když si místo psa 
opatříš někoho, kdo půjde po stopě a najde lidi milující 
krásu a přitom bohaté, a až je najde, vymyslí něco, aby 
je zahnal do tvých sítí.66

„A jaképak já mám sítě?66

„Jedna z nich je upletena vynikajícím způsobem: tvé 
tělo; a v něm je duse, která tě poučí, jaký pohled je 
svůdný a jaká řec je zábavná, dále tě naučí, že musíš při
jmout laskavě pozorného milence, ale zavřít dveře před 
náročným nafoukancem, se starostlivou péčí navštěvo
vat přítele, když onemocní, dát najevo radost, když se 
mu něco pěkného povede, a z celého srdce být oddána
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tomu, kdo na tebe stále myslí. Yím dobře, že umíš mi
lovat nejen smyslně, ale i oddané, a vím také, že svým 
přátelům dokazuješ ne slovy, ale skutky, že ti jsou milí/6

„Na mou věru/4 řekla Theodoté, „vždyť já nic tako
vého nedělám!64

„Je velmi důležité, že se ke každému muži chováš 
přirozeně a korektně. Násilím bys ho rozhodně nemohla 
dostat pod svůj vliv ani si udržet jeho přátelství, — 
tuto lovnou zvěř lze přilákat a její příchylnost je možno 
si získat projevy přízně a milými pozornostmi/6

„To máš pravdu/6 potvrdila Theodoté.
„Od svých ctitelů smis v první době žádat jen takové 

pozornosti, jaké jim nebude zatěžko poskytnout, a pak 
jim je musíš láskyplně oplácet ve stejné míře. Tímto 
způsobem vznikne nejrychleji přátelství, přetrvá nej
delší dobu a přinese největší prospěch.

Nejlíp si také získáš náklonnost, když věnuješ svou 
přízeň teprve tenkrát, až o ni budeš požádána; všimla sis 
přece, že i nejchutnější jídla vypadají nechutně, když 
jsou nabídnuta dřív, než na ně má člověk chuť, u lidí 
sytých dokonce mohou vyvolat zvracení, kdežto když 
jsou nabídnuta po probuzení hladu, zdají se velmi žá
doucí, i když jsou docela obyčejná.66

„A jak bych mohla probouzet hlad po své přízni?46 
ptala se Theodoté.

„Především ji nenabízej někomu, kdo je nasycen, a ani 
se o tom nezmiňuj, dokud nasycení nepomine a on nepo
cítí novou potřebu. Když se u něho znova probudí touha, 
zmiň se mu o ní jen tak mimochodem v přátelském ho
voru, ale neukazuj mu příliš ochoty uspokojit ho, 6píš 
mu dělej drahoty tak dlouho, dokud není jeho touha vy- 
biČována do krajnosti. Tytéž dary budou v této chvíli 
úplně jiné, než kdybys je dávala dřív, než po nich za
touží/4
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Tu se ho Theodoté zeptala:
„Nechtěl by ses tedy, Sokrate, stát mým pomocníkem 

při lovu přátel?66

„Proč ne,66 odpověděl Sokrates, „když mě k tomu pře
mluvíš.66

„A jak bych tě mohla přemluvit?64

..To už si musíš najít sama, na to si musíš sama něco 
vymyslit, jestli mě opravdu potřebuJelT”

„Tak ke mně choď hodně často.66

Na to jí Sokrates řekl, narážeje žertem na svůj život 
vzdálený jakékoli činnosti:

„Pro mne není opravdu lehké najít trochu volného 
ěasu, Theodoto; brání mi v tom množství záležitostí 
soukromých i veřejných. Mám také mnoho přítelkyň, 
které mě od sebe nechtějí pustit ani ve dne, ani v noci, 
protože se ode mne uěí míchat kouzelné nápoje a použí
vat zaříkávadla.66

„Ty se vyznáš i v tomhle, Sokrate?66

„A pročpak by mě asi tuhle Apollodóros a Antisthenés 
neopouštěli ani na chvilku? Proč za mnou přišel z Théb 
Kebés a Simmiás? Pamatuj si, že by k tomu nedošlo bez 
množství kouzelných nápojů, zaříkávadel a magických 
kruhů.66

„Půjc mi tedy ten magický kruh,66 prosila Theodoté, 
„abych ho nejdřív obrátila proti tobě.66

„Při Diovi,66 zvolal Sókratés, „já však nechci, abys 
mě přivlekla k sobě, ale abys přišla ty ke mně.66

„Tak já přijdu, jen když mě přijmeš.66

„Beze všeho, jen když nebude uvnitř nějaká jiná, mi
lejší než ty,66



12
Sókratés dokazuje Epigenovi důležitost tělesného cvičení 

jak pro těio, tak pro duši♦

Epigenés, jeden z jeho přátel, byl ještě mladý, ale jeho 
fyzický stav byl špatný. Jednou se na něho Sókratés po
díval a řekl mu:

„Jak nepěstěné máš tělo, Epigene!44

„Vždyť také nejsem žádný závodník, Sokrate.44

„Nejsi jím o nic méně než ti, kteří se připravují na 
olympijské hry. Nebo se ti zdá, že závod o život, který 
Athéňané podstoupí, až to bude třeba, je bezvýznamný 
závod? Není málo těch, kteří zemrou ve válečném ne
bezpečí vinou tělesné slabosti, nebo to sice přežijí, ale 
mají trvale podlomené zdraví. Ze stejného důvodu se 
mnozí dostávají do zajetí, a když tomu osud chce, slouží 
jako otroci po celý zbytek života v nejhorším otroctví, 
nebo upadnou do nejubožejší bídy, zaplatí za sebe jako 
výkupné někdy i víc, než obnášel jejich majetek, a žijí až 
do konce života v nouzi, připraveni o všechno potřebné. 
Mnozí si vyslouží Špatnou pověst, protože pro svou tě
lesnou slabost budí zdání, že jsou zbabělí.

Nebo podceňuješ tyto nevýhody fyzické slabosti a vě
říš, že to všechno sneseš jako nic? Já myslím, že potíže, 
které musí překonat ten, kdo dbá o svou tělesnou zdat
nost, jsou daleko menší a snesitelnější než potíže právě 
jmenované.

Nebo snad věříš, že tělesná zchátralost je mnohem 
zdravější a i jinak užitečnější než dobrý zdravotní stav? 
Nebo pohrdáš výhodami plynoucími z tělesného zdxaví?

Všechno je úplně jiné, máš-li tělo v pořádku, než když 
v pořádku není. Kdo má tělo v pořádku, je zdTavý a sil
ný; mnoho lidí se právě proto se ctí zachrání z válečného 
zápolení a uniknou všem hrůzám, mnozí lidé pomohou
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dokonce svým přátelům, prospějí vlasti a vyslouží si tím 
velkou slávu, dosáhnou nejvyššíck poct, stráví další léta 
až do smrti příjemněji a krásněji a svým dětem zane
chají skvělejší prostředky k životu.

Ostatně nezavede-li stát veřejná vojenská cvičení, ne
znamená to, že by se taková cvičení měla zanedbávat 
v soukromí, naopak, mela by se pěstovat s tím větší péčí. 
Dobře si pamatuj, že v žádném jiném zápase ani v žádné 
Činnosti na tom neproděláš, vycvičíš-li lépe své tělo. Tělo 
je totiž nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je 
velmi důležité, aby byl tento nástroj dokonale připrave
ný, ať ho bude použito k čemukoliv. I tam, kde se zdá, že 
upotřebení těla je nepatrné, totiž při myšlení, i tam, jak 
každý ví, mnozí dělají velké chyby právě proto, že jejich 
tělo není zdravé. Zapomnětlivost, ztráta odvahy, mrzout
ství a šílenství zachvacují často myšlení mnoha lidí 
právě proto, že jejich tělesné podmínky jsou špatné, 
takže až zatemní jejich vědomí.

Kdo má organismus zdravý, ten má naprostou jistotu, 
tomu nehrozí žádné nebezpečí, že by se mu stalo něco 
takového, co zavinuje tělesná slabost; spíš mu dobrá 
tělesná kondice přinese opaěné účinky, než jaké přináší 
neduživost.

Co by nechtěl člověk s mozkem v hlavě podstoupit, 
aby dosáhl opaku toho, co bylo řečeno? Kromě toho je 
ošklivé zestárnout pro svou nedbalost dřív, než člověk 
spatří své tělo v největším rozkvětu a síle. Kdo se o to 
nestará, ten to neuvidí, protože něco takového nevznik
ne samo od sebe.“
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13
Několik Sokratových vtipných výroku.

Jednoho dne se jeden Athéňan zlobil, protože kohosi 
pozdravil, a ten mu na pozdrav nepoděkoval.

„To je k smíchu,44 řekl mu na to Sokrates, „kdybys 
byl potkal někoho se znetvořeným tělem, nebylo by tě 
to rozčililo, a ted jsi dopálený, žes narazil na člověka 
s trochu hrubší duší!44

Jinému, který si stěžoval, že mu nechutná jíst, řekl:
„Akúmenos má proti tomu výborný lék.44

„A jakýpak?44

„Přestat jíst; pak se žije příjemněji, levněji a zdravě-

Když opět jiný říkal, že voda, kterou pije, je teplá 
Sókratés mu radil:

„Až se budeš chtít umýt v teplé vodě, budeš ji mít 
připravenou.44

„Ale na mytí je studená.44

„Stěžují si tví otroci, když ji pijí, nebo když se v ní 
myjí?44

„Ale ne; až jsem se kolikrát divil, s jakou chutí si ji 
berou na obojí.44

„Která voda je teplejší na pití, ta tvoje, nebo ta 
v Asklépiově chrámu?44

„V Asklépiově chrámu.44

„A která je studenější na mytí, tvoje, nebo v Amfia- 
ráově chrámu?44

„V Amfiaráově chrámu.44

„Přemýšlej o tom trochu: vždyť tebe lze hůř uspo
kojit než otroky a nemocné.44
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Kdosi přísně potrestal otroka, který ho doprovázel. 
Sokrates se ho zeptal, proč se na sluhu tak rozzlobil. 
A ten mu odpověděl:

„Protože to je ten největší mlsoun, tupec, hamižník 
a povaleč pod sluncem/4

„Jestlipak jsi už někdy přemyslel o tom, kdo by si 
zasloužil víc ran, ty, nebo tvůj otrok?44

Byl jednou jeden, a ten mel strach z cesty do Olyin- 
pie.

„Co se bojíš cesty?44 zeptal se ho Sokrates. „Copak ne
chodíš skoro každý den po dome? Až tam půjdeš, urazíš 
kus cesty a naobědváš se, pak urazíš další kus, navečeříš 
se a odpočineš si. To nevíš, že kdybys dal dohromady 
všechny kroky, které ujdeš za pět nebo šest dní, lehko 
bys dosel z Athén do Olympie? Je také výhodnější vy
razit na cestu o den dřív než později, protože je nepří
jemné, když člověk musí prodloužit denní pochod nad 
únosnou míru, kdežto být na cestě o den déle přinese 
velké ulehčení. Je tedy lepší pospíšit si s odchodem, než 
pospíchat cestou.44

Někdo jiný si naříkal, že ho dlouhá cesta unavila, So
krates se ho zeptal, zda nesl také zavazadlo.

„Zaplaťpánbůh ne, jen plášť.44

„Sel jsi sám, nebo jsi měl s sebou otroka?44

„Šel se mnou otrok.44

„Sel s prázdnou, nebo něco nesl?44

„Nesl přikrývky a jiná zavazadla.44

„A jak snášel cestu?44

„Mám dojem, že lip než já.44

„A kdybys byl musil nést jeho náklad, co myslíš, jak 
by ti bylo po těle?44

„Rozhodně zle, lépe řečeno ani bych to nesvedl.44
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„Co tomu říkáš, člověk, který je o tolik horší než 
otrok ve snášení námahy, ten musil mít ale mizerný vý
cvik!44

14
Příklady dosvědčující, jak Sokrates vedl své přátele 

ke střídmosti v jídle.

Když se přátelé scházeli k hostině, přinášeli si někteří 
málo jídla, jiní hodně. Sokrates nařizoval otrokovi, aby 
malé porce buď dával na společný stůl, nebo je rozdělil 
na díly a každému dal jeden. Ti, kteří si přinesli hodně, 
styděli se nevzít si ze společného stolu, ale styděli se také 
vzít si a nedat za to, co si sami přinesli. Proto položili 
i své porce na společný stůl. Protože vsak nedostávali 
ani o trochu víc než ti, kteří přinesli málo, přestali vy
dávat velké částky za jídlo.

Jednou si Sokrates všiml, že si jeden z hodovníků 
vůbec nebere chléb a jí jen maso* Náhodou se právě mlu
vilo o pojmenováních a o činnostech, které označují.

„Dokázali bychom stanovit, přátelé, za jaké jednání 
je člověk označen jako masojídek? Vždyť všichni jedí 
k chlebu maso, když nějaké je, a přece se jim kvůli to
mu myslím neříká masojídkové.44

„Ovšemže ne,44 řekl jeden z přítomných.
„Dobrá, a co když někdo jí samotné maso bez chleba 

ne proto, aby zesílil, ale protože mu to tak lip chutná — 
myslíte, to že je masojídek?44

„Těžko by se našel jiný, komu by to jméno lip sedělo,44 
zněla odpověď.

Jiný z přítomných se zeptal:
„A co když někdo jí k malému kousku chleba velký 

kus masa?44

„Já myslím,46 řekl Sokrates, „že i ten by právem byl
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nazván masojídek. A když se ostatní lidé modlí k bohům 
za úrodný rok, je samozřejmé, že on by se modlil za ma
sitý rok.46

Onen mladík si domyslil, že Sokratova slova byla na
mířena na něho; nepřestal sice jíst maso, ale bral si k ně
mu i chléb. Když to Sókratés zpozoroval, zvolal:

„Všímejte si, vy, kteří sedíte vedle něho, zda bude jíst 
maso jako chleba, nebo chleba jako maso.44

Když si při jiné hostině všiml jednoho spolustolovníka, 
jak jí k jedinému soustu chleba několik druhů masa, řekl:

„Je možné si představit nákladnější přípravu jídla 
nebo spíš kažení jídla, než když někdo jí mnoho najednou 
a současné bere do úst pochoutky, které mají různou 
chuť? Protože míchá dohromady víc věcí než kuchaři, 
stojí ho to víc; kromě toho když míchá to, co oni nemí
chají, protože to nejde dohromady, tu za předpokladu, 
že oni si počínají správně, on se dopouští chyby a pro
hřešuje se proti zásadám kuchařského umění. A není také 
směšné, když si někdo opatří kuchaře, kteří jsou mistry 
svého oboru, a pak předělává to, co oni udělají, třebaže 
je neodborník?

Ještě jednu nevýhodu přináší zvyk jíst najednou 
mnoho jídel: když takový člověk nebude mít na stole 
mnoho chodů, bude toužit po tom, naě je zvyklý, a bude 
se mu zdát, že se mu vede špatně. Naproti tomu kdo je 
zvyklý brát si k jednomu krajíci chleba jediný druh ma
sa, ten se nají jednoho jídla, když toho víc není, a nijak 
mu to není líto.44

Vysvětloval také, že slovo euócheisthai (mít se dobře) 
je v attictině rovnocenné slovu esthiein (jíst). Tvrdil, že 
předpona eu (dobře) upozorňuje, že se má jíst to, co ani 
duši, ani tělu neškodí a co se lehko najde. Proto užíval 
slova euócheisthai i o lidech, kteří žili střídmě.
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KNIHA ČTVRTÁ

1
Nedostane-li se mladému člověku řádné výchovy, 

je mu nadání a bohatství spíš ke Škodě.

Sokrates byl v každé situaci a kdejakým způsobem svým 
přátelům tak prospěšný, že kdo se nad tím zamyslil — 
a nemusit být ani příliš inteligentní —, jasně si uvědomil, 
že nic mu nemůže přinést takový užitek jako styk se 
Sokratem a rozmlouvání s ním kdekoli a o čemkoli, pro
tože už pouhá vzpomínka na něho, když nebyl přítomný, 
nemálo pomáhala těm, kteří se s ním stýkali a přijali 
jeho názory. Jeho společnost byla užitečná, ať žertoval, 
nebo mluvil vážně.

Často říkal, že někoho miluje, bylo však zřejmé, že ho 
nepřitahují ti, kteří mají krásné tělo, ale duši s přiroze
ným sklonem k ctnosti. Hodnotu povahy odhadoval 
podle toho, jak rychle se nauěila tomu, k čemu obrátila 
svou pozornost, jak si zapamatovala, co se naučila, a jak 
toužila po všech těch znalostech, které umožňují správně 
řídit dům i stát a vůbec dobře vycházet s lidmi i se vším, 
co k lidem patří; domníval se, že takoví lidé, když získají 
výchovu, jsou sami šťastni a dobře vedou svůj dům, ale 
dokáží učinit šťastnými i jiné lidi a celá města.

Nešel však na všechny stejným způsobem. Takové, 
kteří si myslili, že je příroda vybavila dost dobře, a opo
vrhovali vzděláním, poučoval, že právě ty nejlepší po
vahy nejvíc potřebují výchovu. Jako příklad uváděl 
koně. Z těch nejušlechtilejších mezi nimi, kteří jsou bujní 
a ohniví, stávají se ti nejlepší a nejpoužitelnější, jsou-li
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od maliěka kroceni, kdežto zůstanou-li nezkroceni, jsou 
naprosto neovladatelní a nemají vůbec žádnou cenu. 
Stejné to je se psy nejušlechtilejší rasy, kteří jsou ne
únavní a chtiví lovu: kteří byli dobře vycvičeni, stávají 
se nejlepšími a nejužitečnějšími pomocníky při lovu, kteří 
však výcvikem neprošli, jsou jako pominutí, jen by se 
rvali a vůbec nechtějí poslouchat.

Podobně i z lidí ti nejušlechtilejší, jejichž duše je plná 
elánu a kteří jsou neúnavní ve všem, nač sáhnou, když 
prošli výchovou a Školením v tom, co je třeba dělat, 
stávají se nejlepšími a nej užitečnějšími a vykoná
vají přečetné dobré skutky vynikající úrovně, kdežto 
kdy ž se jim nedostalo výchovy ani vzdělání, jsou z nich 
lidé nejhorší a nej škodlivější. Nedokáží posoudit, co je 
třeba dělat, a často se pouštějí do nekalých podniků. 
A protože jsou současně nafoukaní a prudcí, je těžké je 
od jejich plánů odvrátit a zastavit je, a tak napáchají 
velmi mnoho nenapravitelných škod.

Ty, kteří si zakládali na svém bohatství a myslili si, 
že se vůbec nepotřebují vzdělávat, protože byli přesvěd
čeni, že jim bohatství dokáže zajistit splnění všeho, po 
čem zatouží, a že jim získá vážnost u lidí, ty přiváděl 
k rozumu prohlašováním, že jen blázen může věřit, že 
bez učení rozpozná věci užitečné od škodlivých, a stejný 
blázen že je ten, kdo věří, že dokáže vykonat něco uži
tečného tím, že si díky svému bohatství opatří, co chce, 
třebaže nemá schopnost takto rozpoznávat, a hlupák že 
je ten, kdo nedokáže vykonat něco užitečného, a přesto 
věří, že je na správné cestě a že si čestným způsobem 
a v dostatečném množství opatří to, co potřebuje pro 
život, a stejný hlupák že je ten, kdo nic nezná, a přesto 
věří, že bude jen pro své bohatství pokládán za člověka 
schopného, připadne že bude mít vážnost, i když ho lidé 
za schopného pokládat nebudou.
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2
Sokratova rozmluva s Euthydémem vyvrcholí požadavkem, 

aby se každý snažil především poznat sám sebe.

Nyní ukážu jeho postoj k lidem, kteří byli přesvědčeni, 
že dostali tu nejlepší výchovu, a moc si myslili o svých 
vědomostech.

Dověděl se, že si Euthydémos, kterému říkali krasavec, 
opatřil mnoho děl nej slavnějších básníků a učenců a už 
proto se považuje za většího mudrce, než jsou všichni 
jeho vrstevníci; také prý se spoléhá na to, že všechny 
překoná obratností v řeči a jednání. Zjistil také, že Eu
thydémos pro své mládí ještě nechodí na agoru, a chce- 
li uplatnit svůj názor, že si jde sednout do sedlářské 
dílny blízko agory. Šel tam proto za ním s několika přá
teli.

Nejdřív se kdosi ptal, zda to byl styk s nějakým mudr
cem, nebo přirozené nadání, co pomohlo Themistokleovi 
k takové nadřazenosti nad spoluobčany, že se na něho 
obracela celá obec, když potřebovala schopného muže. 
Sókratés chtěl rozhýbat Euthydéma, a proto řekl, že je 
hloupé myslit si, že v méně významných uměních nemůže 
nikdo vyniknout bez schopných učitelů, avšak umění, 
jak řídit obec, což je ze všech činností ta nej významnější, 
že lidem přijde samo od sebe.

Když byl zase jednou Euthydémos přítomen při 
schůzce, všiml si Sókratés, jak ze shromáždění odešel, 
aby se nezdálo, že se obdivuje Sokratovým moudrým 
výkladům. Řekl proto:

„Až ten náš Euthydémos dospěje, přátelé, jistě se ne
bude držet zpátky, bude-li obec potřebovat radu při 
řešení nějakého problému; dá se to předpokládat podle 
jeho zájmů. Nic bych za to nedal, že už má připravený 
pěkný úvod ke své řeči, ve kterém je moc opatrný, aby
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nevzbudil zdání, že se něco od někoho naučil. Je zřejmé, 
že úvodní věty jeho řeči budou znít asi takto:

,Občané athénští! Nikdy jsem se nic od nikoho nena
učil, a když jsem slyšel, že ten nebo onen je obratný 
v reci nebo v jednání, nevyhledával jsem styk s ním, ani 
jsem si nedal práci s vybráním uěitele mezi lidmi, kteří 
něco znají, ale právě naopak nejenže jsem se vyhýbal 
příležitosti, jak se něco od někoho naučit, ale i pouhému 
zdání, že bych měl něco takového v úmyslu. Nicméně 
vám poradím, co mě samo od sebe napadne.4

Podobně kdyby někdo chtěl dostat od obce místo lé
kaře, hodilo by se mu, aby začal mluvit takto:

,Občané athénští! Nikdy jsem se u nikoho neučil umění 
lékařskému, ani jsem nevyhledával nikoho z lékařů, aby 
se stal mým učitelem; nejenže jsem ©d lékařů žádné vě
domosti nezískal, ale moc jsem si dával pozor, abych ne
vzbudil ani zdání, že vůbec něco z lékařství znám. Nic
méně dejte mi příležitost lékařskou činnost vykonávat, 
a já se pokusím naučit se něco experimentováním na 
vas.

Všichni přítomní se tomu úvodu dali do smíchu.
Když bylo vidět, že Euthydémos sleduje, co Sókratés 

říká, ale že se má na pozoru, aby něco řekl, protože si 
myslí, že si mlčením získá pověst mudrce, řekl Sókratés, 
který mu tím chtěl pomoci, jak se takového postoje zba* 
vit:

,, Je to kupodivu, že kdo chce hrát na kitharu nebo na 
píšťalu, nebo jezdit na koni, nebo stát se odborníkem 
v něčem podobném, hledí pracovat bez přestání, aby se 
stal mistrem umění, v němž chce vynikat, a to ne sám, 
ale za pomoci uznávaných nejlepších odborníků, a dělá 
všechno možné a podstupuje každou námahu, jen aby 
nedělal nic bez jejich schválení, protože je přesvědčen, 
že jinak by nebyl schopen vyniknout.
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A hle, mezi těmi, kteří se chtějí stát odborníky v řeč
nění a ve veřejné činnosti, jsou také takoví lidé, kteří si 
myslí, že bez přípravy a bez cvičení, z ničeho nic se jimi 
stanou sami od sebe.

A přece dosáhnout tohoto cíle se zdá obtížnější než 
cokoliv jiného; tak málo lidí má v tomto oboru úspěch, 
přestože se jich o něj tolik pokouší. Je tedy zřejmé, že 
kdo se věnuje této Činnosti, potřebuje obsáhlejší a dů
kladnější přípravu než ti druzí/6

Takto mluvil Sókratés ze začátku, dokud Euthydémos 
jen trpně poslouchal. Když pak viděl, že mladík zůstává 
stále ochotněji při jeho výkladech a poslouchá se stále 
větším zájmem, šel jednou do oné sedlářské dílny sám.

Eutkydémos si sedl vedle něho a Sókratés se ho ze
ptal:

„Hekni mi, Eutkydéme, je to pravda, co jsem slyšel, 
že prý máš pěknou sbírku spisů autorů, kteří mají pověst 
mudrců?66

A Euthydémos přisvědčil:
„Ano, Sokrate, a shromažďuji je dál, abych jich měl 

co nejvíc.66

„Při Héře, ty mě udivuješ,64 řekl Sókratés, „protože 
nedáváš přednost pokladům ze stříbra a zlata před po
klady moudrosti; zřejmě soudíš, že stříbro a zlato nečiní 
lidi ani o trochu lepšími, ale názory mudrců obohatí 
ctností ty, kteří si je osvojí.66

Eythydémos měl z jeho slov radost; myslil si, že Só
kratés považuje jeho cestu za moudrostí za správnou. 
Když Sókratés viděl, že Euthydéma jeho chvála těší, 
zeptal se ho:

„V kterém oboru chceš vyniknout, Euthydéme, že 
sbíráš tyto knihy?66

A protože Euthydémos mlčel, přemýšleje o odpovědi, 
Sókratés pokračoval:
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„Chceš se snad stát lékařem? Máš přece mezi tím mno
ho spisů lékařských.44

„Zeus je můj svědek, že ne,64 bránil se Euthydémos.
„Tak snad chceš být stavitelem? I na to musí mít 

člověk zdravý úsudek.44

„To už vůbec ne.44

„Tak si přeješ stát se dobrým zeměměřičem, jako 
Theodóros?44

„Ani zeměměřičem nechci být,44 odmítl Euthydémos.
„Nechceš se snad stát hvězdářem?44

I to Euthydémos popřeL
„A co rapsódem? Máš prý všechny Homérovy bás-

V í íne.
„Nechci, jak je Zeus nade mnou,46 stále odmítal Euthy

démos. „Vím, že rapsódové znají přesně ony básně, ale 
jinak to jsou úplní hlupáci.44

„A tak tě asi tvé sklony vedou k získání těch vynika
jících vlastností, díky kterým se z lidí stávají odborníci 
v politice a ekonomii, schopní vládnout, užiteční druhým 
lidem i sobě samým.44

A tu řekl Euthydémos:
„To jsou, Sokrate, skutečně ty vlastnosti, k nimž mě 

to silně táhne.44

„Při Diovi,44 zvolal Sokrates, „míříš k nejkrásnější 
vlastnosti a k největšímu umění: je to vlastnost králů 
a také se jí říká královská. Avšak přemýšlel jsi někdy 
o tom, zda se člověk, který není spravedlivý, může stát 
odborníkem v tomhle všem?44

„Přemýšlel jsem o tom, a hodně,14 odpověděl Euthy
démos, „a považuji za nemožné, aby se někdo stal dob
rým občanem bez spravedlnosti.44

„A je už to s tebou v tomhle ohledu v pořádku?44

„Já si myslím, Sókrate, že pokud jde o spravedlivost, 
nemusím se bát srovnání s nikým.44



VZPOMÍNKY NA SÓKRATA KNIHA IV 145

„A spravedliví vytvářejí nějaká díla jako třeba sta
vitelé ?“

„Ano.”
„Mokou tedy spravedliví předložit svá díla tak, jako 

je mohou ukázat stavitelé?66

„Myslíš, že nemohu předložit díla spravedlivosti?66 
zeptal se Euthydémos. „Ovšem že mohu, a stejně tak 
mohu předložit díla nespravedlivosti. Každý den jich je 
přece možno vidět i slyšet nemálo.66

„Jestli tedy chceš,66 pokračoval Sókratés, „napíše
me tuhle S a tamhle N, a potom napíšeme vedle S 
to, co se nám bude zdát jako dílo spravedlivosti, a ve
dle N to, co se nám bude zdát jako dílo nespravedli
vosti.66

„Myslíš-li, že to je třeba, udělej to,66 souhlasil Euthy
démos.

Sókratés tedy napsal ta dvě písmena, jak řekl, a pak se 
ho zeptal:

„Co říkáš, je mezi lidmi lhaní?66

„Určitě je,66 řekl Euthydémos.
„Do kterého sloupce je zapíšeme?66

„To je jasné, k nespravedlivosti.66

„A je klamání?66

„Jak by ne!66

„Do kterého sloupce je dáme?66

»To je jasné, že i to dáme k nespravedlivosti.66

„A co kradení?66

„I to tam dáme.66

„A prodávání lidí do otroctví?64

„To také.66

„A to nic z těchto činností nepřipadne podle nás ke 
spravedlivosti, Euthydéme?66

„To by bylo hrozné,66 poznamenal Euthydémos.
„A co když bude někdo zvolen stratégem a zotroěí ne
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spravedlivě nepřátelské město, řekneme, že jedná ne
spravedlivě?66

„To jistě ne.66

„Neřekneme spíš, že jedná spravedlivě?66

„Zajisté."
„A co když během války nepřátele oklame?66

„I to je spravedlivé.66

„A jestliže rozkrade a uloupí jejich majetek, nebude 
jednat spravedlivě?66

„Rozhodně bude. Já jsem si však v první chvíli myslil, 
že jsou tvé otázky zaměřeny jen na přátele.66

„Tedy všechno to, co jsme připsali k nespravedlivosti, 
mělo by se napsat i ke spravedlivosti?66

„Zdá se, že ano,66 připustil Euthydémos.
„Když jsme takto roztřídili tyto činnosti, souhlasíš, 

abychom začali znova od začátku a stanovili, že je spra
vedlivé dělat to nepřátelům, ale nespravedlivé dělat to 
přátelům — k těm zeje nutné chovat se co nejupřímněji?66

„S tím úplné souhlasím,66 řekl Euthydémos.
A Sokrates se ptal dál:
„A co když některý velitel zjistil, že jeho vojsko je ma- 

lomyslné, a zalže proto a řekne, že se blíží spojenci, a 
touto lží zbaví své vojáky malomyslnosti, na kterou 
stranu zařadíme tento klam?66

„Mně se zdá,66 usoudil Euthydémos, „že ke spravedli
vosti.66

„Jestliže někdo vlastního syna, který potřebuje lé
čení a nechce si vzít lék, oklame a dá mu tento lék, jako 
by to byl pokrm, a touto lží mu pomůže ke zdraví, kam 
je třeba zařadit tento klam?66

„Já mám dojem,66 odpověděl Euthydémos, „že do 
stejné skupiny jako klam předcházející.66

„A ještě jeden příklad: co když někdo zc strachu, aby 
si přítel, který je na pokraji zoufalství, něco neudělal,
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vezme mu potají nebo násilím meč nebo jinou podobnou 
zbraň, do kterého sloupce tohle patří?66

„I to patří ke spravedlivosti, Zeus je můj svědek,66 
rozhodl Euthydémos.

„Tedy připouštíš, že ani k přátelům nemůže být člověk 
vždy upřímný?66

„Namouduši to není možné; beru tedy své tvrzení 
zpátky, jestli to je dovoleno.66,

„Musí to být dovoleno,66 řekl Sókratés, „mnohem spíš 
než tvrdit něco, co není pravda. Abychom však ani 
tohle nenechali nevyzkoumané: z těch, kteří klamou své 
přátele k jejich Škodě, kdo je nespravedlivější, ten, kdo 
klame dobrovolně, nebo ten, kdo klame nedobrovolně?66

„Já už si teď, Sokrate, vůbec nejsem jist svými odpo
věďmi. Všechny dřívější případy teď vidím v docela ji
ném světle, než jsem je viděl dřív. Přesto bych chtěl říci, 
že nespravedlivější je ten, kdo lže dobrovolně, než kdo 
lže nedobrovolně.66

„Myslíš, že se dá spravedlivost naučit a že o ní exi
stuje nějaká nauka, tak jako o čtení a psaní?66

„Ano.66

„Považuješ za většího znalce čtení a psaní toho, kdo při 
tom dělá chyby dobrovolně, nebo kdo je dělá nedobro
volně?66

„Kdo je dělá dobrovolně, aspoň si to myslím, protože 
kdyby chtěl, mohl by číst a psát bez chyby.66

„Tedy ten, kdo píše dobrovolně s chybami, je odbor
ník v psaní, a kdo nedobrovolně, odborník není?66

„Jak by ne.66

„A co je spravedlivé, to zná lip ten, kdo lže a klame 
dobrovolně, nebo kdo lže a klame nedobrovolně?66

„Je jasné, že ten, kdo to činí dobrovolně.66

„Tak ty tedy tvrdíš, že větším odborníkem na ctění 
a psaní je ten, kdo zná písmena, než kdo je nezná?66
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„Ano/4
„A spravedlivějším ten, kdo zná spravedlnost, než kdo 

ji nezná?44

„Mám dojem, že ano, netroufám si to však tvrdit.46

„Pojďme dále. Co bys řekl o člověku, který sice chce 
říci pravdu, ale neříká vždy totéž o týchž věcech, na
příklad při popisu jedné a téže cesty jednou řekne, že 
vede na východ, podruhé na západ, a při sčítání mu jed
nou vyjde větší výsledek, podruhé menší?46

„Při Diovi, to je přece jasné: nezná to, o cem si myslil, 
že to zná.44

„Znáš lidi toho typu, kterému se říká otrocká duše?44 
ptal se dál Sókratés.

„Ano.44

„Říká se jim tak pro jejich moudrost, nebo pro jejich 
nevědo most ?64

„Pro nevědomost, to je jasné/4
„A říká se jim tak pro neznalost, jak zpracovávat 

kovy?44

„To ne/4
„Tak pro neznalost tesařských prací?44

„Ani pro takovou neznalost ne/4
„Tak tedy pro neznalost ševcovského řemesla?44

„Ne, to všechno s tím nemá co dělat, spíš naopak, 
neboť většina příslušníků těchto povolání patří právě 
mezi otrocké duše/4

„To jméno se tedy vztahuje na ty, kteří neznají, co je 
krásné, dobré, spravedlivé?44

„Zdá se mi, že ano,44 připustil Euthydémos.
„Je tedy třeba snažit se ze všech sil, jak se vyhnout 

tomu, abychom patřili mezi otrocké duše/4
„Ale při všech bozích, Sokrate,44 znepokojoval se 

Euthydémos, „já jsem byl přesvědčen, že se zabývám 
takovou filosofií, která mě nejlépe pouěí o všem, co má
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znát člověk mířící k dokonalosti. Kdybys věděl, jak mě 
to ted sklíčilo, když vidím, že navzdory velkému úsilí 
nejsem schopen odpovědět ani na jednu otázku vztahu
jící se k problémům základní důležitosti a že před sebou 
nevidím žádnou jinou cestu, po níž bych se pustil, aby ze 
mne byl lepší člověk!66

Sókratés mu položil další otázku:
,,Pověz mi, Euthydéme, dostal ses už někdy do Delf?66

„Ano, už dvakrát,66 odpověděl Euthydémos.
„A jestlipak sis všiml, že na stěně chrámu je na jed

nom místě napsáno POZNEJ SÁM SEBE?66

„Toj sem si všiml.66

„Byla ti ta slova lhostejná, nebo jsi jim věnoval po
zornost a pokusil ses prozkoumat sám sebe, jaký jsi?66

„Bohužel ne,61 přiznal se Euthydémos. „Myslil jsem, že 
to vím i bez toho, protože těžko bych znal něco jiného, 
kdybych ani sám sebe neznal,66

„A tobě se zdá, že zná sám sebe ten, kdo zná jen své 
jméno, nebo ten, kdo prozkoumal sám sebe a své schop
nosti ve vztahu k funkcím, k nimž je člověk předurčen, 
a zná svou sílu, tak jako ti, kteří chtějí koupit koně? 
Ti soudí, že znají koně, pro jehož koupi se rozhodují, 
teprve tenkrát, až zjistili, zda je poslušný, nebo nepo
slušný, zda je silný, nebo slabý, zda je rychlý, nebo po
malý, zkrátka jak je to se všemi vlastnostmi, dobrými 
i špatnými, které hodnotu koně při použití zvyšují, nebo 
snižuji.

„Mne se zdá,66 odpověděl Euthydémos, „že kdo nezná 
svou sílu, nezná sám sebe.66

„A nebije do ocí, že nejvíc výhod pro lidi pramení z po
znání sebe samých, kdežto nejvíc nevýhod ze špatného 
odhadu vlastní ceny?

Kdo zná sám sebe, ví, co je pro něho výhodné, a ro
zezná, co může a co ne. Dělá to, čemu rozumí, opatřuje si
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tím, co potřebuje, a vede se mu dobře; vyhýbá se věcem, 
kterým nerozumí, nedělá pak chyby a unikne tomu, aby 
se mu vedlo špatně. Proto je také takový člověk schopen 
odhadnout i jiné lidi, využívá jejich služeb a opatřuje 
si tím dobro a chrání se před zlem.

Lidé, kteří svou sílu neznají, ale mají o ní chybné mí
nění, jsou ve stejné situaci vzhledem k jiným lidem 
a k cizímu jednání. Nevědí, co potřebují, ani co dělají, 
ani s kým se stýkají, ale ve všem tom chybují, každá vý
hoda jim uteče a oni upadnou do neštěstí.

Ti, kteří vědí, co dělají, dosáhnou svého cíle a získají 
tím slávu a cest. Lidé jim podobní se s nimi rádi stýkají, 
ti, jimž jejich záměry nevyšly, touží mít v nich rádce 
a vůdce a vkládají do nich naději, že s jejich pomocí také 
dojdou štěstí, a z těchto důvodů je mají ze všech nejra- 
ději.

Ti, kteří nevědí, co dělají, nejsou schopni vybrat si 
dobře a nemají úspěch v ničem, nac sáhnou, už tím jsou 
trestáni a poškozováni, ale navíc ztrácejí kvůli tomu 
i veškerou úctu, stávají se směšní a žijí v opovržení 
a zneuctěni. Stejně tak i státy, které neodhadnou do
bře své^ožnosti a pustí se do války se silnějším protiv
níkem, jsou buď zničeny, nebo ztratí svobodu a upad
nou do otroctví.44

Pak zas promluvil Euthydémos:
„Buď ujištěn, Sokrate, že i já uznávám, jak důležité 

je poznat sám sebe, avšak obracím se na tebe, abys mi 
vysvětlil (budeš-li ovšem chtít dělat mi průvodce), kde 
je třeba začít s takovým zkoumáním.44

Sókratés mu na to řekl:
„Víš samozřejmě, které věci jsou dobré a které spatné.“
„Při Diovi,44 dušoval se Euthydémos, „kdybych tohle 

nevěděl, byl bych ještě horší než otrok.44

„Tak mi je vyjmenuj,44 vyzval ho Sókratés.
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„To přece není těžké,66 odpověděl Euthydémos. „Mys
lím, že především je dobré být zdráv a špatné být ne
mocen. Kromě toho věci, které pomáhají k vzniku ně
kterého z těchto zdravotních stavů, jako pokrmy, ná
poje, způsob života, jsou dobré, když přispívají ke zdra
ví, a Špatné, když vedou k nemoci.66

„Tedy i zdraví a nemoc, když jsou příčinou něčeho dob
rého, jsou dobré, a když něčeho špatného, jsou špatné.44

„A. kdypak by zdraví mohlo být příčinou zla a nemoc 
příčinou dobra?66

„Představ si prohrané válečné tažení, nešťastnou plav
bu a tolik jiných, podobných situací: lidé, kteří se toho 
díky své zdatnosti zúčastnili, umírají, kdežto ti, kteří pro 
svou tělesnou slabost nebyli vzati s sebou, zůstanou na-
V • i íŽIVU.

„To je pravda; ale vidíš přece také, že ti první prá
vě díky své zdatnosti mají podíl na výhodách, kdežto ti 
druzí jsou z výhod vinou své tělesné slabosti vyloučeni.44

„Patří tedy to, co někdy prospívá, jindy škodí, spíš 
k dobru než ke zlu? To se mi nezdá, aspoň podle této 
úvahy ne/6

„Avšak vědění, Sokrate, je bez debaty dobro. Ci je 
snad něco, co by ten, kdo zná, nevykonal lip než ten, 
kdo nezná?66

„A co Daidalos? Neslyšel jsi, že byl Mínóem zajat pro 
své vědomosti a donucen sloužit mu, že byl zbaven vlasti 
a svobody zároveň, že při pokusu o útěk ztratil syna 
a ani sám se nemohl zachránit, ale upadl do rukou bar
barů a sloužil zas jim?66

„Ano, to se vypravuje/6
„A neslyšel jsi o osudech Palamédových? Všichni bás

níci o něm zpívají, jak nalezl smrt, protože mu Odysseus 
záviděl jeho moudrost/6

„I to se vypravuje/6 znova potvrdil Euthydémos.
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„A máš představu, kolik jiných lidí bylo pro své zna
losti odvlečeno k perskému králi a tam otročilo?44

„Snad je, Sokrate, tím nejméně sporným dobrem štěs
tí.44

„Jen jestli se neskládá, Euthydéme, ze složek, o kte
rých jako o dobru lze pochybovat.44

„A o kterých složkách Štěstí by se dalo pochybovat?44

„O žádné, jestliže do toho nezahrneme krásu, sílu, 
bohatství, slávu a podobné věci.44

„Ale to tam je třeba zahrnout!44 zvolal Euthydémos. 
„Jak by mohl být někdo bez toho Šťastný!44

„Tak tam tedy započítáme i to, z čeho vzniká pro lidi 
tolik zla,44 zvolal Sókratés. „Mnozí přece hynou pro 
krásu rukama těch, kteří ztratí rozum tváří v tvář 
krásné osobě, mnozí se v důvěře ve svou sílu pustí do 
podniků příliš obtížných a dostanou se do nemalých ne
snází, mnozí se pro své bohatství stanou obětí lichotek 
a nástrah, mnozí jsou stiženi velkým neštěstím pro svou 
politickou ctižádostivost.44

„Když už tedy nemám pravdu, ani když chválím 
štěstí, pak už vůbec nevím, oc je třeba prosit bohy.44

„Možná že to vyplývá z přílišné důvěry ve vědění, 
která ti nedovolila řádně věc prozkoumat,44 odpověděl 
Sókratés. „V každém případě když se připravuješ účast
nit se správy státu, která je nyní v rukou lidu, je jasné, 
že víš, co to je demokracie.44

„O tom není pochyby.64

„Pokládáš za možné vědět, co je to demokracie, to 
jest vláda lidu, aniž by člověk věděl, co to je lid?44

„Při Diovi, to rozhodně ne.44

„A tak víš, co to je lid?44

„Myslím, že to vím.44

„A co si myslíš, že je lid?44

„Podle mne ta část občanů, která je chudá.44
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„A znáš chudé ?44

„Jak by ne!“
„Znáš-li pak také bohaté?44

„O nic méně než chudé.44

„A o jakých lidech říkáš, že jsou chudí, a o jakých, že 
jsou bohatí?44

„Podle mne jsou chudí ti, kteří nemají dost peněz na 
uhrazení nutných výdajů, a bohatí jsou ti, kteří mají 
víc, než je potřeba.44

„Jestlipak víš, že některým lidem jejich velmi skrovný 
majetek nejen stačí, ale že z něho ještě něco uloží stra
nou, kdežto některým ani ten největší nestačí?44

„Při Diovi,44 zvolal Euthydémos, „dobře že mi to při
pomínáš. Opravdu vím o některých tyranech, kteří jsou 
nedostatkem nuceni dopouštět se nepravostí jako ti nei- 
ubožejší.44

„Když je to tak,44 řekl Sókratés, „zařadíme takové ty
rany mezi lid a ty, kteří mají málo, ale umějí dobře hos
podařit, mezi bohaté.44

„Má chatrná soudnost mě nutí připustit i toto,44 pro
hlásil Euthydémos. „Myslím, že bude nejlepší, budu-li 
mlčet, neboť zřejmě nevím vůbec nic.44

Euthydémos odešel sklíčen, sám sebou pohrdal a po
kládal se za tiplného otroka.

Mnozí lidé, s kterými Sókratés jednal tímto způsobem, 
už se k němu nevraceli, a on je pokládal za ještě omeze
nější. Euthydémos naproti tomu pochopil, že jedině co 
nejčastější pobyt v Sokratově společnosti mu může po
moci k nějaké vážnosti, a tak se od něho nevzdaloval, 
leda když to bylo nutné, a napodoboval ho v mnoha vě
cech. Když Sókratés poznal tuto změnu v jeho chování, 
už ho nepřiváděl do rozpaků* ale velmi prostě a jasně mu 
vysvětloval, o čem si myslil, že je důležité znát a užiteč
né dělat.
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3
Sókratés dokazuje Euthydémovi, ze se bohové o lidi starají 

a ze je za to lidé mají ctít a důvěřovat jim,

Sókratovi nezáleželo na tom, aby ve svých přátelích vy
pěstoval co nejdřív schopnost mluvit, jednat a vyrovnat 
se s každou situací. Domníval se, že ti, kteří k oněm 
schopnostem dospěli, neopírajíce se o správné názory, 
jsou nespravedlivější a náchylnější k špatnému jednání.

Především se snažil naučit své přátele mít správný 
názor na bohy. Jeho rozhovory s některými lidmi o tom
to námětu zaznamenali jiní, jak je sami osobně slyšeli; 
já jsem byl při tom, když měl následující debatu s Euthy- 
démem.

Rozhovor začal touto Sokratovou otázkou:
„Pověz mi, Euthydéme, napadlo tě někdy přemýšlet

0 tom, s jakou starostlivostí bohové připravili pro lidi, 
co potřebují?44

„Nikdy,44 přiznal se Euthydémos.
„Ale to přece víš, že první naší potřebou je světlo, kte

ré nám bozi poskytují.44

„Jistě; kdybychom je neměli, podobali bychom se
1 s těma našima očima slepcům.44

„Protože však potřebujeme i odpočinek, nabízejí nám 
jako nejsladší příležitost k oddechu noc.44 

„I za to musíme být vděčni.41

„Slunce svou září osvětluje všechno v kteroukoli ho
dinu denní, noc je pro svou temnotu míň zřetelná; proto 
nechávají bozi v této době třpytit hvězdy, ty nám umož
ňují poznat její části, a to nám dovoluje konat různé 
práce pro nás nezbytné.44 

„Je to opravdu takové.44

„Luna nám člení na zřetelné oddíly nejen noc, ale 
i celý měsíc.44
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„Zajisté/4
„A protože potřebujeme jídlo, dávají nám je z půdy, 

vytvářejí k tomu vhodné počasí a poskytují nám ve vel
kém množství a bohatém výběru nejen to, co potřebu
jeme, ale i to, z čeho máme potěšení/4

,,I to svědci o velké lásce k lidem/4
„Velkou cenu má i to, že nám poskytují vodu, která 

spolu s půdou a počasím zajišťuje zrození a růst všeho 
užitečného, živí nás, smíšená se všemi potravinami činí 
je stravitelnějšími, zdravějšími a chutnějšími; dávají 
nám to v nepřeberném množství, když vidí, jak nutně 
to potřebujeme/4

„I to je důkazem prozřetelnosti/4
„A dali nám i oheň, který chrání před chladem, který 

zahání temnoty, který pomáhá ve všech řemeslech a ve 
všem, co si lidé obstarávají pro vlastní užitek. Abychom 
to shrnuli a řekli jedním slovem, bez ohně by si lidé 
neobstarali nic, co má nějaký význam pro život/4

„I v tom je velká láska k lidem/4
„A slunce při svém postupu po zimním slunovratu 

nechává některé plody zrát a schnout jiné, jejichž ěas 
přešel, a když je s tím vším hotovo, už se víc nepřibli
žuje, ale zas se vrací a dává pozor, aby nám neuškodilo 
tím, že by nás příliš vysokou teplotou zahřálo víc, než 
by bylo třeba. Když potom při opětném vzdalování 
dostihne místo tak vzdálené, že kdyby šlo ještě kus dál, 
všichni bychom ztuhli mrazem, opět se obrací, přibli
žuje se k nám a míří do té části oblohy, kde nám může 
nejvíc prospět/4

„Při Diovi, i tohle vypadá jako něco schválně vytvo
řeného kvůli lidem/4

„A další věc: protože bychom zřejmě nemohli snést 
ani horko, kdyby přišlo naráz, ani zimu, proto se slunce 
přibližuje po malých úsecích a stejně se po malých
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úsecích vzdaluje, takže si to ani neuvědomíme a už jsme 
buď v jednom, nebo ve druhém krajním postavení/6 

„Tak teď už bych jen chtěl vědět,66 řekl Euthydémos, 
„zda mají bohové ještě něco jiného na práci než starat 
se o lidi. Jen jedna věc mi tu vadí: i jiní živí tvorové 
mají na tom podíl/6

„A není jasné, že i oni existují a rostou kvůli lidem? 
Který jiný tvor má z koz, ovcí, krav, koní, oslů a jiných 
zvířat tak velký užitek jako člověk? Podle mého názoru 
je tento užitek mnohem větší než užitek z rostlin, neboť 
jim slouží k jídlu i k jiné potřebě v míře ne menší než 
rostliny. Mnohé lidské kmeny nepožívají rostlinnou 
stravu, ale živí se mlékem, sýrem a masem, které jim 
poskytují jejich stáda, všichni si ochucují a krotí užit
ková zvířata a mají z nich pomocníky ve válce i při 
jiných činnostech/6

„I v tom mám stejný názor jako ty,66 řekl na to 
Euthydémos, „vždyť vidím, že zvířata silnější než my 
tak člověka poslouchají, že si s nimi může dělat co chce/6 

„Kromě toho, protože tu je tolik věcí krásných 
a užitečných, ale lišících se jedna od druhé, dali bo- 
hové lidem smysly vhodné pro vnímání každé z nich, 
a ty nám umožňují těšit se ze všeho, co je dobré. Vští
pili nám také dar rozumu, který nám spolu s pamětí 
umožňuje posuzovat užitečnost různých vnímaných 
předmětů a vymýšlet mnoho pomůcek, jak mít po
těšení z dobrých věcí a jak se vyhnout špatným. Dali 
nám také dar řeči, s jejíž pomocí se vzájemně poučuje
me a tím si odevzdáváme nejrůznější hodnoty a užíváme 
jich společně, stanovíme zákony a spravujeme státy/6 

„Mně se opravdu zdá, Sokrate, že bohové věnují 
lidem velkou péci/6

„A ještě něco,66 pokračoval Sokrates. „Vzhledem 
k tomu, že nejsme schopni předvídat, co nám v hu-
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doucnosti prospěje, pomáhají nám i zde a odhalují 
tomu, kdo se na ně obrátí s dotazem, pomocí věšteb, 
jak to dopadne, prozrazují také prostředky k dosažení 
nejlepšího výsledku/4

„Zdá se, Sokrate, že k tobě se chovají ještě přátel
štěji než k ostatním, jestliže ani necekají, až se jich na 
něco zeptáš, a oznamují ti, co máš dělat a co ne/6

„I ty se budeš moci přesvědčit o pravdivosti mých 
slov, nebudes-li cekat, až se ti bohové zjeví ve své pravé 
podobě, ale postací-li ti vidět jejich činy, aby ses jim 
klaněl a uctíval jc. Uvaž, že bozi sami ukazují, že je to 
jejich přání: když nám prokazují dobro, nezjevují se 
nám při tom, a i boha, který řídí a drží pohromadě cely 
vesmír, sídlo veškeré krásy a veškerého dobra, který 
stále poskytuje každému, kdo to potřebuje, věci ne
dotčené, zdravé, nezasažené stářím, který je schopen 
sloužit rychleji než myšlenka a bez chyby, tohoto boha 
lze vidět jako tvůrce děl nejvelkolepějších, ale nelze ho, 
vidět při jejich řízení.

Uvaž i to, že slunce, podle prvního doj tnu vystavené 
zrakům všech, nedovoluje lidem, aby se na ne dívali 
důkladněji: má-li někdo odvahu hledět přímo do něho, 
připraví ho o zrak.

Zjistíš také, že i pomocníci bohů jsou neviditelní: 
blesk, jak dobře víme, sestoupí shůry a znící všechno, 
na co narazí, ale není ho vidět, ani když sjíždí, ani když 
naráží, ani když odchází. Ani větry není vidět, ovšem 
následky jejich činnosti vidíme a také vnímáme jejich 
příchod. Konečně lidská duše, která se víc než kterákoli 
jiná část lidské bytosti podílí na božské podstatě, zřejmě 
v nás kraluje, ale ani ji není vidět.

Když si tohle všechno rozvážíme, musíme přestat 
s opovrhováním neviditelného, ale musíme uznat jeho 
moc podle jeho činů a vzdát božstvu úctu/6
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„Pokud jde o mne, Sokrate,44 řekl Euthydémos, 
„jsem si jist, že se nedopustím nejmenší nedbalosti 
vůči božstvu; jsem však celý nesvůj, protože nikdo 
z lidí (aspoň se mi to zdá) nevzdává patřičné díky 
bokům za jejich dobrodiní.44

„Ale kvůli tomu neměj žádný strach, Euthydéme,44 
uklidňoval ho Sókratés. „Víš přece, že delfský bůh, 
když se ho někdo zeptá, jak se zavděčit bohům, odpo
vídá: ,Podle zákonů města4, a všude platí zákon, že si 
má každý podle svých možností získávat přízeň bohů 
oběťmi. Jaký by mohl být krásnější a zbožnější způsob, 
jak prokázat bohům úctu, než budexne-li dělat to, co 
oni nařizují!

Není však žádoucí nevyužít plně svých možností; 
když tak někdo jedná, dopouští se zcela jasně urážky 
božstva. Je tedy třeba vzdávat božstvům úctu podle 
svých možností, nevynechat přitom nic, být klidný 
a doufat v projevy největší přízně. Vždyť by bylo 
y rozporu se zdravým rozumem, kdyby někdo Čekal 
velká dobrodiní od někoho jiného než od těch, kteří 
mohou přinést největší prospěch, a jinak než tím, že se 
jim bude líbit; a jak by se jim mohl víc líbit, než bude-li 
je na slovo poslouchat.44

Takovými slovy a takovým jednáním pěstoval ve 
svých přátelích větší zbožnost a lepší rozum.

4
Sokratův rozhovor se sofistou Hippiou o spravedlivosti 

a o přirozených zákonech.

Sókratés se však netajil ani svými názory na spraved
livost, ale dokazoval ie i skutky. V soukromém životě 
se ke každému choval, jak se sluší a patří podle zákonů, 
ve veřejném životě se tak podřizoval úředníkům a zá
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konným předpisům, a to v civilním životě i jako voják, 
že mohl sloužit ostatním jako vzor kázně.

Jednou jako předseda sněmu nedovolil občanstvu 
hlasovat proti zákonům, ale v souladu s nimi se po
stavil proti takovému nátlaku lidu, jaký by myslím 
žádný jiný člověk nevydržel.

Rozkazy třiceti tyranů, které nebyly v souladu se 
zákony, neposlechl. Ti mu totiž zakazovali vést roz
hovory s mladíky a jednou mu nařídili, aby spolu s ně
kterými jinými občany přivedl kohosi do vlasti, aby 
byl popraven — on jediný odmítl poslušnost, protože 
rozkaz byl protizákonný.

Když pak byl obžalován Melétem, tu třebaže bylo 
běžným zvykem, že obžalovaní mluvili tak, aby si 
získali náklonnost soudců v porotě, pochlebovali jim 
a prosili je, i když to zákon zakazoval (ovšem v mnoha 
případech takové jednání mělo úspěch a soudcové ob
žalované zprostili viny), Sókratés se nechtěl uchýlit 
k žádným takovým protizákonným, u soudů běžným 
praktikám, ačkoliv by byl snadno dosáhl u soudců 
osvobození, kdyby byl třeba jen v malé míře'některou 
z nich uplatnil: chtěl raději zemřít, dodržuje zákony, 
než žít dál, porušuje je.

Takové názory vyslovoval často i před jinými lidmi.
Já například vím o této jeho rozmluvě o spravedlivosti^ 
kterou měl jednoho dne s Hippiou Éleiskvm.

Hippiás přišel jednou po dlouhé nepřítomnosti do 
Athén a setkal se se Sokratem, který v debatě s někte
rými lidmi poukazoval na podivný rozpor. Když někdo 
chce někoho nechat vyučit Ševcem, tesařem, kovářem 
nebo kočím, není ani trochu v rozpacích, kam ho má 
poslat, aby se jím stal (někteří dokonce tvrdí, že kdyby 
chtěl někdo vycvičit koně nebo vola, nasel by spoustu J 
lidí, kteří by to dokázali); když však chce buď sám
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poznat, co to je spravedlivost, nebo poskytnout o tom 
poučení synovi nebo otrokovi, neví, kam iít, aby dosáhl 
cíle^_

Hippiás ho vyslechl, a pak mu posměšným tónem 
řekl:

„To pořád ještě vedeš stejné řeči, jaké jsem od tebe 
slyšel už kdysi dávno?44

Sokrates mu na to odpověděl:
„Je to ještě horší, Hippio: nejen že vedu stále stejné 

řeči, ale i o stále stejných námětech. Ty jsi ovšem velmi 
vzdělaný a nikdy neříkáš o týchž námětech totéž.44

„Samozřejmě že se snažím říci pokaždé něco nového.44

„I o tom, co znáš? Třeba z mluvnice: kdyby se tě 
někdo zeptal, kolik hlásek a které tvoří jméno Sokrates, 
pokoušel by ses říci jednou to, podruhé ono? Nebo 
z poetů: kdyby se tě někdo zeptal, zda dvakrát pět je 
deset, nedal bys mu teď stejnou odpověď, jakou jsi mu 
dal dříve?44

„O takových věcech říkám stále totéž, Sokrate, stejně 
jako ty. Avšak o spravedlivosti ti myslím teď mohu říci 
věci, proti kterým ani ty, ani nikdo jiný nebude moci 
nic namítnout.44

„To jsi tedy objevil pravý poklad, jestliže už soud
cové přestanou hlasovat různě, jestliže se občané pře
stanou dohadovat o svých nárocích, soudit se a dělit se 
na politické strany, jestliže se státy přestanou přít 
o svá práva a vést války. Já věru nevím, jak bych mohl 
od tebe odejít, dokud bych si nevyslechl tvou zprávu 
o tvém tak významném objevu.44

„Tu zprávu si nevyslechneš, to ti přísahám při Diovi, 
dokud mi ty sám nevyložíš, co si představuješ pod 
pojmem spravedlivosti. Už je toho dost, toho tvého 
zesměšňování druhých lidí —■ každého se na něco ptáš« 
a pak jeho odpověď vvvracíš? sám však nechceš od-
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povídat nikomu a o ničem nechceš prozradit svůj ná- 
66zoř.

„Jak to, Hippio?44 zvolal Sokrates. „To sis nevšiml, 
že já bez ustání dokazuji, co považuji za spravedlivé?46

„Jak to myslíš?66 zeptal se Hippiás.
„Když ne slovem, dokazuji to činem,44 vysvětloval 

Sokrates. „Nebo se ti nezdá čin lepším důkazem než, 
slovo?44

„To nesporně ano,44 přisvědčil Hippiás. „Mnoho lidí 
mluvících o spravedlivosti jedná nespravedlivě, kdežto 
nikdo, kdo jedná spravedlivě, nemůže být nespraved
livý.44

„Tak tedy: slyšel jsi někdy, že bych falešně svědčil, 
udával, podněcoval jednotlivce nebo obec ke sporům 
nebo dělal něco jiného, co není spravedlivé?44

„Nikdy,44 zněla odpověď.
„A stranit se nespravedlivého jednání je spravedlivé, 

nezdá se ti?44

„Tak vidíš, Sokrate, i ted se pokoušíš vyhnout se 
odpovědi na mou otázku a nechceš prozradit, co po
važuješ za spravedlivé. Vždyť mi neříkáš, co dělají 
spravedliví, ale co nedělají.44

„Ale já jsem si myslil, že nechtít jednat nespravedlivě 
je dostatečný důkaz o spravedlivosti. Jestliže se ti to 
nelíbí, bude se ti možná víc líbit toto: tvrdím, že to, co 
je podle zákona, je spravedlivé.44

„Ty tedy myslíš, Sokrate, že zákonnost a spravedli
vost je totéž?44

„Ano,44 potvrdil Sokrates.
„Já vsak nevím, co považuješ za zákonné a co za 

spravedlivé.44

„Znáš přece zákony našeho státu,44 zeptal se Sokrates.
„Znám.44

„A co to jsou podle tebe zákony?44
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„Zapsaná dohoda, na níž se občané usnesli a v níž 
stanovili, co se sluší dělat a co ne.66

„To tedy jedná zákonně ten, kdo se ve vztahu ke 
společnosti řídí zákony, nezákonně ten, kdo je pře
stupuje?64

„Jistě.66

„A kdo zákony poslouchá, jedná tedy spravedlivě, 
a nespravedlivě ten, kdo je neposlouchá?66

„Samozřejmě.66

„A je spravedlivý ten, kdo jedná spravedlivě, a ne
spravedlivý, kdo jedná nespravedlivě?66

„Jakpak ne!66

„Tedy kdo se ve svém jednání řídí zákony, je spra
vedlivý, a kdo se jimi neřídí, je nespravedlivý?66

Na to odpověděl Hippiás:
„Milý Sokrate, jak by mohl někdo považovat zákony 

a poslušnost zákonů za vážnou věc, když je často sami 
zákonodárci mění a tím zavrhují!66

„Ano,66 řekl Sókratés, „ale často se stává, že města, 
která spolu začala válčit, zas uzavrou mír.66

„To je pravda.66

„Jaký je podle tebe rozdíl mezi člověkem považu
jícím za hloupého toho, kdo poslouchá zákony, protože 
zákony mohou být zrušeny, a posmívajícím se tomu, 
kdo ve válce zachovává kázeň, protože může přijít mír? 
Nebo chceš hanět i ty, kteří ve válce ochotně hájí vlast?66

„To jistě ne,66 bránil se Hippiás.
„Je ti přece známo, že spartský Lykúrgos odlišil tolik 

Spartu od ostatních měst jen díky tomu, že především 
naučil její občany poslouchat zákony. A nevíš, že nej
lepší vládcové v obcích jsou ti, kteří mají největší zá
sluhy o zvýšení poslušnosti u svých spoluobčanů, a že 
stát, jehož občané se nejvíc podřizují zákonům, žije 
skvěle v míru a je nepřemožitelný ve válce?
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A nejen to, ale města potom považují svornost za 
největší dobro a velmi často v nich rady starších a nej- 
vlivnějsí lidé vyzývají občany ke svornosti, a dokonce 
všude v ílecku platí zákon ukládající občanům povin
nost přísahat, že budou svorní, a tuto přísahu všude 
skládají.

A já si myslím, že se to děje ne proto, aby občané 
dávali svůj hlas všichni témuž sboru, ani aby chválili 
všichni téhož flétnistu, ani aby dávali přednost témuž 
básníkovi, ani aby všechny bavilo totéž, ale aby po
slouchali zákony. Když je občané dodržují, jsou státy 
nejsilnější a nej šťastnější; naproti tomu bez svornosti 
nemůže být žádná obec dobře spravována ani žádná 
domácnost dobře vedena.

Existuje snad v soukromém životě nějaký prostředek, 
který by víc chránil před trestem úředníků a současně 
víc pomáhal k poctám než poslušnost zákonů? Je jiná 
možnost, jak se vyhnout ztrátě procesu nebo naopak 
jak na soudě vyhrát?

Ke komu je možno mít větší důvěru, když člověk 
potřebuje svěřit někomu svůj majetek nebo syny nebo 
dcery? Koho bude obec jako celek považovat za důvě
ryhodnějšího než toho, kdo respektuje zákony? U koho 
je větší záruka, že od něho rodiče, příbuzní, otroci, 
přátelé, spoluobčané, hosté dostanou, co jim patří? 
Komu budou nepřátelé víc věřit při jednání o příměří 
nebo při uzavírání smluv nebo míru? S kým spíš budou 
lidé chtít uzavřít spojenectví než s tím, kdo žije podle 
zákona? Komu spíš spojenci svěří vedení války nebo 
velení nad posádkou nebo nad městem? O kom se dá 
spíš předpokládat, že bude vděčný svému dobrodinci 
než o člověku žijícím podle zákona? Komu budou lidé 
ochotněji prokazovat dobro než tomu, od koho budou 
moci cekat vděčnost? Koho budou lidé chtít mít spíš
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za přítele než takového člověka, koho méně za nepřítele? 
S kým bude méně vítaný válečný konflikt než s takovým 
člověkem, kterého by mel každý raději za přítele než za 
nepřítele, s nímž by většina lidí chtěla být spojena přá
telstvím a spojenectvím a jehož protivníkem a nepří
telem by nechtěl být snad nikdo?

Já tedy prohlašuji, Hippio, že jednat podle zákonů 
a být spravedlivý je totéž. Jestliže máš opačný názor, 
seznam mě s ním.44

Hippiás mu na to odpověděl:
,,Nezdá se mi, Sokrate, že by se můj názor lišil od 

toho, co jsi ted o spravedlivosti řekl ty.44

„A znáš nějaké nepsané zákony, Hippio?44 zeptal se 
Sokrates.

,,To jsou ty, které o týchž věcech platí ve všech 
zemích.44

„A mohl bys říci, že je ustanovili lidé?44

„Jak by to bylo možné, vždyť by se ani nemohli sejít 
11a jednom místě, a navíc nemluví stejným jazykem!44

„O kom si tedy myslíš, že tyto zákony složil?44

„Podle mne,44 řekl Hippiás, „tyto zákony lidem dali 
bohové, neboť u všech lidí jako první zákon platí, že je 
třeba ctít bohy.44

„A není také všude zákonem, že je třeba ctít rodi- 
cer

„I to platí,44 připustil Hippiás.
„A zákaz pohlavního styku rodičů s dětmi?44

„Tohle už se mi nezdá, Sokrate, jako boží zákon.44

„A proč ne?44

„Protože znám případy, kdy byl překročen.44

„Avšak zákony jsou porušovány i v mnoha jiných 
případech,44 upozornil Sokrates. „Ovšem každého, kdo 
překroěí zákony ustanovené bohy, stihne trest, jemuž 
člověk nemůže nikterak uniknout, kdežto někteří z těch,
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kdo přestoupili zákony ustanovené lidmi, se trestu vy
hnou, bud! protože nebyli odhaleni, nebo proto, že si 
násilím vynutili beztrestnost.66

,,A jaký je to trest, jemuž nemohou uniknout rodiče, 
kteří se pohlavně stýkají se svými dětmi, a děti, které 
se stýkají s rodiči ?“

,,Je to ten nejhroznější trest,64 odpověděl Sokrates. 
„Jaký by mohl být horší trest pro lidi, kteří plodí děti, 
než aby plodili děti špatné?44

„A jak to, že plodí špatné děti, když jim nic nepřeká
ží, jsou-li dobří, aby plodili dobré děti ze stejně dobrých 
matek?44

„To máš tak,44 vysvětloval Sókratés. „Je třeba, aby ti, 
kteří spolu plodí děti, byli nejen dobří, ale také aby byli 
fyzicky v plné síle. Nebo soudíš snad, že semeno lidí, 
kteří jsou v plném rozkvětu sil, je stejně hodnotné jako 
semeno těch, kteří teprve dospívají, nebo už mají svůj 
rozkvět za sebou?44

„To je přece přirozené, že není stejně hodnotné.44

„A které je hodnotnější?44

„Nepochybně semeno těch, kteří jsou v rozkvětu 
svých sil.44

„Semeno těch, kteří nejsou v rozkvětu sil, nestojí 
tedy za nic?44

„To je samozřejmé, že ne,44 tvrdil Hippiás.
„Za takových okolností není tedy vhodné plodit děti?44

„Rozhodně ne.44

„Kdo tedy plodí děti za takových okolností, plodí 
děti nevhodně?44

„Ano.44

„Mohli bychom tedy označit někoho jako špatného 
otce a špatnou matku, kdybychom tak neoznačili tyto 
lidi?44

„T v tom s tebou iiplně souhlasím.44
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„Půjdeme dále. Neplatí všude zákon, že je třeba 
oplácet dobrem tomu, kdo nám učinil dobro ?44

„Jistě/4 odpověděl Hippiás. „Avšak i tento zákon je 
překračován.44

„A kdo překračuje tento zákon, není za to trestán 
tím, že”nikde nenajde dobré přátele a že je nucen běhat 
za takovými lidmi, kteří ho nenávidí? A není pravda, 
že ti, kteří prokazují dobro lidem, s nimiž se stýkají, 
jsou dobrými přáteli, kdežto ti, kteří takovým lidem 
dobro nesplácejí, jsou jimi pro svou nevděčnost nená
viděni, avšak přesto stále za takovými lidmi dolézají, 
neboť hlavní pohnutkou jejich jednání je mít ze všeho 
co největší prospěch?44

„Při Diovi, Sokrate, to skutečně vypadá na zásah 
bohů. Aby zákony samy v sobě už obsahovaly trest 
proti překračovatelům, to myslím předpokládá vyššího 
zákonodárce, než je člověk.44

„Věříš, Hippio, že bohové předpisují jako zákon něco, 
co je spravedlivé, nebo něco odchylného od spravedli
vého?66

„Jistě ne něco jiného,44 odpověděl Hippiás, „neboť 
těžko by mohl dávat spravedlivé zákony někdo jiný, 
kdyby je nedával bůh.44

„I pro bohy je tedy, Hippio, spravedlivé totožné se 
zákonným.44

Takovými řečmi a takovým jednáním činil Sokrates 
spravedlivějšími ty, kteří s ním přišli do bližšího styku.
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5
Rozhovor s Euthydémem ukazuje, jak Sókratés přispíval 

k výchově platných clenu společnosti poučováním 
o zdrženlivosti.

Jeho vlastní život mohl v tomto ohledu sloužit 
jako příklad.

Teď zase vyložím, jakým způsobem Sokrates zvyšoval 
způsobilost svých, posluchačů pro praktický život.

Byl přesvědčen, že pro toho, kdo chce vykonat něco 
dobrého, je velkou výhodou zdrženlivost. Proto byl 
především sám zdrženlivý jako nikdo jiný, to mohl 
vidět každý z jeho přátel na vlastní oči, a v rozhovo
rech je k ničemu tolik nevybízel jako ke zdrženlivosti. 
Nikdy nezapomínal., jaké jsou prostředky k získávání 
ctnosti, a připomínal je i svým přátelům.

Vzpomínám si na rozmluvu o zdrženlivosti, kterou 
měl jednou s Euthydémem. Začalo to otázkou:

,,Pověz mi, Euthydéme, domníváš se, že je pobodá 
krásný a skvělý statek stejně tak pro jednotlivce jako 
pro stát?**

„Tak jako nic jiného/4 odpověděl Euthydémos.
„A považuješ za svobodného člověka toho, kdo je 

ovládán tělesnými pudy a není kvůli nim schopen 
jednat, jak se sluší nejlíp?66

„Vůbec ne.
„A není to proto, že se ti zdá důstojné svobodného 

člověka jednat co nejlépe a že považuješ za nesvobodné 
mít někoho, kdo v tom člověku brání?44

„Právě tak.44

„To se tí tedy nezdrženlíví zdají naprosto nesvo^ 
bodní?64 -- -------------------

„Ano, a docela právem.44

„A zdá se ti, že pro nezdrženlivé je jejich nectnost
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„Abych pravdu řekl, zdá se mi, že jako nátlak ke 
konání zla není nezdrženlívost o nic méně silná než 
jako překážka v konání dobra/4

„Jak hodnotíš pány, kteří překážejí v konání dobra 
a nutí konat zlo?44

„Jak je Zeus nade mnou, to jsou ti nejhorší, jací jen 
mohou být/4

„A které otroctví je podle tebe neihorŠí?44

„Myslím, že otročení u nejhorších pány/4 pravil 
Euthydémos.

„Nezdrženliví slouží tedy v neihorším otroctví?44

,,Myslím že ano/4
„A nezdá se ti, že nezdrženlívost, zahánějící od lidí 

moudrost, která je nejvyšším dobrem, je vrhá do pra
vého opaku? A že jim brání v tom, aby se věnovali 
prospěšným věcem a učili se jim, strhávajíc je k rozko- 
šem, a že často v lidech tak poplete schopnost vnímat 
rozdíl mezi dobrem a zlem, že si vyberou to horší místo 
toho lepšího ?ífi

„Stává se to/4
„Komu bychom tedy, Euthydéme, mohli menším 

právem přiřknout rozumnost než nezdrženlivému? Díla 
rozumnosti jsou přece pravým opakem toho, k čemu 
vede nezdrženlívost!44

„V tom s tebou souhlasím,44 řekl Euthydémos.
„A co myslíš, že víc než nezdrženlivost překáží péči 

o to, oč se sluší pečovat?44

„Myslím že nic/4
„Může být podle tebe pro člověka něco horšího než 

to, co způsobuje, že dává přednost věcem škodlivým 
před prospěšnými, co ho svádí, aby o škodlivé pečoval 
a prospěšné zanedbával, a co ho nutí, aby dělal věci, 
které jsou v rozporu se zdravým rozumem?44

168 XENOFÓN
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,,Jistě nic.44

„Není přirozené, že zdrženlivost vyvolává u lidí 
reakce právě opačné než nezdrženlívost ?46

„Zajisté je.44

„Zdá se tedy, Euthydéme, že zdrženlivost je pro 
člověka největší dobro.44

„Nepochybně, Sokrate.44

„A ještě nikdy jsi neuvažoval o tom druhém, Euthy
déme?44

„O čempak?44

„Že nezdrženlivost nedokáže dovést lidi ani k pří
jemným věcem, k nimž zdánlivě jako k jedinému cíli 
vede, zatímco zdrženlivost zajišťuje ty nej příjemnější 
požitky ze všeho.44

„Jak to myslíš?44

„Nezdrženlivost nenechá člověka snášet hlad ani žízeň, 
ani odolat milostné touze nebo touze po spánku — a to 
jsou jediné motivy, kvůli nimž se člověk s chutí nají 
a napije, miluje, s chutí odpočívá a spí, když počká 
a zdrží se tak dlouho, až je ukojení nejpříjemnější — 
nezdrženlivost zkrátka brání mít požitek, který by stál 
za to, z ukojení nejpřirozenějších a nejběžnějších žá
dostí; naproti tomu jen zdrženlivost způsobuje, že na
lézáme v ukojování uvedených žádostí rozkoš bodnou 
zapamatování, protože jen ona nám dává sílu nepod- 
dávat se jim.44

„Co říkáš, je po všech stránkách pravdivé.44

„Pokud jde o poznávání krásna a dobra a o pěstování 
těch vlastností, s jichž pomocí je člověk schopen udržo
vat své tělo zdravé, dobře spravovat svůj dům, být 
prospěšný přátelům a vlasti a přemoci nepřátele, což 
všechno přináší nejen prospěch, ale i největší radost, 
to zdrženliví činí a mají z toho potěšení, nezdrženliví 
při všem tom vyjdou naprázdno. O nikom se zkrátka
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nedá říci, že mu takové věci méně náležejí, než o tom, 
jemuž jsou zcela znemožněny, protože je zaměstnán 
hledáním okamžitých požitků/6 

Na to řekl Euthydémos:
„Abychom to uzavřeli: zdá se mi, Sokrate, že podle 

tebe ten, kdo se nechá ovládnout tělesnými požitky, 
nemá vůbec nic společného s žádnou ctností.66- ;> '/ 7 >

„Jistě, Euthydéme/6 potvrdil Sokrates. „Jaký je roz
díl mezi nezdrženlivým člověkem a nejhloupějším zví
řetem? Kdo nerozezná, co je nejlepší, a snaží se za 
každou cenu dělat, co se mu nejvíc líbí, v cení se liší 
od dobytčete, které vůbec nemá rozum? Jen tomu, kdo 
se dovede ovládat, je dána schopnost rozpoznat, co je 
nejlepší, teoreticky i prakticky všechno roztřídit podle 
druhů, a pak si zvolit dobré a vyhnout se špatnému.66

Říkal, že tak se lidé stávají nejlepšími a nejšťastněj
šími a současné nej obratnějšími v dialektice. Dodal též, 
že slovo dialektika má svůj původ ve zvyklosti shro
máždit se a společně se radit^na™základě třídění věcí 
podle druhů. Proto je třeba snažit se o co nejlepší pří
pravu na tento úkol a věnovat tomu největší péci, neboť 
tím se formují nejlepší muži, nej schopnější vést druhé 
a diskutovat.

