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flV(Jíovr; av 'ur; e'tnot xal avo(Jar; xal YV'Jmlxar;,. olr;

lxcl OtaAtyw{}at xal avvclvat xall;ETátEtv &ft17xavov

&v dr; EVOalfWvíar;. návuúr; ov oJjnov TOVTOV YE í!vExa

ol lxcl &noxuívovm . Tá u ya(J Cl.V"a EvOatfwvÉoU(Joí

dmv ol lxcl unv lv{}áoE, xal Ilo'fj TOV AOlnOV X(Jóvov

&{}ávctToí dmv, e'tnE(J YE Ta AEYÓftEVa &A'fj{}i7.

XXXIII. 'AAAa xal VftcZr; X(JJj, iJJ avo(JEr; otxaoraí,
EvÉAnUJar; clVal n(Jor; TOV {}álJaTOv, xal í!v u TOfno

D otavoclo8at &A'fj{}Ér;, OTl ovx ĚOUV &vo(J1 aya{}0 xa

xov OVOEV ouu twvu ovu UAcvT17oavu, OVOE aftdcl

Tat vno {}EWV Ta TOVTOV n(JáYftara' OVOE dt l,uavvv

ano TOV aVTOftáTOV yÉyovEV, aAAá ftOt oi7AÓV lou

TOVTO, ou Ilo'fj u{}vávat xal &nJ7AAáx{}at n(JayftáTOJv

{1ÉAUOV iív ftOt. Ota TOVTO xallftE ovoaftov dnÉT(JE'/fJEV

TO OJ7ftclov, XalĚYOJYE Tolr; xaTa'/fJ'fjfJJwaftÉvOtr; ftov xal
roir; XaT'fjYÓ(Jotr; ov návv xaAEna{vOJ. xaíTOt ov TaVT17

Tf} OtaVOlr;exau'/fJ17fJJ{tOVTÓ ftov xaIXaTJ7yó(Jovv, aAA'

oló,uEvot {1AánTEtv· TOVTO aVTOir; a;wv ftÉ,ufJJw{}at.

E rooÓVOE ftÉVTOt aVTwv óÉ0ftat· rovr; vlclr; ftov, lnEt

oav 17{1JjoOJm, uftOJ(JJjoao{}E, iJJ aVO(JEr;,raVTa rafna

AvnovVUr;, anE(J lyw vwir; lAvnovv, lav vftlv ooxw

aw I} X(J'fjftáTOJV ij aAAov rov n(JóTE(JoV lntftdcio{}at

ij &(JETijr;,xal lav ooxwoí uclvat ft'fjOEV óvur;, OVEt

OltETE aVTOtr;, wonE(J lyw vftiv, ou ovx lntftEAovvrat

iJJv ocl xal otovraí u clvat ovur; OVOEVOr; a;wt.xal

lav ravra nOtijTE, oíxata nEnov{}Wr; lyw Ěooftat vfJJ'

42 DftWV aVTÓr; TE xal ol vlclr;. aAAa ya(J Ilo'fj w(Ja &ntÉ..,

vat, lftol ftEV &no{}avovftÉv({J, vfttV oe {1tOJaoftÉvotr; .

ónóu(Jot oe r;ftwv Ě(JXOVTat hd aftEtvov n(JdYfta,
aO'fjAov navú nA~v ij T0 {}E0.

Poznámky.

1.

W avo(>ES ~~lJvalot] Sokrates se hájil pí'ed porotou ~\~
(1~l.laia), skládaj ící se z 500 porotců. Předsedou byl aQXw jJ I . .

(3amAE'ÚS, neboť pí'edmětem jednání byla YQarpi) daE(3Eias·
Pře byla veřejná (YQarpi) owwaia dywv 01JflóawS), obe
censtvo bvlo odděleno ohradou od soudců. Sokrates f·e
úmyslně v"yhýbá obvyklému oslovení w avoQES oLUaa7:ai,
neboť před rozsudkem nemůže říci,2_da všichni heliastové
jsou vskutku soudci (srv. 10 A), a obrací se tak i ke všem
přítomným. - nEnóv~au:] první slova obrany prozrazují
hluboký dojem, jejž řeči žalobců zanechaly v myslích
posluchačů.- vnó] ježto náaXEtv mázde v}'znam pasivní
(k aktivnímu nO/E:lv); pod. rpEVYEtV (19 C, 35 D), oiu1Jv
órp2wxávEtv (39 B) a j. - ua7:1JyóQwv] Meletos, Anytos
a Lykon. - ovv] důrazné "věru" proti neurčitému ovx
oloa. - vn' avuvv] vlivem jejich řečí, pro ně. - ÓAíyov]
doplň oElv; téměř bych byl sám zapomněl (= paene ob
litus sum), kdo jsem a co jsem. - cVS lnos ElnEtv] mírní
poněkud následujíCÍ příkrá slova, jimiž chce Sokrates
vzbuditi pozornost porotců. - avuvv] přivl. gen. závislý
na EV ú;JV no2.2wv, "na nich, při nich". ~. wv] atrakce
místo a. - wíJro] aposice k EV: totiž tomu (místu, té části

í'eči), kde (na němž) i'-íkali ... - cVS XQ1]v] citát z řeči ža
lobců. - OEtVOV OV7:0S AÉYEIV] Sokrates vytýká nejne
stoudnější lež žalobců, která bude ihned vyvrácena skut
kem, prakticky (lQY4!) , totiž způsobemjeho řeči-Ale i podle
Xenofonta byl Sokrates nepřemožitelnýmmistrem v do
kazování a vyvracení (E~EUYXEtV).- El fli) a(Ja] ironicky B
( . nisi forte). - El flEV yáQ] samoúejmý protiklad (oÉ)
vynechán. -. ov uau~ 7:OV7:0VS] jsem řečník, ale níkoli
jako tito (jejich rázu), nýbrž lepší, neboť... -- 17 u 1)
ovoÉv] lidový obrat zmírňujicínegaci, buď něco málo, nebo

4*
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nic = sotva co, téměř nic. - WanE(! ol 'WÚTWV] t. AóYOt
Elalv. - Q~fJaal TE ual ovófJaaw] (vybranými) obraty
(= myšlenkami) a slovy (= jednotlivými výrazy) vykráš-

clená řeč (AÓyovs) stojí proti ToiS inlTvxovaw ovófJamv.
- uEuOaWr;fJÉVovs] řeč upravená podle pravidel moderní
rétoriky; opak slwfí, dTE%VWS, prostě, nestrojeně. Chias
mus. - TfiOs Tfi 1íAtul~] člověku v tomto věku, mého stáh
(00s o první osobě) = ifJol T17AtU(~0s OVTI, s čímž se dále
shoduje nAáTTovTI. - ual návv] zesilující ual, (a vskutku)
velmi, snažně. - OÉofJat ual naQÍEfJat] synonyma zdů

razňují žádost; naQíEfJat = naQatTOvfJat, žádám za pro
minutí, vyprošuji si. - inl TWV TQanESwv] na náměsti

u stolků penězoměnců (T(!anEshat) se scházelo četné obe-
D censtvo, proto tam Sokrates rád meškával. -- fJ~TE ,'tav

fJáSEW] obsah prosby (TOVTO). - ,'tOQv(3Eiv] přerušovati,

zde nesouhlasným hlukem. - Oi!TWal] = (bOE. - vvv
nQwTov]toto svědectví o naprosté bezúhonnosti Sokratově
jest nepřímým vyvrácením žaloby. Athéňané se rádi sou
dili, proto se pokládalo za velikou čest, když někdo dosud
nestál před soudem. - É(3oo.u~UOVTa] narodil se r. 469 a
zemřel r. 399 př. Kr. - dTEXVWS] oblíbené slovo Sokratovo,
prostě, naprosto, úplně. - ~ÉVWS ĚXW] = anEtQós sl'U,
jsem neznalý způsobů a mluvy soudní, kdežto protivníci
tvrdí, že jsem rutinovaný (OEWÓS) řečník - Ipwvfi] nářečí,

TQóncp zp,olsob řeči. Cizinci směli v Athénách sami vésti
18 pře, šlo-li o jejich věc.- ual oi] ual] uvozuje anakoluticky

závětí místo o/hw ual, proto tedy. - oluatOv) doplněk

k TOVTO (jež poukazuje na následující infinitivy), po právu,
právem. -- a/h1] dQET~] a/h1] asimilováno k doplňku

dQET~. Sokrates končí mužný úvod své obrany obecnou
sentencí a mluví spíše jako vychovatel lidu, jejž upozor
ňuje na to, co koná vadně a co by měl konati lépe, než
jako obžalovaný.

II.

oluatós ElfJt] jsem povinen, musím se obhájiti proti
první lživé obžalobě, na mne podané. Sokrates chce tak
zbaviti nynější žalobce nebezpečného historického pod
kladu, na němž staví svou žalobu, a zároveň uniká výtce,

B že nemluví k věci. - "aT~YOf!o't YEyóVaat] = "aT1]yoQ~-
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xam, proto tfJov. - náAatJ. zesíleno stupňovacím ual (a to
již dávno) a pí'esněji určeno slovy noAAa 1701] ĚT1]. Vždyť

Aristofanova Oblaka, odraz veřejriého mínění, byla provo
zována již před 24 roky (I'. 423). - TOVS dfJlpl 'íl.vvTOV]
Anytos a jeho druhové. Anytos byl nejdůležitější ze ža
lobců. Měl velikou továrnu na kúže a jako horlivý stou
penec demokracie musil za vlády 30 tyranů uprchnouti
z Athén. Sokrata nenáviděl prý proto, že tento naléhal,
aby jeho syn nebyl nucen převzítikoželužnu, a byl prav)'m
původcem žaloby, v níž vystupuje jako zástupce TWV
Or;,LtLOVf!YWV xal TWV nOAtTluWV. - naQaAafJ(3ávoVTES] přejí
majíce jakoby žáky do učení. - aocpos dV~Q] se zřejmou

ironií, "mudrc", ve shodě s obvyklým významem slova
v té době. - CPQOVTtaT~S] hanlivá, ale obvyklá přezdivka

Sokratova, "badatel a hloubatel ověcech nebeských," jimiž
se zabývali řečtí filosofové z východu až po Anaxagoru. Na
subst. odvozeném od slovesa jest závislý akus. Ta fJETÉWQa.
- Ta vno Y17S] studiem o nitru země se zabývali ponejvíce
italští a sicilští filosofové, zvláště Empedokles. - TOV
ijTTW AÓyov Xf!EÍTTW nOtWv] věc slabší (neprávo) činiti sil
nější (právem) a dopomoci jí tak k vítězství. To se týká
sofistů, zvláště Protagory, který prý učil své žáky, aby
i nemravnou věc dovedli obhájiti. Srv. Aristof. Oblaka
v. 98: OVTOt otoáauova', dQyvf!toV 17v uS ouj4í, AÉYOVTa
vtuav "al olxata uaotua. Tamtéž vystupují zosobněny

proti sobě AÓYOS aOtUOS (ijTTWV) a AÓYOS oluaLOS ("f!EÍTTWV)
a v zápase ovšem zvítězí AÓyos aOtuos. - ol oEwol] člen

v doplňku, je~to se poukazuje na ty pravé nebezpečnéc

žalobce z poč. kapitoly. - ,'tEOVS VOfJlSEW] uznávati bohy,
jak vyžaduje zákon a zvyk, a tedy v ně věřiti. Kdo zkou
mal vědeckyotázky, na něž odpovídalo náboženství (myto
logie), byl pokládán za nevěrcea ocital se v rozporu se stát
ními zákony. - ĚTt 08 "al] ještě k tomu, za třetí.-- AÉyov
TES] (a "aT1]yoQoVVTES) partie. zastupující imperfekta. 
av . .• , imaTEvaaTE] potenciální fJáAtaT' av ntaTEvaatTE
přenesené do minulosti. - naiOES. .• fJEtQáuLa] úmyslně

zdůrazňuje dávnou dobu. - iQ~fJ1]v "aT1]Y0f!OVVTES] t.
ol"1]v, term. techn. pro přelíčení, k němuž se jedna
strana nedostaví, a proto .ztratí při. Žalobci měli tehdy
lehký úkol, neboť žalovali nephtomného (t. j. na prázdno,
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E(!f;p,'rjv) a měli úplnou volnost, nenalézajíce pn své
žalobě odpůrce (dnoAoyovp,Évov OVOSVÓS). - a... dAOyw
wwv] t. Eariv, rovró Eauv. - nA1)V sl: us] = nisi si
quis. Sokrates se těžko múže hájiti, neboť nezná jmen
žalobcú mimo jména někter~ch, jak s ironií dodává,
básníkú komick<rch, kteí'í si to směli dovoliti. Tím míněn

D jistě Aristofane~. -- vaol] proti znám~"m komikúm, kteÍ"Í
útočili v žertu, uvádí Sokrates dva druhy vskutku nebez
pečných anonymních nepřátel, jedny, ktel'í ho napadli ze
zlé vůle, druhé, kteří jednali vážně a z přesvědčení. 
dw[1oAiIJ zde pomluva, později (19 A) špatné mínění, před

sudek. - dnoqwwwl] není proti nim cestičky (nó(!os),
nejsou dosažitelniani soudem ani dúkazem, proto nutno
s nimi bojovati jako se stíny (mua[taXElv, obraz vzat~"

z rohování, když zápasník trenuje a zasazuje rány neexis
tujícímu protivníku). - dSlWaarE] "uznejte", volá So
krates, aby se nezdálo, že mluví o věcech, nepatl'ících

19k žalobě; dále slabší olf;{}'rjrs "mějte za to". - Ěaxsu]

(aor. ingresivní), nab)"vali jste po tak (EV = intra) dlouhý
čas, a tedy máte, nabyli jste v tak dlouhém čase; dále EV
ofhwS óAiyCV X(!óvw: v krátké době, vyměřené obhajobě

vodními hodinami. - si: u a[lElvov] t. St'rj, podmětem jest
ovrw; YEVÉa{}al = ESsA.Éa{}al. - n},Éov u nOl'Íjaal] lidový
v)'raz, abych měl zdar, abych něco pořídil. - ov návv]
minime, nikterak, slabší než návv 0'0.- vp,w;] úvaha o ob
tížích obhajoby končí etickým obratem, kde rcp {}sI1.J jest
míněno obecně.

