
stanovisko akademikov, aby sa zdalo, že nielen vysvetľuješ, ale aj poznávaš,
že pravdu nemožno postihnúť. Medzi nami ide teda o otázku, či je podľa
ich argumentov vierohodné, že nič nemožno poznať a že s ničím neslobodno
súhlasiť. Keď to dokážeš, rád ustúpim. Ak však budem môcť dokázať, že
je oveľa vierohodnejšie, že sa múdry môže dopátrať pravdy a že sa súhlasu
nie vždy treba zdržať, nebudeš mať, myslím si, dôvod, prečo by si nemohol
prijať môj názor. Keď s tým súhlasil on aj ostatní prítomní, pod rúškom
večera sme sa' vrátili domov.

" I

TRETIA KNIHA

L 1. Keď sme sa po rozhovoroch, ktoré obsahuje druhá kniha, nasledujúci
deň usadili v kúpeľoch, lebo bolo dosť zamračené a nedalo sa vyjsť na lúku,
začal som takto: Myslím, že ste dostatočne vybadali, o akých otázkach
sme sa rozhodli dišputovať. Ale skôr než sa pustím do jednotlivých častí,
ktoré patria k ich vysvetleniu, vypočujte si, prosím, láskavo niečo o našich
názoroch, o našom živote a našich začiatkoch, čo tiež súvisí s vecou. Nazdá-
vam sa, že naše úsilie nie je ani malé, ani zbytočné, ale potrebné a nanajvýš
významné, totiž hľadať pravdu veľmi usilovne; v tomto sme ja a Alypius
zajedno. Lebo všetci ostatní filozofi si mysleli, že ich mudrc ju našiel, i aka-
demici tvrdili, že ju ich mudrc s veľmi veľkou námahou musí nájsť a že
to ustavične robí; ale pretože je pravda alebo skrytá, alebo nezreteľná
a nejasná, múdry sa v živote riadi vierohodným a pravdepodobným. To
ste zistili aj na vašom predchádzajúcom rokovaní. Keďže jeden tvrdil, že
sa blaženými stávame nájdením pravdy, druhý zas že len jej usilovným
hľadaním, ani jeden z nás nepochybuje, že pred touto činnosťou nijakej
inej nesmieme dávať prednosť. Preto, ako sme podľa vás strávili včerajší
deň? Vy ste sa aspoň mohli venovať svojim záujmom. Lebo aj ty si sa,
Trygécius, obšťastňoval Vergíliovými básňami, aj Licencius strávil deň skla-
daním veršov; láskou k nim je natoľko omámený, že práve kvôli nemu
som chcel podnietiť túto rozpravu, aby v jeho duchu pod jej vplyvom
filozofia (lebo teraz je na to čas) zaujala a zabrala väčšiu časť než básnické
umenie a ktorákoľvek iná veda.

II. 2. Prosím vás, neľutovali ste nás, že zatiaľ čo sme sa včera uložili
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na odpočinok tak, že vstaneme iba kvôli odsunutému problému a mcomu
inému, odrazu sme museli vybaviť toľko rodinných záležitostí, že sme boli
nimi úplne zaujatí a mali sme pre seba sotva dve posledné hodiny dňa?
Preto som bol vždy toho názoru, že múdry človek už nič nepotrebuje; lenže
aby sa stal múdrym, potrebuje na to osud (kn. 1, Retract., kap. 1, č. 1):
ak by sa Alypiovi nevidelo niečo iné. Nato on odpovedal: Koľko práva
pripisuješ osudu, zatiaľ dosť dobre neviem. Ak myslíš, že na pohŕdanie
osudom je potrebný sám osud, v tom som zajedno s tebou. Ak však osudu
prisudzuješ iba to, čo môže uspokojiť potreby tela, len keď on chce, ja to
tak nemyslím. Alebo je totiž dovolené, aj keď sa osud vzpiera a je proti
človeku, ktorý ešte nie je múdry, ale len múdrosti žiadostivý, užívať veci
podľa nás nevyhnutné pre život, alebo treba pripustiť, že aj v živote
múdreho on vládne, pretože ani múdry človek nemôže byť bez toho, čo je
potrebné pre telo.

3. Tvrdíš teda, povedal som, že šťastie je pre toho, kto sa usiluje
o múdrosť, nevyhnutné, no popieraš to, pokiaľ ide o múdreho. Nebude
od veci, povedal, ešte raz to zopakovať. Preto sa teraz aj teba pýtam:
Myslíš si, že šťastie nejako prispieva k tomu, aby sa ním pohŕdalo. Ak si
to tak myslíš, potom podľa mňa ten, čo túži po múdrosti, veľmi potrebuje
šťastie. Nazdávam sa, povedal som, že práve šťastím sa stane takým, že
ním bude môcť pohŕdať. A nie je to ani nezmyselné: lebo tak potrebujeme,
kým sme malí, prsia, ktoré spôsobujú, že neskoršie môžeme bez nich žiť
a byť zdraví, Naše názory, povedal, ak sa nelíšia v chápaní duše, možno
zladiť. Niekomu by sa mohlo zdať správnym rozlišovať, pretože pohŕdačmi
šťastia alebo pŕs nás nerobí šťastie alebo prsia, ale čosi celkom iné. Nie je
ťažké, povedal som, použiť nejaké iné prirovnanie. Lebo nikto nemôže bez
lode alebo iného dopravného prostriedku, či celkom bez všetkého - aj
keby sa nezľakol Daidala - alebo bez nejakého na to prispôsobeného pro-
striedku či bez nejakej tajomnej moci preplávať Egejské more, aj keby
nič iné nemal pred sebou, než prísť do cieľa. No len čo by sa mu to
podarilo, bol by ochotný odhodiť všetko a pohrdnúť všetkým, pomocou
čoho sa tam dostal. Práve tak nikto, kto chce prísť do prístavu múdrosti
na najpevnejšiu a najpokojnejšiu pôdu - aby som nespomínal iné ve-
ci ---.:aj keby bol slepý a hluchý, nemôže mať šťastie, lebo to, čo je v moci
šťastia, zdá sa mi nevyhnutným pre to, čo žiada. Keď to dostane, aj keby
si myslel, že mu chýbajú niektoré veci nevyhnutné pre telesné zdravie, je
jasné, že ich nepotrebuje preto, aby bol múdry, ale aby mohol žiť medzi
ľuďmi. Ba aj keby bol slepý a hluchý, povedal onen, právom by pohrdol
úsilím o múdrosť aj samým životom, kvôli ktorému sa múdrosť hľadá.