6
V rozhovoru s Euthydémem je podáno několik příkladů 

sokratovské dialektiky, jejímž cílem je přesným 
rozlisováním pojmů dokázat zvláštní ráz každé věci.

Pokusím se ukázat na příkladech i to, jak Sokrates 
zdokonaloval své žáky v dialektice.

Sókratés věřil, že kdo zná podstatu té které věci, je 
schopen vysvětlit ji ostatním. Když ji však někdo ne
zná, pak není divu, že sám se klame a že klame i druhé.
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Proto ve společnosti svých přátel podstatu jednotlivých 
věcí neúnavně zkoumal. Bylo by to příliš dlouhé, kdy
bychom chtěli projít všechno a ukázat, jak docházel 
k jednotlivým definicím, proto vyložím jen některé pří
pady, na nichž, myslím, je možno metodický postup jeho 
zkoumání dostatečně osvětlit. Jako první příklad uvedu 
jeho analýzu zbožnosti.

Začal otázkou adresovanou Euthydémovi:
„Pověz mi, Euthydéme, jaká je tvá představa o tom, 

£°-J.e tg. zbožnost.44

Euthydémos odpověděl:
„Představuji si ji jako něco překrásného.44

„Mohl bys mi tedy říci, jaký je zbožný člověk?44

„Já myslím, že to je ten, kdo ctí bohy.44

„A lze ctít bohy, jak koho napadne?44

„To ne, jsou na to zákony, podle nichž je třeba je 
ctít.44

„Kdo tedy tyto zákony zná, ví také, jak se sluší 
bohy ctít?44

„Myslím že ano.44

„A kdo ví, jak bohy ctít, věří, že se to nesmí dělat 
jinak, než jak to zná?44

„Samozřejmě.44

„A existuje někdo, kdo ctí bohy jinak, než věří, že se 
to má dělat?44

„Myslím že ne.44

„Kdo ví, co zákony předpisují ve vztahu k bohům, 
bude bohům vzdávat úctu podle těchto předpisů?44

„Jak jinak!44

„Tedy kdo vzdává bohům úctu podle předpisů, ctí je,
jak se sluší?44

„Ovšem.44

„A kdo je ctí, jak se sluší, je zbožný?44

„Jistě.44
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„Neměli bychom tedy definovat zbožného člověka 
jako toho, kdo ví, co zákony žádají ve vztahu kbohům?64,

„Myslím že ano.44

„A s lidmi je možno jednat, jakýmkoli způsobem si 
kdo usmyslí?64

„To jistě ne. I vztah mezi lidmi upravují zákony, 
jimiž je nutno se řídit při vzájemném styku.66

„Ti, kteří se ve styku s ostatními řídí těmito zákony, 
chovají se, jak se sluší?66

„Jak jinak?66

„A kdo se chová, jak se sluší, chová se správně?66

„Nepochybně ano.66

„A kdo se chová správně k lidem, koná správně své 
lidské povinnosti?66

„Přirozeně.66

„A kdo poslouchá zákony, jedná spravedlivě?"6

„Ano.66 ‘
»Ty víš, čemu se říká spravedlivé?66

„Tomu, co zákony přikazují,66 řekl Euthydémos.
„Tedy ti, kteří dělají to, co zákony přikazují, jednají 

spravedlivě a podle svých povinností?66

„Jakpak ne.'6
„Ti, kteří jednají spravedlivě, jsou spravedliví?66

„Myslím že ano.66

„Myslíš, že je možno poslouchat zákony, aniž hy 
člověk věděl, co zákony přikazují?66

„Tomu nevěřím.66

„A co si myslíš o tomhle: soudí ten, kdo ví, co je 
třeba dělat, že to nemusí dělat?66

„Myslím že ne.66

„A znáš někoho, kdo dělá něco jiného, než si myslí, 
že by mel dělat?66

„Nikoho takového neznám,66 řekl Euthydémos.
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„Tedy ti, kteří vědí, co zákony předpisují ve vztahu 
k lidem, jednají spravedlivě?46

„Jistě."
„A kdo jedná spravedlivě, je spravedlivý?"
„Kdo jiný už by byl spravedlivý?"
„Pak by tedy měla být správná naše definice, že 

spravedliví jsou ti, kteří vědí, co zákony předpisují 
stran vztahu k lidem."

„Já si to také myslím."

„A co bychom řekli že je moudrost? ftekni mi, zdá 
se ti, že moudří lidé jsou moudří v tom, co znají, nebo 
jsou také někteří moudří v tom, co neznají?"

,,Y tom, co znají, to je jasné," řekl Euthydémos. 
„Jak by mohl být někdo moudrý v tom, co nezná?"

„Moudří jsou tedy moudří svým věděním?"
„A cím jiným by kdo mohl být moudrý, když ne 

věděním?" divil se Euthydémos.
„Považuješ snad moudrost za něco jiného, než je to, 

cím jsou moudří lidé moudří?"
„To ne."
„Moudrost je tedy vedení?"
„Zdá se mi/4
„Považuješ za možné, že by některý člověk znal 

všechno?64

„Ale kde, ani nepatrnou částečku všeho/4
„Není tedy možné, že by jeden člověk byl moudrý 

ve všem?44

„Při Diovi, to opravdu ne/4
„Tak tedy každý je moudrý v tom, co zná?44

„Mám takový dojem/4

„Euthydéme, je třeba takto pátrat i po dobru?44
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„Máš dojem, že táž věc prospívá všem?44

„Ne.44

„Jak to? Zdá se ti snad, že co je užitečné jednomu, 
může být za jistých, okolností jinému škodlivé?46

„To se může velmi snadno stát.44

„Označil bys něco jiného, než je užitečné, za dobré?44

„Rozhodně ne.44

„Tedy užitečné je dobré pro toho, pro koho je uži
tečné?44

„Myslím, že ano.44

„Mohli bychom nějak jinak pojmenovat krásné? Nebo 
označuješ tak nějaké tělo, nějakou nádobu nebo cokoli 
jiného, o čem víš, že je krásné v každém ohledu?44

„Při Diovi, to ne.44

„Je tedy krásné užívat každou věc k tomu účelu, 
ke kterému je užitečná?44

„Nepochybně,44 řekl Euthydémos.
„Avšak k jakému účelu je každá věc krásná, ne-li 

k tomu, k němuž ji užívat je krásné?44

„K žádnému jinému.44

„Užitečné je tedy krásné k tomu účelu, k němuž je 
užitečné?44

„Zdá se mi, že ano.44

„Euthydéme, považuješ statečnost za něco krás
ného?44

„Za tu nejkrásnější věc na světe.44

„A nepovažuješ statečnost za užitečnou k věcem ne
patrného významu?44

„Při Diovi, naopak k věcem největším.44

„A pokud jde o nesnáze a o nebezpečí, zdá se ti 
prospěšné nevědět o nich?44

„Rozhodně ne.44
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„Nejsou tedy stateční ti, kteří se takových věcí ne
bojí, protože je neznají?64

„Nejsou; kdyby byli, pak by byl statečný leckterý 
blázen a zbabělec/6

„A ti, kteří se bojí toho, co není nebezpečné?64

„Ti ještě méně, Sokrate.46

„Tak tedy podle tebe jsou stateční ti, kteří si počínají 
správně v nesnázích a v nebezpečí, a zbabělí ti, kteří si 
počínají špatně?46

„Přesně tak,44 řekl Euthydémos.
„A kdo jiný si podle tebe počíná správně v nesnázích 

podobného rázu, ne-li ten, kdo dokáže situaci zvlád
nout?44

„Samozřejmě jen ten.44

„A špatný je, kdo situaci nezvládne?44

„A kdo jiný ?“
„Avšak každý se staví k situaci, jak považuje za 

nutné.44

„A jak jinak by se měl stavět?44

„Zdalipak ti, kteří nejsou schopni chovat se v ne
bezpečí náležitě, vědí, jak je třeba se chovat?44

„Jistě ne.44

„Jsou ti, kteří vědí, jak je třeba se chovat, také 
schopni chovat se tak?44

„Ti a nikdo jiný.44

„Lidé, kteří nikdy neudělali žádnou chybu, chovají se 
v takových situacích špatně?44

„Myslím že ne.44

„Ale ti, kteří se zachovali špatně, udělali chybu?44

„Přirozeně.44

„Stateční jsou tedy lidé, kteří vědí, jaké je správné 
počínání v těžkých a nebezpečných situacích, a kteří 
v tom dělají chyby, jsou zbabělí?44

,,Takový je aspoň můj dojem.44
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Království a tyranidu považoval za dvě odlišné formy 
vlády. Podle jeho názoru království je vláda vykonáva
ná za souhlasu občanů a podle zákonů státu, kdežto ty- 
ranida je vláda vnucená a vykonávaná ne podle zákonů, 
ale podle vůle vládcovy. Kde jsou úřady v rukou tako
vých lidí, kteří plní ustanovení zákonů, tam jde podle 
jeho soudu o ústavu aristokratickou, kde jsou úřady při
dělovány podle odhadu majetku, jde o ústavu pluto- 
kratickou, a kde jsou úřady přístupné každému, tam 
mají demokracii.

Když mu někdo v něčem oponoval, ale nemel ve věci 
jasnou představu a bez důkazů tvrdil, že jeho člověk je 
moudřejší, nebo zdatnější politik, nebo statečnější, nebo 
zkrátka v necem takovém lepší, Sokrates zaváděl po
každé debatu 11a sám základ — asi takto.

,,Ty tvrdíš, že člověk, kterého chválíš, je lepší občan 
než ten, kterého chválím já?44

,,To tvrdím/4
„Neměli bychom se nejdřív podívat, jaké jsou úkoly 

dobrého občana?44

„Můžeme to učinit/4
„Pokud jde o správu financí, nevyhraje to ten, kdo 

zvýší státní příjmy?44

„O tom není pochyby/4
„A ve válce, kdo státu pomůže k vítězství nad ne

přáteli?44

„Jak by ne!44

„A jako vyslanec, kdo změní nepřátele v přáte
le?44

„Přirozeně/4
„A jako politik, kdo usmíří rozbroje a nastolí svor

nost?*4

„Myslím že ano/4



VZPOMÍNKY NA SÓKRATA KNIHA IV 177

Tímto způsobem vedl rozhovor, až i jeho protivníkovi 
vysvitla pravda.

Kdykoli sám v řeči probíral nějakou otázku, držel se 
obecné uznaných názorů, neboť věřil, že to je jediná 
bezpečná metoda. Proto také ze všech lidí, které znám, 
získával on u svých posluchačů největší souhlas. Říkal 
také, že Homér prohlásil Odyssea za sebejistého řečníka 
právě proto, že dokázal své řeči opírat o obecně uznané 
pravdy. ^ ,t

7
Sokrates poučuje své přátele, do jaké míry 

je potřebné teoretické vzdělání v geometrii, astronomii,
matematice apod.

Myslím, že z toho, co jsem řekl, je dost jasné, jak prostě 
Sókratés vykládal své názory svým přátelům. Teď ještě 
povím, jak se staral o to, aby si při plnění svých povin
ností stačili sami. Nepoznal jsem nikoho, kdo by si dal 
tolik záležet na odhalení znalostí svých přátel. Sám 
velmi ochotně každého poučoval v tom, co znal ze vše
obecně vzdělávacích oborů, a když mu v něčem zna
losti chyběly, vodil své přátele k odborníkům. Ukazo
val také, až do jaké míry musí člověk s dobrým vzdě
láním znát jednotlivé vědy.

Například geometrii prý je třeba studovat natolik, 
aby člověk v případe potřeby uměl přesně změřit kus 
pozemku při přejímání, odevzdávání, rozdělování nebo 
zadávání práce. Tomu prý se lze snadno naučit, takže 
kdo si dá při měření pozor, nejen pozná rozlohu po
zemku, ale odnese si i znalost zeměměřičského umění. 
Nesouhlasil však s tím, aby se při studiu geometrie 
dospělo až k příliš složitým obrazcům — tvrdil, že ne- 
nahlíží, k čemu by to bylo dobré, třebaže sám v tom
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mel docela slušné vědomosti. Říkal, že toto studium je 
schopné zabrat člověku celý život a odtáhnout ho od 
tolika jiných užitečných nauk.

Doporučoval také získání určitých znalostí astrono
mie, takových, aby byl člověk schopen poznat části 
noci, měsíce a roku pro případ, že by konal nějaké 
cesty po souši nebo po moři nebo měl hlídku jako vo
ják, aby měl díky znalostem takového dělení bezpečná 
vodítka k vykonání toho, co koná během noci, měsíce 
nebo roku. Upozorňoval, že není těžké naučit se to od 
nočních lovců, kormidelníků a mnoha jiných, kteří to 
potřebují vědět kvůli svému povolání.

Byl však silně proti studiu astronomie až k pozná
vání nebeských těles, která se nepohybují stejným kru
hovým pohybem jako ostatní, planet, komet, proti 
duchamornému zjišťování jejich vzdáleností od Země, 
jejich oběhů a příčin toho všeho — ani v tom neviděl 
nic užitečného. A přece i s tím byl dobře obeznámený — 
říkal však, že i to dokáže zaměstnat člověka na celý 
život a nenechat mu čas na mnoho prospěšných věcí.

Byl však zásadně proti hloubání o zásazích božstva 
do uspořádání vesmíru; domníval se, že jde o jevy pro 
lidi nepoznatelné, a věřil, že kdo by pátral po tom, co 
bozi nechtěli odhalit, nenašel by u nich milost. Podle 
něho je prý tady nebezpečí, že kdo se věnuje takovým 
problémům, mluví nesmysly, stejně jako se to stalo 
Anaxagorovi, který byl nadmíru domýšlivý na své vý
zkumy božské Činnosti. Když tvrdil, že oheň a slunce 
mají stejnou podstatu, nebral na vědomí, že dívat se 
do ohně nepůsobí lidem žádné potíže, že však nemohou 
pohlédnout do slunce, že vlivem slunečního záření po
kožka zčerná, nezčerná však vlivem ohně; neuvědomil 
si také, že žádná rostlina nemůže zdárné růst bez slu
nečních paprsků, kdežto každá zahyne, když je ohří
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vána ohněm. Kromě toho, když prohlašoval, že slunce 
je rozžhavený kámen, jako by nevěděl, že kámen v ohni 
nesvítí a že tam také dlouho nevydrží, kdežto slunce 
trvá věcné a stále září neporovnatelným jasem.

Sókratés také vybízel ke studiu aritmetiky. Avšak 
stejně tak jako v ostatních oborech i tady doporučoval 
mít se na pozoru před spekulací odtrženou od praxe; 
sám se také držel v mezích užitečného, když s přáteli 
zkoumal a probíral matematické problémy.

Důtklivě radil tem, s nimiž se stýkal, aby dbali i na 
své zdraví. Chtěl, aby si získali potřebné vědomosti od 
odborníků a aby každý po celý život dával sám na sebe 
pozor, jaký pokrm, jaký nápoj, jaká tělesná námaha mu 
dělá dobře a jaký způsob života musí vést, aby žil co 
možná nejzdravěji. Při takové sebekontrole prý člověk 
těžko najde lékaře, který by dokázal lépe rozpoznat, co 
slouží ke zdraví.

Když někdo potřeboval radu, na kterou lidská mou
drost nestačila, odkazoval ho na věštecké umění. Tvrdil, 
že kdo ví, jakými prostředky bohové dávají lidem po- 
kyny pro jejich počínání, tomu nikdy nechybí božská 
pomoc.

8
Odsouzení Sokrata k smrti nepřineslo hanbu jemu, 

ale jeho soudcům. Zemřel v něm nejlepší a nejšťastnější
ze všech lidí.

Protože Sókratés tvrdil, že mu jeho daimonion nazna
čuje, co má a co nemá dělat, a byl soudci odsouzen 
k smrti, mohl by ho někdo obvinit ze lži, pokud jde
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o daimonion. Takový Člověk nechť však především 
uváží, že už byl tenkrát tak stár, takže jeho život musil 
tak jako tak skončit, když ne hned, tak rozhodně ne 
o mnoho později, a za druhé, že ho poprava připravila 
o nejobtížnější ěást života, v níž se inteligence všech 
lidí zmenšuje. Místo toho si získal ještě další slávu tím, 
že ukázal tak velkou duševní sílu, bránil se před soudem 
tou nejpravdivější, nejsvobodnější a nejspravedlivější 
obhajobou a odsouzení na smrt přijal s největším klidem 
a pevností.

Obecně se uznává, že pokud lidská paměť sahá, ničí 
smrt nebyla důstojnější. Po rozsudku musil žít ještě 
třicet dní, protože se v tom měsíci konaly náboženské 
slavnosti na Délu a zákon zakazoval až do návratu 
procesí z Délu jakoukoli popravu. Y tomto období žil 
úplně stejně jako předtím, to mohli všichni jeho přátelé 
jasně vidět, a předtím ho všichni lidé obdivovali pro 
jeho stále dobrou mysl a spokojený způsob života.

Jak by mohl někdo zemřít krásněji než on? Která 
smrt by mohla být krásnější než ta nejkrásnější? Která 
smrt by mohla být blaženější než ta nejkrásnější? Která 
by mohla být milejší bohům než ta nejblaženější?

Povím také to, co o něm slyšel Hermogenés, syn 
Hipponíkův. Vyprávěl mi, že když už Melétos měl slo
ženou žalobu proti Sokratovi, slyšel on, Hermogenés, 
Sokrata mluvit o všem možném, jen ne o žalobě, a tak 
prý mu připomínal, že by měl myslit na to, jak se bude 
hájit. První Sokratova odpověď zněla:

„Nezdá se ti, že jsem na svou žalobu myslil po celý 
svůj život ?“

On prý se ho ptal jak, a Sókratés mu odpověděl, že 
po všechna uplynulá léta nedělal nic jiného, než studo
val, co je spravedlivé a co nespravedlivé, konal spra
vedlivé a zdržoval se nespravedlivého, a to prý je podle
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jeho názoru nejlepší příprava k obhajobě. Tu prý opět 
on řekl:

„Nevidíš, Sokrate, že v Athénách v minulosti soud
cové, svedeni řečí, odsoudili na smrt mnoho lidí nevin
ných a osvobodili mnoho viníků?44

„Při Diovi, Hermogene, máš pravdu,44 řekl prý na to 
Sokrates. „I já jsem si už začal připravovat svou obha
jobu před soudci, ale mé daimonion se postavilo proti 
tomu.44

Pak prý zas on řekl:
„To jsou divné řeči.44

„Tobě se zdá divné,44 řekl Sókratés, „že bůh pova
žoval za prospěšnější pro mne, aby můj život už skončil? 
Nevíš, že až do této chvíle bych byl nepřipustil, že někdo 
žil lépe a příjemněji než já? Protože nejlíp ze všech 
(aspoň si to myslím) žijí ti, kteří se nejvíc snaží stát se 
co nejlepšími, nejpříjemněji ti, kteří si jsou nejvíc vě
domi toho, jaké pokroky dělají ve zdokonalování se. 
Až do tohoto okamžiku jsem cítil, že to je právě můj 
osud, a jak jsem byl mezi ostatními lidmi a srovnával 
je se sebou, nepřestal jsem si to nikdy o sobě myslit. 
A nejen já, ale i mí přátelé si to o mně myslí, ne proto, 
že mě milují (každý, kdo miluje, měl by o příteli takové 
mínění), ale proto, že věří, že i oni sami se stykem se 
mnou zdokonalují.

Budu-li žít dál, budu nejspíš musit zaplatit daň stáří, 
to znamená hůř vidět a slyšet, hůř myslit, pomaleji se 
učit, stále víc zapomínat a stávat se horší než ti, které 
jsem dřív převyšoval. Kdybych si tyto změny neuvědo
moval, život už by nebyl k životu; a kdybych si je uvě
domil, nebyl by pak nutně můj život smutnější a trap
nější?

Budu-li nezaslouženě připraven o život, hanba za to 
padne na hlavu těch, kteří mě nespravedlivě pošlou na
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smrt, protože je-li hanebné jednat nespravedlivě, musí 
být každé nespravedlivé jednání hanebné. Jaká však 
hanba padá na mne, jestliže druzí nedovedou o mně 
rozhodnout spravedlivě a jednat se mnou spravedlivě?

Vidím také, že předkové nemají u potomků stejnou 
pověst a že to záleží na tom, zda byli původci, nebo 
oběti bezpráví.

Vím také, že i když teď zemru, lidé na mne budou 
vzpomínat, avšak jinak než na mé vrahy. Vím, že se mi 
vždy dosvědčí, že jsem nikdy nikomu na světě neublížil 
a že jsem nikoho neučinil horším, ale že jsem se neustále 
pokoušel učinit lepšími ty, s nimiž jsem se přátelil/*

Tak mluvil s Hermogenem a s ostatními.
Všichni lidé, kteří Sokrata znali a věděli, jaký to byl 

člověk, a kteří usilují o ctnost, ještě teď ho velmi silně 
postrádají, protože jim byl nejlepším vůdcem na cestě 
za skutečným lidstvím.

Pokud jde o mne, popsal jsem ho tak, jaký byl: tak 
zbožného, že nic nepodnikal, dokud nezjistil mínění 
bohů; tak spravedlivého, že nikomu ani v nejmenším 
neuškodil, ale přinášel největší prospěch těm, kteří 
s ním bývali pohromadě; tak zdrženlivého, že nikdy 
nedal přednost příjemnějšímu před lepším; tak mou
drého, že se nikdy nemýlil při rozhodování, co je lepší 
a co horší, a nepotřeboval k tomu ničí radu, ale stačil 
to rozeznat sám svými silami, byl schopný takové 
pojmy vyjádřit slovem a podat jejich definici, byl 
schopný podrobit i jiné lidi zkoušce, dokázat jim jejich 
chyby a povzbudit je, aby šli za ctností a dokonalostí.

Zdálo se mi, že s těmito vlastnostmi v sobě uskuteč
ňuje představu člověka dokonale dobrého a Šťastného.

Jestliže o tom někdo pochybuje, ať srovná charakter 
jiných lidí s tím, co jsem o něm napsal, a pak ať vynese 
svůj soud.
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1. kapitola
Kalliás oslavuje Autólykovo vítězství vpankratiu hostinou, 

na kterou je pozván také Sókratés a několik jeho přátel. 
Autolykóva krása ná všechny silně zapůsobí. Bez pozvání 

přijde také šprýmař Filippos.

Podle mého názoru si zaslouží zaznamenání to, co dělají 
muži po všech stránkách dokonalí, nejen když si počínají 
vážně, ale i když si dovolí trochu zábavy. Chci vám ted 
vypravovat o jednom takovém případě, při kterém jsem 
sám byl.

Bylo to o velkých panathénájích, konaly se jezdecké 
závody; Kalliás, syn Hipponíkův, který měl rád mla
dého Autolyka, přišel se na ně s tím mladíkem po jeho 
vítězství v pankratiu podívat. Po skončení závodů se 
vracel s Autolykem a jeho otcem do svého domu v Pei- 
raieu. Šel s ním také Níkératos. Když Kalliás spatřil 
Sókrata a s ním Kritobúla, Hermogena, Antisthena 
a Charmidu, poslal jednoho ze svých lidí napřed s Au
tolykem á ostatními, aby je dovedl do jeho domu, sám 
přistoupil k Sókratovi a jeho společnosti a oslovil je: 

„To jsem rád, že jsem vás potkal! Chci totiž uspořádat 
pro Autolyka a jeho otce hostinu a jsem přesvědčen, že 
slavnost, kterou chystám, získá víc na lesku, bude-li 
ozdobou hodovní síně přítomnost imužů s čistou duší, 
jako jste vy, neŽ kdyby tam byli stratégové, hippar- 
chové a kandidáti na úřady.*4 

Sókratés mu odpověděl:
„To si nás pořád musíš dobírat? Díváš se na nás
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s despektem, protože sis koupil svou moudrost za velké 
peníze od Prótagory, Gorgie, Prodika a mnoha dalších, 
kdežto v nás vidíš pouhé samouky ve filosofii.4*

Na to řekl Kalliás:
„Až do nynějška jsem před vámi tajil, že umím 

moudře mluvit o mnoha věcech, ale přijdete-li dnes 
ke mně, dokážu vám, že si rozhodně zasloužím, abyste 
mě brali vážně.44

Sókratés a jeho přátelé mu nejdřív poděkovali za 
pozvání, jak se sluší a patří, účast na hostině mu však 
neslíbili. Když však bylo jasné, že by ho velmi mrzelo, 
kdyby opravdu odmítli, šli s ním. Někteří si ještě trochu 
zacvičili a natřeli se olejem, někteří se i vykoupali, 
potom vstoupili do jídelny.

Autolykos si sedl vedle otce, ostatní si podle zvyku 
lehli na lehátka.

Hned v této chvíli by byl musil bystrý pozorovatel 
dojít k poznání, že krása je svou povahou něco králov
ského, zvlášť když ji provází skromnost a zdrženlivost, 
jako tomu bylo u Autolyka. Neboť jako když v noční 
temnotě zazáří nějaké světlo a přitáhne k sobě zraky 
všech, právě tak tenkrát hned od prvního okamžiku 
upoutala pozornost Autolykova krása. Nikdo z těch, 
kteří se na něho dívali, nebyl pak schopen ubránit se 
hlubokému pohnutí. U některých se to projevilo zamlk- 
lostí, jiní se prozradili různými gesty.

Dá se říci, že všichni lidé, kteří jsou posedlí některým 
božstvem, stojí za podívanou; ti, kteří jsou pod vlivem 
některého jiného boha než Eróta, mají v pohledu něco 
gorgónského, jejich hlas je drsnější a jejich chování 
prudší, kdežto ti, jimž vládne Erós Čisté lásky, mají 
oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou 
umírněné a plné ušlechtilého klidu. Takový byl ten
krát i Kalliás díky Erótovi a poskytoval krásnou podí
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vanou těm, kteří byli do tajemství tohoto boha za* 
svěceni.

A tak jedli bez jediného slova, jako by jim to někdo 
mocnější přikázal.

Tu zabušil na dveře šprýmař Filippos, vyzval vrát
ného, aby ohlásil jeho příchod a důvod, proč chce být 
vpuštěn: vykládal, že se na svou návštěvu důkladně 
připravil a opatřil vším, co je třeba k obědu na cizí 
útraty, a že jeho otrok už dál nemůže, jak je obtížen, 
neboť nic nenese a ten den ještě nejedl.

Když to Kalliás vyslechl, řekl:
„Milí přátelé, když mu jde jen o to, aby byl vpuštěn, 

ať tedy vejde.“
Díval se přitom na Autolyka, zřejmě chtěl vidět, jak 

na něho jeho vtip zapůsobil. Filippos se zastavil na 
prahu jídelny a spustil:

„Vy všichni víte, že se živím děláním legrace. A tak 
jsem přišel k vám rád, protože si myslím, že to je větší 
legrace přijít k obědu nepozván než na pozvání.**

„Dobrá, usaď se tedy u nás. Mí hosté jsou vážnost 
sama, jak vidíš, tím spíš jim tedy přijde vhod trochu 
smíchu.**

Ještě během jídla Filippos začal vypravovat nějakou 
směšnou historku, aby nezůstal nic dlužen z toho, proč 
ho obvykle zvali na hostiny. Nikdo se mu však nesmál 
a to ho zřejmě trochu rozladilo. Za chvíli to zkusil 
znova s jiným vtipem. Když se tomu ani tentokrát 
nesmáli, přestal jíst, zahalil se do pláště a zůstal ne
hybně ležet. Kalliás se ho zeptal:

„Co je ti, Filippe? Bolí tě něco?**
Filippos zasténal a vypravil ze sebe:
„Bolí, a jak, Zeus je můj svědek! Vždyť umřel smích 

mezi lidmi, a to je se mnou konec. Dřív mě zvali na 
oběd, abych hosty pobavil a rozesmál; kvůli čemu mě
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teď kdo pozve? Být vážný je pro mne stejně nemožné 
jako stát se nesmrtelný, a aby mě někdo pozval s tím, 
že ho jindy zas pozvu já, to je také nesmysl, protože 
každý ví, že se v mém domě zásadně nic k jídlu ne
podává.44

Při tom popotahoval a pofňukával, jako hy mu bylo 
do pláce. Všichni ho konejšili, slibovali mu, že už se 
budou smát, a pobízeli ho, jen ať jí, Kritobúlos se do
konce také dal tomu jeho nářku do smíchu. Když 
Filippos ten smích uslyšel, odhalil si tvář, domlouval 
své duši, aby byla silná v nastávajícím posilňování, 
a pustil se znova do jídla.

2. kapitola
Po skončení jídla chvíli poslouchají hudbu 
a potom debatují o voňavkách, výchove zen, 

výcviku ve statečnosti, 
tanci a pití vína.

Když po odnesení stolů provedli úlitbu a zazpívali 
paján, přišel je pobavit jakýsi člověk ze Syrákús do
provázený dobrou fiétnistkou, tanečnicí, která doká
zala i akrobatické kousky, a velmi sličným chlapcem, 
výborným hráčem na kitharu a stejně výborným ta
nečníkem. Syrákúsan vydělával předváděním jejich 
umění těžké peníze.

Když jim flétnistka i chlapec zahráli každý na svůj 
nástroj a bylo vidět, že se hra obou dvou velmi líbí, 
řekl Sókratés:

„Namouduši, Kallio, jsi znamenitý hostitel. Nejenže 
jsi nám předložil bezvadné jídlo, ale přichystal jsi nám 
i příjemné potěšení pro zrak i sluch.44 

A Kalliás řekl:
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„A co kdybychom si dali přinést ještě nějakou vonnou 
mast, aby si i čich přišel při těch hodech na své?66

„Ne, to opravdu ne,66 odmítl Sokrates. „Tak jako 
jiný šat sluší ženě a jiný muži, stejně je to i s vůní: jiná se 
hodí pro muže, jiná pro ženu. Není pochyby o tom, že 
se žádný muž nenatírá vonnou mastí kvůli jinému muži. 
A na co by potřebovaly voňavky ženy, zvláště takové, 
které jsou teprve krátce provdány, jako například man
želka tuhle Níkérata a Kritobúla? Vždyť samy vůni vy
dechují.

Naproti tomu, když je cítit vůni oleje používaného na 
závodišti, je to ženám příjemnější než vůně parfému, 
a když ji není cítit, víc po ní touží než po vůni parfému. 
Když se natře mastí otrok, voní stejně jako svobodný 
člověk. Ale vůně, které provázejí činnost svobodných 
mužů, vyžadují nejprve poctivé. cvičení a hodně času, 
mají-li se projevit příjemně a ušlechtile.'6

Do hovoru se vmísil Lykón:
„Tohle ovšem platí pro mladé; čím však máme vonět 

my, kteří jsme už s cvičením přestali?66

„Dokonalostí,66 odpověděl Sókratés.
„A kde se dá sehnat taková mast?66

,,Rozhodně ne u mastičkáře.66

„A tak u koho?66

„Theognis říká:
Od muže dobrého dobře se naučíš jednat, však běda, 

dáš-li se k špatnými tu trošku rozumu zničíš, co
máš.“

Tu řekl Lykón:
„Slyšíš to, synu?66

„Určitě,66 promluvil Sókratés, „a řídí se tím. Když 
chtěl zvítězit v pankratiu, poradil se o tom s tebou a vy
bral si vhodného učitele. Když se teď bude chtít vyzna
menat v soutěži o mužnou ctnost, bude se stýkat s tím,
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koho bude považovat za nejschopnějšího naučit ho to- 
mu.

Teď začali mluvit jeden přes druhého. Jeden se zeptal:
„Kde takového učitele najde?“
Druhý tvrdil, že se něco takového nedá naučit. Třetí 

mu odporoval: když prý se dají naučit jiné věci, dá se 
naučit i toto. Tu zasáhl do debaty Sokratés:

„Je to sporná otázka, odložme ji na někdy jindy a teď 
věnujme dál pozornost tomu, co je uchystáno. Vidím, 
že tanečnice už stojí připravena k vystoupení a že jí 
kdosi přináší kruhy.44

A to už druhá dívka začala hrát na flétnu jako dopro
vod k produkci a sluha podával tanečnici kruhy, celkem 
dvanáct. Ona si je od něho brala, stále při tom tančila, 
roztáčela kruhy a házela je do výše — každý hod měla 
přesně vypočítaný tak, aby je zas mohla postupně chy
tat a nevypadla z rytmu.

Sokrates přitom poznamenal:
„Přátelé, výkony této dívky dokazují to, co vyplývá 

i z mnoha jiných věcí, že totiž ženské vlohy nejsou o nic 
horší než mužské; ženě chybí jen fyzická síla a odolnost. 
Proto má-li někdo z vás manželku, ať neváhá a učí ji to, 
co chce, aby znala.44

Tu se ozval Antisthenés:
„Když máš takové názory, Sokrate, proč nevychová

váš Xanthippu? Proč žiješ se ženou, která je myslím 
nej protivnější nejen ze všech žen, co jich je, ale i ze 
všech, co jich kdy bylo i co jich ještě bude?44

„Proto,44 odpověděl mu Sokratés, „že mě zkušenost 
poučuje, že lidé, kteří se chtějí naučit dobře jezdit na 
koni, nekupují si koně nej poslušnější, ale nejjankovi- 
tější. Věří totiž, že dokáží-li ovládnout takové, nebudou 
mít žádné potíže s ostatními. A tak jsem si vzal tuto 
ženu, protože se chci stýkat s lidmi a jednat s nimi —
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jsem přesvědčen, že podaří-li se mi snést se s ní, bude 
pro mne hračkou vycházet dobře se všemi ostatními 
lidmi.66

Posluchači měli dojem, že Sókratova slova měla ještě 
nějaký skrytý smysl.

Potom byl přinesen kruh, na němž bylo upevněno 
množství mečů hrotem vzhůru. Tanečnice dělala přes ně 
přemety do středu kruhu a zase ven. Diváci měli strach, 
aby se nezranila, ona však pokračovala ve svém před
stavení s jistotou a bez bázně. Sokratés zavolal na Anti- 
sthena a řekl mu:

„Myslím, že nikdo z těch, kteří se na to dívají, nebude 
tvrdit, že není možné naučit se statečnosti, když se tato 
tanečnice — a je to jen žena! — tak odvážně vrhá proti 
mečům.“

Antisthenés na to řekl:
„Nebyl by to pro našeho Syrákúsana výborný obchod, 

kdyby ukázal tuto tanečnici celému městu a nabídl se, 
že za peníze naučí Athéňany, aby byli tak odvážní, že 
by šli i proti kopím?66

Filippos k tomu dodal:
„Při Diovi, moc by mě potěšilo, kdybych viděl, jak se 

učí dělat přemety mezi meči politik Peisandros, který 
nechce v této chvíli ani vytáhnout do pole, protože nemá 
odvahu podívat se na jediné kopí!46

Pak začal tančit onen chlapec. Sokratés řekl:
„Vidíte, jak ten chlapec, třebaže je i jinak hezký, je 

při tanečních pohybech ještě hezčí, než když stojí ne
hnuté?66

Charmidés na to řekl:
„Nemýlím-li se, je to pochvala pro tanečního mistra.66

„Ovšemže,66 přikývl Sokratés. „A ještě jedné věci jsem 
si všiml: ani jedno místečko na jeho těle nezůstalo při 
tanci v klidu. Šíje, nohy i ruce se pohybovaly současně;
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tak musí tančit ten, kdo chce udržet své tělo v plné Vý. 
konnosti. I já bych se od tebe, Syrákúsane, moc rád na
učil taneční kroky.66

,,K čému by ti to bylo dobré?66 chtěl vědět Syrákúsan.
„Přece k tančení.66

Tu se všichni rozesmáli. Sókratés na to s naprosto 
vážným obličejem reagoval takto:

„Vy se mi smějete? Snad ne proto, že se chci tělesným 
cvičením lépe udržovat při zdraví, že chci mít větší po
žitek z jídla i ze spánku? Nebo proto, že bych se chtěl vě
novat takovým cvikům a ne tomu, čím se trénuje běžec, 
u něhož sílí jen nohy, kdežto horní část těla je stále 
útlá, nebo rohovník, jemuž sílí ramena, kdežto nohy 
jsou slabé? Všestranným procvičováním celého těla bych 
naopak mohl dosáhnout harmonického vývoje všech tě
lesných partií.

Nebo se smějete proto, že si nebudu musit hledat part
nera, ani se — v mém věku! — svlékat před ostatními, 
ale že mi stačí jedna místnost o rozloze takových sedmi 
lehátek, tak jako teď tomuto chlapci stačila tato síň, aby 
se zpotil, a budu pak moci v zimě cvičit pod střechou, 
a až bude velké horko, tak ve stínu? Nebo se smějete 
tomu, že chci zmenšit objem svého břicha, které mi na
rostlo přes žádoucí míru? To nevíte, že mě jednou ráno, 
není to tak dlouho, tuhle Charmidés přistihl při tanci?66

„Je to pravda,66 potvrdil Charmidés. „V první chvíli 
mě to úplně přivedlo z míry a lekl jsem se, že ses zbláznil. 
Když jsem však potom od tebe slyšel podobné zdůvod
nění jako teď, po návratu domů jsem sice netančil, to 
jsem se nikdy neučil, ale procvičoval jsem si ruce, to 
totiž umím.66

„Při Diovi,66 zvolal Filippos, „to je hned vidět, že tvé 
paže musí být stejně těžké jako tvá stehna, takže kdyby 
agoranomové porovnávali váhu dolní části tvého těla
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s horní, jako kontrolují váhu chleba, pokutu bys ne
platil!”

Do řeči se vmísil Kalliás:
„Až začneš, Sokrate, s hodinami tance, pozvi mě; po

stavím se proti tobě a budu se učit s tebou.”
„Řekněte jí, ať zahraje i mně, abych si mohl také za

tančit,” požádal Filippos. Pak se zvedl z lehátka, cho
dil sem a tam a napodoboval pohyby toho chlapce i té 
dívky. Protože si hodovníci před chvílí pochvalovali, že 
chlapec díky tanečním pohybům vypadá ještě hezčí, po
hyboval ted Filippos každou částí svého těla tak pře
hnaně, že jeho už od přírody směšné tělesné formy vy
padaly ještě směšněji; protože se dívka tak prohnula 
dozadu, až vytvořila ze svého těla úplný kruh, pokusil 
se ji napodobit tím, že se předklonil. A protože chlap
ce chválili také za to, že se při tanci uplatnilo celé jeho 
tělo, poručil Filippos nakonec flétnistce, aby zrychlila 
tempo, a házel rukama, nohama, hlavou, zkrátka celým 
tělem naráz. Když už nemohl dál, vrhl se na lehátko a 
zvolal:

>,Přátelé, tady máte důkaz, že i můj tanec dokáže 
pěkně procvičit tělo. Teď z toho mám žízeň, číšník mi 
musí nalít velký pohár.”

„Samozřejmě,” řekl Kalliás, „a nám také, protože 
i nám vyschlo v krku, jak jsme se ti musili smát.”

Připojil se k němu i Sókratés:
„Já jsem také pro to, přátelé, abychom se napili. Je 

nesporné, že víno zavlažuje duši, a přitom uspává každé 
trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí ve
selou náladu, tak jako olej oživuje oheň. Mně se zdá, 
že s lidským tělem to je jako s rostlinami. Když božstvo 
rostliny příliš štědře napájí, nemohou stát vzpřímeně a 
řádně dýchat. Když však pijí podle chuti, rostou rovně 
jako svíce, kvetou a nasazují plody. A s námi je to stejné.
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Když to do sebe budeme lít v jednom kuse jako do sudu, 
bude brzo vratké tělo i rozum a nebudeme schopni ani 
dechu popadnout, natož promluvit rozumné slovo. 
Kdežto když nám budou číšníci dávat víno Často, ale 
v malých kalíšcích jako rosičku, abych se taky jednou 
vyjadřoval poeticky jako Gorgiás, stoupne nám sice také 
do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbu
zování, které nás přivede do povznesené nálady.**

Tato slova všichni schválili. Jen Filippos dodal, že *>y 
měli číšníci napodobovat dobré kočí na závodní dráze 
a pobízet poháry k rychlejšímu tempu. A číšníci se za
chovali podle jeho návodu.

3. kapitola
Ze Sokratova podnětu uvádí každý ělen společnosti, 

v čem podle svého názoru vyniká nad ostatními 
a na čem si nejvíc zakládá.

Pak chlapec naladil svůj nástroj podle flétny, zahrál 
a zazpíval k tomu píseň. Všichni ho chválili. Charmidés 
k pochvale ještě připojil:

„Mně se zdá, přátelé, že podobně jako to Sókratés řekl 
o vínu, i taková věc, jako je půvab chlapců, kteří navíc 
umějí zpívat, uspává všechno trápení a probouzí lásku.*4

Sókratés k tomu dodal:
„Přátelé, takoví chlapci jsou vskutku schopni přinést 

nám potěšení. Vím ovšem, že se považujeme za mnohem 
lepší, než jsou oni. Není to tedy ostuda, že když se sejde
me, nepokusíme se, abychom si vzájemně udělali něco 
dobrého nebo jeden druhého pobavili?**

Několik hostí se ozvalo:
„Tak nám ukaž, jakému druhu rozhovorů se máme vě

novat, abychom to uskutečnili!**
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„Pokud jde o mne,44 odpověděl jim Sókratés, „já bych 
nejraději požádal Kalliu, aby splnil, co slíbil. Ílíkal pře
ce, že nám ukáže svou moudrost, přijmeme-li jeho po
zvání k hostině.44

„A také vám ji ukážu,44 souhlasil Kalliás, „jestliže 
i každý z vás se pochlubí, co zná dobrého.44

„Nikdo se nebude zdráhat říci, co ze svých vědomostí 
považuje za nej cennější,4 4 řekl Sókratés.

„Já vám tedy řeknu,44 začal Kalliás, „na ěem si nej
víc zakládám. Myslím si, že jsem schopen působit na lidi, 
aby byli lepší.44

Antisthenés chtěl vědět:
„A jak? Tím, že je budeš učit nějakému řemeslu, nebo 

je povedeš k dokonalosti?44

„Povedu jek dokonalosti, jestliže spravedlnost je do
konalost.44

„Není nic dokonalejšího, sám Zeus je můj svědek,44 
odpověděl mu Antisthenés. „Podle mého názoru i sta
tečnost, dokonce i moudrost přináší někdy škodu přá
telům a státu, avšak spravedlnost není ani trochu smí
šena s nespravedlností.44

„Až tedy každý z vás poví, co zná užitečného,44 řekl 
Kalliás, „pak se ani já nebudu zdráhat a prozradím vám, 
čemu děkuji za to, že hodně znám. Ted! nám tedy řekni 
ty, Níkérate, na jaké znalosti jsi hrdý.44

Níkératos se pochlubil:
„Můj otec, který se stará o to, aby se ze mne stal člo

věk, jaký má být, mě donutil, abych se naučil všechny 
Homérovy verše. Ještě ted bych dokázal recitovat zpa
měti celou íliadu i Odysseiu.44

„Možná že ti uniklo,44 řekl Antisthenés, „že i všichni 
rapsódové znají tyto básně nazpaměť.44

„Jak by mi to mohlo uniknout, když si je jdu skoro 
každý den poslechnoutI44 zvolal Níkératos.
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„Znáš hloupější plemeno, než jsou rapsódové?66

„Na mou duši ne,“ připustil Níkératos, „aspoň si mys
lím že ne.“

„Opravdu je jasné,46 poznamenal Sokrates, „že nero
zumějí smyslu toho, co přednášejí. Tebe však stál Sté- 
simbrotos, Anaximandros a mnoho jiných znalců hodně 
peněz, takže ti neušlo nic opravdu důležitého.64

Pak se obrátil na Kritobúla a zeptal se ho:
„A na čem ty si nejvíc zakládáš, Kritobúle?66

„Na své kráse,66 zněla odpověd.
„Mohl bys i ty tvrdit,66 zeptal se ho znova Sokrates, 

„že jsi schopen učinit nás svou krásou lepšími?66

„To je jasné, že nebudu-li toho schopen, klesnu ve 
vašich očích.66

„A co ty, Antisthene,66 obrátil se Sókratés na dalšího, 
„nač jsi ty hrdý?64

„Na své bohatství,66 přiznal se Antisthenés.
Hermogenés se ho zeptal, zda má hodně peněz, a on 

přísahal, že nemá ani obol.
„Máš tedy hodně orné půdy?66

„Možná že by tady Autolykovi stačila, aby se jí po* 
sypal.66

„I tebe bychom si měli poslechnout, Charmide,66 po
kračoval Sókratés. „Na čem ty si zakládáš?66

„Já zas si zakládám na chudobě,66 odpověděl tázaný.
„To je, při Diovi, věc plná půvabu, protože nejmíň ze 

všeho vyvolává závist, je to poslední, oč by lidé bojovali, 
neztratí se ti, i když ji nehlídáš, a čím míň se o ni staráš, 
tím víc ti roste.66

„A na co jsi ty hrdý, Sokrate?66 zeptal se Kalliás.
Sókratés se zatvářil velmi vážně a prohlásil:
„Na svůj kuplířský um.66

Všichni se dali do smíchu.
„Vy se smějete,66 zarazil je Sókratés, „já však vím,
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že bych si vydělal bodně peněz, kdybych chtěl své umění 
uplatnit v praxi.46

Pak se Lykón obrátil na Filippa a řekl mu:
„Ty si samozřejmě nejvíc zakládáš na své schopnosti 

rozesmát lidi.44

„Ano,64 přiznal se Filippos, „a myslím si, že mám na 
svou hrdost větší právo než herec Kallipidés, který se 
vynáší až do nebe, že dokáže rozplakat mnoho divá
ků.46

„Jestlipak nám také ty, Lykóne, řekneš, co je tvou 
pýchou?46 zeptal se Antisthenés.

A on mu řekl:
„Tady můj syn; copak to všichni nevíte?46

Kdosi se ozval:
„A ten zas bude hrdý na svá vítězství, to je jasné.46

Autolykos se začervenal a řekl:
„To ne, přísahám při Diovi.46

Všichni se na něho otočili, protože slyšet jeho hlas jim 
působilo potěšení, a jeden se ho zeptal:

„A tak na co, Autolyku?64

„Na svého otce,46 odpověděl chlapec a přitulil se k ně
mu. Když to viděl Kalliás, zvolal:

„Jestlipak víš, Lykóne, že jsi nejbohatší ze všech 
lidí?46

„Ne, to opravdu nevím,66 divil se Lykón.
„To si neuvědomuješ, že bys svého syna nedal ani za 

všechno bohatství perského krále?64

„Jak se zdá, jsem opravdu usvěděen jako největší 
boháč na světě.66

„A v čem vidíš ty svou největší chloubu, Hermoge- 
ne?“ zeptal se Níkératos.

A Hermogenés mu řekl:
„Že mám přátele ctnostné a mocné a že se přes tyto 

své přednosti o mne starají.66
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Všichni se na něho podívali a několik se jích současně 
zeptalo, jestli i jim řekne, kteří to jsou. A on je ujistil, 
že nebude tak sobecký, aby si to nechal pro sebe.

4. kapitola
Jeden host za druhým zdůvodňuje své předcházející údaje, 
na čem si zakládá. Kalliás mluví o tom, jak vede své přátele 

ke spravedlivosti tím, Se jim dává peníze, 
Níkératos mluví o užitečnosti Homéra, 

Kritobúlos o své kráse, Charmidés o své chudobě, 
Antisthenés — ačkoliv je 

z nich nejchudší — o svém bohatství, Hermogenés 
o svých přátelích — bozích, Filippos o svém umění 

rozesmávat lidi, Syrákúsan vidí své štěstí v hlouposti těch, 
kteří mu platí za jeho kousky,

Sókratés vychvaluje výbornost umění kuplířského, 
jímž rozumí schopnost získat sobě a jiným 

náklonnost druhých.
Výklady jsou proloženy vtipnými poznámkami Sokratovými 

a Antisthenovými.

Potom se ozval Sókratés:
„Ted už nám zbývá jen jedno: aby každý, jak slíbil, 

dokázal velkou cenu toho, na čem si zakládá.44

„Mohli byste si nejdřív vyslechnout mne,44 řekl Kal
liás. „Já totiž činím lidi spravedlivější, zatímco vy, jak 
slyším, se teprve dohadujete o tom, co je spravedlivé.44 

„A jak to děláš, můj milý?44 ptal se Sókratés.
„Tím, že jim dávám peníze.44

Antisthenés vyskočil a přísným soudcovským tónem 
mu položil tuto otázku:

„Kde mají podle tebe, Kallio, lidé spravedlnost, v du
ši, nebo v měšci?44
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„V duši,46 odpověděl Kalliás.
„A ty učiníš jejich duši spravedlivější, když jim dáš 

do měšce peníze?64

„Jistě.46 
„A jak?66

„Když vědí, že mají dostatek prostředků, aby si kou
pili, co potřebují, nemají chuť vystavovat se nebezpečí 
tím, že by prováděli něco špatného.46

„Jestlipak ti také vracejí, co od tebe dostanou?66 chtěl 
vědět Antisthenés.

„Bůh chraň, to je ani nenapadne!66

„Tak máš jistě místo peněz aspoň jejich vděčnost, ne?66

„Ani to ne,66 ujišťoval ho Kalliás. „Někteří se na mne 
dívají dokonce s větší závistí než předtím.66

„To je divné!66 zvolal Antisthenés a díval se přitom 
na něho, jako by ho chtěl přistihnout při lži. „Ty jsi 
schopen způsobit, aby byli spravedliví k ostatním li
dem, ale k tobě ne.66

„Co je na tom divného,66 řekl Kalliás. „Copak nevidíš, 
kolik tesařů a zedníků staví domy pro mnoho jiných 
lidí, sobě je však postavit nemohou a bydlí v nájmu? 
A už bys mohl přestat, ty šťourale, když jsem ti už do
kázal, že mám pravdu.66

Tu zasáhl Sókratés:
„To se musí opravdu uznat. Vždyť i věštci, jak se vy

pravuje, prorokují budoucnost jiným, nevidí však, co 
čeká na ně samotné.66

A tak skončila tato debata.

Pak se zas ujal slova Níkératos:
„Poslechněte si, v čem budete lepší, budete-li se stý

kat se mnou. Rozhodně víte, že Homér jakožto největší 
mudrc se ve svých verších dotkl skoro všech stránek lid
ského života. Kdo z vás se tedy chce stát hospodářem,
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řečníkem, vojevůdcem, nebo být podobný Achilleovi, 
Aiantovi, Nestorovi nebo Odysseovi, nechť si mě hledí. 
To všechno já totiž znám.“

„To se vyznáš i v umění vladařském,44 zeptal se Anti- 
sthenés, „když víš, jak Homér vyzdvihl Agamemnona 
jako dobrého krále a mocného válečníka?44

„Samozřejmě,44 ujistil ho Níkératos, „a vím také, že 
když závodník s vozem obrací, má se držet těsně u slou
pu,

sám však na levý bok se při jízdě maličko sklonit, 
na korbě pletené pevně, však na koně na pravé straně 
vzkřiknout a bičem ho šlehnout a popustit otěže z rukou. 
Kromě toho znám i jiné věci, jak se ihned budete moci 

přesvědčit. Například na jednom místě říká Homér, že 
k vínu je cibule dobrá.
Když vám tedy někdo přinese cibuli, hned z toho bu

dete mít velký prospěch: bude vám víc chutnat pít.44 
Tu se vmísil do hovoru Charmidés:
„Přátelé, Níkératos se chce vrátit domů v oblaku ci

bulové vůně, aby jeho žena věřila, že nikdo neměl chuť 
líbat se s ním.44

„Copak o to,44 ozval se Sókratés, „je tu však nebezpe
čí, že se dostaneme do jiného směšného podezření. Jak 
se zdá, je cibule opravdu dobré koření, protože zlepšuje 
nejen chuť jídla, ale i pití. Když ji tedy budeme kousat 
i po jídle, mohl by pak lehko leckdo říci, že jsme přišli 
ke Kalliovi hýřit!44

„To určitě ne, Sokrate,44 řekl Kalliás, „protože je sice 
prospěšné, když ten, kdo jde do boje, sní nějakou cibuli, 
tak jako někteří krmí česnekem kohouty určené k zá
pasu, avšak my přece myslíme spíš na líbání než na bo
jování.44

A to byl konec dalšího rozhovoru.
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Pak řekl Kritobúlos:
„Teď vám zas já vyložím, proč jsem tak pyšný na svon 

krásu.“
„Jen povídej,“ povzbuzovali ho ostatní.
„Nejsem-li krásný, jak si myslím, měli byste vy být 

plným právem trestáni za podvod — vždyť se pořád za
přísaháte, jak jsem krásný, ačkoliv vás k tomu nikdo 
nenutí. A já tomu věřím, protože vás považuji za řádné 
lidi. Jestliže jsem tedy opravdu krásný a má přítomnost 
na vás působí stejně jako na mne působí přítomnost toho, 
koho já považuji za krásného, přísahám při všech bozích, 
že bych nedal přednost říši perského krále před možností 
být krásný. Já sám se teď dívám na Kleiniu 8 větším 
potěšením než na všechno ostatní, co je na světě krásné
ho, a raději bych byl slepý před celým ostatním světem 
než před jediným Kleiniou, hněvám se i na noc a na spá
nek, že Kleiniu nevidím, a vzdávám největší díky dni 
a slunci za to, že mi ho ukazují.

Ostatně právem jsme my krásní hrdí na to, že doká
žeme všechno, i když ani prstem nehneme, kdežto kdo 
je silný, musí svůj prospěch získávat prací, kdo je odváž
ný, nebezpečím, a kdo je moudrý, slovem. Já vím docela 
dobře, jak příjemné je mít peníze, a přece bych raději 
všechen svůj majetek daroval Kleiniovi než sám nějaký 
od někoho dostával, a kdyby Kleiniás chtěl být mým 
pánem, bylo by mi příjemnější sloužit jako otrok než 
být svobodný. Plahočit se pro něj by pro mne bylo snazší 
než odpočívat, vystavovat se nebezpečí příjemnější než 
být v bezpečí.

Proto jestli si ty, Kallio, myslíš o sobě kdovíco, pro
tože dokážeš učinit druhé spravedlivějšími, mohu já být 
větším právem hrdý než ty, protože vedu lidi ke kdejaké 
ctnosti. My krásní vdechujeme cosi do duší zamilova
ných, co způsobuje, že jsou štědřejší, že s větší chutí pod
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stupují námahy a víc milují slávu v nebezpečí, že jsou 
skromnější a víc se dovedou ovládat a nejvíc ze všeho 
se ostýchají říci, co potřebují.

Jaké šílenství vybírat za stratégy takové muže, kteří 
nejsou krásní! Já bych šel za Kleiniou i do ohně a vím, 
že vy za mnou také.

A tak už, Sókrate, přestaň nedůvěřivě uvažovat, jestli 
má krása bude lidem v něčem užitečná.

Avšak krásu neznehodnocuje ani to, že rychle uvadne; 
ve skutečnosti kdo je krásný jako chlapec, bude krásný 
jako jinoch, jako muž i jako stařec. Důkaz? Jako thallo- 
fory pro Athénino procesí vybírají krásné starce, protože 
jsou přesvědčeni, že krása provází každý věk. A jestliže 
je příjemné dostat to, co člověk potřebuje, od někoho, 
kdo to dá sám od sebe, vím dobře, že bych teď bez jedi
ného slova přiměl tohoto chlapce a tuto dívku, aby mě 
políbili. Určitě snáze než ty, Sókrate, i kdybys řekl já 
nevím kolik moudrých slov.44

„Co to říkáš!44 ozval se Sókratés. „Co se tu nadýmáš, 
jako bys byl krásnější než já!44

„To také jsem, Zeus to dosvědčí,44 zvolal Kritobúlos. 
„Jinak bych musil být ošklivější než všichni Silénové 
v satyrských hrách!44

Sókratés se Silénům skutečně podobal.
„Jen počkej,44 řekl Sókratés, „a nezapomeň, že se 

bude rozhodovat o naší kráse, až probereme ty náměty, 
které jsme si stanovili. A ať nás nerozsuzuje Alexandros, 
ale právě tito lidé, o nichž si myslíš, že touží po tvém 
políbení.44

„A Kleiniovi bys to, Sókrate, nesvěřil?44

Sókratés odpověděl otázkou:
„Tak ty nepřestaneš myslit na Kleiniu?44

„Ty si myslíš, že bych na něho míň myslil, kdybych 
nevy slovo val jeho jméno? Nevíš, že mám v duši tak
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přesný jeho obraz, že kdybych byl sochař nebo malíř, 
vystihl bych ho stejně přesně jenom na základě tohoto 
obrazu v duši, jako kdybych se na něho díval živého?“

Sókratés ho přerušil:
„Když máš výstižný obraz, proč mě tak týráš a vodíš 

mě všude tam, kde bys ho mohl spatřit?“
„Proto, Sókrate, že pohled na něho živého mě může 

potěšit, kdežto pohled na jeho obraz nepřináší potěšení, 
ale jen rozdmýchává touhu po něm.44

Tu zasáhl do debaty Hermogenés:
„Mně to nejde do hlavy, Sókrate, že se tak klidně dí

váš na to, jak láska připravila Kritobúla o rozum/4
„A proč?44 zeptal se Sókratés. „Ty si snad myslíš, že 

ie v tomto stavu od té doby, co se stýká se mnou?44 
„A od kdy?44

„Nevidíš, že mu teď začínají růst vousy — zatím jen 
jako jemné chmýří u uší —, kdežto Kleiniovi se už kudr
natí? Kritobúlos chodí do stejné školy jako on a to způ
sobilo, že k němu tak prudce zahořel náklonností. Když 
si toho všiml jeho otec, svěřil mi ho v důvěře, že bych mu 
mohl pomoci.

Už mu také je mnohem lip. Dříve se na něho díval 
jako zkamenělý, tak jako ti, kteří se podívají na Gorgo- 
ny, a nevzdaloval se od něho ani na krok. Teď však jsem 
ho už viděl i mrknout na něj, ba dokonce se mi zdá — ale 
to zůstane, přátelé, jen mezi námi —, že Kleiniu i po
líbil. A nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako po
libek, protože nevede k ukojení a vyvolává sladké na
děje. Proto tvrdím, že kdo chce zůstat pánem sebe Samé
ho, má se vyhýbat polibkům krásných chlapců.44

Tu se zeptal Charmidés:
„Pročpak, Sókrate, nás, své přátele, tak vzdaluješ 

a odháníš od krásných chlapců, a tebe samého jsem vi
děl — Apollón je můj svědek! —, jak jste vy dva ve
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Škole něco hledali v téže knize, hlavy n sebe a tvé nahé 
rameno u nahého ramene Kritobúlova.44

Sókratés si povzdechl:
„Ani mi to nepřipomínej. Yíc než pět dní jsem se musil 

škrábat na rameni, jako bych byl od něčeho poštípaný, 
a v srdci jsem cítil něco jako lechtání. Tak ti teď, Krito- 
búle, před těmito svědky zakazuji, aby ses mě ani nedo
týkal, dokud nebudeš mít bradu tak zarostlou jako hla
vu.“

Takto střídavě žertovali a mluvili vážně.
Pak vyzval Kalliás Charmida:
„Teď je na tobě řada, abys nám vysvětlil, proě si tolik 

zakládáš na chudobě.46

„Dobrá,44 souhlasil Gharmidés. „Celý svět se shoduje 
v názoru, že je lepší být odvážný než bát se, být svobodný 
než otročit, dát se obsluhovat než obsluhovat druhé, mít 
důvěru své vlasti než být pokládán za nespolehlivého. 
Když já jsem byl v tomto městě bohatý, nejprve jsem 
měl strach, že se mi .někdo vloupá do domu, ukradne mi 
peníze a ještě mi něco udělá. Pak jsem si předcházel uda
vače, protože jsem věděl, že spíš oni mohou něco provést 
mně než já jim. Stát mi ukládal stále nové daně a nikdy 
jsem se nemohl vzdálit z města. Teď, když už nemám 
žádné statky za hranicemi, když nesklízím úrodu z polí 
a když jsem rozprodal zařízení domu, klidně se natáhnu 
a sladce spím, stát už mi věří, už se mi nevyhrožuje, na
opak já vyhrožuji druhým; jako svobodný ělověk mohu 
podle libosti vyjít z města a zas se vrátit; už přede mnou 
i bohatí vstávají ze židlí a ustupují mi z cesty. Teď se po
dobám neomezenému vládci, kdežto dřív jsem byl ho
tový otrok. Tenkrát jsem já platil národu daně, teď mě 
živí obec na své útraty. Když jsem byl bohatý, vyčítali 
mi, že se stýkám se Sokratem, teď, když jsem zchudl, 
už na tom nikomu nezáleží. Když jsem měl hodně, stát
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nebo nějaká náhoda mě každou chvíli o něco připravila. 
Teď mě nemůže nikdo o nic připravit, protože nic nemám, 
ale stále doufám, že sám k něčemu přijdu.44

„Nemodlíš se dokonce,44 zeptal se ho Kalliás, „abys už 
nikdy nezbohatl? A když máš pěkný sen, neobětuješ 
bohům za odvrácení příznivé předpovědi?44

„Nic takového nedělám,44 bránil se Charmidés, „ale 
hrdinně celím takovému nebezpečí, když doufám, že od
někud něco dostanu.44

„Teď nám zas ty něco pověz, Antisthene,44 promluvil 
Sokrates, „jak to že si tolik zakládáš na bohatství, když 
máš tak málo?44

„Protože si myslím, přátelé, že bohatství a chudobu 
nemají lidé v domě, ale v duši. Znám mnoho jednotlivců, 
kteří mají hodně velký majetek, a přesto se pokládají za 
tak chudé, že se nevyhýbají žádné námaze a žádnému 
nebezpečí, jen aby si pomohli k většímu bohatství. Znám 
také bratry, kteří zdědili stejné podíly, a přitom jeden 
má dost na útratu, ba ještě mu přebývá, a druhému 
chybí všechno.

Vím i o tyranech, kteří jsou tak hladoví po penězích, 
že se dopouštějí daleko větších zločinů než lidé, kteří 
jsou úplně bez prostředků a z nouze kradou, loupí nebo 
prodávají lidi do otroctví. Někteří tyrani ničí celé ro
diny, dopouštějí se masových vražd a často kvůli zisku 
zotročují celá města. Takové lidi hluboce lituji, protože 
jsou stiženi velmi zlou nemocí. Připadají mi jako lidé, 
kteří mají mnoho a jedí mnoho, a nikdy se nenasytí.

Můj majetek je tak velký, že i já sám abych ho hledal, 
a přesto mi dovoluje najíst se tak, že nemám hlad, na
pít se, že zaženu žízeň, a obléci se tak, že mi venku není 
ani o trochu víc zima než tuhle boháči Kalliovi. A když 
jsem uvnitř domu, stěny mi připadají jako teplé chitóny, 
střecha jako tlustý plášť, a v mém lůžku se mi spí tak
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dobře, že se mi ani vstávat nechce. A když někdy mé 
tělo pociťuje potřebu lásky, i tenkrát mi stačí, co mám, 
a ty, k nimž jdu, mě přijmou s největší radostí, protože 
k nim nikdo jiný nechce přijít.

Všechny tyto věci se mi zdají být tak příjemné, že 
kdykoli se některou z nich zabývám, nepřeji si, abych 
z nich měl větší potěšení, ale spíš menší; do té míry se 
mi zdá, že příjemnost některých je větší, než se sluší.

Na svém majetku si však nejvíc vážím toho, že i kdyby 
mi někdo vzal i tu trošku, kterou teď mám, nezdá se mi 
žádné zaměstnání tak nízké, aby mi nemohlo poskyt
nout dostatečnou obživu. A když si chci někdy po
chutnat, nekupuji na náměstí vzácné lahůdky, neboť 
jsou příliš drahé, ale pomáhá mi má chuť. Mnohem 
větší požitek mám z toho, co si vezmu teprve tenkrát, 
když jsem vyhládlý, než z nej vybranějších pochoutek, 
například z tohoto thaského vína, které mi bylo před
loženo a které piji, třebaže nemám žízeň.

Kromě toho je přirozené, že mnohem spravedlivější 
jsou ti, kteří hledí víc na šetrný způsob života než na 
nákladný. Kdo se spokojí tím, co má, netouží po cizím. 
Stojí však za povšimnutí, že takový druh majetku pro
bouzí v lidech štědrost. Náš Sókratés, od něhož jsem ho 
dostal, neměřil ho, ani nevážil, ale dával mi ho tolik, kolik 
jsem ho mohl unést, a já teď nejsem k nikomu nepřejíc
ný, všem přátelům ukazuji svůj nadbytek a dělím se 
s každým, kdo chce, o bohatství své duše.

A je tu něco ještě skvělejšího: podívejte se na mou 
naprostou svobodu, která mi dovoluje pozorovat vše, 
co stojí za pozorování, poslouchat vše, co stojí za po
slouchání, a mít čas na to, abych mohl být od rána do 
večera se Sokratem. Toho si vážím nejvíc. Sókratés 
neobdivuje ty, kteří počítají největší bohatství, ale tráví 
svůj čas jen s těmi, kteří se mu líbí.**
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Tak mluvil Antisthenés.
Po něm se ozval Kalliás:
„Při Héře, závidím ti tvé bohatství z mnoha důvodů, 

kromě jiného i proto, že stát s tebou nejedná jako s otro
kem, když ti něco nařizuje, a že se na tebe nikdo nezlobí, 
když mu nepůjčíš.*4

„Jen mu proboha nezáviď,44 prosil Níkératos, „pro
tože já si k němu chci jít vypůjčit jeho heslo ,nic ne
potřebovat4, poučen Homérem, jak počítat 

sedm trojnozí nových a deset talentů zlata, 
dvacet třpytivých kotlů a dvanáct vítězných koní, 

a to jak vážením, tak počítáním, a neustále toužím po 
bohatství co největším. Pro tohle se možná zdám ně
kterým lidem příliš chtivý peněz.44

Všichni se tomu musili smát, protože i jim se zdál 
takový. A hned nato někdo řekl:

„Teď bys nám měl ty, Hermogene, prozradit, kdo 
jsou tví přátelé, a dokázat, že mají velkou moc a že se 
o tebe starají, aby se ukázalo, že tvá hrdost na ně je 
oprávněná.44

„Dobrá. Je jasné, že Helléni i barbaři věří, že bohové 
znají všechno, co je i co bude. Vždyť se všechna města 
a všechny národy obracejí při věštění na bohy s dotazy, 
co je a co není třeba dělat. Dále je jasné, že věříme, že 
bohové mohou působit dobro i zlo. Vždyť všichni prosí 
bohy, aby od nich odvrátili zlo a dali jim dobro. Nuže, 
tito bohové vševědoucí a všemohoucí jsou pro mne tako
vými přáteli, že jejich péče o mne nepřestává nikdy, ani 
v noci, ani ve dne, ať se obrátím kamkoli a ať chci dělat 
cokoli. Protože předvídají výsledky každého jednání, po
sílají za mnou své posly, hlasy, sny a ptáky, a jejich pro
střednictvím mi oznamují, co musím a co nesmím dělat; 
když je poslechnu, nikdy mě to nemrzí, ale stalo se už 
také, že jsem jim nevěřil, a pak jsem na to doplatil.44
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Sokrates na to řekl:
„V tom není nic neuvěřitelného. Rád bych však věděl, 

Hermogene, jak jim vzdáváš úctu, že ti jsou tak naklo-
V •není.
„To je velmi jednoduché,44 odpověděl mu Hermo- 

genés. „Já je chválím, s tím nejsou spojeny žádné vý
lohy; z toho, co mi poskytnou, jim vždy něco přinesu 
jako oběť; mluvím o nich s úctou, pokud to jen jde, 
a když si je někdy vezmu za svědky, nikdy nelžu, aspoň 
ne vědomě.44

„Jestliže ti takové chování zjednává přátelství bohů, 
pak i bohové, aspoň to tak vypadá, mají radost z ušlech
tilosti ducha.44

Tak byl tento rozhovor veden v naprosté vážnosti.
Pak přišla řada na Filippa. Toho se zeptali, co vi

dí ve svém povolání šprýmaře, že si na něm tolik za
kládá.

„Je přece hezké,44 odpověděl, „že mě kvůli tomu, že 
jsem šašek, všichni volají, kdykoli se jim přihodí něco 
pěkného, protože jsou rádi, že se mohou o radost roz
dělit, a když je postihne něco nepříjemného, utíkají 
přede mnou a ani se neobrátí ze strachu, že by se proti 
své vůli dali do smíchu.44

Níkératos s ním souhlasil:
„Právem jsi na to hrdý. S mými přáteli je to opaěně. 

Ti, jimž se vede dobře, se mi vyhýbají, a ti, které po
stihlo něco zlého, vytahují rodokmen, odvolávají se na 
příbuzenství se mnou a nechtějí se mne pustit.44

„To už myslím stačí,44 řekl Charmidés. „Na čem si 
zakládáš ty, Syrákúsane? Jistě na tomto chlapci, ne?44

„Ale kdepak, bůh chraň,44 bránil se Syrákúsan. „Jsem 
naopak kvůli němu silně znepokojen. Zjistil jsem totiž, 
že mu někteří lidé ěiní nástrahy a chtějí ho zničit.44

Když to Sókratés slyšel, ozval se:
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„Při Hérakleovi, co hrozného jim podle nich ten tvůj 
chlapec provedl, že ho chtějí zabít?66

„Ale oni ho nechtějí zabít: chtějí ho přemluvit, aby 
se s nimi vyspal.66

„A jak se zdá, ty si myslíš, že by to byla jeho zkáza.66

„Úplná zkáza, jak je Zeus nade mnou.66

„Ani ty s ním nespíš?66

„Ale ano, každou noc od večera do rána.66

„Při Héře,66 zvolal Sokrates, „ty jsi měl ale štěstí, že 
ses narodil s takovou kůží, že ty jediný nekazíš toho, 
s kým spíš! Takže ty by sis měl zakládat na své kůži, 
když ne na ničem jiném.66

„Ale na tom si nezakládám.66

„Tak na čem?66

„Na chudých duchem, kteří se dívají na mé kousky
v*  /  va živi me.
„A proto ty ses tuhle modlil k bohům, aby všude, 

kam přijdeš, zajistili zisku moře a rozumu spoře!66

„To je pěkné,66 pochvaloval si Kalliás. „A teď ty, 
Sokrate.. Jak nám dokážeš, že jsi právem hrdý na tak 
málo čestné umění, které jsi před chvílí jmenoval?66

Sókratés začal:
„Především se musíme dohodnout, co patří k činnosti 

kuplíře. Odpovězte mi bez rozpaků na všechny mé 
otázky, abychom věděli, v kterých bodech se naše ná
zory shodují. Jste s tím srozuměni?66

„Ovšem,66 odpověděli. A když už jednou řekli ,ovšem6, 
opakovali to potom stále.

„Nepatří snad k úloze dobrého kuplíře zajistit, aby se 
ten nebo ta, koho chce někomu dohodit, líbili zákazní
kům?66

„Ovšem že ano.66

„A není jedním z prostředků, jak se zalíbit, slušivá 
úprava vlasů a oděvu?66
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„Ovšem že je,44 souhlasili i tentokrát.
„Nevíme snad i to, že je člověk schopen dívat se na 

někoho týmiž zraky přátelsky i nepřátelsky?44

„Ovšem že je schopen.44

„A nemůže tentýž hlas znít cudně i nestoudně?44

„Ovšem že může.44

„A nevyvolávají některé řeči nepřátelství, jiné přá
telství?44

„Ovšem že vyvolávají.44

„A nenaučí dobrý kuplíř všechno z právě jmenova
ných věcí, co pomáhá k získání náklonnosti?44

„Ovšem že naučí.44

„A kdo je lepší, ten, kdo dovede naučit, jak se zalíbit 
jednomu, nebo ten, kdo dokáže naučit, jak se zalíbit 
mnoha lidem?44

Tentokrát nezněly odpovědi stejně. Jedni řekli: „To 
je jasné, že ten, kdo naučí, jak se zalíbit co nejvíc lidem,44 
druzí opakovali obvyklou odpověď: „Ovšemže ten, kdo 
mnohým.44

Sókratés konstatoval názorovou shodu i v tomto bodě 
a pokračoval:

„A kdyby někdo dokázal pomoci někomu k náklonnos
ti u celého města, nebyl by to kuplíř mimořádně zdatný?44

„Samozřejmě že ano,44 tvrdili všichni.
„Kdyby se tedy někomu podařilo učinit takovými 

lidi na něm závislé, nebyl by právem hrdý na své umění 
a nebral by za to právem dobrý plat?44

Když všichni i tentokrát přisvědčili, Sókratés po
kračoval:

„Mně se zdá, že takový je náš Antisthenés.44

„Mně přisuzuješ toto umění, Sókrate?44 podivil se 
Antisthenés.

„Ano, neboť vidím, že jsi důkladně propracoval umění, 
které je uměním příbuzným.44
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„Které?44 y

,,Umění svádět.44 fíVt O f G£: 1A
Další Antisťhenova otázka zněla velmi rozezleně: 
„Víš snad o mně, Sokrate, že jsem něco takového 

dělal?44

„Já vím,44 odpověděl Sókratés, „že jsi svedl tuhle 
Kalliu se sofistou Prodikem, když jsi poznal, že jeden 
miluje filosofii a druhý touží po penězích, vím také, že 
jsi ho svedl s Hippiou Élidským, od něhož se pak 
Kalliás nauěil jeho umění, jak cviěit paměť. Následkem 
toho se zvětšila i jeho milostná vášeň, neboť na žádnou 
krásu, kterou spatří, už nikdy nezapomene.

Není to tak dávno, co jsi přede mnou chválil onoho 
cizince z Hérakleie, a když jsi ve mně probudil touhu 
po něm, představil jsi mi ho. A já ti za to děkuji, neboť 
se mi zdá naprosto dokonalý. A nevychvaloval jsi mi 
Aischyla z Fleiúnta a jemu zas mne tolik, že jsme si 
díky tvým řečem jeden druhého zamilovali a teď stále 
za sebou běháme jako honicí psi a hledáme se?

Když tedy vidím, že jsi schopen něco takového do
kázat, považuji tě za dobrého svůdce, protože kdo 
dovede poznat, kteří jednotlivci si mohou vzájemně 
prospět, a dokáže jim vnuknout vzájemnou lásku, ten, 
jak se mi zdá, je schopen vyvolat přátelství i mezi 
celými státy i zprostředkovat řádné sňatky; a mít ta
kového přítele je velmi cenné pro celé státy, pro přátele 
i pro spojence. Ty ses místo toho cítil uražen, že jsem 
o tobě řekl, že jsi dobrý svůdce, a rozhněval ses.44

„Jak je bůh nade mnou, teď už se nehněvám,44 řekl 
mu Antisthenés, „protože podaří-li se mi to, budu mít 
duši plničkou bohatství.44

A tím bylo toto téma hovoru vyčerpáno.
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5. kapitola
Rozmarný spor Sokrata s Kritobúlem, 

kdo z nich je krásnější,
rozhodnou Syrákúsanovi hudebníci ve prospěch Kritobúla.

Potom se zas ujal slova Kalliás a řekl:
„Že se nepustíš, Kritobúle, se. Sokratem do soutěže

0 cenu krásy?64

„To sotva,66 poznamenal Sokrates, „vždyť vidí, že 
kuplíř má u členů poroty znaěnou vážnost.66

„Přesto se tomu nevyhýbám,66 řekl Kritobúlos. „Jen 
mi dokaž, že máš nějaký rozumný důvod pro své tvrze
ní, že jsi krásnější než já. Jen, prosím, dejte svítilnu 
blíž.66

„Předvolám tě nejdřív k předběžnému řízení v na
šem sporu a ty musíš odpovídat.66 

„Jen se ptej,66 souhlasil Kritobúlos.
„Soudíš, že se krása vyskytuje jen u člověka, nebo

1 v něčem jiném?66

„Ale to je přece jasné, že i u koně, u býka i u mnoha 
předmětů neživých. Vím například, že může být krásný 
i štít, meě nebo kopí.66

„A jak je to možné, že všechny tyto věci, které si 
nejsou vzájemně vůbec podobné, jsou krásné?66

„Každý předmět, který je dobře zhotoven k účelu, 
pro který si ho opatřujeme, nebo který je přírodou 
dobře uzpůsoben pro naši potřebu, je krásný,66 prohlásil 
Kritobúlos.

„A jestlipak víš, nac potřebujeme oěi?66 
„To je jasné, že na vidění.66

„Jestliže tomu je tak, pak jsou mé oěi krásnější než 
tvé.66

„Jak to?66

„Protože tvé oěi vidí jen to, co je přímo před nimi,
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kdežto mé i to, co je trochu stranou, protože jsou 
vyboulené/6

„To by pak měl podle tebe rak nejkrásnější oěi ze 
všech živých tvorů!66

„To také má,66 přisvědčil mu Sókratés, „vždyť jsou 
také nej silnější/6

„Budiž; a čí nos je hezčí, tvůj, nebo můj?66 zeptal se 
Kritobúlos.