III.

B řl xai marsvwv] na který spoléhaje, jak tuším (o1í).
Sokrates stále tvrdí, že vlastně neví, co Meletos vskutku
myslí. - llfiA'rjro;] syn Meletův z dému Pitthu, hlavní
žalobce Sokratův,mladý ještě a bezvýznamný muž sdlou
hým, hladkým vlasem, řídkým vousem a orlím nosem,
v žalobě zástupce básníků (23 E). Není totožný s tragic
k)'m básníkem Meletem, ale mohl býti jeho synem li snad
také sám skládal hymny, takže měl zájem na básnictví.
- dlé[1aAJ..ov ola[1áJ..J..ovrs;] oblíbená plnost výrazu. 
wansQ xar'rjyóQwv] t. ovrwv, jakoby skutečnýchžalobců.

'lr;V dvrwp,oaiav] původněpřísahaobžalovaného na počátkn
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líčení, že se viny nedopustil; později znamená i přísahu

žalobcovu a konečně žalobu samu. - 2wx(!ár'rj; dOlxéi;
parodie skutečné žaloby. - nS(!lE(!yáSE'Uu] j. E(!yáSEWl
nE(!lTrá (20 C), všetečně (ns(!is(!yo;) se zabývá, koná zby
tečné, darebné věci. - o'v(Jávta] = [lErÉw(!a (18 B). 
WtaV7:1) ris tauv] tak asi zni, neboť doslovného zněni

nelze ovšem uvésti. -- EV rl) :A(!wwcpávovc. xwuwoía] t. C
v Oblacích (NEcpéJ,at); naráží se na druhou ~scén~l,'kďe se
ohjeví Sokrates ve v)'ši, vznášeje se sem a tam (aby byl
blíže nebeskim zjevům). Na otázku Strepsiadovu, co tam
dělá, odpovídá pyšně (v. 22Fi): dS(Jo[1arw xat nS(!lcpQM·(;j
TOV 1)AlOV. - oťhs [lÉya OVTE ap,lxQóv] patÍ"Í k ovOév, ani
dost málo, zhola nic; lidové rčení, jehož Sokrates rád
užívá jako dále 11 P,lX(!OV 1] [!Éya u. -- nÉ(!l] s anastrofou
pl'ízvuku; patí'í k iJJv. - rr;v TOlaVr'rjv Enw7:1í[l1)v] t. vě

děni o přírodních zjevech. - sl US] připojeno s pochy
bami jako Strl ap,slvov. - tl1í nw; CPVYOlp,l] Sokrates se
ironicky ohrazuje proti tomu, jako by zlehčoval nějakou

skutečnou a pravou vědu, a nechce býti pohnán k soudu
pro tak těžké přečiny (roaavra; dixa;) od Meleta a jiných.
- aAAa yáQ] = at enim, ale (neřeknu to, neboť), vždyť.

oí WlOVWl] = oí dxovaavu;, podmět, noAAoi doplněk; ta- D
kov)'ch lidí jest mnoho. - sl nwnOrE] předmět k fJ!(!á~SlV.

- EX rovwv] z tohoto jediného případu poznáte. - nE(!t
E[WV] spoj s Uyovm (hyperbaton).

IV.

:AJ..2tX yáQ] pí'erušuje dosavadní výklad a odůvodňuje

přerušení, ale dosti, neboť z toho není nic pravda. - ovu]
nenásleduje druhé ovrE, nýbrž zesilující ovdÉ;, důrazně

opakované v ovol:: rovw. - ovoÉ;v Eauv] t. d2'rj{}ÉS. 
nQárrO[lal] srv. citát z Aristof. Oblak v 18 B. Žáci jeho
výslovně svědčí, že peněz za vyučovánínebral; občas však.
byl nucen přijímati dobrovolné pl'íspěvky, neboť byl
chudý a nic si při svém způsobu života nevydělal.Všimni
si, že žaloba se nezmiňuje o brani peněz, jež bylo charakte
ristickým znakem sofistického vyučování. - EnEi] "ač- E

koli" ve větě hlavní vylož elipsou ovx áJ; dup,áswv wvro
AÉyW. Ač hovol'í o sofistech ironicky; přece se chrání ká-
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rati je v tom připadě, él uS atd. Podobně hovořilo ph
rodním badání. - rO(Jyias] z Leontin na Sicilii, slavný učitel

řečnictví a nejznamenitější sofista, jenž nebl al za vyučo

váni menší honorář než 100 min. Rovněž Prodikos z Kea,
otec synonymiky a vážný vychovatel (srv. mytus o He
rakleovi na rozcestí), bral značný honorář od sv)'ch žáků.

Hippias z Elidy, domýslivý sofista, který prohlásil ph
olympijských hrách, že ovládá všechno věděni a všechna
uměni své doby, zabýval se také mnemotec:Jmikou. Nej
větší sofista Protagoras není jmenová n, ježto hyI již mrtev.
- olóS T' EaTiv] t. nelih:w, ale věta počíná znova TOV
TOVS nEWovm (anakolut). - EIS ÉxáaT1Jv] do jednotliv\'ch
cizích měst, kde byli pokL'tdáni za lepší učitele než domácí
lidé. - ;vvúvm] obcováním se poučovati, často o styku
žáků s učitelem, tedy "býti žákem". Žáci Sokratovi se
vždy úmyslně nazývaji ol avvóvTES, ježto nevyučoval

systematicky. - nd.'tovaw] vazba podle smyslu po TOV
TúJV snaaTos (= návTES). -~ Enel] opravuje, "neboť na

20 pi:'íklad"; Euenos jest ovšem lacinější. ~ fW&Ófl1JV] do
věděl jsem se (z doslechu), že zde mešká. - KaUi~] jeden
z nejbohatšich Řeků své doby (,,0 n2ovaws"), horlivý
přivrženec sofistů, zvláště Protagory, které denně hostil
ve svém domě, jak vypravuje Platon v Protagoru. Jmění
své promrhal a zemřel v nouzi. -- wKa22ia] Sokrates čas

těji oživuje svou řeč dialogem ať líčeným, ať skutečným.

- oS l!flE22EV] ještě pod vlivem věty podmínečné;od něhož

by se dalo čekati, že ... , který by .... - Ti]V. .. d(JET~V]

B akus. vztahu, v přislušné dovednosti. - EntaTáT1Jv] stejné
násloví s EntaT~flúJv; koho jim chceš vzíti za dozorce. 
T'Íjs dV&(JúJniv1JS u nal no2tTtwlJS] všechna ctnost spo
čívá na vědění (EntaT~fl1J) a sofisté právě se chlubili, že
naučí obecné lidské ctnosti i občanské (t. j. schopnosti
spravovati dům i stát). Dobrý člověk a dobrý občan jsou
podle antického názoru totožné pojmy. - OllX Ti]V ..•
nT'Íjmv] ježto máš (syny). - l!auv US] rychlé střídání ne
trpělivých otázek a přesných odpovědí působí komicky,
uvážíme-li, že nejde o věc denní potřeby, ale o vzdělání

synů. -- n6aov] a dále névTE flVWV gen. ceny při oloáanEw,
učiti za peníze. - Eil1JvoS] z Paru, skladatel elegií, jeden

c z mladších sofistů. - EflflE2wS] harmonicky (v hudbě),
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tedy přiměřeně, za: přiměřenou cenu, s ironickou narážkou
na to, že láce školného jest v souladu s cenou vyučování.

Rovněž ironicky dále EnaUvvófl1JV atd., nafukoval bych
se a naparoval.- d22' ov yá(J] srv. 19 C, ale opravdu ne ...

v.
d22'] líčený dialog oZlvuje obranu. - TO aov ..•

n()(iYflu] co to jest s tebou? To aóv v protivě k sofistúm,
n(?aYfla vysvětleno následujícím n(?uYfwTEVW&Ul. -- ov
Yet(? o~nov ... yéYOVEV] argumentum ex contrario, přece

se nelze domnivati, že ... vznikla, neboť jistě nepovstala.
- aov n(?wyflaTEVOflévov] příčinné, protože nic neděláš.

- nE(?lTTÓTE(?OV] = dUOlÓTE(J0V 17 ol no22oi, více (s pří-

?echem.. nedovoleného, srv. 19 B nE(?lE(?yá~w&al). Kdo
Jednal JInak než ostatní občané, upadal v podezření, že
chce býti více, i politicky. - E:l fl~ Tl Ěn(JuT'l:ES] reálná
věta podmínečnáprostě opakuj e aov . •. n(?aYflauvoflévov.
Sokrates rád užívá podobných pleonastických tautologií..
- vinula] doplněk k wVTi. - ovofla] jméno aorpós neho D
aorpwT~S, jež mělo špatný zvuk v době protiosvícenské
reakce. - EV flévTOl fau] vložka bez vlivu na vazbu, "huďte
ujištěni". -- d22' 17] po záporu = nisi. - noiav oi] aorpiuv
TavT1Jv] akus. místo nominativu ještě vlivem předl. olá.
- 1jnEe] t. TOlavT1J EaTiv, pro tu právě, která je .... 
UWOVVEVúJ] ohlíbené slovo Sokratovo, jsem v nebezpečí,

zdá se, že ... , možná, že .... - ovs deu Ě2EYOV] Gorgias,
Prodikos a Hippias. - av ... elEV] asi jsou, ironicky E
skromné tvrzení. - Ti AéyúJ] konj. deHh. zase s ironickým
smyslem, co mám říci, jak je mám nazvati; buď mají so
fisté nadlidskou, božskou moudrost, anebo nemají žádnou.
- rp1Jai] t. Efle Eniawa&at. - fli] &o(Jv{J~a1Ju] srv. 17 D;
nezačnětehlučeti, nedejte se do hlučení při tom, co řeknu.

- TL .. !dyu Aéyew] říkati nějaké velké slovo, mluviti
příliš sebevědomě.- ov . .• 26yov] místo ov yae ó 26yoS,
av EeW, EflOS l!aTat; snad narážka na verš z Euripidovy
1'vIE2avinn1J r; (Jocp~: ovx EflOS o flv&OS, dU' EflijS fl1J'l:eOS
náea. - dvoi(JúJ] t. 2óyov, místo Ó2éyúJv, els ov dvoiaúJ TOV
2óyov, d;lÓXeeúJS (věrohodný) Vfliv ĚaTat. -- TijS yae
EflijS] Sokrates se ostýchá říci přimo aorpias, proto slovo
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to vkládá do věty podmínkové, je-lí to opravdu nějaká

21 moudrost. - XaLQé'ťpÚJVTa] Chaírefon, od mládí (EU vÉov)
přítel a horliv~' přivrženec Sokratův, s nímž často byl
stíhán od básníků komick~rch, jednak pro vášnivost,
s jakou bez v~'hrady byl oddán Sokratově filosofii, jednak
pro neduživost, hubenost a tmavou pleť. Za vlády třiceti

tyranůprchlz Athén a vrátil se s Thrasybulem jako Anytos.
Svědectví tohoto předáka athénské demokracie, lder~'

zemřel dříve než Sokrates, bylo velmi závažné. -- TC~

n21)&é'l] lid, demokratická strana. - TaVTI)V] vyhnanství
(1'. 404) a návrat z něho (I'. 403) jsou nedávné události,
a proto jsou v čerstvé paměti všech posluchačů. - xaTljJ.
ité'] vrátil se (o vyhnancích). - ÚJS aťpooQóS] t. ijv, jak
byl vášnivý, prudk~r, energický. V Platonově Charmidu
jest zván [LaVlXÓS. -, oncQ ,{Éyw] jak (= wané'C!) pravím
se vztahem na [L~ itoQv(31)m)Té' (20 E). - dVé'l2é'v] odpověď
věštírny prý zněla: aoťp0S 20ťpOX,{17S, aoťpwTé'QoS o' EVQL
nío17S, dvoQwv OE návTWV 2wuQáT17S aoťpWTaTOS. -- doc2
ťpÓS] asi Chairekrates, známý zXenofonta. -

VI.

B alvíTTé'Tal] dává hádati, naznačuje v hád~nkách

(al'vLY[La) proti UYé'L (mini). Věštby delfské byly často

n~jasné a dvojsmyslné. - ov yaQ itÉ[LLS aVTqJ] proti stano
vIsku mytologie proniká názor filosofů, že bůh jest bytost
etická, s jejíž podstatou se lež nesrovnává. - [LÓYLS návv]
velmi nerad, jen s velikým sebepřemáháním,ježto v pod
statě chce usvědčiti Apollona z omylu .- aVTov] neutrum
= TOV XQ17a[L0v, té věštby, té věci, toho. - é'l'né'Q nov]

C ač-li (vůbec) kde, především.- av o' i[L8 Ěťp17aita] t. aoťpw
Té'QOV é'ÍvaL. Věštírna se oslovuje jako osoba. Tvar
Ěťp17aita analogický podle ija&a, ola&a. - nQor; ov] spoj
s l:'na&ov, u něhož jsem učinil takovou zkušenost při svém
zkoumání. - OLa,{é'yÓ[Lé'VoS ... [LOL] anakolut častý při

fOof,É [LOL; OLa,{é'YÓ[Lé'VOr; přejímá znova OLaauonWv.-
D EVTévité'V] příčinné, "proto". - nQor; t[LavT6v] patří

k E,{0YLSÓ[L17V, - OV08V ua,{ov xdyaitóv] nic pořádného,

kloudného, jak vyžaduje pravé vzdělání.- tJané'Q ovv]
jak vskutku. - a[LLxQqJ TLVL] dativ míry; (zdá se tedy, že
jsem moudřejší) o jakousi malíčkost, (totiž právě o to ... ).
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VII.
Eťpé'f,ijr; lia] t. Eni ďnavTar; TOVr; Tl oouoiJVTaS cliJÉvctl. E

- ,{vnovflé'Vor; xai Oé'OLWr;] partic. udávají bližší okol
nosti, (pozoruje) s bolestí a strachem. - TO TOV iteov] opis
místo TaV &é'Óv. - lTÉOV] t. dval, vysvětluje pí'edchozí
avayxatOV tOÓXé'l cLvaL. - TaV XQI)tJ[lÓV, Tí }.ÉYél] pro
lepticky místo Tí 2ÉYél Ó X(1)tJ/IÓS (smysl věštby). - 'V~ 22