4. Keď je teda, povedal som, náš život, ktorý tu žijeme, v moci osudu
a múdrym sa môže stať človek iba za svojho života, nemali by sme azda
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priznať, že potrebujeme priazeň osudu, aby sme sa mohli dostať k múdrosti?
Keďže je však múdrosť, povedal on, potrebná iba živým a po zániku života
prestáva aj potreba múdrosti, nebojím sa osudu, že nezachová život. Lebo
preto túžim po múdrosti, že žijem, a nie preto chcem žiť, aby som túžil
po múdrosti. Teda keď mi osud vezme život, vezme mi aj príčinu hľadať
múdrosť. Nemám teda dôvod, prečo by som si kvôli tomu, aby som sa
stal múdrym, alebo vyprosoval priazeň osudu, alebo sa bál jeho prekážok,
ledaže by si predniesol nejaké iné dôkazy. Nato som odpovedal: Nemyslíš
si teda, že tomu, kto sa usiluje o múdrosť, môže osud zabrániť dostať sa
k múdrosti, aj keby neprišiel o život? Nemyslím si, povedal.

III. 5. Objasni mi trochu, povedal som, aký je podľa teba rozdiel
medzi múdrym a filozofom? Myslím si, povedal, že múdry a ten, čo sa
usiluje o múdrosť, li§ia sa iba ťmto: to, čo je u múdreho stavom, u toho,
kto sa o múdrosť usiluje, je iba túžbou. Čo sú to teda za veci, povedal som.
Lebo podľa mňa je medzi nimi iba ten rozdiel, že jeden múdrosť vie
a druhý ju túži mať. Ak ohraničíš vedenie, povedal on, skromnejšími hra-
nicami, už si celú vec jasnejšie vyslovil. Nech by som ju akokoľvek vymedzil,
pokračoval som, s tým všetci súhlasili, že nemôže jestvovať vedenie o klam-
ných veciach. V tomto, povedal onen, podľa mňa musím navrhovať obme-
dzenie, aby tvoja reč pre môj nerozvážny súhlas netriumfovala ľahko na poli
tej základnej otázky. Zaiste, povedal som, nenechal si mi nič, kde by som
mohol triumfovať. Lebo ak sa nemýlim, došli sme, o čo sa už dávno usilu-
jem, až k samému cieľu. Podľa tvojich naozaj jemných a správnych po-
známok, medzi človekom usilujúcim sa o múdrosť a múdrym človekom je
iba ten rozdiel, že jeden vedu o múdrosti miluje a druhý ju má, a preto si
neváhal nazvať vec správnym menom a hovoriť o stave. Kto sa však nič
neučil, nemôže ovládať nijakú vedu, a nič sa neučil ten, čo nič nepozná;
klamné však nikto nemôže poznať: teda múdry pozná pravdu. Že tú vedu
o múdrosti ovláda duchom, t. j. že je jeho stavom, to si už sám pripustil.
Bola by to veľká nehanebnosť, povedal, keby som chcel poprieť, že som
pripustil, že múdremu prislúcha hľadať božské a ľudské veci. No nevidím,
prečo sa ti zdá, že nejestvuje stav nájdenia vierohodných veci, Pripúšťaš,
povedal som, že nik nepozná klamné? Ľahko, odpovedal. Povedz, ak
môžeš, povedal som, že mudrc nepozná múdrosť. Akože, povedal, uzatváraš
touto hranicou všetko, aby sa mu nemohlo zdať, že poznal múdrosť? Po-
daj mi, prosím, pravicu. Lebo ak sa pamätáš, včera som povedal, že sa
toto stane. A teším sa, že som to neuzavrel ja, ale si to navrhol ty. Lebo
som povedal, že medzi mnou a akademikmi je ten rozdiel, že im sa zdá
pravdepodobným, že pravdu nemožno poznať, mne však, že ja som ju síce
ešte nenašiel, ale múdry ju môže nájsť. A teraz pretože som ťa svojou
otázkou, či múdry nepozná múdrosť, vohnal do úzkych, povedal si, že sa mu
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zdá, že pozná. A čo ďalej, opýtal sa. Lebo ak sa mu zdá, povedal som, že
pozná múdrosť, nemôže sa mu zdať, že múdry nemôže nič vedieť. Alebo
chceš tvrdiť, že múdrosť nie je nič.