„Myslím, že můj,66 řekl Sókratés, „jestliže nám ho 
bohové stvořili k čichání. Vždyť chřípí tvého nosu je 
obráceno k zemi, kdežto mé je otevřeno nahoTu, takže 
může přijímat vůně odevšad/6

„Jak by mohl být rozpláclý nos hezčí než rovný?66

„Protože není překážkou při dívání,66 vysvětloval 
Sókratés, „ale dovoluje očím dívat se přímo tam, kam 
chtějí, kdežto vysoký nos odděluje oči od sebe jako 
naschvál/6

„Tak to už se vzdávám předem, budeme-li srovnávat 
ústa,66 řekl Kritobúlos. „Jsou-li stvořena ke kousání, 
ukousneš toho přece mnohem víc než já. A nemyslíš si 
také, že polibek tvých tlustých rtů bude měkčí?66

„Podle tvé řeči by člověk věřil, že mám ústa šered
nější než osel. Chceš důkaz o tom, že jsem krásnější než 
ty? Komu se spíš podobají Siléni, synové Najád, které 
jsou bohyně, mně, nebo tobě?66

Kritobúlos se vzdal:
„Už nevím, jak bych ti ještě mohl odporovat. Ať se 

už rozdají hlasovací kaménky, abych co nejdřív věděl, 
jaký trest nebo pokuta mě stihne. Jen to si vyprošuji, 
aby hlasovali tajně; bojím se, že by mě jinak tvé 
a Antisthenovo bohatství přemohlo.66

Dívka a chlapec provedli tajné hlasování. Sókratés 
prosadil, že byla postavena svítilna proti Kritobúlovi, 
aby nebyli porotci oklamáni, a že vítěz jako cenu ne



214 XENOFÓN

dostane od porotců stužky, ale polibky. Pak byly hla
sovací kaménky vysypány z urny — jednomyslně byl 
jimi určen jako vítěz Kritobúlos.

„Běda,44 zvolal Sokrates, „zdá se, že tvé peníze, Kri- 
tobúle, jsou úplně jiné než Kalliovy. Jeho peníze činí lidi 
spravedlivějšími, kdežto tvé mají běžné vlastnosti peněz 
a jsou schopny podplatit soudce i porotce.44

6. kapitola
Sókratés si dobírá Hermogena pro jeho zamlklost.

Syrákúsan se cítí přehlížen, žárlí na SÓkrata 
a snaží se ho zesměšnit. Jeho pokusy ztroskotají 

na Sókratově vtipnosti a mírnosti.

Pak někteří z hodovníků pobízeli Kritobúla, aby si vzal 
cenu za vítězství, ony polibky, jiní, aby přemluvil pána, 
aby k tomu dal svolení, další žertovali ještě jinak. Jen 
Hermogenés stále mlčel, až na něho Sókratés promlu
vil:

„Uměl bys nám vysvětlit, Hermogene, co to je paroi- 
nia?44

Ten odpověděl:
„Ptáš-li se mě na to, co to je, nevím, mohu ti jen říci, 

co si pod tím slovem já představuji.44

„Dobře, řekni mi to.44

„Když někdo rmoutí společníky při víně, je to podle 
mne paroinia.44

„A ty nechápeš, že nás zarmucuješ svým mlčením?44

„I když mluvíte?44

„To ne, ale když přestaneme mluvit.44

„A ty nechápeš, že by se do vašich hovorů už nevešel 
ani vlas, natož slovo?44

Tu se Sókratés obrátil na Kalliu:
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„Milý Kallio, mohl bys přijít na pomoc člověku jako 
já, který už neví, co by řekl?46

„Ale ano. Když hraje flétna, ani nemukáme.46

„To tedy chcete,66 zeptal se Hermogenés, „abych 
s vámi debatoval za zvuků flétny, tak jako se nechává 
herec Níkostratos doprovázet na flétnu, když recituje 
tetrametry?66

„Při bozích, právě to bys měl dělat,66 řekl Sókratés. 
„Já si myslím, že jako zpěv zní s flétnou ještě sladčeji, 
právě tak by tvá slova mohla těmi zvuky získat na 
půvabu, zvláště kdybys i ty svá slova doprovázel gesti
kulací tak jako flétnistka.66

Nato se ozval Kalliás:
„Kdykoli tuhle Antisthenés během hostiny zažene 

někoho do úzkých, jaký doprovod by se k tomu hodil?66

„Já myslím, že k tomu by se hodilo pískání,66 navrhl 
Antisthenés.

Když Syrákúsan viděl, že si během takových hovorů 
nikdo nevšímá jeho produkcí, ale že se baví sami mezi 
sebou, pln závisti řekl Sokratovi:

„Sokrate, neříkají o tobě, že máš moc rozumů?66

„Rozhodně to je lepší, než kdyby říkali, že mám 
málo rozumu.66

„Ano, jenže jak to vypadá, ty rozumuješ o věcech 
nadpozemských !46

„A znáš něco nadpozemštějšího, než jsou bohové?66 
zeptal se Sókratés.

„Ale neříká se přece, že by ses zajímal o bohy, ale 
o věci, jejichž užitečnost je nebetycně malá.66

„Když v tom je nebe, vždycky to znamená, že se za
bývám bohy, neboť ti nám pomáhají, když nám z nebe 
sesílají vodu, a z nebe nám také poskytují světlo. Jestliže 
říkám něco, u čeho nevidíš hlavu ani patu, je to tvá vina, 
protože už mi jdeš na nervy.66
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„Tak už toho nechrne. Řekni mi raději, kolik bleších 
stop jsi ode mne vzdálen. Povídá se přece o tobě, že 
takové věci vyměřuj eš.44

Tu se ozval Antisthenés:
„Milý Filippe, ty jsi přece odborník na přirovnání; 

nezdá se ti, že se tenhle ělověk podobá rejpalovi?44

„Jistě, a dal by se přirovnat ještě k mnoha jiným 
lidským typům.64

„Ale přesto ho s nikým nesrovnávej, aby ses i ty 
• nepodobal rejpalovi.44

„Avšak jestliže ho budu přirovnávat k výkvětu lidí 
krásných a ve všem dokonalých, právem by mohl někdo 
srovnat mne spíš s lichotníkem než s rejpalem.44

„Už ted! rejpáš, když tvrdíš, že je to výkvět lidstva.44

„Ty tedy chceš, abych ho srovnal s horšími?44

„Ani s horšími ne.46

„Tak s nikým?44

„Tohohle nesrovnávej vůbec s nikým.44

„Budu-li však mlěet, pak nevím, co bych měl dělat, 
aby to bylo důstojné hostiny.44

„Ale to je snadné,44 ukoněil debatu Sokrates, „stačí, 
nebudeš-li mluvit o tom, o čem se nemá mluvit.44

A to už byl konec s paroinií.

7. kapitola
Sókratés žádá na Syrákúsanovi zábavy méně nebezpečné 

a méně neobvyklé, než jsou ty, které jim předvádí.

Potom někteří z hostí vybízeli Filippa, aby vymýšlel 
nějaká přirovnání, jiní byli proti tomu. Uprostřed men
šího zmatku, který kolem toho vznikl, se znova ujal 
slova Sókratés:

„Protože všichni máme chuť projevovat se hlasitě,
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nebylo by nejlepší, abychom si teď společně zazpívali?66

A hned také zanotoval písničku. Když dozpívali, byl 
tanečnici přinesen hrnčířský kruh, na kterém měla pro
vozovat podivuhodné kousky. Tu řekl Sókratés:

„Poslyš, Syrákúsane, já asi opravdu mám moc ro
zumů, jak říkáš; teď například myslím na to, jak ten 
tvůj chlapec a tvá dívka vykonávají určité věci s po
divuhodnou snadností, a my se na ně díváme a máme 
z toho veliké potěšení. Dobře vím, že i ty nechceš nic 
jiného. Ve skutečnosti jsou přemety nad hroty mečů 
produkce trochu nebezpečná, jaká se vůbec nehodí pro 
hostinu. Psát a číst na točícím se hrnčířském kruhu 
může jistě udivit, nemohu však přijít na to, co je na 
tom zábavného. A konečně dívat se na dobře rostlé 
mladé lidi, jak se prohýbají a dělají ze svého těla kruh, 
to rozhodně není ani o trochu příjemnější než pozorovat 
je v klidu.

Ostatně není vůbec těžké přijít na něco, co vzbuzuje 
podiv, když už někdo něco takového potřebuje, protože 
je tolik věcí na dosah ruky, před kterými zůstane člověk 
stát v úžasu. Třeba proč svítilna dává svým jasným 
plamenem světlo a kovové zrcadlo, které je také jasné, 
žádné světlo nedává, ale odráží v sobě ostatní předměty. 
Nebo: jak může olej, který je vlhký, živit plamen, 
a voda, která je také vlhká, oheň zháší. Je ovšem jasné, 
že takové úvahy nemají stejný účinek jako víno.

Kdyby však tančili za doprovodu flétny a napodo
bovali postoje Gharitek, Hór a Nymf, jak nám je malíři 
malují, myslím, že by to bylo pro ně mnohem snazší 
a hostina by byla mnohem příjemnější.64

„Sokrate, to máš namouduši pravdu,64 řekl Syrákúsan, 
„a já vám předvedu podívanou, která vás pobaví.66
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8. kapitola

Sókratés oslavuje lásku a dokazuje,
Se duševní láska

je významnější než láska tělesná, 
protože se neztrácí se ztrátou krásy, 

nevede k znechucení a neponižuje předmět lásky .
Své tvrzení dokládá příklady z mythologie a rozbírá 

Kalliův vztah k Autolykovi.

Za všeobecného potlesku šel Syrákúsan ven a Sókratés 
přišel s novým námětem.

„Přátelé, nebylo by správné nevzpomenout velkého 
božstva, které je mezi námi, které je stejně staré jako 
věcní bozi, avšak svou podobou je nejmladší, které svou 
mocí všechno objímá a sídlí v lidské duši — Eróta —, 
tím spíš, že jsme všichni zasvěceni do jeho tajemství. 
Já rozhodně nemohu říci, že by se někdy stalo, že jsem 
nikoho nemiloval, vím, že zde přítomný Charmidés měl 
mnoho milenců a že sám také po mnohých zatoužil, 
a Kritobúlos, který je ještě nyní sám předmětem lásky, 
už také sám touží po jiných. Také Níkératos, jak jsem 
slyšel, miluje svou manželku a ta mu lásku oplácí. 
A kdopak z nás neví, jak Hermogena spaluje láska 
k mravní dokonalosti, ať už se pod tímto označením 
skrývá cokoli? Nevidíte, jak je vážný, že ani nemrkne, 
jak pevný je jeho pohled, jak umírněné jsou jeho vý
razy, jak líbezný je jeho hlas, jak veselá je jeho povaha? 
Že přestože má za přátele tak ctihodná božstva, ani 
trochu nepohrdá námi lidmi? Antisthene, nejsi ty jediný, 
kdo nemiluje nikoho ?“

„Při bozích, vždyť miluji tebe, a jak silněJ“
Sokrates se ze žertu stavěl, jako by nevěděl, o ěem 

je řeě, a zvolal:
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„Teď mě, prosím tě, necli na pokoji, vždyť vidíš, že 
mám něco jiného na práci/4

Antisthenés mu řekl:
„Ty si se mnou hraješ pořád stejně, ty kuplíři svých 

vlastních předností! Nikdy se mnou nechceš mluvit, 
jednou se vymlouváš na daimonion, podruhé zas máš 
na srdci nějakou jinou starost.44

Sókratés mu na to odpověděl:
„Proboha, Antisthene, jen mi nenařež* Každou jinou 

tvou nerudnost snáším a budu snášet jako tvůj přítel, 
avšak utajme aspoň tuto tvou lásku, protože nemiluješ 
mou duši, ale mou krásnou postavu.

Že ty, Kallio, miluješ Autolyka, to ví nejen celé 
město, ale i mnoho cizinců, jak si aspoň myslím. Ta
ková náklonnost má své kořeny v tom, že jste oba 
syny znamenitých otců a že i vy sami jste ušlechtilí. 
Já jsem se vždy obdivoval tvé povaze, a teď ještě 
mnohem víc, když vidím, že ten, koho miluješ, není 
zženštilý a změkěilý, ale přede všemi ukazuje svou sílu, 
vytrvalost, mužnost a uměřenost. Kdo má rád takové 
vlastnosti, podává tím jasné svědectví o své povaze.

Zda existuje jediná Afrodíté, nebo dvě, Nebeská 
a Pozemská, to já nevím; vždyť i samotný Zeus, po
važovaný za stále téhož, má mnoho jmen. Yím ovšem, 
že každá má své vlastní oltáře a svatyně, že oběti pro 
Pozemskou Afrodítu jsou rozpustilejší, pro Nebeskou 
úctyhodnější. A podobné je to i s láskou: Pozemská 
Afrodíté posílá na lidi lásku tělesnou, Nebeská lásku 
k duši, k přátelství a ke krásným dílům. To je ta láska, 
která podle mého názoru ovládá i tebe. Předpokládám to 
podle mravní dokonalosti milovaného a podle toho, že 
když jsi s ním pohromadě, je u toho i jeho otec. Čestný 
milenec nedělá nic bez vědomí otce toho, koho miluje.44

Hermogenés na to reagoval takto:
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„Pří Héře, Sokrate, často mě úplně nadchneš, na
příklad právě teď, když chceš udělat radost Kalliovi 
a poučuješ ho, jaký má být.44

„A aby měl ještě větší radost,44 pokračoval Sókratés, 
„chci mu dokázat, že je mnohem lepší láska duševní 
než tělesná.

Všichni víme, že bez náklonnosti nemůže existovat 
žádný svazek hodný pozornosti. Náklonnost těch, kteří 
mají rádi něčí povahu, se nazývá sladká, dobrovolně 
přijatá nutnost. Naproti tomu mnozí z těch, kteří touží 
po těle, haní nebo dokonce nenávidí charakter milované 
osoby. Jestliže pak milují obojí, potom platí, že pel 
mládí brzy opadá a spolu s ním i náklonnost, zato duše 
je tím milejší, čím déle je na cestě k moudrosti.

S požitkem z tělesné lásky je spojen pocit nasycení, 
a proto láska k mladému milenci se nezbytně přejí 
stejně jako jídlo. Naproti tomu láska duševní je čistá 
a nedá se nikdy dosyta ukojit. Z toho ovšem nevyplývá, 
že by byla připravena o půvaby Afrodítiny, jak by se 
někdo mohl domnívat, právě naopak: bohyně vyslyší 
modlitbu, v níž ji prosíme, aby dopřála svou přízeň 
našim slovům a činům. Vůbec není třeba mluvit o obdivu 
a lásce, kterou pociťuje k milované osobě člověk s duší, 
která rozkvétá krásou svobodné bytosti, a s cudnou 
a ušlechtilou povahou, člověk, který se mezi svými 
vrstevníky prosazuje svou autoritou i svou dobrotou. 
Když takový člověk někoho miluje, je přirozené, že jeho 
láska je opětována. Dokážu vám, že je tomu tak.

Především: nemůžeme nenávidět někoho, o němž ví
me, že nás považuje za čestné a řádné, zvlášť kdyby
chom viděli, že mu záleží víc na dobru milované osoby 
než na vlastním požitku, a kdybychom si byli kromě 
toho jisti, že by se náklonnost nezmenšila, ani kdyby 
krása uvadla nebo se vlivem nějaké nemoci ztratila.
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Jak by se lidé spojení vzájemnou láskou neměli dívat 
jeden na druhého s potěšením, rozmlouvat spolu přá
telsky, důvěřovat a důvěru sklízet, peěovat jeden o dru
hého, mít radost, když se druhému vede dobře, a být 
smutní, když na druhého dopadne nějaká rána osudu, 
trávit spolu šťastné chvíle, když se těší dobrému zdraví, 
když jeden onemocní, být spolu ještě ěastěji, a když 
jsou od sebe vzdáleni, mít o sebe větší starost, než když 
jsou pohromadě? Nepatří tohle všechno ke kouzlům 
lásky? Takovéhle počínání jim činí lásku drahou a do
kážou se z ní těšit až do stáří.

Proč by však měl chlapec oplácet lásku tomu, kdo 
lpí jen na jeho těle? Snad proto, že ten člověk dosáhne 
ukojení svých tužeb, kdežto chlapci ponechá jen to, co 
je největší hanbou? Nebo proto, že se snaží co nejvíc 
izolovat příbuzné od předmětu své touhy, aby dosáhl 
toho, po čem touží? Nejvíc nenávisti si zaslouží za to, 
že nepoužívá násilí, ale přesvědčování. Kdo používá 
násilí, usvědčuje sám sebe z hanebného jednání, kdo 
přemlouvá, kazí duši přemlouvaného.

Bude snad ten, kdo prodává svou krásu za penise, 
mít kupce své krásy raději, než má rád sákuzníka ten, 
kdo nabízí a prodává své zboží na trhu? Nemůže ho 
mít rád už proto, že on sám je mladý, krásný a chladný, 
a má se stýkat s člověkem v letech, docela bez půvabů 
a zamilovaným. Chlapec při erotickém styku s mužem 
nepociťuje žádný požitek, jako ho pociťuje žena. Ten 
druhý je opilý svou vášní, a chlapec ho při tom střízlivě 
pozoruje. Není divu, že v něm vznikne opovržení k tomu, 
kdo ho miluje. Když o tom budeme přemýšlet, přijdeme 
na to, že láska mající svůj zdroj v duševních přednos
tech nevedla nikdy k ničemu nepřístojnému, kdežto ne
mravný poměr měl už za následek mnoho špíny příčící 
se božským přikázáním.
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Nyní bych chtěl dokázat, že je pro svobodného člověka 
mnohem nedůstojnější poměr s někým, koho přitahuje 
jen tělo, než s někým, koho přitahuje duše. Kdo uěí 
říkat a dělat věci, které se sluší říkat a dělat, měl by 
být plným právem poctěn, jako byl poctěn Cheirón 
a Foiníx Achilleem, kdežto kdo touží jen po těle, za
slouží, aby se s ním jednalo jako se žebrákem. Vždyť 
stále běhá za tím, koho miluje, a prosí a škemrá, aby 
ho směl políbit nebo jinak se ho dotknout.

Zdájí-li se vám má slova trochu ostrá, nedivte s« 
tomu. Víno mě rozpaluje a láska, která má ve mně své 
stálé sídlo, mě pobízí, abych mluvil otevřeně proti ta
kové lásce, která je jejím protikladem. Kdo obrací svou 
pozornost jen na tělesný vzhled, podobá se podle mého 
názoru člověku, který si najal pozemek: ten se nestará, 
aby zvýšil jeho hodnotu, ale jen aby sklidil co největší 
úrodu. Kdo naproti tomu touží po spřízněné duši, je 
spíš podobný tomu, kdo má vlastní pozemek: na všech 
stranách shání prostředky, které by zvýšily hodnotu 
milovaného. A když si chlapec uvědomí, že toho, kdo 
ho miluje, ovládne už jen svou krásou, pak si přiro
zeně v ostatním na sobě nedá záležet. Bude-li však vě
dět, že si neudrží přátelství, nebude-li v každém smě
ru dokonalý, bude bezpodmínečně usilovat o pravou 
ctnost.

Největším prospěchem pro toho, kdo se snaží učinit 
si z milovaného chlapce dobrého přítele, je, že i on musí 
pěstovat ctnost, protože nemůže ten, kdo jedná špatně, 
učinit dobrým toho, s kým se stýká, ani nemůže ne
mrava a nenasyta učinit milovanou osobu střídmou 
a mravnou.

Rád bych ti také připomenul, milý Kallio,“ pokra
čoval Sókratés, „několik bájí, abych ti dokázal, že si 
nejen lidé, ale i bozi a héróové víc váží duchovní lásky
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než tělesného styku. Všem smrtelným ženám, do nichž 
se Zeus zamiloval pro jejich krásu, ponechal jejich 
smrtelnost, když už ho styk s nimi přestal bavit, avšak 
propůjěil nesmrtelnost těm lidem, které obdivoval pro 
jejich krásné duševní vlastnosti. Patří k nim například 
Héraklés a Dioskúrové, mluví se i o dalších.

Já tvrdím, že i Ganyméda neunesl Zeus na Olymp 
kvůli jeho tělu, ale kvůli jeho duši. To dosvědčuje i jeho 
jméno — stojí přece kdesi v Homérovi

ganytai de ťakúón,
což znamená, že má radost z poslouchání. A na jiném 
místě stojí

pykina fresi médea eidós,
ěímž říká, že zná ve své duši moudré nápady. A tak má 
Ganymédés úctu mezi bohy a jeho jméno vzniklé spo
jením těch dvou slov neznamená ten, který se líbí pro 
své tělo, ale ten, který se líbí pro svou chytrost.

Ale i Achilleus, Níkérate, jak nám ho představuje 
Homér, nemstí tou strašnou pomstou Patrokla jako 
svého miláčka, ale jako padlého druha ve zbrani. 
Orestés a Pyladés, Théseus a Peirithoos a mnoho jiných 
hrdinů patřících k těm největším je oslavováno v pís
ních ne proto, že spolu spali, ale že společně vykonali 
ty největší a nejkrásnější činy a chovali proto k sobě 
navzájem úctu.

A nezjistilo by se i o vynikajících činech našich dnů, 
že byly vesměs vykonány pro slávu lidmi ochotnými 
podstoupit námahu i nebezpečí, a ne těmi, kteří jsou 
zvyklí dát přednost svému požitku před dobrým 
jménem?

Je ovšem pravda, že Pausaniás, ctitel básníka Aga- 
thóna, prohlásil na obranu těch, kteří se spolu válejí 
v bahně svých neřestí, že nej statečnější by bylo vojsko 
složené z mileneckých párů. Tvrdil, že je přesvědčen, že
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by se nejvíce ze všeho styděli za to, kdyby jeden dru
hého opustil. V jeho tvrzení je cosi zvláštního: lidé, 
kteří jsou zvyklí nemít ve vzájemném styku žádné zá
brany a neznát stud, by se nejvíc styděli dopustit se 
nějakého nečestného jednání! Jako doklad uváděl Thé- 
bany a Élejské. Říkal, že chlapce, s nimiž je spojuje 
milostný poměr, řadí vedle sebe do bitevního šiku. 
Avšak tento případ je trochu jiného rázu, neboť u nich 
je takový vztah zákonem dovolen, kdežto u nás je po
važován za nemravný. Podle mého názoru lidé, kteří 
staví své miláčky v boji vedle sebe, činí tak proto, že 
nevěří, že by si tito chlapci počínali statečně, kdyby 
byli od nich odděleni.

Sparťané, podle nichž ten, kdo touží po tělesné lásce, 
nemůže aspirovat na žádnou dokonalost, vychovávají 
své miláčky tak vzorně, že i když jsou mezi cizími, 
i když nejsou zařazeni ve stejném vojsku jako jejich 
ctitelé, stejně se stydí opustit své spolubojovníky, pro
tože nectí jako bohyni Nestoudnost, ale Stud.

Myslím, že bychom se mohli všichni shodnout na tom, 
co říkám, kdybychom si položili otázku, kterému ze dvou 
chlapců, milovaných dvěma rozličnými způsoby, by
chom svěřili své statky a své děti, či komu bychom 
prokázali dobrodiní. Já aspoň si myslím, že i ten, kdo 
je zaměřen na tělesný styk s milovanou osobou, raději 
by tohle všechno svěřil tomu, kdo si zaslouží lásku pro 
svou duši.

Pokud jde o tebe, Kallio, je podle mého názoru 
v pořádku, že jsi vděčen bohům za to, že ti vložili 
do srdce lásku k Autolykovi. Že je ctižádostivý, to je 
jasné, protože podstupuje mnoho námahy a nepohodlí 
kvůli tomu, aby byl prohlášen za vítěze v pankratiu. 
Věří, že získá úctu sobě a otci, že bučte schopen dík své 
mužné zdatnosti prospět přátelům a povznést vlast tím
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že zvítězí nad nepřáteli a že si ho proto budou vážit 
jak Rekové, tak i barbaři. A protože tomu věří, jistě 
bude nejvíc zahrnovat úctou toho, kdo mu podle jeho 
soudu k tomu bude nejvíc napomáhat.

Chceš-li se mu tedy líbit, musíš pátrat, jaké znalosti 
pomohly Themistokleovi osvobodit Řecko, musíš pá
trat, jaké vědomosti umožnily Pěrikleovi, aby se ukázal 
jako nejlepší rádce své vlasti, musíš uvažovat, jaká to 
byla moudrost, která umožnila Solónovi, aby dal na
šemu státu nejlepší zákony, musíš hledat, jak se cvičili 
Sparťané, že si vysloužili pověst nejlepších vojevůdců — 
jsi přece jejich proxenem a nejlepší z nich tě stále na
vštěvují.

Věř mi, že by se město beze všeho svěřilo do tvé 
moci, kdybys chtěl. Máš přece to nej důležitější: jsi 
eupatrida, jsi kněz božstev, jejichž kult zavedl Erech- 
theus a která vytáhla spolu s Iakchem do boje proti 
barbarovi, při dnešní slavnosti sis počínal ve své funkci 
zdatněji než tví předchůdci, pro svůj fyzický; zjev si 
z celého města zasloužíš největší pozornost a jsi schopen 
snést každou námahu1.

Jestliže se vám zdá, že jsem mluvil s větší vážností, 
než se hodí u vína, prosím vás, nedivte se ani tomu; 
Stejně jako celá naše obec si i já vždy vážím občanů 
obdařených tělesnými přednostmi a ctižádostivých 
v nabývání ctnosti.66

Ostatní začali debatovat o tom, co Sókratés řekl, 
Autolykos se upřeně díval na Kalliu. Kalliás se na něho 
také ohlédl a řekl:

„Nechceš ty mě také jako kuplíř dohodit našemu 
státu, Sokrate, abych se také pustil do politiky a byl 
vždy oblíben u národa?66

„Přisám Zeus že budeš,66 řekl Sókratés, „jen když 
uvidí, že se staráš o ctnost doopravdy a ne jen na oko.
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Falešné zdáni je brzy demaskováno zkouškou, ale dobrá 
pověst plynoucí z opravdové zdatnosti v každém počí
nání září stále víc. Samozřejmě nemá-li nějaké božstvo 
nic proti tomu.“

9. kapitola
Autolykos s Lykónem odejdou.
Syrákúsanův chlapec s dívkou 

předvádějí mimicky setkání Ariadny a Dionýsa 
a mají velký úspěch. Pak se hosté rozejdou.

Tím rozhovor skončil.
Autolykos se zvedl, protože už přišel čas, kdy cho

díval na procházku. Jeho otec Lykón, který odcházel 
s ním, se ještě ve dveřích obrátil a řekl:

„Při Héře, Sókrate, mám dojem, že jsi dokonalý 
člověk “

Pak nejdřív postavili doprostřed místnosti křeslo, 
potom vstoupil Syrákúsan a ohlásil:

„Přátelé, Ariadné právě vstupuje do své a Dionýsovy 
svatební komnaty. Za chvilku přijde i Dionýsos, který 
se zdržel s bohy — něco tam spolu vypili —, vejde k ní 
a budou si spolu krátit čas.“

A už tu byla Ariadně ustrojená jako nevěsta a sedla 
si na křeslo. Dionýsos se ještě neobjevoval; zatím jen 
flétnistka hrála vzrušenou bakchejskou píseň. A tu hosté 
obdivovali Ariadnina učitele tance, neboť jakmile tuto 
píseň uslyšela, hned mohl každý na jejích gestech poznat, 
jakou z toho má radost: nešla mu naproti, ba ani se 
nezvedla z křesla, bylo však vidět, co jí to dá přemáhání 
zůstat sedět.

Když ji Dionýsos spatřil, přiblížil se k ní tanečními 
kroky jako zamilovaný, sedl si ji na klín, objal ji a po
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líbil. Ona se tvářila, jako když se stydí, avšak také ho 
něžně objala. Když to hosté uviděli, dali se do tleskání 
a volali „opakovat!64.

Tu Dionýsos vstal, zvedl Ariadnu a pak předváděli 
chování dvojice, která se líbá a objímá. Když diváci 
viděli, jak doopravdy krásný je Dionýsos a jak půvabná 
je Ariadně a že líbání jen nenapodobují, ale líbají se 
doopravdy, byli tak vzrušeni, že se nemohli dosyta vy
nadívat. Slyšeli také, jak se jí Dionýsos ptá, má-li ho 
ráda, a ona mu přísahala tak přesvědčivě, že tomu nejen 
uvěřil Dionýsos, ale všichni diváci by byli dali ruku do 
ohně na to, že se ten chlapec a ta dívka skutečně milují. 
Nepodobali se přitom hercům, kteří se takovým posto
jům naučili, ale lidem, kteří mají najednou možnost 
dělat to, po čem dávno toužili.

Vyvrcholilo to tím, že když je hosté viděli v tak 
těsném objetí odcházet jako na svatební lože, svobodní 
přísahali, že se ožení, a ženatí se vyšvihli na koně a trys
kem ujížděli ke svým manželkám, aby si i oni přišli na 
své. Sókratés a ostatní, kteří tam zůstali, šli s Kalliou 
za Lykoněm a jeho synem, aby se prošli. A to byl konec 
té hostiny.
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Myslím, že stojí za to zachránit před zapomenutím i to, 
jaký byl Sokratův postoj k obhajobě a ke smrti, když 
byl předvolán na soud. Už o tom ovšem psali jiní 
a všichni se zmínili o sebevědomí, s jakým mluvil, 
a to je důkaz, že tón Sokratovy řeči byl opravdu ta
kový. Ale jeho sebevědomá řeč vypadá trochu neuvá
ženě, protože z jejich lícení nevyplývá, že tehdy už 
pokládal za výhodnější pro sebe zvolit smrt, a ne život. 
Naproti tomu Hipponíkův syn Hermogenés, který byl 
jeho žákem, vypravoval o něm věci, v jejichž světle se 
jeho sebevědomí jeví v naprostém souladu s jeho 
smýšlením.

Hermogenés totiž říkal, že když viděl, že Sókratés 
mluví o všem možném, jen ne o procesu, vyzval ho:

„Neměl bys, Sokrate, myslit i na to, co řekneš na 
svou obhajobu?44

On prý mu na to nejdřív odpověděl:
„Nezdá se ti, že jsem strávil přípravou této obhajoby 

celý život?44

Hermogenés prý se zeptal:
„Jak to?44

„Protože jsem za celý svůj život ani jednou nepřestou
pil právo; to je podle mne ta nejkrásnější příprava ob
hajoby.44

Hermogeinés prý mu namítl:
„To nevidíš, že athénské soudy často poslaly na smrt 

naprosto nevinné lidi, protože se daly svést řečnickým 
uměním, a že stejně často osvobodily skutečné provinil-
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ce, kteří dovedli obratnou řečí vzbudit lítost nebo se do
kázali slovy zalichotit?44

„Zeus je můj svědek,44 řekl prý na to Sokrates, „že 
jsem se už dvakrát pokoušel shledávat argumenty pro 
svou obhajobu, ale daimonion »e pokaždé postavilo proti 
tomu.44

„To je zvláštní,44 podivil se Hermogenés, a Sókratés 
pokračoval:

„Zdá se ti snad zvláštní, že i bůh si myslí, že by pro 
mne bylo lepší, abych už zemřel? Nevíš, že bych byl až 
do této chvíle nepřipustil, že měl někdo lepší život než 
já? Největším zadostiučiněním pro mne bylo vědomí, že 
jsem žil po celý život zbožně a spravedlivě, takže jsem 
mohl být sám se sebou úplně spokojen, a stejný názor 
měli o mně moji přátelé. Kdyby teď měl můj život po
kračovat ještě dál, vím, že bych nutně musil splatit daň 
stáří — hůř bych viděl, míň bych slyšel, byl bych tvrdší 
v učení a rychlejší v zapomínání toho, co jsem se naučil. 
A kdybych si uvědomil, jak se můj stav zhoršuje, a byl 
proto sám se sebou nespokojen, jaký půvab by pro mne 
ještě mohl život mít?

Možná že právě proto mi bůh ve své dobrotě milostivě 
dovoluje skončit život nejen v pravý čas, ale i tím nej- 
snazším způsobem. Budu-li nyní odsouzen, tak způsob 
mé smrti — aspoň podle názoru těch, kteří se takovými 
věcmi zabývají — bude pro mne nejlehčí, pro mé přátele 
nejméně nepohodlný a přitom schopný vyvolat největší 
zármutek, to je přece jasné. Když člověk nezanechá 
v srdcích svých blízkých žádnou ošklivou nebo trapnou 
vzpomínku a zhasne s tělem zdravým a duší schopnou 
přátelského citu, jak by se nemělo lidem po něm stýskat?

A tak se tenkrát, když se nám zdálo, že musíme za 
každou cenu hledat cestu, jak se vyhnout odsouzení, 
bozi naprosto správně postavili proti tomu, abych si při
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pravil obhajobu. Vždyť kdybych toho dosáhl, je jasné, 
že místo abych už teď opustil život, připravil bych si 
smrt spojenou s. trýzní nemocí nebo potížemi stáří, 
v němž se sbíhají všechny trampoty a v němž chybí 
všechny radosti. Kdepak, Hermogene, něco takového si 
ani přát nebudu. Jestliže se znelíbím svým soudcům, 
když jim ukážu, co krásného se .mi podle mého přesvěd
čení dostalo od bohů i od lidí a jaké mínění mám sám 
o sobě, raději zemru, než abych způsobem nedůstojným 
svobodného člověka žebral o možnost žít dál a místo 
smrti získal život daleko ubožejší.44

Takové byly tedy zásady, k nimž se Sokrates podle 
Hermogenova tvrzení hlásil.

A když ho žalobci obviňovali, že neuznává státem 
uznané bohy a zavádí nějaká jiná, nová božstva a kazí 
mládež, prohlásil před soudem:

„Jsem opravdu překvapen, občané, a musím se ptát 
především na to, o co opírá Melétos své tvrzení, že ne
uznávám státem: uznané bohy. Já jsem přece obětoval 
při různých svátcích slavených obcí a na veřejných oltá
řích, viděli mě při tom všichni, kteří se těch bohoslužeb 
také účastnili, a kdyby byl Melétos chtěl, mohl mě při 
tom také vidět. A lze snad vykládat jako zavádění no
vých božstev mé konstatování, že se mi ozývá božský 
hlas a radí mi, co mám dělat? Yždyť o hlasy se přece 
opírá i ten, kdo vykládá jako věštby zvuky vydávané 
ptáky a náhodně zaslechnutá slova lidí. A kdo bude 
tvrdit, že hromy nemají hlas a nepatří mezi nej důleži
tější předpovědi budoucnosti? A kněžka sedící v Delfech 
na trojnožce také svým hlasem oznamuje vůli boha! 
A že bůh předvídá budoucnost a prozrazuje ji, komu 
chce, i to všichni říkají a věří tomu právě tak jako já. 
Oni ovšem mluví o věštných ptácích, o hlasech, zname
ních, věštcích, kdežto já tomu říkám božský hlas a mys-
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lim, že užívám pravdivějšího a zbožnějšího ohratu než 
ti, kteří přisuzují božskou moc ptákům.

Mám ještě jiný důkaz o tom, že nelžu, pokud jde 
o božské projevy: mnohým ze svých přátel jsem prozra
dil, co bůh radí, a ještě nikdy jsem se neukázal jako lhář.“

Když to soudcové uslyšeli, začali hlučet nelibostí. 
Jedni jeho slovům nevěřili, druzí mu záviděli, protože 
mu bohové víc přáli než jim. Sókratés pak mluvil dál:

„Poslechněte si ještě jeden příběh, aby i ti, kteří chtě
jí, věřili ještě méně přízni, kterou mě bohové poctili.

Jednou se Chairefón na mne ptal v Delfech boha 
a Apollón mu před mnoha lidmi dal odpověď, že nikdo 
z lidí není nezávislejší, spravedlivější a moudřejší než
já •“

Po těchto jeho slovech začali soudcové samozřejmě 
hlučet ještě víc. A Sókratés pokračoval:

„Ale vždyť bůh vydal o spartském zákonodárci Lykúr- 
govi ještě skvělejší věštbu než o mně. Vypravuje se, že 
když Lykúrgos vcházel do chrámu, promluvil na něho 
bůh:

,Nevím, zda tě mám oslovit jako boha, nebo jako člo
věka.4

Mne nepřirovnával k bohu, ale soudil, že daleko pře
konávám ostatní lidi. Přesto však nechci, abyste slepě 
věřili božstvu, ale prozkoumejte jeho výrok bod za bo
dem.

Znáte někoho, kdo by byl menším otrokem tělesných 
žádostí než já? Kdo by byl méně závislý než já, neboť 
nepřijímám od nikoho ani dary, ani mzdu? Koho byste 
větším právem považovali za spravedlivého než toho, 
kdo se tak dovede přizpůsobit okolnostem, že nepotře
buje nič, co patří druhému? Kdo by mohl právem ode
přít označení moudrého člověka tomu, kďo jako já od 
chvíle, kdy začal chápat lidskou řeč, nikdy nepřestal po
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dle svých možností hledat a učit se tomu, co je dobrá? 
Nemáte snad důkaz o tom, že má námaha nebyla marná, 
v tom, že mnozí občané, dychtící po ctnosti, i mnozí ci
zinci dali přednost mé společnosti před společností koho
koliv jiného? Jak bychom také vysvětlili, že všichni 
touží něčím mě obdarovat, třebaže je všeobecně známé, 
že vůbec nejsem schopen dary oplácet? Že zatímco na 
mně nikdo nežádá vděčnost za to, co dobrého pro mne 
udělal, mnoho lidí se přiznává, že mi jsou dlužni díky? 
Že během obležení ostatní bědovali nad svým osudem, 
kdežto já jsem netrpěl o nic víc nedostatkem, než když 
bylo naše město v největším rozkvětu? Že si ostatní 
opatřují pochoutky na trhu a za drahé peníze, kdežto 
mně k nim pomáhá má duše, bez výdajů, a jsou ještě 
příjemnější než ty jejich? Jestliže mě tedy nikdo ne
může usvědčit ze lži v tom, co jsem o sobě teď řekl, proč 
bych neměl být právem chválen bohy i lidmi?

Přesto tvrdíš, Meléte, že chovám-li se takto, kazím 
mládež. My přece víme dobře, v čem spočívá kažení mlá
deže: jen mi klidně jmenuj toho, kdo se mým vlivem 
stal ze zbožného bezbožný, ze slušného drzý, z šetrného 
marnotratný, z člověka znajícího míru v pití opilcem, 
z pracovitého lenochem nebo otrokem nějaké jiné zavr
ženíhodné rozkoše, víš-li o někom takovém.46

„Ale já znám takové, kteří se tebou dali přemluvit, 
aby poslouchali raději tebe než vlastní rodiče, to mi může 
sám Zeus dosvědčit,66 bránil se Melétos.

„To připouštím,66 odpověděl mu Sókratés, „ovšem jen 
pokud jde o výchovu, neboť oni vědí, že to je můj obor. 
Pokud jde o zdraví, poslouchají lidé víc lékaře než rodi
če, a ve sněmu všichni Athéňané poslouchají spíš ty, 
kteří mluví nejrozumněji, než své příbuzné. Nevolíte si 
snad za stratégy ty, které považujete za největší znalce 
vojenství, a ne své otce a bratry nebo sebe samé?“
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„Zcela správně, Sokrate,** souhlasil Melétos, „neboť 
to prospívá obci a je to také v souladu s našimi zvyklost
mi.

„Nezdá se ti tedy podivné/* zeptal se Sokrates, „že 
v ostatních oborech ti nejschopnější nejenže mají stejná 
práva jako ostatní, ale dokonce přednost před nimi, a na
proti tomu já, povahovaný některými za nejlepšího od
borníka v tom, co je pro lidi nej důležitější, totiž ve vý
chově, jsem právě proto od tebe obžalován z hrdelního 
zločinu ?“

On sám i jeho přátelé, kteří mu pomáhali, toho řek
li samozřejmě ještě mnohem víc, já jsem však neměl 
v úmyslu referovat podrobně o celém průběhu procesu. 
Omezil jsem se na to, abych ukázal, že Sokratovi záleželo 
především na důkazu, že se ve vztahu k bohům nedo
pustil žádné bezbožnosti a ve vztahu k lidem žádné ne
spravedlnosti a dále že nepokládal za nutné prosit soudce 
za svůj život, ale byl přesvědčen, že přišla ta pravá chví
le, aby zemřel.

Že to byl skutečně jeho názor, to se ukázalo ještě jas
něji po jeho odsouzení. Když byl vyzván, aby si sám na
vrhl trest, žádný si nenavrhl a nedovolil ani svým přá
telům, aby to učinili: tvrdil, že navrhnout si trest by zna
menalo přiznat se k vině. Když mu potom přátelé chtěli 
dopomoci k tajnému útěku z vězení, odmítl to — měli 
dokonce dojem, že si z toho ještě tropí posměšky: ptal se 
jich, znají-li nějaké místo za hranicemi Attiky, kam 
smrt nemá přístup.

Když byl proces u konce, prohlásil prý:
„Občané, ti, kteří naváděli svědky, aby proti mě lživě 

svědčili i za cenu křivé přísahy, i ti, kteří se jimi dali pře
svědčit, si musí být vědomi své bezbožnosti a nespraved
livosti. Naproti tomu proč bych já měl být teď méně hrdý 
než před Svým odsouzením, když mi nebyl dokázán ani
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jeden bod z toho, co o mně žaloba tvrdila? Vždyť přece 
nevyšlo najevo, že bych místo Diovi, Héře a ostatním 
bohům, kteří k nim patří, obětoval nějakým novým 
božstvům, že bych při nich přísahal, nebo že bych třeba 
jen vyslovil jejich jméno. A pokud jde o mládež, jak bych 
ji mohl kazit, když jsem ji vedl k vytrvalosti a střídmos
ti? Ze zločinů, na které je ustanoven trest smrti, jako 
jsou svatokrádež, vloupání, prodávání do otroctví, vlasti- 
zrada, mi žádný nepřisuzují ani moji žalobci. Proto se 
mi zdá nepochopitelné, jak se vám mohlo zdát, že si za 
své chování zasloužím takový trest.

Nespravedlivost mého odsouzení nemůže rozhodně 
zmenšit mou hrdost: hanba nepadá na mne, ale na ty, 
kteří mě odsoudili. Útěchou je pro mne i to, že Palamédés 
skončil podobně jako já. Ještě dnes inspiruje písně da
leko krásnější než Odysseus, který byl původcem jeho 
nespravedlivé smrti.

Jsem přesvědčen, že minulost i budoucnost dosvědčí 
i mně, že jsem se nedopustil nespravedlivosti vůči ni
komu a že jsem nikoho nezkazil, ale že jsem prokázal 
dobro každému, kdo se se mnou stýkal, tím, že jsem ho 
zadarmo učil dobru, jak to jen bylo v mých silách.**

Když domluvil, odešel, a jas vyzařující z jeho pohle
du, z jeho chování, ba i z jeho chůze byl v naprostém 
souladu s tím, co říkal. Když si povšiml, že přátelé, kteří 
ho doprovázejí, pláčou, řekl jim:

„Pročpak teď pláčete? Copak už dávno nevíte, že od 
chvíle svého zrození jsem byl přírodou odsouzen k smrti? 
Je pravda, že kdybych umíral předčasně, ve chvíli, kdy 
by mě štěstí zahrnovalo svou přízní, byl by to jasně dů
vod ke smutku pro mne i pro ty, kteří mě mají rádi. Když 
však opouštím život v okamžiku, kdy od něho nemohu 
očekávat nic jiného než obtíže, myslím si, že vy všichni 
musíte mít z toho radost, protože můj los bude krásný.**
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Jakýsi Apollodóros, který byl u toho, jeho horlivý 
přívrženec, jinak však trochu prosťáček, prohlásil:

,,Nemohu nikterak přenést přes srdce, Sokrate, když 
vidím, jak tě nespravedlivě připravují o život.44

Sókratés ho prý pohladil po hlavě a zvolal:
„Tak ty bys, milý Apollodóre, raději viděl, kdyby mě 

popravili právem než nespravedlivě?44

A přitom prý se usmál.
Vypráví se také, že když viděl jít kolem Anyta, řekl:
„Jak je ten Člověk hrdý na to, že mi pomohl ze světa, 

jako by se mu podařilo vykonat něco slavného a krásné
ho! A důvod? Když jsem viděl, jak je zahrnut veřejnými 
poctami, řekl jsem mu, že by neměl svého syna vycho
vávat mezi kůžemi. Jak je ve skutečnosti ubohý! Zdá se, 
že si vůbec neuvědomuje, že z nás dvou skutečným ví
tězem je ten, jehož činy zůstanou užitečnější a krásnější 
po všechny časy.

Ale už Homér přisoudil několika lidem ve chvíli, kdy 
byli na prahu smrti, schopnost předvídat budoucnost. 
I já bych si chtěl maličko zaprorokovat. Jednou jsem 
se krátkou chvíli bavil s Anytovým synem a zdálo se mi, 
že jeho duše není bez síly. Proto tvrdím, že nevydrží 
otrocký způsob života, k němuž ho připoutal jeho otec, 
a protože nenajde nikoho, kdo by se o něho vážně staral, 
propadne nějaké odporné náruživosti a dojde až na sám 
kraj špatnosti.44

Jeho předpověď se ukázala pravdivá. Tomu mladíkovi 
tak zachutnalo víno, že nepřestával pít ani ve dne, ani 
v noci, až nakonec ztratil cenu pro vlast, pro přátele 
i pro sebe samého. Tak postihla Anyta ještě po smrti 
hanba za špatnou výchovu syna i za vlastní nerozum
nost.

Sókratés si svou sebevědomou řečí před soudem přivo
dil nenávist soudců a tím je ještě víc dohnal k tomu, že
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ho odsoudili. Mně se však zdá, že osud, který ho postihl, 
byl projevem velké milosti bohů. Vždyť se vyhnul té nej- 
horší části života a našel nejlehčí smrt. Ukázal také sílu 
svého ducha. ICdyž si uvědomil, že zemřít je pro něho 
lepší než žít dál, tu nepodlehl slabosti ani tváří v tvář 
smrti, tak j ako se nikdy neprotivil ničemu, co bylo dobré, 
ale přivítal ji a podstoupil radostně.

Když si pomyslím na moudrost a ušlechtilost toho 
člověka, není možné, abych o něm nemluvil, a když 
o něm mluvím, abych ho nechválil. A jestliže někdo, tou
žící po ctnosti, potkal člověka, který byl prospěšnější 
než Sókratés, myslím, že takový Člověk musí být pova
žován za nej šťastnějšího člověka pod sluncem.
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1
Hospodaření je umění, jak spravovat domácnost.

Majetkem jsou jen užitečné věci.
Zlé vášně hospodaření neprospívají,

Také jsem jednou poslouchal tento Sokratův rozhovor 
o hospodaření.

Začalo to otázkou adresovanou Kritobúlovi:
„Pověz mi, Kritobúle, hospodaření —■ je to jméno ně

jaké odborné nauky, jako je lékařství, kovářství nebo 
tesařství?44

„Já myslím že ano,“ odpověděl mu Kritobúlos.
„A můžeme i o hospodaření říci, co je jeho předmětem, 

jako to můžeme říci o každé z uvedených nauk?44

„Zdá se,66 vysvětloval Kritohúlos, „že znakem dobré
ho hospodáře je, že dobře hospodaří na svém hospodář
ství.46

„A kdyby se mu svěřilo hospodářství někoho jiného,44 
ptal se Sókratés dál, „nemohl by na něm hospodařit tak 
dobře jako na svém, kdyby chtěl? Schopný tesař přece 
dovede udělat pro jiného cokoliv právě tak dobře jako 
pro sebe. Nedokázal by to hospodář právě tak?44

„Myslím, Sokrate, že by to dokázal.44

„Je tedy možné,44 pokračoval Sókratés, „aby odbor
ník v tomto oboru, i kdyby sám žádný majetek neměl, 
hospodařil na cizím hospodářství a dostával za to plat 
jako ten, kdo postaví druhému dům?44

„Při Diovi, to je přece samozřejmé,44 potvrdil Krito- 
búlos, „měl by dostat pořádný plat, kdyby po převze*?
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tí správy hospodářství dovedl nejen uhradit potřebné 
náklady, ale ještě něco našetřit a hospodářství zvele
bit.46

„A co považujeme za hospodářství? Je totožné s do
mem, nebo patří k hospodářství i veškerý majetek mimo 
dům?66

„Podle mého názoru patří k hospodářství veškerý ma
jetek, i kdyby byl v jiném státě, než bydlí majitel,66 sou
dil Kritobúlos.

„A mohou někomu patřit i nepřátelé?66

,, Jistě, některým lidem jich může dokonce patřit větší 
počet,66

„A řekneme, že nepřátelé jsou částí jejich majetku?66

„To by bylo věru k smíchu,66 odmítl Kritobúlos tento 
nápad, „kdyby ten, kdo zvětšuje počet nepřátel, za to 
ještě dostával odměnu.66

„Fakt je, že jsme ztotožnili hospodářství nějakého 
člověka s veškerým majetkem, který mu patří.66

„Ano,66 doplňoval Kritobúlos, „ovšem jen s takovým 
majetkem, který je něčím užitečný. Zeus je však můj svě
dek, že nepovažuji za majetek to, co je Špatné.66

„Jak vidím, nazýváš majetkem to, co komu přináší 
prospěch.66

„Přesně tak,66 potvrdil Kritobúlos, „a co přináší ško
du, to považuji spíš za trest než za něco cenného.66

„Dejme tomu, že si někdo koupí koně, a protože na 
něm neumí jezdit, spadne s něho a ublíží si — je takový 
kůň jeho majetkem?66

„Ne, jestliže je majetkem dobro.66

„A je půda majetkem pro toho, kdo na ní pracuje tak, 
že má ze své práce škodu?66

„Ani půda není majetkem, jestliže nechává člověka 
hladovět, místo aby ho živila.66

„A co dobytek? Není to s ním právě takové, že když
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někdo neumí s dobytkem zacházet a utrpí proto škodu, 
nemohou být stáda považována za jeho majetek?66

„Myslím, že je to tak.66

„Jak to vypadá, považuješ za majetek to, co prospívá, 
a to, co škodí, za majetek nepovažuješ,66 shrnul Sokrates.

„Je to tak.66

„Jsou tedy tytéž předměty majetkem pro toho, kdo 
o každém jednotlivém ví, jak se má užívat, nejsou jím 
však pro toho, kdo jich užívat neumí. Například píšťala 
je majetkem pro toho, kdo na ni umí správně zahrát, 
kdežto pro toho, kdo hrát neumí, nemá ani o trošku 
vetší cenu než neužitečné kameny.66

„Jistě, ledaže by ji prodával.66

„Vypadá to tedy tak, že když píšťalu prodáváme, je 
majetkem; když ji vsak neprodáváme, jen ji máme doma, 
majetkem není, neumíme-li ji používat.66

„V našem uvažování není rozpor, Sokrate, protože 
jsme řekli, že majetkem je to, z čeho je užitek. Píšťala 
není majetkem, neprodává-li se, neboť z ní není žádný 
užitek; je-li prodávána, je majetkem.66

A na to mu řekl Sókratés:
„Ovšem jen umí-li ji člověk prodat. Kdyby ji prodal 

někomu, kdo ji neumí užívat, ani prodávaná by podle 
tvé úvahy nebyla majetkem.66

„Ty jako bys chtěl tvrdit, že ani peníze nejsou ma
jetkem, když je člověk neumí užívat.66

„Já mám dojem, že se shodujeme v názoru, že majet
kem je to, z ěeho může být užitek. Jestliže někdo užije 
svých peněz tak, že si za ně koupí hetéru a jejím přiči
něním si zničí zdraví, duši i domácnost, jak by mu ty 
peníze mohly být ještě užitečné?66

„Nijak, ledaže bychom majetkem nazvali i blín, po 
jehož požití se lidé pomatou na rozumu.66

„Když někdo neumí užívat peněz, nechť se od nich
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vzdálí tak daleko, že pro něho ani majetkem nebudou. 
A co budeme soudit o přátelích, bude-li jich někdo užívat 
tak, že z nich bude mít užitek?“

„Že jsou bohatstvím, a to daleko větším než býci, 
jsou-li užitečnější než býci.44

„Podle tvé úvahy jsou tedy i nepřátelé bohatstvím 
pro toho, kdo je schopen mít z nich užitek.“

„Mám takový dojem.“
„Dobrý hospodář musí tedy umět užívat i nepřátel tak, 

aby z nich měl užitek.64

„Určitě.44

„Můžeš také opravdu vidět, Kritobúle, kolik hospo
dářství soukromníků se povzneslo válkou, o tyranech 
ani nemluvě/4

„Mně se zdá, Sokrate, že na to jdeme správně,44 po
chvaloval si Kritobúlos. „Co si však máme myslit, když 
vidíme, že někteří sice mají znalosti i prostředky, které 
by mohli vynaložit na zvelebení svého hospodářství, ne
chtějí to však udělat, a jejich znalosti jim proto nejsou 
k ničemu? Co jiného než to, že pro ně jejich znalosti ani 
jejich majetek nemají žádnou cenu?44

„Chceš hovořit o otrocích, Kritobúle?44 ptal se Sokra
tes.

„To ne,44 bránil se Kritobúlos, „to opravdu ne, ale 
o některých lidech, kteří jsou považováni za příslušníky 
velmi vážených rodin a mají, jak vidím, bud znalosti po
třebné pro válku, nebo potřebné pro mír, a přesto je ne
chtějí uplatnit v praxi z toho jediného důvodu, jak se 
aspoň domnívám, že nemají nad sebou žádného pána.*4

„Jak to že nad sebou nemají pána,44 řekl Sokrates, 
„když přes svou touhu po štěstí a dobrou vůli udělat 
všechno možné pro dosažení blaha nejsou schopni nic 
udělat kvůli překážkám, které jim stavějí do cesty jejich 
vládci.44
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„A kdopak jsou ti, kteří jim, neviditelní, vládnou?** 
ptal se Kritobúlos.

„Ale vždyť nejsou neviditelní,** opravoval ho Sókra- 
tés, „naopak jsou až moc dobře viditelní. A rozhodně ti 
neujde, že jsou úplně zkažení, jestliže ovšem považuješ 
za zkaženost lenost, duševní ochablost a netečnost. Exis
tují ještě jiné klamavé vládkyně, které se vydávají za 
rozkoše, například hra v kostky a špatná společnost, jež 
se během doby i těm, kteří se jimi dali oklamat, ukáží 
v pravém světle jako trápení v rouše rozkoší zdržující je 
od užitečných činností, dají-li se jimi ovládnout.**

„Jsou však i jiní, Sokrate, kteří se jimi nedají zdržovat 
od práce, naopak mají se k práci i k opatřování prostřed
ků velmi čile, a přesto rozházejí svůj majetek a dostávají 
se do nesnází.**

„To je proto, že i oni jsou otroci,** vysvětloval mu Só- 
kratés, „a mají velmi zlé pány, jedni mlsnost, druzí chlíp
nost, třetí sklon k pití, další různé pošetilé a nákladné 
záliby, a tito páni tak tvrdě vládnou nad lidmi, kteří se 
jim dali do poddanství, že dokud je vidí v rozkvětu sil 
a schopné pracovat, nutí je přinášet jim plody své prá
ce a platit za ukojení tužeb, a když zjistí, že už nejsou 
pro stáří schopni práce, nechávají je zestárnout v bídě 
a pokoušejí se zotročit zas jiné.

Proti těm všem, milý Kritobúle, je třeba bojovat za 
svou svobodu stejně statečně jako proti tomu, kdo by se 
nás pokoušel zotročit se zbraní v ruce. Vždyť se může 
stát, že i nepřátelé jsou lidé mravně ušlechtilí, a když si 
takoví některý národ zotročí, donutí mnohé, aby se po
lepšili, krotíce jejich vášně, a vedou je k snadnějšímu 
životu v budoucnosti. Naproti tomu ty ranky, o kterých 
mluvím, nepřestávají člověku škodit na těle, na duši i na 
majetku po celou dobu, co ho ovládají.**
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2
Bohatý Kritobúlos je ve skutečnosti chudší než Sokrates, 
protože má mnoho výdajů, kdežto Sokrates je bez potřeb. 
Rád by se od Sókrata naučil hospodařit, a Sókratés mu 

slibuje, se ho seznámí se schopným učitelem.

Pak pokračoval Kritobúlos asi takto:
„Myslím, že to, co jsem od tebe slyšel, úplně stačí 

k osvětlení tohoto tématu. Když se podívám zkouma
vým okem na svou povahu, zdá se mi, že takové slabosti 
dokážu hladce zvládnout, a proto poradíš-li mi, jakou 
činností bych zlepšil svou hospodářskou situaci, nemys
lím, že by mi tyto tyranky, jak jim říkáš, mohly nějak 
překážet. Jen mi bez zdráhání dej radu, máš-li nějakou 
dobrou po ruce. Nebo soudíš, že jsme dost bohatí, a zdá 
se ti, že žádné další bohatství nepotřebujeme?46

„Já rozhodně ne,46 odpověděl mu Sókratés. „Jestli 
mluvíš i o mně, já si myslím, že žádný další majetek ne
potřebuji, nýbrž že jsem dost bohatý. Ovšem ty, Krito- 
búle, jsi velký chudák, jak se mi zdá, a někdy mi tě je 
opravdu líto.44

Kritobúlos se zasmál a řekl:
„To by mě namouduši zajímalo, Sokrate, kolik by se 

podle tvého názoru utržilo za tvůj majetek, kdybys ho 
prodal, a kolik za můj.44

„Já si myslím,64 odpověděl Sókratés, „že kdybych při
šel na slušného kupce, mohl bych za všechen svůj maje
tek včetně domu snadno dostat pět min; ovsem tvůj má 
cenu aspoň stonásobnou, to vím bezpečně.44

„Jak je možné, že to takhle sám odhaduješ, a přitom 
věříš, že žádné další peníze nepotřebuješ, a mne lituješ 
jako chudáka?44

A tu prohlásil Sókratés:
„Mně můj majetek stačí v plné míře k ukojení mých
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potřeb, kdežto přihlédnu-li k nádheře, kterou se obklo
puješ, a k tvé pověsti, myslím, že bys měl málo, i kdybys 
měl ještě třikrát tolik, než máš dnes.44

„Jak to?44 podivil se Kritobúlos.
Sókratés mu to vysvětlil:
„Především vidím, že jsi nucen přinášet často velké 

oběti, jinak by sis to myslím rozházel i u bohů i u lidí. 
Dále: tvé postavení ti ukládá povinnost poskytovat po
hostinství mnoha cizincům, a to ne ledajaké. Pak se od 
tebe očekává, že budeš hostit své spoluobčany a proka
zovat jim různé úsluhy, nechceš-li zůstat bez stoupenců. 
Vidím také, že ti stát ukládá už teď velká břemena, jako 
chovat koně pro závody, nacvičovat sbory, být gymna- 
siarchem, zastávat vysoké úřady, a kdyby vypukla vál
ka, vím, že bys musil vypravit trojveslici a platit takové 
daně, že bys to jen stíží mohl vydržet. Kdyby se Athé- 
ňanům zdálo, že některou z těchto povinností plníš lik
navě, jsem přesvědčen, že by tě potrestali stejně přísně, 
jako kdybys jim kradl něco z jejich vlastnictví a oni tě 
při tom přistihli.

Kromě toho vidím, že se považuješ za bohatého, málo 
dbáš na opatřováni dalších peněz a nemyslíš na nic jiného 
než na pletky s chlapci, jako by ti to bylo dovoleno.

Proto tě lituji; mám strach, že by ses mohl dostat do 
nenapravitelného neštěstí a upadnout do velké bídy.

Pokud jde o mne, já vím, a ty to víš také, že kdybych 
něco potřeboval, našli by se lidé, kteří by mi přišli na po
moc, a stačilo by mi docela málo, abych při svém způsobu 
života oplýval nadbytkem. Naproti tomu tví přátelé, 
ačkoli jim jejich prostředky pro jejich potřebu stačí da
leko spíš než tobě tvé prostředky pro tvou potřebu, 
přesto nesledují nic jiného, než jak by mohli mít z tebe 
nějaký prospěch.44

A Kritobúlos mu odpověděl:
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„Nevím, Sokrate, co bych ti na to řekl, jen snad to, 
že je nejvyšší čas, abych byl pod tvým vedením, jinak 
se opravdu dostanu do politováníhodné situace.46

Když to Sókratés uslyšel, řekl:
„Kritobúle, nezdá se tobě samotnému tvé nynější po

čínání podivné? Když jsem před chvílí tvrdil, že jsem 
bohatý, dal ses mi do smíchu jako někomu, kdo ani neví, 
co to je bohatství, a nedal sis pokoj, dokud jsi mě ne- 
usvědčil a nedonutil k doznání, že nemám ani stý díl 
tvého majetku, a teď na mně chceš, abych tě vedl a sta
ral se o tebe, abys úplně nezchudl!44

„Vždyť vidím, Sokrate,“ vysvětloval Kritobúlos, „že 
znáš jedinečný prostředek, jak rozmnožit bohatství: vy
tvořit úspory. Kdo dokáže ušetřit z mála, pro toho bude 
doufám docela lehké dosáhnout z velkého majetku vel
kých úspor.66

„To už si nepamatuješ, že jsi před chvilkou v rozho
voru se mnou, když jsi mě nenechal ani vydechnout, řekl, 
že pro toho, kdo nedokáže užívat koní, nejsou koně 
žádný majetek, a stejně že jím není půda, stáda, peníze, 
zkrátka vůbec nic, čeho člověk neumí užívat? A to vše 
je přece zdrojem příjmů. Jak si tedy nyní představuješ, 
že bych uměl něčeho takového užívat, když jsem nikdy 
ve svém životě nic takového nevlastnil?46

„Ale my jsme si myslili, že existuje nějaká věda o hos
podaření nezávisle na vlastnictví majetku. Co ti brání, 
abys i ty tuto vědu znal?44

„U Dia, totéž, co brání ve hře na píšťalu tomu, kdo 
nikdy žádnou neměl a komu ji nikdo nepůjčil, aby se na 
ni učil hrát; právě tak je to se mnou v hospodaření. 
Nikdy jsem k tomu neměl potřebný nástroj, majetek, 
abych se to mohl naučit, a nikdo jiný mi nesvěřil svůj 
majetek do správy, až teď ty mi ho chceš svěřit. Kdo 
se však začíná učit na lyru, ten ji někdy i zničí, a stejně
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bych ti mohl zničit tvé hospodářství, kdybych se v něm 
chtěl naučit hospodaření.44

Kritobúlos mu začal vyčítat:
„Jsi moc horlivý, Sokrate, ve svých pokusech, jak mi 

utéci, abys mi nemusil pomoci lépe vyhovět závazkům, 
které na mne doléhají/6

„Ale ne, jak je Zeus nade mnou,66 bránil se Sókratés, 
„to rozhodně ne, naopak velmi ochotně ti vysvětlím 
všechno, co znám.

Já si myslím .... dejme tomu, že by sis ke mně přišel 
pro oheň, a já oheň neměl, jistě bys mi to nevyčítal, kdy
bych tě dovedl někam jinam, kde bys ho mohl dostat, 
a kdybys na mně chtěl vodu a já žádnou neměl, ale do
vedl tě pro ni někam jinam, jsem přesvědčen, že by ses 
ani v tomto případě na mne nezlobil, to vím; a kdybys 
chtěl, abych byl tvým učitelem múzických umění, a já 
ti pověděl o osobách, které by se v tomto umění vyznaly 
mnohem lip než já a navíc by ti ještě byly vděčny za tvé 
rozhodnutí stát se jejich žákem, co bys mi mohl na mém 
počínání vytknout?66

„Nic, Sokrate, opravdu nic, kdybych měl být spra
vedlivý.66

„Proto ti, Kritobúle, povím o osobách, které jsou mno
hem většími odborníky než já v tom, co se ode mne 
chceš naučit. Přiznám se ti, že i já jsem se snažil zjistit, 
kdo z obyvatel našeho města je v tom kterém oboru 
nejlepší znalec. Když jsem jednou poznal, že totéž po
volání je u jedněch příčinou naprosté chudoby a u dru
hých velkého bohatství, velmi jsem se tomu podivil 
a zdálo se mi, že si to zaslouží prozkoumání. A když jsem 
to pxozkoumal, zjistil jsem, že to je naprosto logické. 
Poznal jsem, že ti, kteří své povolání provozovali jen 
tak, doplatili na to, kdežto ti, kteří se pozorně soustře
dili, potřebovali míň času a jejich práce byla snazší a vý
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nosnější. K těm bys tedy, myslím, mohl jít do učení, 
kdybys chtěl, a nebude-li bůh proti tobě, mohl by z tebe 
být velmi schopný podnikatel.*4

Kritobúlos by měl začít pozorováním, jak si někteří lidé 
počínají dobře a jiní za týchž podmínek špatně.

Když to Kritobúlos vyslechl, řekl:
„Ted tě rozhodně nepustím, Sokrate, dokud mi ne

vysvětlíš, cos mi slíbil před těmito přáteli.**
„Dobrá, Kritobúle,** podvolil se Sókratés, „jestliže ti 

nejdřív ukážu, že si někteří postavili za velké peníze 
domy nepohodlné, jiní za mnohem menší částky takové, 
které měly všechno jaksepatří, uvěříš, že jsem ti tím 
ukázal jeden z charakteristických rysů hospodaření?** 

„Jak by ne!** zvolal Kritobúlos.
„A co když ti potom ještě navíc ukážu něco, co s tím 

těsně souvisí: že jsou lidé, kteří mají nářadí všeho druhu 
ve velkém množství, ale nedokážou je v případě potřeby 
užívat, dokonce ani nevědí, jestli je v dobrém stavu, 
mají s tím pak sami hodně trápení a i své služebnictvo 
kvůli tomu moc týrají, naproti tomu jiní že nemají víc 
než ti první, ěasto dokonce míň, ale mají všechno po 
ruce a připravené k použití, jakmile to potřebují?** 

„Není to způsobeno tím, Sokrate, že u jedněch se 
každá vec válí tam, kde jim z ruky vypadla, kdežto 
druzí mají všechno srovnáno a uloženo na svém místě?** 

„Přesně tak,** potvrdil Sókratés, „a není to uloženo 
podle náhody, ale každá věc tam, kam patří.**

„Ty chceš se mi zdá ukázat, že i tohle je součástí nauky 
o hospodaření,** řekl Kritobúlos.

„A co když ti dále ukážu,** pokračoval Sókratés, „že 
někde jsou otroci takříkajíc ukováni v řetězech, a přesto
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svým pánům často utíkají, kdežto jinde žijí volné, s chutí 
pracují a rádi zůstávají u svých pánů, nebudeš mít do
jem, že jsem ti ukázal další zajímavou stránku z vědy 
o hospodaření?46

„To ano,44 potvrdil Kritobúlos, „a Zeus sám ví, že 
velmi zajímavou/6

„Když ti pak ukážu sedláky obdělávající sousední 
pole, z nichž jedni tvrdí, že je sedlačení umoří, a jsou 
stále v nesnázích, kdežto druzí mají ze svého hospodář
ství všechno potřebné v dostatku a v nejlepším stavu, 
neřekneš totéž?44

„To jistě,46 přiznal Kritobúlos- „Je možné, že ti první 
nevydávají peníze jen na to, co je třeba, ale i na to, co 
přináší škodu jim i jejich domu.44

„Možná že jsou i lidé tohoto ražení,44 připustil Sókra
tés. „Takové však nemám na mysli, ale ty, kteří tvrdí, 
že jsou zemědělci, a přitom nemají z čeho uhradit ani 
nejnutnější náklady/4

„A co je toho příčinou, Sokrate?44 vyzvídal Kritobú
los.

„I k nim tě dovedu/4 slíbil Sókratés, „budeš si to moci 
zjistit vlastníma očima/6

„Jen jestli na to stačím/4 bál se Kritobúlos.
„Stačí jen se dívat, a sám poznáš, zda budeš schopen 

to posoudit. Dobře vím, že když chceš vidět komedii, 
vstaneš hodně brzo, jdeš pěkný kus cesty a moc mě pře
mlouváš, abych se šel podívat s tebou; nikdy jsi mě však 
nepozval k něčemu takovému, o čem ted mluvíme/4

„Musím ti být k smíchu, Sokrate.44

„Ještě víc sám sobě/6 opravil ho Sókratés. „A co když 
ti ukážu, že někteří přišli chovem koní na mizinu, kdežto 
jiní si z něho hodně pomohli a chlubí se výdělkem?44

„Ty já znám obojí, ty mi nemusíš ukazovat; to mi 
však k výdělku nepomůže/4
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„To je tím, že se na ně díváš jako na herce v tragédii 
nebo komedii: na ty se myslím nedíváš proto, aby se 
z tebe stal dramatik, ale aby ses díváním a poslouchá
ním pobavil; je to tak jistě v pořádku, když se nechceš 
stát autorem divadelních her. Kdyby ses však měl za
bývat chovem koní, nemyslíš, že bys byl pošetilý, kdyby 
ses nesnažil získat si zkušenosti v tomto oboru, tím spíš, 
že tíž koně mohou nejen sloužit tvé potřebě, ale mohou ti 
přinést i výdělek, když je prodáš?44

„Ty mi radíš, Sokrate, abych krotil hříbata?4*
„O nic víc, než abys nakoupil mladé otroky a udělal 

z nich zemědělské dělníky; myslím však, že je určitý věk 
v koňském i lidském životě, kdy jsou koně i lidé hned 
užiteční a stále se ještě zlepšují. Mohl bych ti ukázat i mu
že, kteří se svými manželkami jednají tak, že si z nich 
vychovávají spolupracovnice pro zvelebování svého do
mu, a opět jiné, kteří si z manželek vychovávají největší 
škůdce.44

„A koho bys za to činil odpovědným, Sokrate, muže, 
nebo ženu?44

„Když je ovce v špatném stavu,44 vykládal Sokrates, 
„ve většině případů považujeme za zodpovědné pastýře, 
a když je kůň jankovitý, dáváme vinu jezdci. Pokud jde 
o ženu, když si i přes manželovo poučování o tom, co je 
správné, dál počíná Špatně, dáváme vinu jí, a právem. 
Když má ovšem někdo manželku, která neví, co je správ
né, protože ji o tom manžel nepouěuje, není v takovém 
případě nesporné, že je vina na straně manželově? Nuže, 
Kritobúle (jsme tady přece sami přátelé mezi sebou), 
řekni nám podle pravdy, svěřuješ víc důležitých úkolů 
někomu jinému než manželce?44

„Nikomu,44 připustil Kritobúlos,
„A jsou lidé, s kterými toho napovídáš míň než se 

svou manželkou?44
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„Jsou, i když jich není mnoho,44 přiznal Kritobúlos.
„Když sis ji bral, byla to mladičká dívka, která toho 

v životě moc málo viděla a slyšela?64

„Přesně tak.44

„Člověk by se tedy musil víc divit, kdyby mluvila a 
jednala správně, než kdyby udělala chybu, ne?44

„Ti, kteří mají podle tvých slov dobré manželky, ti si 
je, Sokrate, vychovali sami?44

„Na to se musíme právě podívat. Sjednám ti schůzku 
s Aspasií, ta se v takových věcech vyzná lip než já 
a všechno ti vysvětlí.

Já si myslím, že když žena platně přispívá k dobrému 
chodu domácnosti, je pro dobro rodiny stejně důležitá 
jako muž. Příjmy rodiny jsou obvykle plodem činnosti 
mužovy, avšak většina vydání prochází rukama ženy, 
která se stará o domácnost. Když se stará dobře, majetek 
roste, když špatně, majetek ubývá.

Totéž platí i pro ostatní obory lidské činnosti, a já si 
myslím, že tě budu moci odkázat na takové lidi, kteří se 
v tom kterém oboru dobře vyznají, myslíš-li, že to po
třebuješ.44

4
Pro Kritobúla je podle Sokratova názoru vedle vojenství 

nejlepším zaměstnáním zemědělství. Není to 
ledajaká činnost, zabývá se jí i perský král. 

Epizoda s Kýrem a Lýsandrem.

„Ale naě bys mi ukazoval všechny obory, Sokrate,“ řekl 
Kritobúlos. „Opatřit si dělníky znalé všech řemesel není 
přece snadné, a stejně nesnadné je stát se odborníkem 
ve všem. Omez se tedy jen na ty obory, které se ti zdají 
nejkrásnější a které bych mohl pěstovat víc než jiné, 
seznam mě s nimi, seznam mě také s těmi, kteří je pes-
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tují, a pomoz mi podle svých možností i ty svým pouče- 
mm.

„Mluvíš správně, Kritobúle,44 pochválil ho Sokrates. 
„Obory, jimž se říká řemeslné, nemají dobrou pověst 
a právem mají také ve městech malou vážnost. Škodí 
totiž tělu dělníků i dozorců, neboť je nutí sedět a žít ve 
stínu, při některých musí dokonce trávit celý den při 
ohni. Když je tělo vysláblé, i duše ztratí hodně ze své 
energie.

Při těchto zaměstnáních nemají lidé vůbec čas věno
vat se přátelům a veřejnému životu, takže pak platí za 
špatné přátele a za špatné obránce vlasti. Proto v někte
rých městech, zejména v těch, které mají válečnickou 
pověst, není ani žádnému svobodnému občanu dovoleno 
řemeslo provozovat.64

„A co radíš nám, Sokrate, jaké činnosti se máme vě
novat?44

„Budeme se snad stydět napodobovat perského krále? 
Jak se povídá, je tento král přesvědčen, že mezi nejkrás
nější a nej potřebnější zaměstnání patří zemědělství a vá
lečnictví, a proto se jednomu i druhému věnuje s velkým 
úsilím.44

Když to Kritobulos uslyšel, zeptal se:
„A ty věříš, Sokrate, že se perský král opravdu věnuje 

zemědělství?64

„Podívejme se na to, Kritobúle, metodou, kterou ti 
hned prozradím,44 navrhl Sokrates, „a snad zjistíme, 
jestli se opravdu zemědělstvím zabývá.

Pokud jde o díla války, jsme spolu zajedno, že se jim 
věnuje s velkým zápalem, neboť v každé zemi, v níž 
vybírá daně, nařídil svému místodržitelovi, že má vy
držovat určitý počet jezdců, lučištníků, prakovníků a ští
tonošů, tolik, aby stačili na ovládání poddaných a aby 
uhájili zemi v případě nepřátelského vpádu. Kromě toho
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vydržuje posádky na hradech. O jejich výživu se stará 
určený místodržitel. Král koná každý rok přehlídku 
žoldnéřů i ostatních, kteří jsou povinni nosit zbraň. 
Nechá je všechny ■—■ kromě posádek na hradech — 
nastoupit na shromaždištích, jak se takovým místům 
říká, a pak ty, kteří jsou blízko jeho sídla, přehlíží sám, 
k těm, kteří jsou posádkou na místech vzdálenějších, 
posílá na přehlídku své věrné.

Frúrarchy, chíliarchy a satrapy, u nichž se při pře
hlídce zjistí, že přivedli plný stav vojáků, jak jim byl 
určen, že je vyzbrojili kvalitními zbraněmi a posadili 
na dobré koně, tyto velitele vyznamenává poctami 
a obohatí velkými dary. Když však překvapí někte
rého velitele při nedostatečné péci o armádu nebo při 
obohacování, přísné ho potrestá, zbaví hodnosti a na
hradí jiným úředníkem.

Myslím, že takový postup prozrazuje bez pochyb
ností, že se perský král stará o vojenské záležitosti.

Kromě toho ať projíždí kterýmkoli místem své říše, 
všude osobně dohlíží a posuzuje, a co nezkontroluje 
sám, tam pošle na inspekci své věrné. Kde přitom 
zjistí, že je místodržitelovou zásluhou země hustě osíd
lená, že v ní jsou úrodné pozemky a všude že je plno 
ovocem obsypaných stromů, jaké se v té které zemi 
daří, tam místodržitelovi správní oblast ještě zvětší, 
odmění ho dary a vyznamená Čestným místem u svého 
stolu. Když však naproti tomu někde vidí krajinu ne
obdělanou a málo obydlenou bud pro správcovu kru
tost, nebo násilnické počínání, nebo nedbalost, tam 
správce potrestá, zbaví ho úřadu a na jeho místo dosadí 
jiného úředníka.