TaV xvva] eufemistická phsaha, které Sokrates rád užíval,
aby se vyhnul jmenování boha. Podle podáni následoval
v tom Rhadamanthya, který pl'isahal pb labuti, psu, be
ranu a p., aby nesnižoval velebnost lloh "'ěkdy však
pi'ece bere Sokrates za svědka Dia (17 B, 39 C) i Hérll
(24 E). - XCíTit TaV &é'ÓV] podle smyslu véštby, v intencích
boha, podlc jeho pokynu. - ťpav,{óTé'QOL] méně cennější,

méně vážení, horší (= xaxíovr;) proti Enlé'lxÉaTé'Qol
zdatnější, schopnější, lepší (= d[léÍVOVS). _. inlé'lxlaré'
QOl é'ÍvaL] t. i!OO~ál' /LOL. - nQor; TO ťpQOVí[lWr; EXé'lV] co
se týče rozumného myšlení, v moudrosti. - n,{áVl)v]
svou namáhavou práci srovnává s blouděním a těžkými

pracemi (nóvovr;) Herakleovými. _. novoVVTOr;] pl'ipojeno
k TI)v E[L"jV (= E[LOV, 8r; Enóvovv). -- lva... ybJOLTO1
Sokrates chtěl usvědčiti věštbu z nepravdy, avšak vi'
sledek jeho trudné práce dokázal její pravdivost. S jemnou
ironií pronáší výsledek větou účelnou, jako by byl pod
nikl vše proto, aby se mu věštba ukázala docela (xaí
stupňovací)nevyvratitelnou.-, oL&vQá[L(3WV] sborové písně

na oslavu Bakchovu; zde tím míněny všechny druhy ly
rického básnictví. - ncnQaY!lCiTé'VaitaLavTois] = né'- B
nOLija&aL anovoaíwr;, že byly od nich (av'fOlr; dativ půvo

du = vn' aVTWv) nejpečlivěji zpracovány, že si s nimi dali
největší práci. - OL17QWTWV av] opakovací av (stejně dále
p.h Ě,{é'Yov). - ó,{íyov] spoj s ďnavTér; a aVTwv (než oni)
s (3É,{TlOV (hyperbaton). - Ol naQóVTér;] kteÍ'Í byli přítomni
ph mém zkoumání. - EV o2íycp] t. XQóvQJ (opak 19 A). c
- II nOLOté'v] oblíbené opakování téhož slova (= své básně).

-- ťpVaé'l Tlví] z jakéhosi přirozeného nadání (pudu) a
božského nadšení (inspirace) tvoí'í básníci, kdežto Sokrates
žádal, aby i oni pí'i tvoí'ení měli jasný rozum a vědomou

rozvahu (aoťpía, TÉxv17). - ná&or; ... né'nOv,'tóTé'r;] akus.
vniti'ní, že jsou v takovém (duševním) stavu. - dV&Qw-
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nwv] gen. po olOftÉVWV (srv. 21 B). - oV>tř)aav] t. aorpol:
a akus. jako TaA.A.a. - ne(JlyeyovÉval] doplú aVTwv z EV
nviiev = dno roťnwv. -

VIII.

XEIQOTÉxvaS] mezi řemeslníky patřili také umělci

(nxvlrcu) a vúbec lidé praktického zaměstnání j. léka!'i,
D věštci a p. - roVTOVS] anticipace; avšak o těchto jsem

věděl, že .... - onEQ 'Xai ol nOI1]wí] t. dxov; 'Xaí pleo
nastické. - ol dyaiioi 01/fllOVQyoí] ironické dyaiioí, naši
dobří přátelé řemeslníci. - Ta,ua Ul ,tLÉyww] akus. při

aorpós j. 22 C; nejdúležitějšími věcmi míněno státnictví a
filosofie. Jistě se naráží na Anyta. - nA.1],uflÉ2Ela] nedosta
tek skromnosti, domýšlivost; srv. E,tlfle2wS 20 C. - dnÉ
'XQvnTEv] zastiúovala jejich znalosti, takže se zdáli také oV

E70rpOi.- vnE(J rov X(J1]aflov] ve jménu, v zájmu věštby.

ÓE;aífl1]v] = ,tú'lA.A.OV oe;alfl1]V, nQoÉA.Olfll, raději bych si
vzal, dal bych přednost. - aflrpÓTE(Ja] t. T~V aorplav xai
T~V dflaiiIav. -

IX.

oTat xaA.EnWwTCU] = TOlavwl, oTal av dev xa2enw
WWI, a to co nejtrpčí, nade vše zlá. - ovofla . .. 2Éyeaiiat]
t. yÉyove ne(Ji EflOV. Inf. 2Éyeaiial není závislý na waTe,
nýbrž jest podmětnýa smyslem souřadný s yeyóvam CM);
dostalo se mi jednak nepřátelství, jednak tohoto názvu
(ovofla při A.Éyeaiial akus. obsahový), totiž mudrce. 
aorpos dvat] výklad slov ovofla roVTO. Nomin. aorpós se
vztahuje k EYW obsaženému v A.Éyeaiial. - li av (UA.OV
E;eA.ÉY;w] t. fl~ aorpov ovw. - TO oÉ] staví proti nespráv
nému správné; avšak vpravdě se zdá, že skutečně moudrý
jest toliko bůh (ó iiEÓS ve smyslu pregnantním). - uai
ovoevós] uaí stupúuje a zároveú opravuje, nebo spíše, ba
docela. - TOVroV 2ÉYElv] zdá se, že mluví o tomto Sokra-

B tovi (zde před vámi), a (OÉ vysvětlovací, ne odporovací) ...
- ou] uvozuje řeč přímou. - WVT' ovv] akus. obsahový
k ~1]TW, konám tedy tato zkoumání. - ;Évwv] mezi něž

patÍ'Í zvláště sofisté a rétorové z cizích měst. - Tij) iieij)
(Jo1]iiwv] Sokrates odkryv pravý smysl věštby stává se
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božím bojovníkem. - daxoA.Ias] proti ax02fj j. negotíum
otium. Činnost politická byla první povinností antického
občana; Sokrates však slouží něčemu vyššímu, t. bohu. -
- EV nevIIf flVQIIf] v tisíceré, nesmírné chudobě. Sám od- C
haduje své jmění na jednu minu (srv. 31 C, 36 D, 38 B),
u Xenofonta (v Oikonomiku 2.3) na pět min. Notorická
chudoba Sokratova stala se také terčem vtipu básníkú
komických. Tak Eupolis v komedii K6A.a>tes(provozované
1'.421) praví: Mww o' EYiu >tai .2W'X(JáTl/V, TOV nTwxov aoo
A.ÉaX1]v (žvatlavého žebráka), OS TaA.2a flEV nn{J(Jóvu'Xev,
ónóiiev OE 'XaTarpayelv EXOI, roťnov xaT1]ftÉ21]'Xev. Ježto
v bitvě u Delia 1'. 424 sloužil ještě jako těžkooděnec,

zchudl mezi r. 424 a 421. Číslovka flV(JlOl naznačuje množ
ství, jež se nedá spočítati (srv. lat. sescenti). -

X.

ol VÉOI] Sokrates zevrubně vykládá, proč se mládež
k němu druží, neboť v očích prostého občana byli všichni
bohatí lidé oligarchy. Jsou to synové bohatých občanů,

kteÍ'Í mají mnoho volného času (ax02fj) a jdou za ním sami
od sebe (avTóflaTol spoj s Enau02oviiovVTES). Nemá tedy
žáků, nevyučuje jich ani jich k sobě neláká jako sofisté.
Přece však mezi jeho žáky patřil řemeslník Aischines
a syn thrácké otrokyněAntisthenes. - EVTeviiev] j. 21 D,
následkem toho, toho následek jest, že .... - ovX aVTolS]
ač by se měli hněvati na sebe samy. - .2WU(JáT1]S uS] TiS
jest doplúkové (= quidam, jinak v 18 B a 19 C), Sokrates D
jest jak)'si prokletý darebák, prašpatný chlap. Také
v komedii jest zván flta(JóS a uauooalflwv. - nQóXElQa
Tavw] s opovržením, tyhle známé fráze, tyhle obvyklé
výtky. -, ou . . , vno Y1JS] t. oloáauwv TOVS vÉovS Ota
rpiieí(Jel. Na zamlčeném oloáauwv závisí dále souřadné

infinitivy Wr, VOfll~Elv (aby v bohy nevě{'ili) a nOlelv. 
aTE] o skutečné příčině; ježto jsou ctižádostiví (a hledí se
pomstíti za své zahanbení), čilí a četní (proto mluví pro
obecný lid, jenž numerat, non ponderat, přesvědčivě,

ntiiavws). - EU TOVTWV] příčinné. - MÉA.1]TOS] jmenován E
po prvé jako skutečnýžalobce; srv. o něm 19 B. - Avuwv]
z dému Thorika, demagog. - ĚA.eyov] 19 A a 18 C. - 24
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WVT' . .. Td21J{hj] že bude mluviti pravdu, slíbil 17 B. 
vnoaTElAá.uEVOS] t. Ut laTía, stáhnuv plachty, zadržev,
zatajiv. - oloa aXEoóv] vím docela dobře (ježto to vím
zblízka). - TolS aVTols] tím právě, totiž 'UtJ WrloEv dno
'X(/únTéa{}at .u170" vnooTÉAAw{}at, pravdomluvností. ~ Té'X
fl1Íi,Jlov] t. TOVTOV. Chování Sokratovo u soudu svědčí, jak
se choval jindy. -. aVT17] a wvw doplúky. ~ Tá cthta]

B t. Tlis OWJO)'ljS. -- av.'tlS] později. Sokrates myslí již na
oeLou ení, ale jest p:'esvědčen, že v budoucnosti bude
proces znova projednán. ~ OVTWS] t. Ěxovw, shledáte,
že jest tomu tak. ~

XI.

ctUT/7l podmět, í'Xav17 dnoAoyía doplněk, to budiž do
statečnou obranou. ~ JTQOS v,llas] vůči vám, zároveú proti
vám, nehoť i mezi soudcí seděli lidé, kteří chovali k Sokra
tovi nenávist. ~ gJl4Ón04lV] ironicky; (dobrým, šlechet
ným mužem a) vlastencem se nazval asi Meletos sám v ob
úllobě (srv. wS gJ17 lJl ), aby naznačil, že má na mysli bu
doucnost státu, podává-li žalobu protí kaziteli mládeže.~
av] zase; opakuje pouze aV{}lS na počátku věty.~ WanE(?
ÉTÉťwv] jako by to byli druzí žalobci, ač první žalobci byli
jen předpokládáni.--dVTw.uoaíav] = Ěy'X417Wl, srv. 19 B.
~ ĚXél nws WOE] má se, zní asi takto, skutečné znění bylo
asi poněkud jiné. Žaloba chovaná ještě za doby císaí'e
Hadríana v athénském archivu (Metroon) zněla: TáoE
Ey(?á'l/JaTO 'Xai dVTw.uóaaTo Mt}"ljTOS ME2f;rov IIlT{}é'uS
2w'X(?áTél 2ogJ(?ovía'Xov L:1AwnE'Xlj{fEV' dOl'XEl 2w'X(?áT17S,
ovS .uev 1; nó4lS VO.uíl;El {fwvS, ov vo.uíSwv, ETé(?a OE
'XalVa Oalf/ÓVla fla17YOVflEVOS' dOl'XEl oe 'Xai TOVS vÉovs
owcp{fEí(?wv. TÍ.u17.ua {fávaTOr;. Stejně a téměř doslovně ji
cituje Xenofon v lVfem. 1. 1. 1. Sokrates vyvrací poslední
bod nejdí'íve, proto pozměúuje znění žaloby a udává sou-

c časně disposici následující části své obrany. ~ Oat.uóvw
'XctlVá] t. vOftÍSovTa se vztahem na Sokratovo oal.uóvlOv,
dosud nepochopené protivníky. ~ EV E'XaaTov] každý
jednotliv.Ý bod. ~ anovofj XctQlfl.'TÍSETctl] oxymoron; váž
ně, s vážnou tvářížertuje. Sokrates opět a opět ukazuje,
že vlastenecké nadšení mladístvého Meleta jest jen líčené;

neboť o státě a výchově sllli mluvíti jen ten, kdo o nich

._--.:-.....
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vážně přemýšlel. - dywva] term. techn. o soudní při.

Sportu milovní Athéiíané považují í soudní při za závod
stran. ~ wv] spoj s E.uÉ417aEv. Všímni si slovní hříčky

s ironickou narážkou na jméno Meletovo, jež se v dalším
opakuje několikrát. --

XII.