6. Naozaj by som si bol myslel, povedal, že sme prišli k cieľu a ku kon-
cu, ale keď si začal hovoriť o praviciach, vidím, že sme veľmi rozdielni
a že sme sa dostali ďaleko. Včera sme totiž zdanlivo nastolili iba jedinú
otázku, že múdry môže dôjsť k poznaniu pravdy, a ty si to tvrdil, ja popie-
ral. Dnes si myslím, že som pripustil iba to, že múdremu sa môže zdať, že
dosiahol múdrosť v pravdepodobných veciach: no o tom, že táto múdrosť
je v skúmaní božských a ľudských vecí, nikto z nás nepochybuje. Pretože
zakrývaš, povedal som, si neodkryl; zdá sa mi totiž, že dišputujem už len
kvôli tomu, aby si sa pocvičil. A pretože dobre vieš, že títo mladíci ešte
sotva vedia rozlišovať, čo sa jasne a presne vykladá, zneužívaš neznalosť
sudcov, aby ti nikto nemohol protirečiť a mohol si hovoriť, ako sa ti páči.
Pred chvíľou, keď som sa spýtal, či múdry pozná múdrosť, odpovedal si,
že tak sa zdá, že pozná. Komu sa teda zdá, že múdry pozná múdrosť, tomu
sa nemôže zdať, že múdry nič nepozná. Toto sa nedá poprieť, ledaže by sa
niekto odvážil povedať, že múdrosť nie je nič. Z toho vyplýva, že si myslíš
to isté čo ja. Lebo mne sa zdá, že múdry pozná niečo a tebe sa možno
zdá, že múdry pozná múdrosť. Vtedy onen povedal: Myslím, že sa nechcem
cvičiť v duchaplnosti väčšmi než ty a čudujem sa, pretože v tejto veci sa
nemusíš cvičiť. Podľa mňa totiž, čo som azda ešte slepý, sa zdá, že medzi
"zdá sa, že pozná" a "pozná" je rozdiel, a práve tak medzi múdrosťou,
ktorá spočíva v hľadaní, a pravdou. Keď ich nebudeme rozlišovať, ne-
nájdem, ako sa doplňujú. Nato, pretože nás už volali k obedu, som povedal:
Nepáči sa mi, že toľko odporuješ. Alebo totiž ani jeden z nás nevie, o čom
hovoríme, a musíme sa pousilovať nebyť takými pochabými, alebo len jeden
z nás to nevie a nechať to tak alebo sa o to nestarať by bolo práve také zlé,
preto sa v odpoludňajších hodinách znovu zídeme. Lebo len čo sa mi
zazdalo, že sme došli k cieľu, zamenil si zbrane. Keď sa na tom zasmiali,
rozišli sme sa.

IV. 7. Keď sme sa vrátili, našli sme Licencia, ktorý nikdy netrpel
smädom, lebo ho uhášal na Helikone, ako dych tí vymýšľať verše. Lebo
skoro v polovici raňajok, ktoré mali u nás taký istý začiatok ako koniec,
ticho vstal a nič nepil. Povedal som mu: Želám ti, aby si si raz básnické
umenie, po ktorom tak vášnivo túžiš, dokonale osvojil. Nie preto, že by
ma tá dokonalosť príliš tešila, ale preto, lebo vidím, natoľko si preň za-
horel, že sa z tejto lásky dostaneš iba presýtenosťou, čo sa ľahko stáva
po dosiahnutí dokonalosti. Keď budeš dobrým p,evcom, mal by si, podľa
mňa, svoje verše vštepiť do našich uší, a nie ako tie vtáčiky v gréckych
tragédiách, čo zatvorené v klietkach spievajú slová, ktorým nerozumieš.
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Radím ti teda, choď a napi sa a potom sa vráť k našej škole, ak sa o teba
nejako zaslúžili Hortensius a filozofia, ktorej si už vaším rozhovorom obe-
toval naj sladšie prvotiny a ktorá ťa mocnejšie nadchla pre vedu o veľkých
a užitočných veciach než ono básnické umenie. No zatiaľ, čo si vás želám
priviesť späť do oblasti disciplín, ktoré zušľachťujú ducha, bojím sa, aby
sa vám nestala labyrintom, a takmer ľutujem, že som ťa od onoho búrlivého
rozletu odradil. Licencius sa začervenal a odišiel napiť sa, lebo naozaj bol
veľmi smädný a naskytla sa tak príležitosť vyhnúť sa mi, aby som azda ne-
povedal ešte viac a niečo ostrejšie.

8. Ked' sa vrátil, začal som za všeobecnej pozornosti takto: Je to tak,
Alypius, že sa nezhodujeme v jednej, podľa mňa veľmi jasnej veci? Ne-
možno sa čudovať, povedal, ak to, o čom ty tvrdíš, že ti je jasné, je mne
temné: lebo mnohé zjavné veci môžu byť iným ešte zjavnejšie, a práve
tak niektoré temné veci iným ešte temnejšie. Lebo ak je toto tebe naozaj
jasné, ver mi, že to, čo je tebe jasné, môže byť niekomu inému ešte jasnej-
šie; a zasa niekomu inému to, čo je mne temné, môže byť ešte temnejšie.
A aby si ma už viac nepovažoval za bojachtivého, zaprisahám ťa, vysvetli
mi toto jasné ešte jasnejšie. Dávaj si, prosím ťa, pozor tak, akoby si sa nie
veľmi staral o odpoveď. Ak totiž dobre poznám seba i teba, pri troche
námahy sa ľahko objasní to, čo hovorím, a rýchlo sa navzájom presvedčíme.
Nepovedal si už, alebo som bol azda hluchý, že mÚdremu sa zdá, že pozná
múdrosť? Prisvedčil. Nechajme, povedal som, toho múdreho trochu stra-
nou. Ty sám si múdry, či nie si? Nie, vôbec nie, povedal. Odpovedz mi,
prosím ťa, čo si myslíš o múdrom akademikovi. Zdá sa ti, že pozná múd-
rosť? Považuješ za jedno a to isté, keď sa mu zdá, že ju pozná, a keď ju
pozná, alebo to považuješ za odlišné? Bojím sa totiž, že táto zámena jed-
nému z nás poskytne útočište.