Není pro tebe takový postup důkazem, že se stejně 
stará jak o to, aby jeho země byla dobře obdělávána 
obyvateli, tak o to, aby byla dobře střežena posádkami?
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Obě dvě funkce přitom nejsou spojeny v jedné osobě, 
ale jedni úředníci vládnou obyvatelstvu a pracujícím 
a vybírají od nich poplatky, druzí velí armádě a posád
kám. Jestliže frúrarchos dostatečně nezajišťuje obranu 
země, podá na něho civilní úředník, do jehož pravomoci 
spadá i dozor nad zemědělstvím, u krále žalobu, že 
vinou jeho nedbalosti není možné obdělávat půdu, 
a v opačném případě, jestliže frúrarchos poskytuje 
dostatečné zajištění, takže by bylo možné v míru pra
covat, a přesto civilní správce má zemi málo zalidněnou 
a Špatně obdělanou, podává zas žalobu frúrarchos. Vždyť 
ti, kteří špatně obdělávají půdu, nejsou obvykle schopni 
vydržovat posádky ani platit daně.

Kde je dosazen satrapa, tam má on na starosti obě 
složky správy/6

Nato řekl Kritobúlos:
„Jestliže perský král takto postupuje, pak myslím, 

Sokrate, že o zemědělství nepečuje o nic méně než 
o vojenství/6

„Ale to ještě není všechno,66 pokračoval Sokrates. 
„V každém kraji, kde má residenci, a vůbec v každém 
kraji, kam přijde, stará se o to, aby tam byly zahrady 
zvané paradeisos plné všelijakých krásných věcí a všech 
dobrot, které země plodí; v nich tráví většinu času, 
dokud ho roční doba nedonutí jet zas jinam/6

„Při Diovi, Sokrate, to tedy musí být krása všude 
tam, kde pobývá, tam se musí starat o to, aby v těchto 
oborách byly ty nejkrásnější stromy a všechno ostatní, 
co země plodí/6

„Někteří vykládají, Kritobúle,66 pokračoval Sókratés, 
„že když král rozdílí odměny, volá nejdřív ty, kteří se 
vyznamenali v boji, protože obdělávání velkých lánů 
by nebylo nic platné, kdyby je nikdo nehájil. Po nich 
volá ty, kteří nejlépe pracují v zemědělství a své pozem
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ky zvelebují — tvrdí, že by stateční neměli z Čeho žít, 
kdyby nikdo neobdělával půdu.

Vypravuje se také, že jednoho dne Kýros, ten pře
slavný král, při rozdílení odměn prohlásil, že přísně 
vzato měl by on dostat odměny obojích: vyzná prý 
se výborně jak v pěstování zemědělských plodin, tak 
i v jejich ochraně.64

„Jestliže Kýros tohle řekl, Sokrate,64 povídá Krito- 
bulos, „svědčí to o tom, že byl stejně hrdý na své 
znalosti v zúrodňování a obdělávání půdy jako na své 
schopnosti válečnické.66

„I z Kýra by se byl stal vynikající vládce,66 pokra
čoval Sokrates, „já si to aspoň myslím. Dokladů bychom
0 tom našli mnoho, především z doby, kdy vytáhl proti 
svému bratrovi do boje o vládu: tenkrát prý od Kýra 
nepřeběhl ke králi ani jeden voják, avšak od krále jich 
ke Kýrovi přeběhly desetitisíce. Podle mého názoru je
1 to významným důkazem vládcovy schopnosti, že ho 
lidé poslouchají dobrovolně a že ho nechtějí opustit 
v nebezpečných chvílích: dokud žil, bojovali jeho přá
telé s ním, a když padl, pokračovali v boji kolem jeho 
mrtvoly, až padli všichni kromě Araia (Araios byl za
řazen na levém křídle).

O Kýrovi se vypravuje také tato historka.
Když k němu přišel Lýsandros, aby mu odevzdal 

dary od spojenců, byl zahrnut projevy přátelství (Lý
sandros sám to vypravoval jednomu příteli v Megarách, 
když u něho byl na návštěvě) a kromě jiného mu Kýros 
ukázal i svou oboru v Sardech. Lýsandros užasl: stromy 
byly krásné, byly vysázeny ve stejných vzdálenostech 
od sebe, v rovných řadách podle přesného geometric
kého plánu, když se procházeli, všude je provázela 
příjemná vůně, na každém kroku jiná.

Pln obdivu řekl Lýsandros Kýrovi:
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,Je to tu všechno tak krásné, Kýre, že mi to až bere 
dech, a ještě víc žasnu nad tím, kdo tohle všechno 
navrhl a uspořádal.6

Když to Kýros uslyšel, měl prý radost a řekl:
,To všechno, Lýsandre, jsem navrhl a uspořádal já 

sám, některé stromy jsem i sám zasadil.6
Lýsandros se na něho podíval a při pohledu na nád

herný oblek, který měl Kýros na sobě a jehož vůni cítil, 
na krásné náhrdelníky a náramky a všechny ostatní 
jeho šperky se ho zeptal:

,Co to říkáš, Kýre? Ty žes některé stromy sázel 
vlastníma rukama?6

A Kýros prý mu odpověděl:
,Tebe to překvapuje, Lýsandre? Přísahám ti při 

Mithrovi, že když jsem zdráv, nesedám si nikdy ke 
stolu, dokud se nezapotím nějakými bojovými cviky 
nebo zemědělskou prací nebo nějakým jiným cvičením, 
jemuž se věnuji s opravdovou chutí.6

Po těchto slovech mu prý Lýsandros stiskl ruku 
a zvolal:

,Plným právem tě považuji, Kýre, za Šťastného: jsi 
dobrý člověk a z toho pramení tvé Štěstí.6 66

5
Oslava zemědělství, které je zdrojem potěšení i bohatství.

Cvičí a otazuje tělo, učí být štědrým a spravedlivým, 
je matkou a živitelkou všech ostatních povolání.

Učí také poroučet.

Sókratés pak pokračoval:
„Vyprávěl jsem ti to, Kritobúle, abych ti ukázal, že 

se ani lidé velmi šťastní neobejdou bez zemědělství. To 
přece vidíš i ty, že rolnické zaměstnání je zdrojem ra
dosti a prostředkem k zvelebení domu a k otužení těla,
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které je pak schopno dělat to, co se sluší pro člověka 
svobodného rodu. Na prvním místě je nutno jmenovat 
potraviny sloužící k obživě lidstva: ty plodí půda těm, 
kteří ji obdělávají, a navíc přináší i všechno, co oslazuje 
život.

Pak přijde to, co slouží k ozdobě oltářů a soch bohů 
i k ozdobě lidí Samých: i to poskytuje půda — neexistuje 
nic, co by mělo příjemnější vůni a půvabnější tvar. 
Konečně si musíme všimnout zákusků: mnohé z nich 
jsou připravovány z toho, co země plodí, mnohé z toho, 
co země živí, protože i chov dobytka je v úzkém vztahu 
k zemědělství, a tak máme cím usmiřovat bohy při 
obětech i ěím ukojovat své potřeby.

Takové statky nám tedy dává zemědělství ve velkém 
množství, avšak nedovoluje nám brát si je bez námahy. 
Ucí nás snášet v zimě chlad a v létě horko. Cvičí ty, 
kteří pracují rukama, a tím jim dodává sílu, a ty, kteří 
na svém statku jen dozírají, ěiní zdatnějšími, neboť je 
vyhání časně ráno z postele a nutí je být celý den na 
nohou, protože jak na venkově, tak ve městě se musí 
nej důležitější úkony provést vždy v pravý cas.

Chce-li někdo sloužit při obrané státu jako jezdec, je 
zemědělství nejlepší průpravou, má-li se člověk naučit 
ošetřovat koně, a když chce sloužit jako pěšák, i k tomu 
zemědělská práce pomáhá tím, že při ní tělo mohutní.

Bez půdy by se nerozvinula ani záliba v lovu, neboť 
poskytuje psům snadnou obživu a vedle toho živí zvěř.

Koně a psi vracejí zas venkovu, co dobrého pro ne 
zemědělství udělalo, protože kůň donese pána včas na 
pole, aby mohl dohlížet, a umožňuje mu vrátit se pozdě, 
a psi nedovolují divoké zvěři, aby Škodila úrodě a stá
dům, a zajišťují osamělým místům bezpečnost.

Půda také podněcuje rolníky, aby bránili svůj kraj 
se zbraní v ruce, protože nechává své plody růst pod
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širým nebem, takže kdo je silnější, může se jich zmocnit* 
Které povolání je víc než zemědělství vhodné jako prů
prava k výcviku v běhu, k házení oštěpem, ke skoku? 
Které vrací víc těm, kteří je provozují? Které přijímá 
s větší něhou toho, kdo se mu věnuje, a jako v otevře
ných dlaních nabízí tomu, kdo mu jde vstříc, aby si 
vzal, co potřebuje? Které vítá hosty s větší štědrostí? 
Kde je větší možnost strávit zimu u pořádného ohne 
a s teplou koupelí, ne-li někde na vesnici? A kde lze 
příjemněji prožít léto u vody, na čerstvém vzduchu 
a v chládku než na venkově? Které jiné povolání do
voluje nabídnout bohům takové prvotiny, jaké by jich 
byly víc hodné, a slavit honosnější svátky? Které je 
milejší služebnictvu, příjemnější pro manželku, víta
nější pro děti a štědřejší pro přátele? Zdá se mi nepo
chopitelné, že by některý člověk ze svobodného rodu 
mohl mít majetek, z kterého by měl větší radost, nebo 
že by mohl najít zaměstnání příjemnější a pro život 
uzitecnejsi.

A to není všechno: země, která je bohyně, ucí i spra
vedlivosti ty, kteří jsou schopni ji chápat, a odměňuje 
přemnohá statky ty, kteří k ní chovají největší úctu. 
Když se pak stane, že lidé zabývající se zemědělstvím 
a vychovaní tvrdě a chlapsky jsou přemoženi přesilou 
nepřátel a přijdou o svá pole, jsou dobře připraveni 
duševně i tělesně, a nezabrání-li jim v tom nějaký bůh, 
mohou jít do země těch, kteří je donutili k opuštění 
práce, a vzít si tam, co potřebují k živobytí. V době 
války je často jistější opatřovat si potravu zbraněmi 
než zemědělským nářadím.

Kromě toho zemědělství učí, jak poroučet druhým. 
Proti nepřátelům je třeba jít s lidmi, ale ani obdělávání 
půdy se bez lidí neobejde. Kdo chce pracovat na polích 
jaksepatří, musí si opatřit dělníky ochotné a poslušné,
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a totéž musí udělat ten, kdo táhne proti nepřátelům, 
musí odměňovat dobré vojáky plnící své povinnosti 
a trestat neukázněné.

Rolník musí ěasto povzbuzovat své dělníky neméně 
než velitel své vojáky: otroci potřebují dobré naděje 
stejně tak jako svobodní, ne-li ještě víc, aby ochotně 
zůstali u svého pána.

Krásně to řekl ten, kdo tvrdil, že zemědělství je mat
kou a živitelkou všech ostatních povolání, kde však z do
nucení leží půda ladem, tam je obyčejně konec i s ostat
ními povoláními jak na pevné zemi, tak na moři.44

Na ta slova odpověděl Kritobúlos:
„Podle mého soudu jsi to řekl moc dobře, Sokrate. 

Avšak v zemědělství je ve většině případů nemožné 
něco předvídat: někdy kroupy nebo mrazíky, často 
sucho, prudké lijáky, sněť a jiné pohromy zničí vý
sledky dobře promyšlené a vykonané práce, a stalo se 
také, že přišla nemoc a hrozným způsobem zahubila 
nejlépe vypěstovaná stáda.44

Při těchto slovech ho Sokrates přerušil:
„Milý Kritobúle, bohové mají neomezenou moc nad 

pracemi v zemědělství právě tak jako nad díly váleč
nými — myslil jsem, že to víš. Doufám, že sis všiml, že 
se lidé jdoucí do války modlí k bohům před vlastními 
bojovými akcemi a snaží se zjistit zkoumáním oběto
vaných zvířat i pozorováním ptáků, co je třeba činit 
a co ne. Nemyslíš, že je ze stejného důvodu nutné 
získávat si přízeň bohů i před začátkem prací na polích? 
Dobře si pamatuj, že rozumní lidé prosí bohy, aby 
chránili víno, obilí, krávy, koně, ovce, jedním slovem 
všechno.44
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6
Shrnutí probraných bodů. Na příkladu 

všestranně dokonalého člověka Sokrates ukazuje, 
jak dovedou být někteří úspěšní tam, 

kde jiní ztroskotávají.

Kritobúlos mu na to odpověděl:
„Myslím, že máš pravdu, Sokrate, když mě vybízíš, 

abych, se snažil začít každé dílo s pomocí boží, protože 
bozi jsou pány nad činnostmi mírovými právě tak jako 
nad činnostmi válečnými. Vynasnažím se řídit se tvou 
radou. Ty se však pokus vyložit mi ostatní věci týkající 
se hospodaření a pokraěuj tam, kde jsi přestal, neboť už 
teď se mi zdá, že po vyslechnutí tvých úvah rozeznávám 
lépe než dřív, jak si musím počínat, abych zajistil svou 
existenci.44

„Dobrá,66 souhlasil Sókratés. „Co kdybychom nejdřív 
znova prošli všechno, na čem jsme se shodli, a pak 
stejným způsobem probrali i to ostatní a zkusili, zda 
bychom i tady došli ke shodě?66

„Beze všeho,66 řekl Kritobúlos, „neboť tak jako je 
příjemné při společných zájmech finančních přezkoušet 
účty, aby se předešlo sporům, právě tak když se spo
lečně probírá nějaká otázka, je příjemné přezkoušet 
v naprosté shodě body, o nichž se diskutuje.66

A tak Sókratés začal:
„Usoudili jsme tedy, že hospodaření je jméno nějaké 

nauky; je to ta nauka (tak se nám to aspoň jevilo), 
která umožňuje lidem pozvednout své hospodářství; 
hospodářství je všechno, co patří k vlastnictví; za 
vlastnictví jsme prohlásili všechno, co je užitečné pro 
život každého jednotlivce; nakonec jsme zjistili, že uži
tečné je všechno, čeho umí Člověk užívat.

Potom jsme se dohodli na tom, že není možné naučit
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se všem naukám, a souhlasně s názorem států jsme od
mítli takzvané řemeslné obory, protože ničí tělo a osla
bují duši. Za nejbezpecnější důkaz, že tomu tak je, jsme 
prohlásili toto: kdyby nepřátelé vpadli do země a někdo 
shromáždil zvlášť rolníky a zvlášť řemeslníky a pak se 
obojích zeptal, zda chtějí bránit zemi, nebo opustit pole 
a být na stráži na hradbách, tu by se podle našeho 
přesvědčení ti, kteří obdělávají půdu, rozhodli zem 
bránit, kdežto řemeslníci nepustit se do boje, ale zůstat 
nečinní a nevystavovat se námahám a nebezpečí, jak 
to odpovídá jejich výchově.

Dále jsme usoudili, že nejvhodnější činností a naukou 
je pro člověka řádného a dobrého zemědělství, z něhož 
lidé získávají všechno, co potřebují k živobytí. Tato 
činnost se nám zdála nejsnadnější k naučení, nejpříjem
nější k vykonávání, nejvhodnější k rozvíjení tělesné 
krásy a síly a k tomu, aby duše byla volná a mohla se 
věnovat přátelům a státu.

Shodli jsme se také na tom, že zemědělství povzbu
zuje ke statečnosti ty, kteří je provozují, protože nechává 
věci potřebné k živobytí růst a dozrávat mimo hradby. 
A proto je takový způsob života považován ve státech 
za nejcestnější, protože, jak se zdá, utváří z lidí občany 
nejlepší a společnosti nejoddanější/*

Kritobúlos mu na to řekl:
„Pokud jde o mne, Sokrate, už jsem myslím dokonale 

přesvědčen o tom, že není nic krásnějšího, lepšího a pří
jemnějšího než opatřovat si živobytí ze zemědělství; ty 
jsi však tvrdil, že jsi pochopil, proč někteří získávají 
z obdělávání polí v dostatečném množství, co potřebují, 
kdežto jiní z takové práce nemají žádný užitek, a proto 
bych rád slyšel tvůj názor na tyto dve věci, abychom 
dělali, co je užitečné, a nedělali, co je Škodlivé/4

„A co kdybych ti tedy, Kritobúle,44 řekl Sókratés,
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„vyprávěl pěkně po pořádku, jak jsem se jednou setkal 
s člověkem, který mi připadal jako jeden z těch, jimž 
právem patří označení muž po všech stránkách dokonalý ?“

„Jak rád bych poslouchal něco takového,46 zvolal
Kritobúlos, „protože i já toužím vysloužit si takové
* ' •£& jméno!

„Budu ti tedy nejdřív vypravovat,66 pokračoval Só- 
kratcs, „jak jsem se s tím člověkem seznámil.

Abych navštívil dobré tesaře, dobré kováře, dobré 
malíře, sochaře a jiné jim podobné, a prohlédl si jejich 
díla pokládaná za krásná, na to mi stačilo poměrně málo 
času. Má duše však velmi toužila po setkání s někým 
z mužů označovaných za všestranně dokonalé, abych 
mohl prozkoumat, jakou činností si toto vznešené jméno 
vysloužili. A protože tato všestranná dokonalost v sobě 
zahrnuje dokonalost tělesnou i duševní, tu kdykoli jsem 
zahlédl někoho s dokonalým zevnějškem, šel jsem za 
ním a snažil jsem se zjistit, zda je u něho s krásou 
fyzickou spojena i dokonalost mravní.

Ukázalo se vsak, že tomu tak není. Bylo patrné, že 
někteří mají sice krásnou tvář, avšak duši úplně zka
ženou. Rozhodl jsem se tedy nedbat na krásný vzhled 
a zajít si za někým z těch, o nichž se říká, že jsou doko
nalí. A když jsem se dověděl, že o Ischomachovi to 

í všichni, muži, ženy, cizinci i lidé z našeho města, 
bylo mi jasné, že se musím pokusit setkat se s ním.66
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7
Ischomachův rozhovor s manželkou o rozdělení povinností 
mezi mužem a ženou —■ muži přísluší práce mimo dům, 

ženě v domácnosti, kde má stejné postavení 
jako královna v úlu. Co je účelem manželství.

„Jednoho dne jsem ho spatřil sedět pod podloubím Dia 
Eleutheria, a protože se mi zdálo, že není právě ničím 
zaměstnán, přistoupil jsem k němu, sedl jsem si vedle 
něho a oslovil jsem ho:

,Jak je to možné, Ischomachu, že si tu tak sedíš, když 
obyčejně nemáš ani chvilku volnou? Většinou tě vidím, 
jak jsi něčím zaměstnán — v žádném případě nemarníš 
svůj čas na náměstí/

,Ani teď bys mě tu, Sokrate, neviděl,4 odpověděl mi 
Ischomachos, ,kdybych nebyl slíbil několika cizincům, 
že tu na ně počkám/

,Když nejsi zaměstnán něčím takovým,4 pokračoval 
jsem, ,pověz mi, ve jménu bohů, jak trávíš cas a co 
děláš? Já bych se totiž od tebe moc rád dověděl, jakou 
Činností sis získal jméno dokonalého člověka. Rozhodně 
se nezdržuješ jen doma, a ani držení tvého těla nic ta
kového nenaznačuje/

Ischomachos se usmál mé otázce, jakou Činností si 
získal jméno dokonalého člověka, a spokojeně (aspoň 
mi to tak připadalo) začal mluvit:

,Nevím, zda mě někdo označuje tímto jménem, když 
s tebou o mně mluví. Kdykoli mě někdo vyzývá k vý
měně majetku, když má vypravit trojveslici nebo na
cvičit sbor, nikdy o to nežádá dokonalého člověka, ale 
zřetelně mi říká »Ischomachu« a připojuje k mému 
jménu jméno mého otce. Pokud jde o tvou otázku, 
Sokrate/ pokračoval Ischomachos, ,je pravda, že nikdy 
nezůstávám doma. Po pravdě řečeno na zajištění všeho,
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co je třeba vykonat v domácnosti, stačí docela dobře 
moje manželka.6

,1 to bych se od tebe, Ischomachu, moc rád dověděl,6 
řekl jsem mu na to, ,zda jsi ty sám vychoval svou 
manželku, aby byla taková, jak je třeba, nebo zda už 
tenkrát, když jsi ji přijal z otcových a matčiných ru
kou, uměla zařídit všechno, co jí přísluší.6

,Co mohla znát, Sokrate,6 odpověděl mi Ischomachos, 
,když jsem ji dostal od rodičů? Když jsem si ji bral, ne
bylo jí ještě ani patnáct roků, a do té doby žila pod 
přísným dozorem, aby co nejméně viděla, co nejmé
ně slyšela a co nejméně se ptala. Nezdá se ti roztomilé, 
že když přišla do mého domu, uměla jen zhotovit 
plášť z vlny, kterou dostala, a z vlastního názoru zna
la, jak se rozděluje služkám vlna na předení? Pokud jde 
o střídmost v jídle, přišla výborně vychovaná, Sokrate, 
a to se mi zdá z celé výchovy mužské i ženské nejdů
ležitější.6

,A ostatní jsi naučil svou manželku ty sám, Ischo- 
machu,6 zeptal jsem se ho, ,aby byla schopná starat se 
o to, co jí přísluší?6

,Ano, jak je Zeus nade mnou,6 dušoval se Ischoma- 
chos, ,nejdřív jsem však obětoval bohům a pomodlil 
jsem se k nim, aby nám oběma dopřáli při učení ten 
největší úspěch, mně jako učiteli, jí jako žačce.6

,A tvá manželka obětovala spolu s tebou a modlila se 
stejné modlitby jako ty, to je myslím jasné,6 řekl jsem 
mu na to já.

,Samozřejmě,6 potvrdil Ischomachos, ,slíbila slavnost
ně před bohy, že se stane takovou ženou, jaká má být, 
a bylo zřejmé, že si mé poučování vezme k srdci.6

,Ischomachu, při bozích tě prosím,6 řekl jsem mu na 
to, ,vypravuj mi, cím jsi začal svě vyučování. Takové 
vypravování budu poslouchat s mnohem větším potě
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šením, než kdybys mi líčil sebekrásnější sportovní závod 
nebo jezdecký dostih/

Ischomachova odpověd zněla:
,Dobrá, Sokrate. Když si na mne zvykla a získala ke 

mně důvěru, takže jsme mohli spolu o lecčems rozmlou
vat, položil jsem jí otázku, která zněla přibližně takto:

»Pověz mi, ženo, pochopila jsi už, proč jsem se s tebou 
oženil a proč tě tví rodiče za mne provdali? I tobě je 
přece jasné, o tom jsem přesvědčen, že ani pro tebe, 
ani pro mne by nebylo nic těžkého najít někoho jiného, 
s kým sdílet lůžko. Když jsme si to však rozvážili, já 
za sebe a za tebe tví rodiče, koho si vybrat jako nej
lepšího druha pro založení společné domácnosti a ro
diny, já jsem si vybral tebe a tví rodiče si ze všech 
možných partií vybrali mne, jak je vidět. Dá-li nám 
jednou bůh děti, poradíme se o nich, jak je nejlépe vy
chovat, neboť i to je náš společný zájem, zajistit si co 
nejlepší spojence a podporu pro stáří, prozatím máme 
ovšem společnou jen tuto domácnost.

Já dávám do společného užívání všechno, co mám, 
stejně tak jako ty jsi do společného užívání dala všechno, 
co jsi do manželství přinesla jako věno. Nebylo by 
správné počítat, kdo z nás přinesl do společné domác
nosti víc, pokud jde o množství, ale je nutno dobře si 
uvědomit, že s cennějším příspěvkem přichází ten, kdo 
je lepším správcem společného majetku.«

Na tato má slova, Sokrate, mi manželka odpověděla 
takto:

»Jak bych ti tedy mohla pomoci? Jaké jsou mé schop
nosti? Všechno záleží přece na tobě, mým úkolem, jak 
mi aspoň moje maminka kladla na srdce, je být ro
zumná^

»To je jisté, ženo moje,« přisvěděil jsem jí, »mně ří
kal můj otec totéž. Avšak povinností rozumného muže



XENOFÓN270

i rozumné ženy je jednat tak, aby uchovali svůj majetek 
ve stavu co nejlepším a aby ho dobrými a spravedlivými 
prostředky co nejvíc rozmnožili.«

»A víš o necem, co bych měla dělat, abych pomohla 
našemu domu k rozkvětu ?« zeptala se mě manželka.

>)Pokus se dělat co nejlépe to, k čemu ti bohové dali 
přirozené vlohy a co schvaluje zákon.ft

»A co to je?« ptala se znovu.
»Já si myslím,<; řekl jsem jí, »že to není nic bezvý

znamného, právě tak jako není bezvýznamná činnost 
včelí královny v úlu. Já aspoň věřím, ženo moje, že 
bohové vytvořili tuto dvojici, které se říká muž a žena, 
po důkladné úvaze tak, aby oba měli ze společného 
života co největší prospěch. Prvním cílem spojení této 
dvojice směřujícím k zajištění lidského rodu před vy
hynutím je plození potomstva.

Toto spojeni dále takové dvojici dovoluje — aspoň 
pokud jde o lidi — zajistit si někoho, kdo se o ně bude 
starat ve stáří.

Konečně je jasné, že lidé potřebují střechu nad hlavou, 
protože nežijí jako zvířata pod širým nebem.

Ghtějí-li mít lidé možnost přinést něco do svého pří
bytku, musejí však mít někoho, kdo by vykonával 
určité práce pod širým nebem. Orání, setí, sázení, pa
sení, to všechno jsou práce pod širým nebem a z nich 
vzniká všechno, co potřebujeme.

Když jsou všechny zásoby pod střechou, je ovšem 
nutné, aby je někdo hlídal a aby dělal všechny práce, 
které se musí dělat doma. Mezi takové domácí práce 
patří výchova malých dětí, mezi ně patří i příprava 
jídel z toho, co bylo sklizeno, a právě tak výroba oděvů 
z vlny.

Obojí práce, v domě i na polích, vyžaduje námahu 
i pečlivost, a proto bůh uzpůsobil, jak se mi aspoň zdá,
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přirozené vlohy ženiny k činnostem a starostem uvnitř 
domu a mužovy k činnostem a starostem venku. Při
pravil muže po tělesné i duševní stránce, aby byl schopen 
s větší lehkostí snášet zimu, vedro, pochody, válečná 
tažení, a uložil mu proto práce mimo dům; tělo ženy 
naproti tomu stvořil méně odolné vůči těmto námahám, 
a z toho vyvozuji, že jí svěřil práce v domě. Bůh také 
nezapomněl, že dal ženě pud a povinnost živit novoro- 
zeňátka, a proto jí také vštípil v míře mnohem větší než 
muži lásku k dětem.

A protože jí dal také za úkol střežit zásoby, dal jí 
i větší díl strachu než muži, neboť chápal, že mít bázlivé 
srdce není při střežení žádná nevýhoda. Věděl také, že 
povinnost postavit se na odpor, kdyby chtěl někdo pro
vést něco zlého, přísluší tomu, komu připadly pTáce 
venkovské, a přidělil muži vetší dávku odvahy.

Oba dva musejí dávat i přijímat, proto poskytl oběma 
stejnou měrou paměť a pozornost, a tak bys nerozeznal, 
zda má těchto vlastností víc pohlaví ženské, nebo 
mužské.

Stejnou měrou také učinil oba schopné sebeovládání, 
avšak tomu, kdo z obou je lepší, ať už to je muž nebo 
žena, poskytl možnost mít této ctnosti víc.

Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, 
potřebují tím spíš jeden druhého a jejich spojení se 
ukazuje užitečnější: na co jeden nestačí, to dokáže 
druhý.

Když si tedy, ženo moje, uvědomíme všechno tohle, 
co každému z nás bůh uložil, musíme se pokusit splnit 
každý své povinnosti co nejlépe. Tuto boží vůli potvr
zuje i zvyklost tím, že spojuje muže a ženu v manželství, 
a jako z nich bůh učinil společné rodiče, tak z nich 
zvyklost činí společné hospodáře.

Navíc ještě prohlašuje za správná ta zaměstnání,
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k nimž bůh dal každému z těch dvou lepší schopnosti. 
Pro ženu se tedy víc hodí být v dome než venku, pro 
muže je méně vhodné být doma než se starat o práce 
mimo dům. A jestliže některý muž jedná proti přiroze
nosti, kterou mu bůh dal, a opouští takříkajíc své místo, 
neutají se to před bohy a on bude potrestán za to, že 
zanedbává své povinnosti a že se plete do povinností 
ženských. Já jsem přesvědčen, že i včelí královna koná 
z božího příkazu tytéž práce.«

Poté se mě moje manželka zeptala:
»A co to má na práci včelí královna, že to je tolik 

podobné tomu, co musím vykonávat já?«
»I ona,« vysvětloval jsem jí, »zůstává v úlu a nedovo

luje včelám, aby byly nečinné, ale posílá do práce ty, 
které mají za úkol pracovat venku, zná a přijímá 
všechno, co každá z nich přináší, a střeží to až do té 
doby, kdy je třeba to použít. Když pak ta doba přijde, 
přiděluje každé spravedlivý díl. Bdí nad stavbou plástů 
v úle, aby byly postaveny krásně a rychle, a dohlíží na 
správnou výživu plodu. Když pak z plodu vyrostou 
mladé včely a jsou schopné práce, pošle je z úlu ven 
spolu s jednou ze svého potomstva jako královnou, aby 
se usadily jinde.«

»To budu musit dělat totéž ?« zeptala se mě manželka.
»Ano,« odpověděl jsem jí, »budeš musit zůstat doma 

a posílat z domu společně všechny otroky, kteří mají 
co na práci venku, dohlížet na ostatní, kteří jsou určeni 
k práci v domě, přijímat, co přinesou, rozdělovat, co se 
z toho má spotřebovat, plánovat, co by se mělo uspořit, 
a dávat pozor, aby se za jediný měsíc nerozházelo to, 
co má stačit na celý rok. Když ti přinesou vlnu, musíš 
se postarat, aby bylo zhotoveno oblečení pro ty, kteří 
je potřebují. Musíš také dohlédnout, aby obilí na pří
pravu jídla neztratilo dobrou chuť.
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Mezi povinnostmi, které ti příslušejí,« pokračoval 
jsem, »je jedna, která se ti bude možná zdát méně 
příjemná: když onemocní některý otrok, musíš zajistit, 
aby se mu dostalo potřebné péce.«

»Ale to já budu dělat docela ráda,« zvolala manželka 
a brala si Dia za svědka, »budou-li mi za mou starost
livou péci vděčni a budou-li mi oddanější než předtím.«

Její odpověď mě příjemně překvapila, vyprávěl Ischo- 
machos dál, a dodal jsem:

»Milá manželko, právě taková královnina péče je 
v úlu příčinou takového vztahu včel ke královně, že 
kdykoli vyletí z úlu, ani jedna včela si nemyslí, že by 
ji mohla opustit, ale všechny letí za ní.«

Manželka mi na to odpověděla:
»Moc by mě udivilo, kdyby vedoucí úloha nepříslu

šela spíš tobě než mně. Mé hlídání zásob a jejich rozdělo
vání by vypadalo směšné, já si to aspoň myslím, kdyby 
ses ty nepostaral o to, aby bylo zvenčí něco přineseno 
dovnitř.«

»Ale směšně by vypadalo i to, kdybych já nosil domů 
zásoby a tam nebyl nikdo, kdo by je opatroval. Nevi
díš^ dodal jsem ještě, »jak jsou hodni politování lidé, 
kteří, jak se říká, nosí vodu do děravého sudu, protože 
jejich námaha je zcela neužitecná.<(

»Při Diovi, jsou opravdu nešťastní, dělají-li něco ta
kového,<t zvolala manželka.

»Jsou tu ještě jiná zaměstnání, moje milá ženo,<t řekl 
jsem jí na to, »která na tebe čekají a která jsou pří
jemná, například když dostaneš služku, která neumí 
zpracovávat vlnu, a ty ji tomu naučíš a tím zdvojná
sobíš její cenu, nebo když dostaneš otrokyni, která neví 
nic o domácnosti a posluhování, a ty z ní vychováš 
zkušenou a spolehlivou služebnici a dodáš jí tím cenu, 
která se ani nedá stanovit, nebo když můžeš odměnit
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otroky, kteří se chovají dobře a jsou tvému domu 
užiteční, a stejně tak když můžeš potrestat takového, 
který se projeví jako špatný otrok.

Avšak ze všeho nejpříjemnější je, když se ukážeš 
lepší než já, když ze mne učiníš svého sluhu a nebudeš 
se musit bát, že s postupujícím věkem budeš ztrácet 
v domě úctu, když naopak nabudeš přesvědčení, že cím 
víc z tebe s přibývajícím stářím bude dobrá družka pro 
mne a dobrá strážkyně domu pro děti, tím větší váž
nost si u nás získáš. Neboť nejsou to půvaby mládí, co 
zvětšuje u lidí blaženost a štěstí,« zakončil jsem svou 
řec, i>ale ctnosti užitečné pro život.«

Pokud se pamatuji, Sokrate, takový byl můj první 
rozhovor s manželkou.4

8
Jschomachos ukazuje manželce na výhody pořádku 

v domácnosti, ve vojsku i na lodi.
Příklad foiníckého korábu.

Krása dobře uspořádaných předmětů.

, Jestlipak jsi na ní viděl, Ischomachu,4 zeptal jsem se ho, 
že ji tato tvá slova povzbudila k větší pečlivosti?4

,Rozhodně ano,4 tvrdil Ischomachos. ,Pamatuji si, 
jak ji jednou trápilo a jak se začervenala až po uši, když 
jsem na ní chtěl něco z toho, co jsem přinesl domů, a ona 
mi to nemohla dát. Když jsem viděl, jak si to bere 
k srdci, řekl jsem jí:

»Nebuď smutná, moje milá, že mi nemůžeš dát, co 
na tobě chci. Je jasnou známkou chudoby, když člověk 
nemá k dispozici to, co potřebuje, avšak když Člověk 
nemůže najít nějaký předmět, který hledá, je to samo
zřejmě potíž, ale méně nepříjemná, neŽ když ho člověk 
vůbec nehledá, protože ví, že ho nikde nemá.
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Na druhé straně,« pokračoval jsem, »za to, co se 
stalo, nemůžeš ty, ale já, protože jsem ti při odevzdá
vání neurčil, kde má která vec ležet, abys věděla, kam 
ji máš položit a odkud ji máš potom vzít.

Nic na světě, má drahá, není tak užitečné a krásné 
jako pořádek. Vezmi si například sbor: skládá se z řady 
jednotlivců, kdyby však každý dělal, co by ho právě 
napadlo, byl by z toho zmatek a nebylo by to nic pří
jemného dívat se na něj. Když se však pohybují a zpí
vají podle určitého pořádku, okamžitě stojí za to dívat 
se na ně a poslouchat je — a jsou to pořád tíž lidé!

A stejné to je i s vojskem, milá ženo,« mluvil jsem 
dál. »Jestliže v nem není pořádek, vzniká v něm při 
sebemenším podnětu zmatek, stává se snadnou kořistí 
nepřátel a to je pro přátele smutná podívaná, naprosto 
bez užitku: osli, boplíti, mužstvo od zavazadel, lehké 
oddíly, jezdci, vozy, všechno v jedné směsici. Jak by 
mohli v takovém stavu pochodovat? Jeden druhému 
bude překážet, pochodující krokem klusajícímu, klu
sající stojícímu na místě, vůz jezdci, osel vozu, voják 
od trénu hoplítovi. Když je pak dokonce třeba bojovat, 
copak to je možné při takovém nepořádku? Vždyť ti, 
kteří se musí před útočícími stábnont, jsou schopni 
ušlapat při svém ústupu hoplíty.

Ovšem když je ve vojsku pořádek, je to ten nejkrás
nější pohled pro přátele a nej protivnější pro nepřátele. 
Který přítel by neměl radost při pohledu na zástupy 
boplítů pochodujících v sevřeném útvaru? Který přítel 
by neobdivoval jezdce ženoucí se vpřed po oddílech? 
Koho z nepřátel by neobešla hrůza při sledování bop
lítů, jezdců, peltastů, luciŠtníků, prakovníků rozesta
vených podle pravidel a ukázněně poslouchajících své 
velitele? Když táhnou v pořádku, postupují všichni beze 
zmatku jako jeden muž, i když jich jsou desetitisíce,
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protože na každé místo, které se uvolní tím, že voják 
udělal krok vpřed, okamžitě vstoupí voják z další řady.

A z jakého jiného důvodu trojveslice s úplnou po
sádkou nahání strach nepřátelům a přátelům je radost
nou podívanou, než proto, že pluje rychle vpřed? Co 
jiného zajišťuje, že si lidé na lodi vzájemně nepřekážejí, 
než to, že sedí v určitém pořádku, podle určitého po
řádku se sklánějí nad vesly, podle urěitého pořádku se 
zaklánějí, podle určitého pořádku se naloďují a vylodují?

Nepořádek, to je podle mého, jako kdyby rolník na
házel na jednu hromadu ječmen, pšenici a luštěniny, 
a až by si potom chtěl připravit ječnou placku, pšeničný 
chléb nebo hrachovou kaši, musil by si příslušné plodiny 
vybírat, místo aby si je vzal z oddělených hromad při
pravených k okamžitému použití.

A proto, milá manželko, jestliže si nepřeješ takový 
zmatek, ale chceš umět přesně spravovat náš majetek, 
najít bez potíží mezi zásobami to, co je právě potřeba, 
a udělat mi radost, když tě o něco požádám, vyhledejme 
pečlivě místo vhodné pro tu kterou věc, uložme ji tam 
a pak naučme služku, aby ji odtamtud brala a zas ji 
tam ukládala. Tak budeme vědět, zda je náš majetek 
v dobrém stavu nebo ne, neboť samotné místo určené 
pro nějaký předmět jako by se po něm shánělo, kdyby 
tam nebyl, jediný pohled nám ukáže, kde je třeba ně
jaký zákrok, znalost umístění nám dá každou věc oka
mžitě do ruky, takže nám nechybí, když ji chceme 
použít.«

Jednou jsem vstoupil na velkou foiníckou loď, abych 
si ji prohlédl, a tam byl tak krásný a přesný pořádek, 
Sokrate, jaký jsem myslím nikde jinde neviděl. Spatřil 
jsem tam spoustu nářadí srovnaného v bezvadném po
řádku v neuvěřitelně malém prostoru. Při přistávání 
i při vyplouvání na moře je na lodi potřeba množství
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dřevěného nářadí i lan, při plavbě zase bohatá sou
pravy plachet, na obranu proti nepřátelským plavidlům 
je zas loď vyzbrojena mnoha válečnými stroji, veze 
s sebou také hodně zbraní pro posádku, pro každé 
družstvo má také úplnou jídelní soupravu, jakou po
užívají lidé doma. Kromě toho je až do posledního 
místečka naplněna zbožím, které majitel přepravuje, 
aby na něm vydělal.

Všechno to, co jsem vyjmenoval, bylo složeno na 
místě, které nebylo větší než průměrná místnost, do níž 
se vejde deset lehátek. Všiml jsem si, že všechny ty věci 
byly srovnány tak, aby jedna nepřekážela druhé a ne
bylo třeba je hledat, nebyly složeny ledabyle, takže by 
nebylo možné oddělit je od sebe a bylo by nutné ztrácet 
čas v případě nenadále potřeby.

Kapitánův zástupce, takzvaný první palubní důstoj
ník, jak jsem zjistil, znal umístění každého předmětu tak 
přesně, že mohl i na dálku říci, kde každý leží a v jakém 
množství, stejně tak jako ten, kdo zná abecedu, je scho
pen říci, kolik písmen má jméno Sókratés a jak jdou za 
sebou. Viděl jsem také,* pokračoval Ischomachos, ,že ve 
chvíli, kdy neměl zrovna co na práci, kontroloval všech
no, co je na lodi potřeba. Já jsem se té kontrole divil, 
a tak jsem se ho zeptal, co to dělá. On mi odpověděl:

»Pro případ, že by se něco stalo, cizinče, prohlížím 
všechno, co je na lodi, abych viděl, v jakém je to stavu, 
jestli něco nechybí nebo jestli není něco nevhodně ulo
ženo. To přece nejde, teprve tenkrát, když bůh rozpoutá 
bouři na moři, hledat potřebné nářadí nebo dát lidem do 
ruky takové, s kterým se špatně pracuje. Lajdákům bůh 
hrozí a trestá je. Člověk musí být moc rád, už když bůh 
nezahubí ty, kteří nic neprovedli, a když zachrání ty, 
kteří si počínají přesně tak, jak se sluší a patří, je to dů
vod k velké vděčnosti.«
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Na tento vzorný pořádek na té lodi jsem si vzpomněl 
a řekl jsem manželce:

»Byla by to od nás věru trestuhodná nedbalost, jestliže 
námořníci najdou místo na svých lodích, ať jsou sebe
menší, a dokážou udržet pořádek i ve chvílích, kdy jimi 
bouře prudce zmítá, a uprostřed největší hrůzy najdou, 
co potřebují, kdybychom my s našimi rozsáhlými skla
dišti na nejrůznější zboží v domě stojícím na pevné zemi 
nenašli pro každou věc vhodné místo, které bychom 
snadno nalezli. Nebylo by to od nás úplné šílenství?

To už jsem řekl, jak je výhodné, aby věci byly uloženy 
podle pevného pořádku, a jak je snadné najít v domě 
pro každou věc místo nejvhodnější pro její uložení. Jak 
krásný je pohled na řadu bot různého typu, když jsou 
srovnané jedna vedle druhé! Nebo na různé šatstvo od
děleně uložené! A stejně krásný je pohled na pokrývky, 
měděné nádobí, jídelní příbory! Ba i v tom, co by nějaký 
posměváček považoval za nejsměšnější věc na světě 
(vážný člověk by v tom nic směšného neshledával), to
tiž v pěkně rovnaných hrncích by se našla harmonie.

Všechny předměty zkrátka vypadají hezcí, když jsou 
uloženy pěkně v pořádku. Každý druh nářadí tvoří ja
kýsi sbor, a krásné jsou i mezery mezi jednotlivými 
předměty, protože jeden druhému nepřekáží. Je to stejné 
jako s kruhovým sborem: nejenže sám poskytuje krás
nou podívanou, ale i volný prostor uprostřed vyvolává 
dojem čistoty a krásy.

Jestli mluvím pravdu, o tom se můžeme přesvědčit, 
aniž nám z toho vzejde nějaká škoda, a ani to nebude 
stát mnoho námahy.

Není také třeba, má milá manželko, aby ses trápila 
pomyšlením, že bude těžké najít někoho, kdo nás poučí 
o místu vhodném pro ten který předmět a kdo nám 
bude připomínat, abychom každou věc dali správně tam,
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kam patří. Víme přece, že ať si vezmeš kterýkoli před
mět v domácnosti, je ho v celém městě desettisíckrát víc 
než u tebe doma, a přesto můžeš kterémukoli otrokovi 
poručit, aby šel do trhu a něco ti koupil, a žádného to 
nepřivede do rozpaků, protože každý ví, kam má pro 
kterou věc jít. Je to možné jen proto, že se každá věc na
chází na svém místě. Ale když někdo hledá někoho, kdo 
ho možná také hledá, často nechá dalšího hledání dřív, 
než ho našel, a to všechno jen proto, že si neřekli, kde na 
sebe budou cekat.<c

To je asi tak všechno, co si pamatuji z oné rozmluvy 
s manželkou o pořádku ve věcech v domácnosti a o je
jich udržování.4

9
Ischomachos projde s manželkou celý dům, společně 

roztřídí movitý majetek, určí vhodné místo 
pro uložení každé věci a najdou si svědomitou hospodyni. 
Manželka převezme dozor nad domácností a nad otroky.

A já jsem se ho zeptal:
, Jestlipak jsi měl dojem, Ischomachu, že je tvá žena 

ochotná poslechnout rad, které ses jí snažil dát?4

,Samozřejmě. Slíbila mi, že si to vezme k srdci, a bylo 
vidět, jak je spokojená, jako by našla východisko z ne
snází. Prosila mě také, abych co nejdříve všechno uspo
řádal podle zásad, s nimiž jsem ji seznámil.4

,A jak jsi jí to uspořádal, Ischomachu?4 zeptal jsem se 
ho znova.

,Takto. Především jsem považoval za vhodné ukázat 
jí, jaké zdroje příjmů má naše domácnost. Náš dům ne
hýří pestrou výzdobou, Sokrate, jednotlivé místnosti 
jsou však postaveny tak, aby se v nich daly co nejpo
hodlněji uložit zásoby, pro které jsou určeny. Každá
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jako by přímo zvala to, co do ní patří- Komora, umístěná 
na nejbezpečnějším místě, volala po uložení tobo, co je 
nejcennější, ať šlo o tkaniny nebo nářadí, suché míst
nosti po obilí, chladné po víně, světlé po takových čin
nostech a takovém nářadí, které potřebují světlo.

Potom jsem jí ukázal obytné místnosti, pěkně zaří
zené, chladné v létě, vyhřáté v zimě. Upozornil jsem ji 
na to, že celý dům je otevřen na jih, takže je jasné, že 
má v zimě hodně slunce, v létě hodně stínu*

Ukázal jsem jí také ženskou část domu, oddělenou 
od mužské části dveřmi zavřenými na klíě, aby se 
zvnitřku neodnášelo nic, co se nemá, a aby otroci ne- 
plodili děti bez našeho dovolení. Mají-li dobří otroci 
děti, jsou pak obvykle svým pánům oddanější, kdežto 
ožení-li se špatní, jejich sklony k špatnostem se ještě 
zvětši.

Když jsme skončili tuto prohlídku, dali jsme se do 
třídění našeho movitého majetku podle druhů. Nejdříve 
jsme dávali dohromady všechno, co je třeba k nábožen
ským obřadům. Potom jsme vybrali zvlášť ženské svá
teční oblečení, pak mužské oblečení sváteční i bojové, 
pokrývky v ženské části domu, pokrývky v mužské čás
ti, ženskou obuv, mužskou obuv. Dali jsme na jednu 
hromadu zbraně, na jinou nářadí na tkaní vlny, opět 
na jinou nástroje na zpracování obilí, na další kuchyň
ské nádobí a náčiní, dále všechno potřebné pro koupel, 
pro přípravu pečivá, pro stolnicení, všechno rozděleno 
podle toho, zda jde o věci denní potřeby nebo takové, 
kterých se užívá jen při zvláštních příležitostech.

Zvlášť jsme také dali zásoby na jeden měsíc a oddě
leně jsme uložili to, s cím se podle plánu mělo vystačit 
celý rok; tak se dá lépe kontrolovat, jak zásoby ubývají.

Když jsme takto všechny věci rozdělili podle druhů, 
roznesli jsme je na příslušná místa.
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Potom jsme nářadí, které otroci používají denně, na
příklad při výrobě chleba, při přípravě jídel, při tkaní 
a podobně, ukázali těm, kteří s ním pracují, s pokyny, 
kde má být uloženo, a s příkazem, aby je udržovali 
v dobrém stavu.

Věci, které se používají jen při slavnostních příleži
tostech, při přijímání návštěv nebo při pracích méně 
častých, jsme dali do správy hospodyni, ukázali jsme jí 
místo každého předmětu, všechno jsme detailně spočí
tali a sepsali a dali jsme jí rozkaz, aby z toho vydávala 
těm, kteří to budou potřebovat, aby vedla v patrnosti, 
co komu vydá, a až jí to zase vrátí, aby uložila každou 
věc tam, kde ji vzala.

Za hospodyni jsme po zralé úvaze ustanovili otrokyni, 
která se nám zdála nejstřídmější v jídle, pití, spaní i ve 
vyhledávání mužů, která kromě toho ukazovala nejlepší 
paměť, dávala pozor, aby se vyhnula jakékoli výtce pro 
nedbalost, a raději si hleděla získat odměnu za dobré 
služby. Naučili jsme ji také, aby k nám cítila důvěrnou 
náklonnost, tím že jsme se s ní dělili o své radosti, když 
jsme se z něčeho radovali, a že jsme se jí svěřovali i se 
svými bolestmi, když nás nějaké postihly. Výchovou 
jsme v ní probudili snahu přispět k rozkvětu naší do
mácnosti, neboť jsme ji seznamovali se svou hospodář
skou situací a dopřávali jsme jí podíl na zisku. Vštípili 
jsme jí také smysl pro spravedlivost tím, že jsme pro
kazovali víc úcty lidem spravedlivým než nespravedli
vým a poukazovali na to, že spravedliví žijí bohatším 
a svobodnějším životem než nespravedliví. I ji samot
nou jsme zařadili do této kategorie.

Kromě toho všeho, Sokrate, jsem své manželce pro
hlásil, že všechno to by nám nebylo nic platné, kdyby se 
ona sama osobně nestarala, aby každá vec zůstala na 
svém místě. Poučil jsem ji také, že v dobře organizova
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ných státech jsou občané toho názoru, že nestačí dát si 
dobré zákony, ale že si navíc volí strážce zákonů, kteří 
vykonávají dozor a vyslovují pochvalu tomu, kdo zákony 
dodržuje, kdežto toho, kdo je přestoupí, potrestají. Do
mlouval jsem manželce, aby se považovala i ona za ta
kovou strážkyni zákonů v naší domácnosti a hodnotila 
jednotlivé předměty, kdykoli to bude považovat za 
vhodné, tak jako velitel posádky hodnotí strážní muž
stvo a zkoumá, zda je všechno v pořádku, nebo jako rada 
hodnotí koně a jezdce, a aby jako královna chválila a od
měňovala podle své možnosti, co si chválu a odměnu 
zaslouží, a kárala a trestala to, co pokárání a trest potře
buje.

Poučil jsem ji také, že by nebylo správné, kdyby se cí
tila dotčena tím, že jí ukládám víc povinností při správě 
našeho majetku než otrokům, a poukázal jsem jí na 
fakt, že veškerá účast otroků na pánově majetku se ome
zuje na to, že ho nosí, že o něj pečují a že ho hlídají, ni
kdo z nich že ho však nemůže užívat, komu to pán ne
dovolí. Naproti tomu pánovi patří všechno, takže může 
každou věc použít podle své vůle. Proto ten, kdo má nej
větší užitek, když je jeho majetek bez úhony, a trpí nej
větší škodu, když je majetek ničen, musí se o něj také 
nejvíce starat/

Já jsem mu na to odpověděl,66 řekl Sókratés:
„ ,Milý Ischomachu, jakým způsobem ukázala žena 

svou dobrou vůli, když si tohle vyslechla?6

,Chceš vědět jak, Sokrate?6 řekl Ischomachos. Odpo
věděla mi, že jsem na omylu, jestliže si myslím, že jí 
svým poučováním o nutnosti starat se o majetek uklá
dám nějaký těžký úkol* Mnohem těžší prý by bylo, kdy
bych jí nařídil, aby se nestarala o své věci, než že se musí 
starat o potřeby naší domácnosti. Manželka tvrdila, že 
jde zřejmě o přirozený instinkt: jako je pro rozumnou



O HOSPODAŘENI 283

ženu snazší pečovat o své děti než nestarat se o ně, právě 
tak je podle jejího názoru pro rozumnou ženu příjem
nější pečovat o majetek, jehož vlastnictví přináší radost, 
než nestarat se o něj.4

10
Ischomachos přesvědčí manželku, ze se nemá líčit.

Když jsem uslyšel, jakou odpověď mu manželka dala,44 
pokračoval Sokrates, „řekl jsem:

,Na mou věru, Ischomachu, to je úplně mužská pova
ha, co nám tady u své manželky ukazuješ.4

,Abych ti tedy ukázal ještě jiné rysy její silné povahy, 
chtěl bych ti vypravovat o tom, jak jí jednou stačilo jen 
slyšet, co si přeji, a okamžitě mě poslechla.4

,Jaké jsou to rysy?4 zeptal jsem se. ,Povídej, neboť 
pro mne je mnohem větším potěšením prohlížet si před
nosti ženy z masa a kostí, než kdyby Zeuxis krásnou 
ženu namaloval a ukazoval mi ji.4

A tak Ischomachos začal:
, Jednou jsem se na ni díval, jak si upravuje obličej 

a používá při líčení velké množství olovnaté běloby, aby 
měla pleť ještě bělejší než ve skutečnosti, a líčidla z vol- 
ského jazyku, aby byla červenější, než doopravdy je, 
obula si také střevíce s vysokou podešví, aby vypadala 
vyšší, než je od přírody.

Zeptal jsem se jí:
»Pověz mi, má milá, zdalipak bys mě v tom společen

ství majetku považovala za hodnějšího lásky, kdybych 
ti ukázal, jaký je ten majetek doopravdy, nevychloubal 
se, že je větší než ve skutečnosti, a nic ti nezatajoval, 
nebo kdybych se pokoušel oklamat tě tvrzením, že mám 
víc, než je pravda, a podváděl tě tím, že bych ti ukazoval 
falešné peníze a náhrdelníky z pozlacených dřevěných
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kuliček, jako by byly pravé, a tvrdil ti o obyčejných 
látkách, že jsou barvené pravým purpurem?«

Bez váhání mi na to odpověděla:
»Nemluv tak a nebuď takový; kdybys byl takový, ne

mohla bych tč mít upřímné ráda.«
Já jsem pokračoval:
»A není to tak, má milá, že jsme se vzali, abychom 

byli jedno tělo a jedna duše?«
»Ríká se to tak aspoň,« připustila.
»A v tomto tělesném společenství bych se ti zdál hod

nější tvé lásky, kdybych se ti pokoušel nabídnout své 
tělo, jemuž má péče dodala zdraví a sílu, nebo kdybych 
se ti ukázal nalíčený rumělkou, s očima podmalovaný
ma, kdybych tě při styku takto klamal a tvému pohledu 
a tvému laskání nastavoval nějaké šminky místo své 
přirozené barvy?«

A ona prohlásila:
»Dotýkat se nějakého líčidla by pro mne rozhodně ne

bylo příjemnější než dotýkat se přímo tvé pleti, a stejně 
tak by mi nebylo milejší dívat se na nějakou barvu na
nesenou na tvář než na tvou vlastní barvu, a pohled na 
podmalované oči by mi nemohl způsobit takovou radost 
jako pohled na oči bez kosmetické úpravy, ale zdravé.«

A já jsem na to navázal:
»Buď tedy přesvědčena, milá manželko, že ani mne 

barva olovnaté běloby nebo volského jazyka nemůže 
nikdy působit takové potěšení jako tvá vlastní barva. 
Bohové nestvořili nic, co by bylo koním milejší než koně, 
skotu skot, ovcím ovce, a stejně nepovažují nic za pří
jemnější, než je čisté, nenalíčené lidské tělo. Takové pod
vody by snad mohly oklamat někoho cizího, aniž by bylo 
možné je odhalit, když však lidé, kteří se chtějí navzá
jem napálit, žijí pohromadě, nutně se to jednou musí pro
valit. Když vstávají, vyskočí z lůžka dřív, než mají čas
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se upravit, a to je prozradí, nebo je zahanbí pot, nebo je 
podrobí zkoušce slzy, nebo se objeví ve své pravé po
době, když vystupují z lázně.«4

,Při bozích, co ti na to odpověděla ?*
,Co mi odpověděla? Od té chvíle už nikdy nic takového 

nedělala a snažila se ukazovat se přede mnou ve své ne
falšované a přirozené kráse. Žádala mě, zda bych jí ne
mohl poradit nějaký prostředek, aby se krásná nejen 
zdála, ale aby opravdu byla krásná. A já jsem jí dal radu, 
Sokrate, aby neseděla stále jako nějaká otrokyne, ale 
aby se s boží pomocí pokusila chovat se jako opravdová 
dáma, aby se postavila ke stavu a učila to, co zná lip než 
kdo jiný, a sama se zas seznamovala s tím, co tak dobře 
nezná, aby dohlížela při pečení chleba, kontrolovala hos
podyni při rozdělování zásob a aby se přesvědčovala, 
má-li všechno na patřičném místě. Tak se mohla podle 
mého názoru starat o domácnost a současně měla zdravý 
pohyb. Řekl jsem jí ještě:

»Dobrým cvičením je také zadělávání těsta a hnětení, 
klepání a skládání šatstva a pokrývek. Budeš-li se takto 
cvičit, bude ti víc chutnat jíst, budeš zdravější a budeš 
mít opravdu lepší barvu.

Kdyby tě někdo srovnával s otrokyní, bude tvůj ze
vnějšek mnohem přitažlivější vzhledem k tomu, že jsi 
čistší a slušněji oblečená, zvlášť budou-li tvé laskavosti 
dobrovolné a ne vynucené podřízeným postavením. Pa
ní, které nikdy neopouštějí své křeslo, aby neztratily nic 
ze své důstojnosti, vystavují se nebezpečí, že budou po
čítány mezi kokety plné falše a klamu.«

Věř mi, Sokrate, že ještě dnes žije má žena tak, jak 
jsem ji to tenkrát naučil a jak jsem ti právě vyložil.6
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11
Ischomachův denní program: časně vstává, 

dohlíží na práci v polích a zajišťuje si růst majetku, 
pravidelně cvičí své tělo a tím pečuje o své zdraví 

a o přípravu pro vojenskou službu.

Já jsem mu na to řekl:
,Milý Ischo machu, pokud jde o činnost tvé manželky, 

myslím, že jsem toho zatím slyšel dost, a oběma vám to 
slouží k velké chvále. Ted už mi vypravuj zas o tom, co 
děláš ty. Pro tebe bude zadostiučiněním, budeš-li vy
kládat o věcech, které ti přinášejí ěest, a já ti budu velmi 
vděčen, budu-li slyšet podrobné vylíčení činnosti člo
věka po všech stránkách dokonalého a naucím-li se něco, 
jestli na to ovšem stačím/

Ischomachos řekl:
,Při Diovi, Sokrate, velmi rád ti popíšu svůj způsob 

života, abys mě mohl opravit, kdyby se ti zdálo, že si 
v něčem nepočínám dobře/

,Ale jdi,6 bránil jsem se, ,jakým právem bych mohl 
opravovat člověka ve všem zběhlého a ve všem dokona
lého já, který jsem považován za mluvku chodícího s hla
vou v oblacích a který jsem označován nadávkou chu
dák — to je ovšem ta nej nesmyslnější nadávka, jaká 
může být někomu dána.

Abych pravdu řekl, Ischomachu, taková výtka by mě 
dokázala připravit o poslední špetku sebevědomí, kdy
bych nebyl nedávno narazil na koně patřícího Níkiovi, 
tomu, který se sem přistěhoval z ciziny, neviděl, jak se 
kolem něho kupí množství zvědavců, a neslyšel všechno, 
co si o něm někteří lidé vypravovali.

Přistoupil jsem k jeho podkonímu a zeptal jsem se ho, 
jestli má ten kůň hodně peněz. On se na mne podíval, 
jako by mě pro tu otázku považoval za blázna, a řekl:
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»Kde by vzal kůň peníze?«
Mně bylo hned líp9 když jsem slyšel, že i chudý kůň 

může být dobrý, má-li od přírody dobré vlohy.
Protože se tedy i ze mne může stát dobrý člověk, vy

lož mi hezky podrobně, co děláš, abych tě mohl od zítřka 
začít napodobovat, pokud se mi podaří něco se z tvých 
slov naučit. Zítra je totiž den příznivý pro to, aby se 
člověk začal učit ctnosti.4

,Ty žertuješ, Sokrate,4 řekl Ischomachos. ,Přesto ti 
vysvětlím zásady, jimiž se podle svých možností po
kouším řídit se ve svém životě.

Myslím, že jsem pochopil, že bohové lidem nedovolili, 
aby se jim dobře dařilo, jestliže nevědí, co je třeba dělat, 
a jestliže se nepokoušejí dělat to, a i z těch, kteří jsou 
inteligentní a snaživí, dopřávají úspěch jen některým, 
kdežto jiným ne. Proto začínám tím, že ctím bohy a sna
žím se, pokud to je možné, vymodlit si na nich zdraví, 
tělesnou sílu, vážnost u spoluobčanů, lásku u přátel, 
čestné přežití válečných nebezpečí a zvětšení majetku 
poctivým způsobem.4

Po těchto slovech jsem se ho zeptal:
,Tobě tedy záleží na tom, Ischomachu, abys byl bohatý 

a abys měl hodně trápení, jaké přináší bohatství těm, 
kteří si s ním dělají starosti?4

,Přesně tak, Sokrate,4 souhlasil Ischomachos, ,záleží 
mi na tom, naČ se ptáš; je mi totiž příjemné vzdávat 
bohům úctu nákladným způsobem, pomoci přátelům, 
potřebují-li něco, a nedopustit, pokud to je v mezích 
mých možností, aby obec postrádala cokoliv, co jí může 
sloužit k ozdobě.4

,To jsou opravdu krásné zásady, Ischomachu, co tady 
vypočítáváš, a hodí se pro člověka velkých možností. 
A jak by ne? Je mnoho lidí, kteří nedokáží žít bez doža
dování se pomoci od druhých, je však také mnoho tako
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vých, kteří se pokládají za šťastné, mohou-li si opatřit 
sami to, co potřebují. Avšak ti, kteří jsou schopni nejen 
spravovat svůj dům, ale ještě něco ušetřit, takže mohou 
i ozdobit město a pomoci přátelům, jak ti nemají být 
považováni za muže řádné a mocné? Avšak chválit tako
vé spoluobčany,6 dodal jsem, ,je v mých možnostech tak 
jako v možnostech mnoha dalších lidí.

Ty mi ted vysvětli, Ischomachu, s čím jsi začal: jak 
peěuješ o své zdraví? Jak o tělesnou sílu? Jak to děláš, že 
se ti daří vyváznout se ctí z válečných nebezpečí? Vy
slechnout si něco o tvém umění, jak vydělávat, na to 
bude dost času až potom/

,Podle mne,6 vysvětloval Ischomachos, ,všechny tyto 
věci na sobě vzájemně závisejí. Když má člověk co jíst 
a po jídle cvicí, jak se má, myslím si, že si lépe udrží 
zdraví, že si víc upevní sílu; když se zabývá vojenskými 
věcmi, zachrání se bez újmy na své cti; pecuje-li správně 
a bez ochabnutí o svůj dům, je větší pravděpodobnost, 
že ho přivede k rozkvětu.6

Tu jsem ho přerušil:
,Sleduji te, Ischomachu, až k tomu bodu, kde ujišťu

ješ, že kdo se cvicí po jídle, kdo se stará o své záležitosti, 
kdo je stále čilý, má větší pravděpodobnost, že dosáhne 
svého cíle. Avšak jaké cvičení provozuješ, abys zvětšil 
své zdraví a svou sílu, jako průpravu ve věcech váleč
ných procházíš, jak se staráš o úspory, abys mohl být 
prospěšný svým přátelům a posílit stát, to bych od tebe 
rád slyšel.6

,Milý Sokrate,6 odpověděl mi na to Ischomachos, ,já 
jsem zvyklý vyskočit z lůžka tak časně, že ještě zastihnu 
doma ty, které z nějakého důvodu potřebuji vidět. Jest
liže mám nějaký zástoj ve městě, jdu ho vyřídit, a to je 
současně má procházka.

Nemám-li žádné nutné řízení ve městě, jede přede
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mnou můj otrok s koněm do polí a já cestou na své 
hospodářství vykonám procházku stejně příjemnou, jako 
kdybych se procházel pod podloubím kolem cvičiště. 
Když přijdu na svůj statek, tu pozorně sleduji své otroky 
při práci, ať už něco sázejí, nebo orají, nebo sejí, nebo 
sklízejí úrodu, a opravuji způsob jejich práce, jestliže 
znám lepší, než oni používají.

Potom si obyčejně vyskočím na koně a provádím ta
kové cviky, které se nejvíc podobají cvikům potřebným 
pro válku: nevyhýbám se stráním, srázům, příkopům 
ani vodním tokům a dbám co nejpečlivěji, abych ne- 
zchromil koně. Když skončím, sluha nechá koně vyválet 
v písku a odvede ho do stáje, odveze přitom ze statku 
do města, co potřebujeme. Já se vrátím domů, kus vždy 
jdu krokem, kus běžím, a pak si pořádně vytřu pot. 
Pak něco pojím, právě tolik, abych neměl přes den ža
ludek ani prázdný, ani příliš plný/

,Při HéřeP zvolal jsem, ,Ischomachu, to, co děláš, se 
mi líbí! Spojit v téže době, co slouží k zlepšení zdraví 
a upevnění síly, s cvičením vojenským a s péčí o bohat
ství, to všechno se mi zdá obdivuhodné. Dáváš také do
statečné důkazy o tom, že se každé té činnosti věnuješ 
jaksepatří: díky bohům tě vidíme takřka stále při dob
rém zdraví a v plné síle a víme, že se o tobě mluví jako 
o jednom z nejlepších jezdců a nejbohatších Athéňanů/ 

,Ale přestože tohle všechno dělám, Sokrate, mnozí me 
nespravedlivě pomlouvají — a ty sis myslil, že ti řeknu, 
že mě mnoho lidí označuje za dokonalého člověka/

, Já jsem se tě však chtěl zeptat, Ischomachu, na něco 
jiného: staráš se o to, abys mohl ospravedlnit své jednání 
před soudem a žádat ospravedlnění, kdyby bylo třeba?6

,Nezdá se ti, Sokrate, že po celý život nedělám nic 
jiného než tohle, totiž že se hájím, protože nikomu ne
křivdím, ale naopak mnoha lidem podle svých sil po
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máhám? Nezdá se ti, že mám i průpravu v žalováni lidí, 
protože udávám ty, kteří poškozují mnoho spoluobčanů 
v jejich soukromých zájmech i celý stát a nikomu nedě
lají nic dobrého?6

, Ješte mi prozraď, Ischomachu, zda se zabýváš i tím, 
jak se s takovými náměty vyrovnat ústním projevem?6

,Milý Sokrate,6 odpověděl mi Ischomachos, ,nikdy se 
nepřestávám cvičit v řečnictví. Hned poslouchám ně
kterého ze svých otroků, který žaluje nebo se hájí, a sna
žím se ho usvědčit, hned někoho napomínám nebo chvá
lím před přáteli, nebo se pokouším smířit některé ze 
svých známých a vysvětlit jim, že je pro ně prospěšněj
ší, budou-li přáteli, než aby byli nepřáteli.

V přítomnosti stratéga hned někomu něco vytýkáme, 
hned někoho hájíme, byl-li nespravedlivě obviněn, nebo 
si navzájem vyčítáme, když byl někdo nezaslouženě vy
znamenán. Často se také shromáždíme k poradě a vy
chvalujeme to, co chceme dělat, a kritizujeme to, co 
dělat nechceme. Ostatně už se mi také stalo, že jsem 
osobně musil přijít před soudce a byl jsem odsouzen 
k trestu nebo k pokutě.6

,A kýmpak, Ischomachu?6 zeptal jsem se. ,To jsem 
opravdu nevěděl.6

,Svou manželkou,6 odpověděl Ischomachos.
,A jak se před ní hájíš?6

,Když je v mém zájmu mluvit pravdu, pak to jde sa
mo, ale když by se mi hodilo zalhat, tu se mi, Sokrate, 
za boha nemůže podařit učinit ze slabšího důvodu sil
nější.6

A já jsem mu na to řekl:
,To je samozřejmé, Ischomachu, protože nemůžeš ze 

lži učinit pravdu.6
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12
Při výběru správce hledí Ischomachos na jeho znalosti, 

oddanost k pánovi a na dobré povahové vlastnosti, 
stále ho také kontroluje.

,Neodvažuji se zdržovat tě, Ischomachu/ řekl jsem mu 
potom, jestliže už chceš odejít/

,Ale ne, Sokrate, Zeus je můj svědek/ tvrdil Ischo- 
machos, ,nemohu odejít, dokud nebude trh nadobro 
u konce.6

,Při Diovi, ty se máš nějak moc na pozoru, abys ne
přišel o ten svůj titul dokonalého muže! Teď například, 
ačkoliv je pravděpodobné, že je řada záležitostí, které 
by si vyžadovaly, aby ses jim věnoval, cekáš tu na nějaké 
cizince, protože sis tu s nimi dal schůzku, aby ti nikdo 
nemohl vytknout, žes nedodržel slovo.6

,Ale to se nedá říci, Sokrate, že bych se nevěnoval 
svým záležitostem, o kterých mluvíš; mám přece na 
svých statcích správce.6

,A když potřebuješ, Ischomachu, nějakého nového 
správce/ zeptal jsem se lio, ,jak to děláš? Informuješ se, 
kde je někdo, kdo by byl schopen tuto funkci zastávat, 
a pokusíš se ho koupit, stejně tak jako když potřebuješ 
tesaře, informuješ se (aspoň si to tak představuji), kde 
by se dal nějaký nalézt, a pak se ho snažíš získat, nebo 
si sám své správce vychováváš?6

,Snažím se je sám vychovávat, Sokrate/ řekl Ischo- 
machos. ,Vždyť kdo má během mé nepřítomnosti stačit 
na to, aby se místo mne staral o mé záležitosti, co jiného 
potřebuje znát, než znám já sám? A jestliže já sám jsem 
schopen řídit práce na polích, musím umět i druhého na
učit to, co sám umím.6

,Takový člověk musí především chovat náklonnost 
k tobě a k tvé rodině, má-li být dostatečnou náhradou
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za tebe. Jaký prospěch můžeš cekat od sebevětších zna
lostí správcových, nebude-li tu náklonnost?4

,Žádný, sám Zeus to ví,4 odpověděl Ischomachos, ,a 
proto se snažím vychovat v něm především oddanost ke 
mně a k mé rodině.4

,Ale jak se ti, ve jménu bohů, podaří vychovat v ně
kom, ať je to kdokoli, oddanost k tobě a k tvé rodině?4

, Jsem k němu štědrý,4 vysvětloval Ischomachos,,kdy
koli mi bohové dopřejí něčeho dostatek.4

,Tím chceš říci, že v těch, kteří mají něco z tvého 
majetku, vznikne oddanost k tobě a oni si přejí, aby se 
ti dobře dařilo?4

, Já v tom vidím, Sokrate, nejúcinnější nástroj k zís
kání oddanosti.4

,A když ti bude oddán, Ischomachu, dokáže to udělat 
z něho schopného správce? Nevidíš, že všichni lidé jsou 
takříkajíc oddáni svým zájmům, a přesto mnozí z nich 
nejsou ochotni starat se o zabezpečení těch statků, které 
touží mít?4

,Při Diovi,4 tvrdil Ischomachos, ,když si chci z tako
vých osob vychovat správce, naučím je i tomu, jak se 
starat o věci.4

,A jak to chceš udělat?4 zeptal jsem se ho. , Já jsem si 
vždycky myslil, že vštípit někomu starostlivost vůbec 
není záležitost vyučování.4

, Jistě, Sokrate,4 potvrdil Ischomachos, ,není možné 
naučit všechny lidi bez výjimky, aby byli starostliví.4

,U kterých to je možné?4 zeptal jsem se. ,Řekni mi to 
jasně a tak, abys nic nevynechal.4

,Především, Sokrate, nedokážeš přimět ke starostli
vosti lidi, kteří jsou nestřídmí v pití. Opilství zaviní, že 
takový člověk zapomene na všechno, co se má dělat.4

,A to jen opilci nejsou schopni starat se o něco,4 zeptal 
jsem se, ,nebo i někteří jiní?4
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,Samozřejmě že jsou i jiuí,4 odpověděl Ischomachos,
,například ospalci. Kdo spí, sám nemůže plnit svě po
vinnosti a nemůže ani vést k plnění povinností druhé/

,Tedy to jsou jediní, kteří se nedokáží naučit, jak je 
nutno starat se o věci, nebo jsou kromě nich ještě další?4

,Já mám dojem,4 pokračoval Ischomachos, ,že ti, 
kteří jsou posedlí láskou, také nejsou schopni pochopit, 
že by se měli o něco starat víc než o lásku. Ono je to 
opravdu těžké najít nějakou naději nebo starost, která 
by byla sladší než starost o milovanou osobu, a není ani 
snadné najít tvrdší trest, než je odloučení od miláčka, 
když nastane povinnost. Proto se vzdávám i pokusu uči
nit správcem někoho z těch, o nichž vím, že mají takové 
sklony/

,A co ti, kteří mají rádi zisk, ti se asi nehodí k tomu, 
aby z nich byli vychováni dozorci nad zemědělskými 
pracemi/

,A to ne,4 odmítl Ischomachos můj názor, ,to opravdu 
ne, naopak takové je možno velmi snadno přivést k tomu, 
aby se o takové věci starali; stačí jen ukázat jim, že i oni 
z toho mohou mít zisk/

,A jak vyučuješ ty ostatní, aby se dokázali starat, o co 
chceš, jestliže jsou zdrženliví, jak na nich požaduješ, 
a ziskuchtiví v rozumných mezích?4

,To je zcela jednoduché, Sokrate. Když u nich vidím 
zájem, pochválím je a snažím se je odměnit, když však 
u nich zpozoruji nedbalost, pokusím se slovy i cíny tít 
je do živého/

,Teď už prosím tě nech být, Ischomachu/ požádal 
jsem ho, ,ten výklad o výchově k starostlivé péci, a vylož 
mi něco jiného, týkajícího se také výchovy: je možné, 
aby někdo od přírody nedbalý učinil jiné lidi pečlivý
mi?4

,To ne/ nesouhlasil Ischomachos, ,nebo aspoň ne víc,
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než aby někdo neznalý hudby vychovával z jiných hu
debníky. Když učitel něco špatně ukazuje, je přece těžké, 
aby se podle toho příkladu někdo něco nauěil správně, 
a stejně těžké je, aby se otrok stal pečlivý, když vidí 
nedbalost u pána.

Zkrátka abych to shrnul, myslím, že jsem nikdy ne
viděl u Špatného pána pořádné otroky, naopak u dob
rého pána špatné otroky jsem už viděl, avšak neprošlo 
jim to jen tak bez trestu. Kdo si chce vycviěit svědomité 
správce, musí sám být schopen dohlížet na jednotlivé 
práce a posoudit je, a když je nějaká práce vykonána 
dobře, musí být ochoten projevit své uznání tomu, kdo 
je za ni zodpovědný, a nesmí váhat po zásluze potrestat 
nedbalce.

Mně se zdá,6 uzavřel Ischomachos svůj výklad, ,že 
opravdu sedí odpověď připisovaná jednomu barbarovi. 
Když perský král přišel na pěkného koně a chtěl, aby se 
hodně brzy spravil, zeptal se jednoho z těch, kteří byli 
pokládáni za znalce koní, co zajistí nejrychlejší splnění 
jeho vůle, a ten prý mu dopověděl: „Pánovo oko.66 Já 
si myslím, Sokrate, že i v jiných věcech pánovo oko je 
nejlepší prostředek, jak je učinit krásné a dobré.6

13
Ischomachos vštěpuje svým správcům odborné znalosti 

i umění, jak poroučet druhým.

,Když se ti tedy podařilo nezvratně přesvědčit někoho, 
že se musí starat o to, o co chceš, aby se staral, bude už 
schopen zastávat službu správce, nebo bude třeba vy
školit ho ještě v necem, má-li se z něho stát řádný správ
ce?6

Ischomachos odpověděl:
, Ještě mu chybí znalost toho, co má dělat, kdy to má
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dělat a kde; správce bez takových znalostí by nebyl o nic 
užitečnější než lékař, který by se staral o nemocného 
a navštěvoval ho ráno i večer, ale nevěděl by, co má dě
lat, aby to nemocnému pomohlo/

,A až se naučí, j ak je třeba jednotlivé práce vykonávat, 
bude mu ještě něco chybět, nebo už bude dokonalým 
správcem?4

, Já si myslím,4 odpověděl Ischomachos, ,že se musí na
učit poroučet dělníkům.4

,A tak budeš zas ty sám dávat svým správcům pouče
ní, jak získat obratnost v poroučení?6

,Aspoň se o to pokouším,4 řekl Ischomachos.
, Jakou máš prosím tě metodu, když je učíš poroučet 

lidem?4 zeptal jsem se ho.
A on mi odpověděl:
,Špatnou, Sokrate, moc špatnou, takže se možná budeš 

smát, až ji uslyšíš.4
,Milý Ischomachu, na těchto věcech není nic k smíchu. 