ÓEVQO] t. EA{fwV. Křížový výslech nebyl v Athénách
znám, ale jedna strana směla klásti otázky druhé straně,

a ta musila odpovídati. Líčený rozhovor jest velmi cha
rakteristický pro Sokrata, který jednak nebyl zvykl)' pro
nái'eti dlouhé řeči, jednak otázkami zahnal protivníka do
úzk)'ch a zesměšnil ho, což by nebylo možné, kdyby pÍ'Í
hlížel jenom k znění žaloby. Ač Sokrates hovoří s Meletem
jako s chlapcem, př"ece ne'iú myslitelné, že by Meletos od
povídal tak hloupě,jaklíčí Platon. _ Ci220 Tl~] = nonne,
předpokládá se souhlas. ~ ftÉ20v yÉ aOl] akus. absol.; D
neboť ty se přece o to sta:áš. - TOV owcp{fEí(?oVTa] do
plněk k E~EVfťWV E.uÉ. - élaáYélS] t. E.uÉ; term. techn.
o pohánění před soud, jež phslušelo předsedovísoudu, zde
v šíršÍm smyslu také o žalobcí, jako původci pře. - TOV
To/aí] = ElS TOVS ol'XctaTáS, před tyto (soudce). ~ óoas]
praví Sokrates s výsměchem, když Meletos váhá odp~~ě
děti. Každá věta vů!Jec jest plna ironie a duševní převahy
Sokratovy nad protIvníkem. - ov . •. 2Éyw] atrakcí místo
?:OVTOV, a4Éyw. - Ol ol'XctaTaí] aposice k OVTOl. - vij TijV E
H(?av] srv. 22 A. - no24ijv dcp{fovíav] t. 2ÉYElS, jež doplú

z EV 4ÉYElS, krásnou věc hlásáš a uvádíš velikou hojnost;
soudců totiž bylo nanejméně 500. - OlOE Ol d'X(?oawí] 25

tuhle posluchačí; líčení bylo veřejné. - dU' Ci(?a .u1]] =
num (ovšem ironické), ale snad tedy (dokonce) nekazí. ...
- EV Tfj §'X'XA17ai~] vedle ol E'X'X417lJlctawí charakterisuje
důkladnost Sokratovu. Sněmu se mohl zúčastniti každý
plnoprávný občan athénský od 20 let, takžeMeletos vy
čerpává všechny Athéiíany (mimo mládež pod 20 let.) Měl
odpovědětí,ženeví,zda mezí všemi těmi muží jest někdo,
kdo by kazil mládež, a že proto nikoho nemůže pohnati
na soud; o Sokratovi však že vi, že jeho nauky působí

zhoubně na mládež. - UctTÉyVW'XctS] odsoudil jsi (u soudu
k trestu, na Pl'. k smrtí) mne k velikému neštěstí. Místo
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ovoTVxiav čekali bychom nov'YJQiav, ale podle Sokratova
přesvědčeníjestnežádoucím neštěstím,škodíme-lí druhým

B a tím sobě. - nSQt í'nnovs] Srovnání lidí a koní jest také
čistě sokratovské. S otázkou, kdo kazí mládež, spojuje
Sokrates obratně novou otázku, kdo ji činí lepší. Meletos
zapomněl namítnouti, že ten, kdo jinochů nekazí, nemusí
je činiti lepšími, a naopak. Sokrates chce nyni ukázati, že
Meletos o celé té věci vůbec nepí-emýšlel, a proto se táže,
kdo činí koně lepšími. Tu se jasně vyjeví, že jen ti lidé,
kteÍ'Í koním rozumějí, a totéž platí analogicky i o mládeži.
- návTSS aV{}Qwnol dval] t. oouoiJat. - TovvavTiov]
příslov. akus., (docela tomu) naopak. - dS f-lÉv uS]
doph'í zase OOUEl nebo Erniv. - návTws o~nov] Sokrates
sám s důrazem přisvědčuje, když Meletos neodpovídá. 
ov QJ17TS] ač v podminečné větě, neboť zápor jest neroz-

C lučně spojen s rp'YJf-li = nego. - MÉ..t'YJTE] zase ironické hro
madění souzvučných slov. - nSQt wv] = nEQt T01JTWV,
nSQt wv.-

XIII.

ďJ nQos LllOS MÉ..t'YJTS] ironický pathos se vztahem na
předchozí ovoév aOI f-lSf-lé..t1]UE. - ďJ 'láv] milý brachu, iro
nický výraz lidové mluvy (= wya{}é). - Ó VÓf-lOS US..tSVSl]

D srv. 24 C. Sokrates se s úmyslnou ironii dovolává zákona
proti přehorlivémustrážci zákonů Meletovi, ač se při tom
táže na věci, jež k žalobě nepatří. - ov oijTa] odpověď

prozrazuje zřejmě nevrlost. - ToaoiJTov aorpWTSQOS] =
Toaovup, o tolík. - T1]..tluÓaoE illv] Meletos byl véoS TIS
uat dyvwS (Euth. 2 B). - ElS ToaoiJTOv df-la{}ias] = eo

Estultitiae, opak aorpia. Podle Sokrata jest nevědění pra
menem špatných skutků; úmyslně hřeší jen otroci a bar
baři, kteři nevědí, co jest dobré a špatné. Není tedy zlo
činců a stát nepotřebujevězeni,nýbrž polepšoven. Meletos
právem mohl zde namítnouti, že někdo může jinocha
zkaziti a pak s ním přerušiti styky, dále že musí býti
trestán také ten, kdo rozšiřuje špatné nauky, i když tak
činí v dobrém úmyslu. Sokrates může svými otázkami
snížiti charakter žalobce, ale na soudce působiti jimi ne
může. - vn' aVToiJ] od něho, s jeho strany; předl. vnó při

26 v~Traze pasivního smyslu. - ovoéva] t. aot nE[{}w{}at. -

I
I

1
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auwv] t. Ótarp{}EÍ(!w. - uaT' df-lrpóTsQa] v obou případech

(ou ?tarp~síQW a ou Éuwvotarp{}siQw). - ual duovaiwv]
vysvetlem k TOlOVTWV, takovýchto, totiž neúmyslnúh
- ~Ó~tOS] srov,nej ov, VÓ~lOS EaTlv osiJQo daáysLV, ~elll
obyce.J em , nen~ po pravou, nesluší se poháněti sem (na
SOU(~). - o~?aaU~LV XCll. VOV{}STSIV] t. Ef-lÉ, pak teprve
xoAaSs;v. - wv ~ta{}W] pasIvum k oloáa"w, budu-li poučen.
- na~ao/l~:tl] t. nou7Jv. - ovx 1){}ÉA11aas] zesiluje {rpVYEc'
(protoze JSI nechtěl). .

XIV.

" oiJ~s f-lÉya OiJT~ f-llXQÓV] srv. 19 C, 21 B, 24 A. -
o,u;US] Sokrates ukazal, že nekazil mládež trestuhodn\ m B

z~usob~m, pro.to vlastně jest zbyteCná otázka, jak ji ka;il.
:rece (~,UWS)vsak chce ukázati i po té stránc e, jak Meletova
zaloba Jest lehkomyslná (srv. 24 C D 25 C) _ ,l), ~ - ~oo o] , ". 'I Ulj/'OV
~ U ~. rpns f-lE 0Iarp{}s[QE1V TOVS VSWTÉ(!OVS, ou5áauovTa

/11] VOf-lISSLV {}EOVS, tím že je učím, že nemají věřiti
:' b?hy. --:- T~iJTaI patfí k oloáa"?Jv. - JJv viJv ó ..tóyOS
sauvL t. J. ovS vvv Aeyow:v, o mchž nyní jest řeč. 
/1a~s.LV] = rV?JVal,. vyrozu~ěti. - ual. •. vOf-liSw] vy- C
bocu.J,e ze zavlslostI na ..teYHS" ale zůstává závisJ~m

na ~OTSQOV. - ov f-lÉVTOl] jako by předcházelavěta d.Va
VOf-lloSW u~as {}EOVS. - o{JanEQ... 'Ýj nóAIS] t. VOf-líSEl.
- TO naQanav] Meletos se dal zavésti příliš daleko a So
~rates toho plně využívá. - ďJ {}av,uáats] ironické oslovení
J. 26 D. - lva Ti] t. yéV1]Tal, za jakým účelem k čemu

~ 0150;' fjAtOV ovo;' asA~111]v] slunce i měsíc byiy poklf~ D
dany. Z? božské ?ytosti a Sokrates v Plat. Symp. 220 D
odc~az,~' pomodhv se, k Slunci. - f-la Ll!'] t. ov VOf-líSEI.
- W avc.Qsll, .0l~aaTCll] Meletos užívá oslovení, jemuž se
Sol~rates vyhyba. (srv. 17 A). - .L1vaSayóQov] Anaxagoras
z ~la~omen (asI 500-428) první postavil proti hmotě,

sloze,n~ z a~omů a ne~spořádané, duševní princip (voiJS) ,
k!ery Jest Jednod~?hy, nesmíšený a čistý a jest příčinou

vseho pohybu a poradku ve světě.Kolr. 480 přišel do Athén
kde .s~ stýkal s předními muži, j. Perikleem, Thukvdidem:
~unpl~em,snad i se Sokratem, a učinil z Athén středisko
recké fIlosofie. Později byl však obžalován z atheismu
musil opustiti Athény a zemřel v Lampsaku. O slunci učil:

Platonova Apologie. 5
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že je to žhavý kámen vě~Š.í než Pelop.o~es, o ~ěsíci, žve
jest těleso temné s horamI 1 propastmI Jako nase zeme.
Proto se Sokrates ptá s úžasem, zela lVIeletos myslí, že ža
luje Anaxagoru, anebo zda počítá na nevědomost soudc'Ů
(xaracpQoJJEtq,). - OV'íW] patří také k dmíQovq,. - YQallll~
'íWJJ] spisy, literatura. - xai oij xaí] a tak také, a tu 1,

připojuje se smyslem k ú)JJ /ú:JJ 17A,ló1;' CP1WlJJ atd. v-

E SJJíO'íf] někdy, při příležitosti, neboť kmhy nebyly vzdy
na skladě, rovněž ceny nebyly pevné. - sl náJJv noUov]
nej dráže. - OQaXlt1jq,] asi 5 K, což nebyla nízká cen~,
uváží-li se vysoká hodnota peněz v té době. -- EX 'í1)q,
óQx~a'íQaq,] tak se nazýval? míst,o na athé~~ké,ag~ře, kd,e
se soustřeďovali knihkupcI. - (hona] zvlastm, napadny,
takže jejich původce je dobře znám. Sokrates odmítal
vždy přírodní názory Anaxag~rov!a č~nil by se ~m,ě~n):m,
kdyby je vydával za své. - W n(ioq, Lltoq,] bez udam Jmena
osloveného = dí {favttáatf, OalfLóJJlf. - anw'íoq,] neza
sluhuješ víry, a to (xai wiha vysvětlovací)vpravdě, j,ak
se mně zdá, ani ve svých vlastních očích, nevěí'íš sam
sobě. - dU:XJJwq,] patří k v(3Qel atd., přímo z .:.:. -:

27 al'JJlYtta aVJJu..'tÉJJu] (podobá se) tomu, ~do s~lada ha
dankya dává je řešiti, je to jako by daval ~adank~ ~
(aby) zkoušel (OlaneIQwttÉJJC[J partic. způsobove), zdah Jl
uhodnu, t. j. zda poznám, že si z nás dělá blázny. - Ó

O'ocpoq, o~] ironicky uvedena přezdívka,)ež mu byla v
d.á:

vána, jako důvod, pro nějž by mohl hadanku rozlustltl
(vždyť je přece mudrc). - xa(ileJJuSOfLÉVOV] = aoplSo
fLÉJJOv. _ eJJaJJ'íi' ettavúi) UYOJJ'íoq,] že sám. s,obe od
poruji, že mluvím v protimluvech. Rozpor vzmka So~a~
tovým výkladem daimonských bytostí. Zase se vytyka
lVIeletovi lehkomyslnost.

xv.
řil vztažné, jak to, že ... , - raiha A,ÉYfW] t. dOlxei

.2wx~á'í1)q, ..'teoVq, ov JJOfLlswJJ, .dUa ..'tfOVq, JJOfLlSlUJJ. -
B naQT1'í'fjaátt'fjv] 17 C. - EJJ úi) slw..'tóu 'íQónC[J] sokratovs~ou

ind~kcí, t. j. otázkami a odpovědmi. Že prosba byla oprav
něna ukazují následující slova. - dnoxQIJJÉa..'tw] lVIeletos
vida: že jest v úzkých, nechce odpovíd~ti?a..otá7k~ S~
kratovy a projevuje hlasitě svou nevoh vsehJakymI vy-

,I
~...
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křiky (aA,A,a xal aA,A,a akus. obsahu k ..'toQv(3ehw), proto
se Sokrates dovolává soudcú a proto si také odpovídá na
první otázku sám (ovx MUJJ). Z existence vlastností se
soudí na existenci věcí sam}'ch, a také boha poznáváme
jen z jeho působení. - 'íO sni 'íOV'íC[J ye] aspoú na toto,
aspoií na tuhle (následující) otázku odpověz. V dalším
musíme přesně rozeznávati dvě části. Víra v oalflÓJJLa
(nQáy,uura) předpokládá víru v oal!toJJfq, (27 B, C) a víra
v oalfloveq, předpokládá víru v {Jsol (27 C, D, E). - lÚq, C
WJJ1WaS] živé zvolání (jak dobře, že ... , jak jsi mne po
těm, že ... ), prozrazující uspokojení Sokratovo. - dvay
xasófLfvoq,] předseda soudu jej asi upozornil na povinnost
odpovídati. - dU' oi)JJ Oat,uóvlá Yf] alespoií tedy, jistě

tedy uznivám daimonia, ať již stará, nebo nová. 
olwfLóaw] míní se přísaha nažalobu (YQucp~).)1JJuYQucp~=
dJJ'íWfLOala, srv. 19 B. Žalobce měl při slovech OalfLÓJJLa
xUlJJá na mysli t. zv. OatfLÓJJIOJJ Sokratovo, jež s bohy
nemá nic společného. Sokrates vyvrací tedy jen lVIeletův

výklad daimonia, ne žalobu, což soudci mohou dobře po
střehnouti. - noUij dváyx'fj] označuje logickou nutnost.
- 'íW'fjfll] předpokládám, usuzuji z tvého mlčení, že
souhlasíš. Připustil-li Meletos premisu vyšší a nižší, musil
připustiti také závěr. Srv. qui tacet, consentire videtur.
~- 'íOvq, Oe oulflOJJaq,] počíná druhá část důkazu. Daimo
nové byli podle víry starých jakési nesmrtelné bytosti
uprostřed mezi bohy a lidmi a byli původci nadšení věš

teckého a básnického, a vůbec všeho nadpřirozeného.
ovxl1j'íOl] = nonne. - cpilq, fl oiJ] ano či ne. - sl'nfQ] = D
inno~nfQYf na konci periody, jestliže skutečně; po obec
ném předvětínásledují pak dvě nová předvětípodmínečná

s příslušnými závětími. Uzná-li se víra v daimony, nastu
pují ještě dvě možnosti (sl ttÉv, sl r3' a'Ú), buď jsou dai
moni bozi nebo synové bohů. Avšak v obou případech

jest víra v daimony bez víry v bohy nemyslitelná. 
JJÓ..'tOI UJJeq,] zdánlivě bezvýznamná vložka odmítá s jem
nou ironií lidovou představu, že daimoni jsou levobočky

bohú. V)rslovně dodává Sokrates ex JJVflcpWJJ atd., ježto
nymfy jsou božstva nesmrtelná a dítky jejich s bohy jsou
také nesmrtelné. - 6JJJ] = eS 6JJJ, z nichž prý (o podání a
víře lidu) také pocházejí. - ovx i!auJJ thrwq,... ovXl] E

5*
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bezpodmínečně, jistě. - Tav'Ta] akus. vztahu paUící
k anOnél(?w{,léJ!OS, v tom nás zkoumaje (srv. 27 A).
tyxa-toIS] optat. místo konj. dubit. - WS ov ~ov a~Tov]
první bod se týká druhé části předchozího (daImoma 
daimoni), xal Čtv 'TOV av'Tov se vrací k první části před

chozího (daimoni - bozi). Je tedy zcela nemožné, aby
(ovoé!lÍa [lr;xav1; faTlV, onúJS . .. ) týž člověk věřil ve věci
daimonské a božské a t)'Ž člověk ('TOV aVTov t. 'TOV ljyOV
[lÉvov TOVTO) nevěřil v Oaí[lOVéS a Scoi.