9. Toto je, povedal som, onen etruský spor, ako ho obyčajne nazý-
vame,keď sa na nadhodenú otázku neodpovedá jej riešením, ale postave-
ním inej otázky. A to aj náš básnik (aby som trochu pochválil aj Licencia)
pôvabne povedal v istej bukolickej básni, že je to sedliacke a pastierske, ak
sa jeden pýta, kde je nebo iba na tri lakte, a druhý mu odpovie: Povedz,
kde rastú kvety pomenované menami kráľov. Alypius, prosím, nemyslí si, že
je to na vidieku ,dovolené: tieto kúpele zaiste aspoň pripomínajú vzhľad
gymnázií. Odpovedz, prosím, na to, čo sa pýtam. Zdá sa ti, že mudrc
akademikov pozná múdrosť? Aby sme doslovným opakovaním, povedal,
nešli ďaleko, zdá sa, že sa mu zdá, že ju pozná. Zdá sa ti teda, povedal
som, že ju nepozná? Nepýtam sa totiž, či sa tebe zdá, že sa múdremu zdá,
ale či sa ti zdá, že múdry pozná pravdu. Tu môžeš podľa mňa povedať
alebo áno, alebo, nie. Kiež by mi bolo, povedal, tak ľahko ako tebe, alebo
tebe tak ťažko ako mne. A kiež by si nebol taký dotieravý a kiež by si tu
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nič nedúfal. Lebo keď si sa ma pýtal, čo sa mi zdá o múdrom akadémie,
odpovedal som, že podľa mňa sa aj jemu zdá, že pozná múdrosť, aby som
nemusel alebo nerozvážne tvrdiť, že ju pozná, alebo nie menej nerozvážne
povedať, že ju nepozná. Dovoľ mi, prosím, povedal som, ako prvý veľký
prejav priazne odpovedať na to, čo sa ja pýtam, a nie na to, čo sa ty
pýtaš, ďalej, moju nádej, o ktorej určite viem, že ti neleží na srdci menej
než tvoja vlastná, trochu nechať stranou. Celkom iste, ak ma táto otázka
sklame, rýchlo prejdem na tvoju stranu a spor skončíme. Napokon, buď,
prosím, veľmi pozorný, premôž nepokoj, ktorý sa ťa zmocňuje, aby si ľahko
pochopil, na čo by som chcel od teba odpoveď. Priznal si totiž, že preto
si nepovedal áno alebo nie, čo je vzhľadom na to, čo sa pýtam, veľmi dô-
ležité, aby si nemusel nerozvážne povedať, že poznáš to, čo nepoznáš. Akoby
som sa bol pýtal na to, čo poznáš, a nie na to, čo sa ti zdá. Preto sa teraz
jasnejšie pýtam na to isté (ak sa to totiž dá jasnejším nazvať): Zdá sa ti,
že múdry pozná múdrosť, alebo sa ti nezdá? Ak by bolo možné nájsť takého
mudrca, akého si praje rozum, potom pripúšťam, že môže poznať múdrosť.
Rozum teda, povedal som, ti potvrdzuje, že múdry je ten, kto pozná múd-
rosť, a to je správne. Inak sa ti to ani nemohlo zdať.

10. Pýtam sa teda, či je možné múdreho nájsť. Ak je to možné, môže
tiež múdrosť poznať, a tým je celá sporná otázka medzi nami rozriešená.
Ak však hovoríš, že je to nemožné, potom nejde o otázku, či múdry niečo
pozná, ale či niekto môže byť múdrym. Keď sa toto stanoví, musíme nechať
akademikov a starostlivo a obozretne prebrať túto otázku s tebou, pokiaľ
to bude možné. Lebo oni sú toho názoru, alebo skôr sa im zdá, že človek
môže byť síce múdry, a predsa nemusí vedieť. Preto tvrdili, že múdry nič
nepozná. Tebe sa však zdá, že pozná múdrosť, čo zaiste neznamená, že nič
nepozná. 'Ďalej sme sa zhodli v tom, v čom sú zajedno aj všetci starí
filozofi i sami akademici, že klamné nikto nemôže poznať: Preto ti ostáva
jediné: alebo tvrdiť, že múdrosť nie je nič, alebo pripustiť, že akademici
opísali takého mudrca, ktorý nezodpovedá zmyslu tohto slova.

V. 11. Odhliadnuc od týchto vecí, súhlas, prosím ťa, aby sme sa
pýtali, či môže človeku prináležať taká múdrosť, aká zodpovedá požiadav-
kám rozumu. Čosi iné totiž nesmieme ani nemôžeme správne nazvať
múdrosťou. Aj keď pripustím, povedal, o čo sa tak veľmi usiluješ, že múdry
pozná múdrosť a že sme niečo objavili, čo by múdry mohol poznať, predsa
sa mi nezdá, že by bol zámer akademikov otrasený. Jasne vidím, že nemajú
na obranu vyhradené ani najmenšie miesto a že ani to zdržanie sa súhlasu
nie je jednoznačné, lebo práve tam by mohli svojej veci pomôcť, kde sú
podľa teba porazení. Totiž otiaľ budú hovoriť, že nič nemožno poznať
a že s ničím nesmieme súhlasiť, že aj výrok o nemožnosti pozn;:nia niečoho,
o-čom boli pravdepodobne, ~m teba, skoro celý život presvedčení, sidali
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teraz týmto záverom vziať. Aj keď bola vtedy i teraz je sila tohto dôkazu
pre pomalosť môjho ducha alebo pre jeho vlastnú moc nezdolateľná, ne-
môže nimi pohnúť z miesta, pretože až doteraz vždy mohli odvážne tvrdiť,
že ani teraz neslobodno s nijakou vecou súhlasiť. Možno, že raz oni alebo
niekto iný vynájde niečo aj proti tomu, o čom by sa vtipne a vierohodne
povedalo: Svoj zrkadlový obraz by museli spoznať v onom Proteovi, ktorý
sa vraj premieňal na to, kde ho mohli najťažšie chytiť, a jeho prenasledo-
vatelia by ho nikdy neboli dostali do rúk, keby ho neboli ľudia udali. Ak je
to tak a my máme ukázať pravdu, o ktorú sa natoľko usilujeme, pripúšťam,
ale nie veľmi verím, že sú porazení.