Kdo dokáže naučit, jak poroučet lidem, ten zřejmě do
káže i udělat z lidí dobré pány, a kdo tohle dokáže, do
kázal by vychovat i lidi schopné kralovat; následkem 
toho ten, kdo tohle umí, není, aspoň podle mého názoru, 
hoden posměchu, ale velké chvály.4

,Ostatní tvorové, Sókrate, se učí poslouchat pomocí 
dvou zákroků: pomocí trestu, když se pokusí o neposluš
nost, a pomocí odměny, když vykonají ochotně rozkaz. 
Hříbata se například ucí poslouchat svého cvicitele tak
to: když jsou poslušná, dostávají něco dobrého, a když 
jsou neposlušná, mají z toho nepříjemnosti, dokud se 
nepodřídí vůli cvicitelově. Štěňata, která stojí svou in
teligencí i schopností se vyjadřovat tolik pod Člověkem, 
učí se podle stejné metody běhat dokolečka, dělat pře
mety a mnoho jiných kousků. Jsou-li poslušná, dostanou 
něco, co mají ráda, jsou-li nedbalá, jsou trestána.
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U lidí je možno použít navíc i rozumových důvodů, 
když je chceme přivést k poslušnosti: ukážeme jim, že je 
to v jejiclx zájmu, aby poslechli, pro otroky je však účin
nou výchovou k poslušnosti metoda považovaná za 
vhodnou u zvířat: když uspokojíš jejich mlsnost něčím, 
co mají rádi, pořídíš s nimi hodně. Kdo je ctižádostivý, 
je podněcován i pochvalou — některé povahy žízní po 
chvále přinejmenším stejně silně jako jiné po jídle a pití.

Jsem přesvědčen, že pomocí těchto prostředků dokážu 
přivést lidi k větší poslušnosti, a proto s nimi seznamuji 
i ty, z nichž chci udělat své správce, a pomáhám jim 
ještě jiným způsobem.

Oblečení a obuv, kterou musím poskytnout svým děl
níkům, nedávám zhotovovat ve stejné kvalitě, ale ně
které kusy horší, jiné lepší, aby bylo možné odměnit 
zdatnějšího něčím lepším a horšímu dělníkovi dát něco 
méně hodnotného.

Jsem totiž silně nakloněn víře, Sokrate, že ti dobří 
ztrácejí chuť k práci, když vidí, že oni vykonali práci, 
a ti, kteří se nechtějí ani namáhat, ani riskovat, když to 
je třeba, jsou odměněni stejně jako oni.

Proto jsem přesvědčen, že vůbec není dobré zacházet 
stejně s dělníky dobrými a špatnými, a jsem spokojen, 
když vidím, že některý správce při rozdělování dává těm 
nej zdatnějším to nejlepší, kdežto když zpozoruji, že si 
někdo vysluhuje nějakou laskavost lichocením nebo ně
jakou jinou nicotnou úsluhou, nepřejdu to bez povšim
nutí, ale potrestám takového Člověka a pokouším se ho 
poučit, že jeho způsob jednání poškozuje jeho vlastní 
zájmy/
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14
Trestáním špatných a odměňováním dobrých ucí 

Ischomachos své správce spravedlivosti.

Pak jsem zas mluvil já:
,A když se tedy ten tvůj člověk, Ischomachu, stane 

schopným poroučet tak, aby ho lidé poslouchali, pova
žuješ ho už za dokonalého správce, nebo i při přednos
tech, jak jsi je vypočítal, mu ještě něco chybí?4

,Ovšemže mu ještě něco chybí,4 odpověděl Ischoma- 
chos. ,Musí se mít na pozoru před pánovými věcmi a ne
smí krást. Vždyť kdyby se ten, kdo má pod mocí úrodu, 
odvážil zcizit z ní tolik, že by pak nestačila na uhrazení 
nákladů na pracovní síly, jaký zisk by byl z toho, kdy
bychom takového člověka nechali starat se o hospodář
ství?6

,Tak ty sám na sebe bereš úkol, že budeš učit této 
formě spravedlivosti?6

,Samozřejmě,4 ujistil Ischomachos. ,Nenalézám však 
u všech stejnou ochotu přijmout mé poučení. Proto si 
vypůjčuji některé zákony Drakontovy a některé Soló- 
novy a snažím se zavést své otroky na cestu spravedli
vosti. Tito zákonodárci,4 pokračoval, ,formulovali podle 
mého názoru mnoho zákonů jen proto, aby mohli učit 
této formě spravedlivosti. Je přece napsáno v zákoně: 
ať dá náhradu, kdo se dopustil krádeže, ať je dán do vězení, 
kdo se dopustil pokusu, ať je potrestán smrtíc kdo byl při
stižen při činu. Je tedy jasné, že takovými ustanoveními 
chtěli zajistit, aby statky nepoctivě nabyté nepřinesly 
zločincům žádný užitek.

Já tedy používám některých z těchto zákonů, přibí
rám k nim některé ze zákonů perského krále a pokouším 
se vychovat své otroky k poctivosti, ať mají v rukou co
koli. Zákony Drakontovy a Solónovy se omezují na třes-
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tání provinilců, naproti tomu zákony královy nejenže 
ustanovují tresty pro zločince, ale i odměny pro spraved
livé, a proto mnozí při pohledu na to, jak spravedliví zís
kávají větší bohatství než nespravedliví, drží na uzdě 
svou ziskuchtivost a vynakládají velké úsilí, aby v ničem 
nepřekročili zákon.

Jestliže pozoruji, že se někteří, přestože s nimi zachá
zím dobře, pokoušejí krást, považuji je za zachvácené ne
vyléčitelnou chorobou — hrabivostí a zbavím je jejich 
funkce.

Na druhé straně o kom se přesvědčím, že jedná po
ctivě nejen proto, že ho k tomu povzbuzují výhody, které 
mu plynou z jeho čestného jednání, ale protože touží po 
mé pochvale, s těmi jednám jako se svobodnými a nejen
že je obohacuji, ale chovám se k nim se stejnou úctou 
jako k řádným lidem. Já totiž soudím, Sokrate, že člo
věk ctižádostivý se lisí od ziskuchtivého tím, že ctižá
dostivý je ochoten kvůli cti a slávě podstoupit námahu, 
kde to je třeba, i vystavit se nebezpečí a vyhýbat se ne
poctivému zisku.6

15
Je lehké osvojit si správnou techniku zemědělské práce, 

neboť je snadná k naučení a dobří rolníci 
se ochotně dělí o své zkušenosti,

,Dobrá; ty jsi tedy vštípil tomu svému člověku přání, 
aby se ti všechno dařilo, vštípil jsi mu také snahu tento 
zdar zajistit i do budoucnosti, ty jsi ho také naučil, jak je 
třeba každou práci dělat, aby z ní byl větší prospěch, 
kromě toho jsi v něm vycvičil schopnost poroučet, navíc 
pociťuje radost, jakou bys pociťoval ty sám, může-li ti 
ukázat, že země přináší tu nejbohatší úrodu toho, co se 
v té které době sklízí; už se tě nebudu ptát, jestli mu
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ještě něco chybí, protože se mi zdá, že s těmito vlast
nostmi je to opravdu vynikající správce. Jen, prosím tě, 
Ischomachu, nezapomeň na jednu věc, které jsme se 
v našem rozhovoru jen dotkli/

,Na kterou?4 zeptal se Ischomachos.
,Tvrdil jsi,4 pokračoval jsem, ,že nejdůležitější je na

učit se, jak je třeba každou práci vykonávat, jinak není 
podle tvé řeči sebevětší pece k ničemu, když chybí zna
lost toho, co a jak se má dělat.4

Na to mi Ischomachos řekl:
,To na mně ted chceš, Sokrate, abych tě naučil země

dělské vědě?4

,Ano,4 přiznal jsem se, ,neboť tato věda činí boháče 
z těch, kteří ji ovládají, kdežto ty, kteří se v ní nevyznají, 
nutí žít v nouzi, ať se dřou sebevíc.4

,Dobrá, Sokrate, ted tedy uslyšíš, jakou přítelkyní 
člověka je tato věda. Je nejužitečnější, nejpříjemnější 
při provádění, nejkrásnější, nejmilejší bohům i lidem 
a nadto její osvojování je nejsnadnější — nejsou to 
všechno známky ušlechtilosti? Je to přece podobné, jako 
když mluvíme o ušlechtilých zvířatech: tak přece na
zýváme ta zvířata, která kromě své krásy, síly a užiteč
nosti mají ještě jednu výbornou vlastnost, dají se totiž 
člověkem snadno ochočit.4

,Milý Ischomachu, myslím, že jsem dostatečně poro
zuměl tvým výkladům o tom, jak je třeba vychovávat 
správce statku; mám dojem, že jsem pochopil, co jsi 
říkal o metodě, kterou používáš, abys v něm vypěstoval 
oddanost tvým zájmům, pečlivost, schopnost poroučet 
a spravedlivost.

Avšak to, co jsi řekl potom, že kdo se má řádně starat 
o zemědělské práce, musí poznat, co je třeba dělat, jak 
je třeba to dělat a kdy, to je myslím ten bod, který 
jsme v naší úvaze jen tak přeběhli. To je stejné, jako
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kdybychom řekli, že kdo chce umět psát podle diktátu 
a napsané po sobě přečíst, musí znát písmena. Po takové 
radě by mi bylo jasné, že je třeba znát písmena, ale toto 
poznání by ve mně, myslím, znalost písma ani trochu 
nezvětšilo.

Právě tak jsem ted i já snadno došel k přesvědčení, 
že kdo chce věnovat řádnou péci zemědělství, musí je 
znát, avšak tímto poznáním nestoupla ani o trochu má 
znalost toho, jak je třeba v zemědělství pracovat. Proto, 
kdybych se najednou rozhodl věnovat se zemědělství, 
myslím, že bych se podobal lékaři, který obchází ne
mocné a vyšetřuje je, ale vůbec neví, co by udělalo jeho 
nemocným dobře. Abych tedy nebyl takový jako tento 
lékař, seznam mě s tím, v cem spočívají tyto zemědělské 
práce.6

Ischomachos mě začal poučovat:
,Když se člověk ucí jiným vědám, Sokrate, moc se 

nadře, než se naučí tolik, aby si tím vydělal na živobytí. 
Zemědělství však není tak těžké k naučení: něco od
koukáš od pracujících, něco odposlouchás a hned tomu 
rozumíš, takže chceš-li, můžeš o tom i jiné poučovat. 
Já si myslím, že i ty ledacos znáš, aniž si to uvědo
muješ.

Odborníci v jiných vědách víceméně skrývají zá
kladní tajemství svého oboru, naproti tomu mezi země
dělci ten, kdo umí sázet lip než ostatní, má největší 
radost, jestliže se na něho druhý dívá, a právě tak kdo 
umí nejlíp sít; když se ho pak zeptáš na nějakou práci, 
kterou provedl dobře, vůbec před tebou nebude tajit 
svůj postup. Do té míry, Sokrate, zemědělství zušlech
ťuje povahu lidí, kteří je provozují/

,To je krásný úvod,6 pochvaloval jsem si, ,který ne
může vzít odvahu k otázkám tomu, kdo ho slyšel. Když 
je tedy tak snadné naučit se zemědělství, je to o důvod
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víc k tomu, abys mi o něm podrobně vykládal. Nemusíš 
se stydět za to, že vykládáš snadnou vědu, mnohem víc 
bych se měl stydět já, že ji neznám, zvlášť když je tak 
užitečná.6

16
O způsobu, jak poznat kvalitu pozemku, 

a o obdělávání půdy.

,Nejdřív bych ti chtěl ukázat, Sokrate, že není nic 
těžkého v tom, co je považováno za nejsložitější problém 
zemědělství těmi, kteří o něm vykládají teoreticky 
8 mnoha podrobnostmi, ale v praxi se v něm vyznají 
pramálo. Podle nich ělověk, který chce být řádným 
zemědělcem, musí nejdřív poznat povahu půdy.4

,To říkají dobře,4 přerušil jsem ho. ,Kdo neví, co se 
může z půdy urodit, ten podle mého názoru neví ani, 
co by měl zasít nebo nasázet.4

,To ovšem lze poznat i u cizího pozemku,4 řekl Ischo- 
machos, ,co se na něm může urodit a co ne, stačí všim
nout si, co se na něm sklízí a jaké stromy na něm rostou. 
Když to poznáš, nebudeš mít žádný prospěch z toho, 
budeš-li se stavět proti vůli boží, neboť budeš-li sít 
a sázet, co potřebuješ, rozhodně ti to nepomůže k získání 
nutných věcí víc, než když budeš pěstovat, co půda sama 
s chutí plodí a živí. Jestliže pak vinou lenosti majitelů 
pozemek nemá možnost ukázat, čeho je schopen, je 
často možno dovědět se něco o povaze půdy spis ze 
sousedních pozemků než od souseda.

Dokonce i když leží ladem, prozradí pozemek svou 
povahu: když na něm rostou plané rostliny dobré ja
kosti, mohou na něm při dobrém ošetřování růst kul
turní plodiny dobré jakosti. Tak i lidé naprosto neznalí 
zemědělství mohou určit povahu půdy.4
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,Myslím, Ischomachu,6 řekl jsem mu, ,že o tomto bodu 
už jsem dostatečně poučen; už se nemusím vyhýbat ze
mědělství z obavy, že nepoznám kvalitu pozemku. 
Vzpomněl jsem si také na rybáře, na ty dělníky moře, 
kteří se nezastaví, aby se dobře rozhlédli, ba ani nezpo
malí jízdu, ale kdykoli při plavbě podle pobřežních polí 
zahlédnou nějaké plodiny na pevnině, bez váhání řeknou, 
který pozemek je dobrý a který je špatný, a jeden chválí, 
druhý haní. Musím při tom konstatovat, že se v tomto 
posudku kvality půdy většinou shodují se zemědělskými 
odborníky.6

,Tak odkud chceš, Sókrate, abych začal v tvé paměti 
vyvolávat znalosti zemědělství? Jsem si totiž jist, že 
velmi mnoho z toho, co ti budu vykládat o obdělávání 
půdy, už dávno znáš.6

,Myslím, Ischomachu, že bych se především rád na
učil, jak bych mel obdělávat půdu, kdybych chtěl 
sklidit hodně ječmene a pšenice — mám dojem, že to je 
přání hodné filosofa/

,Jestlipak víš, že pro setbu je třeba přeorat úhor?6

,Samozřejmě,4 ujistil jsem ho.
,A co kdybychom se dali do orání v zimě?6

,To by bylo všechno rozbahněné,6 řekl jsem mu.
,Tak myslíš, že by to bylo lepší v létě?6

,To zas bude půda tvrdá a potah s ní ani nehne.6
,Tak snad bude třeba začít s touto prací na jaře?6 

zkoušel mě Ischomachos dál.
,Přirozeně,6 přikývl jsem, ,neboť když se orá v této 

době, půda se nejlíp drobí.6
,A navíc, Sókrate, plevel, který se zaorá v této době, 

už může posloužit jako hnojivo, nemá však ještě semena, 
která by vyklíčila. Myslím, že i to už znáš, že má-li být 
úhor dobrý, nesmí na něm být žádné býlí a musí být 
co nejvíc vystaven slunečnímu žáru.6
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,Zajisté/ ubezpečil jsem ho, ,i to považuji za žádoucí.6
,Myslíš, že k dosažení takového výsledku je možno 

najít účinnější prostředek než v létě co nejcastěji obracet 
půdu?6

,To vím bezpečně/ odpověděl jsem mu, ,že není lepší 
způsob, jak dostat trávu na povrch, nechat ji uschnout 
žárem a půdu co nejvíc vypražit sluncem, než obdělat 
ji potahem v plném létě v polední době/

,A kdyby měli úhor připravovat lidé motykou, není 
jasné, že i tenkrát by bylo nutné zabývat se zvlášť 
půdou a zvlášť trávou?6

,Ano/ odpověděl jsem mu, ,tráva se má házet na 
povrch, aby uschla, a půda obracet, aby se i její sy
rová část sluncem vypálila/

17
O setí obilí.

,Vidíš, Sokrate, jak se shodují naše názory na úhor.6
,Jistěže ano/ potvrdil jsem.
,A pokud jde o setí, nemyslíš, Sokrate, že je třeba sít 

v tu dobu, kterou považovaly za nejvhodnější všechny 
předcházející generace, protože s tím měly dobré zku
šenosti, i všichni lidé, kteří takové zkušenosti získávají 
nyní? Když přijde podzimní cas, všichni lidé obracejí 
svůj pohled k bohu s očekáváním, že pošle na zemi déšť 
a umožní jim setí/

,Jistě, Ischomachu/ řekl jsem. ,A tak všichni vědí, 
že nemají sít do suché půdy, když je možno udělat to 
jinak, zřejmě proto, že je známé, kolik ztrát postihlo ty, 
kteří seli dřív, než je k tomu bůh vyzval/

,V tomto bodě mají tedy všichni lidé stejný názor,6 
řekl Ischomachos.

,Kde sám bůh dává poučení, tam mají všichni lidé
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shodné mínění,4 vyslovil jsem svůj názor. ,Stejně tak 
všichni bez výjimky soudí, že je lepší obléknout si v zimě 
teplejší šaty, když to je možné, právě tak jako všichni 
považují za dobré rozdělat oheň, mají-li dříví.4

,Avšak v tomto bodě, Sokrate, mnozí se liší svým 
názorem na to, zda je vhodnější sít na začátku období, 
nebo uprostřed, nebo na samém jeho konci.4

,Bůh nenechává probíhat rok podle neměnných zá
konů,4 upozornil jsem ho, ,ale v jednom roce je nej
vhodnější začátek, v druhém prostředek, v třetím konec.4

Tu se mě Ischomachos zeptal:
,A podle tvého názoru, Sokrate, je lepší vybrat si 

jeden z těchto termínů k setbě a držet se ho, ať už se 
má sít hodně, nebo málo, nebo začít sít na začátku ob
dobí a pokračovat v setí až do konce?4

A já jsem mu na to odpověděl:
,Já si myslím, Ischomachu, že nejlepší je rozložit do

bu setí na celé podzimní období. Podle mého názoru 
je totiž mnohem lepší mít vždy dostatečnou urodu než 
jednou velmi bohatou a podruhé nedostačující.4

,1 v tomto bodu, Sokrate, souhlasíš ty, žák, se mnou, 
svým učitelem, a ještě k tomu vyslovuješ tento názor 
dřív než já!4

Potom jsem se zeptal:
,A je to složité, rozhazovat semeno?4

,Rozhodně se na to podíváme zblízka, Sokrate. Že se 
rozsévá rukou, to jistě i ty víš.4

,Vždyť jsem to videi,4 vyjádřil jsem svůj souhlas.
,A někteří umějí rozhazovat semeno stejnoměrně, 

jiní ne.4
,Je k tomu tedy třeba cvičit ruku, tak jako ji cvičí 

kitharisti, aby byla schopná poslouchat vůli rozséva-
v £ce.

,0 tom není pochyb,4 potvrdil Ischomachos. ,Avšak
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předpokládejme, že jeden pozemek má půdu lehčí, druhý 
těžší.. .6

,Jak to myslíš?6 zeptal jsem se ho. ,Lehčí půdu po
važuješ za slabší, těžší za silnější?4

,Právě tak/ odpověděl, ,a ptám se tě, zdalipak dáš 
oběma typům půdy stejné množství semene, nebo kte
rému typu ho dáš víc.6

,Já se řídím touto zásadou: když jde o víno, tu čím 
je ušlechtilejší, tím víc vody se do něho přileje; když 
jde o nesení břemene, tu čím je nosič silnější, tím víc se 
mu naloží; když jde o živení určitého počtu lidí, tu čím 
je kdo bohatší, tím víc bych mu jich uložil živit. Vy
světli mi však, zda slabá půda zesílí jako soumaři, když 
se do ní vhodí víc zrna.6

Ischomachos se usmál a řekl mi:
,Ty jsi samy žert, Sokrate. Uvědom si toto: jestliže 

rozházíš semeno a zaoráš osení, které z něho vyklíčí, 
když má země hojnost výživy z nebe, stane se z něho 
potrava pro půdu a ta z něho získá sílu jako z mrvy. 
Jestliže však necháš půdu živit semeno až do té doby, 
kdy dozrají plody, tu těžko vyživí slabá půda bohatou 
úrodu až do uzrání. Stejně těžko slabá prasnice vyživí 
velké množství selat do plné síly.6

Já jsem z toho vyvodil závěr:
,Ty si tedy myslíš, Ischomachu, že do slabší půdy je 

třeba hodit menší množství semene?4

,To je samozřejmé, Sokrate, a ty jsi stejného názoru, 
protože prohlašuješ za svou zásadu, že je třeba nakládat 
menší břemeno každému, kdo je slabší.6

,A proč posíláte, Ischomachu, do osení dělníky, aby 
je okopávali?6

,Víš přece, že v zimě hodně prší.6
, Jakpak ne,6 souhlasil jsem.
,Předpokládejme tedy, že část obilí je zakrytá, jak
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Se přes ne přelilo bahno, a jinde zas některé kořeny 
byly proudem obnaženy. Často také díky vlhkosti spolu 
s obilím vyrazí tráva a udusí je/

,To všechno se může stát,4 připustil jsem*
,Nemyslíš, že v takové chvíli potřebuje obilí pomoc?4

,To jistě/ souhlasil jsem s ním.
,A cím je podle tvého názoru možno pomoci obilí 

zaplavenému bahnem?4

,Když se nakyprí půda/ řekl jsem.
,A když jsou kořeny obnažené?4

,Tím, že na ne nahrneme hlínu/
,A když plevel vyroste spolu s obilím a dusí je a ubírá 

mu výživu, právě tak jako když neužiteční trubci kradou 
včelám to, co svou prací nashromáždily jako zásobu 
potravy?4

,Při Diovi, je třeba vyplít plevel, tak jako je třeba 
vyhnat z úlu trubce/

,Už se ti tedy zdá v pořádku, že posíláme do pole 
lidi s motykami?4

,Ano,4 přiznal jsem se. ,Ale když už jsme u toho, 
musím myslit na účinek, jaký má dobře volené přirov
nání. Když jsi mi připomněl trubce, vyvolal jsi ve mně 
velký hněv proti plevelu, mnohem větší, než kdybys 
mluvil jen o plevelu/

18
0 žních, o mlácení a čištění obilí.

,Avšak přirozeným pokračováním setby je sklizeň. Nauč 
mě tedy i tomu, co znáš o sklizni/

,Beze všeho, jestli se ovšem neukáže, že i v tomto 
ohledu jsou tvé znalosti na stejné úrovni jako moje. 
Tedy: že je třeba obilí sekat, to víš/

,Proc bych to neměl vědět?4
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,A jak by ses při sekání obilí postavil, po větru, nebo 
proti vetru?6

,Proti větru ne/ řekl jsem, ,myslím, že sekat proti 
létajícím plevám a klasům není nic příjemného ani pro 
oěi, ani pro ruce/

,A žnul bys nahoře pod klasy, nebo dole při zemi?4

,Kdyby byla stébla krátká, žnul bych při zemi, aby 
bylo víc slámy. Kdyby byla stébla dlouhá, tu by mys
lím bylo správné žnout uprostřed, aby se lidé při mlá
cení a při převívání tolik nenadřeli zbytečnou prací, 
která není na nic třeba. Strniště se myslím může spálit, 
tím se pohnojí půda, nebo smíchat s chlévskou mrvou, 
a hned bude víc hnoje/

,Tak vidíš, Sokrate, ted jsem tě přistihl. Ty toho víš 
i o sklizni tolik co já/

,Zdá se, že ano,6 připustil jsem. ,Chtěl bych ještě 
zjistit, jestli rozumím i mlácení/

,To přece vis, že se při mlácení obilí používá dobytek?4

,Jak bych to nevěděl. Vím také, že to může být ho
vězí dobytek, mezci nebo koně/

,A co si myslíš, umějí tato zvířata jen vyšlapávat 
zrní z obilí, po kterém je nechávají přecházet?6

,Co jiného by mohl znát dobytek!6
,A kdo se má, Sokrate, starat o to, aby zvířata šla

pala tam, kde je třeba, a aby mlácení bylo rovnoměrné?6

,Zřejmě dělníci přidělení k mlácení. Tím, že budou 
obilí obracet a házet zvířatům pod kopyta, co ještě 
nebylo vymlácené, budou zajišťovat co nejrovnoměr
nější mlácení a co nejrychlejší vykonání práce/

,Vidíš, ani v tomhle nejsou tvé znalosti menší než 
moje/

,A potom, Ischomachu, budeme musit obilí vyěistit 
převíváním/

,A teď mi řekni, Sokrate/ pokračoval Ischomachos,
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jestlipak víš, že začneš-li s převíváním od té strany 
mlatu, odkud fouká vitr, roznesou se ti plevy po celém 
mlatu?4

,To ani jinak nejde,4 odpověděl jsem mu.
,Je tedy přirozené, že napadají na zrní.4
,Jistě, protože by musily letět velký kus nad obilím, 

kdyby se měly hromadit v prázdné části mlatu.4 
- ,A co kdyby se začalo s přehazováním obilí na té 
straně, kam fouká vítr?4

,To je jasné,4 odpověděl jsem mu, ,že by se pak plevy 
shromažďovaly v plevníku.4

,A až vyčistíš zrní až do polovičky mlatu, necháš čisté 
obilí rozházené na mlate a budeš dál přehazovat plevy, 
nebo se budeš snažit naházet obilí už přefoukané dopro
střed mlatu na hromadu zabírající co nejmíň místa?4

,Samozřejmě že naházím vyčištěné obilí na hromadu, 
aby plevy a sláma létaly přes ni na prázdnou část mlatu 
a abych nemusil tytéž plevy přehazovat dvakrát/

,Milý Sokrate,4 zvolal s uznáním Ischomachos, ,ty bys 
mohl i druhé poučovat o tom, jak vyčistit obilí co nej
rychleji!4

,Ale já jsem si ani neuvědomoval, že to vím! A tak 
už se chvíli ptám sám sebe, jestli náhodou neumím 
i odlévat zlato, hrát na píšťalu a malovat, aniž bych 
o tom věděl. Pravda, nikdo me těmto věcem neučil, tak 
jako mě neučil zemědělství, pozoruji však řemeslníky, 
jak se zaměstnává každý svou prací, právě tak jako 
zemědělce při jejich práci.4

,Proto jsem ti už dávno říkal,4 připomínal mi Ischo- 
machos, ,že i z toho důvodu je zemědělství nejuŠlechti- 
lejší činnost, protože je nejsnazší k naučení.4

,Ale to já dobře vím, Ischomachu,4 musil jsem mu dát 
za pravdu. ,Vždyť jsem znal všechno, co se týká setí, 
a neuvědomoval jsem si, že to znám.4
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19
O vysazování ovocných stromů a vinné révy.

Chvála zemědělství.

,A patří k zemědělství i sadařství?6 zeptal jsem se potom.
,Ovšem,6 potvrdil mi Ischomachos.
,Jak je to možné,6 podivil jsem se, ,že toho tolik vím 

o setí, kdežto o pěstování stromů nevím vůbec nic?6 
,Opravdu nevíš?6 ujišťoval se Ischomachos.
,Co bys chtěl? Nevím ani, do jaké půdy se mají sázet, 

ani jak hluboké jámy se mají pro ně kopat, ani jak da
leko od sebe se mají sazenice dávat, ani jak mají být 
zasazeny, aby rostly co nejlíp.6

,Tak pojď, já tě poučím o tom, co neznáš. Jsem pře
svědčen, že jsi už viděl, jaké jámy se kopou pro stromky.6 

,Už často,6 potvrdil jsem.
,Videi jsi, že by některá byla hlubší než tři stopy?6 
,Nikdy, dokonce ani takovou, která by měla pňltřetí 

stopy.6
,A jámu širší než tři stopy jsi viděl?6 
,Také ne, ba ani dvě stopy širokou.6 
,Teď mi řekni ještě tohle: viděl jsi jámu, která by 

nebyla ani stopu hluboká?6

,Ne, ani takovou, která by měla jen půldruhé stopy. 
Vždyť kdyby byly rostliny zasazeny příliš mělko, vy
kopaly by se při okopávání.6

,Tak vidíš, Sokrate, zas jedna věc, kterou znáš dobře: 
nekopou se jámy hlubší než půltřetí stopy a mělcí než 
půldruhé stopy.6

,To přece musí vidět každý, vždyť to přímo bije do
v / 4

OC1.

,A dokážeš pouhým pohledem rozeznat suché stano
viště od vlhkého?6

,Zdá se mi, že suché jsou pozemky kolem Lykabéttu
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a jim podobné, vlhké ve Falérské nížině a jim podobné/
,A v jaké půdě bys vykopal hlubokou jámu, kdybys 

sázel stromek, v suché, nebo ve vlhké?6

,Samozřejmě že v suché/ odpověděl jsem, ,protože 
kdybych kopal do hloubky ve vlhké půdě, přišel bych 
na vodu, a ve vodě se sázet nedá/

,Co říkáš, je správné/ schválil Ischomachos. ,Tak 
jámy bychom už měli vykopané. Jestlipak sis někdy 
všiml, jak je třeba klást sazenice do jámy jednoho 
i druhého typu?6

,Ano/ odpověděl jsem.
,Když budeš chtít, aby sazenice vinné révy rostly 

hodné rychle, myslíš, že hodíš-li dospodu trochu země 
už zpracované, umožní tato měkká vrstva, aby kořeny 
lépe prorůstaly do tvrdé půdy, než kdyby rostly mrtvou 
zemí?4

,To je jasné, že poroste rychleji zemí už zpracovanou 
než mrtvou/

,Je tedy třeba dát pod sazenice tuto vrstvu země/
,Jakpak ne/ řekl jsem.
,Myslíš, že zasadíš-li sazenici tak, že bude celá ve 

svislé poloze, obrácená k nebi, pustí lip kořeny, než 
položíš-li ji trochu šikmo do země, která byla dána na 
dno jámy, takže bude ležet jako obrácené gamma?6

,Ten druhý způsob bude lepší, neboť tak bude víc 
pupenů pod zemí. Vidím, že nad zemí vyrážejí z oček 
výhonky, a usuzuji z toho, že i pod zemí to je stejné. 
Když tedy pod zemí vyroste hodně kořenových vý
honků, myslím, že rostlina rychle poroste a zmohutní/

,1 v tomto bodě máš stejné názory jako já. A co bys 
udělal se zemí kolem rostlinky, jen bys ji tam nahrnul, 
nebo bys ji důkladně ušlapal?6

,Rozhodně bych ji upěchoval/ řekl jsem mu. ,Když 
nebude dostatečně zpevněná, jsem si jist, že by se při
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dešti nakypřená půda proměnila v bláto a za slunečného 
počasí že by vyschla až do hloubky, takže by rostliny 
buď vlivem vlhka shnily, nebo vlivem sucha uschly, 
protože by se kořeny spálily/

,Jak sázet révu, Sokrate, v tom jsi tedy se mnou 
úplně zajedno/

Pak jsem mu položil další otázku:
,A co smokvoň, ta se má sázet stejným způsobem?6

,Ano/ ujistil mě Ischomachos, ,a i všechny ostatní 
ovocné stromy. Jestliže je tato metoda dobrá pro pěsto
vání révy, proč bys ji měl odmítat pro jiné kultury?6

,A jak budeme sázet olivu, Ischomachu?6

,Ty me chceš ještě zkoušet, třebaže znáš všechno 
výborně. Pro olivu se kopou hlubší jámy, toho sis přece 
všiml, vždyť se kopou nejcastěji podél cest; a všiml sis 
také, že u všech odnoží je ponechán kousek dřeva 
z kmene, že všechny odnože mají vrcholek pomazaný 
blátem a že jsou rostlinky seshora přikryty.4

,Toho všeho jsem si všiml/ přisvědčil jsem.
,Když sis všiml i toho, co tedy neznáš? Nevíš snad, 

jak bys na to bláto položil hliněný střep?6

,Zeus je můj svědek, Ischomachu/ ujistil jsem ho, 
,že znám všechno, o čem jsi tady mluvil, ale musím zas 
myslit na to, proč jsem ti před chvílí, když ses mě jen 
tak všeobecně ptal, umím-li sázet stromy, řekl, že ne. 
Byl jsem totiž přesvědčen, že bych nedokázal říci ani 
slovo o způsobu, jak se má sázet, ale když ses mě začal 
bod za bodem vyptávat, tu se mé odpovědi, jak tvrdíš, 
shodují s tvými názory — a ty platíš za vynikajícího 
zemědělce! To snad je, Ischomachu, vyučování totožné 
s vyptáváním? Já teď chápu, jak ses mě na každou jed
notlivost ptal: procházel jsi se mnou tím, co znám, uka
zoval jsi mi, že je tomu podobné to, co jsem si myslil, 
že neznám, a tím jsi mě přesvědčil, že i tohle znám/
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,To tedy kdybychom mluvili o stříbrných mincích/ 
zeptal se Ischomachos, ,a já se tě zeptal, zda je některá 
z nich pravá, nebo falešná, mohl bych tě přesvědčit, že 
jsi schopen rozeznat pravě mince od falešných? A kdy
bychom mluvili o hráčích na píšťalu, mohl bych tě pře
svědčit, že umíš hrát na píšťalu, a obdobně kdybychom 
mluvili o malířích a jiných podobných umělcích?4

,Možná že ano,6 řekl jsem, ,když už jsi me přesvědčil, 
že rozumím zemědělství, třebaže vím, že mě nikdo nikdy 
tomuto oboru neučil.6

,Ne, Sokrate, to je něco jiného,6 odporoval mi Ischo- 
machos. ,Já jsem ti přece už dávno řekl, že zemědělství 
je obor tak blízký lidem a tak snadný, že stačí jen se 
dívat a poslouchat, a hned tě seznámí se svými tajem
stvími. Kromě toho nám dává samo od sebe mnoho 
poučení o tom, jak se mu věnovat tím nejlepším způ
sobem. Tak například když se réva šplhá po stromech, 
které rostou blízko ní, poučuje nás tím, že jí máme dát 
oporu; když rozprostírá listí v době, kdy jsou hrozny 
ještě malé, učí nás zastiňovat ty partie, které jsou v té 
době vystaveny slunci; když pak přijde čas, kdy její zrna 
sládnou pod slunečními paprsky, shazuje listy a upozor
ňuje nás tím, že je třeba ji zbavit listí a urychlit tím 
zrání; když nám konečně ve své plodnosti ukazuje ně
které hrozny už zralé, jiné ještě trochu trpké, připomíná 
tím, že je musíme sklízet postupně, jak se to dělá s fíky: 
odebrat vždy ty dozrálé.6
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Zemědělci se od sebe lisí svou pracovitostí a péčí, 

s níž se starají o hnojení, zlepšování polí, 
pracovní využití dělníků, nákup pozemků zanedbaných 

a jejich prodej, když je zkvalitnili.

Já jsem mu na to řekl:
,Když je to, Ischomachu, tak snadné naučit se všech

no, co souvisí se zemědělstvím, a všichni vědí stejně 
dobře, co je třeba dělat;, jak to že nemají všichni stejný 
úspěch, ale jedni žijí v dostatku a ještě mohou leccos 
uložit, druzí si nemohou dopřát ani to nejnutnější a mu
sejí si dokonce vypůjčovat?4

,Já ti to, Sokrate, povím,4 řekl Ischomachos. ,Znalost 
nebo neznalost zemědělců nemá žádný vliv na to, zda 
žijí v blahobytu nebo v nedostatku. Nikde bys neslyšel 
tvrzení, že hospodářství přišlo na mizinu, protože ne
bylo všude zaseto stejnoměrně, nebo protože řady stromů 
nebyly vysázeny rovně, nebo proto, že někdo neznal 
vhodný pozemek pro pěstování révy a vysázel ji na 
neplodném místě, nebo proto, že někdo nevěděl, že je 
dobré obdělat úhor dřív, než se oseje, nebo konečně pro
to, že někomu nebylo známé, že je pro zemi dobré smí
sit s její prstí hnůj.

Mnohem spíš uslyšíš, že tenhle člověk nesklízí ze svého 
pozemku žádné obilí, protože se nestará o zasetí nebo 
o pohnojení, nebo že druhý nemá žádné víno, protože 
se nestará, aby vysázel révu, nebo aby mu ta, kterou 
má, plodila, nebo že další nemá ani olej, ani fíky, protože 
se o to nezajímá a nedělá nic, aby něco takového měl.

A právě v tom je, Sokrate, rozdíl mezi jednotlivými 
zemědělci, z toho také vyplývá i rozdíl ve výsledcích 
jejich práce mnohem spíš než z vynalezení nějakého 
chytrého pracovního postupu.
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Totéž platí i pro velitele vojska; jestliže mají v urči
tých vojenských operacích někteří větší úspěch, jiní 
menší, nezáleží to na rozdílné inteligenci, ale spíš na 
tom, že své činnosti věnují nestejnou péči. Zásady jsou 
známé všem velitelům i velké části prostých vojáků, 
ovšem někteří velitelé je v praxi uplatňují, jiní ne.

Všichni například vědí, že za pochodu nepřátelskou 
zemí je lepší vést vojsko v takovém pochodovém tvaru, 
aby bylo možno v případě potřeby bojovat za nejlepších 
podmínek. To je obecné pravidlo, avšak někteří se jím 
řídí, jiní ne.

Všichni vědí, že je lepší stavět stráže před táborem 
ve dne i v noci, avšak i v tomhle jsou někteří pečliví 
a stráže stavějí, jiní si s tím nedělají žádné starosti.

Jindy zas je třeba projít soutěskou; jistě by bylo 
těžké najít člověka, který by nevěděl, že je v takovém 
případě výhodnější napřed obsadit strategicky význam
ná místa. A i tady se někteří starají, aby to udělali, 
jiní ne.

Právě tak všichni říkají, že mrva je pro zemědělství 
to nejlepší, co může být, a vidí, že se tvoří sama, ale 
přestože vědí moc dobře, jak vzniká, a přestože to je 
tak snadné mít jí velké množství, jen někteří se starají, 
aby jí měli dost, kdežto jiní se o to nezajímají.

A přitom bůh dává z nebe vodu, v každém příkopě je 
kaluž, ze země roste kdejaký plevel, kdo chce sít, musí 
z pozemku všechen plevel odstranit: stačí naházet do 
vody všechno to, co se vytrhá, aby nepřekáželo, a Čas 
sám už se postará o vznik toho, co dělá půdě dobře. 
Z každého plevele a z každé země vzniká přece ve sto
jaté vodě hnojivo.

I to znají všichni, jakou péči potřebuje pozemek, když 
je příliš vlhký, takže se na něm nedá sít, nebo příliš 
slaný, takže se na něm nedá vůbec nic pěstovat —■ že se
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voda dá odvést kanály a že se dá slanost půdy upravit 
přimíšením látek neslaných, vlhkých nebo suchých, 
avšak i s tím si jen někteří dají práci, jiní ne.

Dejme tomu, že se vůbec neví, jaký výnos může 
pozemek dát, že na něm není vidět ani plod, ani nějaká 
rostlina, že není možné získat o něm od někoho přesné 
informace: není pro kohokoliv mnohem snazší vyzkoušet 
si pozemek než koně nebo člověka? Země přece nepod
vádí, ale upřímně a podle pravdy ukazuje, co může 
a co ne.

Země také, aspoň se mi to zdá, dobře umožňuje zjistit, 
kdo za něco stojí a kdo ne, tím, že o tom podává údaje, 
které jsou snadno rozpoznatelné a pochopitelné. Tady 
se líní nemohou vymlouvat na to, že tomu nerozumějí, 
jako to je možné při jiných činnostech, protože všichni 
vědí, že se země dobře odvdečuje tomu, kdo s ní dobře 
zachází. Lenost při zemědělské práci je jasným důkazem 
špatné duše. Vždyť by se nikomu nepodařilo, aby pře
svědčil sám sebe, že je možné žít bez nezbytných potřeb, 
a kdo nezná žádné jiné výdělečné zaměstnání a nechce 
pracovat na polích, ten má zřejmě v plánu žít z krádeží, 
loupeží nebo žebrání, nebo je úplný blázen.

Jestli dá zemědělství nějaký výnos, nebo ne, když 
má statkář víc dělníků,4 pokračoval Ischomachos ve 
svém výkladu, ,to také hodné záleží na tom, dbá-li 
majitel na dodržování pracovní doby. Vždycky se z de
seti dělníků snadno najde jeden, který se dává včas do 
práce, a jeden, který od ní odchází předčasně. Necháš-li 
dělníky celý den pracovat ledabyle, lehko se ztratí po
lovina práce.

Stává se někdy, že když mají ujít cestu dlouhou dvě 
stě stadií dva lidé, oba mladí, oba zdraví, zvětší se vzdá
lenost mezi nimi i na sto stadií, protože jeden z nich má 
stále před sebou svůj cíl a bez přestání jde, kdežto druhý
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odpočívá, zastavuje se u studánek nebo ve stínu stromů, 
dívá se po krajině a oddychuje si na zdravém vzduchu* 
Stejně tak i při zemědělských pracích je velký rozdíl ve 
výsledku mezi člověkem, který vykonává, co mu bylo 
nařízeno, a mezi člověkem, který to nedělá, jen hledá 
výmluvy pro nesplnění úkolu a oddává se lenosti.

Mezi dobrou prací a naprostým nezájmem o to, co 
člověk dělá, je tak velký rozdíl jako mezi prací vůbec 
a úplnou nečinností.

Řekněme, že se okopává vinice, aby se odstranil 
plevel: když tam po okopávání roste tráva ještě víc 
a ještě větší, mohl bys to nazvat jinak než nedbalá 
práce?

Takovéhle věci ničí hospodářství mnohem víc než 
úplná nevědomost. Jestliže se výdaje, které musí hos
podářství uhradit, vůbec nezmenšují, avšak příjmy ze 
zemědělské práce nejsou dost velké, aby ony výdaje 
kryly, pak se nelze divit, když místo blahobytu dochází 
ke zchudnutí.

Ovšem pro ty, kteří jsou schopni starat se o své zá
ležitosti a usilovně se věnují obdělávání půdy, je tady 
výborný prostředek, jak si pomoci k bohatství.

Můj otec ho znal, sám ho používal a i mne s ním 
seznámil.

Nikdy nedovolil, aby se koupilo pole dobře obdělané, 
ale radil mi ke koupi takového pozemku, který je za
nedbaný a neobdělaný buď vinou nedbalosti, nebo ne
schopnosti majitelů. Říkal, že pole dobře obdělané stojí 
moc peněz a není možno zvýšit jeho hodnotu, a u Čeho 
se nedá zvýšit hodnota, z toho také není podle něho 
takové potěšení; soudil však, že člověk má největší ra
dost z toho, co má nebo co vychovává, když se to dá 
stále ještě zlepšit. Na ničem se nedá víc zlepšit než na 
pozemku, když ležel ladem a zúrodňuje se.
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Ujišťuji te, Sokrate, že jsme hodnotu už mnoha po
zemků zvětšili mnohonásobně ve srovnání s dřívější 
hodnotou.

Tato metoda je tak výhodná, Sokrate, a tak snadná 
k naučení, že až ji teď ode mne uslyšíš, budeš ji znát tak 
dobře jako já a budeš ji moci naučit i někoho jiného, 
jestliže budeš chtít. Můj otec se ji od nikoho nenaučil, 
ani si nelámal hlavu s jejím vynalezením. On tvrdil, že 
to byla jeho láska k zemědělství a k práci, co ho přived
lo k touze po takovém pozemku, kde mohl něco dělat 
a současně najít užitek a ukrácení dlouhé chvíle. Já 
si myslím, Sokrate, že by se v celých Athénách nenašel 
druhý člověk, který by měl tak rád zemědělství jako 
můj otec/

Když jsem vyslechl tato jeho slova, zeptal jsem se ho:
,A nechával si tvůj otec všechna pole, jejichž hodnotu 

takto zvětšil, nebo je prodával, když byl někdo ochoten 
dobře je zaplatit?6

,Ale prodával je,6 odpověděl mi Ischomachos, ,hned 
však koupil zas jiné pole, neobdělané, tak velká byla 
jeho láska k práci/

,Zřejmě chceš říci, Ischomachu,6 řekl jsem, ,že tvůj 
otec byl od přírody tak zamilován do práce, jako jsou 
obchodníci zamilováni do obilí. Obchodníci mají totiž 
tak rádi obilí, že když uslyší, že ho je někde velké množ
ství, plují tam, aby je koupili, i když musí proplout 
mořem Egejským, Černým nebo Iónským, pak ho koupí 
co největší množství, naloží je na loď, na které sami 
plují, a vezou je přes moře. Když pak potřebují peníze, 
nevykládají je bezmyšlenkovitě v prvním přístavu, do 
něhož přijedou, ale dovezou je a prodají tam, kde slyšeli, 
že dosahuje nejvyšší ceny, a kde je lidé platí nejdráž. 
Tak nějak miloval zemědělství i tvůj otec, jak se zdá/

Na tato slova odpověděl Ischomachos:
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,Ty žertuješ, Sokrate; já myslím, že i ti, kteří si 
postaví dům, prodají ho a pak zas stavějí nový, po
ciťují lásku k domu.6

,Při Diovi, Ischomachu, já ti přísahám, že ti věřím, 
když říkáš, že všichni už od přírody pociťují náklonnost 
ke všemu, od čeho si slibují nějaký prospěch.6

21
Výnosnost hospodářství závisí na schopnosti majitele 

nebo správce k vydávání rozkazů.

Já jsem mu na to řekl:
,Ischomachu, já musím pořád myslit na to, s jakou 

obratností jsi dokázal vést celou argumentaci na pod
poru svého tvrzení. Na začátku jsi tvrdil, že zemědělství 
je zaměstnání, které se lze naučit nejsnáze ze všech, a 
všechno, co jsi od té chvíle řekl, mě dokonale přesvěd
čilo, že to je pravda.6

,Také že to je pravda, Sokrate!6 zvolal Ischomachos. 
,Avšak pokud jde o schopnost poroučet, společnou všem 
činnostem, ať jde o zemědělství, politiku, řízení domác
nosti nebo vedení války, v tom souhlasím s tebou, že se 
u lidí projevuje inteligence silně odstupňovaná.

Vezměme si například trojveslici; když se koná plavba 
po širém moři a je třeba veslovat po celé dny, někteří 
z předáků dokážou říkat a dělat takové věci, že povzbudí 
své lidi a oni se podřídí námaze docela rádi, druzí však 
jsou tak neobratní, že potřebují na ujetí stejné vzdá
lenosti dobu víc než dvojnásobnou. Ti první vystupují 
na břeh celí zpocení, ale pochvalují si jeden druhého, 
poháněč veslaře a veslaři poháněče, na druhých není 
vidět ani kapku potu, a přitom se na svého velitele 
dívají s nenávistí a on na ně také.

V tomto ohledu se od sebe liší i velitelé v armádě.
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Jedni z nich dovedou své vojáky tam, že nechtějí pod
stoupit ani námahu ani nebezpečí, poslouchat se jim ne
líbí a nechce, poslouchají jen z donucení a dokonce se 
ještě chlubí tím, jak svému veliteli odmlouvají. Takoví 
velitelé nejsou schopni ani probudit ve svých vojácích 
smysl pro cest, když něco špatně dopadne.

Jsou však i velitelé bohem nadaní, výborní, kteří umějí 
všechno. Když takový převezme tytéž vojáky, a třeba 
k nim přibere ještě další, jsou z nich najednou lidé, kte
rým by smysl pro čest nedovolil udělat něco, za co by se 
musili stydět, kteří jsou přesvědčeni o výhodách posluš
nosti, kteří jsou hrdí na svou disciplínu individuální i ko
lektivní a kteří jsou ochotni podstoupit námahu, když 
to je třeba.

Tak jako mají někteří jednotlivci vrozený sklon k prá
ci, právě tak je možno vidět, jak vzniká pod vlivem dob
rého velitele u celého vojska chuť pracovat i ctižádost, 
aby je velitel viděl při nějaké řádné činnosti.

Jestliže mají jednotky takovýto vztah k svým velite
lům, jsou pak i velitelé silní — ne ti, kteří jsou fyzicky 
silnější než jejich vojáci, kteří nejlíp házejí oštěpem 
a střílejí z luku, kteří mají nejlepší koně a vrhají se do 
nebezpečí v cele svých vojáků jako nejlepší jezdci a nej
lepší peltasti, ale ti, kteří dovedou své vojáky tak roz
pálit, že by za nimi šli i do ohně právě tak jako do jaké
hokoliv jiného nebezpečí.

Takovým patří právem název velkodušní, protože za 
nimi jdou tisíce dalších smýšlejících stejně jako oni, 
a právem se říká, že je silná paže toho, kdo postupuje 
s tolika pažemi ochotnými poslouchat ho, a opravdu je 
mocný tento člověk, schopný vykonat velké činy spíš 
svou inteligencí než svou silou.

Totéž je možno pozorovat i v soukromých záležitos
tech: jestliže představený, ať už je to správce, nebo do
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zorce, dokáže vyvolat ve svých lidech ochotu, horlivost 
a vytrvalost, pomůže ti k rozkvětu a zajistí ti velké bo
hatství.

Jestliže vsak, Sokrate, dělníci neukážou svou horli
vost, když se objeví na poli pán, který může stihnout 
i tím nejtěžším trestem špatného dělníka a odměnit nej
větší odměnou dělníka ochotného — k takovému pánovi 
necítím ten nejmenší obdiv.

Naproti tomu když staěí, aby pána jen spatřili, a hned 
je všechno v pohybu, každý je plný zápalu, jeden se 
snaží předstihnout druhého a každý chce být první — 
o takovém bych řekl, že má v sobe něco královského.

A to je myslím nejdůležitější v každé práci, k níž je 
potřeba lidí, a zejména v zemědělství. Nebudu však už 
říkat, že staěí vidět nebo jednou slyšet někoho poroučet, 
a už to umíš, ne, já tvrdím, že kdo to chce umět, potře
buje se vzdělávat, mít k tomu dobré sklony od přírody, 
a to nej důležitější, musí mu k tomu bůh pomáhat.

Abych pravdu řekl, já věřím, že to už není něco lid
ského, ale božského, tato schopnost poroučet tak, aby 
lidé ochotně poslouchali: je to nebeský dar, věnovaný 
zřejmě jen tem, kteří dospěli k pravé životní moudrosti. 
Ovládat poddané tyransky proti jejich vůli, to poskytují 
bohové podle mého zdání těm, které považují za hodné 
žít tak jako Tantalos, o němž se vypráví, že žije věěně 
v podsvětí ve stálém strachu, že zemře podruhé,644
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1
V rozhovoru s básníkem Simónidem ukazuje Hierón, 

ze samovládce má v každém ohledu mnohem méně ze života
nez prostý občan.

Jednou přišel k tyranovi Hierónovi básník Simónidés. 
Oba neměli právě nic naléhavého na práci, a tak se Simó
nidés obrátil na Hieróna se žádostí:

,,Nechtěl bys mi, Hieróne, povědět o něčem, co musíš 
ty znát lip než já?44

„A co to je,44 zeptal se Hierón, „co bych měl já vědět 
lip než ty, který jsi tak moudrý?“

„Já vím,44 řekl Simónidés, „že jsi byl kdysi prostým 
občanem a že teď j si samovládcem: protože znáš obojí 
způsob života z vlastní zkušenosti, je přirozené, abys 
znal lip než já, v čem se liší život vládce od života řado
vého občana, pokud jde o lidské radosti i trápení.44

„Proč jsi nepřipomněl také ty mně, jak to vypadá 
v životě prostého občana, když ty pořád ještě prostým 
občanem jsi? Pak bych ti, myslím, mohl nejlépe ukázat 
na rozdíly mezi oběma způsoby života.44 

Simónidés mu na to odpověděl takto:
„Pokud se, Hieróne, mohu spolehnout na svou zku

šenost, vnímají lidé příjemné i nepříjemné prostřednic
tvím očí jako pocitky zrakové, prostřednictvím uší jako 
počitky sluchové, prostřednictvím nosu jako vůně, pro
střednictvím úst při přijímání pokrmů a nápojů, a mi
lostné prožitky způsobem, který všichni známe. Zále
žitostí celého těla, jak já si to aspoň myslím, je posoudit,
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co je chladné nebo teplé, tvrdé nebo měkké, těžké nebo 
lehké, a vnímat to jako něco příjemného nebo nepříjem
ného.

Pokud jde o dobro a zlo, myslím, že někdy je vnímá
me jako něco příjemného, případně nepříjemného pouze 
duší, někdy duší i tělem současně.

Spánek pociťujeme jako něco příjemného, aspoň mám 
takový dojem, avšak jak a kdy a z jakého spánku tento 
pocit vzniká, v tom je myslím má nevědomost ještě vet
ší. A není to nic divného, jsou-li naše pocitky ve stavu 
bdělém zřetelnější než ve spánku.64

Hierón na to odpověděl:
„Milý Simónide, já věru nemohu říci, že by vládce po

ciťoval ještě něco jiného kromě toho, co jsi teď vyjmeno
val, takže stále ještě nevím, zda se jeho život v něčem 
liší od života prostého občana.66

Simónidés mu odporoval:
„Ale v tomto se liší: potěšení ze všech těchto příjem

ných věcí je u něho vždy mnohonásobnější, nepříjemného 
má mnohem míň.66

Hierón si povzdechl:
„To není pravda, Simónide. Bud ujištěn, že vládci 

mají radostí mnohem méně než obyčejní lidé žijící ve 
skromných poměrech, a tTápení mají mnohem víc a mno
hem těžší.66

„Nemám chuť věřit tomu, co říkáš,66 odpověděl Simó
nidés. „Kdyby to byla pravda, proč by tolik lidí usilo
valo o dosažení vlády, a ještě ktomu jsou to ti z nej
schopnějších! Proč by všichni záviděli vladařům?66

„Protože na to zaměřují svou pozornost, aniž by znali 
obojí poměry z vlastní zkušenosti. Pokusím se dokázat 
ti pravdivost svého tvrzení a začnu od zraku. Jestli se 
dobře pamatuji, i ty jsi odtud začal.

Když uvažuji o zrakových vjemech, zjišťuji, že tyrani
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jsou zkráceni. Všude je něco, co stojí za podívanou, 
v každé zemi něco jiného. Za vším tím soukromníci chodí, 
do těch měst, kam je táhne touha po podívané, i do 
slavnostních shromáždění, kde se soustředují věci, které 
se zdají lidem nejpozoruhodnější. Avšak vladaři si podob
né podívané příliš neužijí. Jít někam, kde jejich moc není 
větší než ostatních přítomných, je pro ně nebezpečné, 
a doma nemají vládu tak pevně zajištěnou, aby ji mohli 
svěřit někomu jinému a vydat se na cesty. Mají totiž 
strach ze dvou věcí: že budou připraveni o vládu a že 
ani nebudou schopni potrestat ty, kteří by jim ublížili.

Možná že bys mi namítl: ,Takové věci k nim přece 
přicházejí samy, i když se z domova ani nehnou.6 Můj 
bože, to je ovšem jen malý zlomek z toho velkého množ
ství, Simónide, a navíc se takové věci, ať už jsou jaké
koli, prodávají vladařům tak draho, že každý, kdo uka
zuje sebemenší věc, chce odejít za krátký čas od vladaře 
s takovou odměnou, jakou nemůže dostat za celý život 
od všech ostatních dohromady.66

Simónidés mu na to řekl:
„Proděláváte-li na podívané, rozhodně zas vyděláváte 

na tom, co slyšíte. Nikdy přece nemáte nouzi o to, co se 
poslouchá nejpříjemněji, o chválu, neboť každý, kdo je 
ve valí blízkosti, vychvaluje všechno, co řeknete nebo 
uděláte. Naproti tomu nikdy neslyšíte to, co se poslouchá 
nejhůř, totiž hanu, protože nikdo nemá chuť hanět vla
daře do oěí.66

Hierón namítl:
„A ty si myslíš, že může Člověka potěšit, jestliže se 

o něm nemluví špatně, když ví bezpečně, že všichni ti 
mlčící přemýšlejí, jak by svého vladaře poškodili? Nebo 
že může mít nějakou radost z těch, kteří chválí, když je 
musí podezřívat, že jejich chvála je pouhým lichocením?66

Simónidés na to řekl:
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„V tom ti dávám úplně za pravdu, Hieróne, že nejpří
jemnější je chvála od lidí nejsvobodomyslnějších. Musíš 
však uznat, že bys nikoho na světě nepřesvědčil, kdybys 
tvrdil, že nemáte daleko větší požitek z toho, čím se my 
lidé živíme/4

„Já vím, Simónide,44 odpověděl mu Hierón, „že je to 
názor většiny lidí, že my jíme a pijeme s větší chutí než 
obyčejní lidé, protože věří, že by i jim víc chutnalo jídlo, 
jaké se předkládá nám, než jaké se předkládá jim. Co 
vybočuje z běžné míry, působí potěšení. Proto se také 
všichni lidé těší na svátky, jen vladaři ne. Na jejich sto
lech, přeplněných každý den, není o svátcích žádný 
slavnostní přídavek. A tak jsou v tomto ohledu proti 
obyčejným lidem ochuzeni o radostnou naději. To za 
prvé. Za druhé jde o něco, s čím jsi jistě i ty už udělal 
zkušenost: cím víc překračuje potřebu to, co si dá Člověk 
předložit, tím dřív se jídlem přesytí, takže i měříme-li 
trvání požitku z jídel, je na tom hůř ten, kdo si dává 
předkládat mnoho, ve srovnání s tím, kdo jí s mírou/4

„Dokud však člověka neopustí chuť,44 namítl Simó- 
nidés, „mají mnohem větší požitek takoví, kteří stolují 
nákladněji, než lidé, kteří se stravují levněji/4

„Ty si myslíš, Simónide,44 zeptal se ho Hierón, „že kdo 
má z nějaké činnosti největší potěšení, je pro ni také 
s největší láskou zaujat?44

„Zcela určitě!44

„Vidíš snad, že by vladaři chodili ke svému stolu 
s větší radostí než obyčejní občané k svému?44

„To ne, to rozhodně ne,44 musil přiznat Simónidés,,,do
konce spis s větší nechutí, takový dojem by mohl mít 
nejeden pozorovatel/4

„Všiml sis té spousty rafinovaně připravených jídel, 
která se předkládají vladařům, ostrých, trpkých, kyse
lých a chutí jim příbuzných?44
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„Ano, a zdá se mi, že jsou silně proti lidské přirozenos
ti.44

„Považuješ tyto pokrmy za něco jiného než za výplody 
zvrácené chuti změkčilé a chorobné duše? Dobře vím, 
a ty to vis také, že ti, co jedí se zdravou chutí, nepotře
bují žádná taková dráždidla.44

„Z těch drahých voňavek,44 pokračoval Simónidés, 
„kterých používáte, mají vsak myslím vetší požitek 
vaši sousedé u stolu než vy sami, právě tak jako zápach 
necítí ten, kdo se najedl, ale spíš lidé, kteří přijdou do 
jeho blízkosti.44

„Máš pravdu,44 přisvědčil Hierón; „právě tak když 
má někdo stále bohatý výběr jídel, nemá už na nic z toho 
chuť, ale pro koho je něco vzácností, ten se s radostí nají 
dosyta, když se to před ním objeví.44

„Jak se zdá, jsou to tedy nakonec jen požitky milost
né, které ve vás probouzejí touhu po panování, neboť 
v tomto směru mohou být vaše ty nejkrásnější ženy, 
které vidíte.44

„Teď jsi vyslovil něco,44 odpověděl mu Hierón, „v čem 
jsme po pravdě řečeno nejvíc za prostými lidmi. V první 
řadě je tady manželství — nejvýhodnější se zdá vybrat 
si za manželku dívku z některé rodiny vynikající bohat
stvím a mocí, takový sňatek slibuje manželovi spolu 
s manželskými rozkošemi i ukojení ctižádosti. Na druhém 
místě stojí sňatek s dívkou ze stejné společenské vrstvy. 
Vzít si ženu z rodiny společensky níže postavené, tím po
dle obecného názoru utrpí nejen čest, ale i prospěch. Ne- 
ožení-li se vladař s cizinkou, nezbývá mu nic jiného než 
oženit se pod svou úroveň, a z toho mnoho radosti nemá.

Daleko největší potěšení má člověk z přízně žen, které 
si na sobě nejvíc zakládají, kdežto přízeň otrokyň vůbec 
neuspokojuje, když je poskytována, a její odpírání je 
příčinou prudkých výbuchů hněvu a nelibosti.
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V milostných pletkách s chlapci může vladař počítat 
ještě míň s ukojením než ve stycích směřujících k plo
zení dětí.

Všichni jistě víme, že milostný styk teší daleko více, 
je-li spojen s oddanou láskou, ovšem taková láska jen 
velmi těžko vznikne v srdci vladaře- Ne v požitcích, kte
ré jsou kdykoli po ruce, ale v těch, ve které se teprve 
doufá, spočívá hlavní půvab milostné touhy. Je to stejné, 
jako když někdo pije bez žízně: právě tak kdo neví nic 
o touze, neví nic o nejsladších radostech milostného sty
ku.44

Takové názory pronášel Hierón.
Simónidés se usmál a řekl:
,,Co to povídáš, Hieróne? Ty tvrdíš, že je vladař 

imunní vůči půvabům chlapecké lásky? Tak jak to je 
vlastně s tou tvou láskou k Dailochovi, kterému říkají 
nejkrásnější ?44

,,To máš tak, Simónide. Já netoužím nejvíc po dosa
žení toho, co bych od něho, jak se myslí, mohl snadno 
dosáhnout, ale po tom, co získává vladař nejhůř. Já mi
luji samozřejmě u Dailocha to, co nutí lidská přirozenost 
žádat na krásných chlapcích, avšak cíle své touhy bych 
rád dosáhl z náklonnosti a po dobrém — vynutit si na 
něm splnění své touhy násilím, to bych myslím chtěl 
míň než sám sobě způsobit bolest.

Vzít něco nepřátelům proti jejich vůli považuji za 
nejpříjemnější věc na světě, ale důkazy přízné milova
ných chlapců jsou nejpříjemnější tenkrát, jsou-li posky
továny dobrovolně.

Když jde o vzájemnou lásku, tu jsou příjemné napří
klad už pohledy, příjemné jsou otázky, příjemné jsou 
odpovědi, a nej příjemnější a nejpůvabnější jsou půtky 
a sváry. Domáhat se důkazů lásky na chlapci, když ne
chce, to se myslím podobá spíš drancování v nepřátel
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ském území než milostnému vztahu. Kdo drancuje, má 
aspoň určitou rozkoš ze zisku a z toho, že týrá nepřítele; 
mít však radost z trápení milované osoby, sklízet za svou 
lásku nenávist a dotýkat se někoho, komu se to hnusí, 
to je přece něco odporného a politováníhodného!

Pro obyčejného občana je důkazem opětované lásky, 
když mu milovaný v něčem poslouží — ví, že se mu za- 
vděčuje bez nucení, avšak tyran nemůže nikdy věřit, že 
je milován. Víme přece, že když někdo prokazuje laska
vosti ze strachu, namáhá se ze všech sil, aby to vypadalo 
jako laskavosti prokázané z lásky. Proto hrozí vladařům 
nejvíc nástrah od těch, kteří předstírají největší lásku/6

2
Hierón odmítá jako nesprávný Simónidův názor, 
že vladaři přináší výhody jeho moc a bohatství.

Jeho vladaření je jen lesklá bída.

Pak zas mluvil Simónidés:
„Co říkáš, to mi připadá naprosto bezvýznamné. Vždyť 

vidím, že mnozí z těch, kteří jsou považováni za oprav
dové muže, z vlastní vůle omezují své potřeby a straní se 
jídla, pití, lahůdek, ba dokonce i požitků lásky.

Avšak v tom se podstatně lišíte od obyčejných občanů, 
že si dokážete usmyslit velké věci a že je rychle provede
te, že máte většinu věcí v nadbytku, že vlastníte vyni
kající koně a překrásné zbraně, nádherné Šperky pro 
ženy, přepychové paláce, zařízené tím nejcennějším, že 
jste obklopeni služebníky, kteří svým chováním i svými 
znalostmi patří k těm nejlepším, a že máte nejvíc mož
ností, jak ublížit nepřátelům a prospět svým přátelům/6

Nato se ozval Hierón:
„Já se vůbec nedivím, že se masy daly oklamat tyra- 

nidou. Mně se zdá, že se dav při posuzování štěstí a ne-
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štěstí jednotlivců hodně opírá o vnější zdání, a při tyra- 
nidě vše, co je považováno za cenné, je vystaveno veřejně 
všem na odiv, kdežto věci nepříjemné zůstávají skryty 
v srdcích vladařů, kde má lidské štěstí i neštěstí své 
sídlo.

Nepřekvapuje mě tedy, jak jsem už řekl, že tyhle věci 
jsou průměrným lidem tajné, avšak udivuje me, že to 
nevíte ani vy, o nichž se soudí, že svým rozumem vidíte 
většinu věcí li? než očima. Já to však znám až moc dobře 
z vlastní zkušenosti, Simónide, a mohu říci, že na nej
větších příjemnostech mají vladaři nejmenší účast, zato 
však se svrchovanou měrou podílejí na těch největších 
nepříjemnostech.

Vezmi si hned toto: mír je považován za největší dobro 
pro lidi, ovšem tyran z něho má velmi málo, zato z války, 
považované za největší zlo, mají vladaři ten největší kus. 
Prostým občanům je například dovoleno, nevede-li zrov
na jejich obec nějakou válku, cestovat kamkoli beze stra
chu, že je někdo zabije, ale všichni vladaři cestují všu
de jako nepřátelskou zemí. Domnívají se, že sami musí 
být stále ve zbroji a navíc že s sebou musí stále vodit 
ozbrojený průvod.

Dále, když se prostí občané zúčastní nějakého tažení 
do nepřátelské země, věří, že budou v bezpečí, až se zas 
vrátí domů, kdežto vladaři si jsou vědomi toho, že nej
víc nepřátel budou mít kolem sebe tenkrát, až budou 
znova ve svém městě.

Když pak nějaký protivník vytáhne proti městu a je 
v přesile, myslí si ti slabší, že jsou v nebezpečí, pokud 
jsou mimo hradby, kdežto jakmile přijdou dovnitř opev
nění, mají všichni pocit bezpečí, avšak tyran si není jist 
životem, ani když vejde do vlastního domu, naopak věří, 
že právě tam se musí mít nejvíc na pozoru.

Další věc: pro řadové občany sjednáním příměří a u
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zavřením míru válka končí, naproti tomu pro vladaře 
neexistuje žádný mír s ovládanými, nikdy se také nemůže 
spolehnout na příměří a být klidný.

Jsou tu též války, které vedou svobodná města stejně 
tak jako vladaři proti utlačeným. Nepříjemnosti spojené 
s takovou válkou jsou stejné pro občana ve svobodném 
městě i pro vladaře: musí být ve zbrani, musí být na 
stráži, musí se vystavovat nebezpečí, a utrpí-li porážku, 
je to pro obojí stejně bolestné. Až potud je to s válkou 
stejné. Hřejivé pocity, jaké mají obránci k svému městu, 
ty už vladař nemá.

Když však nějaké město zvítězí v bitvě, mají jeho 
občané takovou radost z toho, že zahnali nepřátele na 
útěk, že je pronásledují a pobíjejí, tak se chlubí svými 
činy, tak skvělou slávu si přisvojují, tak je těší pomyš
lení, jak se město jejich přičiněním zmohlo, že se to ani 
vypovědět nedá. Každý jednotlivec se staví, jako by byl 
osobně při tom průlomu do nepřátelských řad a nejvíc 
jich pobil, a těžko se najde někdo, kdo by si ještě něco 
nevymyslil a netvrdil, že jich zabil víc, než jich bylo ve 
skutečnosti. Tak krásné se jim zdá rozhodné vítězství.

Naproti tomu, když vladař pocítí podezření ze spiknutí 
nebo o něm má jistotu a dá spiklence popravit, ví, že tím 
neprospívá celému státu. Je si vědom toho, že bude mít 
min poddaných, nemůže mít ze svého počínání radost 
nebo se jím chlubit, ale bude dokonce podle možnosti 
zmenšovat, co se stalo, a sotva to udělá, bude se obhajo
vat, že to udělal plným právem. Tak málo čestné se jeho 
jednání zdá jemu Samému.

A když jsou mrtvi ti, z kterých měl strach, není ani 
trochu klidnější, ale má se na pozoru ještě víc než před
tím.

A takovou válku, jako ti teď líčím, má vladař po celý 
svůj život.
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3
Zcela je vladaři odepřeno přátelství, 

povazované za nejcennější statek.
Historie poskytuje mnoho příkladů, ze nejvíc nebezpečí
mu hrozí právě od těch, kteří by mu měli být nejblizší.

Teď se podívej na to, jaké přátelství je údělem vladařů. 
Nejdříve si však ujasníme, zda je přátelství pro lidi 
velké dobro.

Když je někdo někým milován, vidí ho ti, kteří ho mi
lují, rádi u sebe, rádi mu prokazují něco dobrého, stýská 
se jim po něm, když je pryč, s velkým potěšením ho ví
tají, když se vrátí, sdílejí s ním radost, kdykoli se mu 
povede něco dobrého, a spojují se, aby mu pomohli, když 
ho potká nějaké neštěstí.

Ani státům neuniklo, že přátelství je pro lidi tím nej
větším a nejpříjemnějším statkem. V mnoha státech je 
přece dovoleno beztrestně zabít pouze cizoložníky, 
zřejmě proto, že jsou považováni za ničitele náklonnosti 
žen k mužům. Vždyť když se žena stane nějakou shodou 
okolností obětí násilí, úcta mužů k ní tím ani trochu ne
utrpí, pokud jsou přesvědčeni, že její láska trvá dál ne
zmenšena.

Být milován, to považuji za tak velké štěstí, že kdo 
je milován, je podle mého názoru bez svého přičinění 
zasypáván bohy i lidmi vším dobrým.

O tento tak cenný statek jsou vladaři ošizeni nejvíc 
ze všech. Chceš-li se přesvědčit, Simónide, o pravdivosti 
mých slov, podívej se na to z tohoto hlediska.

Za nejpevnější přátelské svazky jsou přece považovány 
vztahy rodičů k dětem, dětí k rodičům, sourozenců k sou
rozencům, manželek k manželům, druhů k druhům. 
ChceŠ-li se na to podívat blíž, poznáš, že v občanském 
životě se v těchto vztazích najde nejvíc lásky, avšak
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mnoho vladařů že zabilo své vlastní děti, mnoho jich bylo 
vlastními dětmi zabito, ve vladařských kruzích že bylo 
spácháno mnoho bratrovražd, mnoho vladařů že bylo 
zahubeno vlastními ženami a přáteli považovanými za 
nejoddanější. Jak by bylo možné věřit, že by mohl být 
milován někým jiným ten, kdo je takto silně nenáviděn 
lidmi, které přirozená pouta vedou k lásce a které k lásce 
nutí i zákon!

4
Vladař nemůže důvěřovat nikomu. Velké výdaje, 

hlavně na bezpečnost, ho nutí hledat stále 
nové zdroje bohatství.

Další věc, které si všimneme, je důvěra.
Není zkrácen o velké dobro ten, komu se jí dostává 

v nepatrné míře? Jakýpak styk mezi lidmi je příjemný 
bez důvěry? Jakýpak půvab může mít vztah mezi mu
žem a ženou, není-li spojen s důvěrou? Jaké potěšení mů
žeme mít ze služebníka, když mu nedůvěřujeme?

A jestli je někdo takřka beze zbytku připraven o mož
nost někomu důvěřovat, je to vladař — ten přece po celý 
svůj život nemůže věřit ani tomu, co jí a pije, ale ještě 
dřív, než z toho obětuje bohům, nutí své služebníky, aby 
z toho okusili, právě z nedůvěry, že by mohl sníst nebo 
vypít něco otráveného.

Další věc, která má pro ostatní lidi velkou cenu, je 
vlast. Svobodní občané se vzájemně bez odměny se 
zbraní v ruce chrání proti otrokům i proti zločincům, 
aby nikdo z občanů nemusil umírat násilnou smrtí. Mno
zí došli v ochranných opatřeních tak daleko, že si dali zá
kon, podle něhož není čistý ani ten, kdo se stýká s vra
hem. A tak žije každý občan právě díky vlasti v bez
pečí. U vladařů i tady je to právě naopak, neboť obce,
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místo aby trestaly, mají ve velké úctě toho, kdo zabil 
tyrana, a místo aby takové lidi vyloučily z účasti na ná
boženských obřadech, jak to činí s vrahy prostých ob
čanů, staví dokonce na posvátných místech sochy těch, 
kteří se takového činu dopustili.

Myslíš-li si, že tyran, mající víc majetku než prostí ob
čané, má z něho také větší potěšení, jsi i v tom na omylu, 
Simónide. Tady je to stejné jako se závodníky. Ty také 
netěší, když zvítězí nad lidmi v jejich oboru necvičený
mi, avšak trápí je prohra s rovnocennými soupeři, a prá
vě tak tyran nemá radost tenkrát, když se ukáže, že má 
víc než obyčejní občané, avšak je nespokojen, když má 
min než ostatní tyrani, protože ty považuje za své rov
nocenné soupeře v soutěži o bohatství.

Ani přání se vladaři nesplňuje rychleji než soukromní
kovi. Řadový občan si přeje mít dům, nebo pole, nebo 
otroka, kdežto vladař touží po městech, po velkém území, 
po přístavech nebo pevných hradech, a získat takové 
věci je mnohem těžší a nebezpečnější než splnit tužby 
prostých občanů.

Ostatně mezi občany najdeš poměrně méně chudáků 
než mezi vladaři. O tom, zda je něčeho mnoho nebo do
statek, nerozhoduje totiž počet, ale potřeba. Když je ně
čeho víc, než je dostatečné, říkáme, že je toho mnoho, 
když méně, říkáme, že toho je málo. Vládce může mít 
mnohonásobně víc, a přitom je to pro něho méně dosta
čující vzhledem k jeho nutným výdajům než pro oby
čejného občana majetek mnohem skromnější. Řadoví 
ob cané mají možnost snížit podle libosti své výdaje na 
běžné potřeby, vladaři to udělat nemohou. Jejich nej
větší výdaje a současně nejnutnější jdou na ochranu je
jich života, a snižovat takové položky je pokládáno za 
zhoubné.

Proč bychom také měli litovat jako chudáky ty, kteří
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mohou získat všechno, co potřebují, zákonnou cestou? 
Když však je někdo potřebou nucen užívat k udržení 
života špatných a mravně závadných prostředků, jak 
by neměl být právem pokládán za nešťastného a chudé
ho? Vladaři jsou nuceni porušovat právo olupováním 
svatyní i jednotlivců o všechno, nac přijdou, protože na 
své nutné výdaje potřebují stále další peníze. Tak jako 
kdyby byla válka, musí vydržovat vojsko, nebo zahy
nout.

5
Tyran se musí bát nejlepších občanů a spojovat se 

s těmi nej horšími.

Povím ti, Simónide, ještě o dalším trápení tyranů. Znají 
stejně dobře jako prostí občané muže statečné, moudré 
a spravedlivé, avšak místo aby je měli rádi, bojí se jich, 
statečných proto, že by se mohli kvůli svobodě něčeho 
odvážit, moudrých proto, že by si mohli proti nim 
něco vymyslit, a spravedlivých proto, že by lid mohl 
zatoužit vybrat si je za své předáky. Když však ze stra
chu takové lidi odstraní, kdo jiný jim zbude k použití 
kromě lumpů, zpustlíků a otrockých duší? Lumpům je 
věnována důvěra, protože se právě tak jako tyrani bojí, 
že se města osvobodí a zmocní se jich, zpustlíkům proto, 
že jsou v této chvíli použitelní, a otrockým duším pro
to, že samy netouží po svobodě. Myslím, že i to musí být 
velmi nepříjemný pocit, pokládat určité lidi za dobré, 
ale být nucen stýkat se s jinými.

Vladař musí mít také jistou lásku k svému městu, bez 
něho by se přece nemohl ani udržet, ani žít šťastně; 
ovšem kvůli své vládě jsou tyrani nuceni své vlasti pů
sobit také lecjaké potíže. Nemají například chuť činit 
z občanů svého státu muže statečné a dobře vyzbrojené,
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ale dávají raději cizincům víc moci než domácím lidem 
a užívají jich jako svých tělesných strážců. Dokonce 
když je dobrý rok a je všeho dostatek, ani tenkrát nesdílí 
vladař radost se svými poddanými — je přesvědčen, že 
jsou tím pokornější, ěím jsou potřebnější.

6
Pro vladaře je nemyslitelné, ze by se mohl oddat 

nenucené zábavě.
Musí se obklopovat otrockými povahami a mít strach 
i ze svých strážců. Je obstoupen samými nepřáteli.

Chtěl bych ti také ukázat, Simónide, jaké radosti jsem 
měl, dokud jsem byl soukromá osoba, o něž jsem však 
přišel, když jsem se stal vladařem.