XVI.

28 )[-t-tc! yá(?] pozoruj přechod od dosavadní ironie k hlu-
boké vážnosti, se kterou odpovídá staršímu a dústojněj

šímu žalobci Anytovi. -- no-t-tns ... élval ano-toyias]
vyžaduje, potřebuje mnohého, dlouhého odůvodnění (ph
obhajobě). - ual TaVTa] figura praeteritionis, stačí také
již toto, (co jsem právě roekl). - tv 'TOIS Ě[ln(?OaSév] 23.A
a n. - éV ['au] indikativ (proto to nemusím dokazovatl).

B -- eáVné(? aí(?l1l přece pochybnost stran o~souzen.í. --:
OVOEV OélVÓV, [l'/Í] není nebezpeř,í, netřeba predpokladatl,
že (se to u mne zastaví). Sokrates pronáší ta slova klidně

a bez trpkosti, maje soustrast s nerozumem lidu. - éh'
ovu) otázka podivu, a tu se ty nestydíš? - intTJÍOéV[la)
zaměstnání, povolání (se věnovati). - ov ua-tws -tÉYé/S)
slova ta vyjadřují ne2.vratitelný základ každé pravé etiky.
_ vno-toyiscaSat) metafora vzatá z vedení obchodních
knih, počítati s něčím. -- uivOvvov 'TOV snv 1) 'TOV 'TéSvá:vat)
zkrátka nebezpečíživota. - O'TOV Tl . .. ea'TlV] člověk, Jen~
má vúbec nějakou, i sebe menší cenu. - euclvo] druhy

c bod proti uivovvov (a ne pouze na to). - 1;{tISÉúJV] v po
zdější době králové a rekové pověstí. - Ol 'TE a-t-tOI u~i)
cum ceteri, tum ... , předevsím. - @ÉTlOOS víóS) AchIl
les (srv. ll. 18.94). - 'TO .... vno{télval) (ve srovnání
s ... , vzhledem k hanbě,) než by spáchal nějaký hanebný
čin. - wau) po wau: není slovero, nýbrž se pokračuje
anakoluticky ve vypravování. - SéOS ovaa) která přece

byla bohyní, takže nemohlo býti pochyby, že se stane,
co řekla. @éÓS o bohyni ř'ídké v klasické próze. - oV'TúJol
núJS) jedno z nejkrásnějších míst IIiady. Achilles, do
věděv se o smrti Patroklově, vrhl se na zemi a rval si
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vlasy. Tu se objevila matka Thetis, aby ho potěšila. Achil
les jí vypravuje, že ztratil nejlepšího přítele, a projevuje
úmysl, že nechce ž;ti, nezahubí-li Hektora. Thetis odpo
vidá: Wwú[lO(?OS 01; [lOl, 'TÉXOS, ĚaOéat" ol' ayo~évélS' aťni

ua yá(? TOL ĚnE/'Ta [léS' "Ex'TO(?a nÓTflOS holfLOS. Citát D
neni tedy přesn)". - xaxos wv] jako zbabělec ve smyslu
Homérově. - ual Wil Tl,UúJ(?clV] vykládá sliv xaxoS ÚJv.
- uSvaír;v] ll. 18.98: av'Tlxa u&vair;v, end ovu ar/
f.ud-tov É;r:ai(?/ť XUIVO{tÉV/ť Ena,uvval etc. - uaTayÉ
2aa'ToS] výsměch protivníka jest největší potupou reka.
- XO~ú)ViUlV] zase nepřesně. ll. 18.104: a-t-t' f;[lat naqc!
vljvaiv, ETWUlOV axHos a(?ov(?IIS' - Wil'" OrCl] = num
putas, zda si myslíš, že se staralo smrt, že mu záleželo
na životě. - vn' a(?xov'T0S] Sokrates se považuje za boží
ho bojovníka a musi poslouchati rozkazu božího. - nqo
TOV alax(?ov] = (tii)..-tov 1) 'TO alax(?óv.

XVII.

oé/vá] často o morálně špatném a zavr7itelném. So
krates se důrazně dovolává citu soudců pro vojenskou
čest. - O'Té [lEv Ě'Tanov] ještě jednou přejato slovy 'TÓU E
{tEv (kdybych tehdy) Ě[léVOV, ov EUElVOI {Tanov, rovněž

'TOV OE Scov 'Tá'T'fOv'ToS opakováno slovy EV'TaVSa oÉ
(a kdybych potom). Plnost výrazu odpovídá hlubo
kému pohnutí mysli iv dalších větách, hlavně v jejich
závěrech. -- EV llouloair;x) od r. 432 do konce r. 430 byli
Athéňanézaměstnánioperacemi u Potejdaje. Sokrates tam
byl r. 432 a Alkibiades v Plat. Symp. (219 E) vypravuje,
jak se tam Sokrates choval a jak mu zachránil život, začež
nepřijal čestné odměny. - EV :4.utplnó-tél) r. 422, kde
padli oba vůdcové protivných stran Kleon a Brasidas. 
Enl Lhl-tiCjJ) r. 424 tam utrpěli Athéňané rozhodnou po
rážku od Bojotú a vůdce jejich Hippokrates padl. Sokrates
ustupoval s Lachetem před thébskou jízdou, při čemž Alki
biades chránil jejich ústup. Zuřivý výraz obličeje chn'nil
prý Sokrata lépe než zbraň. Na ústupu od Délia prý také
zachránil Sokrates Xenofontovi život. V téže době, kdy se
Sokrates choval tak statečně, psal Aristofanes Oblakal 
Wané(? ual a)..-tos uS) jako také leckdo jiný, jako mnozí
jiní. - OélV] po Ě'Tanov pleonastické. - tpl-toaorpovvTa]
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Sokrates pokládal 7:0 ffJl20aocpúv za svůj životní úkol.
29- U1v] = 7:01 (jistě) dv, zdůrazňuje ~nova sl?,:,a.OEtVa

ií.v EťrjV dQyaap,{;vos. - anEt,'twv] a _msl. partIcIpIa. ,:y:
světlují předchozí ov vo[tltw ,'teove; Elvat. Sokrates Jeste
mluví, jako by věštba byla pl·íčin~u.zvláštního .způsobu

jeho života. - OOUElv] t. uva, zdatl se moudrym a ne
b\'ti, Druhé OOUelV jest podmět k pI'budku Eaúv dOÉvat.
--'- II OVX OlOEVJ dopUl. všeobecn)' podmět "člověk". -

B TaV ,'távaTovJ anticipováno z vedlejší věty. - 7:0v1'O] t.
TO OEotÉval 7:0V ,'táva1'Ov (není zde shoda s přísudkem).

_ 1; TOV ol'ea,'tat] gen. vysvět!.; která spočívá v tom, že
člověk .... - xai Evwv,'ta] i v této věci, zda se má člověk

báti smrti. - 7:ovTC{!dvJ t. epalr;v aoepwuQoS dva/. 
oiÍTw] po p1'íčinném participiu, jako by u něho stálo wanEQ.
_ noó] = dVTl. - iJJv oMal = 7:0V7:WV, II oloa; ti jest
anticipovaný objekt k oMa a zároveň subjekt ke xaxá
EaTtV. - II [t~ oloa] doplň před tím 7:avw. - 0'130']
také tehdy ne; již zde má mluvčí na mysli závětí naMo[tw
epl20aoepwv. - el' p,e depleui'J přejato 1.) d [tOl nQos wvw

Cel'nOI7:e a 2.) el ovv ftE deplolTe. - OS lepr;] ve své obžalobě,
Sokrates mohl dobrovolněodejíti z Athén, a to asi Anytos
původně očekával; když však se již octl na soudě (oevQo),
musí býti odsouzen, neboE osvobození podle Anytova
mínění by znamenalo, že mládež athénská by pokládala
jeho učení za zákonné, kdežto dosud bylo jen trpěno a p!"i
vrženci se báli možného pronásledování. - 7:"lv aQX'ljv]
obyč. se záporem, již předem ne, vůbec ne. _. otaep,'ta
Q'ljaovwl] bez zřetele k (17or;) dv. - Eep' qne] s tou podmín-

D kou, že .... - ov [t"l navaw[tal] = ov oewóv EaU [t~
navaw[tat, není nebezpečí, že přestanu, jistě nepřestanu.

_ del] po každé, právě; spoj s 2I:ywv. - :A,'tr;valos dJv] =
= ES L:1.,'tr;vwv, proto gen. nó),ewe;. Sokrates, dobrý vla
stenec, se pl'enáší do doby Perikleovy, do které patřilsvým
věkem. - laxvv] opak aoepla, tedy síla duševní i tělesná.

E- ovn Bnt[te2ij] anakolutický přechod v řeč přímou bez
30 zřetele na předchozí OVl'. alaxvvl'l. - nOlf;aw] s dat. pro

spěchu. - [ta;,;,ov: .• oaC{!] tím Víc~, oč: ..: Sokra~~sv?hc~
prospěti rodné ObCl, kdežto potulm soflste nemaJl zadne

B vlasti. - ev lO'7:e] bez vlivu na větu. - 7:ai},[;' av dr;
fJ),afJe(Já] Sokrates se dává ironicky poučovati. - OVOf:V
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),ÉYEI] mluví nepnivdu. - nQos wvw] vzhledem k tomu,
proto. - OVl'. (2v nOlf;aav1'OS] zastupující ovn civ nOlf;-
aal[tl (ale budte přesvědčeni,že jinak jednati nebudu). C

XVIII.

JJf1í ,'toQvfJehE] neohrožená otevřenost ([tEya2r;yoQía)
Sokratova vzbudila nepokoj a odpor u soudců. - ole;
EOEI)it17v] = EV 7:0V1'OlS, a tOEf;{}r;v, na čemž dále závisí
inf. fll) ,'tOQvfJElV (S!v. 17 D a 20 E.) - ov1aea,'te dxovov
'[;ES] Sokrates se nezalekl hluku, ale pokračuje v sebe
vědomé řeči, jež místy přechází do prorockého tónu. 
dna] = uva. - ,'tEfltTOV] není dovoleno (božsk)'m řádem,D
lat. fa s) člověku lepšímu, aby.... - dnouulvElev
dv] subj. MÉAr;1'Oe; 1) 'flvv1'Oe;. Jmenují se tři nejtěžší soudní
tresty jako příkladtěch, které špatný múže způsobití dob
rému. - wvw] tyto tresty. - n02v [ta220v] doplň [tÉya
xauov olo[tw elvat, - iJnf:í! iJ[twv] (hájiti se) ve vašem
zájmu. - el na] YeAOlÓ7:eQov elnelv] t. oel nebo taTÍp, E
i když to zní trochu směšně; omlouvá následující slova.
Sokrates snadno přechází od pathosu k humoristickým
příkladům ze života řemeslníků nebo zVÍÍ'at. - nQoa
xEl[tevov] = ní!0au,'tEt[tÉvov, "sedící na městě", jako
nějaký ovád C!tvw'I/J), který si sedne na koně a štípáním jej
dožene k běhu, i když je poněkud těžkopádný (vw,'teaTÉQC{!).
- olov of;] = 7:0IOV7:0V, takže následující 7:OlOfnov jest
pleonastické; 1'Owihóv '[;lva doplněk k E[tÉ. -- i!va i!xaa
7:Ov] aposice k iJ[tas. - 7:áX' dvl = lawS, snad, možná; 31
třikrát položeno dv, aby se zdůraznil případ jen myšlený.
- tyelQó[tevol] = tav ByelQWVwt. - net,'tó[tEvOl] a dříve

ax,'tó[tevot jsou kausální participia. - uQovaav'[;Ee;] udeříce
po mne, odeženouce, odmrštíce mne; [tf: patří také k dno
'XuíVal7:E. - oloS] s inf. = Wa7:e. -,- dv,'tQwnlvC{!J (ne- B
vypadá to jako) lidské dílo, (přesahuje to) lidské síly. So
krates nebyl púvodně chudý. - fJ[tE2r;xÉvat ánáv7:wv]
současníci i Xanthippe to nazývali lenivostí (dí!yla), ale
ta výtka se tehdy vztahovala na každou duševní práci.
- ),óyov] t. 7:oiJ [tw,'tov J.a[tfJávetv, (měl bych k tomu)
rozumný dúvod, aspoň v očích lidí. - dnavawXVV7:ijaal]
tak daleko zajíti, toho se odvážiti ve své nestoudnosti,
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že. . .. - na(!aaXÓ!-lEVOt] = warE na(!aaxÉa{}at, že hy
C uvedli. '- ri;v nEviav] srv. 23 C.

XIX.

nOAvn(!ay,uovw] opak rd EfW'UTOV 1rf,?ClTUlJ, o nezpú
sobu, b<'ti všude a do všeho, zvláště do cizích záležitostí,
se mísiÚ. - dvaf3aivwv] t. Eni TO (Jil,ua, jako řečník, zvl.