12. Dobre to dopadlo, povedal som, nič iné som si neželal. Lebo
pozrite, prosím, koľko dobra a akého mi z toho vyplýva. Prvé, akademici
sú vraj už natoľko usvedčení, že im na obranu ostáva iba to, čo je celkom
nemožné. Kto by totiž mohol nejako uznať alebo veriť, že porazený sa
práve tým vychvaľuje ako víťaz, čím bol porazený? Ďalej, ak ešte ostávajú
nejaké sporné veci s nimi, to nepochádza z ich tvrdenia, že nič nemožno
poznať, ale z toho, že s nijakou vecou nemožno súhlasiť. Teraz sme teda
v zhode. Lebo ako mne, tak aj im sa zdá, že múdry pozná pravdu. A predsa
sa treba, ako radia, zdržať súhlasu. Hovoria totiž, že sa im to len zdá, ale
že to vôbec nepoznajú: akoby som ja verejne vyhlasoval, že poznám. Ja
tiež hovorím, že sa mi to tak zdá; som totiž hlúpy ako aj oni, ak nepoznajú
múdrosť. Myslím si však, že s niečím musíme súhlasiť, a to s pravdou. Nato
sa ich pýtam, či popierajú, to jest, či sa im vidí, že s pravdou neslobodno
súhlasiť. Nikdy to nepovedia, ale budú uisťovať, že sa pravda nenájde.
Teda aj tu ma považujú zväčša za spoločníka, pretože sa nám to obom nie
nepáči, dokonca nevyhnutne páči, že s pravdou treba súhlasiť. Lenže kto
nám ju ukáže, pýtajú sa? Tu sa nebudem usilovať bojovať s nimi. Stačí
mi, že už nie je prijateľné, že múdry nič nepozná, a že nakoniec akademici
budú nútení povedať najabsurdnejšiu vec: alebo múdrosť nie je ničím, alebo
múdry nepozná múdrosť.

VI. 13. Kto však môže ukázať pravdu, to si, Alypius, povedal a ja
som sa musel veľmi namáhať, aby som s tebou súhlasil. Povedal si totiž,
rovnako stručne ako zbožne, že iba nejaké božstvo môže človeku ukázať,
čo je pravda. Teda v priebehu tohto nášho rozhovoru som nič príjemnejšie,
závažnejšie a pravdepodobnejšie ani nič pravdivejšie nepočul, ako - čo
dúfam - že ti pomôže božstvo. Lebo ako rozumne si spomenul aj toho
Protea, ako si sa usilovalo najvznešenejší druh filozofie. Onen Proteus,
aby ste si vy mladí nemysleli, že filozofia opovrhuje básnikmi, uvádza sa
ako obraz pravdy. Úlohu pravdy, povedal som, predstavuje a hrá v básňach
Proteus a túto nik nemôže dosiahnuť, kto pomýlený klamnými obrazmi
alebo uvoľnil, alebo popustil uzdy poznávania. Tieto obrazy sa nás pre ná-
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vyk na telesné veci prostredníctvom zmyslov, ktoré používame na veci ne-
vyhnutné pre život, usilujú oklamať a vysmiať, aj keď vlastníme a akoby
v rukách máme pravdu. Toto je teda pre mňa to tretie dobro, o ktorom
ani neviem, ako vysoko by som si ho mal ceniť. Môj najdôvernejší priateľ
so mnou súhlasí, pokiaľ ide nielen o pravdepodobnosť ľudského života, ale
aj o samo náboženstvo, a to je najjasnejší znak pravého priateľa. Priateľstvo
sa preto veľmi správne a dôkladne definuje ako súhlas vo veciach ľudských
a božských spojený s priazňou a láskou.

VII. 14. Aby sa však nezdalo, že dôkazy akademikov šíria okolo nás
akúsi hmlu alebo že sa namyslene staviame proti autorite veľmi učených
mužov, z ktorých najmä Tullius nás mohol veľmi ovplyvniť, najprv povie~
niečo, ak súhlasíte, proti tým, ktorým sa zdá, že oné dišputy odporuj u
pravde. Potom, ako sa mi vidí, ukážem, prečo zatajovali akademici svoju
mienku. Preto, Alypius, aj keď ťa už celého vidím na mojej strane, ujmi
sa ich trochu a odpovedz mi. Pretože si dnes, povedal, tak šťastne začal,
nezabránim tvojmu úplnému víťazstvu a pokúsim sa úlohu, ktorú si mi
pridelil, pokojne prijať. Ak však to, čo chceš uskutočniť pomocou otázok,
radšej zmeníš na súvislú reč (ak sa ti to hodí), potom by si ma aspoň ako
zajatca nemal mučiť tými malými strelami ako nejakého zaťatého protivní-
ka. A to je veľmi vzdialené tvojej ľudskosti.

15. Ked' som spozoroval, že aj oni očakávali to isté, začal som akosi
ináč a povedal som: Urobím vám po vôli, hoci som si myslel, že po práci
v rétorskej škole si uľahčím, ak tu budem dávať otázky, a nie súvisle pred-
nášať. Je nás predsa málo a nebudem musieť tak hlasno hovoriť, aby to
uškodilo môjmu zdraviu; a takisto kvôli zdraviu som chcel za usmerňo-
vateľa svojej reči grifeľ pisára, aby som sa nerozohnil väčšmi, než mi to
dovoľuje zdravie: preto si podľa vášho želania v súvislej reči vypočujte, čo
si myslím. Najprv sa však pozrime, čím sa priaznivci akademikov najviac
vychvaľujú. V známom Cicerónovom obrannom spise je isté miesto, podľa
mňa veľmi duchaplné, podľa niektorých iných však aj riadne zdôvodnené.
To čo sa tam hovorí, musí na každého zapôsobiť, totiž všetci zdanliví
mudrci ostatných filozofických škôl by vyhradzovali mudrcovi z akadémie
vždy druhé miesto, aby si prvé mohol vyhradiť každý pre seba. Z toho by
sme mohli azda vyvodiť, že za prvého by sa mohol právom považovať ten,
kto je podľa všetkých ostatných druhý. .