Býval jsem pohromadě se svými vrstevníky a měl 
jsem z toho radost, tak jako z toho měli radost oni, a byl 
jsem sám se sebou, kdykoliv jsem zatoužil po klidu; 
ěasto jsem trávil ěas na hostinách tak dlouho, až jsem 
zapomněl na všechna trápení, jaká mohou člověka v ži
votě potkat, mnohdy až do té doby, kdy se má duše po
nořila do zpěvu, veselí a tance, ba až do chvíle, kdy jsme 
já i ostatní zatoužili po lůžku.

Teď už nemám nikoho, kdo by měl radost z mé přítom
nosti, protože mými druhy nejsou přátelé, ale otroci, 
a ani já už nemám radost ze styku s nimi, protože u nich 
nevidím žádnou náklonnost ke mně. A pití a spánek? 
Před tím se mám na pozoru stejně tak jako před úklady.

Bát se pobytu mezi více lidmi a bát se samoty, bát se 
být nechráněn a bát se i samotných strážců, nechtít je 
mít kolem sebe beze zbraní, ale nevidět je rád ozbrojené, 
copak je možné snášet takový stav lhostejně? Důvěřovat 
víc cizincům než spoluobčanům, barbarům víc než Ře
kům, toužit mít ze svobodných otroky a být nucen
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otrokům dávat svobodu, nezdá se ti, že všechno to je 
známkou duše ubité strachem?

Strach sám o sobě, svou pouhou přítomností v duši je 
něco obtížného, navíc však ničí všechno, co by mohlo být 
příjemné, tím, že se ke všemu přidružuje.

Milý Simónide, ty přece znáš poměry na vojně z vlast
ní zkušenosti, už jsi přece stál blízko nepřátelského šiku, 
tak si vzpomeň, jakou chuť mělo v té chvíli jídlo, jakou 
radost jsi měl ze spánku. Všechno to nepříjemné, cím 
byl tvůj tehdejší stav provázen, provází samovládce, 
ba je to ještě horší, neboť samovládci nevidí nepřítele 
jen na druhé straně, ale všude kolem sebe.44

Když to Simónidés vyslechl, ujal se slova:
,,Říkáš to velmi dobře, ale myslím, že v něčem bych 

s tebou nesouhlasil. Pravda, válka je něco hrozného, ale 
přesto, Hieróne, když jsme na vojenském tažení, může
me se klidně a b ez obav věnovat jídlu i spánku, když si 
postavíme stráže.44

,,Ovšem, Simónide,“ přikývl Hierón. „Před vašimi 
strážemi stojí jako další stráže zákony, takže se bojí 
o sebe samotné i o vás. Avšak samovládci mají jen stráže 
najaté, jako nějaké žence. Je ovšem třeba, aby pro stráž
ce nic nebylo tak snadné, jako být věrní. Najít věrnost 
u jednoho z nich je mnohem těžší než najít ji u velmi 
mnoha dělníků v jakémkoli zaměstnání, obzvlášť když 
strážci slouží jen kvůli penězům a mokou vydělat za 
krátkou chvíli mnohem víc, když vladaře zabijí, než 
kolik dostanou od svého pána za dlouholetou službu.

Záviděl jsi nám, že jsme víc než kdo jiný schopni pro
kazovat dobro svým přátelům a že nemáme soupeře 
v přemáhání nepřátel. Skutečnost je však i tady jiná.

Jak by sis mohl někdy myslit, že ti, kterým prokazuješ 
dobro, jsou tví přátelé, když dobře víš, že kdo od tebe 
dostává nejvíc, by ti s největší radostí co nejrychleji
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zmizel z očí. Když někdo něco dostane od samovládce, 
ať je to cokoliv, nikdy to nepovažuje za svůj majetek, do
kud se nedostane z dosahu jeho moci.

A jak můžeš tvrdit, že samovládci mají nejlepsí mož
nost, jak přemoci své protivníky, když dobře vědí, že 
jejich protivníky jsou všichni jimi ovládaní, a ty není 
možno všechny pobít nebo zavřít do žaláře — komu by 
pak ještě vládli? Protože ví, že to jsou jeho nepřátelé, 
musí se mít před nimi na pozoru, je však současně nucen 
stýkat se s nimi.

Pamatuji si také, Simónide, že občany, z nichž mají 
strach, neradi vidí naživu, ale stejně neradi je dávají 
popravovat. Je to jako s koněm: když je dobrý, ale je 
obava, aby něco neprovedl, člověk se s ohledem na jeho 
kvality těžko rozhoduje dát ho utratit, ale stejně těžko 
se odhodlává nechat ho naživu a užívat jeho služeb a za
chází s ním opatrně, aby v nebezpečí neprovedl něco, 
co by se nedalo napravit. A stejné je to s každým vlast
nictvím současně nemilým i užitečným: když to člověk 
má, není rád, ale není rád, ani když o to přijde.44

7
Úcta, která je vládci prokazována, je vynucená, 
nemůže proto těšit. Vzdát se vlády je nemožné.

Když Simónidés vyslechl tato jeho slova, řekl:
,,Hieróne, zdá se, že čest je něco velikého, neboť lidé 

kvůli ní podstupují kdejakou námahu a vydávají se do 
kdejakého nebezpečí. I vy, jak se zdá, třebaže je podle 
tvých slov samovláda spojena s tolika nepříjemnostmi, 
stejně se za ní dychtivě ženete, abyste byli váženi, aby 
všichni bez odmluvy vykonávali všechny vaše rozkazy, 
aby se na vás všichni ohlíželi, aby před vámi povstávali 
ze sedadel, ustupovali vám z cesty a aby vám všichni
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přítomní vždy prokazovali úctu slovy i skutky. Tak se 
totiž chovají poddaní k vládcům a ke každému, koho 
mají právě v úctě.

Já mám dojem, Hieróne, že právě tím se liší člověk od 
ostatních tvorů, že je žádostivý cti. Jídlo a pití, spánek 
a radosti lásky mají zřejmě pro všechny bytosti stejný 
půvab, avšak ctižádost se vůbec nevyvinula v nerozum
ných zvířatech, ba ani ve všech lidech ne. Ovšem ti, jimž 
je vrozena láska ke cti a slávě, ti se právě nejvíc liší od 
dobytčat a ti jsou považováni za skutečné muže, ne 
pouze za lidi. Proto si myslím, že právem tohle všechno 
podstupujete, co při své vládě musíte snášet, když jste 
ctěni víc než ostatní lidé. Jak se zdá, není žádná lidská 
rozkoš blíž božstvu než právě uspokojení, které s sebou 
přinášejí pocty.66

Hierón mu na to odpověděl:
,,Můj milý Simónide, pocty vladařů, s těmi je to mys

lím úplně stejné jako s jejich milostným životem, jak 
jsem ti ho před chvílí vylíčil. My jsme totiž ani v úsluž- 
nosti, která nepramenila z lásky, neviděli projev náklon
nosti, ani ve vynuceném milostném požitku něco pří
jemného. Právě tak úslužnost, která má svůj původ ve 
strachu, není žádnou poctou.

Jak bychom mohli tvrdit, že osoby povstávající ze 
svých sedadel z donucení povstávají proto, aby vzdaly 
úctu těm, kteří k nim jsou nespravedliví, nebo že tako
vým lidem chtějí vzdát úctu ti, kteří ustupují mocněj
ším z cesty?

Mnozí dávají dokonce dary lidem, které nenávidejí, 
a to tenkrát, když mají největší strach, aby od nich ne
utrpěli něco zlého.

To by se však myslím právem mělo pokládat za otroc
ké jednání, kdežto projevy úcty mají svůj původ, aspoň 
podle mne, v příčinách právě opačných.
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Kdykoli si lidé o někom myslí, že by byl schopen udě
lat pro ne něco dobrého, a očekávají od něho nějaké vý
hody, mluví o něm stále a chválí ho, každý se na něho 
dívá jako na své vlastní Štěstí, ochotně mu dělají na 
ulici místo a vstávají před ním ze svých sedadel z lásky, 
a ne ze strachu, dávají mu věnce za jeho zásluhy a dobro
diní prospěšné celku, rádi mu přinášejí dary, ano, takoví 
lidé podle mého názoru doopravdy ctí toho, ke komu 
se takto chovají, a člověk považovaný za hodného ta
kových projevů úcty je ctěn doopravdy. A kdo je takto 
ctěn, toho považuji za šťastného, neboť vidím, že není 
předmětem žádných nástrah, ale že každý dává pozor, 
aby se mu nic nestalo; takový tráví svůj život beze stra
chu, bez závisti, bez nebezpečí a v blaženosti. Avšak 
vládce, to mi věř, Simónide, tráví své dny a noci jako 
člověk odsouzený celým světem pro svou nespravedlivost 
k smrti.64

Když Simónidés všechno toto vyslechl, řekl:
„Když je vladaření tak odporné a když jsi to poznal, 

Hieróne, jak to přijde, že se toho tak velkého zla nezba
víš a že ses nevzdal dobrovolně vlády, jako to neudělal 
nikdy žádný jiný vladař, když se k ní jednou dostal?66

„Protože celé vladaření je jedno jediné veliké trápení. 
Vždyť ani zbavit se ho člověk nemůže. Copak na to může 
některý vladař stačit, aby vrátil všechny peníze, které 
lidem pobral, nebo aby si připnul všechna pouta, která 
dal připnout druhým, copak může sám obětovat tolik 
životů, kolik jich dal vzít těm, které dal popravit?

Jestli, Simónide, může někomu na světě přinést užitek, 
když se oběsí, pak si pamatuj, že podle mého soudu to 
přinese nejvíc užitku samovládci. On je totiž jediný, 
komu nepřináší prospěch ani když má trápení, ani když 
se ho zbaví.64
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8
Simónidés se pokouší dokázat,

ze vládce má všechny možnosti, jak si zpříjemnit život.
Hierón poukazuje na řo, že je nucen k mnoha 

nenáviděným opatřením.

Pak se zas ujal slova Simónidés:
„Já se nedivím, Hieróne, že jsi tak nespokojen se svým 

vladařením, když v něm spatřuješ překážku bránící spl
nění tvé touhy být milován lidmi. Já jsem však přesvěd
čen, že ti mohu dokázat, že ti tvé vladaření vůbec nepře
káží v tom, abys byl milován, ale že ti k tomu dokonce 
dává víc možností, než má prostý občan.

Při úvaze, zda je to pravda, nechrne zatím stranou, 
zda by mohl vladař díky své vetší moci také prokazovat 
víc přátelských služeb. Uvažuj, zda by za stejné jednání 
sklidil větší dík obyčejný občan, nebo vladař, kdyby oba 
dělali totéž. Začnu od případů zcela bezvýznamných.

První případ: vladař a prostý občan někoho uvidí 
a přátelsky ho osloví. Čí oslovení podle tvého názoru 
osloveného víc potěší?

Jiný případ: ať oba pochválí téhož člověka. Čí chvála 
asi bude přijata s větším uspokojením?

Další: oba dva ať pozvou k hostině následující po obě
ti. Které pozvání bude podle tebe přijato s větším po
těšením?

Nebo: ať oba stejně ošetřují nemocného. Není jasné, 
že čím mocnější je ošetřující, tím větší dík mu za to je 
odměnou?

Nebo: ať oba dají zcela stejné dary. Není i zde jasné, 
že poloviční projev přízně od nejmocnějších má větší 
cenu než celý dar od soukromé osoby?

Dokonce i bohové přinášejí vladaři čest a půvab, aspoň 
mně se to zdá. Ne snad že by ten muž byl pak krásnější
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doopravdy, ale v našich očích je tentýž člověk krásnější, 
když je vladařem, než když byl soukromou osobou, a na 
rozhovoru s osobou výše postavenou si zakládáme víc 
než na rozhovoru s lidmi, kteří jsou s námi na těže 
úrovni.

Nejvíc nepříjemných znaků jsi na tyranidě našel, když 
jsi mluvil o lásce k chlapcům. Avšak nepříjemnosti, které 
pramení z vladařova stáří, nestojí za řeč, a stejně zane
dbatelný je odpor, který vyvolává ošklivost u těch, s ni
miž se stýká. Úcta, které se těší, ho současně nejvíc zdo
bí, takže mizí všechno odporné a krása se objevuje ve 
světle ještě skvělejším.

Když tedy za stejné služby sklízíte větší vděk, proč 
by nemělo být přirozené, abyste byli mnohem víc milo
váni než prostí občané, když jste schopni udělat mno
hokrát víc prospěšného a máte mnohokrát víc na rozdá
vání ?“

Hierón okamžitě odpověděl:
„Protože jsme, Simónide, mnohem víc než prostí 

občané nuceni pouštět se do věcí, jimiž si děláme z lidí 
nepřátele. Musíme shánět peníze, chceme-li mít prostřed
ky na nutné výdaje, musíme nutit lidi, aby střežili to, 
co střežení potřebuje, musíme trestat zločince, musíme 
držet na uzdě ty, kteří mají chuť k svévolným činům, 
a když okolnosti vyžadují rychlý vojenský zákrok ať 
už na souši, nebo na moři, nelze to svěřit nerozvážným 
lidem. Vládce musí mít také žoldnéře, a to je to nejtěžší 
břímě pro občany. Ti se totiž domnívají, že si je vladaři 
vydržují ne jako občanům rovnocenné, ale aby jim dali 
větší práva než občanům.*4



HIERÓN neboli KNIHA 0 TYRANIDĚ 343

9
Simónidés Hierónovi radí, 

aby přenechal nepříjemné povinnosti jiným 
a dělal jen to, co mu může přinést oblibu.

Nato řekl Simónidés:
„Netvrdím, Hieróne, že není třeba starat se o tohle 

všechno. Tyto starosti jsou však dvojího rázu, jak to 
aspoň já vidím: jedny mají za následek nenávist, druhé 
vyvolávají jen projevy vděčnosti. Například poučovat, 
co je nejlepší, a chválit a vyznamenávat toho, kdo to nej- 
krásněji dovede, taková starostlivost je provázena pro
jevy vděčnosti, naproti tomu kárat toho, kdo něco dělá 
nedbale, nutit ho k pořádku, trestat a držet ho na uzdě, 
to musí nezbytně vést k nepřátelství.

Já tedy tvrdím, že vladař má ukládat jiným jako 
povinnost potrestání toho, kdo potřebuje být donucen 
k pořádku, odměny má však rozdílet sám.

Příklady ze života dosvědčují, že to je správný názor.
Když chceme uspořádat soutěže sborů, ceny ustano

vuje archón, avšak úkol sestavit sbor je dán chorégňm, 
opět jiným je uloženo jejich vycvičení a trestání těch, 
kteří si počínají nedbale. Tedy už zde příjemné věci dělá 
archón a nepříjemné jiní lidé. Co tedy brání, aby se po
dobným způsobem zařizovaly i jiné veřejné záležitosti?

Všechny státy jsou přece administrativně rozděleny, 
některé podle fýl, jiné podle mor, ještě jiné podle lochů, 
a každý takový díl má v cele náčelníka. Kdyby se tedy 
i těmto určily odměny jako sborům za dobré vyzbrojení, 
za kázeň, za jezdecké umění, za statečnost ve válce a za 
spravedlivost ve veřejném životě, je přirozené, že by se 
i tady ze ctižádostivosti všechno cvičilo jako o závod.

Přisámbůh že by pak lidé byli posedlí touhou po vy
znamenání a rychleji by se pustili do všeho, co by bylo
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třeba, rychleji by odváděli peníze, když by k tomu byl 
čas, a (což je ze všeho nejužitečnější, kde se vsak nejmíň 
uplatňuje soutěživost) i zemědělství by se silně povznes
lo, kdyby někdo určil odměny podle pozemků nebo podle 
vesnic pro ty, kteří svá pole nejlíp obdělávají — obča
nům, kteří by se tomu pečlivě věnovali, by z toho mohl 
vzejít značný prospěch. Přitom by se totiž nejen zvětšily 
příjmy, ale daleko víc by se v důsledku pilné činnosti 
vypěstovala v lidech rozvážnost, neboť u plně zaměst
naných lidí se daleko méně ukazuje sklon k Špatnostem.

Jestliže je i obchod pro stát v něčem užitečný, pak by 
se vyplatilo odměňování těch, kteří jsou v obchodě nej- 
úspěšnější: přivedlo by to do řad obchodníků mnoho 
dalších lidí.

A kdyby se ukázalo, že může počítat s odměnou ten, 
kdo objeví nějaký nový zdroj státních příjmů, který by 
nebyl spojen s potížemi, nebyla by zanedbávána ani tato 
činnost.

Zkrátka a dobře, kdyby bylo ve všech oborech zřejmé, 
že ten, kdo zavede něco dobrého, nezůstane bez odměny, 
povzbudilo by to mnoho lidí, aby se s úsilím věnovali 
vynalézání prospěšných věcí. A když se mnoho lidí stará 
o to, co je prospěšné, pak se toho nezbytně musí víc vy
nalézt a uskutečnit.

Bojíi-li se, Hieróne, že by ustanovení odměn v mnoha 
oborech přišlo na moc peněz, uvaž, že žádná koupě není 
tak výhodná, jako když se něco vykupuje odměnami. 
Nevidíš snad při soutěžích dostihových, tělocvičných 
nebo sborových, jak malé odměny podněcují lidi k vel
kým vydáním a k četným námahám a starostem?64.
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10
I náklad na zoldnéřskou armádu ponesou občané rádiy 

bude-li jim zajišťovat bezpečnost.

Hierón na to řekl:
„To jsi myslím pověděl dobře, Simónide. Mohl bys 

mi také poradit něco stran žoldnéřů, jak to udělat, aby 
člověk nebyl kvůli nim nenáviděn, nebo si myslíš, že 
vladař, který si získal oblibu, už nebude potřebovat osob
ní stráž?64

„To ne,66 odpověděl mu Simónidés, „samozřejmě ji 
bude potřebovat. Vím, že tak jako mezi koňmi, právě 
tak mezi lidmi se objevují jedinci, kteří jsou tím bujnější, 
cím víc mají toho, co je pro ně žádoucí. Takové lidi by 
tedy snad spíš přivedl k rozumu strach z tělesné stráže.

Lidem po všech stránkách řádným bys myslím těžko 
mohl poskytnout něco užitečnějšího než žoldnéře. Je 
samozřejmé, že si je vydržuješ pro svou osobní ochranu, 
avšak není málo případů, že páni byli zabiti svými otro
ky. Kdyby tedy jedním z prvních úkolů žoldnéřů bylo, 
že mají jako osobní stráž všech občanů pomáhat všem, 
kdyby něco takového zpozorovali (ve městech se vysky
tují, jak je všeobecně známo, stále nekalé živly), kdyby 
tedy dostali za úkol střežit i tyto lidi, pak by občané 
poznali, že mají ze žoldnéřů prospěch.

Navíc by mohli i u dělníků na venkově a u pastýřů stád 
docela přirozeně zvýšit sebejistotu a bezpečnost, a to 
stejně u tvých vlastních jako u všech ostatních v kraji.

Stavěním stráží na vhodných místech jsou také schop
ni pomoci občanům ke klidu, aby se mohli věnovat svým 
soukromým zájmům.

Kdo by také mohl být lépe připraven, aby mohl před
vídat skryté a nenadálé útoky nepřátel, nebo je zneškod
nit, než lidé, kteří jsou stále ozbrojeni a v útvaru? Je
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dokonce i při vojenském tažení pro občany něco užiteč
nějšího než žoldnéři? Je přece přirozené, že ti jsou nej- 
ochotnějŠí být první na řadě, když jde o podstupování 
námah a nebezpečí a přejímání strážní služby. Sousední 
státy jsou také s ohledem na stálé vojsko nuceny být 
největšími zastánci míru, neboť vojsko v bojové poho
tovosti je nejlíp schopné jak chránit majetek přátel, tak 
i ohrožovat majetek nepřátelský.

Když se občané přesvědčí, že žoldnéři nedělají nic 
zlého tomu, kdo se nedopustí něčeho protizákonného, 
a naopak že překážejí těm, kteří by chtěli provést něco 
špatného, že pomáhají lidem, kteří jsou oběťmi bezpráví, 
že se starají o občany a přebírají za ně nebezpečí, jak by 
neměli s největší radostí vydávat peníze na jejich vy
držování? Vždyť si i oni vydržují své soukromé strážce 
kvůli věcem méně důležitým.

11
Stará-li se vladař svědomitě o veřejný zájem, 

pomáhá tím nejlépe sám sobe.

Nesmíš se však, Hieróne, rozpakovat použít i soukro
mých peněz pro obecné dobro. Mně se zdá, že výdaje ve 
prospěch státu jsou účelnější než výdaje na osobní po
třeby vladařovy.

Proberme si jedno za druhým.
Tak především myslíš si, že ti palác vyzdobený pře

mrštěným nákladem dodá víc cti než celé město, jehož 
hradby, chrámy, podloubí, náměstí a přístavy jsou v po
řádku?

Kdybys byl sám vyzbrojen tak nádherně jako nikdo 
jiný, naháněl bys nepřátelům víc strachu, než kdyby 
byla dobře vyzbrojena celá obec?

Co si myslíš, kdy bys měl větší příjmy, kdyby byl jen



HIERÓN neboli KNIHA 0 TYRANIDĚ 347

tvůj soukromý majetek výnosný, nebo kdybys dokázal 
zařídit, aby byl výnosný majetek všech občanů?

Za nejkrásnější a nej velkolepě jsi ze všech zaměstnání 
je považován chov klusáckých koní. Myslíš, že by ti víc 
slávy přinášelo, kdybys ty sám choval nejvíc takových 
koní z celého ftecka a posílal je na všeřecké hry, nebo 
kdyby z tvého města pocházelo nejvíc chovatelů a nej
víc účastníků závodů? A které vítězství se ti zdá krás
nější, takové, za které vděčíš výtečnosti svého spřežení, 
nebo blahobytu obce, jíž stojíš v Čele?

Pokud jde o mne, já tvrdím, že ani není vhodné, aby 
vladař závodil s prostými občany. Když vyhraješ, ne
budou tě obdivovat, ale budou se na tebe dívat úkosem 
jako na člověka, který platí své výdaje z cizích prostřed
ků. Když prohraješ, budou se ti smát víc než komukoli 
jinému.

Raději ti připomínám, Hieróne, že pro tebe tu je závod 
s vladaři jiných měst, a jestliže učiníš ze státu, jehož jsi 
hlavou, nejšťastnější stát na světě, věř, že to bude vítěz
ství v nejkrásnější a nej velkolepější soutěži, která se mezi 
lidmi koná. Především by sis tím brzo získal náklonnost 
svých poddaných, po které neustále toužíš.

Dále, tvé vítězství by neohlašoval jediný hlasatel, ale 
celý svět by zpíval chválu na tvou zdatnost. Upíraly by 
se na tebe zraky všech, nebyl bys milován jen jednotliv
ci, ale mnoha městy, všichni by se ti obdivovali, a to ne
jen každý ve svém srdci, ale veřejně. Kdybys měl chuť 
něco vidět, mohl bys jet, kam bys chtěl, a byl bys bez
pečný, ale mohl bys také zůstat tady, a bylo by to stejné.

Stále by kolem tebe byli shromážděni lidé, kteří by ti 
chtěli ukázat podle svých možností něco moudrého, 
krásného nebo dobrého, a jiní, kteří by ti chtěli sloužit. 
Každý přítomný by byl tvým spojencem, každý nepří
tomný by toužil vidět tě.
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A tak bys měl nejen přátelství lidí, ale i jejich oprav
dovou lásku, nemusil bys zkoušet, jak získat přízeň 
krásných chlapců, ale oni sami by tvou přízeň vyhledá
vali, neměl bys strach, ale jiní by měli strach o tebe, aby 
se ti něco nestalo, tví lidé by tě poslouchali s Tadostí 
a viděl bys, jak se o tebe starají dobrovolné.

Kdyby hrozilo nějaké nebezpečí, viděl bys je bojovat 
nejen po svém boku, ale před sebou, a to s velkou obě
tavostí.

Kdekdo by se ti chtěl zavděčit darem a sám bys ne
musil být na rozpacích, kdo z nich je ti tak nakloněn, 
aby ses s ním rozdělil, neboť všichni by se s tebou těšili 
z tvého štěstí, všichni by bojovali za tvé zájmy tak 
jako za své vlastní.

Všechno bohatství tvých přátel, to by byly tvé po
klady. Jen klidně obohacuj své přátele, Hieróne, vždyť 
tím obohacuješ sám sebe. Pozvedni stát, tím zvětšíš 
svou vlastní moc. Získávej mu spojence, budou i tvými 
spojenci. Dívej se na vlast jako na svůj dům, na občany 
jako na své druhy, na přátele jako na své děti, na své 
děti jako na vlastní duši, a tyhle všechny se pokoušej 
překonat dobrodiním. Když své přátele překonáš v ko
nání dobra, nebudou ti moci nepřátelé odolat.

Když budeš toto všechno dělat, bud si jist, že si tím 
získáš to nejkrásnější a nejblaženější, co je možno mít: 
budeš šťastný a nikdo ti nebude závidět/6
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1
Pro vznešený původ a vynikající duševní vlastnosti 

byl Agésiláos Sparťany povazován za hodného vládnout„
Osvědčil se jako velmi zkušený a rozvážný vojevůdce, 

získal si také velkou úctu 
dodržováním přísahy, spravedlivostí, mírností 

a laskavostí a dokázal usmířit 
nesvorné řecké obce v Malé Asii.

Já vím, že to nebude nic lehkého napsat chvalořec 
důstojnou Agésiláových předností a jeho slávy, přece 
však je nutné pokusit se o to. Nebylo by to hezké, 
kdyby se mu právě proto, že se stal tak dokonale správ
ným mužem, nemělo dostat ani méně dokonalé oslavy.

Co by mohl kdo říci většího a krásnějšího o jeho 
vznešeném původu, než že se ještě dnes připomíná, 
kolikátým je potomkem Hérakleovým, když se vypo
čítávají jeho předkové, a to mezi nimi nejsou žádní 
obyčejní lidé, ale samý král, jehož otec byl také král? 
Jejich chvála nemůže být zmenšena ani tím, že by snad 
vládli v ledajakém městě, naopak právě tak, jako je 
jejich rod nejctihodnější v jejich vlasti, tak je jejich 
město nejslavnější v celém ftecku. A tak nejsou snad 
prvními mezi lidmi druhořadými, ale vládnou vládcům.

Je tedy žádoucí spoleěně pochválit jeho vlast i jeho 
rod. Jejich obec se nikdy nepokusila zbavit je vlády ze 
závisti nad jejich vedoucím postavením, a stejně tak 
králové nikdy neusilovali o překročení závazků, které 
kdysi převzali spolu s vládou. Proto také není známá 
žádná jiná vláda, ani demokratická, ani oligarchická, 
ani samovláda, ani vláda královská, která by se udržela 
a nerozpadla, jen tato jediná se udržuje bez přerušení 
jako vláda královská.

Zde jsou důkazy o tom, že byl Agésiláos považován
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za hodného stát se králem ještě předtím, než se k vládě 
dostal. Když totiž zemřel Ágis, který byl králem, a došlo 
ke sporu o vládu mezi Leótychidou jako synem Agido- 
vým a Agésiláem jako synem Archidámovým, obec roz
hodla, že Agésiláos je bezúhonnější jak svým původem, 
tak svou osobní zdatností, a ustanovila ho králem. Když 
ho tedy ti nejlepší v nejmocnějším státě uznali za hod
ného té nejkrásnější pocty, je třeba ještě dalších do
kladů o jeho zdatnosti ještě před nastoupením na trůn?

Teď už budu vyprávět o tom, co vykonal za svého 
kralování. Myslím si totiž, že z jeho činů bude možno 
nejlíp poznat i jeho povahu.

Agésiláos se tedy dostal k vládě ještě poměrně mladý, 
a hned nato se rozhlásilo, že perský král shromažďuje 
velké vojsko námořní i pozemní, zřejmě proti Řekům. 
Když se o tom Sparťané a jejich spojenci radili, uvolil 
se Agésiláos, že dají-li mu třicet Sparťanů, dva tisíce 
vojáků vybraných z těch, kteří dostali nedávno občan
ská práva, a asi šest tisíc mužů silný oddíl spojenců, 
přepraví se s nimi do Asie a pokusí se ujednat mír, 
případně kdyby barbar chtěl válčit, že ho bude znepo
kojovat a znemožní mu tak tažení proti Řekům. Mnozí 
hned našli velké zalíbení v jeho chuti raději útočit než 
se bránit a vést válku raději na útraty protivníkovy než 
vlastní, zatímco to dříve byli Peršané, kdo přešel do 
Řecka; za nejkrásnější ze všeho bylo pokládáno, že by 
to nebyl zápas o Evropu, ale o Asii.

A tak dostal vojsko a vyplul s ním na moře.
Jak by mohl někdo jasněji ukázat jeho vojevůdcovské 

schopnosti než vylíčením jeho činů?
Prvním jeho činem v Asii bylo toto.
Tissafernés slíbil Agésiláovi pod přísahou, zachová-li 

příměří až do návratu vyslanců poslaných ke králi, že 
mu vymůže, aby byla dána samostatnost řeckým měs
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tům v Asii, Agésiláos se zase zavázal, že bude smlouvu 
dodržovat beze lsti, a určil k provedení toho všeho lhůtu 
tří měsíců.

Tissafernés však svou přísahu okamžitě porušil, ne
boť místo aby zprostředkoval mír, vyžádal si od krále 
vyslání dalšího velkého vojska na posilnění toho, které 
už měl. Agésiláos to sice zpozoroval, avšak přesto pří
měří dodržoval.

Mně se tedy zdá, že to byl jeho první krásný čin: 
odhalil, že Tissafernés křivé přísahal, a tak způsobil, 
že mu nikdo na světě nevěřil, sám si pak svým dodržo
váním přísahy a neporušováním závazků zajistil dů
věru u všech, Řeků i barbarů, takže s ním ochotně 
uzavírali smlouvy, kdykoli si to přál.

Když pak Tissafernés, spoléhaje se na posilu, která 
mu přišla z vnitrozemí, vyhlásil Agésiláovi válku, ne- 
odejde-li z Asie, bylo vidět, že ostatní spojenci a i pří
tomní Sparťané jsou velmi zaraženi, protože si myslili, 
že branná moc, kterou má k dispozici Agésiláos, je men
ší než královská armáda.

Agésiláos však s radostnou tváří uložil vyslancům, 
aby ujistili Tissaferna jeho velkou vděčností za to, že 
si svou křivou přísahou znepřátelil bohy a učinil z nich 
spojence Řeků.

Hned nato dal svým vojákům rozkaz, aby se připra
vili k vyražení, a městům, do nichž musil přijít během 
tažení do Kárie, uložil, aby zajistila zásobování. Vzkázal 
také Ijónům, Aiolům a Řekům u Helléspontu, aby za 
ním poslali do Efesu své vojenské posily.

A tak Tissafernés předpokládal, že Agésiláos opravdu 
potáhne do Kárie, jeho sídla, protože neměl žádnou 
jízdu, a Kárie byla pro jízdu nepřístupná, a také si 
myslil, že je na něho Agésiláos kvůli onomu nedodržení 
přísahy rozhněván; proto tam převedl celé své pěší
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vojsko. Jízdu přesunul do roviny u Maíandru přesvěd
čen, že roznese fteky na kopytech dřív, než se dostanou 
do kraje, kam s jízdou nemůže.

Avšak Agésiláos, místo aby táhl do Kárie, okamžitě 
se obrátil na druhou stranu a pochodoval s vojskem 
do Frygie. Připojil k svému vojsku všechny vojenské 
oddíly, s nimiž se cestou setkal, a vedl je s sebou, po
droboval si města a získával velkou kořist, protože jeho 
vpád byl necekaný.

I v tom se ukázal jako velký vojevůdce, protože 
když už byla válka vypověděna a válečná lest byla od 
té chvíle v souladu s právem božským i lidským, do
kázal, že je Tissafernés v klamání úplné dítě.

Jeho chytrost se však projevila i ve způsobu, jak 
obohacoval své přátele.

Protože byla ukořistěna spousta věcí, bylo všechno 
prodáváno skoro zadarmo, a tu vyzýval své přátele, 
aby kupovali, a naznačoval jim, že co nevidět potáhne 
s armádou dolů k moři. Úředníkům pověřeným prodá' 
váním kořisti nařídil, aby jim zboží vydali a kupní ceny 
si zapsali. A tak na tom jeho přátelé hodné vydělali, 
přitom nemusili platit předem vůbec nic, ale ani státní 
pokladna nepřišla zkrátka.

Také když přeběhlíci chtěli králi prozradit ukryté po
klady, jak se při takovém postupu stává, dbal, aby i v ta
kovém případě majetek přejímali jeho přátelé, a tím jim 
současně pomáhal k většímu bohatství i k větší slávě. To 
vše vzbudilo brzy v mnoha lidech přání stát se jeho 
přítelem.

Protože mu bylo jasné, že kraj pustošený a vylidňo- 
vaný nemůže dlouho vydržovat armádu, kdežto bude-li 
mít dost obyvatelstva a bude-li obděláván, zajistí jí 
stálou obživu, nestaral se jen o to, jak si protivníky 
podrobit násilím, ale také jak si je získat mírností.
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Často důtklivě připomínal svým vojákům, že nesmějí 
se zajatci zacliázet jako se zločinci, ale že mají při je
jich hlídání stále mít na mysli, že to jsou lidé. Často 
také, když našel na tábořišti od kupců opuštěné malé 
děti, které mnozí prodávali, protože myslili, že by pro 
ně bylo neúnosné starat se o jejich dopravu a výživu, 
zařizoval i jejich odvezení do bezpečí. Zajatcům, kteří 
byli necháváni na místě, protože byli staří, ukládal, aby 
o ně pečovali, aby je psi nebo vlci neroztrhali. Proto 
k němu cítili sympatie nejen ti, kteří se o tom dověděli, 
ale i sami zajatci.

Všechna města, která uvedl pod svou moc, osvobodil 
od povinností, jaké musí plnit otroci svým pánům, 
a ukládal jim jen takové, jaké mají svobodní vůči své 
vrchnosti, a pevnosti, které nemohly být dobyty silou, 
si podmaňoval svým lidským postojem.

Protože však ani ve Frygii nemohl kvůli Farnabazove 
jízdě volně operovat v rovinách, přišel k názoru, že si 
musí opatřit jízdní oddíly, aby pro něho válka nemusila 
znamenat stálé ustupování. Proto vybral nejbohatší 
občany ze všech tamějších měst, aby chovali koně. 
Současně oznámil, že kdo mu přivede koně s výstrojí 
a vycvičeným jezdcem, bude sám osvobozen od vojenské 
služby; to mělo za následek, že to každý ochotně činil, 
tak jako by se každý ochotně ohlížel po někom, kdo by 
zemřel místo něho.

Určil také města, z nichž měli být získáváni jezdci, 
přesvědčen, že nejspíš by se mu mohlo podařit rychle 
zajistit sebevědomé jezdce právě ve městech, kde se 
chovají koně. I v tom se tedy projevil jako obdivuhodný 
organizátor, že si opatřil jízdu, která byla okamžitě silná 
a schopná zasazení do boje.

Když nastalo jaro, shromáždil celé své vojsko v Efesu. 
Protože chtěl, aby se cvičilo, ustanovil odměny pro ten
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jezdecký oddíl, který bude nejlíp jezdit, a pro těžko- 
oděnce pro tu jednotku, která bude fyzicky nejlépe při
pravena, podobné ceny určil i pro kopiníky a lučištníky, 
kteří se ukáží nejlepší v zacházení se svou zbraní. Od 
té chvíle bylo možno vidět cvičiště plná mužů, kteří 
cvicili, jízdárny plné projíždějících se jezdců a kopiníky 
a lučištníky střílející do terče.

Jeho zásluhou stálo za podívanou celé město, v němž 
se usadil. Tržiště bylo plné, co tam bylo nejrůznějších 
zbraní a koní na prodej, mědikovci, tesaři, kováři, sed
láři, malíři, ti všichni připravovali zbraně do války. Celé 
město bys mohl vskutku pokládat za jedinou válečnou 
dílnu.

Povzbuzující byl i pohled na Agésiláa a ostatní ověn
čené vojáky vycházející z cvičišť — Agésiláos byl všude 
první — a obětující své věnce Artemidě. Kde muži ctí bo
hy, cvičí se ve vojenských cvicích a svědomitě dodržují 
kázeň, tam přece musí být vše naplněno dobrou nadějí.

Agésiláos byl také přesvědčen o tom, že i pocit nad
řazenosti nad nepřítelem je určitou posilou bojovnosti, 
a proto nařídil hlasatelům, aby barbaři zajatí oddíly 
pátračů byli prodáváni nazí. Když vojáci viděli, jak 
jsou bílí, protože se nikdy nesvlékli, a otylí a neschopní 
námahy, protože se stále jen vozili na vozech, uvěřili, 
že válka s nimi bude stejně lehká, jako kdyby měli 
bojovat se ženami.

Ohlásil také vojákům, že je co nevidět povede nej- 
kratší cestou do nejbohatší části země, aby se tělesně 
i duševně připravili k zápasu.

Tissafernés si myslil, že to Agésiláos říká proto, že ho 
chce znova přelstít a že chce tentokrát už doopravdy 
vpadnout do Kárie. Přemístil proto svou pěchotu do 
Kárie, tak jako předtím, a s jízdou zaujal postavení 
na rovině u Maiandru.
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Agésiláos však tentokrát mluvil pravdu; přesně podle 
svých slov vydal se okamžitě do sardského území, tři 
dny postupoval krajem, kde nepotkal jediného nepří
tele, a zásoboval bohatě své vojáky vším potřebným. 
Čtvrtého dne se objevila nepřátelská jízda.

Její velitel dal veliteli svého třenu příkaz, aby pře
kročil řeku Paktólos a utábořil se na druhém břehu; 
vojáci tvořící jádro jeho vojska pobili mnoho Řeků ze 
zadního voje, když viděli, jak se roztroušeni rozeběhli 
po kraji za kořistí.

Když to Agésiláos zjistil, poručil jezdcům, aby jim 
jeli na pomoc.

Jakmile Peršané zpozorovali tuto pomoc, shromáždili 
se a postavili proti Řekům všechny své jízdní oddíly. 
Agésiláos uvážil, že nepřátelé jsou ještě bez pěchoty, 
kdežto on že je se svou přípravou už hotov, a dospěl 
k názoru, že to je příznivý okamžik ke svedení bitvy, 
bude-li možné ji svést.

Obětoval tedy bohům a pak vedl okamžitě svůj šik 
proti seřazeným jezdcům. Hoplítům sloužícím desátý 
rok dal rozkaz, aby poklusem zaútočili na nepřátele, 
peltasté měli běžet za nimi. I svým jezdcům dal povel 
k útoku, sám že je bude s celým vojskem následovat.

Ti stateční z Peršanů útoku jeho jízdy odolali, když 
však se proti nim objevila celá ta hrozivá řecká síla, 
dali se na ústup, někteří z nich zahynuli hned při pře
chodu řeky, ostatní utekli. Postupující Řekové obsadili 
jejich tábor. Peltasté se hned jako obyčejně dali do plun
drování. Protože kromě přátel byli všude kolem i ne
přátelé, dal Agésiláos svůj tábor opevnit.

Když uslyšel, že je v nepřátelském vojsku zmatek, 
protože se vzájemně obviňují z toho, co se stalo, dal se 
ihned na pochod proti Sardům. Okolí města ničil požáry 
a pleněním a současně vydal vyhlášku, v níž vyzýval
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každého, kdo touží po svobodě, aby se k němu dostavil 
jako jeho spojenec, a osobuj e-li si někdo právo na Asii, 
měl se postavit se zbraní v ruce proti osvoboditelům 
k rozhodnému boji. Protože nikdo proti němu nevy
stoupil, táhl už potom beze strachu dále.

Viděl, jak Řekové, klanějíc! se předtím z donucení 
před Peršany až k zemi, jsou teď předmětem úcty těch, 
kteří se k nim ještě nedávno chovali tak zpupně, a Per
šany, kteří chtěli být ctěni jako bohové, donutil k ta
kové pokoře, že se neodvážili ani podívat se Řekům 
do oěí, navíc uchránil zemi přátel před pleněním, kdežto 
nepřátelskou vybrakoval tak, že za dvě léta mohl obě
tovat delfskému bohu víc než sto talentů jako desátek.

Perský král přisuzoval vinu za tento neúspěch Tissa- 
fernovi, poslal za ním Tithrausta a dal mu srazit hlavu.

Situace barbarů byla však potom ještě zoufalejší, 
kdežto postavení Agésiláovo se ještě více upevnilo. Od 
všemožných národů přicházeli poslové s nabídkou přá
telství, mnozí se k němu přímo přidávali, toužíce po 
svobodě, takže Agésiláos neměl už pod svým velením 
jen Řeky, ale i mnoho barbarů.

Agésiláos si zasluhuje mimořádný obdiv ještě z ji
ného důvodu. Byl pánem přemnohých měst na pevnině, 
a když mu stát svěřil velení nad loďstvem, byl pánem 
i ostrovů, jeho moc a sláva stále rostla, mohl užívat po
dle své vůle mnoha výhod, stále myslil a stále doufal ■— 
a to je na něm to největší —, že zničí moc, která v dřívěj
ších dobách vojensky napadla Řecko, a přesto nedo
pustil, aby ho cokoliv z toho ovládlo, a když dostal od 
domácích úřadů rozkaz, aby přišel vlasti na pomoc, po
slechl obec právě tak, jako kdyby stál v úřední míst
nosti eforů sám před těmi pěti úředníky. Dával tím na
prosto zřejmě jednoznačně najevo, že by ani celý svět 
nevyměnil za svou otcinu, ani nové přátele za staré, ani
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že by nedal přednost hanebnému, třebaže bezpečnému 
zisku před čestným a spravedlivým, i když spojeným 
s nebezpečím,

A neprojevilo se také po celou dobu jeho vlády, že si 
jako král vysloužil veškerou chválu tím, že ačkoliv za
stihl všechna města, kvůli jichž ovládnutí vyplul, ve 
sváru, protože po pádu athénské nadvlády bylo všude 
státní zřízení otřeseno, dokázal zabezpečit, že po dobu 
jeho přítomnosti žila tato města ve svornosti a štěstí 
a nikdo nebyl poslán do vyhnanství nebo na popraviště?

Proto také byli asijští [Řekové při jeho odchodu 
smutní, jako by v něm neodcházel jen vladař, ale i otec 
a druh. Nakonec ukázali, že nešlo o nějaké předstírané 
přátelství. Dobrovolně šli s ním Spartě na pomoc, tře
baže si dobře uvědomovali, že budou musit bojovat se 
soupeřem, který není horší než oni.

Tak skončilo jeho působení v Asii.

2
Vyzván k návratu do vlasti, přeplavil se Agésiláos 

přes Helléspont.
Cestou odrazil útok Thessalů. U Koróneje porazil Thébany, 
stejné úspěšně bojoval proti jiným obcím. Spartu uhájil 

proti útokům nepřátel. Když mu pokročilý vek 
nedovoloval účastnit se

vojenských akcí, působil úspěšně jako diplomat.

Po překročení Helléspontu postupoval územím týchž 
národů, kterým táhl kdysi perský král se svou ohrom
nou výpravou. Cestu, která trvala barbarovi celý rok, 
urazil Agésiláos za méně než měsíc, neboť jeho jediným 
přáním bylo nepřijít domů pozdě. Když pak měl za 
sebou Makedonii a dostal se do Thessalie, táhli mu v pa
tách obyvatelé Larisy, Krannónu, Skotússy a Farsalu,
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kteří byli spojenci Boióťanů, a vůbec všichni Thessalové 
kromě těch, kteří byli právě ve vyhnanství, a škodili 
mu. Až do té doby postupoval s vojskem sestaveným 
do čtverce, polovinu jezdců měl v cele, druhou polovinu 
jako zadní voj. Když mu Thessalové bránili v cestě 
svými útoky na zadní voj, poslal dozadu i jezdce tvořící 
přední voj, kromě své osobní družiny.

Když tak stáli proti sobě, Thessalové obávajíce se, 
že by to pro ně nemusilo dobře dopadnout, kdyby pod
nikli jezdecký útok na těžkou pěchotu, obrátili se a kro
kem se vzdalovali. Agésiláovo vojsko postupovalo opa
trně za nimi. Jakmile Agésiláos poznal, jaké chyby se 
obojí dopustili, poslal dopředu jezdce ze své družiny, 
tělesně velmi zdatné, a poručil jim, aby nepřítele proná
sledovali ze všech sil a aby mu nedovolili obrátit se; 
stejný rozkaz měli vyřídit i ostatním.

Jakmile Thessalové spatřili, že se proti všemu očeká
vání na ně ženou, někteří se ani nepokusili otočit se, 
jiní byli při pokusu o obrácení přepadeni, když byli 
jejich koně teprve natočeni bokem. Polycharmos, velitel 
farsalské jízdy, se otočil, bojoval v cele své družiny 
a padl. Když se to stalo, došlo k bezhlavému útěku, 
při němž byli někteří pobíjeni, jiní zajímáni živí. Za
stavili se až na hoře u města Narthakia.

Agésiláos dal okamžitě postavit vítězné znamení mezi 
Prantem a Narthakiem a sám tam zůstal stát, velmi 
potěšen úspěchem, vždyť s jízdou, kterou sám sestavil, 
porazil Thessaly, kteří byli tolik domýšliví na své jez
decké umění.

Druhého dne překročil Achajské hory ve Fthii a celá 
další cesta už pak vedla zemí přátel až na hranice 
Boiótie.

Tam zastihl Thébany, Athéňany, Argejské, Korin- 
ťany, Ainiánany, Euboiany a obojí Lokry, kteří už za
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ujali bojové postavení. Ani okamžik nezaváhal, ale před 
jejich zraky začal řadit své vojsko. Lakedaimoňanů měl 
půldruhé mory, ze spojenců z oněch končin měl jen 
Fóky a Orchomenské, jinak měl to vojsko, které si sám 
přivedl. Nechci tím říci, že měl mnohem méně vojáků 
a mnohem horších, a přesto že se pustil do bitvy, vždyť 
kdybych něco takového tvrdil, tak bych myslím usvěd
čoval Agésiláa z nerozumnosti a sebe samého z hlou
posti, protože to bych chválil člověka, jenž slepě vsadí 
všechno na jednu kartu.

Já na něm spíš obdivuji, že si opatřil armádu aspoň 
tak silnou, jako byla nepřátelská, a vyzbrojil ji tak, že 
se všechno lesklo kovem a zářilo nachem. Postaral se, 
aby jeho vojáci byli schopni snášet námahy. Jejich duše 
naplnil sebevědomím, že svedou bojovat s kýmkoli. 
Kromě toho v nich probudil takové vzájemné soupe
ření, že každý chtěl vynikat mezi svými druhy jako 
nejlepší.

Všechny pak naplnil pevnou vírou, že budou-li si 
počínat statečně, budou z toho mít velký užitek. Vedlo 
ho k tomu přesvědčení, že za takových okolností budou 
nejochotněji bojovat s nepřáteli. A v tom se věru ne
zklamal.

Vylíčím také onu bitvu, neboť žádná jiná svedená za 
našich časů se s ní nedá srovnat.

Sešli se v rovině u Koróneje, Agésiláos se svým voj
skem přišel od Kéfisu, Thébané a jejich spojenci od 
Helikónu. Viděli, že těžká pěchota obou stran je úplně 
stejně silná, i jezdců měly obě armády skoro stejný 
počet. Agésiláos stál na pravém křídle, na samém kraji 
jeho levého křídla byli Orchomenští. V protivníkově voj
sku byli na pravém křídle Thébané, levé křídlo zaujímali 
Argejští.

Když už postupovali proti sobe, panovalo na obou
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stranách naprosté mlčení. Jakmile se vzdálenost mezi 
nimi zmenšila asi na stadion, Thébané spustili bojový 
pokřik a rozběhli se poklusem. Ještě byly oba šiky od 
sebe asi tři plethra, tu vyrazil z Agésiláova šiku oddíl 
Hérippidův (byl to zbytek těch, kteří s ním vytáhli 
z domova, a někteří z Kýrových vojáků), dále Ijónové, 
Aiolové a helléspontští Rekové, kteří se k nim připojili. 
Ti všichni vyrazili společně vpřed, a když se přiblížili, co 
by kopím dohodil, obrátili na útěk tu část nepřátelského 
vojska, která postupovala proti nim. Argejští vůbec ani 
necekali na Agésiláovu skupinu, ale utekli na Helikón.

A už chtěli někteří z cizích vojáků Agésiláa ozdobit 
věncem, když vtom kdosi přinesl hlášení, že Thébané 
rozrazili Orchomenské a pronikli až k třenu. Agésiláos 
okamžitě obrátil svůj šik a vedl ho proti Thébanům. 
Thébané zase, když spatřili, že jejich spojenci utekli 
směrem k Helikónu, rozhodli se probít se ke svým, a tak 
se dali rázným krokem na ústup.

Tenkrát udělal Agésiláos něco, za co musí být bez 
odporu nazván statečný, rozhodně si vsak nezvolil po
stup nejbezpeěnější. Třebaže měl možnost nechat kolem 
sebe projít probíjející se Thébany, pustit se pak za nimi 
a napadnout je zezadu, neučinil to, ale srazil se s Thé
bany čelem proti celu. Štít narážel na štít, v jedné změti 
se bojovalo, zabíjelo, umíralo. Nebylo slyšet žádný křik, 
ale ani ticho nebylo, jen hluk, jaký vzniká při úporném 
boji. Nakonec část Thébanů unikla na Helikón, avšak 
mnoho jich při tom ústupu našlo smrt.

A tak se vítězství přiklonilo na stranu Agésiláovu.
On sám byl raněn a dal se odnést k falanze. Tam se 

za ním přihnali někteří jezdci a hlásili mu, že se asi 
osmdesát ozbrojených nepřátel ukrylo v chrámu, a ptali 
se ho, co mají dělat. Ačkoliv bylo Agésiláovi nejrůzněj
šími zbraněmi zasazeno mnoho ran na celém těle, přece
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nezapomněl na božstvo, poručil, aby je nechali odejít, 
kam chtějí, a nedovolil, aby se jim ublížilo; nařídil do
konce, aby je jezdci z jeho družiny doprovodili až tam, 
kde budou v bezpečí.

Když bylo po bitvě, bylo možno na místě srážky vidět 
půdu nasáklou krví, v jedné směsici ležící padlé přátele 
i nepřátele, proražené štíty, zlámaná kopí, nahé meče 
bez pochev, některé na zemi, jiné zabodnuté v mrtvo
lách, další ještě v rukách bojovníků.

Protože už bylo pozdě, odvlekli mrtvoly nepřátel 
doprostřed svého ležení, připravili si večeři a šli spát.

Druhého dne ráno nařídil polemarchovi Gýlidovi, aby 
dal nastoupit vojsko a postavit vítězné znamení, všichni 
se měli ověnčit bohu na počest a všichni pištci měli hrát.

A oni rozkaz splnili.
Thébané poslali hlasatele se žádostí, aby bylo uzavře

no příměří a oni mohli pochovat své mrtvé. A tak bylo 
uzavřeno příměří a Agésiláos odešel domů — dal před
nost tomu, aby doma podle zákonů vládl a poslouchal, 
místo aby byl v Asii největším mužem.

Když potom poznal, že Argejští doma v klidu užívají 
všeho, co se jim urodí, a že ještě ktomu zabrali Korin- 
thos a mají radost z války, vypravil se proti nim. Zpus
tošil celou jejich zemi a hned odtamtud prošel soutěska- 
mi do Korinthu, zmocnil se hradeb táhnoucích se k Le- 
chaiu, tím si otevřel bránu na Peloponnés a vrátil se právě 
na hyakinthie domů. Účastnil se při nich zpěvu pajánu 
na počest boha, jak mu bylo nařízeno vůdcem sboru.

Později se dověděl, že Korinťané ukrývají všechen 
dobytek v Peiraiu, že celé Peiraion osívají a sklízejí 
a za nej důležitější považoval, že Boióťané, vyjdou-li 
z Kreusidy, snadno se touto cestou mohou spojit s Ko- 
rinťany, a proto vytáhl proti Peiraiu.

Když viděl, že je střeženo mnoha vojáky, odtáhl po
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snídani směrem k městu, jako by se mu vzdávalo. Jak
mile poznal, že v noci přešli chvatně z Peiraia do města 
na pomoc, znova se obrátil a za úsvitu dobyl Peiraion, 
kterě našel úplně beze stráží, zmocnil se všech zásob, 
které byly uvnitř, i samotných hradeb, které tam byly 
vybudovány. Když to vykonal, vrátil se domů.

Když byli později Achajové ochotni uzavřít s ním 
spojenectví a žádali, aby táhl spolu s nimi do Akarnánie, 
a když Akarnánci na ně zaútočili v soutěskách, obsadil 
výšiny nad jejich hlavami svou lehkou pěchotou a svedl 
s nimi bitvu. Mnoho jich pobil, potom postavil vítězné 
znamení a neustal, dokud nedosáhl toho, že se Akar- 
nánští, Aitólové a Argejští spřátelili s Achaji a s ním 
uzavřeli spojenectví.

Když nepřátelé poslali do Sparty vyslance, protože 
zatoužili po míru, byl Agésiláos tak dlouho proti míru, 
až přinutil obec korinthskou i thébskou, aby dovolily 
návrat těm svým občanům, kteří musili kvůli Spartě 
odejít do vyhnanství. Později zase dopomohl k návratu 
Fleiúnťanům, kteří musili odejít do vyhnanství pro své 
sympatie k Lakedaimonanům — sám se kvůli tomu 
vypravil proti Fleiúntu.

Jestliže to někdo kárá z nějakého jiného důvodu, je 
jasné aspoň, tolik, že to dělal z lásky přátelské. Neboť 
když protivníci pobili spartské přívržence v Thébách, 
vytáhl vojensky proti Thébám, aby jim pomohl. Když 
však našel všechno opevněné příkopem a kolovou hrad
bou, překročil návrší u Kynoskefal, pustošil kraj až 
k samému městu a nabízel Thébanům bitvu bud! v ro
vině, nebo někde v horách, zcela podle jejich přání. 
I v příštím roce se znova vypravil proti Thébám, 
u Školu pronikl kolovou hradbou a příkopy a dal se 
do plundrování zbývající časti Boiótie.

Až do té doby byl šťastný a spolu s ním i stát. O všech
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pozdějších neúspěších nikdo by nemohl tvrdit, že k nim 
došlo pod vedením Agésiláovým. Když však po oné ne
šťastné bitvě u Leukter pobili protivníci ve spojení 
s Mantinejskými jeho přátele a hostitele v Tegeji — 
to už všichni Boióťané, Arkádové a Elejští šli spolu —, 
dá se na pochod pouze se spartskou mocí, přestože se 
mnozí domnívali, že Sparťané dlouho nevytáhnou paty 
ze své země. Zpustošil zemi těch, kteří zabili jeho přátele, 
a tak, jak přišel, opět odtáhl domů.

Potom se stalo, že všichni Arkádové, dále Argejští, 
Élejští, Boióťané, spolu s nimi Fókové, obojí Lokrové, 
Thessalové, Ainiáňané, Akarnánci a Euboiané vytáhli 
do války proti Lakedaimonu, kromě toho odpadli otroci 
a mnohá města perioiků, v bitvě u Leukter padlo aspoň 
tolik Sparťanů, kolik jich zůstalo naživu. Přesto Agési- 
láos město uhájil, a to ještě k tomu bylo bez hradeb! 
Kde mohli být nepřátelé v každém ohledu ve výhodě, 
tam proti nim své vojáky nevedl, naopak tam, kde byla 
naděje, že budou mít výhodu jeho spoluobčané, tam se 
proti nepříteli postavil s velkým úsilím, přesvědčen, že 
kdyby vyšel na širou pláň, mohl by být ze všech stran 
obklíčen, bude-li se však držet na místech těsných 
a vysoko položených, rozhodně vyhraje.

Když nepřátelské vojsko odtáhlo, počínal si velmi 
rozumně, to nemůže nikdo popřít. Stáří mu nedovolo
valo, aby se účastnil vojenské výpravy ať už pěšky, 
nebo na koni, a tak když viděl, že obec potřebuje peníze, 
chce-li mít spojence, vzal na sebe úkol nějaké opatřit. 
Co šlo, zařizoval z domova, když to však okolnosti vy
žadovaly, neváhal vydat se na cestu a nepovažoval to 
za ponižující pro sebe vycházet z domova jako vyslanec 
místo jako vojevůdce, jen když to mohlo obci prospět. 
A stejně i jako vyslanec dokázal vykonat činy hodné 
velkého vojevůdce.
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Například Autofradatés, který obléhal v Assu Ario- 
barzanu, spojence Sparťanů, dal se ze strachu před 
Agésiláem na rychlý ústup.

Nebo Kotys, který dobýval Séstos, patřící ještě Ario- 
barzanovi, přerušil obléhání a odtáhl.

A tak mu ne bez důvodu byl i za jeho diplomatické 
služby postaven pomník za vítězství nad nepřítelem.

Mausólos obléhal ta dvě města z moře se stovkou 
lodí, odplul však domů — ten už ne ze strachu, ale 
protože ho k tomu Agésiláos přemluvil.

Dokázal vskutku podivuhodné věci. Vždyť mu dali 
peníze nejen ti, kteří se mu cítili zavázáni za prokázané 
dobrodiní, ale i ti, kteří před ním utíkali. Tachós a Mau
sólos (ten mu pro své dávné svazky pohostinného přá
telství dal peníze pro Spartu) mu poskytli při jeho zpá
teční cestě domů skvělý průvod.

A to už mu bylo kolem osmdesáti let. Když se však 
dověděl, že je egyptský král rozhodnut k válce proti 
Peršanům a že má mnoho pěšáků, mnoho jezdců i mnoho 
peněz, rád vyslechl jeho pozvání, spojené s nabídkou, aby 
převzal vrchní velení. Domníval se, že touto výpravou 
oplatí egyptskému králi, co dobrého udělal pro Spartu, 
že pomůže maloasijským Řekům opět ke svobodě a per
ského krále že potrestá za minulost i za to, že teď, přes
tože se vydává za spojence, požadoval samostatnost pro 
Messénu.

Když mu však ten, který ho pozval, vrchní velení 
neodevzdával, uvažoval Agésiláos, co má dělat, protože 
v tom hlavním byl oklamán. Hned nato odpadl od 
krále oddíl Egypťanů, který táhl do pole samostatně, 
a potom ho opustili i ostatní. Král dostal strach a utekl 
do Sidónu ve Foiníkii, Egypťané se však nemohli shod
nout a zvolili si dva krále.

Tu si Agésiláos uvědomil, že nepřidá-li se k žádnému
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z nich, žádný z nich nevyplatí Řekům žold a žádný 
z nich jim neumožní nakoupit, co potřebují, a že ten, 
kdo z nich zvítězí, bude jejich nepřítelem, kdežto přidá-li 
se k jednomu, bude mu aspoň tento přítelem za proká
zané služby.

Když si to takto rozvážil, spojil své vojsko s tím, 
který se mu zdál větším přítelem Řeků, a pomohl mu 
zvítězit v bitvě nad tím, který neměl Řeky rád, a dostat 
se tak k vládě. Získal tím v novém králi přítele pro 
Spartu a dostal od něho mnoho peněz. Pak se vydal na 
cestu přes moře domů, třebaže to bylo uprostřed zimy — 
pospíchal, protože nechtěl, aby spartská obec v příštím 
létě stála proti nepříteli s prázdnýma rukama.

3
Všechno, co bylo až dosud řečeno, je stále ještě

v paměti lidí. Svědectví o tom, jak Agésiláos dodržoval 
přísahu a závazky.

Vše, co bylo dosud uvedeno, bylo vykonáno před očima 
přemnohých svědků. Takové věci nepotřebují žádné dů
kazy, neboť staěí jen připomenout je a hned se tomu

y  v íven.
Teď se pokusím ukázat dokonalost jeho duše, která 

mu umožnila všechno to vykonat a díky níž miloval 
krásné a pronásledoval všechno Špatné.

Agésiláos byl tak bohabojný, že i nepřátelé považovali 
jeho přísahy a závazky za spolehlivější než přátelství 
vlastních lidí — být s nimi na jednom místě, k tomu 
neměli důvěru, kdežto Agésiláovi se klidné vydali do 
rukou. Aby mi to každý věřil, chci jmenovitě uvést 
aspoň ty nej významnější.

Peršan Spithridatés se dověděl, že Farnabazos usiluje 
o sňatek s královou dcerou, jeho dceru že si však chce
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vzít bez řádného sňatku. Považoval to za urážku a vydal 
se Agésiláovi do rukou spolu s manželkou, dětmi a celou 
svou mocí.

Kotys, vládce Páflagonů, neuposlechl královo pozvání, 
třebaže mu nabízel pravici, neboť se bál, že by mohl být 
zajat a musil zaplatit velké výkupné nebo dokonce ze
mřít. I on vsak věřil Agésiláovým zárukám, přišel do 
jeho tábora, uzavřel s ním spojenectví a rozhodl se 
táhnout s ním do války se svými dvěma tisíci jezdci 
a čtyřmi tisíci vojáky lehké pěchoty.

Dokonce i Farnabazos přišel na schůzku s Agésiláem 
a smluvil s ním, že nebude-li ustanoven velitelem celého 
vojska, odpadne od krále. „Stanu-li se však vrchním 
velitelem,66 prohlásil, „budu s tebou, Agésiláe, válčit 
s největším důrazem, jehož budu schopen.66 A tohle 
říkal s důvěrou, že se mu nestane nic, co by odporovalo 
smlouvě.

Tak významným a krásným statkem je u kohokoliv, 
a zvlášť u vojevůdce, nejen být zbožný a věrný, ale být 
také za takového pokládán.

Tolik o bohabojnosti.

4
Doklady o Agésiláově nezištnosti.

O jeho poctivosti ve finančních věcech by těžko mohl 
někdo uvést významnější svědectví, než jsou tato.

Nikdo si nikdy nestěžoval, že by ho byl Agésiláos 
o něco připravil, ale mnozí souhlasně potvrzovali, že 
pro ně udělal mnoho dobrého. Jak by mohl takový 
člověk, kterému působí radost vydávat svůj majetek 
ke prospěchu druhých lidí, mít chuť přisvojit si cizí 
majetek? Vždyť by to bylo spojeno s nebezpečím, že 
mu to přinese špatnou pověst! Když už by někdo toužil
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po penězích* bylo by přece mnohem pohodlnější udržet 
si své vlastnictví než vzít si to, co patří někomu jinému.

Kdo by nechtěl připravit druhého ani o projevy 
vděčnosti, kde není možno žalovat toho, kdo na ni 
zapomíná, jak by mohl mít chuť připravovat někoho 
o ně tam, kde to zákon přímo zakazuje? Agésiláos však 
nejenže prohlásil za provinění, neprojevil-li někdo vděč
nost, ale i neprojevil-li ji ten, kdo měl větší možnosti, 
v daleko větší míře.

Jakým právem by ho také mohl někdo obvinit z okrá
dání státu, když dal vlasti k užívání i to, co dostal sám 
jako projev díků? A není dostatečným dokladem jeho 
nezištnosti, že kdykoli chtěl pomoci penězi obci nebo 
svým přátelům, mohl jim takový prospěch přinést, když 
si vzal peníze druhých? Vždyť kdyby byl svou přízeň 
prodával nebo činil dobro za odměnu, nikdo by si ne
myslil, že mu je něco dlužen, ovšem kdo přijímá dobro 
zadarmo, ten slouží vždy ochotně svému dobrodinci 
nejen proto, že se mu dostalo dobra, ale i proto, že byl 
už napřed považován za hodného toho, aby střežil zá
stavu vděčnosti. A kdo by si vybral mít méně, jen kdyby 
to bylo spojeno s poctivým snažením, než mít víc za 
cenu porušení zákonů, jak by ten neměl být daleko od 
špatného zisku!

Agésiláovi bylo obcí přiřčeno celé dědictví po Ágidovi, 
on však odstoupil polovinu příbuzným z matčiny strany, 
protože viděl, že jsou chudí. Pravdivost tohoto tvrzení 
dosvědčuje celá spartská veřejnost.

A když mu Tithraustés nabízel převeliké dary, ode- 
jde-li ze země, odpověděl mu:

„Milý Tithrauste, u nás platí názor, že je pro velitele 
čestnější, obohacuje-li své vojsko, než kdyby oboha
coval sebe, a pokouší-li se mít spíš od nepřítele kořist, 
než přijímá-li od něho dary.46
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5
Agésiláos byl střídmý v jídle a pití9 

otužilý ve snášení horka, zimy i námah.
Ve věcech lásky byl cudný a zdrženlivý.

Pokud jde o tělesné rozkoše, které ovládají tolik lidí, 
mohl by někdo jmenovat jedinou z nich, jíž se Agésiláos 
oddal? On byl přesvědčen, že se má člověk zdržovat 
opíjení stejně tak jako přejídání a nestřídmosti tak jako 
hříchu. Při hostinách měl nárok na dvojitou porci, on 
ji však nikdy nespotřeboval, ale rozdával z toho, takže 
mu nikdy nezůstala ani jedna porce celá; on však soudil, 
že se králi předkládá dvojnásobné množství ne proto, 
aby se přejídal, ale aby mohl i v tomto ohledu někoho 
poctít, kdyby chtěl.

Spánek nebyl jeho pánem, ale byl podřízen jeho čin
nosti. Když nemel nejhorší lůžko ze všech, bylo na něm 
vidět, jak se za to stydí, neboť soudil, že velitel nemá 
vynikat nad prostého vojáka změkěilostí, ale odolností.

Zato se však nestyděl, když byl v létě víc vystaven 
slunci a v zimě mrazu.

Když se někdy stalo, že vojsko musilo podstoupit 
nějakou namáhavou práci, dobrovolně ze sebe vydával 
víc než ostatní, přesvědčen, že něco takového dokáže 
vojáky povzbudit. Krátce řečeno, Agésiláovi působilo 
namáhání radost a jakékoliv úlevy odmítal.

Stojí rozhodně za to zmínit se o jeho zdrženlivosti ve 
věcech lásky, když už pro nic jiného, tak aspoň pro 
podivení. Ze se zdržoval toho, k čemu ho nehnala touha, 
v tom by se ještě nemusilo vidět nic zvláštního. Ze se 
však zamiloval do Spithridatova syna Megabaty tak, 
jak se jen může zamilovat ta nejvášnivější povaha do 
nejkrásnější osoby, a když ho pak Megabatés chtěl po
líbit, jak je u Peršanů zvykem líbat toho, komu chtějí
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prokázat úctu, že se ze všech sil tomu políbení bránil — 
není to doklad sebeovládání, které má v sobě až něco 
nadpřirozeného ?

A když už se Megabatés podruhé nepokusil políbit ho, 
protože považoval Agésiláovo chování za urážku, po
žádal Agésiláos jednoho ze svých druhů, ať Megabatu 
přemluví, aby mu znova prokazoval úctu. Když se ho 
přítel ptal, zda Megabatu políbí, dá-li se přemluvit, Agé
siláos se odmlčel a pak řekl:

„Ne, ani kdybych se měl okamžitě stát nej krásnějším, 
nejsilnějším a nejrychlejším ze všech lidí. Přísahám však 
při všech bozích, že bych chtěl raději znova vybojovat 
týž boj, než aby se mi proměnilo ve zlato všechno, co 
vidím.66

Dobře vím, jaký názor na to mají někteří lidé. Já však 
také vím (aspoň si to myslím), že daleko víc lidí je schop
no zvítězit nad nepřítelem než nad něčím takovým.

Tohle je ovsem známo jen málokomu, a tak k tomu 
může mít mnoho lidí nedůvěru. Všichni ale víme, že cím 
je kdo významnější, tím méně se utají, co dělá: o Agési- 
láovi však ještě nikdy nikdo neřekl, že by ho viděl něco 
takového dělat, a kdyby to vyslovil jako domněnku, 
nikdo by mu to nevěřil. Když byl mimo domov, nešel 
nikdy na nocleh do nějakého soukromého domu, ale vždy 
byl buď v chrámu, kde není možné takové věci dělat, 
nebo někde venku, kde umožňoval zrakům všech, aby 
byly svědky jeho bezúhonného chování.

Kdybych teď tvrdil něco, co není pravda, a celé Řecko 
by vědělo, že to je právě opačné, jemu bych tím k chvále 
nepřispěl, zničil bych tím však svou dobrou pověst.
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6
Agésiláos byl statečný a moudrý.

O své statečnosti podal myslím jasné důkazy nejen tím, 
že nikdy neodmítl válčit s nejsilnějšími nepřáteli své 
obce i celého Řecka, ale že se v těchto bojích vždy stavěl 
do první řady. Kde se nepřátelé rozhodli svést s ním bit
vu, nedosahoval vítězství zastrašením, ale stavěl vítězná 
znamení jako vítěz v rovnocenném boji; zanechal po sobě 
nesmrtelné pomníky své statečnosti a sám si odnesl vi
ditelné důkazy své odvahy v boji, takže každý sám na 
vlastní oči mohl ocenit jeho mužnost a nemusil se opírat 
jen o to, co slyšel.

Když budeme počítat památníky jeho vítězství, je 
spravedlivé, abychom se neomezili jen na ty, které po
stavil, ale musíme mezi ne počítat všechna jeho válečná 
tažení, neboť když s ním nepřítel nechtěl bojovat, nebylo 
jeho vítězství o nic menší, bylo však pro obec a pro spo
jence spojeno s menším nebezpečím a s větším prospě
chem. Při sportovních závodech přece také věnčí stejně 
toho, kdo se stal vítězem bez zápasu, jako toho, kdo 
zvítězil v utkání.

A jeho moudrost? Která jeho činnost nepodává o ní 
důkazy! Ke své vlasti se choval tak, že při největší po
slušnosti mel největší vliv, svým druhům tak vycházel 
vstříc, že si z nich učinil ochotné přátele, a ve vojácích 
vyvolával poslušnost a oddanost tím, že se spolu s nimi 
účastnil každé námahy. Co by také mohlo dodat vojsku 
víc síly než ukázněnost pramenící z poslušnosti a věrnost 
vyrůstající z lásky k veliteli?

K nepřátelům se chová! tak, že inn nemohli nic vy
tknout, ale byli nuceni ho nenávidět. Vždycky totiž do
kázal zařídit to tak, že jeho spojenci byli proti nim ve 
výhodě: používal lsti, kde to bylo na místě, přišel dřív,
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kde byla žádoucí rychlost* dovedl se skrýt, kde to bylo 
prospěšné, zkrátka veškeré jeho počínání vůči nepřáte
lům bylo opačné než k přátelům.

Noc mu sloužila stejně dobře jako den a den jako noc, 
často zmizel tak překvapivě, že nikdo nevěděl, kde je, 
kam jde a co učiní. Proto také nepřátelské pevnosti ztrá
cely pevnost: některé obešel, jiné dobyl, dalších se 
zmocnil lstí*

Kdykoli byl na pochodu a věděl, Že se nepřátelé mo
hou pustit do boje, budou-li chtít, vedl vojsko v takové 
sestavě, že si samo mohlo nejlépe pomoci, tak klidně, 
jako kráčí ta nejpočestnější dívka, pTotože se domníval, 
že v takové situaci zachovat klid je nejlepší prostředek, 
jak se uchránit před strachem a zmatkem, před chybami 
a nástrahami.

Takovým počínáním naháněl nepřátelům hrůzu a 
svým přátelům dodával sebedůvěru a sílu.

A tak se stalo, že jím jeho nepřátelé nikdy nepohrdali, 
že ho jeho spoluobčané nikdy nepotrestali, jeho přátelé 
nikdy nepoháněli a že byl ze všech lidí nejvíc milován 
a chválen.

7
O Agésiláove vlastenectví, lásce ke spoluobčanům 
a ke všem Rekům a o jeho nenávisti k nepřátelům.

Zabralo by mnoho času, kdybych chtěl vypisovat po
drobně, jaký byl vlastenec. Já si totiž myslím, že by se 
v celém jeho počínání nenašlo nic, co by se nějak k vlas
tenectví nevztahovalo. Abych to vzal zkrátka: všichni ví
me, že tam, kde se Agésiláos domníval, že by mohl vlasti 
v něčem prospět, nelitoval žádné námahy, nevyhýbal se 
žádnému nebezpečí, nešetřil peněz, nevymlouval se ani 
na tělesné obtíže, ani na stáří, ale považoval i to za po
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vinnost dobrého krále, aby pro své poddané dělal co nej
víc dobrého.

Za jednu z největších služeb prokázaných vlasti po
važuji to, že přestože byl v celém státě nejmocnější, dá
val najevo největší úctu k zákonům. Kdo by chtěl být 
neposlušný, když viděl, jak sám král poslouchá? Kdo by 
se chtěl z nespokojenosti se svým podřízeným postavením 
pokusit o nějaké novoty při pohledu na to, jak král 
v souladu se zákony snáší vyšší moc nad sebou?

Vždyť se i ke svým odpůrcům v obci choval jako otec 
k dětem. Haněl je, když v něčem chybili, vyznamenával 
je, když udělali něco pěkného, a pomáhal jim, když je 
postihlo nějaké neštěstí, neboť nikoho ze spoluobčanů 
nepovažoval za nepřítele, ale chtěl všechny chválit, po
kládal za zisk, když všechny uchrání před škodou, a za 
škodu, zahyne-li někdo, i kdyby za moc nestál. Nijak se 
netajil přesvědčením, že vlast bude stále šťastná, bu- 
dou-Ii žít v klidu podle zákonů, a silná, budou-li mít 
Rekové rozum.

Považujeme-li dále za krásné, aby byl Rek přítelem 
Reků, viděl snad někdo nějakého jiného vojevůdce, kte
rý nechtěl dobýt město, když si myslil, že by je tím zni
čil, nebo který považoval za neštěstí zvítězit nad jinými 
Řeky ve válce? A Agésiláos takový byl.

Když dostal hlášení, že v bitvě u Korinthu padlo osm 
Sparťanů a na deset tisíc nepřátel, bylo na něm vidět, 
že z toho nemá žádnou radost, takže zvolal: „Běda ti, 
Řecko! Kdyby zůstali naživu ti, kteří teď padli, snadno 
by v boji porazili všechny barbary.66

Když ho uprchlíci z Korinthu ujišťovali, že se jim je
jich město vzdá, a poukazovali na stroje, do nichž sklá
dali všechnu naději na dobytí hradeb, zdráhal se pod
niknout útok a říkal, že není žádoucí zotrocovat řecká 
města, ale přivádět je k rozumu.
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„Budeme-li ze svých řad odstraňovat ty, kteří se do
pustí nějaké chyby, musíme dávat pozor, abychom nako
nec měli někoho, s kým bychom zvítězili nad barbary 

A považujeme-li na druhé straně za krásné být nepřá
teli Peršanů, protože jejich dřívější král vytáhl, aby zot
ročil Řecko, a nynější uzavírá spojenectví vždy s tou 
stranou, s níž ve spolku se domnívá že napáchá nejvíc 
škod, dává dary těm, o nichž si myslí, že za ně způsobí 
Řekům nejvíc nepříjemností, a zprostředkuje takový 
mír, který, jak věří, nás nejvíc zaplete do válek jedněch 
proti druhým, to ovsem vidí každý; ale postaral se někdo 
jiný kromě Agésiláa, aby bud některý kmen odpadl od 
perského krále, nebo aby ten, který odpadl, nezahynul, 
nebo vůbec aby král byl sám postižen nějakou pohromou 
a nemohl Řekům působit nepříjemnosti? Agésiláos 
i v době, kdy jeho vlast bojovala s jinými Řeky, neza
nedbával společné blaho celého Řecka, ale vyplul, aby 
barbarům všemožně škodil.

8
Chvála Agésiláovy vznešenosti ducha, laskavosti, 

poctivosti a pohrdání bohatstvím.

Avšak ani jeho laskavost by si nezasloužila, abych ji po
minul mlčením. Ačkoliv byl předmětem tak velké úcty, 
ačkoliv měl tak velkou moc, a to ne ledajakou, ale krá
lovskou, kterou se navíc nikdo nepokoušel podvrátit, ale 
kterou každý miloval, přesto na něm nikdo nepozoroval 
povýšenost, naopak i bez hledání mohl každý vidět jeho 
lásku a úslužnost k přátelům.

Velmi rád se účastnil žertovných rozhovorů, ale když 
přátelé něco potřebovali, o každé takové věci s nimi pro
mluvil vážně. Protože byl vždy plný dobré naděje, vždy 
dobré mysli a veselý, přitahoval k sobě mnoho lidí nejen
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proto, že si chtěli něco vymoci, ale také proto, že chtěli 
příjemně strávit den. Sám neměl ani ten nejmenší sklon 
k vychloubání, přesto však mu nepřišlo zatěžko poslou
chat lidi, kteří vychvalovali sami sebe: věřil, že takoví 
lidé v ničem neškodí a že by z nich mohlo něco pořádného 
být.