D ve sněmu před lid (TO n21}&0r;). -- {}úóv u xai ocu,uóvtOv]
t. ar;fIÚOV, (že se mi dostává) čehosi božského a naclpl'i
rozeného, fečeno co možná neurčitě, rovněž dále g;W111í ur;.
Pudový hlas, vycházející z hloubi duše, kter~' Sohala
odvracel od jist}'ch skutkú, jest řazen mezi ta znamení,
jimiž daimonion, búh odhaluje budoucnost. Takové před

tuchy jsou i nám známé, na pl'. u vojínú jdoucích do bitvy.
Daimonion nutno lišiti od svědomí, jež rozlišuje me:j
dobrem a zlem a napomíná ke konp.ni dobra. - Emxw
fUvowv] smích si tropě, což nepatřilo do vážné žaloby. Me
letos se pak postavil po bok básníkú komických, jimž
nešlo o pravdu. -- déÍ] t. j. orav yÉvr;ua, vždy, kdy
koliv se ozve. - ra noAmxa n(!áTTElv] zabývati se stát
ními věcmi, politikou. - dnoAwAr;] staroatt. plsqpf. místo
dnoAwAEtV, stejně WrpEUptr;. - ov YCt(! Ěauv] zdrcující

E posudek athénské demokracie, který se opakuje ve formě

ještě ostřejší v jiných spisech Platonov}·ch. -- aw{}f)aErcu]
zachová si život, zústane na živu. - !-laxovfIEVOV] = rov

32 !-lÉ220vra !-laXEla{}at.

XX.

ovo' av lvi] dúraznější než ovoÉVt dv, ani jednomu,
nikomu. - na(!Ct ro oixalOv] není tu ani slova o daimo
niu, Sokrates se řídil zákonem a právem. - !-l1] vnéÍxwv
oÉ] = El oi; !-li; vnEtxá&ot!-lt, má neústupnost mohla míti
za následek mou smrt. - rpO(!UXa xai otxavlxá] příhody
nepříjemné (vychvalování vlastních zásluh o stát) a za
vánějící soudem (se zřetelem na nezpúsoby zakořeněné

B při soudech), nicméně pravdivé. - 17Q~a] nezastával jsem
žádný jiný Mad, jenom jsem byl členem rady (pojem
vládnouti se týká ovšem celé rady, ne jednoho člena).

novravEvovaa] Atika se dělila na 10 fyl, z nichž každá
v~lila 50 členů rady «(Jov2f). Zástupci jednotlivých fyl

vedli společně správu obce (n(?VraVE~EtV) v poř~dí, sta
noveném na počátku roku -losem, po Jednu desetmu roku
a úřadovali a stravovali se v okrouhlé budově ({}ó20r;)
s kopulí blíže radnice «(JOV2EVrfj(!IOV). Prytanové volili
pro každý den ze svého středu předsedu (ťnwTáulr; TúJV
nOVTávEwV) rady (i sněmu). Sokrates byl toho dne, kdy
s~ sněm radíl o vojevúdcích, předsedou fyly. - 'Ú!-lElr;] =
ol :A,iTr;valol, soudcové jsou představitelicelé.ho národa. 
rove, oÉxa awarr;yovr;] z každé fyly volen Jeden straleg;
obyčejně šli ;šichni spolu do pol~ a střídali se denn,ě -:e
vrchním velení. Po bitvě u Argmus (I'. 406) zabral1lla
boufe stratcO'úm zachrániti námořníky zničen}'ch lodí a
vyloviti a polll'bíti (dvc2oflÉvoVr;) mrtvoly padl}'ch. Ježto
ve vítězné bitvě zahynulo mnoho AthéI1anú, byli strate,
nové obžalováni a šest jich bylo popraveno, mezi nimi
~ladý Perikles. Výraz rovr; oÉxa je nepfesný, ježto z 10
strategú se bitvy zúčastnilo pouze osm a z těch se d;a d~

Athén nevrátili, aby ušli soudu. Podrobně o celé udalostI
vypravuje Xenofon v Hell. 1.6--7. - .ct{}(?ÓOvr;] šlo:li.o živ.?t
více občanů, nařizovalzákon, aby se Jednalo o kazdem pn
padu zvláště (oixa X(!iVélV ExaaTOv). - EV Ui) vaTÉ(!CV
X(?óv4J] Athéňané brzy l~tovali ?v~ho činu ~ ~htěli žalobc~e

pohnati před soud, tI vsak Ul1lkh. Hlavl1l
v

zalobce ~~lh

xenos se vrátil teprve s Thrasylmlem a zemrel v Athenach
hladem, jsa v opovržení u všech. - ť1.fJr;rpwá,ur;v] podle
Xen. Apomn. 11.18 nedovolil Sokr~tes jak? pře~~e?a

sněmu, aby se o věci hlasovalo, avsak v nasledu)lclI~

zasedání sněmu, kdy již nebyl předsedou, strategove byh
odsouzeni. -- EVOEtXVvvca xai dnáYEw] soudní term.
technické, udati (úřadu) a dáti zatknouti (jako z!~činc~,

jenž byl přistižen při činu). - ~q>~ (Í17ró~wv] pohtIkove;
mluvčí jednotlivých stran, zvlaste. Kall~xenos. ---: flEra
rov VÓ!-lov] stoje na straně zákona, Jednaje podle zakon~,

!-lE{}' v!-lWV přidati se na vaši stranu.- Ol~(!lá~~vra] usta-c
lený výraz; vládli asi 8 ~ěsíců až do smr,tI KntlO~Y ,(roku
404- 403) a úřadovah v tholu. - nEflnrov avrov] se
čtyřmi jinými. - dyayEiv] = dnayayEiv. - AÉovT~l

bohatý občan, který se ~chýlil na ~a~aminu do oústr:-l1l,
aby se pro své bohatstvl nestal obeb 30 tyranu. \rece
však, ač nebyl ničím vinen, byl popraven. -- ola 01/1 =-
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rowvra yáQ. - dvan2ijaat aluwv) zaplésti do vin, do
svých zločinů, učinitispoluvinníky, kompromitovati, proto

D dána po návratu Thrasybulově ona pověstná amnestie.
- dY(?OlXÓTé(?OV] poněkud hrubé, silné (proti daTélov);
!'ečník se omlouvá, jako by nechtěl užíti příkrého výrazu,
jehož vskutku užívá. -- DVa' ÓUOVv] ani tolikhle (s pří

slušným posunkem).

XXI.

E av) paUí k oWYévÉa{}ca, pUmo cC(?a OléYéVÓllJjV av, byl
bych prožil, se dožil. - xat n(?etnwv) t. u~ o17,uóma, a ph
tom .... - aSiws] jak se sluší muži .... - rolS olxaiolS]
neutrum, (bojovati za, brániti ohrožené) právo. - oval::

33 yá(? <Xv] t. OléyÉVéTO 'l70aetOé E'l7'ťj. - TOIOV'l70S rpavov,ual]
t. YévófléVOS; 'l70IOVroS opakováno pro důraz po xatloi'f
(bude se nyní mluviti o soukromé činnosti) slovy ó avdJS
olnos a vysvětleno participiem avyxwQ~aas, shledá se,
že jsem byl takový. - fla{}'ťj'l7ás] myslí se hlavně na AI
kibiada a Kritiu, kteří prý měli své oligarchické názory
od Sokrata. Ani Xenofon nemluví nikdy o žácích, n}·brž
o druzích nebo průvodčích Sokratových. - Ta Eflavwv
nQánovros] když jsem zkoumal lidi a nabádal je k ctnosti,

B jak mi bylo uloženo delfským bohem. - OVoÉ] patří k obě

ma členům věty s flÉV a oÉ. - fl~ -ta,u,6ávwv] t. XQf;flara;
k ov doplň ow-tÉyo,ual. Zase narážka na lakotné sofisty
(srv. 19 E, 20 A, B, C), kdežto o sobě často Sokrates tvrdí,
že peněz za učení nebral (srv. 19 E, 31 B, C).·~ naQÉXw
Eflav'l70V EQwTav] odpovídám na otázky. - 6W av -tÉyw]
co říkám, totiž nač se táži. - TijV ahiav vnÉXOlflt] nesl
bych zodpovědnost, byl bych činěn zodpovědným.-0V]
patří k ItlloéJ'Í a skrývá v sobě podmínku (= cl aVTwv).

XXII.

C aX'ťju6au] srv. 23 C, D, E. - Duj uvádí odpověď

k otázce Ota Ti, protože, (příčinou toho jest), že. - ovu
a'ťjoÉS] litotes pronesené žertovným tónem, není nezají
mavé, působí zábavně. - ÍJno rov {}éOV] a ne daimoniem,
jež pouze odvracelo od určitého jednání. - {}éia flolQa]
vůle, prozřetelnost boží. - TavTa] důvod udaný na po
čátku kapitoly, důkaz hned následuje. -XQijv] patří
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k d~'a~a[vo~~as xaT'ťjyo(?~,lV a ,dále k n.a'íÉ~as... I~,é- D
Iwija{hu (meh by. : .): - .él~~) mlsto drU~leh? c~enu s élU

následuje volně ét Oe 1117 17{}é20,V. - oTWV éXélVC:>V) gen.
od ol EXéivwv. - náv'l7ws) kaž dym zpusobem, vubec.
Evwv{}ol) ježto ná(?é[(J{v je vi'sledkem ~ohybu, (přišli~:m
a) jsou zde přítomni. - K(?iutJv) bohaty vr~tevmka pntel E
Sokratúv od mládí pocházel z téhož demu Jako Sokrates;
po něm nazván Platonúv dialog, kde se líčí, jak Kriton
chtěl přemluviti Sokrata k út~ku z vězeni.v ~yl také ph
smrti Sokratově. Jeho syn Kntobulos byl zakem Sokra
tov\'m a jest znám z několika zmínek v Xenof. Pamětech
(sr~. i 38 B). - Avaavias) Antifon, Nikostratos, Theo
dotos a Paralos jsou jinak neznámi. Aischines, s~n L;:s~
niův žák Sokratův, zvaný Sokratovec (na rozdll od rec
nika'Aischina), napsal sedm filosofických dialogú,v: nich~
věrně podával učení Sokratovo. Také on byl pn ~mrtI

Sokratově jako Epigenes, jemuž Sokrat~svdoporu~oval
kdysi větší péči o tělo (Xen. Apomn. 3. 12),] ez zanedbaval.
Theages nemohl býti pro slabé zdraví státníkem, proto
se věnoval filosofii. Podle něho nazván ·dialog Theages,
neprávem připisovaný Platonovi: ~. Toivv~v) d~le~ Po
třech otcích s třemi syny se uV2de]l bratrl. - éXéIVOS)

zemřelýTheodotos by ho nemohl již uprositi (xa'l7aoé'ťj{}éÍ'ťj

<Xv), t. fl~ uaT'ťjyoQé~V EflOV. - Jl.oéÍflavTos] , b!,atr Pla
tonův, jeden z hlavních mluvčív Platonově State. Apollo
doros vznětlivÝ mladík a vášnivý pHvrženec Sokratův,

vypr~vuje o ř~čech v Platon~vvě .Sy~posiu. v--:- oinoa!)
Platon spisovatel přímo dosvedcu]e, ze byl pntomen pn34
přelíčení(srv. 38 B). - EYW na(?axwQw,) t. ai')'~0T?V {Hlfla'l7O S,
s ironii. Sokrates ví, že lVIeletos nenajde svedku, proto mu
chce přepustiti část z doby, jež mu byla vyměřena k ob- B
hajobě. - 'l7dX' av -t6yov ĚXOléV] mohli by něco říci, měli

by snad důvod proto (že mi pomáhají).

XXIII.

EléV of;] obvy,klý přec?od ke ~o~cvi !eči. ~ ~XéO,~V] C
asi, proneseno s vyrazem, Jako by ]este Jednou prehhzel
svou obranu. - cl o flÉV] přesněji ou aVTOS flÉV (že on
sám), k čemuž dále protiva EYW oÉ. - natoia . .• dva-
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fh(3aaáf1EVOS] zlozvyk ten persífluje Aristofanes ve
Vosách, kde souzenému psu maji pomáhati ubohá štěňata

slzami a kňučením ke vzbuzení lítostí. Napodobil to Ra
cine v Les Plaideurs. - E}"Er;{}Eir;] aby došel slitováni,
aby vzbudil co největší soustrast. - EYW otl Sokrates
i zde vystupuje jako reformátor, on obžalovan~' chce vy
chovávati soudce k povinnosti. - xai wVTa] = xaínEf?-
ÚJS civ OÓSW,Ul] t. TOlS noJ.20ls, vztahuje se k TOV l!axaTOv.
Sokrates nepovažuje smrt za největší nebezpečí. - av{}a
oÉaTEf?ov] poněkud pyšněji, odmítavěji (se možná ke
mně zachová). - aVTOlS TOVTOlS] neutrum, že Sokrates

D chce b~'tí lepším než on. - ovn dslCv] nevěřím, že tomu
tak jest. - fl o' ovv] přejímá znova fl olí, pakli přece. -
EntElXm = EtXÓw. -- noV] asi, pravděpodobně, řečeno

s ironií, rovněž TlVES xai olxElol; nepotřebuji vaší sou
strasti, jako bych byl bez rodiny. S humorem se pak do
volává Homérov~Tch slov. -. TO TOV 'Of1líf?ov] t. EaTív,
právě tento výrok Homérův (se hodí na mne), právě, jak
dí Homér. Ov yaQ dno oQVÓS Eam na2aupáTOv 0'110' dno
nhf?r;S, praví Penelope k Odysseovi (Odyss. 19. 163),
jehož nepoznává a po jehož původu se táže s narážkou
na pověst, že pralidé vznikli ze stromů nebo z kamenů. 
flElQáxlOV] čtrnáctiletý neb o málo starší syn slul Lam
prokles, druzí dva Sofroniskos a Menexenos. Tento byl
při smrti otcově ještě nemluvně. - av{}aolSÓf1EVOS] klid
Sokratův při takovém nebezpečí by se mohl zdáti vzdo-

E rem, pýchou (a opovržením). - dU' fl f1Év] Sokrates chce
uvésti dva důvody, ale první důvod nepřichází v úvahu,
proto jest krátce odbyt (&220S 26yoS, El = to jest jiná
otázka, zda) a přejde se hned k druhému podstatnému
(o' ovv). - TOVTO TOvvOf1a] t. aocpos 2ÉYEa{}al. - OEOOY-

35 f1ÉVOV YE] jest všeobecné mínění. - OtacpÉf?Elv] lišiti se
(vždy něčím dobrým, tedy) vynikati nad jiné. - OTav
UQívwvwt] před soudem. - @S olof1ÉvovS] ježto, jak mys-

B lim, se domnívali. - of] = OVTOl. - .;4{}r;vaíwv] gen.
celkový, výteční mužové v Athénách. - TOVS ooxovvras]
vztahuje se k iJWiS a jest logickým podmětem. - EntTQÉ
nEw] t. f;f1lV TOVTO nOlElv. - oQáf1aTa] (tyto plačtivé,

srdcelomné) výstupy, scény.
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XXIV.