16. Povedzme, že by tu bol prítomný nejaký múdry stoik; lebo proti
nim sú akademici najviac zaujatí. Keby sa teda Zenóna alebo Chrysippa
spýtali, kto je múdry, odpovedal by, že múdry je ten, ktorého on ako ta~ého
opísal. Epikuros však alebo niektorý iný protivník by to poprel a za múdre-
ho by považoval skôr toho, kto vie zachytiť najviac rozkoší. A tu sa začín~
spor: Zenón hlasno tvrdí a celá stoa hlučne súhlasí, že človek sa narodil
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iba pre cnosť. Ona jediná už svojou jasnosťou priťahuje srdcia všetkých
bez nejakých vonkajších výhod alebo nezaslúžených odmien. Oná Epikurova
rozkoš prináleží iba zvieratám, medzi ktoré nemožno zatiahnuť ani človeka,
ani múdreho. Tu by Epikuros zo svojich záhrad ihneď zvolal na pomoc
nespútaný zástup opilcov, ktorí len na to čakajú, na koho by sa mohli
v opojení vrhnúť špinavými nechtami a drsnými ústami. Potom by onen
pred .všetkými to, čo nazýva rozkošou, zveličujúc pomenoval príjemnosťou,
pokojom, a prísne .by nástojil na tom, že bez nej nikto nemôže byť blažený.
Keby s~ do tohto Ich sporu dostal akademik, počul by, že ho obaja ťahajú
na sV,oJust~a~u. Ak sa rozhodne pre jedných alebo druhých, tí, ktorých
opusti, vyhlásia ho za pochabého, hlúpeho a nerozvážneho. Ak si však obe
str~ny starostlivo vypočuje, povie, ak sa ho spýtajú na mienku, že ochy-
bu e. Len sa spýtaj stoika, kto je lepší, Epikuros, ktorý ho vyhlási za blázna,
al:bo akademik, .ktorý povie, že o takej vážnej veci musí porozmýšľať.
NIkto nepochybuje, že dá prednosť akademikovi. Potom sa spýtaj toho
druhého, koho má radšej, Zenóna, ktorý ho stavia vedľa zvieraťa alebo
Arkesilaa, ktorý mu povie: Možno, že máš pravdu, musím si to však dôklad-
nejšie premyslieť. Nebudú sa potom Epikurovi stoici zdať bláznami akade-
mici však skromnými a opatrnými? Skoro tak isto predvádza Cicero ako
nejaké príjemné divadlo svojim čitateľom aj ostatné filozofické školy, akoby
chcel ukázať, že niet medzi nimi nikoho, kto by si nenárokoval, čo je samo-
zrejmé, prvé. miesto a druhé neprisúdil tomu, kto mu neodporuje, ale
len pochybuje. Ja sám nemám čo namietať, ani akademikom by som
nechcel brať slávu. Niektorým sa zaiste bude zdať že Cicero tu nechcel
žartovať, ale len sledovať a ukázať márnivosť a nafúkanosť Grékov ktorú
neznášal. '

VIII. ~7. Čo mi teda bráni - keby som sa chcel postaviť proti tejto
namyslenostI - bez ťažkostí ukázať, o čo menším zlom je byť neučeným
ako nepoučiteľným? Keď je teda onen namyslený akademik rovnako žiakom
všetkých, ale nikto nie je schopný to, čo vie, mu vysvetliť, nakoniec ho
všet~i rovnako vysmejú. Každý si bude totiž myslieť, že ani jeden z jeho
protivníkov ho nič nenaučil, zatiaľ čo tento sa len nemôže nič naučiť. Po-
tom ho postupne vyženú zo všetkých škôl nie metlou, čo by bolo skôr
potupné než nepríjemné, ale palicami a kyjakmi oných ľudí odetých páliom.
Nebude totiž namáhavé vyžiadať si proti všeobecnej pliage takrečeno her-
k~l?vské si~y ~ynik~v. Ak by však niekomu zišlo na um spornou urobiť
tUAlchlacnu slav~, co by sa mne ako filozofujúcemu, ale ešte nie múdremu,
skor dal.o odpustiť, ~ko by sa mohli proti tomu brániť. Povedzme, že by
s~e sa Ja a akademik dostali do oných filozofických sporov: všetci sú tu
a Jeden

v
po. druh?m stru~ne v vykladajú svoju mienku. Ak sa opýtajú Kar-

neada, co Sl myslí, odpovie, ze pochybuje. Preto mu jeden po druhom dajú



prednosť pred ostatnými a napokon všetci pred všetkými. Zaiste veľká
a nebotyčná sláva. Kto by ho nechcel napodobniť? A preto, ak sa ma
opýtajú, odpoviem takisto, a chvála bude rovnaká. Takej sláve sa teda
teší múdry, kde sa mu hlúpy vyrovná, ba ho aj, na hanbu, ľahko prekoná?
Lebo chcem toho akademika, ktorý by sa mohol vyhnúť kritike, tu zdržať,
pretože práve hlúposť dychtí po takomto víťazstve a chcem oznámiť sudcom,
čo ešte nevedia: Vážení mužovia, s týmto človekom mám jediné spoločné:
pochybujem ako on, že sa z vás niekto riadi pravdou. Inak máme každý
aj vlastné názory, a o tých, prosím, súďte. Lebo hoci som počul vaše vý-
roky, nie je mi jasné, kde je pravda; možno len preto, že neviem, kto
z vás je múdry. Ten však popiera i to, že by múdry mohol niečo poznať,
dokonca ani samu múdrosť nie, podľa ktorej sa nazýva múdrym. Kto by
nevidel, komu patrí palma víťazstva? Lebo keby toto povedal môj protivník,
zvíťazil by som slávou, keby sa však červenajúc priznal, že múdry pozná
pravdu, zvíťazil by som mienkouj

IX. 18. Odíďme už z tohto sporného tribunálu niekde, kde nás nikto
nebude obťažovať; hoci aj do Platónovej školy, ktorá má vraj meno odtiaľ,
že .nebola prístupná davu; tu budeme diskutovať, pokiaľ budeme môcť, už
nie o sláve, čo je ľahké a detinské, ale o samom živote a o nádeji blaženého
človeka. Akademici popierajú, že by bolo možné niečo poznať. Ako ste
s tým mohli súhlasiť vy premúdri a vysoko učení mužovia? Pohla nás
k tomu, odpovedali, istá Zenónova definícia. Prečo, prosím? Lebo ak je

ravdivá, ten, čo ju pozná, pozná niečo pravdivé, aj keby to bola len ona
sama. K-eby však bola klamná, nemala by pohnúť takých neochvejných
mužov. Pozrime š;,- čo hovorí Zenón. Iba tie viditeľné veci možno poznať
a pochopiť, ktoré nemajú spoločné znaky s klamnými. Také čosi ťa pohlo,
človeče platónsky, k tomu, aby si snaživých ľudí zo všetkých síl oberal
o nádej, že sa možno niečo naučiť, a aby sa vzdali, podporovaní aj leni-
vosťou svojej mysle, filozofovania.