Nelze také nevzpomenout, jak dovedl ve vhodnou 
chvíli ukázat své zdravé sebevědomí. Když dostal od per
ského krále dopis (přinesl ho jakýsi Peršan doprovázející 
Sparťana Kalliu), v němž mu král nabízel přátelství a 
vzájemné pohostinství, nepřijal ho a doručiteli uložil, 
aby vyřídil svému králi, že se na něho vůbec nemusí obra
cet s osobními listy: ukáže-li se, že je přítelem Sparty a že 
to dobře myslí s Řeckem, i on sám mu bude ze srdce pří
telem. Dodal k tomu ještě: „Bude-li však usvědčen z po
stranních úmyslů, ať si nemyslí, že by ve mně měl pří
tele, i kdyby mi poslal dopisů já nevím kolik/4

Chválím na Agésiláovi, že pohrdl pohostinským svaz
kem s perským králem, aby se zalíbil Rekům, a cením si 
jeho názoru, že si nesmí o sobě víc myslit ten, kdo má 
víc peněz a poddaných, ale ten, kdo je lepší a vládne 
lepším.

Chválím i jeho prozíravost: považoval za dobré pro 
Řecko, odpadne-li od perského krále co nejvíc satrapů, 
a proto se nedal zlákat ani dary, ani královskou mocí 
k touze být jeho hostinným přítelem, ale mel se na po
zoru před ztrátou důvěry u těch, kteří měli v úmyslu 
odpadnout.

Kdo by se neobdivoval i tomuto rysu jeho povahy? 
Perský král věřil, že čím víc peněz bude mít, tím víc lidí 
si podmaní, a proto se pokoušel shromáždit všechno 
zlato, všechno stříbro a všechny poklady světa. Naproti 
tomu Agésiláos si tak zařídil svou domácnost, že nic ta
kového nepotřeboval. Kdo tomu nevěří, ať se podívá,
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s jakým domem se spokojil, ať si prohlédne jeho dveře: 
někdo by mohl přijít na myšlenku, že to jsou stále ještě 
ty, které vlastní rukou zasadil Hérakleův potomek Aris- 
todémos, když přišel do země. Ať to zkusí prohlédnout si 
také vnitřní zařízení, ať si všimne, jaké hody strojil při 
obětování, ať si nechá vypravovat, jak jeho dcera jela 
do Amykel na obyčejném měšťanském voze*

Protože své výdaje vždy upravoval podle svých pří
jmů, nepotřeboval dělat kvůli penězům něco nesprávné
ho. A jakkoli je pokládáno za krásné mít hradby, které 
nikdy nepadnou do moci nepřátel, za mnohem krásnější 
považuji vychovat svou duši tak, aby nad ní neměly moc 
ani peníze, ani rozkoše, ani strach.

Proti Agésiláovým ctnostem jsou stavěny nectnosti 
perského krále.

Teď bych chtěl vylíčit, jak se jeho způsob života odlišo
val od domýšlivosti perského krále.

Za prvé: perský král soudil, že bude tím vznešenější, 
čím méně se bude ukazovat na veřejnosti, kdežto Agési- 
láos si zakládal na tom, že je stále lidem na ocích, neboť 
byl přesvědčen, že jen Špatným skutkům sluší schovávat 
se, avšak počestnému životu dodává světlo ještě víc 
vážnosti.

Za druhé: perský král se snažil zvýšit svou důstojnost 
tím, že přístup k němu nebyl snadný, kdežto Agésiláos 
byl rád, když se k němu každý lehko dostal.

Za třetí: onen se chlubil tím, že se u něho všechno vy
řizuje pomalu, kdežto Agésiláos mel radost, jestliže mohl 
žadatele co nejrychleji propustit, když jim jejich přání 
splnil.

Stojí také za povšimnutí, oč snáze a levněji si opatřo
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val Agésiláos své životní požitky. Kvůli Peršanovi pro- 
cházejí lidé celou zemí a shánějí pro něho, co by mu 
chutnalo pít, a tisíce jiných si vymýšlí, co by mu chut
nalo jíst, a vůbec už se nedá vypovědět, co všechno dě
lají kvůli jeho spánku. Naproti tomu Agésiláos se díky 
své pracovitosti s chutí napil všeho, co bylo právě po 
ruce, a s chutí snědl, na co přišel, a k příjemnému spánku 
mu bylo každé místo dobré. A měl radost, nejen když 
takto ukoj oval své potřeby, ale těšilo ho i vědomí, že má 
příjemné věci všude kolem sebe, kdežto barbar, jak vi
děl, si musí nechávat přivážet ze všech konců světa, co 
by mu chutnalo, chce-li mít z života požitek.

Uspokojovalo ho také, když si uvědomoval, že mu ne
působí potíže žít v souladu s božským pořádkem, kdežto 
perského krále viděl jednou utíkat před horkem, po
druhé před zimou a ze zhýčkanosti napodobovat místo 
způsobu života zdatných mužů životní zvyklosti těch 
nejslabších tvorů.

A jak by nemělo být považováno za něco krásného, 
za doklad ušlechtilého smýšlení, že zdobil svůj dům činy 
a věcmi, jaké sluší muži, a choval lovecké psy a koně 
vhodné pro boj, a dokonce i svou sestru Kynisku pře
mluvil, aby pěstovala klusáky, a když zvítězila, doka
zoval na tom, že takový chov není důkazem mužnosti, 
ale bohatství?

Kolik ušlechtilosti je v jeho názoru, že kdyby vyhrál 
v závodě vozem nad obyčejnými občany, nestal by se 
tím ani o trochu slavnější, jestliže se však víc než s kým
koli jiným sblíží se státem a získá si co nejvíc a co nej- 
lepších přátel po celé zemi, jestliže všechny překoná zá
sluhami o stát a o své druhy a potrestáním protivníků, 
pak že bude opravdu vítězem v tom nejkrásnějším a nej
slavnějším závodě a jebo jméno bude vyslovováno s nej
větší úctou nejen za jeho života, ale i po jeho smrti!
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10
Agésiláos je vzorem pro každého, kdo se chce vyznamenat. 
Nezaslouží si oplakávání, ale oslavování za vzácné štěstí, 

ze nebyl nikým až do nejvyššího stáří překonán.

Pro tohle já Agésiláa chválím. To je přece docela jiný 
případ, než když někdo najde poklad a díky tomu se stane 
větším boháčem, ale ne lepším hospodářem, nebo když 
někdo porazí nepřátele zachvácené nemocí a může se 
pak chlubit větším štěstím, ne však většími schopnostmi 
vojevůdcovskými. Kdo však je první vytrvalostí, když 
je třeba zdolat nějakou námahu, svou tělesnou silou, 
když jde o závod v mužnosti, rozvahou, když jde o dob
rou radu, takový člověk je myslím plným právem po
kládán za muže po všech stránkách dokonalého.

Jestliže je pro lidi krásným vynálezem měřicí šňůra 
a pravítko, chtějí-li vytvořit něco přímého, zdá se mi 
stejně krásným příkladem Agésiláova výbornost pro ty, 
kteří se chtějí stát správnými muži. Copak by se mohl 
stát bezbožným, kdo by napodoboval zbožného, nebo 
nespravedlivým, kdo by napodoboval spravedlivého, 
zpupným, kdo skromného, nebo nezdrženlivým, kdo 
střídmého?

Také se tolik nechlubil svým královstvím nad druhý
mi, jako ovládáním sebe samého, ani tím, že vede své 
spoluobčany proti nepřátelům, jako tím, že je vede k vše
liké ctnosti.

Tuto jeho posmrtnou chválu nechť nikdo nepokládá 
za nářek nad mrtvým, ale daleko spíš za oslavnou řeč. 
Především neříká se teď o něm nic jiného než to, co 
o sobě slyšel zaživa. Dále, co se méně hodí k nářku než 
život plný slávy a smrt, která přišla ve svou dobu? Co 
si víc zaslouží oslavnou řeč než nejkrásnější vítězství 
a nejúspěšnější činy? Právem je hodný chvály muž, který
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hned jako chlapec zatoužil proslavit se a dosáhl toho 
v míře větší než kdokoliv z jeho vrstevníků, který byl 
v svrchované míře ctižádostivý a nebyl za celý svůj život 
poražen od chvíle, kdy se stal králem, který dosáhl 
krajní meze lidského života a odešel, aniž se kdy provinil 
vůči těm, jimž vládl, i vůči těm, s nimiž válčil.

11
Shrnutí Agésiláových přednosů;, aby si je lidé 

lip zapamatovali.

Chci teď znova v hrubých rysech probrat jeho přednosti, 
aby jeho chvála lip uvázla v paměti.

Agésiláos mel v úctě svatyně, i ty, které byly u nepřá
tel, neboť jeho názorem bylo, že z bohů si člověk potře
buje učinit spojence právě tak v nepřátelské zemi jako 
v zemi přátel. Když se někdo utekl pod ochranu bohů, ne
ublížil mu, ani když to byl nepřítel, neboť považoval za 
protismyslné nazývat svatokrádci ty, kteří kradou ve 
svatyních, a považovat za zbožné ty, kteří odtrhují pro
sebníky od oltářů.

Nikdy nepřestal prohlašovat svůj názor, že bohové ne
mají ze zbožných činů menší radost než z posvátných 
obětí. Nevypínal se nad ostatní lidi, ani když mu štěstí 
přálo, ale vzdával bohům díky. Jakmile se jeho poměry 
uklidnily, přinášel větší oběti, než slíbil, když byl v ne
snázích. Zvykl si stavět na odiv veselí, když měl z něčeho 
strach, a být klidný, když pociťoval štěstí.

Ze svých přátel neměl nejraději nejmocnější, ale nejpří- 
chylnější. Nezlobil se na nikoho, kdo se mstil za křivdu, 
ale na každého, kdo za dobrodiní splácel nevděkem. Mel 
radost, když viděl zchudnout lidi chtivé zisku, stejně 
tak jako když mohl obohatit spravedlivého, neboť podle 
jeho přesvědčení má spravedlivost přinášet větší zisk
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než nespravedlivost. Jeho snahou bylo stýkat se kde 
s kým, ale být důvěrný jen s dobrými. Kdykoli slyšel, 
jak někdo druhého haní nebo chválí, věřil, že z toho 
stejnou měrou pozná způsoby mluvícího jako toho,
0 kom se mluvilo. Nevyčítal nic lidem, kteří byli okla
máni přáteli, avšak silně se zlobil na ty, kteří se nechali 
oklamat nepřáteli; klamat nedůvěřivé pokládal za chyt
ré, klamat důvěřující za bezbožné.

Těšila ho pochvala lidí, kteří byli ochotni i pokárat, 
co se jim nelíbilo, a nepociťoval nenávist k nikomu, kdo 
se vyjadřoval otevřeně, před falešnými se však měl na 
pozoru jako před nástrahami. Pomlouvaěe nenáviděl víc 
než zloděje, protože považoval za větší ztrátu být okra
den o přítele než o peníze.

Chyby prostých lidí snášel lehce, chyby vládců poklá
dal za vážné, protože soudil, že ti první mohou napáchat 
jen málo zla, kdežto ti druzí mnoho. O královské moci 
soudil, že jí nesluší lehkomyslnost, ale naprostá dokona
lost.

Nedovolil, aby mu byla postavena socha, ačkoliv ne
bylo málo těch, kteří ho tím chtěli obdarovat, na druhé 
straně si neúnavně stavěl pomníky svého ducha; to první 
považoval totiž za dílo sochařů, to druhé za své vlastní 
dílo; to první si podle něho pořizují bohatí, to druhé 
dobří.

Ve finančních záležitostech nebyl jen spravedlivý, ale
1 Štědrý: domníval se, že ke spravedlivosti stačí nechat 
být, co je cizí, kdežto ke štědrosti patří ještě výpomoc 
z vlastního majetku.

V každé době byl bohabojný. Ty, jimž se v životě da
řilo dobře, ještě proto nepokládal za Šťastné, ovšem na 
vrcholu Štěstí byli podle něho lidé, kteří slavně skončili. 
Když někdo nedbá o dobro, a zná je, to považoval za 
větší neštěstí, než když je nezná.
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Nemiloval slávu, kterou si nevysloužil vlastní záslu
hou. Jen s málo lidmi měl myslím společný názor, že 
ctnost není přítěž, ale potěšení, proto mu pochvala při
nášela víc radosti, než kdyby dostal peníze.

Statečnost dával najevo víc dobře rozváženými plány 
než nebezpečnými podniky a moudrost dokazoval víc 
skutky než slovy.

K přátelům byl nanejvýš laskavý, nepřátelům naháněl 
největší hrůzu. V snášení tělesné námahy byl velmi odol
ný, avšak svým druhům s velkou radostí ustupoval, pro
tože toužil víc po krásných činech než po krásných tě
lech.

Když se mu dobře dařilo, dokázal si uchovat zdravý 
rozum, a v zlých chvílích neztrácel hlavu. Jeho roztomi- 
lost nespočívala v žertovaní, ale v chování, a sebevědomí 
nebylo spojeno s pýchou, ale s uvážlivostí. Chlubily po
hrdal, skromné překonával pokorou.

Na jedné straně si zakládal na prostotě svého osob
ního vystupování, na druhé straně na nádheře svého 
vojska a také na tom, že sám měl velmi málo potřeb, 
avšak přátelům pomáhal k prospěchu co největšímu.

Navíc byl velmi nepříjemný jako protivník, ale jako 
vítěz velmi shovívavý, pro nepřátele bylo skoro nemožné 
přelstít ho, kdežto přátelé to měli s přemlouváním snad
né. Vždy zajišťoval bezpečnost přátel, vždy si však také 
kladl za úkol znepříjemňovat život nepřátel.

Jeho příbuzní o něm říkali, že je ochotný ochránce, 
kdo se s ním stýkal, že se nikdy na nic nevymlouvá, kdo 
mu v něčem pomohl, že nezapomíná, kdo byl utiskován, 
že pomáhá, kdo s ním podstupoval nějaké nebezpečí, že 
je spolu s bohy spasitelem.

Také se mi zdá, že on jediný na světě je důkazem, že 
tělesná síla stárne, ale duševní zdatnost dobrých mužů 
zůstává stářím nedotčená. Nikdy nepřestával usilovat
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o dosažení velkých a krásných cílů, dokud jeho tělo bylo 
schopná stačit síle jeho ducha.

Našel by se někdo, jehož mládí nebylo překonáno jeho 
stářím? Naháněl někdo na vrcholu svých sil nepřátelům 
tolik hrůzy jako Agesiláos na nejzazším konci svého ži
vota? Čí smrt způsobila nepřátelům víc radosti než Agé- 
siláova, ačkoliv ho zastihla v tak vysokém věku? Kdo 
dodal spojencům tolik sebedůvěry jako Agesiláos, i když 
se už proud jeho života blížil k svému cíli? Kterého mla
dého člověka přátelé víc oplakávali než Agésiláa, přes
tože zemřel jako stařec?

Tak byl ten muž až do konce svému státu užitečný, že 
ještě po smrti z něho měl mimořádný prospěch, když už 
odešel do věčného příbytku; po celé zemi zanechal po
mníky své ctnosti a ve své vlasti byl pohřben jako král.
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POZNÁMKY

VZPOMÍNKY NA SÓKRATA

21 Sokratovi žalobci — žalobu podal r. 399 př. n. 1. básník Melétos, 
jirchář Anytos a řečník Lykón. První dvě kapitoly Xenofón- 
tova díla jsou zaměřeny silně apologeticky, je to vlastně obha
joba Sokrata. Xenofón vyvrací obžalobu Sokratovu jako ne
opodstatněnou. Víc než tyto žalobce z r. 399 má však na mysli 
pozdější Sokratovy odpůrce, např. rétora Polykrata, který 
složil v letech 393—-392 př. n. 1. Žalobu na Sokrata, kterou lze 
rekonstruovat z Libaniovy Obhajoby Sokrata. Tento boj proti 
Sokratovi byl veden ve jménu demokracie: Sokratovi se např. 
vyčítalo jeho přátelství s Kritiou a Alkibiadem.

21 že se řídí věštbami — u Řeků byla běžná představa, že je možné 
odkrýt aspoň zčásti závoj zahalující budoucnost a prostřed
nictvím věšteb se od bohů dozvědět, jak určité jednání do
padne. J ako věštby mohly být vykládány nahodilé zvuky, pří
rodní úkazy (hrom, zemětřesení, duha, zatmění), sny, let a cho
vání ptáků, okolnosti při oběti (chování zvířat, stav jejich 
vnitřností, oheň a kouř). Věřilo se, že zvlášť vhodná pro získání 
věšteb jsou některá místa, kde byly zvláštní věštírny, např. 
v Dodóně (v Épeiru), kde se věštilo ze šumění posvátného du
bu, nebo v Delfách, kde kněžka Pýthie omámená parami vy
stupujícími ze země pronášela nesrozumitelná slova, která kně- 
ží sestavovali v souvislé, obvykle veršované věštby.

21 že mu radí hlas boha — řecký daimonion; tento hlas slyšel Só- 
kratés jako varování v duchu, když chtěl učinit něco, co nebylo 
dobré.

23 do podloubí — kolem náměstí, tam byli procházející chráněni 
před slunečním žárem i před nepohodou.

23 do gymnasií — gymnasion (od gymnos „nahý“, protože se cvi
čilo bez oděvu) byl soubor sportovních zařízení, cvičiště, bě
žecké dráhy, šatny, umývárny, hřiště pro míčové hry atd.
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23 když bylo plné náměstí — označení druhé ze čtyř částí dne.

23 čemu učenci říkají kosmos — původní význam toho slova je 
„pořádek44. Podle Plútarcha (O názorech filosofů, 886 c) „Pý- 
thagorás první označil jménem kosmos souhrn všech věcí pro 
pořádek, který v něm panuje44.

24 jsoucno je jen jedno — názor Tháléta z Milétu, Pýthagory, Xe- 
nofana, zakladatele élejské školy, a jiných.

24 ze jich je nesčíslné množství — atomistická nauka Leukippova 
a Démokritova.

24 vše je v neustálém pohybu — názor Hérakleita z Efesu.

24 žádný pohyb neexistuje — to tvrdí éleaté Parmenidés a Zénón.

24 všechno vzniká a zase zaniká — to tvrdil Hérakleitos z Efesu.

24 popírá i vznik i zánik existence — Zénon.

24 lidmi dokonalými — překlad řeckého označení kalos kagathos, 
doslovně „krásný a dobrý44. Tento termín se u Xenofónta vy
skytuje často a označuje takové kvality fyzické i duševní, 
které jsou krajní mezí dokonalosti, jakou může člověk dosáh
nout.

25 Jednou byl členem rady—búlé„rada44, nejvyšší orgán v Athénách 
složený z pěti set členů, rozdělených do deseti prytanií, z každé 
fýly jedna. Každá prytanie stála po 36—37 dní v čele státu, na 
každý den si volila jednoho ze svých řad za předsedu (epista- 
tés), ten řídil hlasování.

25 aby protizákonně, jediným hlasováním, bylo odsouzeno devět stra
tégů — r. 406 dobyli Athéňané skvělého vítězství nad Sparťa- 
ny v námořní bitvě u Arginúských ostrovů (blízko Lesbu). Po 
bitvě se rozpoutala bouře, ta nedovolila sebrat těla mrtvých 
Athéňanů a odvézt je domů k pohřbení, velitelé — stratégové 
byli proto obžalováni (viz Xenofóntovy Řecké dějiny I, 7). 
Nezákonnost spočívala v tom, že mělo být provedeno jediné 
hlasování o vině více osob, a zákon zakazoval kolektivní roz
sudky. Sókratés se proti nezákonnému postupu postavil jako 
epistatés, druhého dne však byli stratégové za předsednictví 
jiného epistaty odsouzeni k smrti.
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26 Nebyl rozmařilý — Xenofón naráží na sofisty, učitele moudrosti, 
kteří se rádi přepychově strojili a za učení si dávali draho pla
tit.

27 podle toho, kolik bobů dostane při hlasování — při volbě úředníků 
v Athénách hlasoval každý oprávněný volič odevzdáním bí
lého bohu (pro) nebo černého (proti).

29 Dosvědčuje to i básník — Theognis, v. 35—36.

29 i jiný básník — autor tohoto hexametru není znám. Překlad 
Rudolfa Mertlíka.

30 Kritiás odešel do vyhnanství do Thessalie — po r. 411 př. n. 1.; 
příčinou bylo jeho protidemokratické smýšlení. Thessalové 
měli v té době špatnou pověst pro své volné mravy.

31 jako jeden ze třiceti tyranů — oligarchická vláda dosazená 
v Athénách Sparťany r. 404 př. n. 1. po porážce Athén. Počí
nala si velmi krůtě; byla smetena začátkem r. 403.

31 byl spolu s Chariklem ustanoven nomothetou — nomothetés
konodárce44) byl člen komise pověřené referovat lidu o předlo
žených návrzích na změnu zákonů.

31 co mnoho lidí obecně vytýká filosofům — jak to shrnul Platón 
v Obhajobě (23 D): že se starají o věci v povětří a pod zemí, že 
nevěří v bohy a překrucují pravdu.

33 Budeě však musit přestat s řečmi o ševcích, tesařích a kovářích — 
Sokrates uváděl ve svých rozhovorech na vysvětlení a potvrze
ní svých názorů příklady ze života prostých lidí, obvykle řeme
slníků, na rozdíl od sofistů, kteří se snažili působit na své 
posluchače efektními přirovnáními a básnickými obrazy.

34 v oligarchii — oligarchie, „vláda několika lidí44.

35 může i svého otce svázat — v Aristofanově komedii Oblaka, 
v. 1407, Feidippidés, udánlivě žák Sokratův, zbije svého otce 
a dokazuje, že je v právu.

37 Nijak není práce k necti — Hésiodos, Práce a dni, verš 311; 
překlad Julie Novákové.

37 PotkaUli někoho z králů... — Homérova tlias, 2. zpěv, verš 
188—191, 198—202; překlad Rudolfa Mertlíka.
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38 Lichás hostil o gymnopaidiích cizince — gymnopaidie (od gym- 
nos „nahý“, pais ,,chlapec“) byly tělocvičné slavnosti pořáda
né na oslavu Sparťanů padlých r. 546 př. n. 1. v bitvě u Thy- 
rey, při nichž tančili nazí chlapci.

39 nevysloužil si ve své obci největší poctu? — v Platónově Obha
jobě (36 D) Sókratés na otázku, jaký trest si navrhuje, pro
hlásí, že by ho měli na státní útraty živit v prytaneiu — to 
byla pocta pro zasloužilé občany.

39 co Pýthie odpovídá — viz poznámku ke str. 21.

40 Jak jen budeš moci, žertvy nesmrtelným bohům vzdávej — Hésio- 
dos, Práce a dni, verš 336; překlad Julie Novákové.

41 Kirké dělala ze svých hostů vepře — Kirké byla kouzelnice na 
ostrově zvaném Aiaia. Kdo z příchozích u ní něco pojedl, pro
měnil se ve zvíře. Podle Homérovy Odysseie (10. zpěv, verš 
229 a násl.) dal bůh Hermés Odysseovi kouzelnou rostlinu 
moly a poradil mu, jak se má uchránit před proměněním ve 
zvíře a jak donutit Kirku, aby jeho druhům vrátila lidskou po
dobu.

41 zeptal se... Xenofónta — jediné místo, kde mluví Xenofón se 
Sokratem.

42 nejsou velcí ani jako půlobol — půlobol byla nejmenší stříbrná 
mince.

42 bůžek lásky — Erós, syn Afrodíty, bohyně lásky, zobrazovaný 
s lukem a šípy; koho jimi zraní, v tom vyvolá lásku.

42 nemohou člověku způsobit nesnáze — u koho jsou tělesné žádosti 
příliš silné, má je podle Sokrata ukojovat u prostitutek: není 
nebezpečí, že by se zamiloval do prostitutky, a není také nebez
pečí, že by mohly vzniknout nějaké komplikace, jako kdyby 
došlo k milostnému poměru s dívkou nebo ženou ze slušné ro
diny.

43 z tvůrců dithyrambů Melanippida — dithyrambos je název sbo
rové písně spjaté s kultem Dionýsovým a související se vznikem 
řecké tragédie. Melanippidés žil v 5. století př. n. 1. Sofoklés. 
Polykleitos i Zeuxis jsou také umělci současní.

46 obou těchto nejcennějších darů — tj. lidského těla a duše, jaká
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se k takovému tělu hodí. U duše Sokrates vyzdvihuje její 
schopnost chápat, poznávat (řecký gnómé), která umožňuje 
člověku učinit si úsudek o věcech a na základě toho jednat.

47 mnoho stadií — stadion (2. p. stadia) byla délková míra. Attické 
stadion měřilo 177,5 m.

48 agorastu — agorastés byl otrok, který chodil na tržiště (agora) 
nakupovat potraviny.

49 Při Héře — Sókratés rád užívá tento obrat, jinak užívaný ob
vykle jen ženami — Héra, Diova manželka, byla ochránkyní 
žen.

49 aby dostal dobré pány — špatné vlastnosti jsou těmi nejhor
šími pány. Srovnej O hospodaření, 1. kapitola.

55 Aristippa — Aristippos byl vedle Platóna a Antisthena nej
významnější clen Sokratova kroužku, později založil tzv. ky- 
rénskou filosofickou školu, podle níž je lidská morálka ovliv
něna rozkoší a bolestí jako dvěma póly. Jeho izolovanost, je
ho anarchismus (jak se ukazuje v tomto rozhovoru) se opírá 
o egoistickou touhu po uhájení vlastní svobody. Proti špatně 
chápané svobodě staví Sókratés potřebu patřit ke společen
ství — poliš.

57 jako předák obce zodpovídat se — na konci úředního období 
musil úředník skládat účty ze své činnosti.

58 Skythové — kočovný národ příbuzný Peršanům, žijící od 7. stol. 
př. n. 1. v severním Iránu, v Arménii, ve stepích severně od 
Černého moře; pronikli až ke Karpatům.

58 Maiótové — národ žijící u Azovského moře.

59 co je mrtvý Sinis, Skeirón a Prokrústés — tři lupiči přepadáva
jící pocestné. Přemohl je Théseus. Viz Plútarchos, Théseus, 
kap. 8, 10, 11.

61 I Hésiodos kdesi říká — Práce a dni, verš 287 a násl. Překlad 
Julie Novákové.

61 Potvrzuje to i Epicharmos — syrákúský dramatický básník 
z 5. stol. př. n. 1., z něhož jsou dochovány jen zlomky. Citova
né verše jsou trochejské tetrametry.
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61 Prodikos ve svém pojednáni o Hérakleovi — byla to součást ne
dochovaného díla Hórai.

64 sháníš sníh — na chlazení vína.

64 dáváš si ještě lůžko na pružiny — užíváš tzv. hypohathra — 
lehká a pružná konstrukce pod lehátkem, které se na ní 
houpalo.

66 jeho nejstarší syn Lamproklés — jsou jmenováni tři Sokratovi 
synové: Lamproklés, Sofroniskos a Menexenos — oba mladší 
byli v době otcovy smrti ještě chlapci. Manželka Xanthippé 
byla většinou líčena jako svárlivá žena.

69 i to se úředně vyšetřuje při zjišťování bezúhonnosti uchazečů 
o úřady — tzv. dokimasia probíhala po skončení voleb a spočí
vala ve zjišťování, zda je vše v pořádku s kandidátovým ob
čanským právem a zda řádně plní všechny povinnosti nábo
ženské, rodinné a občanské.

72 až by obětoval — vedle obětí nekrvavých (obilí, ovoce, med, 
úlitba vína nebo jiných tekutin) přinášeli Řekové bohům 
oběti krvavé. Obětní zvíře bylo rituálním způsobem zabito, 
byly prozkoumány vnitřnosti (věštba) a pak se část zvířete 
spálila pro bohy, část dostal kněz a část byla upravena pro 
pohoštění obětujících a jejich hostí.

74 sáh — athénský sáh měřil asi 177 cm.

74 O ceně přátelství — 4.—10. kapitola tvoří celek věnovaný růz
ným stránkám přátelství, jako jsou jeho užitečnost (4), váž
nost, již je nutno si získávat u přátel (5), znaky opravdového 
přítele a metody, jak přítele získat (6), pomoc přátelům (7—8), 
znova užitek z přátelství (9—10). 3. kapitola je jakýmsi úvo
dem — jedná o přátelství mezi bratry jako o zvláštním přípa
du přátelství.

76 za celý talent — talent byla jednotka váhy, různá v různých 
zemích a dobách, její hodnota kolísala mezi 20—60 kg. Athén
ský talent měl 26,196 kg. Užívalo se ho i v peněžnictví jako 
jednotky platební (talent stříbra). Dělil se na 60 min a 6000 
drachem.

79 zpěv, který zpívaly Sirény Odysseovi — Odysseus zalepil svým
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druhům uši voskem a sám se dal přivázat ke stěžni, proto odo
lali kouzelnému zpěvu Sirén, bytostí s ptačím tělem a dívčí 
hlavou, a nepřiblížili se k jejich skalám, na nichž by byli 
ztroskotali. Sirény se pak ze zoufalství nad neúspěchem vrhly 
do moře. Citovaný verš je z Homérovy Odysseje, 12. zpěv, 
verš 184; překlad Otmara Vaňorného.

80 že jich znal hodně Periklés — narážka na kouzlo Perikleovy 
osobnosti, které mu pomohlo k dosažení tak velkého vlivu nad 
Athéňany. Patřila k tomu především jeho vynikající výmluv
nost.

80 svými zásluhami — Themistoklés opevnil Peiraieus, přiměl 
Athéňany, že výnos ze státních stříbrných dolů laurijských 
nerozdělovali mezi občany, ale použili na postavení velkého 
loďstva, a tím učinil z Athén námořní velmoc. Měl velkou zá
sluhu o vítězství nad Peršany.

83 lidé prchali před Skyllou — mořská nestvůra se šesti hlavami 
a dvanácti nohama, která spolu s Charybdou, hrozným vírem, 
uzavírala mořskou úžinu, ztotožňovanou některými s úžinou 
Messinskou. Když kolem ní plula loď, každá z hlav se zmoc
nila jednoho námořníka. Viz Homérova Odysseia, 12. zpěv, 
verš 85 a násl.

85 tak jsem to jednou slyšel od Aspasie — hetéra pocházející 
z Miléta, vynikající svou krásou a vzděláním. Stala se druhou 
manželkou Perikleovou a měla na něho velký vliv. Je to nový, 
v Athénách do té doby neznámý typ ženy — mužovy přítel
kyně a inspirátorky. Sókratés s ní rád debatoval pro její ducha- 
plnost a vtipnost.

86 Po vypuknutí občanské války — když Lýsander dobyl r. 404 
př. n. 1. Athény a dosadil oligarchickou vládu třiceti tyranů, 
spojili se za hranicemi demokraté, pod vedením Thrasybúlo- 
vým dobyli Peiraieus a pak na začátku roku 403 třicet tyranů 
vyhnali.

87 A mužská a ženská himatia, chitónisky, chlamydy a exómidy? — 
himation byl obdélníkový plášť kryjící celé tělo; chitón byl 
spodní šat košilového střihu buď bez rukávů, nebo s krátkými 
rukávy, hodně širokými; chitóniskos je zdrobnělina od chitón; 
chlamys byl kratší těžký plášť, běžný u vojáků; exómis byl 
krátký šat, jaký nosili chudí občané a otroci.

88 nabídnout obci leitúrgie — leitúrgie byly povinnosti ukládané



392 XENOFÓN

athénským státem nejbohatším občanům. Byly různého druhu: 
gymnasiarchia — uspořádání sportovních závodů, hippotro- 
fia — chování koní pro závody, lampadarchia — uspořádání 
pochodňového průvodu, architheória — zajištění a financo
vání poselstva, které se mělo účastnit náboženských slavností 
v některém jiném městě, chorégia — uspořádání divadelního 
představení, triérarchia — postavení válečné lodi — troj- 
veslice a podobné. Veškeré náklady nesl občan leitúrgií pově
řený.

90 Po skončení války — peloponnéské v letech 431—404 př. n. 1.

92 vyrazit je ze sykofantů — v Athénách neexistoval veřejný ža
lobce, ale každý občan mohl podat žalobu na toho, kdo nějak 
přestoupil zákon. V případě jeho odsouzení dostal žalobce 
část pokuty. Od poloviny 5. stol. př. n. 1. přibývaly případy 
podávání žalob jen proto, aby se žalobce obohatil, lidé, kteří si 
z toho udělali povolání, se jmenovali sykofanti — udavači. Byla 
zavedena některá opatření proti jejich řádění — např. platili 
pokutu tisíc drachem, když pro jejich žalobu nehlasovala 
aspoň pětina porotců.

95 dosažení veřejných úřadů — prvních sedm kapitol 3. knihy tvoří 
celek, jednají o vlastnostech potřebných pro zastávání veřej
ných úřadů. Vojevůdce musí mít hlubší vzdělání, musí se opí
rat o znalost lidí — to je téma 1. kapitoly; 2. kapitola mluví 
o vztahu nadřízeného k podřízenému, ve 3. kapitole se tvrdí, 
že úkolem velitele je zvýšit kvalitu svých lidí, 4. kapitola do
kazuje, že dobrý velitel musí mít vlastnosti dobrého hospodáře, 
v 5. kapitole jsou stanoveny další požadavky na přípravu ve
litele, 6. kapitola odmítá improvizaci v politice a odsuzuje ty, 
kteří se pouštějí do politiky bez důkladné přípravy, naopak 
v 7. kapitole se tvrdí, že člověk schopný se má veřejné činnosti 
věnovat.

95 úřad stratéga — v Athénách bylo každý rok voleno deset stra
tégů, ti byli od r. 487 př. n. 1. nej důležitějšími úředníky s pra
vomocí nejen vojenskou, ale i soudní a civilní.

96 co kdyby některý z nás byl někdy taxiarchem nebo lochagem? — 
taxiarchos byl velitelem jedné taxis, větší jednotky, jakou sta
věla v Athénách každá fýla; lochagos byl velitelem lochu, 
menší jednotky (kolem sta vojáků).

98 chválil Agamemnóna tímto veršem — ílias, 3. zpěv, verš 179*
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99 s člověkem zvoleným hipparchem — hipparchos byl velitel jízdy. 
O jeho povinnostech napsal Xenofón zvláštní spis.

101 který je posílán na Délos — Délos, malý ostrov uprostřed Ky- 
klad, měl v celém Řecku velký význam náboženský jako ro
diště boha Apollóna. Athéňané tam posílali zvláštní poselstvo 
(itheória), v jehož cele stáli nej významnější občané, na Apollo - 
novy slavnosti spojené se soutěžemi múzickými, atletickými 
a jezdeckými. Dokud se toto poselství nevrátilo, nesměla být 
vykonána žádná poprava, proto uplynul mezi Sokratovým 
odsouzením a smrtí celý měsíc.

101 množství krásných mužů — stejně tak jsou vybíráni pro pan- 
athénáje nejkrásnější starci, aby v průvodu nesli olivové rato
lesti. Yiz Xenofóntovu Hostinu, 4. kapitola.

102 nebyl v poli jako hoplít — hoplíté tvořili jádro pěchoty v řec
kých městech; jako hoplíté sloužili bohatší občané. Výzbroj: 
přilba, bronzový krunýř, bronzové holeně, velký oválný štít, 
krátký rovný meč, oštěp asi 2,70 m dlouhý, užívaný jako 
bodná zbraň.

103 kdykoli byl choř egem — starost o nacvičení a výpravu sborů 
patřila mezi leitúrgie a byla ukládána bohatým občanům.

103 vítězství, které sdílel se svoufýlou — občanstvo Athén bylo roz
děleno na deset částí zvaných jýly. Podle fýl byly tvořeny vo
jenské jednotky, předpisovány poplatky a jiné. Vítězství ob
čana v soutěži bylo považováno současně za vítězství jeho 
fýly.

106 po porážce, která potkala Tolmidu a jeho tisíc vojáků u Lebadie —
r. 447 př. n. 1. zde Athéňané prohráli bitvu a jejich velitel 
Tolmidés v ní padl. Bitva bývá označována také jako bitva 
u Koróneie — obě místa ležela blízko sebe v Boiótii.

106 po Hippokratově porážce u Délia — Délion byl Apollónův chrám 
v Boiótii, v jehož blízkosti porazili r. 424 př. n. 1. Boióťané 
Athéňany vedené stratégem Hippokratem, synovcem Peri- 
kleovým. Bitvy se prý zúčastnil i Sókratés.

107 Narážíš snad na spor bohů — Kekropa, mýthického krále At- 
tiky, si zvolila Athéna a Poseidon za rozhodčího ve sporu, kdo 
z nich má být patronem Attiky, komu z nich má toto území 
patřit.
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107 na výchovu a narození Erechthea — Erechtheus byl athénský 
hérós, vychovaný Athénou, druhý zakladatel Athén po po
topě. Válkou, na niž se tu naráží, je pravděpodobně míněna 
válka mezi Athéňany a obyvateli Eleusíny, během níž Erech
theus obětoval bohům svou dceru a tím zajistil Athéňanům ví
tězství.

107 válku proti obyvatelům Peloponnésu vedenou za dob Hérakleovců 
— král Eurystheus, v jehož službách vykonal Héraklés svých 
pověstných dvanáct prací, pronásledoval po Hérakleově smrti 
ještě jeho syny. Ti našli nakonec ochranu v Athénách.

107 všechny války za Thésea — Théseus se vypravil proti krétskému
králi Mínóovi, s lodí Argó do Kolchidy, proti Amazonkám. 
Théseus byl uctíván jako největší athénský hrdina hlavně po 
perských válkách — v bitvě u Marathónu mnoho vojáků věři
lo, že ho vidí v plné zbroji, jak je vede proti nepřátelům.

107 bojovali proti pánům celé Asie — proti Peršanům začátkem 
5. stol. př. n. 1.

109 hoplíti a jezdci... vynikají nad ostatní občany — v útvarech 
těžké pěchoty a jízdy sloužili nej vznešenější a nejbohatší Athé- 
ňané.

109 areopag — pahorek v Athénách jihozápadně od Akropole za
svěcený bohu války Areovi, sídlo stejnojmenného sboru slo
ženého původně ze stařešinů rodů, pak z bývalých archontů, 
který měl zákonodárnou moc a který byl nejvyšším soudem.

110 naše hranice je chráněna vysokými horami — Kithairónem a Par- 
nétem; uprostřed Attiky je Pentelikon, Hyméttos, u Athén 
Lykabéttos.

111 mladší mužstvo — Athéňané od 18 do 20 let sloužili jako peri- 
poloi „pohraniční stráž64, jejich úlohou bylo chránit hranice.

111 Rodokmen Platónův:

Glaukón

Charmidés Periktioné + Aristón

Adeimantos Platón Glaukón Potoné



POZNÁMKY 395

120 svítí v zimě slunce sloupořadím — je nízko nad obzorem.

120 Obrazy a jiné ozdoby spis člověka o potěšení připravují — ná
stěnné malby a štukatérské práce by trpěly působením sluneč
ních paprsků, proto se stavěly ty části domu, které jimi byly 
vyzdobeny, tak, aby tam nemohlo proniknout slunce, v zimě 
tam pak lidé trpěli nedostatkem tepla.

121 Skýthové a Thrákové by se neodvážili — přes svou bojovnost 
by se neodvážili bojovat způsobem, v němž nejsou vycvičeni.

121 mezi moudrostí — založené na vědění.

126 borci v pankratiu — pankration „všestranný zápas“ byl spoje
ním zápolení s rohováním.

129 máš nějaké pozemky... dům... otroky řemeslníky — tři hlavní 
zdroje příjmů.

135 Přestat jíst — když už jsi nasycen a nemáš chuť.

135 v Asklépiově chrámu — kult boha lékařství Asklépia byl v Athé
nách velmi rozšířen, jeho chrámy bývaly u pramenů považo
vaných za léčivé.

135 v Amfiaráově chrámu — chrám héróa Amfiaráa stál v Boiótii 
u Orópu. Y jeho sousedství byl pramen zvaný lútra Amfiaráú 
se studenou vodou, jíž byly přisuzovány léčivé účinky.

138 v attičtině — v athénském nářečí řečtiny.

141 ještě nechodí na agoru — na náměstí, které bylo dějištěm ob
chodního, společenského i politického života.

144 A co rapsódem? — rapsód byl přednašeč z povolání, který pu
toval po světě a při slavnostech a hostinách přednášel nau
čený repertoár písní, nejčastěji homérské eposy.

149 POZNEJ SÁM SEBE — rNÚT&I ZAYTON

151 A co Daidalos? — Mínós ho nechtěl pustit z Kréty, když mu 
postavil labyrint, proto Daidalos zhotovil pro sebe a syna Ikara 
křídla; Ikaros při útěku letěl příliš vysoko, slunce rozehřálo 
vosk, jímž byla pera spojena, a spadl do moře.

151 o osudech Palamédových — Palamédés, syn eubojského krále.
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spolu s Meneláem lstí usvědčili Odyssea předstírajícího šílen
ství, že je zdráv, a donutili ho tak účastnit se války proti Tróji. 
Odysseus ho za to nenáviděl a později způsobil, že se Palamédés 
dostal do falešného podezření ze zrady a byl vojáky před Tró
jou ukamenován.

159 nedovolil občanstvu hlasovat proti zákonům — viz 1. kapitolu 
1. knihy.

159 aby... přivedl kohosi do vlasti — bohatý Leon utekl před hra
bivostí třiceti tyranů na Salamínu, čtyři občané, mezi nimi 
Sókratés, ho měli přivést zpátky.

159 i když to zákon zakazoval — athénské zákony zakazovaly obža
lovaným užívat prostředky schopné budit soucit soudců.

170 dialektika — od dialegó „rozbírám, třídím"; dialektika je tedy 
věda, která třídí, rozlišuje.

177 Homér prohlásil Odyssea za sebejistého řečníka — v Odysseji, 
8. zpěv, verš 171 říká o něm, že s úplnou jistotou mluví (překlad 
Otmara Vaňomého).

180 do návratu procesí z Délu — viz poznámku ke str, 101.

HOSTINA

Názvu dílka, symposion (od syn „společně," pinó „piji") by přesněji 
odpovídalo české slovo „pitka", s tím však jsou v češtině spojeny 
představy nežádoucí. Řekové rádi po skončení jídla strávili ještě ně
jaký čas společně při plných pohárech, debatovali o různých téma
tech, poslouchali hudbu a zpěv, sledovali taneční produkce a podobně, 
a tomuto pokračování hostiny se říkalo symposion. Schůzka, o níž píše 
Xenofón, se uskutečnila nejspíš v létě roku 422 př. n. 1. (komický 
básník Eupolis se posmíval v komedii hrané r. 421 Autolykovu vítěz
ství). To byl Xenofón ještě chlapec, jeho tvrzení na začátku první 
kapitoly, že se této hostiny zúčastnil, je tedy pouhou fikcí autorovou, 
mající dodat větší věrohodnost tomu, co vypráví jen podle doslechu 
a o mnoho let později, dávno po Sokratově smrti.

TJstřední postavou je Sókratés, který je pro Xenofónta nejkrás
nějším příkladem kalokagathie, „krásy a dobroty", krásy morální, 
umění, jak dobře žít. Je to poněkud jiný Sókratés, než jaký vystupu
je, plný vážnosti, u Platóna, dokonce i jiný než v Xenofóntových
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Vzpomínkách: tady ukazuje, že dokáže být na výši v každé situaci, 
i při veselé hostině, nezkazí zábavu, avšak nikdy nesklouzne do hru
bosti nebo jalovosti. V jeho žertování je však vždy aspoň zrnko vážné 
úvahy.

Kromě Sokrata vystupuje v dialogu řada dalších postav, každá 
z nich je Xenofón tem zobrazena velmi živě a má své dobře prokreslené 
charakteristické rysy. Je to především ten, kdo tuto hostinu uspo- 
uspořádal,

Kalliás. Byl to syn Hipponíkův, jeden z nej významnějších 
a nej bohatších Athéňanů své doby. Byl spartským proxenem, byl 
proto několikrát vyslán do Sparty s diplomatickým posláním. Při 
slavnostech eleusínských měl čestnou funkci nosiče pochodně. Jeho 
matka se po rozvodu s Hipponíkem stala manželkou Perikleovou. 
Jeho sestra Hippareté se provdala za Alkibiada.

Kalliás je vylíčen velmi živě jako štědrý hostitel, pozorný a 
laskavý přítel, povahově trochu povrchní, rád se poslouchá a rád se 
blýskne svým vzděláním u sofistů. Jeho vztah ke krásnému Autoly- 
kovi ještě nepřesáhl meze slušnosti. Sókratés ho chce přimět k účasti 
na veřejném životě. V době tohoto setkání mu bylo asi třicet let. Do
žil se vysokého stáří, ale zchudlý, protože brzy majetek rozházel. 
Pro jeho rozmařilý život na něho útočil Aristofanés a Eupolis v kome
diích, Aischinés ze Sfettu v dialogu Kalliás. Platón zřejmě z příbu
zenských ohledů jen ironizuje v Prótagorovi jeho nemírnou náklon
nost k sofistům.

Autolykos je přes své sportovní úspěchy velmi skromný. Na 
počest jeho vítězství v pankratiu mu byla postavena socha, vytvořená 
Leocharem. Později, za vlády třiceti tyranů, si počínal velmi statečně 
a r. 404 položil za své přesvědčení život.

Lykón, otec Autolykův, je hrdý na svého syna, snaží se ho 
chránit před špatnými vlivy. Je sotva totožný se Sokratovým ža
lobcem nebo se zrádcem, který r. 400 vydal Naupaktos Sparťanům.

Antisthenés se od všech ostatních ostře odlišuje naprostým ne
dostatkem taktu, svou útočností a malým porozuměním pro žerto
vání. Už teď, když je ještě mladý, lze na tomto polovičním barbarovi 
(jeho matka byla Thráčanka) poznat rysy budoucího zakladatele 
kynické školy, pohrdajícího pohodlím a bohatstvím.

Hermogenés, nevlastní bratr Kalliův, nejspíš levoboček, který 
z dědictví po otci Hipponíkovi nedostal vůbec nic, nedává najevo ani 
tu nejmenší stopu žárlivosti nebo závisti k bohatému bratrovi — jen 
by si přál, aby byl Kalliás moudřejší a ctnostnější. Jeho nej výrazněj
ším povahovým rysem je hluboká zbožnost, založená na naprosté 
důvěře k bohům. Je velmi citlivý a vážný.

Charmidés, mladý a krásný synovec Kritiův, Platónův brat
ranec, vystupuje i v několika Platónových dialozích, jeden z nich je 
po něm dokonce pojmenován, a v Xenofóntových Vzpomínkách na
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Sokrata. Sókratés ho vyzýval k veřejné činnosti. Účastnil se s Kri- 
tiou oligarchického převratu r. 404, padl s ním r. 403 v bitvě u Múny- 
chie, když se démokraté s Thrasybúlem vrátili.

Kritobúlos, syn Kritónův, je živý, spontánní a prostořeký. 
Vystupuje také v Xenofóntově Oikonomiku, kde v prvních šesti kapi
tolách rozmlouvá se Sokratem, a ve Vzpomínkách (3. kap. 1. knihy 
a 6. kap. 2. knihy).

Níkératos, syn slavného athénského stratéga boháče Níkie, se 
stal z podnětu svého otce fanatickým obdivovatelem Homérovým 
a naučil se zpaměti celému jeho dílu, v němž byla podle něho obsa
žena všechna moudrost. Podle Aristotela se zúčastnil závodu rapsódů, 
byl v něm poražen. Měl velmi rád manželku, byl oblíben pro svou dob
rotu a štědrost. Za vlády třiceti tyranů se stal jednou z jejich obětí.

Filippos, který se živil tím, že bavil při hostinách (gelótopoios 
„smíchotvůrce44), je jinak neznámý, stejně tak

Syrákúsan, majitel malé umělecké skupiny, v níž byla flét- 
nistka, tanečnice a chlapec hrající na kitharu.

185 o velkých panthénájích — slavnost konaná na počest Athény, 
ochránkyně Athén, vždy jednou za čtyři roky po několik dnů 
v srpnu. Nej důležitější složkou bylo procesí, v němž byl nesen 
nový vyšívaný plášť — peplos pro Athénu. Při panathénájích 
se konaly závody jezdecké a tělocvičné i soutěže hudební.

185 vítězství v pankratiu — pankration („všestranný zápas46) byl 
zápas spojující zápolení s rohováním. Vyžadoval velkou fyzic
kou sílu a obratnost. Příprava byla velmi náročná, vedle vše
stranného tréninku zahrnovala i dodržování přísných před
pisů dietních a přesnou životosprávu, k níž patřily i pravidelné 
procházky.

185 do svého domu v Peiraieu — kromě domu v Athénách měl Kal- 
liás ještě dům na břehu moře v athénském přístavu Peiraieu, 
kde byl v létě příjemnější pobyt než ve městě.

185 stratégové — v Athénách deset volených úředníků, kteří vedle 
vojenské pravomoci měli i značný vliv na athénskou politiku.

185 hipparchové — „velitelé jízdy44, vojenští úředníci v Athénách.

186 od Prótagory, Gorgie, Prodika — tři slavní sofisté. Prótagorás 
z Abdér žil asi v 1. 485—415 př. n. 1., byl první, kdo si nechával 
za své vyučování platit velké částky. Pořádal přednášková 
turné, nechával se hostit boháči chtivými vzdělání. Mládež 
ho velmi obdivovala (viz stejnojmenný Platónův dialog). Pro
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své dílo O bozích byl vypověděn z Athén („O bozích nevím ani 
jsou-li, nebo nejsou, nebo jakou mají podobu/4) Gorgiás se na
rodil asi r. 485 v Leontínách na Sicílii, zemřel skoro stoletý. 
Byl to nej slavnější uěitel řecnictví, tvůrce ozdobného slohu. 
Prodikos z Kea, asi o dvacet let mladší, zabýval se především 
etikou a synonymikou. Gorgiás přijel do Athén jako vyslanec 
své obce, Prótagorás, Prodikos a Hippiás z Élidy byli podle 
Platónova svědectví (Prótagorás) v Athénách a bydlili v Kal- 
liově domě.

186 účast na hostině však neslíbili — dělali drahoty, aby se nezdálo, 
že příliš touží hodovat u známého marnotratníka.

186 Autolykos si sedl — nedospělí a ženy při hostinách seděli, do
spělí muži leželi na lehátkách. Jídla, která byla servírována 
nakrájená, jedli bez příborů rukama. Po jídle byly stoly odne
seny a začínalo vlastní symposion — pitka.

186 posedlí některým božstvem — jako třeba bakchantky.

186 Eróta — Erós, syn Afrodíty, byl bůh lásky. Zasvěcení do jeho 
tajností bylo nutné, aby lidé pochopili ěistou lásku, prostou 
smyslnosti, a ocenili její krásu.

186 něco gorgónského — Gorgóny, dcery Forkyovy (Sthennó, Eu- 
ryalé a Medúsa), byly nestvůry s hady ve vlasech. Při pohledu 
na ně každý živý tvor zkameněl. Medúsu, která jediná byla 
smrtelná, zabil Perseus, uťal jí hlavu a věnoval ji Athéně.

187 jeho vtip — předstíral, že mu poskytne jen minimum pohostin
ství tím, že ho pustí dovnitř, i když byl rozhodnut dovolit mu 
účast na hostině.

188 Když.., provedli úlitbu — po jídle bylo zvykem odlít trochu 
vína na zem jako oběť božstvu, které lidem dalo víno.

188 zazpívali paján — píseň zpívaná sborově před započetím vlast
ního symposia. Paján byl zpíván na počest Apollóna, ale i ji
ných božstev, zde možná ke cti Athény.

189 vonnou mast — vonné masti, jimiž si hodovníci natírali vlasy 
nebo tělo, a vonné pryskyřice, které byly spalovány, byly 
u Řeků a později i u Římanů velmi oblíbené.

189 vůni oleje užívaného na závodišti — olejem si natírali atleti tělo.
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189 Theognis říká — verš 35—36 z vydání Carriěrova, Paris 1948. 
Theognis byl lyrický básník řecký, který žil kolem r. 500 př.n. 1. 
v Megarácb. Pod jeho jménem se dochovala sbírka drobných 
elegií a sentencí různého obsahu: verše pijácké, milostné, vlas
tenecké, úvahy o přátelství, o ceně peněz a štěstí.

189 když se ted bude chtít vyznamenat v soutěži o mužnou ctnost — 
doplněno podle smyslu, v textu je zřejmě mezera.

190 ať neváhá a ucí ji — podobně mluví Ischomachos v Xenofón- 
tově Oikonomiku VII—X.

190 proč nevychováváš Xanthippu — nejstarší dochovaný výrok 
kritizující nesnášenlivost Sokratovy manželky, po němž ná
sledovalo mnoho dalších, ještě kousavějších. Pramenem těchto 
soudů byl asi nedostatek vzájemného pochopení. Xanthippě 
byly cizí Sokratovy zájmy, Sókratés nechal Xanthippě celou 
tíži starostí o rodinu a o domácnost.

191 Peisandros — Athéňan z dému achamského, měl významný 
podíl na athénské politice koncem 5. stol. př. n. 1., nejdřív jako 
stoupenec Kleónův, pak jako účastník oligarchického pokusu 
o převrat r. 411. Byl často napadán v komediích pro svou zba
bělost, např. v Aristofanových Ptácích, v. 1556 n., v Míru, 
v. 395, v Lýsistratě, v. 490,

192 že si nebudu musit hledat partnera — jako kdybych boxoval.

192 v mém věku — Sokratovi v době tohoto rozhovoru nebylo ještě 
50 let, ovšem ve srovnání s ostatními účastníky byl starý.

192 agoranomové — deset athénských úředníků pověřených dozo
rem nad trhem. Starali se o budovy, dbali na pořádek, vybírali 
tržní poplatky a chránili kupující před nepoctivými obchod
níky. Když přistihli některého prodavače při nepoctivosti, měli 
právo tělesně ho potrestat.

193 mandragora — rostlina, jejímž kořenům byla přisuzována kou
zelná moc. Užívalo se jí jako afrodisiaka a narkotika, např. 
při operacích.

194 poeticky jako Gorgiás — Sókratés škádlí Kalliu, který se snažil 
napodobit Gorgiův květnatý styl plný metafor a jiných rétor- 
ských figur a trópů.
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195 rapsódové — přednášecí z povolání, kteří putovali po světe 
a při slavnostech a hostinách přednášeli a někdy i vykládali 
naučený repertoár básní, nejěastěji homérské eposy. O jejich 
hlouposti mluví Platón v Iónovi a Xenofón ve Vzpomínkách 
(IV, 2, 10).

196 Stésimbrotos — pocházel z Thasu, vyučoval morálce a opíral 
se přitom o výklad Homéra. Byl nepřítelem Perikleovým, 
obdivoval Kimóna.

196 Anaximandros — z Miléta, autor kompilace o cínech héróů. 
I on vykládal Homéra alegoricky a hledal v jeho verších 
skrytý smysl.

196 ani obol — mince původně stříbrná, pak měděná, šestina 
drachmy. Obsah stříbra asi 0,72 g.

196 aby se jí posypal — při zápase, jak bývalo zvykem. Smysl: 
nemám nic. Tento zvyk vysvětluje Lúkiános v Anacharsidovi 
(2) tím, že prach osuší pokožku, ruka že při zápasu neklouže, 
zápasník může lépe chytit soupeře.

197 Kallipidés — vynikající herec z 5.—4. stol. př. n. 1., kterému 
pro jeho velmi realistické výkony přezdívali Pithékos (Opi
ce). Podle Sofokleova životopisu způsobil nechtěně básní
kovu smrt — poslal mu hrozny a Sofoklés se jedním zrnkem 
zadusil.

200 podobný Achilleovi, Aiantovi, Nestorovi nebo Odysseovi — řečtí 
hrdinové před Trójou: Achilleus vynikal statečností, podobně 
Aiás (cti Ajjás), Nestor se zúčastnil mnoha válečných vyprav, 
před Trójou byl už starý a pomáhal především svou radou, 
Odysseus je nazýván „lstivý46.

200 Agamemnón — mykénský král, vrchní velitel Řeků před 
Trójou. Antisthenés naráží na lliadu III, 179.

200 u sloupu — kolem něhož musil závodník v hippodromu obrá
tit vůz a vrátit se zpět ke startu.

200 sám však na levý bok — jde o verše z lliady XXII, 355 — 7, 
Nestor v nich radí svému synovi Antilochovi. Překlad R. Mert- 
líka.

200 na jednom místě — v lliade XI, 630.
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200 v oblaku cibulové vůně — podle Aristofanovy komedie Thes- 
moforiadzúsai, v. 500, jedly ženy krátce před předpokládaným 
manželovým příchodem česnek, aby se chránily před jejich 
žárlivostí.

200 že jsme přišli ke Kalliovi hýřit — že nejsme spokojeni s vý
borným vínem, jímž nás Kalliás hostí, ale že chceme, aby 
nám chutnalo ještě víc.

200 kohouty určené k zápasu — kohoutí zápasy zavedl v Athénách 
podle Ailiánova tvrzení Themistoklés na památku vítězství 
nad Peršany.

201 Kleiniás — syn Axiochův, bratranec Alkibiadův.

202 Jako thallofory — thalloforové („nosiči olivových ratolestí64) 
nesli v průvodu o panathénájích olivové ratolesti.

202 Silénové — patřili spolu s mladšími satyry k průvodu Dio- 
nýsovu. Měli špičaté uši, velké břicho, tupý nos, tlusté rty 
a pleš.

202 v satyrských hrách — rozpustilé hry zařazované na závěr dne 
po třech tragédiích.

202 Alexandros — častěji nazýván Paris. Ve sporu tří bohyň Hé- 
ry, Athény a Afrodíty přiřkl Afrodítě jablko, určené té nej
krásnější.

203 jeho otec — Kritón, jeden z nejlepších Sokratových přátel.

203 ve škole — v Sokratově době už nebyl dodržován zákaz, že 
dospělí a cizinci nesmějí vstupovat do školy.

204 vyčítali mi, že se stýkám se Sokratem — athénští demokraté 
neviděli rádi, že se kolem Sokrata shromažďovali mladí aristo
kraté. Podezřívali ho, že v nich vyvolává nenávist k demo
kratické vládě.

205 chitóny — chitón byl základní kus řeckého oblečení. Měl ko
šilový střih, byl buď bez rukávů, nebo s krátkými rukávy.

206 thaského vína — víno z ostrova Thasu v Egejském moři při 
thráckém pobřeží patřilo ve starověku k nejlepším druhům; 
hlavně byla oceňována jeho vůně.
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„nic nepotřebovať‘ — později základní these kynické morálky, 
vytvořené Antisthenem.

sedm trojnozí nových — verše z Homérovy lliady, IX 122—3. 
Přeložil R. Mertlík.

své posly — věštby, které mohou mít podobu nevysvětlitel
ných hlasů, mohou být dány ve snu, mohou být také vyloženy 
z objevení a chování různých ptáků.

Hippiás z Élidy — sofista slavný svým úsilím o encyklope
dické vědění. Jeho mnémoniku, umění, jak si zapamatovat, 
nemůžeme rekonstruovat.

cizinec z Hérakleie — podle některých je tím myšlen malíř 
Zeuxis, který ze svého jihoitalského domova přišel do Athén.

Aischylos z Fleiúntu — postava známá jen z tohoto místa.

u členů poroty — u Syrákúsanových hudebníků, kteří měli 
onen spor rozhodnout.

Najády — bohyně vod.

jednomyslně — byli jen dva porotci! Xenofón pokračuje v pa
rodii soudního řízení.

aby přemluvil pána — oněch dvou mladých lidí, to jest Syrá- 
kúsana.

paroinia — z para ,,u“, oinos ,,víno“; špatné chování při 
pitce.

recituje tetrametry — tetrametr je verš skládající se ze čtyř 
meter. Y tragédiích se používal tetrametr trochejský.

herec Níkostratos — slavný tragický herec.

k tomu by se hodilo pískání — 1. na flétnu jako doprovod, 
2. vypískání na znamení nesouhlasu.

o věcech nadpozemských — o astronomii. Stejná výtka je 
v Aristofanových Oblacích. Sókratés v odpovědi užívá té
hož slova ve smyslu přeneseném (== znáš něco vznešeněj
šího?)
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215 jejichž užitečnost je nebetyěně malá — Syrákúsan užívá slova 
anófelestatos „zcela neužitečný44, Sókratés v odpovědi vytváří 
slovní hříčku užitím obratu onóthen hyontes ófelúsin „shůry 
posílajíce vodu jsou užiteční44. Snažil jsem se aspoň trochu 
hříčku napodobit užitím slov „nebetyčně^ a „2 nebe1’1’.

216 kolik bleších stop — posměšek převzatý z Aristofanových 
Oblak, kde se ve v. 144 Sókratés ptá svého žáka Chairefónta, 
kolik bleších stop je dlouhý bleší skok.

216 přirovnávání — společenská hra.

217 Charitky — dcery Diovy, obvykle tři, bohyně půvabu a krásy 
(charis „půvab44ý. Polatinštěné jméno Gratiae.

217 Hóry — dcery Dia a Themidy, obvykle tři, božské ochránkyně 
etických vztahů. Jména: Eunomia (eu „dobře44, nomos „zákon), 
Diké („spravedlnost44), Eiréné („mír44).

217 Nymfy — půvabná ženská božstva lesů, pramenů, luk, hor.

219 daimonion — 2. p. daimonia, božský hlas, který Sokrata 
v některých situacích varoval před nesprávným jednáním.

219 Zda existuje jediná Afrodíté — Afrodíté byla bohyně krásy 
a lásky, matka Eróta. Podle Hésioda se narodila z moř
ské pěny, do níž spadl Úranův ód uťatý Kronem. Bývá 
proti sobě stavěna A. (Jrania — Nebeská, bohyně čisté 
lásky, a A. Pandémos — Pozemská, Lidová, kterou uctíva
ly jako svou patronku hetéry. Nejslavnější chrám A. Pan
démos byl v Korinthu, její kněžky se prostituovaly návštěv
níkům.

222 Cheirón — moudrý kentaur Cheirón byl vychovatelem mnoha 
hrdinů, mezi nimi i Pélea a později jeho syna Achillea.

222 Foiníx — syn Amyntorův, král Dolopů, vychovával Achillea 
a doprovázel ho i k Tróji. Byl též považován za vynálezce 
písma.

223 Héraklés — Diův a Alkménin syn, nej oblíbenější hrdina řec
kých bájí.

223 Dioskúrové — synové Dia a Lédy; Kastor byl slavný krotíteI 
koní, Polydeukés byl vynikající rohovník.
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223 Ganymédés — syn trójského krále Tróa. Zeus byl okouzlen 
jeho krásou, jeho orel ho proto unesl na Olymp a tam se 
Ganymédés stal číšníkem bohů.

223 v Homérovi — tyto citáty se v našich rukopisech Homéra 
nenajdou. Jde o jednu z fantastických nevědeckých etymolo
gií, jaké byly ve starověku oblíbeny.

223 Patroklos ■— nej lepší přítel Achilleův.

223 Orestés a Pyladés, Théseus a Peirithoos — další příklady 
věrných dvojic přátel. Pyladés doprovázel Agamemnonova 
syna Oresta, když byl po zabití matky štván světem Erinyemi. 
Peirithoos, král Lapithů, pomáhal athénskému králi Théseovi 
unést Helenu, Théseus ho zato provázel do podsvětí, odkud 
chtěl Peirithoos unést Persefonu.

223 Pausanids — o jeho vztahu k významnému tragickému bás
níku Agathónovi se mluví také v Platónově Hostině (Pausa- 
niás tam přednáší řeč o lásce). Podle Ailiána pobývali oba 
přátelé spolu nějaký čas na dvoře makedonského krále Arche- 
láa. Slova zde citovaná přisuzuje Xenofón Pausaniovi chybně, 
v Platónově Hostině, 178, je pronáší Faidros.

224 Thébany a Élejské — srovnání vztahu k pederastii v těchto 
dvou městech na jedné straně a ve Spartě na straně druhé má 
Xenofón i ve Spartské ústavě II, 12—14.

224 Nestoudnost — nepřímá výtka Athénám, kde stál oltář Ne
stoudnosti (Cicero, O zákonech II, 11). Podle Pausanie (3, 20, 
10) byl starobylý oltář Studu (Aidós) v blízkosti Sparty. Na 
jiném místě (1, 17, 1) Pausaniás dosvědčuje existenci chrámu 
téže bohyně v Athénách.

225 Themistoklés — athénský státník z doby perských válek, žil 
asi 524—450 př. n. 1. Zasloužil se o vytvoření velkého athén
ského válečného loďstva, velel mu v bitvě u Artemisia r. 480, 
jeho zásluhou zvítězili Athéňané téhož roku v bitvě u Sala- 
míny. Roku 479 prosadil opevnění Athén.

225 Periklés — významný athénský státník, žil asi 495/490— 
429 př. n. 1.

225 Solón — athénský filosof, básník a politik, žil asi 640—560 
př. n. 1. Byl autorem významných politických reforem.
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225 proxenem — proxenos je vlivný občan, jemuž cizí obec svěřila, 
aby ve své obci hájil zájmy její a jejích občanů.

225 eupatrida — eupatridové byli stará athénská šlechta, jejíž 
příslušníci měli na starosti kult božstev.

225 Erechtheus — hérós uctívaný v Athénách. Přišel prý z Egypta 
a zavedl v Attice eleusínské mystérie, součást kultu Démétry 
a Persefony.

225 Iakchos — božstvo uctívané též při eleusínských mystériích 
a chybně ztotožňované s Dionýsem.

225 proti barbarovi — proti Peršanům. Hérodotos (VIII, 65) vy
práví, že před bitvou u Salamíny eleusínská božstva dodá
vala řeckým bojovníkům odvahu — od Eleusíny se zvedl 
velký oblak prachu a z něho se ozval hlas Iakchův.

226 Ariadně — dcera krétského krále Mínóa a Pásifay, pomohla 
Théseovi vyjít z labyrintu, byla jím na cestě do Athén opuš
těna na ostrově Naxu, tam ji poznal Dionýsos a učinil ji svou 
manželkou. Podobné představení mýthických scén bylo běžné 
po celý starověk.

226 bakchejskou píseň — složenou v bakchejích, stopách se sché
matem ' — —. Bakcheje sloužily k vystižení mocného ci
tového hnutí.

SOKRATOVA OBHAJOBA

231 byl předvolán na soud — před porotní soud hélijáju, který 
měl 500 členů.

231 Už o tom ovsem psali jiní — např. Platón v dochované Apo
logii — Obhajobě nebo jiný Sokratův žák Aischinés ze Sfettu.

231 Hermogenés, syn Hipponíkův — viz úvodní poznámku k Hos
tině.

231 že jsem strávil přípravou této obhajoby celý život? — podobně 
odpovídá Sokratovi Ischomachos v Oikonomiku 11, 22.

232 zemřít způsobem považovaným... za nejlehčí — Sokratovi byla 
podána číše s odvarem bolehlavu. Detailní vylíčení posledních 
okamžiků Sokratových podává Platón v dialogu Faidón. Só-
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kratés sám říká svým přátelům, jak jed působí, jak mu ochr
nují nohy, jak ochrnutí stoupá, až dojde k srdci, aniž by pů
sobilo bolest.

233 místo abych už teď opustil život — Sókratés si nedělá žádné iluze 
a počítá se svým odsouzením na smrt jako s hotovou věcí.

233 kazí mládež — stejně uvádí Xenofón tyto tři body obžaloby 
na začátku Vzpomínek. Platón v Apologii uvádí na prvním 
místě kažení mládeže.

233 Melétos — mladý tragický básník, který podává žalobu z pod
nětu Anytova. Třetí žalobce se jmenoval Lykón.

233 božský hlas — daimonion, o němž mluví také v Hostině. 
8. kap.

233 kněžka sedící v Delfech na trojnožce — jmenovala se Př i lne ,  
seděla v podzemní jeskyni u trhliny ve skále, kudy vycházely 
omamné páry. Omámená vydávala nesouvislé výkřiky, které 
kněží zpracovávali na veršované věštby, často s dvojím 
významem.

234 co bůh radí — o věštění se mluví také ve Vzpomínkách, I, 1.

234 aby ti, kteří chtějí, věřili ještě méně — ironie, typická pro Só-
krata: Kdo nechce, neuvěří ani těm nej přesvědčivějším dů
kazům.

234 Chairefón se na mne ptal v Delfech boha — v Platónově Apo
logii (21 a) se Chairefón ptá věštírny na to, zda je někdo 
moudřejší než Sókratés, a věštírna se omezuje jen na prohlá
šení, že ne. — Chairefón ze Sfettu, oddaný žák Sokratův, byl 
vypovězen třiceti tyrany z Athén, vrátil se s Thrasybúlem, 
zemřel ještě před Sokratovým procesem. Jeho literární díla 
se ztratila už ve starověku.

234 o spartském zákonodárci Lykúrgovi —- mýthická postava, po
prvé jmenovaná Hérodotem (1, 65).

235 během obležení — jde o obléhání Athén Lýsandrem r. 404 
př. n. 1.

235 jsou ještě příjemnější než ty jejich — ve Vzpomínkách (4. kap.)
se podobně vyjadřuje Antisthenés.
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235 aby poslouchali raději tebe než vlastní rodiče — viz Vzpomínky
I, 2.

235 za stratégy — viz pozn. k Hostině, 1. kap.

236 byl vyzván, aby si sám navrhl trest — když přednesl žalobce 
obžalobu a žalovaný obhajovací řeč, hlasovali porotci o vině 
(černé hlasovací kaménky — vinen, bílé — nevinen). Rozho
dovala nadpoloviční většina — v Sokratově případě se pro vinu 
rozhodlo 280 porotců, 220 pro nevinu. Když šlo o věc, při níž 
byl stanoven trest už v zákoně, byl tím soud ukončen. V tomto 
procesu trest stanoven nebyl, proto v žalobě žalobce navrhl 
trest, avšak i obžalovaný měl právo navrhnout si sám trest. 
Porotci pak hlasovali znovu o těchto dvou návrzích. Pro So
krata schválili žalobcův návrh na trest smrti otrávením. Pak 
předseda poroty (archón) vyhlásil rozsudek a soud rozpustil. 
Zařídit výkon trestu příslušelo jedenáctičlennému sboru po
licejních úředníků (hoj hendeka). V Platónově Obhajobě (38 b) 
si Sókratés navrhuje jako trest pokutu jedné miny, což byla 
směšná částka — tím jako by znova říkal to, co říkal o chvíli 
dřív výslovně (37 b), že se necítí vinen; Xenofón, který na 
tomto místě tvrdí, že Sókratés vůbec odmítl trest si navrh
nout, se od Platóna věcně odchyluje, ale smysl je týž.

236 k tajnému útěku z vězení — o plánu Sokratových přátel 
a o Sokratově odmítnutí viz Platónův dialog Kritón, 44 a 
násl.

237 Diovi, Héře — Zeus, 2. p. Dia, nej vyšší bůh, Héra, jeho man
želka.

237 Palamédés — řecký hrdina z Eubóje, účastník války proti 
Tróji. Byl to geniální vynálezce, připisoval se mu vynález 
písma, číslic, astronomie, psaných zákonů a hry v kostky — 
tu prý vynalezl před Trójou, aby si měli Řekové čím krátit 
dlouhou chvíli. Když Odysseus předstíral šílenství, aby ne- 
musil do trójské války, Palamédés ho odhalil. Odysseus se 
mu za to později pomstil a zavinil jeho smrt. Mýthus o něm 
zpracovali Aischylos, Sofoklés, Eurípidés, Gorgiás; o Palamé- 
dovi a Aiantovi mluví Sókratés i v Platónově Obhajobě (41 b) 
jako o oběti nespravedlivé msty.

238 zahrnut veřejnými poctami — byl např. r. 409 stratégem, byl 
nepřítelem třiceti tyranů, po obnově demokracie měl velký 
vliv.
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238 vychovávat mezi kůžemi — Anytos byl koželuh. Sókratés ne
podceňoval Anytovo zaměstnání, jen soudil, že by si duševní 
schopnosti Anytova syna zasloužily, aby byly pěstovány.

238 Homér přisoudil... schopnost předvídat budoucnost — v lliadě 
XYI, 851—4 Patroklos předpovídá smrt Hektorovi, v XXII, 
356—60 Hektór Achilleovi.

238 Tak postihla Anyta... hanba — ještě Plútarchos v Erotiku 
mluví o nenávisti k Anytovi. Anytos byl postižen i jinak: 
brzy po Sokratově smrti byl z podnětu Antisthenova vypo
vězen (viz Díogenés Láertský VI, 10).

O HOSPODAŘENI

244 je (hospodářství) totožné s domem — obě slova jsou v řečtině 
příbuzná: oikos „hospodářství66, oikia „dům66.

245 blín — Hyoscyamus niger, rostlina z čeledi lilkovitých, obsa
huje hyoscyamin a jiné jedovaté alkaloidy, má účinky nar- 
kotické a jedovaté.

246 jsou tedy i nepřátelé majetkem pro toho, kdo je schopen mít z nich 
užitek — tento nápad rozvedl Plútarchos v drobném pojednání 
nazvaném Jak nám mohou být naši nepřátelé prospěšní — český 
překlad Zdeňka Vysokého je v knize Přátelé a pochlebníci, 
Praha 1970.

246 jejich vládci — v 1. století př. n. 1. rozvíjí tento nápad Filo- 
démos ve svém Oikonomiku, který je i jinak na Xenofóntově 
pojednání O hospodaření závislý.

247 i oni jsou otroci — několikrát se u Sokrata setkáváme s myš
lenkou, že vedle otroctví ve smyslu právním existuje otroctví 
ve smyslu morálním, viz např. konec 2. kapitoly Vzpomínek. 
Proti takovým formám morálního otroctví vznáší Sókratés 
požadavek získat si pravou svobodu. Tuto myšlenku rozvádí 
později Epiktétos (Diat. IV, 1.).

247 i nepřátelé jsou lidé mravně ušlechtilí — podobného dobyva
tele - dobrodince vylíčil Xenofón v zidealizováném Kýrovi 
Starším.

248 pět min — viz pozn. ke str. 76.
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249 poskytovat pohostinství mnoha cizincům — tzv. proxenia, mo
rální povinnost bohatých hostit u sebe příslušníky cizích 
států, když přijdou jako zástupci svého státu nebo ze sou
kromých důvodů, a pomáhat jim zařizovat jejich záleži
tosti.

249 budeš hostit své spoluobčany — členové téže fýly se shromaž
ďovali při určitých příležitostech ke společné hostině, kterou 
platili bohatí.

249 stát ukládá velká břemena — tzv. leitúrgie, viz pozn. ke str. 88.

249 zastávat vysoké úřady — např. být prostatou — vedoucím 
theórie, státní delegace poslané na náboženskou slavnost do 
jiného města. Náklady na celou theórii nesl prostatés.

249 vypravit trojveslici — válečná loď poháněná třemi řadami vesel 
nad sebou; kromě veslařů na ní byl ještě oddíl pěšáků.

251 učitelem múzických umění — všech, která jsou pod ochranou 
Múz, nejen hudby, ale např. i poezie. Múzická výchova slou
žící víc k výchově charakteru než intelektu byla důležitou 
složkou řecké výchovy.

253 jdeš pěkný kus cesty — Kritobúlos bydlil zřejmě na venkově 
uprostřed svých polností.

253 někteří přišli chovem koní na mizinu — jezdectví bylo u Řeků 
oblíbené. Z ras v Řecku pěstovaných byli ceněni nejvýš koně 
z Thessalie, Aitólie, Akarnánie. Xenofón napsal o pěstování 
a výcviku koní dvě pojednání.

256 Obory, jimž se říká řemeslné, nemají dobrou pověst — Xenofón 
zde mluví z aristokratického hlediska s despektem k řemeslné 
výrobě. Tento předsudek je přežitkem z dob, kdy byla mnohem 
výš stavěna práce v zemědělství. V Athénách už delší dobu 
získávali řemeslníci stále větší význam a vážnost, vedle dílen, 
kde pracovali majitelé sami, vznikaly velké dílny s dělníky — 
otroky.

256 není ani žádnému svobodnému občanu dovoleno řemeslo provo
zovat — narážka na Spartu, kde řemeslníci byli perioikové, 
neplnoprávní občané.

256 štítonoši — tzv. gerro/oroi, pěšáci s lehkou výzbrojí, kteří se
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chránili čtyřhranným štítem spleteným z vrbového proutí 
a potaženým hovězí koží.