XWQíS] nehledíc k (dobrému jménu). - ovaÉ] zápor C
opakován z předch. ovoE oíxalOv a v překladu ho není
třeba. - anocpEvYElV] uniknouti žalobě, býti osvobozen
(k vůli prosbám). -- oloáaxElv] poučiti důvody, vyložiti,
jak se věc má, a tak přesvědčitisoudce.-:mraxaf?ísw{}wj
udělovati (právo) jako projev přízně, jako milost, souditi
podle přízně, obětovati právo přízni. - ov] patří k ÓftúJ
flOXEV a pro dúraz postaveno za slovo. Příslušná část pří

sahy zněla asi takto: 'ljJr;cpLOD,IlW xau'! TOVS VÓfwvS xai Ta
'ljJl)cpía/taw TaV OJí/lOV <[;Ov.;4{}l)vaíwv xal T17S (30v21)s Tíi~

nEvwxoaíwv, nEQi 6' iJJV Civ VÓf10l f1iJ wm YJ'Wfln Tll
oluwouhn xcú OVTE XáQlTOS EVEU' oih' ĚX{}Qas. - ll/des]
t. TOVS ďYWVt!;OflÉVOVS vůbec. - a22wr; TE . .. náVTúJS D
xaí] obzvláště když již, když již beztoho (což zesíleno
ještě slovcem flÉVTOl = vero a Vll Llía] jsem obžalován. _.
UV oE'ia{}at] prošením, ve spojení s (3tasoíf1r;v jakési oxy
~oron, ale i neodolatelné slzy mohou donutiti k určitému
jednání. - {}EOVS] pro dúraz položeno v čelo věty a od
loučeno od dvat; 1Jf1as patI-í k oloáauOlf1l. - dTEXvwS]
patří ke xaTr;yoQolr;v. - VOf1íSw] t. {}EOVr;. -- Pak mí
sledovala porada soudců a hlasová.ní, Sokrates uznán za
vinna 281 hlasy, kdežto 220 soudců hlasovalo pro nevinu.
Ježto šlo o dywv Tlf1r;TÓr; (trest nebyl stanoven zákonem),
měli soudcové rozhodnouti o výši trestu podle návrhu
žalobce (Tlf1iia{}at) a obžalovaného (dvTlTl,uaa{}at). Me
letos již v žalobě navrhl trest smrti a odsouzený nyní po
dává a odůvodňuje svůj protinávrh.

XXV.

TO f1i) ayavaxTElV] í'ečník jest si jist, že hude odsouzen
k smrtí, proto tím více imponuje jeho božský ~lid. Abso:
lutní infinitiv postaven napřed pro důraz a Je vlastne
podmětemk avf..t(3á22ETal (že se nehněvám,k tomu mnoho
přispívá). - ual ovu dVÉ2nwTov] místo ual TOVTO, OTl36
0'111'. .. Sokrates pronášeje novou myšlenku nepřidržuje

se logického rozčlenění věty. - OVTW naQ' ó2íyov l!aw{}at]
t. TOV YEyovóra dQt{}f1óv, že rozdíl obojích (bcaTÉQWV)
hlasů bude tak nepatrný. - TQláuovra] přesněji 31 hlas.-
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naVT~ oij20v TOVTO] ironickým sofismatem dokazuje Me
l~tOVI, .že z .28v1. hl~sů na něho připadají pouze 93 hlasy
(zalobcl byh tn), ze tedy nedosáhl ani poUebné pětiny

hlasů a ~e má z~p!~titi pokutu 1000 drachem (pokutou
tou se melo zabramtI lehkomyslnému podávání žalob).

XXVI.

B U,ltctTat] t. T~V oi'Kl/v SaváTov, navrhuje mi trest
smr~i. - vltl~] ~at. ,eti:.k~. - TijS a~iasl t. oi'Kr;S nebo
U,Ul/S, z~slouzeny: na~ezl~Y trest. - naSúv] smrt, vy
~nanstVl nebo vezem, anoTElaat peněžitou pokutu. 
du faSwv] = jednoduchému ou, protože, jako Ti {-taSwv =
proc (vlastně na podkladě jakého poznání, co mne to na
padlo, že ... ). - iJjvnE(J ol n0220i] doplň Ent{-tE2oVVTat
z a{-tE2Ijaas. - 'Kal TWV d22wv a(JXwv] nepřesně, neboť

or;{-t.r;yoQia (post,av,en,í vedv~ucího státníka) nebyla vždy
sp~Jen~ se zas~avan~m nejakého úřadu. - aVVWf-lomwv
'Kat aTaaEwv].splknutI a ",,-zpour, stranického života, který
~e v posledn~c~ l~tech ~~lk~ peloponeské a později pro
~evovalv z~kl~dam~ pohtlCkych klubů (ÉTat(Jia), do nichž
nyl mo~ny,pr~stupjen po složení přísahy (proto spiknutí),
~. stran~ckymlsporyv' ~?krat~s ~ds,uzuje tehdejší politi~ký
ZIVO~ a Jev~o slova svedCl o zmene nazorů od doby Solonovy
k~e~y~~nz?v~lpod tvr.estem atimie, že každý občan musí

C byti pnslusmkem neJaké strany. - EntEtUf:aTE(JOV] =
{JE2Tiw. - EVTaVSa] adv. klidu u slovesa pohybu místo
EVTav&ol. - lwv] nadbytečnévedle fla v názorném líčenÍ.

- 6JS irw rp'IJ{-tt] jak já tvrdím (vzhled~mksuperl. {-tEyiaTr;V).
- {-tr;ÓEVOS] neutrum. - {Jé2uaws 'Kal CP(JOVt{-tWTaTOS]
pr.o Sok~a~a. nerozlučn~ spojeno. - aiJTijS TijS nó2Ews]
(~jednatI Sl Jasno) o vmtřní podstatě státu (na př. o po
vmno~tech občanů) dříve než o vnějších jeho stránkách
(na _pl'. o boha,tst;í .a slávě). - uf-laaSat] = zde avu-

D u{-taaSat. - E{-tOt] Ihned charakterisováno slovy avo(Jl
rr;évr;;t EVE(JyéTV (= 8S EVE(JYETEl, zasloužilý). ~ OVTWS,
wS] ws po kompar. = ij (srv. 30 A). - n(JvTavEicp] nasev.
sva~u ~~r~po.le/ kde b~l státní krb (uotV'YJ ÉaTÍa) a kde
byh hostem CIZI vyslancI a občané zasloužilí o obec' tak
vítězové v závodech 0lympijsk5'ch tam byli žive~i na
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státni útraty až do smrti (na(JáatTOt, později aEÍatTOt). 
lnnw] závodní kůň, ~vvw(JiS dvojspřeží, SEVYOS čtyř
spřeŽí. Sokrates úmyslně jmenuje tato vítězství, ježto ví
tězství při nich nezáviselo výlučně na jeho námaze. A jest
pošetilé přidávati ještě něco bohatému, který si může
vydržovati závodní stáje (T(JOcpijS OVOEV OElTat). 
'02vf-lniaatv] v závodech olympijsk)'ch, jež konány kaž
dého čtvrtého roku jako panhellenské národní hry v Olym
píi u Pisy v Elidě k poctě Diově.

XXVII.

naf!anl,r;aiws . . , wanE(J] srv. 34 C. - anav{)a~ISó- 3i
{-tEVOS] vysvětlení předchozího (totiž .. ,), - Éuwv Eívat]
absol. inf., dobrovolně, úmyslně. Zde obsažena základní
věta Sokratovy morálky. Nikdo nehřeší dobrovolně, vě
dění odstraní všechen hřích. - ó2iyov X(Jóvov] každé po
učování vyžaduje času, ale pak má jistý úspěch (inEÍaSr;TE
Civ). _ ii-t-totS] jako ve Spartě, kdežto v Athénách musilo
býti soudní řízení před porotou skončeno v jednom dni
a odvolání nebylo možné. - o /pr;{-tt] ojest akusativ. -- B
f}-tw{-tat . . , OVTWV] = E2w{-tat (Tt) 'COVTWV TWV X(luWV,
li E'V olo' ou uauá EaTtV; atrakcí relativa zasaženo
i participium; EoíJ olo' ou pokleslo k platnosti adverbia,
jak dobře vím. - TOV U{-tr;aá{-tEvos] = ual T[VOS Tt{-t'Ýjaw- C

{-tat, t. E{-tavTijj. - OOV-tEvovTa] jako, otrok, ,nebo~
ztráta osobní svobody se rovná otroctvI. - aEt] byh
voleni na rok a vězeň se po každé musil podrobiti jejich
povaze a náladám. - 'COlS EVOE'Ka] úředníci, kteÍ'Í do
zírali na vězně a vykonání poprav. - oEMaSat] doplň
'Cov. - onE(J vvv o~ ě-teyov] že jest to .O?V-tEV~,W, neb,oť
nevyjdu z vězení pro nemoznost zaplatitI. - wws ya(J]
vskutku lze připustiti, že protinávrh Sokratův na vy
hnanství by byl schválen. - ota'C(Jt{Jás] besedy, roz- D

mluvy. - ii(Ja] ovšem, ironická otázka. - ua-tbs···
Ó fJio~] ironické. - d2A1'Jv E~ Ci2Ar;s] město v~měňo",,-ati za
město, jíti z města do města a vždy zase býti vyhnan. 
a'K(Joáaovwt] neobyčejnou přitažlivost Sokratovu na
mládež líčí Alkibiades v Plat. Symposiu. -. ol' aVTovs E
'COVTOVS] právě s ohledem na mládež, pro mládež. Otcové
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a příbuzní ho budou považovati za svůdcemládeže a právě

pro tu mládež ho vyženou.

XXVIII.

17fttV] dat. etick)r. - t~d,'twv] ve vyhnanství. Sokra
tes řekl pí'ed chvílí (C), že by ho soudcové asi odsoudili

38 k trestu vyhnanství, a nyní to znova opakuje. - 'l'ovTÍ] =
wino a patří k nElCfat. - wS fl(?WVEVOW';V({I] jako bych
se stavěl hloup)'m, skromn)'m. - xaí] náleží k {lÉytCfWV
dya,'tóv, zároveú, dokonce, vskutku též.... - ó oÉ]
závisí ještě na on. - dVéshaCfws] v akt. smyslu, bez
(takového) zkoumání není život životem. - wiJw O' sn]
anakolutické závětí k táv T' av 2Éyw. - fl {lEV yáQ]
odúvodúuje nevyslovenou myšlenku: Vězení a vyhnanství
jsou pro mne zlem, proto si je navrhnouti nemohu, peníze
však nemají pro mne ceny (srv. dále OVOEV av t(32á(31jv).-

B 1JiJV oÉ] doprovázeno pokrčením ramen; doplú ov OVVaflal
waov'l'wv X(?1jflá'l'wV uflijaaa,'tat, místo čehož následuj e
jen důvod ov ya(? sauv (aposiopesis). - él fli; a(?a] =
nisi forte (srv. 17 B). - flvav] = 100 drachem, asi 550 Kč.

- 1I2á'l'wv] srv. 34 A, druhé svědectví, že byl osobně

u soudu. - K(?Í1'wv] o něm a dalších srv. 33 E, 34 A. 
tyyvaa,'tal] t. cpaaív z XEJ..EVOVCfl. - nflwflal] v zdánlivém
rozporu s předchozím waovwv uflwflal, ale Sokratovi
jest úplně lhostejné, zda platí tolik či tolik; soudce však
si tím na sebe pohněval ještě více. - Pak následovalo
hlasování o trestu a Sokrates odsouzen k smrti, počet

nepříznivýchhlasů vzrostlo 80. Tu se ujme Sokrates ještě

jednou slova, aby s filosofickým klidem, který svědčí

o jeho neohroženém a velikém duchu, ocenil význam
a průběh soudu.

XXIX.

c Ov noJ..J..ov E1'EJťa X(?óvov] pro nedlouhý čas života
(který mně ještě zbývá do smrti). Výtka ta jest tím jí
mavější, že jí Sokrates neužil v první části své řeči, kde
by byla jistě působila na výsledek hlasování. - ovofla]
špatné jméno, špatná pověst. - alTíav] SXElV = pasivum.
k aluaa,'tal, proto vnó. - TOVTO] t. má smrt. - Ti;v r;J..odav]
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blíže vysvětleno větou s ou, že daleko pokročil v životě

(wv (310v gen. celku). -.:... á'navw] t. uai 'Ta ctl'axww D

všechno možné, k čemuž Sokrates připojuje nOlélv, ježt~
myslí na prostÍ'edky, jichž užívali obžalovaní, aby vzbudili
soustrast (srv. 34 C). - wan] o zamÝšleném účinku J' en

b • "'a y. - ual WV fli; t,'tÉ2élV] nehledí se již na závislost
na dnoqí'f (anakolut), a protože jsem nechtěl. - ,'tO 1)

VOVVT~S ::É flOv] vxsv~tluje ol' av ijoww 1/V UXOVé/V (g~n.
flov zavIsly na axovélv). - Ul'EJ.éV,'té(?OV] = dváSLOV E

" Q' "] t " ,é/';EVlIé(?~V. ;-- é~.élVÚ)S v • an~/,oyl)aaflEvos· - fli; ov] = 39
OéOla, {l1j ov, bOJlm se, ze nem, snad není. - ,'tdnov &a- D

váwv ,'tél] aliterace. - og:2(úv] a wcp21)xÓTéS, úmyslná
:měna časů; soudci, kteÍ'Í odsoudili Sohata, jsou na věčné

c~~y poznamenáni. - floX&1j(?íav] výtku špatnosti a
knvdy. - U{l17flau] (nemohu ujíti) rozsudku (a oni také
ne). - CfXElV] = YEvÉa&at, tak se musilo státi; proneseno
s mužnou resignací o platnosti vyšších zákonů božskÝch
podle kt~rých starý člověk podléhá smrti, rychlý hÍ'ÍŠník
spatnosti. _

XXX.