19. Pravda, spomínaná definícia musela naňho veľmi zapôsobiť, ak
také veci nemožno nájsť a na druhej strane, ak len také možno pochopiť.
Potom bolo lepšie povedať, že múdrosť sa nehodí na človeka, ako tvrdiť, že
múdry nevie, prečo žije, ako žije, či žije, alebo napokon povedať to naj-
zvrátenejšie, naj bláznivejšie a najhlúpejšie, že niekto môže byť múdry a ne-
musí poznať múdrosť. Čo znie totiž tvrdšie: človek nemôže byť múdry, ale~o
múdry nepozná múdrosť? Ak takto postavená vec nestačí na rozhodnutie,
niet prečo dišputovať. Keby však platilo, čo hovoria akade:nici~, ľudia b.y
sa úplne odvrátili od filozofie. Pritom ich treba získavať najsladšim a naJ-
svätejším menom múdrosti, aby ťa potom, keď svoju mladosť premrhali
a nič sa nenaučili, neprenasledovali najťažšími kliatbami, teba, pre ktorého
zanechali telesné rozkoše a získali len duševné muky.
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20. Pozrime sa však, kto skôr odstrašuje l'udí od filozofie. Či ten. čo
povedal: Počuj, priatel'u, filozofia sama sa ešte nenazýva múdrosťou - ale
nanajvýš úsilím o múdrosť. Ked' sa jej oddáš, nebudeš síce, kým tu Žiješ,
múdry (múdrosť je totiž u Boha, a tá nemôže prináležať človeku), ale ked'
sa budeš v takom úsilí dostatočne cvičiť a očistíš sa, bude sa z nej tvoj duch
tešiť po tomto živote, to jest, keď prestaneš byť človekom. Či ten, čo pove-
dal: Poďte, smrteľníci, k filozofii, je z nej vel'ký ÚŽitok; lebo čo je človeku
drahšie než múdrosť? Pod'te teda, aby ste boli múdri bez toho že by ste
poznali múdrosť? Nie, namieta on, ja to tak nehovorím. To z~amená, že
klameš, lebo v tvojom učení nič iné nie je. Ked' toto budeš stále hovoriť
ujdú pred tebou ako pred pomäteným; ak ich však iným spôsobom prilákaš,
urobíš pomätenými ich. Povedzme však, že l'udia by napriek obom mienkam
nechceli filozofovať. Keby sa Zenónova definícia ukázala pre filozofiu
ne,b~zpečnou, môj milý, čo by bolo treba človeku povedať, to, pre čo sa
trápi, alebo to, pre čo sa niekomu vysmieva?

21. Diskutujme teda o tom, pokiaľ ako nemúdri budeme môcť čo
definoval Zenón. Povedal: Len takú zmyslami vnímatel'nú vec možno' po-
znať, ktorá sa javí tak, že sa nemôže zdať klamnou. Je zrejmé, že nič iné
~em~~no pochopiť. Aj ja to vidím, povie Arkesilaos, a práve preto tvrdím,
ze mc nemožno poznať, lebo nič také nemožno nájsť. Azda ty alebo iní
hlúpi nemôžu, ale prečo by to nemohol nájsť múdry? Hoci si myslím, že
hlúpemu nemožno odpovedať, ak ťa požiada, aby si mu svojím mimoriad-
nym ostrovtipom vyvrátil túto Zenónovu definíciu a dokázal že aj ona
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moze byť klamná; ak to nebudeš môcť urobiť, poskytne ti predmet tvojho
poznania; ak ju však vyvrátiš, nebudeš mať nič, čo by ti bránilo poznať .

..ľmiľ~ mňa 'u nemožno v vnuit.ä_považlLjem ju za celkom pravdivú u Ak
teda JU poznám, predsa čosi viem, aj ked' som hlúpy. Povedzme však, že
ust~p} .tvojej l'~ti,vosti. Použijem celkom obyčajné spojenie. Alebo je tá
definícia pravd Iva, alebo klamná. Ak je pravdivá, právom je mojím vlast-
níctvom; ak je klamná, niečo môže byť poznané, aj keby malo spoločné
zna~y s klamným. Ako to, hovorí, že môže? Zenón má totiž úplne pravdu
a mk, kto s ním v tom súhlasil, sa nemýlil. Alebo budeme považovať definí-
ciu, kt~rá stanovila, čo možno poznať, za málo použiteľnú a nesprávnu,
a ktora sa sama ukázala takou napriek tým, čo mienili veľa hovoriť už
pro.ti,v?ím~niu. Preto je tento výrok pre všetky veci, ktoré možno pochopiť,
de!In~ClOUl vzorom. Či je pravdivá, to neviem, povie akademik: ale pre-
toze Je pravdepodobná, uvádzam ju a ukazujem, že nič z toho, čo stavia
ako pO,cho~itel'né;vneJestvuje. Čo t~ chceš dokázať, netýka sa tohto výroku,
a myslím, ze uznas, co z toho vyplyva. Ale aj keď nie sme si ním istí ne-
musíme sa vzdať možnosti vedenia. Vieme totiž, že je alebo pravdivé alebo
kl ' v ,. amne: nemozno teda povedať, že nič nevieme. Vždy budem za ňu vďačný
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a povazujem ju za celkom pravdivú. Alebo musíme uznať, že aj klamné
veci možno poznať, čoho sa tak veľmi boja akademici a čo je naozaj
absurdné, alebo ani tie nemožno považovať za pochopiteľné, ktoré sú
klamným podobné: teda oná definícia je pravdivá. Ale pozrime sa
na ďalšie.,