257 své věrné — titul rádců perského krále.

257 Frúrarchy, chíliarchy a satrapy — frúrarchové byli velitelé 
posádek v pevnostech, chíliarchové (od chílioi „tisíc64, „ve
litelé oddílu o tisíci mužích66) byli vysocí důstojníci v ostat
ním vojsku, satrapové byli náčelníci civilní správy v jednot
livých provinciích perské říše zvaných satrapie.

257 obohatí velkými dary — viz Xenofón, O Kýrově vychování, 
8. kniha, kapitola 2 a 6.

257 vyznamenává čestným místem u svého stolu — viz Xenofón, 
O Kýrově vychování, 8. kniha, kapitola 1.

258 Obě dvě funkce přitom nejsou spojeny v jedné osobě — viz 
Xenofón, O Kýrově vychování, 6. kniha, kapitola 6.

258 paradeisos — z perského pairidaeza, označuje rozlehlý park 
spojený s oborou plnou zvěře. Toto slovo se objevuje poprvé 
u Xenofónta.

258 dokud ho roční doba nedonutí jet zas jinam — Kýros Starší 
„trávil v zimě sedm měsíců v Babylóně, neboť tento kraj je 
horký, na jaře tři měsíce v Súzách a na vrcholu léta dva 
měsíce v Ekbatanech. Při tomto rozdělení prý žil stále v tep
lém, ale přitom jarním počasí.66 (O Kýrově vychování, 8. kniha, 
kapitola 6)

259 Kýros, ten přeslavný král — týká se spíš Kýra Mladšího, 
třebaže mu titul krále nepatřil — není žádný přechod mezi 
tímto odstavcem a slovy o dva odstavce dál, která se beze 
vší pochyby vztahují na Kýra Mladšího, který padl r. 401 
př. n. 1. v bitvě u Kúnax. Pochvalná slova o Kýrovi a Per- 
sii jsou Xenofóntova, Sókratés o Peršany neměl žádný zá
jem.

259 když k němu přišel Lýsandros — r. 407 př. n. 1. přišel spartský 
velitel Lýsandros do Sard za Kýrem a získal ho pro spoje
nectví se Spartou.

261 musíme si všimnout zákusků — řecké slovo opson „zákusek66 
označuje vše, co se jí ke chlebu: zeleninu, olivy, maso, ryby.
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263 snaží se zjistit zkoumáním obětovaných zvířat a pozorováním 
ptáků, co je třeba činit a co ne — dva typy věštění, podle stavu 
vnitřností obětovaných zvířat a podle letu a chování ptáků.

266 muž po všech stránkách dokonalý — v originále kalos kagathos 
„krásný a dobrý44; tento výraz znamená mravní hodnocení, 
občas k tomu přistupuje i význam politický: „správný občan44. 
Toto označení vyjadřuje politický ideál Xenofóntův: člověk 
z dobrého rodu, zámožný, schopný jako statkář i jako voják. 
Někdy bylo považováno za vhodné přeložit „řádný člověk44.

267 pod podloubím Dia Eleutheria — toto podloubí, ozdobené 
nástěnnými malbami, bylo v severozápadní části athénské 
agory — náměstí.

267 Kdykoli mě někdo vyzývá k výměně majetku — občan, jemuž 
byla uložena nějaká leitúrgie (viz pozn. ke str. 88), mohl 
odmítnout převzít tuto nákladnou povinnost s odůvodněním, 
že by ji měl na sebe vzít jiný občan, podle jeho názoru bohatší. 
Když se tento zdráhal leitúrgii převzít místo něho s pouka
zem, že není bohatší, mohl na něm občan původně určený 
požadovat, aby si s ním vyměnil veškerý majetek, že pak 
leitúrgii převezme (tzv. antidosis).

268 nebylo jí ještě ani patnáct roků — za vhodný věk k provdání 
bylo považováno 15—20 let.

272 i včelí královna koná z božího příkazu tytéž práce — s přirov
náním řádné ženy k včele se setkáváme už v 7. stol. př. n. 1. 
u Semónida z Amorgu — ženy vzniklé ze včel jediné za něco 
stojí, ženy mající původ z jiných živočichů mají nejrůznější 
nectnosti. Překlad této básně v: Řecká lyrika, přel. Ferdinand 
Stiebitz.

272 aby bylo zhotoveno oblečení — úkolem ženy bylo vyrobit šatstvo 
pro všechny v domě: předly, tkaly atd.

273 nosí vodu do děravého sudu — příslovečné označení marné prá
ce; taková činnost byla určena v podsvětí jako trest pro Da- 
naovy dcery, které z rozkazu svého otce povraždily své man
žely; takový trest čeká podle orfických představ osoby neza
svěcené do kultu.

275 Nic na světě, má drahá, není tak užitečné a krásné jako pořá
dek — srovnej Platóna, Gorgiás 504 a: Dům je krásný, když
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v něm panuje pořádek a úměrnost, ošklivý, když v něm je ne
pořádek.

275 hoplíti — pěchota s těžkou výzbrojí: velkým obdélníkovým 
štítem, přílbou, krunýřem, holeněmi, mečem a kopím určeným 
k bodání.

275 peltastů — oddíly lehké pěchoty, k jejichž výzbroji patřil malý 
štít, krátký meč a házecí oštěp.

276 na velkou foiníckou loď — Foiníkie je název úzkého pásu syr
ského pobřeží táhnoucího se od Karmelu na sever k Nahr 
el-Kelb. Od konce 2. tisíciletí př. n. 1. se silně rozvíjel foinícký 
obchod (mnoho kolonií, např. Karthágo). S tím souvisí vyni
kající umění mořeplavecké.

277 místnost, do níž se vejde deset lehátek — rozumí se jídelna, pro
tože při jídle se leželo. Jde o přibližné určení plochy, podle ně
kterých odhadů (Graux) asi 25 m2.

278 s kruhovým sborem — kruhový sbor byl rozestaven v kruhu 
kolem Dionýsova oltáře, tančil a zpíval dithyramby, kdežto 
dramatický sbor byl rozestaven do čtverce.

279 Náš dům nehýří pestrou výzdobou — tím se myslí mozaiky, ba
revné ozdoby štukové, malby apod. Určitou představu o vý
zdobě řeckého domu ze 4. stol. př. n. 1. si můžeme učinit podle 
archeologických vykopá vek v Olynthu.

280 v zimě hodně slunce, v létě hodně stínu — viz pozn. ke str. 120

282 volí strážce zákonů — tzv. nomofylakes byli úředníci, kteří ve 
Spartě dohlíželi na dodržování zákonů.

283 líčidla z volského jazyka — z rostliny Ancusa ofjicinalis, z jejíchž 
kořenů se připravovalo červené barvivo užívané v kosmetice.

283 * aby vypadala vyšší — urostlá postava byla považována za dů
ležitý znak krásy.

286 nebo je zahanbí pot — stékající pot nebo slzy jim pokazí pečlivé
nalíčení a budou mít ostudu.

286 Budeš-li se takto cvičit — cvičení dává mužům sílu a zdraví, 
ženám zdraví a půvab.
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287 den příznivý pro to, aby se člověk začal učit ctnosti — Řekové vě
řili, že některé dny se k určitým činnostem hodí víc než jiné. 
Sókratés tuto pověru ironizuje, jeho slova znamenají: zítra, 
jako kdykoli jindy, je den příznivý, je třeba začít ihned.

289 pod podloubím kolem cvičiště — tzv. xystos, krytá chodba kolem 
cvičiště, od něho oddělená jen řadou sloupů, kde se dalo cvičit 
za nepříznivého počasí. Procházky byly doporučovány staro
věkými lékaři.

290 učinit ze slabšího důvodu silnější — řecký ton héttó logon kreittó 
poiein, „překrucovat pravdu46: jedna z výtek adresovaných 
sofistům a také Sokratovi. Viz Platónovu Obhajobu Sokrata, 
23 D.

291 pokusíš se ho koupit — funkci správce zastávali obvykle otroci 
s vysokou kvalifikací.

297 některé zákony Drakontovy a některé Solónovy — dva z největ
ších zákonodárců; Drakón kodifikoval koncem 7. stol. př. n. 1. 
v Athénách zvykové právo, odstranil krevní mstu. Jeho zá
kony se staly příslovečné pro svou přísnost. Solónovy reformy 
ze začátku 6. stol. př. n. 1. odstranily zadlužení velké části ob
čanů. Své politické ideály, solidaritu mezi občany a ústavu za
loženou na spravedlnosti, propagoval i jako básník v elegiích.

298 zákony královy,,, ustanovují.,, i odměny pro spravedlivé — 
srovnej Xenofón, O Kýrově vychování, 8. kniha, kapitola 1, 6, 8.

302 plevel, který se v této době zaorá, už múze posloužit jako hnojivo —
Řekové používali nejvíc zelené hnojení, i když znali používání 
chlévské mrvy i minerálních hnojiv.

305 když jde o víno, tu čím je ušlechtilejší, tím víc vody se do něho při-
leje — Řekové nepili víno čisté, ale přilévali do něho vodu.

307 že se při mlácení používá dobytek — jde o nej starší způsob mlá
cení obilí, vlastně jeho vyšlapování dobytkem, který byl stále 
poháněn po vrstvě obilí rozložené na mlátě pod širým nebem. 
Mlat měl být postaven na vyvýšeném místě, kde hodně foukal 
vítr, býval i vydlážděn. Měl kruhovou podobu o průměru 
20—30 metrů. Vymlácená sláma se vždy shrnula, obilí se vyha
zovalo lopatami do výšky, vítr odnesl lehčí plevy a úlomky slá
my. O takovém mlácení mluví už Homér ve 20. zpěvu Iliady, 
verš 495 a násl.
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309 hlubší než tři stopy — délka stopy kolísala mezi 297 a 355 mm.

309 pozemky kolem Lykabéttu — Lykabéttos je pahorek severový
chodně od Athén. Falérská nížina je úrodný kraj zavlažovaný 
říčkou Kéfisem.

317 aby je (obilí) koupili — Athény nebyly soběstačné v obilí, do
vážely je hlavně z jižní Itálie, Sicílie, Egypta, Chalkidiky 
a Chersonésu. Obchod obilím byl předmětem velkých speku
lací.

320 žít tak jako Tantalos — Xenofón naráží na tu verzi báje, podle 
níž má Tantalos v podsvětí neustále strach, že na něho spadne 
obrovský balvan, který visí nad jeho hlavou.

HIERÓN
NEBOLI KNIHA O TYRANIDĚ

321 Kniha o tyranidě — tyrannos je označení pro jedince, který si 
násilím osvojil vládu v demokratickém státě; jeho vládě se říká 
tyrannis. Místo tyran, které má dnes jiný význam, bylo v pře
kladu většinou užito slov ,,vladař“ nebo „(samo)vládce“.

324 aniž by znali obojí poměry — znají jen, jak vypadá život pro
stého občana, neznají život vladaře.

330 svým rozumem vidíte většinu věcí lip než očima — Simónidés 
požíval velkou vážnost nejen jako básník, ale i jako filosof. 
Filosofové neopírají svůj úsudek jen o vnější dojem zrakový, 
ale i o úvahu a snaží se proniknout k jádru věci.

331 neprospívá celému státu — jen sobě a svým stoupencům, kdežto 
vítězství občanů povznese celé město.

332 beztrestně zabít cizoložníky — platilo nejen v Athénách, ale 
i v jiných řeckých státech, pokud by manžel cizoložníka při
stihl při činu. Xenofón v Hostině, 8. kapitola, říká: Nejvíc 
nenávisti si zaslouží (cizoložník^ za to, že nepoužívá násilí, ale 
přesvědčování... Kdo přemlouvá, kazí duši přemlouvaného. 
V 1. kapitole 3. knihy Kýrova vychování se vyslovuje podobně: 
Když někdo přistihne cizího muže při nedovoleném styku se svou 
manželkou, . . .  zabije h o . . .  proto, že si myslí, že ho onen muž při
pravuje o manželčinu lásku. Procesu pro zabití cizoložníka při
stiženého in flagranti se týká zachovaná 1. řeč Lýsiova.
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332 nějakou shodou okolností — např. při únosu, ve válce. Lucretia 
u Livia (1. kniha, kapitola 58) říká: Pouze tělo utrpělo násilí, 
duse je nevinná,

333 než z toho obětuje bohům — odlití malého množství vína (= úlit
ba) nebo obětování malé části pokrmu před započetím hostiny 
jako oběť bohům.

333 není čistý ani ten, kdo se stýká s vrahem — dokud nebyl provi
nilec zvláštními obřady očištěn, do té doby se nesměl účastnit 
bohoslužeb.

334 mají ve velké úctě toho, kdo zabil tyrana — v Athénách byly 
v prytaneiu postaveny bronzové sochy Harmodia a Aristogei- 
tona, kteří zabili Hipparcha. Prytaneion bylo sídlo vlády s po
svátným státním krbem.

337 zákony — které stanoví velmi přísné tresty na zbabělost nebo 
nedbalé vykonáváni strážní služby.

337 jako nějaké žence — sezónní dělníky odjinud.

340 dávají mu věnce — věnec z květin nebo olistěných větévek byl 
od homérských dob ozdobou hlavy při hostině, nosil ho kněz 
při bohoslužbách, dostával ho jako odměnu vítěz ve sportovní 
soutěži i občan za různé zásluhy. Známe mnoho předpisů o tom, 
jaký věnec se kdy má nosit nebo dávat.

341 k hostině následující po oběti — část masa z obětovaného zví
řete byla snědena na hostině, kterou uspořádal obětující pro 
své přátele.

343 ceny ustanovuje archón — archón „vládnoucí44 byl titul nejvyš- 
ších úředníků v Athénách. Mezi úkoly prvního archonta patřil 
i dozor nad slavnostmi a nad sestavením sborů, které při nich 
účinkovaly. Chorégové byli bohatí občané, jimž bylo uloženo 
financovat nacvičení takových sborů jako leitúrgia, mimořádná 
povinnost.

343 státy jsou administrativně rozděleny — rozdělení podle fýl 
(kmenů) bylo běžné ve většině řeckých obcí, například v Athé
nách od Kleisthenovy reformy kolem r. 500 bylo deset fýl; 
mory je název okrsků ve Spartě, lochy byly vojenské a současně 
politické jednotky v Thébách.
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344 malé odměny — při olympijských hrách byl odměnou věnec 
z větévek divoké olivy, při pýthijských hrách věnec vavřínový, 
při nemejských a isthmických hrách věnec z planého miříku, 
při isthmických také piniový.

345 není málo případu, že páni byli zabiti svými otroky — tvá tělesná 
stráž by mohla být svou pohotovostí hrozbou otrokům, aby se 
něčeho takového neodvážili.

346 nejochotnější být první na řadě — protože je to jejich povolání, 
k němuž mají speciální výcvik. Simónidés přehání.

347 chav klusáckých koní — Hierón několikrát zvítězil v klusáckých 
závodech, jeho vítězství oslavil Pindaros v (dochovaných) 
básních.

AGÉSILÁOS

351 kolikátým je potomkem Hérakleovým — jeho rod, Prokleovci, 
odvozoval svůj původ od Hérakleova syna Hylla, Agésiláos 
byl považován za Hérakleova potomka ve 24. koleně. Eurys- 
thenovci, rod, z něhož byl vybírán druhý spartský král, byli 
považováni také za Hérakleovy potomky.

351 vládnou vládcům — Sparta byla vedoucím státem v Řecku od 
r. 404 př. n. 1. (porážka Athén) do r. 371 (bitva u Leukter) a pak 
zas znovu od r. 362 (bitva u Mantineje).

352 zemřel Agis — Agésiláův rodokmen:
Lampitó 4- Archidámos + Eupolia

J.  i
Agis Agésiláos

i
Leótychidés

352 Agésiláos je bezúhonnější svým původem — Leótychidu Ágis ne
považoval za svého syna, ale za Alkibiadova.

352 poměrně mladý — asi 45 let.

352 perský král — Artaxerxés II. Mnémón.

352 třicet Sparťanů — jako vojenskou radu a vyšší velitele. Spar- 
ťané — Spartiátai tvořili vedoucí, plnoprávnou složku v lake-
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daimonském státě, bylo jich několik tisíc, v hellénistické době 
už jen několik set. Další složky obyvatelstva byli svobodní 
perioikové s omezenými právy a bezprávní heilóti,

353 k provedení toho všeho — návrat poslů a propuštění řeckých 
měst z poddanství.

354 potáhne s armádou dolů k moři — tam se kořist dobře zpe
něží.

354 Úředníkům pověřeným prodáváním kořisti — tzv. lafyropóloi. 
Dvě třetiny peněz získaných prodejem válečné kořisti patřily 
spartskému státu, třetina králi.

356 malíři — malovali na koží potažené štíty značky' jednotlivých 
měst, Sparťanům písmeno A, Athéňanům sovu, Thébanům 
símgu.

356 obětující své věnce Artemidě — v Efesu byla Artemis patron
kou města, její chrám byl pokládán za jeden ze sedmi divň 
světa.

357 do sardského území — velmi úrodná oblast kolem Sard, hlavního 
města Lýdie.

357 hoplítům — těžké pěchotě; peltasté byla lehká pěchota.

357 dal Agésiláos svůj tábor opevnit — to jinak nebylo u Sparťanů 
zvykem.

358 delfskému bohu — Apollónovi, který měl v Delfech slavný 
chrám s věštírnou. Šlo o dar na poděkování za vojenský úspěch.

358 sto talentů — kdybychom počítali s athénským talentem, který 
měl 26,196 kg, obnášela by celá kořist hodnotu 26.196 kg 
stříbra, ve starověku mnohem dražšího než po objevení Ame
riky.

358 stát mu svěřil i velení nad loďstvem — jediný případ, kdy měl 
spartský král velení nad pozemními i námořními silami.

358 v úřední místnosti eforů — eforové, „dozorci64, byli nej vyšší úřed
níci ve Spartě, volení na jeden rok. Měli právo a povinnost 
dohlížet na všechny úředníky i na krále a mohli je zbavit úřa
du. Králové jim každý měsíc znova přísahali, že budou do



POZNÁMKY 419

držovat zákony. Úřadovali a stravovali se v archem na ná
městí.

359 po pádu athénské nadvlády bylo všude státní zřízení otřeseno — 

po Lýsandrově vítězství r. 404 byla v Athénách i v jiných 
městech demokracie nahrazena oligarchií, s tím bylo spojeno 
vyhnanství a popravy politických odpůrců.

359 Šli s ním Spartě na pomoc — v tzv. korintské válce, rozpoutané 
r. 395 př. n. 1. vůdci Théb, Korinta, Argu a Athén podplace
ných perským satrapou Tithraustem.

359 perský král se svou ohromnou výpravou — Xerxés I. v r. 480 
př. n. 1. Pěší vojsko mělo aspoň. 100 000 vojáků (starověké 
zprávy jsou přehnané), námořní moc asi tisíc lodí.

360 s vojskem sestaveným do čtverce — Čtverec (plaision) byl útvar 
užívaný pro postup, když hrozilo nebezpečí přepadení. Okraje 
byly tvořeny těžkou pěchotou, trén a lehká pěchota byly 
uprostřed, jízda mimo čtverec.

360 domýšliví na své jezdecké umění — Thessalové byli odjakživa 
považováni za nejlepší jezdce v Řecku.

361 půldruhé mory — od konce 5. stol. př. n. 1. se spartské vojsko 
dělilo na šest mor s průměrným stavem asi pět set mužů.

361 zářilo nachem — Sparťané nosili ve válce červené pláště.

362 stadion — délková míra, odpovídá 177,5 m.

362 asi tři plethra — plethron byla délková míra odpovídající 
30,83 m.

362 někteří z Kýrových vojáků — Řekové, kteří sloužili jako žold
néři ve vojsku Kýra Mladšího a po jeho smrti se pod Xenofón- 
tovým velením vrátili do Evropy.

362 ozdobit věncem — jako vítěze.

362 k fálanze — falanga (řecký falanx) „šik“ je název bojové for
mace.

363 nezapomněl na bošstvo — chrám byl pokládán za asyl, kdo by ho 
nerespektoval, přivolal by na sebe boží hněv.
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363 odvlekli mrtvoly nepřátel doprostřed svého ležení — tím donutili 
nepřítele žádat o příměří a vydání padlých, aby je mohli po
hřbít, a touto žádostí přiznat svou porážku.

363 nařídil polemarchovi — polemarchos byl v lakedaimonském 
vojsku titul velitele jedné mory.

363 ověnčit bohu na počest — na počest Apollóna, kterému se také 
po vítězství zpíval paján.

363 všichni pištci měli hrát — spartská vojenská hudba, která hrála 
při pochodu do kroku, doprovázela zpěv pajánu a účinkovala 
i při obětech.

363 Agésiláos odešel domů — velení odevzdal Gýlidovi, slavnostně 
odvedl v Delfách desátek a vrátil se do Sparty.

363 vrátil se právě na hyakinthie domů — třídenní slavnost konaná 
každoročně v Amyklách (asi 4 km jihovýchodně od Sparty) 
na počest Hyakintha, oblíbence Apollónova, který byl Apolló- 
nem nešťastnou náhodou zabit diskem. Druhého dne slavnosti 
se konalo velké procesí, při němž se zpíval paján, slavnostní 
píseň na počest Apollónovu.

365 že k nim došlo pod vedením Agésiláovým — Agésiláos byl po ná
vratu z tažení proti Thébám dlouho nemocný.

365 vytáhli do války proti Lakedaimonu — r. 369 př. n. 1.

365 mnohá města perioiků — perioikové („bydlící okolo*6) je název 
obyvatelstva s omezenými občanskými právy, především v La
kedaimonu. Perioikové se Sparťany, kteří měli plná práva ob
čanská, dohromady tvořili národ lakedaimonský, sloužili v ar
mádě. Jejich města měla autonomii.

365 padlo aspoň tolik Sparťanů, kolik jich zůstalo naživu — podle 
Xenofóntových Řeckých dějin (6. kniha, kapitola 4) z přítom
ných sedmi set Sparťanů jich padlo čtyři sta.

366 egyptský král — Tachós.

366 zvolili si dva krále — jeden byl Nektanebos, druhý potomek 
předcházející dynastie. Agésiláos pomohl Nektanebovi, ten 
pak vládl osmnáct let.
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368 třebaže nabízel pravici — podání ruky bylo považováno u Per- 
šanů za nejvážnější záruku. Osobám vzdáleným se posílala na 
dotvrzení smlouvy pravice umělá.

370 jak je u Peršanů zvykem líbat — viz Xenofón, O Kýrově vycho
vání, 1. kniha, kapitola 4.

372 viditelné důkazy své odvahy — jizvy po zraněních.

374 snáší vyšší moc nad sebou — byl podřízen kontrole eforů.

374 budou-li mít Řekové rozum — zanechají-li vzájemných sporů 
a půjdou společně proti společným nepřátelům — Peršanům.

374 v bitvě u Korinthu — u Nemejského potoka; Agésiláos se tehdy 
vracel z Asie.

375 jejich dřívější král — narážka na perské války v letech 492 až 
479 př. n. 1. za vlády Dareia I. a Xerxa I. — tento vedl výpravu 
proti Řekům osobně.

376 nynější — Artaxerxés II. Mnémón.

377 ať si prohlédne jeho dveře — podle Lýkúrgových zákonů směla 
být při zhotovení stropu v domě použita jen sekera, při zhoto
vení dveří pila.

377 jeho dcera jela do Amykel — v Amyklách blízko Sparty pova
žovaných za rodiště Hyakinthovo byly každoročně pořádány 
slavnosti hyakinthie, v průvodu při nich dívky jely na ozdo
bených vozech.

378 žít v souladu s božským pořádkem — tím je myšleno různé pod
nebí a počasí.

378 zvyklosti těch nej slabších tvorů — stěhovavých ptáků. Perský 
král střídal své sídlo podle ročního období, v zimě byl v Baby
lóně, na jaře v Súzách, v létě v Ekbatanech.

378 když zvítězila — ne osobně, koně řídil vozataj, ona byla maji
telkou stáje.

379 smrt, která přišla ve svou dobu •— ve stáří.
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SEZNAM VLASTNÍCH JMEN

AFRODlTÉ (2. pád -ty,) bohyně krásy a lásky, manželkarHéfaistova, 
matka Eróta. Někdy se mluví o Afrodítě Nebeské, bohyni čisté 
lásky, a o Afrodítě Pozemské, Lidové, uctívané hetérami.

AGAMEMNÓN (-nona), král mykénský, v trójské válce vrchní velitel 
Řeků.

AGATHÓN (-óna), asi 445—401 př. n. 1., významný athénský autor 
tragédií.

AGÉSILÁOS ( láa), asi 444—360 př. n. L, od r. 399 spartský král, vy
nikající vojevůdce, spíš taktik než stratég; podceňoval loďstvo. 
Xenofón vyzdvihuje jeho morální kvality. Pocházel z rodu Pro- 
kleovců a byl považován za potomka Hérakleova ve 24. koleně.

ÁGIS II- (2. p. Ágida), syn Archidámův, spartský král v letech 427 až 
399 př. n. 1., dobrý voják s malými politickými schopnostmi.

ACHÁJOVÉ, řecký kmen sídlící na severu Peloponnésu. U Homéra 
označení Řeků.

ACHAJSKÉ HORY, ve Fthii, výběžek pohoří Oita.

ACHILLEUS (-lea), syn Péiea a bohyně Thetidy, největší řecký hrdina 
před Trójou.

A1ÁS (2. p. Aianta), řecký hrdina v trójské válce.

AINIÁŇANÉ, řecký kmen sídlící v Thessalii.

AIOLOVÉ, řecký kmen, jehož příslušníci sídlili i v severní části zá
padního pobřeží Malé Asie (Kýmé aj.).

AISCHYLOS (-la) z Fleiúntu, známý jen z Xenofóntovy Hostiny, po
dle některých astronom.

AITÓLOVÉ, obyvatelé Aitólie, kraje na západě středního Řecka.
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AKARNÁNCI, obyvatelé Akamánie, nejzápadnějšího kraje středního 
Řecka.

AKÚMENOS (-na), athénský lékař, přítel Sokratův.

ALEXANDROS (-dra), jiné jméno Trójana Parida, únosce Heleny.

ALKIBIADÉS ( da), 450—404 př. n. L, athénský politik a vojevůdce. 
Vyrůstal v domě státníka Periklea, který byl jeho poručníkem, 
a byl žákem Sokratovým. Po Níkiově míru r. 421 se stal vůdcem 
krajně demokratické strany, vedl protispartskou politiku. Později 
byl iniciátorem výpravy proti Sicílii r. 415. Zapleten do procesu 
stran poškození hermovek, utekl do Sparty, v jejích službách po
škodil zájmy Athén. Svedl prý manželku krále Ágida — Leótychi- 
dés prý byl jeho syn, ne Ágidův. Po ztrátě důvěry u Sparťanů 
utekl do Persie k Tissafernovi. R. 411 získal velení nad athénským 
loďstvem, dosáhl slavného vítězství u Kyzika r. 410, r. 407 mu 
bylo svěřeno vrchní velení. Před novým podezříváním utekl do 
Frygie a tam byl z podnětu třiceti tyranů zavražděn.

AMFIARÁOS (-ráa), jeden ze sedmi hrdinů bojujících proti Thébám. 
U Orópu v Boiótii stál jeho chrám s léčivým pramenem.

AMYKLY, obec jižně od Sparty, kde se konaly slavnosti hyakintbie.

ANAXAGORÁS (-ry), významný přírodní filosof iónské školy, Peri- 
kleův přítel. Byl obžalován z bezbožnosti, odsouzení se vyhnul 
dobrovolným odchodem do vyhnanství. Zemřel v Lampsaku.

ANAXIMANDROS (-dra) z Milétu, považoval Homérovy básně za 
alegorické.

ANTIFÓN (-fónta), sofista z Kréty, vykladač snů. Jde o jinou osobu, 
než byl známý řečník.

AIVTISTHENÉS (-na), 1. asi 455—360 př. n, 1., jeden z nejoddanějších 
Sokratových žáků. Podle Diogena Láertského se mu podařilo po
slat do vyhnantví Anyta a dosáhnout odsouzení Meléta. Založil 
kynickou školu. Podle jeho učení je štěstí založeno na ctnosti, 
ctnost na vědění, je proto naučitelná. 2. Jiný Antisthenés, známý 
pro své bohatství, byl zvolen stratégem.

ANYTOS (-ta), jeden ze tří Sokratových žalobců.

APOLLODŮROS (-ra), jeden z nejvěrnějších Sókratových žáků. Vy
stupuje také v Platónově Hostině•
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APOLLÓN (-lóna), bůh slunce, umění a věšteb. Při jeho chrámu v Del- 
fech byla nejslavnější věštírna,

ARGEJŠTÍ, obyvatelé města Argos na Peloponnésu.

ARCHEDÉMOS ( ■ma), AthČňan, obratný řečník, který pomáhal Kri- 
tónovi hájit jeho zájmy,

ARCHIDÁMOS II. ( -ma), spartský král, 476—427 př, n. L, otec Ágida 
a Agésiláa.

ARIADNĚ( -ny), dcera krétského krále Mínóa, pomohla Théseovi vy
jít z labyrintu (klubko). Opuštěna Théseem, stala se manželkou 
Dionýsovou.

ARIAIOS (-ia), velitel levého křídla vojska Kýra Mladšího v bitvě 
u Kúnax, Po Kýrově smrti utekl, zachránil se jediný z jeho přátel, 
Řeky, s nimiž si vyměnil přísahu věrnosti, zradil.

ARIOBARZANÉS (-ny), Peršan, po Famabazovi satrapa Frygie, 
účastník spiknutí proti Artaxerxovi.

ARISTARCHOS (-cha), Athénan zchudlý za občanské války v 1. 404 až 
403, na radu Sokratovu začal se zabývat výrobou tkanin.

ARISTIPPOS (-pa) z Kyrény v Africe, asi 425—355 př. n. !., Sokratův 
žák, později zakladatel kyrénské filosofické školy, podle které 
rozkoš je nejvyšším dobrem a bolest nejvyšším zlem.

ARISTODÉMOS (-ma), 1. Hérakleovec, mýthický praotec královského 
rodu ve Spartě. 2. A. Malý, oddaný přítel Sokratův. Vystupuje ve 
Vzpomínkách na Sokrata a v Platónově Hostině.

ARKADIE, krajina ve středu Peloponnésu; hlavní město byla Tegea.

ARTEMIS (-midy), panenská bohyně lovu, velmi uctívaná ve Spar
tě. Její chrám v Efesu byl považován za jeden ze sedmi divů 
světa.

ASIE, obvyklé označení Malé Asie.

ASKLÉPIOS ( -pia), bůh lékařství. K jeho chrámům putovali nemocní 
věřící v zázračné uzdravení. Léčebné úspěchy byly zčásti založeny 
na autosugesci, zčásti na aplikaci léčebných koupelí (v Pergamu 
v radioaktivních pramenech), diety a léčebného tělocviku.
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ASPASIE z Miléta, přišla do Athén jako hetéra. Byla velmi krásná 
a velmi vzdělaná* Stala se druhou manželkou státníka Periklea, 
dala mu syna Periklea. Sókratés o ní několikrát mluví jako o své 
„učitelce44 — rád s ní pro její duchaplnost hovořil.

ASSOS («su), opevněné město v Mýsii v Malé Asii.

ATHÉNY, hlavní město Attiky ve středním Řecku, leží 8 km od pří
stavního města Peiraiea.

ATTIKA, kraj kolem Athén, součást athénského státu. Je hornatá.

AUTOFRADATES (-ty), satrapa Lýdie, byl pověřen potlačením spik
nutí Ariobarzanova r. 362 př. n. 1.

AUTOLYKOS (-ka), mladý zápasník; na oslavu jeho vítězství v pan- 
kratiu uspořádal Kalliás hostinu, která je námětem Xenofóntovy
Hostiny.

BOIÓTIE, země západně od Attiky ve středním Řecku; hlavní město 
Théby.

DAIDALOS (-la), mýthický vynálezce tesařství, původem z Athén. 
Na Krétě postavil labyrint pro Mínótaura. Když ho Mínós nechtěl 
propustit, zhotovil pro sebe a syna Ikara křídla a uletěl. Ikaros 
spadl do moře, Daidalos byl přijat králem Kókalem na Sicílii.

DAILOCHOS (-cha), milec syrákúského tyrana Hieróna I.

DELFY, město ležící na jižním svahu Parnasu, sídlo nejslavnější 
věštírny.

DÉLION (-lia), Apollónův chrám v Boiótii. V jeho sousedství byla 
r. 424 př. n. 1. svedena bitva mezi Boióťany a Athéňany. Athé- 
ňané prohráli, jejich velitel Hippokratés padl.

DÉLOS (-lu), ostrov v Kykladách, považovaný za rodiště Apolló- 
novo. Každoroční slavnosti Apollónovy byly cílem poutí z celého 
Řecka.

DÉMÉÁS (-méy) z attického okrsku Kollytu, athénský výrobce 
chlamyd z konce 5. stol. př. n. 1.

DIODÓROS ( ra), bohatý Athéňan, jehož podporu Sókratés zajistil 
svému chudému žákovi Hermogenovi.
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DIONYSODÓROS (-ra), z Chia, bratr Euthydémův, vyučoval v Athé
nách vojenské vědy* později se věnoval sofistice.

DIOSKÍJROVÉ, synové Dia a Lédy; Kastor byl dobrý jezdec* Poly- 
deukés rohovník.

DRAKÓN ( -onta), athénský zákonodárce, který r. 621 př. n. 1. kodi
fikoval zvykové právo, omezil práva rodů a šlechty, odstranil 
krevní mstu* Jeho zákony, až na zákony vztahující se na vraždu, 
byly jako příliš přísné asi po pětadvaceti letech zrušeny Soló- 
nem.

EFESOS (-su), významné ijónské město na západním pobřeží Malé 
Asie*

EGYPT, měl přátelské vztahy ke Spartě v době Agésiláově.

ÉLEJŠTf, obyvatelé Élidy, krajiny v západní části Peloponnésu*

EPIGENÉS (-na), syn Antifóntův, Sokratův Žák*

EPICHARMOS (-ma), básník komedií z 5. stol. př. n. L, pocházel 
z Kóu, žil v Syrákúsách. Dochovány jsou z něho jen zlomky*

ERASIN1DÉS (-da), athénský stratég, odsouzený s osmi dalšími 
k smrti za to, že se po vítězné bitvě u Arginús r. 406 př* n* 1. 
nepostarali o pohřbení padlých.

ERECHTHEUS (-thea), athénský hérós, vychovaný Athénou, po 
potopě druhý zakladatel Athén (po Kekropovi).

ERÓS (2. p. Eróta), syn bohyně krásy Afrodíty, bůh lásky.

EUBOIANÉ, obyvatelé ostrova Euboie (východně od Attiky, Boiótie 
a Lokridy).

EUTHÉROS (-ra), Athénan zchudlý vinou války, kterému Sókratés 
radil, aby převzal místo správce hospodářství.

EUTHYDÉMOS (-ma), Sókratův žák, vystupuje ve Vzpomínkách na 
Sókrata.

FAIDÓNDÁS (-dy), Théban, žák Sókratův.

FALÉRSKÁ NÍŽINA, úrodný kraj zavlažovaný Kéfisem.
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FARNABAZOS (-za), perský satrapa Frygie, sok Tissafernův.

FARSALOS (-lu) město na jihu Thessalie.

FIUPPOS (-pa), příživník, který se živil šprýmy na hostinách.

FLEIÚS (-iúntu), město na severovýchodě Peloponnésu, blízko 
Korinthu.

FOINÍKXE, pobřeží Sýrie od Karmelu na jihu k Nahr el-Kelb na 
severu. Obyvatelé se živili především obchodem.

FOINÍX (-nika), král Dolopů, učitel Achillea. Byl považován za 
vynálezce písma.

FÓKIS (-kidy), kraj ve středním Řecku, západně od Boiótie, Byly 
v ní Delfy se slavnou věštírnou.

FRYGIE, země uprostřed Malé Asie. Od poloviny 6. stol. př. n. 1. 
byla součástí perské říše.

FTHIA nebo FTHIÓTIS (-tidy), kraj u Malijského zálivu na jihu 
Thessalie.

GANYMÉDÉS (-da), syn trójského krále Tróa, na Olympu číšník bohů.

GLAUKÓN (-kóna), syn Aristónův, mladší bratr Platónův. Jeho 
strýc z matčiny strany byl Charmidés, děd se jmenoval též 
Glaukón.

GORGIÁS (-gie), asi 485—390 př. n. 1., sofista z Leontín na Sicílii, 
nejslavnější učitel řečnictví.

GORGONY, tři sestry, obludy s hady ve vlasech; kdo se na ně podíval, 
zkameněl. Jedinou smrtelnou z nich, Medusu, zabil Perseus.

GÍLIS (-lida), spartský důstojník (polemarchos) v bitvě u Koróneie 
r. 394 př. n. 1.

HELIKÓN (-kónu), divoký horský hřeben táhnoucí se Boiótií, sídlo 
Apollóna a Múz.

HELLÉNI, souhrnný název pro všechny řecké kmeny. 

HELLÉSPONTOS (-pontu), ,,Héllino moře“, dnešní Dardanely.
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HÉRA, manželka nejvyššího boha Dia.

HÉRAKLEIA, jméno několika mest; z Hérakleie v jihoitalské Luká- 
nii pocházel slavný malíř Zeuxis.

HÉRAKLEOVCI, Hérakleovi synové, pronásledovaní králem Eurys- 
theem, našli nakonec ochranu v Athénách.

HÉRAKLÉS (-klea), syn Diův a Alkménin, hrdina, s jehož jménem 
je spojeno vyprávění o mnoha vynikajících činech. Byl uctíván 
jako hérós.

HÉRIPPIDÉS (-dy), Sparťan, velitel v Agésiláově vojsku.

HERMÉS (-ma), bůh cest, obchodu, výmluvnosti, tělesné výchovy. 
Poradil Odysseovi, jak nepodlehnout Kirčiným kouzlům.

HERMOGENÉS (-na), syn Hipponlkův, bratr Kalliův, pocházel z vý
znamné athénské rodiny. Patřil k nej důvěrnějším přátelům So
kratovým.

HÉSIODOS (-da), po Homérovi nejstarší řecký básník, žil kolem 
r. 700 př. n. 1., autor didaktických eposů Theogonia „O původu 
boliů“ a Erga kai hémerai „Práce a dni“.

HIERÓN (-róna), odr. 485 př. n. 1. tyran v sicilské Gele, od r. 478 v Sy- 
rákúsách (Hierón I.). Zemřel r. 467/6. Jeho politika byla imperia
listická. U jeho dvora byli hosty básníci a filosofové Pindaros 
(oslavil Čtyři jeho vítězství v jezdeckých závodech), Bakchylidés, 
Simónidés, Aischylos, Xenofanés, Epicharmos.

mppiÁs ( -pie) z Élidy, významný zástupce sofistiky z konce 5. stol. 
př. n. 1. zaměřené na encyklopedické vzdělání, všestranně literárně 
činný. Byl velmi domýšlivý.

HIPPOKRATÉS (-ta), synovec Perikleův, stratég r. 426/5 a 424/3 
př. n. 1. Organizoval výpravu proti Boiótii, u Dclia byl poražen 
a padl.

HIPPONÍKOS (-ka), bohatý Athéňan, otec Kalliův a Hermogenův.

HOMÉR, nejstarší řecký básník, autor eposů Ilias a Odysseia.

HÓRY, obvykle tři, dcery Dia a Themidy, bohyně chránící etické 
vztahy.
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CHAIREFÚN (-fonta), spolu s bratrem Chairekratem patřil k nej
horlivějším Sokratovým žákům* Obrátil se též na delfskou věš
tírnu s dotazem, zda je někdo moudřejší než Sókratés, a dostal 
odpověď, že nikdo z lidí není nezávislejší, spravedlivější a mou
dřejší (Obhajoba, § 14).

CHA1REKRATÉS (-ta), jeden z nejhorlivějších. Sókratových žáků, 
stejně jako jeho bratr Chairefón. Připomíná ho i Platón v Obha
jobě.

CHARIKLÉS (-klea), Athéňan, vedle Krítie nejvlivnější člen vlády 
třiceti tyranů r. 404.

CHAR1TKY, obvykle tři, dcery Diovy, bohyně půvabu.

CHAR.MEDÉS (-da), syn Glaukóna, strýc Platónův a Glaukónův.

CHEIRÓN (-óna), Kentaur, vychovával mnoho hrdinů, např. Pélea 
a později jeho syna Achillea.

IAKCHOS (-cha), božstvo uctívané v Eleusíně, chybně ztotožňované 
s Dionýsem.

IJÓNOVÉ, řecký kmen, k němuž patřili také obyvatelé měst ve 
střední části západního pobřeží Malé Asie (Milét, Efesos aj.).

ÍLIAS (2. p. lliady), nej starší řecký epos, připisovaný Homérovi, 
vypráví o bojích před Trójou.

ISCHOMACHOS (-cha), bohatý Athéňan, jehož názory na hospoda
ření, úlohu ženy v domácnosti aj, jsou obsahem pojednání O hos
podaření. Někdy jsou v jeho osobě shledávány rysy autora Xe- 
nofónta a v jeho manželce rysy Xenofóntovy manželky Filésie.

KALLIÁS (-lie), 1. Sparťan z družiny Agésiláovy, 2. syn Hipponíkův, 
bohatý Athéňan.

KALLIPIDÉS (-da), athénský herec z 5.—4. stol. př. n. 1.

KÁRIE, země na jihozápadě Malé Asie.

KARTHÁGINCI, obyvatelé Karthága, významného obchodního 
centra na severoafrickém pobřeží na území dnešního Tunisu.

KEBÉS (-béta), Théban, pýthagorejec, který přišel do Athén, aby
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poslouchal Sókrata. Y Platónově Faidónu vznáší spolu se Sim- 
miou námitky proti nesmrtelnosti duše.

KÉFISOS (-su), řeka protékající Fókidou a Boiótií a vlévající se do 
Kopaiského jezera.

KEKROPS (-kropa), mýthický stavitel athénského hradu a první 
athénský král.

KERAMÓN (-móna), zámožný athénský občan z konce 5. stol. př. n. 1.

KIRKÉ (-ky), bohyně žijící na báječném ostrově zvaném Aiaia, 
dcera Héliová, která očarovanými jídly proměňovala příchozí ve 
zvířata. Odysseus ji s Hermovou pomocí donutil vrátit lidskou 
podobu jeho druhům, které proměnila ve vepře.

KLEN1ÁS (-nie), mladý Athéňan, oblíbenec Kritobúlův.

KLEITÓN (-tóna), athénský sochař z 5. stol. př. n, 1. připomenutý jen 
v Xenofóntových Vzpomínkách.

KOLLYTOS (-tu), attický okrsek — démos.

KORINTHOS (-thu), významné město na šíji spojující Peloponnés 
s ostatním Řeckem.

K.ORÓNEIA ( -neie), místo v Boiótii, kde Boióťané r. 447 př. n. 1. 
porazili Athéňany; viz Lebadeia. R. 394 př. n. 1. zde Agésiláos II. 
porazil Boióťany.

KOTYS (-tya), satrapa Páflagonie.

KRANNÓN (-nónu), thessalské město jižně od Larisy.

KREUSIS (-sidy), město v Boiótii, přístav pro Thespie.

KRITIÁS (-tie), 460—403 př. n. 1., pocházel z aristokratické athénské 
rodiny, byl příbuzný Platónův, nějaký čas byl žákem Sokratovým. 
R. 411 př. n. 1. byl pro své protidemokratické smýšlení vypověděn 
z Athén, žil pak v Thessalii. Jako clen Sparťany podporované 
oligarchické vlády třiceti tyranů (od dubna r. 404) se vyznačoval 
velkou krutostí. Padl začátkem r. 403 v boji s demokraty vede
nými Thrasybúlem.

KBITOBÚLOS (-la), Athéňan, syn Kritónův, velmi krásný, bohatý,
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ale nadaný jen průměrně. Xenofón o něm mluví ve Vzpomín
kách, v Hostině a ve spisku O hospodaření.

KRITÓN ( -ona), bohatý přítel Sokratův, který se často objevuje 
v Platónových dialozích (jeden je po něm i pojmenován) a v Xe- 
nofontových sokratovských dílech. Měl syna Kritobúla.

KYNISKA, sestra Agésiláova.

KYNOSKEFALAI (2. pád Kynoskefal) „Psí hlavy kopec v Boiótii 
mezi Thébami a Thespiemi. U jiného kopce téhož jména v Thes- 
salii zvítězil r. 197 př. n. 1. Flamininus nad Filippem III.

KYRÉBOS (-ba), bohatý athénský pekar z konce 5. stol. př. n. 1.

KÝROS MLADŠÍ,' syn Dareia Notha, satrapa západních částí Malé 
Asie. Bojoval o vládu proti svému bratrovi Artaxerxovi II., per
skému králi, padl r. 401 př. n. 1. v bitvě u Kúnax. Jeho tažení 
a návrat řecké žoldnéřské armády popsal její velitel Xenofón 
v díle nazvaném Anabasis.

LAKEDAIMÓN (-monu), název spartského státu.

LAMPROKLÉS (-klea), nej starší syn Sokratův.

LARISA, thessalské město na jižním břehu Péneia.

LEBADEIA, místo v Boiótii, u něhož byla r. 447 př. n. 1. svedena 
bitva, v níž Boióťané porazili Athéňany a vymanili se tak z jejich 
nadvlády, pod niž se dostali r. 456 po prohrané bitvě u Oinofyt. 
Jindy bývá tato bitva označována podle blízké Koróneie. Athénský 
velitel Toimidés v ní padl.

LECHAION (-chaia), jeden ze dvou korintských přístavů.

LEÓTYCHIDÉS (-chida), syn spartského krále Ágida II. (nebo 
Alkibiada, který byl ve Spartě na návštěvě).

LEUKTRA (-ter, stř. rod), město v Boiótii, známé bitvou z r. 371 
př. n. I., v niž Thébané pod velením Epameinóndovým porazili 
Sparťany.

UBYJCI, souhrnný řecký název obyvatel Afriky, zvané Libye.

LICHÁS (-chy), Sparťan, syn Arkesiláův, vrstevník Sokratův. Jeho
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štědrost byla pověstná — především hostil cizince přicházející 
do Sparty na slavnost gymnopaidie. Viz též Plútarchos, Kimón 10.

LOKROVŘ, kmeny ve středním Řecku; jedni sídlili u Malijského 
zálivu, druzí u Korintského zálivu.

LÝDIE, země ve střední části západního pobřeží Malé Asie. Poslední 
král Kroisos podlehl r. 547/6 Kýrovi Staršímu, od té doby byla 
Lýdie součástí perské říše.

LYKABÉTTOS (-tu), kopec severovýchodně od Athén.

LYKÓN (-kóna), otec atleta Autolyka.

LYKÚRGOS (-ga), mýthický zákonodárce spartský, poprvé jme
novaný Hérodotem.

LÝSANDROS (-dra), velitel Sparťanů, jemuž se podařilo ukončit 
vítězně peloponnéskou válku. Jeho úspěšná diplomatická cesta 
ke Kýrovi, na niž se naráží ve 4. kapitole O hospodařenu se usku
tečnila r. 407 př. n. 1,

MAIANDROS (-dru), řeka protékající Frygií a Kárií a ústící nedaleko 
Miléta.

MAIÓTOVÉ, národ sídlící u Azovského moře (starověký název 
Maiótis).

MAKEDONIE, země hraničící na jihu s Thessalií, na jihozápadě 
s Epirem, na severozápadě s Illyrií.

MANT1NEIA (-neie), město v Arkadii na Peloponnésu.

MAUSÓLOS (-la), satrapa, později král Kárie.

MEGABATÉS (-ty), syn Spithridatův.

MEGARY, město v Megaridě západně od Athén.

MELAN3PPIDÉ3 (-da) z Melu, významný skladatel dithyrambů a re
formátor hudby žijící v 5. stol. př. n. 1.

MELÉTOS (-ta), jeden ze tří žalobců Sokratových.

MENÓN (-nóna), athénský výrobce plášťů z konce 5. stol. př. n. 1.
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MESSÉNÉ (-ny), krajina na jihozápadě Peloponnésu.

MÍNÓS ( -nóa), mythický krétský král, syn Dia a Európy, manžel 
Pásifáy.

M1THRÁS (-thry), íránské božstvo světla.

MÍSOVÉ, obyvatelé Mýsie, země v Malé Asii ležící n Helléspontu 
a Egejského moře.

NAJÁDY, bohyně vod.

NARTHAKION (-kia), město v Thessalii.

NAUSIKLÉS (-klea), bohatý athénský pekař z konce 5. stol. př. n. 1.

NESTÓR (-tóra), nejstarší řecký účastník trójské války, pomáhal 
především svými zkušenostmi.

NÍKÉRATOS (-ta), syn athénského boháče NSkie, obdivovatel Ho- 
méra.

NÍKIÁS (-kie), syn Níkčratův, asi 470—413 př. n. 1., významný 
athénský politik za peloponnéské války, jeden z nejbohatších 
lidí v Athénách. V jeho stříbrných dolech pracovalo na tisíc 
dělníků. O jiném Níkiovi, jemuž patřil vynikající kůň, se mluví 
v díle 0 hospodařeni, 11. kapitola.

NÍKOMACHIDÉS (-da), Athéňan, Sókratův vrstevník; ve Vzptmín- 
káck s ním Sókratés debatuje o vlastnostech vojevůdce.

NÍKOSTRATOS (-ta), slavný herec tragédií.

NYMFY, víly, bohyně lesů, pramenů, luk, hor.

ODYSSE1A, epos připisovaný Homérovi. Tématem je bloudění 
Odysseovo při návratu z trójské války.

ODYSSEUS (-sea), ithacký král, pověstný svou lstivostí, účastník 
války proti Tróji. Návrat mu trval deset let.

OLYMP, nejvyšší pohoří Řecka (nejvyšší vrchol 2918 m n. m.) po
važované za sídlo bohů.

OLYMPIE, sídlo nejvýznamnější Diovy svatyně v celém Řecku,
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dějiště olympijských her. Leží v Élidě u řeky Alfeia, vzdušnou 
čarou je vzdálena od Athén 210 km.

ORESTÉS (-sta), syn Agamemnona a Klytaiméstry, pomstil zavraž
dění otce zabitím matky, byl štván po světě, provázel ho věrný 
přítel Pyladés.

ORCHOMENOS (-nu), město v Boiótii ve středním Řecku.

PÁFLAGONIE, země v Malé Asii na jižním břehu Černého moře.

PAKTÓLOS (-lu), řeka v Lýdii, přítok Hermu z levé strany, ve 
starověku zlatonosný.

PALAMÉDÉS (-da), syn eubojského krále Nauplia, před Trójou byl 
ukamenován pro falešné podezření ze zrady — pomsta Odysseova 
za to, že odhalil jeho předstírané šílenství a tím ho donutil jít 
proti Tróji.

PARRHASIOS (-sia), syn malíře Euénora z Efesu, slavný řecký malíř 
z 2. pol. 5. stol. př. n. 1., žil většinou v Athénách.

PATROKLOS (-kla), řecký hrdina před Trójou, přítel Achilleův.

PAUSANIÁS (-nie), spartský král z konce 5. stol. př. n. 1.

PEIRAIEUS (-iea), nejvýznamnější ze tří athénských přístavů.

PEIRAI0N (-ia), město a území někde u Korintské šíje.

PEIR1THOOS (-thoa), král Lapithů, věrný přítel Théseův.

PEISANDROS (-dra), významný athénský politik z konce 5. stol. 
př. n. 1. Byla mu vytýkána zbabělost.

PELOPONNÉSOS (-su), nejjižnější část Balkánského poloostrova 
spojená s ostatním poloostrovem šíjí Korintskou.

PERIKLÉS (-klea), 495/490—429, po mnoho let vedoucí athénský 
státník. S druhou manželkou Aspasií měl syna Períklea.

PERŠANÉ, národ vládnoucí až do tažení Alexandra Velikého v Přední 
a Malé Asii.

PISLDOVÉ, obyvatelé Pisidie, země v Malé Asii ležící mezi Pámfýlií, 
Karií, Frygií a Lykáonií.
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PISTIAS (-tie), athénský zbrojíř z 5. stol. př. n. 1.

POLYCHARMOS (-rma), Thessal, velitel farsalskč jízdy v boji 
s Agésiláem.

POLYKLEITOS (-ta), významný sochař z Argu, činný v 2. pol. 
5. stol. př. n. 1. Jsou zachovány kopie jeho soch, např. Doryforos 
„Atlet s kopím“.

PRÁS (2. pád Pranta), město v Thessalii.

PRODIKOS (-dika) z Kea, jeden z hlavních zástupců sofistiky, žil 
ve 2. pol. 5. stol. př. n.l. Nejznámější jeho dílo Hórai obsahovalo 
vyprávění o Hérakleovi na rozcestí* jak se rozhoduje mezi Ctností 
a Neřestí.

PROKRÚSTÉS (-sta), lupič v Attice, který přepadal pocestné, kladl 
je na lůžko, a kdo byl kratší než lůžko, toho natahoval, kdo byl 
delší, tomu usekával části těla, které mu přesahovaly. Byl zabit 
Théseem.

PRÓTAGORÁS ( gory), slavný sofista z Abdér, žil asi 485—415 
př. n. 1. Byl vypovězen z Athén.

PYLADÉS (-da), bratranec a věrný přítel Orestův, manžel jeho sestry 
Élektry.

PYTHIE, kněžka v delfské věštírně Apollónově.

SARDY, hlavní město Lýdie, ležící na pravém břehu zlatonosného 
Paktólu na úpatí 2050 m vysokého Tmólu, vzdálené asi 100 km 
od pobřeží Egejského moře. Rovina kolem Sard byla velmi 
úrodná.

SÉSTOS (-stu), město v Thrákii nn břehu Helléspontu, kde je nej- 
užší.

SICÍLIE, ostrov oddělený Messinskou úžinou od Itálie, od 8. stol. 
př. n. 1. kolonizovaný Řeky.

SIDÓN (-dónu), přístavní město ve Foiníkii.

SILÉNOVÉ, synové Najád, průvodci Dionýsovi.

SIMMIÁS (-mie), Théban, přívrženec pýthagorejského učení, přišel



436 XENOFÓN

do Athén, aby poslouchal Sokrata. V Platónovo Faidónu vznáší 
spolu s Kebétem námitky proti nesmrtelnosti duše.

SIMÓNIDÉS (-da), řecký lyricky básník z ostrova Keu, 556—468 
př, n. 1., který většinu života strávil putováním po světě (Athény, 
Thessalie, Sicílie, kde byl hostem syrákúského tyrana Hieróna I.). 
Je mu připisován slavný epigram na pomníku Sparťanů padlých 
u Thermopyl (Poutnice, zvěstuj iakedaimonským...)

SINIS (2. pád Sinida) z Korinta, loupežník, který zneklidňoval 
oblast korintské úžiny; byl zabit Théseem.

SIRÉNY, dcery Acheloa a některé z Múz. Měly ptačí tělo a dívčí 
hlavu. Jejich zpěv byl tak krásný, že plavci, kteří ho uslyšeli, 
nedbali na nebezpečí, pluli blíž ke skaliskům, na nichž zpívaly, 
a ztroskotávali. Jen Argonauti a Odysseus nepodlehli.

SKEIRÓN (-róna), obávaný lupič působící v pohraničním území 
atticko-megarském. Zabil ho Théseus.

SKÓLOS (-lu), obec v Boiótii na severním svahu Kithairónu.

SKOTÉSSA, thessalské město u pramenů Onchéstu.

SKYLLA, mořská nestvůra, která uchvacovala každou ze svých 
šesti hlav jednoho námořníka z lodi, která plula kolem její jeskyně. 
Proti ní Charybda pohlcovala vírem celé lodi.

SKYTHOVÉ, indoevropský kočovný národ, který se v 7. stol. př. n. 1. 
rozšířil z Íránu hlavně do stepi severně od Černého moře.

SOFOKLÉS (-klea), prostřední ze slavné trojice athénských autorů 
tragédií (mezi Aischylem a Eurípidem), žil asi 497/6—406/5 
př. n. 1. Je od něho zachováno sedm her, např. Antigoné, Oidipús 
vladař.

SÓKRATÉS (-ta), 469—399 př. n. 1., athénský filosof. Zabýval se 
problémy etickými, zdůrazňoval nntnost přesné definice pojmů 
užívaných v diskusi. Měl velký vliv na řadu žáků (např. Platón, 
Xenofón). R. 399 byl obžalován ze zavádění nových bohů a kažení 
mládeže (žalobu podal básník Melétos, jirchář Anytos a řečník 
Lykón). Pčtsetčlenný porotní soud ho odsoudil většinou 30 hlasů. 
Třicet dní po odsouzení vypil Sókratés smrtící číši bolehlavu, když 
odmítl návrh přátel, že mu pomohou k útěku z vězení do ciziny. 
Sám nic nepsal. Je hlavní postavou ve filosofických dialozích
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Platónových a v Xenofóntových Vzpomínkách na Sokrata, Hosti
ně, Obhajobě a Oikonomiku.

SOLÓN (-lóna), Athéňan narozený asi r. 640 př. n. L, významný 
básník elegií, v nichž šířil své politické názory o nutnosti solida
rity mezi občany a spravedlivé ústavy. Začátkem 6. stol. př. n. 1. 
uzákonil na základě mimořádných plných mocí řadu reforem, 
které podstatně zlepšily poměry v Athénách — zrušil dluhy, ne
dovolil prodávat dlužníky do otroctví, provedl měnovou refor
mu, změnil rodinné právo. Zrušil většinu Drakontových zákonů, 
protože byly příliš přísné.

SPARTA, významný řecký stát na Peloponnésu, bojující v 5. a 4. stol. 
př. n. 1. o první místo v Řecku s Athénami a Thébami. Xenofón 
byl jejím obdivovatelem.

SPITIIRIDATÉS (-daty), bohatý Peršan, podřízený Farnabazův, při
dal se k Agésiláovi.

STÉSIMBROTOS (-ta) z Thasu, učitel etiky v Athénách koncem 
5. stol. př. n. 1. Vykládal Homéra.

SYRÁKŮSY, významné město na východním pobřeží Sicílie.

SÝRIE, země ve východním Středomoří táhnoucí se od pobřežní 
roviny mezi Antiochií a Tyrem až k Mezopotámii. V letech 
539—332 př. n. 1. tvořila součást perské říše.

TACHÓS (-chóa), egyptský král; pozval si Agésiláa na pomoc proti 
Artaxerxovi II. Mnémónovi.

TANTALOS (-la), syn Diův, král ve Frygii, oblíbenec bohů. Za své 
viny byl v podsvětí trestán věčným hladem a žízní. Útrapy byly 
tím větší, že stál ve vodě, která při sehnutí odtekla, a nad hlavou 
mu visely větve s ovocem, které se zvedly, když se po nich natáhl. 
Podle jiné verze mu visel nad hlavou balvan a on měl stále strach, 
že na něho spadne.

TEGEA (-geje), hlavní město Arkadie na Peloponnésu.

THÉBY, hlavní město Boiótie ve středním Řecku.

THEMISTOKLÉS (-klea), asi 528—462 př. n.l., athénský státník. 
Jako archón r. 493/2 přeměnil Peiraieus v opevněný přístav, 
r. 483 přiměl Athéňany k vytvoření silného loďstva (použil na to
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výnosu laurijských dolů na stříbro) a tím vytvořil z Athén ná
mořní velmoc. Byl vynikající stratég, měl velkou zásluhu na 
vítězství Řeků nad PerŠany. Konec života strávil ve vyhnanství 
v Persii, Artaxerxés I. si ho velmi vážil.

THEODÓROS (-ra) z Kyrény, 470/60—390/80, matematik, učitel 
Tlieaitétův.

TliEODOTÉ (-ty), krásná a slavná athénská hetéra, milenka Alki- 
biadova.

THEOGNIS (-gnida), řecký elegický básník z Megar z 6. stol. př. n. 1.

THÉSEUS (-sea), národní hrdina athénský. Vyprávělo se o něm mnoho 
bájí: na Krétě zabil s Ariadninou pomocí Mínótaura, byl s Argo
nauty v Kolchidě, unesl Helenu, bojoval s Amazonkami aj. Spojo
valo ho věrné přátelství s Peiriťhoem.

THESSÁLIE, nejsevemější řecký kraj.

THRÁKOVÉ, obyvatelé země na Balkánském poloostrově prostíra
jící se východně od Makedonie a Épeiru až k Černému moři. Byli 
pověstní svou bojovnosti.

THRASYLLOS (-la), athénský stratég, odsouzený s dalšími osmi 
k smrti za to, že se po vítězné bitvě u Arginús nepostaral o pohř
bení padlých.

TISSAFERNÉS (-na), perský satrapa v Lýdii a Káru, vrchní velitel 
perské armády v Malé Asii, pověstný věrolomností.

TITHRAUSTÉS (-sta), dvořan perského krále Artaxerxa II., po Tissa- 
fernovi místodržitel — satrapa v Lýdii a Kárii.

TOLMIDÉS (-dy), athénský velitel, který padl v prohrané bitvě u Ko- 
róneie v Boiótii v r. 447 př. n. 1.

ZEUS (2. p. Dia) Eleutherios — Zeus Ochránce svobody. Po něm 
pojmenované sloupořadí bylo asi na severozápadní straně athén
ského náměstí — agory.

ZEUXIS (-xida) z Hérakleie v Lukánii, významný řecký malíř z 2. pol. 
5. stol. př. n. 1., zakladatel iluzivní malby.
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EDIČNÍ POZNÁMKA

Nejstarší český překlad z Xenofóntových prací sokratov
ských je z doby obrozenecké. František Šír zařadil 
do svého Výboru ze spisovatelů řeckých, Díl I, Prosto- 
xnluva, vydaného „nákladem a písmem Františka Jana 
Kastránka, král. krajského knihtlačitele, v Jičíně r. 1826 
a obětovaného vlastenecké mládeži64, překlad některých 
částí ze Vzpomínek na Sokrata, Čili jak on píše, z Pamět- 
ností Sokratových.

Snad nebude nezajímavé citovat aspoň ve výtahu 
Proslowo, které Sír svému výboru předeslal, abychom si 
trochu připomněli ovzduší, v jakém překlad vznikal, a cí
le, jaké sledoval.

Rozwážrw, kterak wssickni téměř národewé čtenjm 
a překládánjm wyborných spisowatelů řeckých a latin
ských s nemalým prospěchem mysl a řeč swau poČjnagj 
wzděláwati, a gak málo w nassem gazyku se toho posa- 
wáde stalo, ba i potupnjka leckde zaslechna, žeby se to 
w řeči nassj ani státi nemohlo, pro gegj chudobu a ne
obratnost: umjnil gsem sobě tuto sbjrku wsselikých 
powjdek milým P- P. Wlastencům k wyraženj spolu a 
poučení podati.

Někteřj budau snad žehrati na sem tam diwné slow 
rozstawowánj,... budau si stěžowati na překládánj až 
přewěrné; Daufám ale že mi to laskawě prominau, když 
powážj, že skoro prwnj w takowé se wěci pokusiw, a 
z aumyslně od slowa k slowu překládage, pro srozumitel
nost, prosté mluvy a skladnosti řecké přidržowal se, aby 
mládež u překládánj řec gednu s druhau srownáwagjc 
přjbuznost mateřské mluwy s řečtinau nahljdla a uznala. 
Ačkoli wjm, žeby se melo tu něco stručně a kratČegi, tu
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zase ssjř a rozwláčněgi powědjti; předce se mi domnjwa- 
gjcjmu, žeby řeč nasse spjsse něco po řecku a latinsku, 
nežli po^německu, pronesti mohla i směla, zdálo za do
bré, tak toho ponechati, a dosti mi bude odplaty, gestli 
že gsem^některému mysliwjnu (= studentovi, pozn. 
V. B.) práci w překládánj usnadnil, a nejsa docela zat
mělý a nesrozumitelný, leckterému čtenáři poučitelnaii 
zábawu snad poskytnul... Kdoby wěrně a sljčně spolu 
překládal, ten wjce chwály by arci zasluhowal. Kýžby 
také ginj, nademne daleko schopnegssj, snad ginau 
cestau dále a ssťastněgi kráčeti, a wernými přewody 
spisowatelů klasických otčinu a Slawii oslawiti chtěli, a 
wzorem slaužili, to srdečně žádá F. S. Překladatel.

Z Xenofónta jsou vybrány ukázky na str. 112—148, 
a to z I. knihy, kap. 1, 2, 4, z II. knihy, kap. 4, 5, 10, 
z III. knihy, kap. 5, 6, 7, 13, ze IY. knihy, kap. 3. Z 13. 
kapitoly III. knihy vybral Šír šest ukázek pod souhrn
ným názvem Wtipné odpowedi Sókratowy. Tři z nich 
znějí:

1. O nemrawci, an neděkowal. Hněwagjcjmu se jed- 
nau, že přiwjtaw kohosi, pozdrawen nebyl: Směssno, 
prawil Sokrat, kdybys byl koho ohyzdné tělo magjcjho 
potkal, nezlobilbys se; žes pak člowčka hrubomyslného, 
(ducha, mysl newzdělanau magjcjho) napadnul, to tě 
mrzj!

3. O rozmazanci, an si na wlažnau wodu stěžowal. 
Ginému zase prawjcjmu žeby teplá u něho byla woda, 
co pige; když tedy se chceš kaupati, řekl S. přjhodná bu
de tobě? „Ale tuze chladná zase pro lázeň.66 Gestli pak, 
wece, mrzj se twogi otrokowé pigjce gi a wnj se umýwagj- 
ce? „Nikoliw, ale gá se diwjwal, gak rádi k obogjmu 
té wody užj wagj !66 Gestli pak, dj Sokrates, ta u tebe woda 
teplegssj k pitj, nebo ta u Asklepia? „Ta u Eskulápa,46 
odpowěděl. „Powaž tedy, prawil, že počjnáš diwněgssjm 
býti robů twých a nemocných!64 (t. g. těch, co w Eskul. 
chrámě wodu pigjce swého uzdrawenj čekali.)

4. O pánu, genž bil roba swého. Gednoho pak, an
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trestal násilně služebnjka, zeptal se, proč se zlobj na slu
žebného? Protože, odpowěděl on, neywěčssj žraut a da
rebák gest, a pcnězocktiwý a zlenossilý. Gestlipaks tedy, 
prawil S., rozwážil, kdo wjce bitj hoden, ty-li, či sluha?

Kam až došel ve svých představách o příbuznosti 
řečtiny a češtiny, o tom uvedu aspoň jeden doklad. Jde 
o výklad jména Athény (str. 134). Athény prý znamenají 
tolik co Jasin (hrad) po rusk. Afin; neb Athéně (jméno 
bohyně, po níž mají Athény své jméno, pozn. Y. B.), 
čili Atháná s předložením a čta „tft“ jako „s“ a 
jako ,,i“, tolik co „jasná bohyně, jasyně“

Další české překlady:
Josef Hrůša, Vzpomínky na Sokrata, Praha 1940 
J. O. Novotný, Herakles na rozcestí (úryvek ze Vzpomí
nek), in: 1000 nejkrásnějších novel, Praha 1912 
J. Hrabák, Hostina, Praha 1911
Josef Hrůša, Hostina (též Sokratova obhajoba, Agesi- 
laos), Praha 1941
Karel Muller, Xenofontovy drobné spisy (Oikonomikos, 
Symposion, Hieron, Agesilaos), Praha 1904 
Palkovic, Počátek knihy O hospodářství, 1842

Tento překlad byl pořízen z řeckých originálů podle 
těchto kritických vydání:
Vzpomínky na Sokrata: C. Hude, Memorabilia, Leipzig 
1934
Hostina, Obhajoba: Xénophon, Banquet — Apologie 
de Socrate, Fr. Ollier, Paris 1961
O hospodaření: Xénophon, Économique, P. Chantraine,
Paris 1949

Hieron, Agésiláos: Xenophontis opuscula, G. Pier- 
leoni, imp. altera, Romae 1954

V. B.
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jímž rozumí schopnost získat sobě a jiným náklonnost druhých. 
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rozhodnou Syrákúsanovi hudebníci ve prospěch Kritobúla.

(212 )
6/ Sokrates si dobírá Hermogena pro jeho zamlklost. 

Syrákúsan se cítí přehlížen, žárlí na Sokrata a snaží se ho zesměšnit. 
Jeho pokusy ztroskotávají na Sokratově vtipnosti a mírnosti.

(214)

7/ Sokrates žádá na Syrákúsanovi zábavy méně nebezpečné 
a méně neobvyklé, než jsou ty, fcteré jim předvádí.

(216)
8/ Sókratés oslavuje lásku a dokazuje, že duševní láska je významnější 

než láska tělesná. Své tvrzení dokládá příklady z mýthologie 
a rozebírá Kalliův vztah k Autolykovi.

(218)
9/ Autolykos s Lykónem odejdou. Syrákúsanův chlapec s dívkou 

předvádějí mimicky setkání Ariadny a Dionýsa a mají velký úspěch.
Pak se hosté rozejdou.

(226)

SÓKRATOVA OBHAJOBA
(229)

O HOSPODAŘENI

1/ Hospodaření je umění, jak spravovat domácnost. 
Majetkem jsou jen užiteěné věci. Zlé vášně hospodaření neprospívají.

(243)

2/ Bohatý Kritobúlos je ve skutečnosti chudší než Sókratés, 
protože má mnoho výdajů, kdežto Sókratés je bez potřeb.

Rád by se od Sokrata naučil hospodařit, a Sókratés mu slibuje, 
že ho seznámí se schopným učitelem.

(248)

3/ Kritobúlos by měl začít pozorováním, jak si někteří lidé 
počínají dobře a jiní za týchž podmínek špatně.

(252)
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4/ Pro Kritobúla je podle Sokratova názoru vedle vojenství 
nejlepším zaměstnáním zemědělství. Není to ledajaká činnost, 

zabývá se jí i perský král. Epizoda s Kýrem a Lýsandrem.
(255)

5/ Oslava zemědělství, které je zdrojem potěšení i bohatství.
Cvičí a otazuje tělo, učí být štědrým a spravedlivým, 

je matkou a živitelkou všech ostatních povolání. Učí také poroučet.
(260)

6/ Shrnutí probraných bodů. Na příkladu všestranně dokonalého člověka 
Sókratés ukazuje, jak dovedou být někteří úspěšní tam, 

kde jiní ztroskotávají.
(264)

7/ Ischomachův rozhovor s manželkou o rozdělení povinností 
mezi mužem a ženou — muži přísluší práce mimo dům, 

ženě v domácnosti, kde má stejné postavení jako královna v úlu.
Co je účelem manželství.

(267)
8/ Ischomachos ukazuje manželce na výhody pořádku v domácnosti, 

ve vojsku i na lodi. Příklad foiníckého korábu.
Krása dobře uspořádaných předmětů.

(274)
9/ Ischomachos projde s manželkou celý dům, společně roztřídí 

movitý majetek, určí vhodné místo pro uložení každé věci 
a najdou si svědomitou hospodyni.

Manželka převezme dozor nad domácností a nad otroky.
(279)

10/ Ischomachos přesvědčí manželku, že se nemá líčit. 
(283)

11/ Ischomachův denní program: časně vstává, dohlíží na práci v polích 
a zajišťuje si růst majetku, pravidelně cvičí své tělo 

a tím pečuje o své zdraví a o svou přípravu pro vojenskou službu.
(286)

12/ Při výběru správce hledí Ischomachos na jeho znalosti, 
oddanost k pánovi a na dobré povahové vlastnosti, 

stále ho také kontroluje.
(291)

13/ Ischomachos vštěpuje svým správcům odborné znalosti i umění, 
jak poroučet druhým.

(294)
14/ Trestáním špatných a odměňováním dobrých učí Ischomachos 

své správce spravedlivosti.
(297)
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15/ Je lehké osvojit si správnou techniku zemědělské práce, 
neboť je snadná k naučení a dobří rolníci se ochotně dělí 

o své zkušenosti.
(298)

16/ O způsobu, jak poznat kvalitu pozemku, a o obdělávání půdy.
(301)

17/ O setí obilí.
(303)

18/ O žních, o mlácení a čištění obilí.
(306)

19/ O vysazování ovocných stromů a vinné révy. Chvála zemědělství.
(309)

20/ Zemědělci se od sebe liší svou pracovitostí a péčí, 
s uřs se starají o hnojení, zlepšování polí, pracovní využití dělníků, 

nákup pozemků zanedbaných a jejich prodej, když ye zkvalitnili.
(313)

21/ Výnosnost hospodářství závisí na schopnosti majitele nebo správce
k vydávání rozkazů.

(318)

HIERÓN
neboli KNIHA O TYRANIDĚ

1/ K rozhovoru s básníkem Simónidem ukazuje Hierón, 
že samovládce má v každém ohledu mnohem méně ze života než prostý

občan.
(323)

2/ Hierón odmítá jako nesprávný Simónidův názor, 
se vladaři přináší výhody jeho moc a bohatství.

Jeho vladaření je jen lesklá bída.
(329)

3/ Zcela je vladaři odepřeno přátelství, 
považované za nejcennější statek. Historie poskytuje mnoho příkladů, 

se nejvíc nebezpečí mu hrozí právě od těch,
/cíerí 6y mu me/i být nejbližší.

(332)

4/ Vladař nemůže důvěřovat nikomu. Velké výdaje, hlavně na bezpečnost, 
ho nutí hledat stále nové zdroje bohatství.

(333)
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5/ Tyran se musí bát nejlepších občanů a spojovat se s těmi nejhoršími.
(335)

6/ Pro vladaře je nemyslitelné, že by se mohl oddat nenucené zábavě. 
Musí se obklopovat otrockými povahami a mít strach i ze svých strážců. 

Je obklopen samými nepřáteli.
(336)

7/ Úcta, která je vládci prokazována, je vynucená, 
nemůže proto těšit. Vzdát se vlády je nemožné.

(338)
8/ Simónidés se pokouší dokázat, že vládce má všechny možnosti, 

jak si zpříjemnit život. Hierón poukazuje na to, že je nucen 
k mnoha nenáviděným opatřením.

(341)
9/ Simónidés Hierónovi radí, afcy přenechal nepříjemné povinnosti 

jiným a dělal jen to, co mu může přinést oblibu.
(343)

10/ I náklad na žoldnéřskou armádu ponesou občané rádi, 
bude-li jim zajišťovat bezpečnost.

(345)

11/ Stará-li se vladař svědomitě o veřejný zájem, 
pomáhá tím nejlépe sám sobě.

(346)

AGÉSILÁOS

1/ Pro vznešený původ a vynikající duševní vlastnosti 
byl Agésiláos Sparťany považován za hodného vládnout.

Osvědčil se jako velmi zkušený a rozvážný vojevůdce, 
získal si také velkou úctu dodržováním přísahy, spravedlivostí, 

mírností a laskavostí a dokázal usmířit nesvorné řecké obce v Malé Asii.
(351)

2/ Vyzván k návratu do vlasti, přeplavil se Agésiláos přes Helléspont. 
Cestou odrazil útok Thessalů. U Koróneje porazil Thébany, 

stejně úspěšně bojoval proti jiným obcím.
Spartu uhájil proti útokům nepřátel. Když mu pokročilý věk 

nedovoloval účastnit se vojenských akcí, působil úspěšně jako diplomat.
(359)

3/ Všechno, co bylo až dosud řečeno, je stále ještě v paměti lidí. 
Svědectví o tom, jak Agésiláos dodržoval přísahu a závazky.

(367)
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4/ Doklady o Agésiláově nezištnosti.
(368)

5/ Agésiláos byl střídmý v jídle a pití, otužilý ve snášení horka, 
zuny i námah. Ve věcech lásky byl cudný a zdrženlivý. 

(370)

6/ Agésiláos byl statečný a moudrý.
(372)

7/ O Agésiláově vlastenectví, lásce ke spoluobčanům 
a ke všem Řekům a o jeho nenávisti k nepřátelům.

(373)

8/ Chvála Agésiláovy vznešenosti ducha, laskavosti, 
poctivosti a pohrdání bohatstvím.

(375)

9/ Proti Agésiláovým ctnostem jsou stavěny nectnosti perského krále.
(377)

10/ Agésiláos je vzorem pro každého, kdo se chce vyznamenat. 
Nezaslouží si oplakávání, ale oslavování za vzácné štěstí, 

že nebyl nikým až do nejvyššího stáří překonán.
(379)

11/ Shrnutí Agésiláových předností, aby si je lidé lip zapamatovali.
(380)

POZNÁMKY
(385)

SEZNAM VLASTNÍCH JMEN
(422)

EDIČNÍ poznámka
(439)
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