1" To OE {lé'l'a wV'Ta] a nejdříve, a nyní. - Ěvwv&a, Ěv C
({I] tam, v tom okamžiku života, kdy .... Jest prastará
v~ra, ž~ d~še v ~kamžiku smrti, kdy se odlučuje od těla,
prekonava hramce prostoru a času, vidí vzdálené věci

a pÍ'edpo;rídá budoucnost. - TJ orav ĚflE anEx'T6vau]
brachyloglcky místo 1] 'l'OlaVT1jV uflW(?íav, orav (akus.
obsahu k.dnEUT?Vau). 'l'EUflw(?1ja,'tE anouuívovuS, než
trest smrti, k nemuž Jste mne odsoudili. -- ĚvavTíov]

doplněk k dno(3ijaéwl. - uvá] patří k ĚnwxijaElv. _
aVT1j r; dnaJ.J..ayij] t. TOV oloóval SJ..EYXOV TOV (3íov. - D
EuEÍV1j] vys~ětleno následujícím fli; UOJ..OVELV atd. Věštba
Sokratova Jest v úplné shodě s jeho mravním požadavkem,
aby člověk byl co nejlepší. Také se splnila, neboť se vy
tvořila veliká škola jeho stoupenců, jež sama o sobě svědčí

o ohromném jeho významu. - onws SCfWl obecný podmět

(člověk). - dnaJ..J..áT{Oflal] t. VflWV (jež doplú z V{llv), E
odcházím od vás, jsem s vámi hotov, domluvil jsem
s vámi.-

Platonova Apologie. 6
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XXXI.

vnÉo] = nEDí. - EV (;J] zatím co jsou zaměstnáni
" " ] "(daxoAiav ťiyú'Lm) tím, le .....- oí ~(JXOVTES uQXwv

jJamAEvs, p['edseda poroty, musIl napsatI rozsudek a na
říditi, aby oí f!vDExa (srv. 37 C) převzali odsouzeného. 
naoa,uEÍvau] porotci a obecenstvo se počínaj í rozchélze: i.
_ "OlCt,UVSOAOY17aat J místo Mívějšího OlCtJ..ÉYWSál, a by
naznačil, že bude vykládati o věcech mytick5'ch,nábožen-

40 sk<·ch. - Ti nou vOEi] co asi znamená. I zde Sokrates
ch~e proniknouti k smyslu věci. - i:J áVO(JES olKaawi]
zde po prvé užito toh;to oslovení. -'- II palJUx17] = TU
Oat!lÓVWV věšteck\' hlas. - EV TW X(JÓV(u navTi] a návv
nvxv~ (v~lmi čast"ý) i dd označ~jí důr~zně pravidelné
ozvvání se vnitřního hlasu, jež se vždy osvědčilo. - návv
En'l a!ux(J0IS] = Enl návv a!uK(JoIS Na př. v Euthyde~u
(272 E) zadrží daimonion Sokrata, když chc~ povstat~ s~

sedadla (pak ovšem měl příležitostrozmlouvatI se slavnymI
sofisty Euthydemem a Dionysodorem). - !li] o(JSWS
noáSElv] učiniti špatný krok, jenž by mi způsobil škodu.

B _: ď] jest také podmět k pasivnímu vOflisETal, -, 2tYOVT~
flEWSV] uprostřed řeči. - nE(Jl av~i]v Ti]V. ,:Qa~~v] přI
(celém) samotném přelíčení, i!(JY41 o Jednothvem cmu. -

C vnoAafljJá11ÚJI indikativ. - ovx i!aS' onws] = ovoaflws·
11flEl S] zdvohlým "my" míní i sebe, ač z dl'ívější ['eči
patrno, že nepokládal smrt za zlo. -' dyaSov n(JáSEw]
dyaSov nEÍaEaSal. Důsledkem správného jednání jest
blaženost. --,

XXXII.

aVTÓ] = TO SV!l/3E,8I]KOS TOVTO. - olov] = TOlOVroV,
olov 'lOV TESVEWTa WI]OEV dval fl17o' lXElv, že mrtvý jest
asi tolik jako nic. To jest názor Homéri'lv a asi většiny

soudců, pokud na ně nepůsobily eleusinské mysterie. -:
KaTá nt AEyóflEva] jak se nám říká. Že se duše stěhUJe,

nebyla obecná víra, nýbrž nauka některých sekt (na pl'.
Orfiků), již převzali někteří filosofové j. Pythagoras, Em
pedokles a zvláště Platon. - Tfí 'lf!vxm pro duši. - dul

D druhv člen rozluky fl l' a0. - vnvos] hlíže určeno větou

s En;loáv = TOIOVro; vnvos, wm:E. - EYW ya(J av olflal]
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počátek závětí, přejato dále ještě jednou slovy ol!laJ av;
rovněž OI:ol opakováno dvakrát. - aXE1f.áflEVOV] po zralé
úvaze. - ,ull ou] elipticky místo !l11 fl'nw, ou, nechci hci,
ať nedím, že .... -. flÉyav jJWH.Ua] štěstí a moc krále per- E

ského se staly příslovečn~mi u Řeků. -- Eva(Jll't,luíwvs]
ironick~' v~Taz prosté mluvy, lehko spočítatelné, t. j. málo
(ÓJJyaS). - aVTóv] opakuje nadbytečnč podmět z3vislé
věty (fl' uva). - nQós] ve srovnání s ... , Prirovnúní není
vhodné, neboť štěstí hlubokého spánku si uvědomujeme
teprve při probuzení, a to jen tehdy, cítíme-li v sobě jarost
a sílu. - xÉ(JOOS AÉyú)] t r(J1J {Mvawv. - ó ncZs X(JúvosJ
veškeren čas, celá věčnost není o nic deEí (0130EV n2Eiwv)
než .... - El o' a0] místo fl'u OÉ, přejímá fl'u v 40 C.
Ta 2ÉYÓ,llEva] co se vypravuje (o podsvětí, jest podle So
krata zase jen lídské podání). - TWV cpaaxóvTwv OlxaaTW1' 41

dvwJ = TOVTWV, Ol cpáaxovaiv Elvw olxaaTai, tak zva
n~'ch soudců. - oo,ásElv] soudwvé v podsvětí rozsuzují
pouze spory mezi stíny, teprve podle pozdějšího podání
měli úkol souditi lidi přicházejícído podsvětí a přidělovati

jim odměny a tresty. Minos, syn Diův a Europin, král
krétský, jeho bratr Rhadamanthys a Aiakos, starý král
a zákonodárce aiginsk~', jsou obyčejně jmenov{ni jako
soudcové v podsvětí. K nim phstupuje ještě Triptolemos,
heros eleusinský a zákonodárce athénsk~', který měl, jal<
svědčí obrazy na vázách, vytlačitiMinoa, nepHtele Athén,
z jeho čestného postavení v Hadu, zde však jest jmenován
vedle něho. - 'O(JcpEi] Orfeus a Musaios, mytičtí pěvci,

žili prý před básníky Hesiodem a Homérem. -- Enl nóaČJ!]

jak vysoko by si cenil, co by za to dal. - lflOlYE Kal aVT4J]
právčpro mne také, neboť jsem byl nespravedlivěodsouzen
jako Palamedes a Aias. Odysseus se nechtěl zúčastniti

v)'pravy k Troji a předstíral šílenství, aVĚ,ak Palamedes
z Arga odhalil jeho přetvářku.Proto Odysseus ho u Troje
nařkl ze zrádného spojení s Priamem, ukryv v jeho stanu
zlato a podvržený dopis Priamův, načež byl Palamedes
od Řeků ukamenován. Aias, syn salaminského krále Tela
mona, se soudil s Odysseem o zbroj Achilleovu, podlelmuv
v zápase zešílel a sám se. usmrtil. -- dvuna(JajJáA201'U] B

t. pol (z i!,lWlYE). - TO flÉYWTOV] t. EaT} TÓOE, k čemuž

pam aposice oláYElV E(JEVVWVW TOVS EKEI. - ESf1;ásovw]
{j *
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Sokrates humorně tvrdí, že aní po smrti neustane od svého
zamilovaného zkoumáni lidi. - TOV . .• dyayóvra] po re
cich nespravedlivě odsouzených jmenuje Sokrates muže
obzvláštní duševni velikosti, Agamemnona, mocného krále
mykénského a vrchního velítele výpravy trojské, lstivého
Odyssea, vládce ithackého, a prohnaného Sisyfa, krále
korintského. Zkoumati moudrost těchto hrdinů bylo by

c pro Sokrata neobyčejným potěšením. - p,V(!iovS av TIS
fllWI] = ovS av uS dnol, opuštěna závislost na ESfTáa[u.
- dW1Xavov fvoalp,ovias] nemožnost, přemíra štěstí, ne
výslovné štěstí. - rovTOV] t. rov ESfTáSfIV. Zase tvrdi
Sokrates s humorem, že nikoho neodsuzují k smrti; nebylo
by to nic platné, protože tam již není smrti. -

XXXIII.

D d2fj{}ÉS] doplňkové, jako pravdivé. - dno '[Ov avTO-
fláTOV] samo od sebe, náhodou; podle Sokrata není ná
hody, nýbrž rozum a zákon vládnou vším na světě. 
dnfjA2áx{}al ?lQayp,áTw1'] vysvobozeníze starostí, z trampot
vezdej šího života. - (JÉ2uov nv] imperf. se zřetelemk době

rozsudku. - TO afJ!IElOV] = TO oalp,óvLOV, TO flw{}os
YfvÉa{}al, srv. 40 B. - uaÍTol] ovšem že. - olóp,fvol] za-

E m)'šlejíce, srv. 30 ev a n. - 2vnovvus] t. avrovs. 
aUov TOV] t. ufliJS. Reč končí opakováním základní věty

42 Sokratovy o ÉntflÉAfla 'l/JvxiJS. - nfnov{}ius {aop,al] stane
se (po právu mně i mým synům). - nQayp,a] obecně ře

čeno, věc (= los, osud). - n2ijv 1]] pleonastické, leč jen.
Sokrates, odsouzený pro nevěru, končí doslov slavnostním
jmenováním boha a uznáním jeho svrchovanosti. -
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Poznámky k textu.
Při úpravě textu vzato za základ vydání Jana Burneta

(Platonis opera, Tomus 1., Fasc. 1., Oxford, Clarendon
Press 1927). Úchylky jsou vyznačenytak, že předzávorkou
jest čtení Burnetovo, za ní čtení tohoto vydání, při čemž

se nepl'ihlíží k různostem orthograficki'm a interpunkci.
18 B vaTf!?ov] vaTf!?a. - návra] anavra. - e {VLOl]

{VLOL o' iJp,CJV. - 19 e rpfvYOtlU] rpVYOlp,1. - D Ilá!?TV!?as
os aD iJ,llÚJV] l.lá!?TV!?as o' aťnovs iJIIWV. -- 20 e EYiu yoDvj
EY(;) oVv. - 21 B 01)] os. - 22 B ovv av] oVv. - E dno
X!?VnTfIV] dnÉx!?vnuv. - 23 e OVX aiJTolS] d22' OVX aiJ
TOlS. - 24 A ať.nols TOVroIS] TOlS aVTOls. - B dya{}ov
ual] dya{}óv Tf xal. -. dn020Y1laaa{}al] dn020Yfla{}w. 
D nAfÍaTOv] noUov. - E ol os] OtOf ol. - 25 D vÉOVS]
VfúJTÉ!?OVS. - 26 e TovTowl] roVTOIS. - 28 A alQfl]
al!?11au. - B aIQ1]afl] aIQ1]auv. - l'aúJS av] l'aúJS o' av
nÓTfQov] nÓTfQa. - e TOVTO] ravra. - 29 B xahot] xal
TOiJTO. -fl ual dya{}a] fl dya{}a. -E dWpW(Jr;T1]an] dp,gJw
(J1)Tfj.- 30 C Éáv p,f] ECW Ép,s.- D oiJTOal vvv] oi5roS VVVL.
E yáQ IU'] raQ Ép,e. - 31 B návTúJv] ánávTúJv. - 32 A
ol) ILO!.] 01] p,ov u~ Ep,ol. - d22a xav] ap,a xav. - W
avoQéS J!{}1)VCllOI] w JWr;valol. - B É(JovAfvaaa{}é] E(Jov2éa
{}f. - 33 A ovS 01)] ovS ol.- Ént{}vp,ot] Ent{}Vp,fl.- e wavo
(lfS J!{}r;valOt] w J!{}r;valol. - 34 e TáZ' av ovv] TáZ' ODV.
- D iJflS Yf] vlflS. - 35 A up .2úJXQáTr;] TO .2úJXQáTr;. 
OlagJÉQfIV] olagJÉQflv uvl. - 37 A w avoQfS J!{}r;valol]
w !A{}1)Valol. - B oloá u] 01O' ou. - e w avoQfS J!{}r;
valot] vypuštěno. - D w avoQfS J!{}r;valol] w J!{}r;valol.
- oVTol flf] oinol Ep,e. - E Oe xal] TE uaI. - 38 B iJfllV
nov] iJp,lV. - e fl yovv] fl ODV. - D w aVO!?fS 'A{}r;
vaiol] w aVO(?fS. - v/úv p,sv] iJfllV. - 39 B Éyw u]
{YúJYf. - C fl'Qyaa{}f] flQyáaaa{}f. - D ov ua2ws] ovu
0Q{}(I)S. - 40 B TavTr;V] aVT1)v. - dTf oij] du. -' E fiat

návTfS] flatv anavTfS. - 41 A TovTúJvl] TOVTúJV. -- TOVS
ws (21){}wS] '[Ovs d2fj{}wS· - É,'tt2w] {}É2w. - 42 n2ijv
fl] n2ijv fj. -
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