X. 22. Ak sa nemýlim, toto môže stačiť pre víťazstvo, aj keď nie pre
vychutnanie víťazstva. Proti dvom tvrdeniam akademikov sme sa rozhodli
zo všetkých síl sa obrátiť: "Nič nemožno poznať" a "S ničím neslobodno
súhlasiť". O súhlase bude reč inde, teraz si povieme niečo o poznaní. Vra-
víte, že vôbec nič nemožno poznať. Tu sa zobudil Karneades: lebo má
zo všetkých najmenej hlboký spánok a jasne vidí veci okolo seba. Preto si
myslím, že nakoniec bude hovoriť sám so sebou. Teda naozaj chceš povedať,
Karneades, že nevieš, či si človek alebo mravec? Alebo bude nad tebou
Chrysippos triumfovať? Povedzme radšej, že iba tie veci nevieme, ktoré
hľadajú filozofi; ostatné sa nás netýkajú. Keď sa budem potom na obvyk-
lom dennom svetle potácať, budem sa môcť odvolávať na tmu, kde hlúpi
tápu a kde iba božské oči vidia. A tie, aj keď ma uvidia zmietajúceho a pa-
dajúceho, zaiste ma nezveria slepým a už vôbec nie bezočivcom a takým,
čo sa nechcú dať poučiť. 6, grécka usilovnosť, ako skvele opásaná a upra-
vená zasa prichádzaš; ale nebadáš, že onú definíciu vynašiel istý filozof
a že ona bude navždy pevne stáť v predsieni filozofie. Ak sa ju pokúsiš
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podťať, dvojsečná sekera sa ti zatne do nôh: ak sa totiž ona začne kývať,
potom je poznanie nielen možné, ale aj to, čo je veľmi podobné klamnému,
je poznateľné. Celkom sa ju neodvážiš odstrániť, lebo je tvojou skrýšou,
odkiaľ prudko vyrazíš a zaútočíš na nič netušiacich okoloidúcich. A predsa
ťa, ako nejaký Herkules toho poločloveka, v tvojej jaskyni zahrdúsi a svo-
jou váhou premôže, učiac, že vo filozofii jestvuje niečo, čo je podobné
klamnému a čo nemôže byť tebou otrasené. Prejdime však na iné veci; lebo
ktokol'vek, kto zotrvá na tomto, vel'mi ťa, Karneades, potupí, ak si myslí,
že ťa môže ako mŕtveho kdekoľvek a akokol'vek premôcť. Ak si to však
nemyslí, je nemilosrdný, pretože ma núti opustiť môj kryt a bojovať s tebou
na šírom poli. Lebo práve keď som tam začal zostupovať, už samo tvoje
meno ma natoľko prestrašilo, že som ušiel späť a z vyššieho miesta som
vrhol svoju strelu. Či ťa zasiahla alebo čo urobila, neviem, budú to vedieť
tí, čo rozhodujú o našom boji. Ale prečo sa tak veľmi bojím? Ak sa dobre
pamätám, si mŕtvy a Alypius už nebojuje v tvojom mene nad tvojím ná-
hrobkom. A proti tvojmu tieňu ma ľahko obráni Boh.

23. Vravíš, že vo filozofii nič nemožno poznať. A aby si svoju reč
nadlho a naširoko roztiahol, chytáš sa sporov a nezhôd medzi filozofmi,
a myslíš si, že ti poslúžia ako zbrane proti nim. Ako však rozriešime spor
medzi Demokritom a staršími prírodnými filozofmi, či je jeden svet alebo
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nespočetne mnoho svetov, keď sa ani medzi ním samým a jeho dedičom
Epikurom neudržala zhoda. Lebo s atómami, to jest s telieskami, zaobchá-
dzal tak ako so svojimi mladými slúžkami, ktoré potme s radosťou objímal,
a potom im dovolil nedržať sa svojej dráhy, ale vol'ne vybočiť na cudziu
dráhu; takto celé Epikurovo dedičstvo premrhal v sporoch. Toto sa ma
však vôbec netýka. Lebo ak patrí k múdrosti vedieť niečo o týchto veciach,
múdremu to nemôže ostať skryté. Ak je však múdrosť čosi celkom iné,
múdry vie, že ona tými vecami pohŕda. No aj keď som ešte ďaleko od toho,
aby som bol múdry, z prírodnej filozofie predsa čosi viem . .Yiem totiž iste,
že svet j!:..alebo jeden, alebo nie je jeden; ak nie je jeden, ich počet je.
alebo obmedzený,_alebo neobmedzený .. Pre mňa môže Karneades učiť, že \
táto mienka je podobná klamnej. Práve tak viem, že tento náš svet je alebo
prirodzenosťou telies, alebo nejakou prozreteľnosťou usporiadaný tak, že I
alebo vždy bol a bude, alebo sa začal, ale nikdy neprestane, alebo nemá
začiatok v čase, ale bude mať koniec, alebo že sa raz začal, ale nebude
trvať večne. Poznám takto nespočetne veľa vecí z prírodnej filozofie. Tieto
pravdy sa totiž navzájom vylučujú a nikto ich nemô~mi.eňať, odvolá-
vajúc sa, ze sú odobné kl~u ..•....Pripusť aspoň niečo, povie akademik.
Nemôžem, lebo to by znamenalo: Nechaj, čo vieš, a hovor o tom, čo
nevieš. Ale potom ostane tvoja mienka nepodopretá. Radšej nech je ne-
podopretá než vratká: aspoň je natol'ko jasná, že ju možno nazvať alebo
klamnou, alebo pravdivou. Vravím teda, že ju poznám, a ty, čo si myslíš,
že tieto veci nepatria do filozofie, a čo tvrdíš, že nič z nich nemožno
vedieť, dokáž, že tieto veci neviem: povedz, či tieto rozdielne mienky sú
klamné, alebo či majú čosi spoločné s klamným, na základe čoho by sme ich
mohli odlíšiť.

XL 24. Odkial' vieš, povie, že toto je svet, ak zmysly klamú? Vaše
dôvody nikdy nebudú môcť silu zmyslov natol'ko oslabiť, aby ste nás pre-
svedčili, že nič nemožno vnímať: ani ste sa o to nikdy nepokúšali; ale ste
sa veľmi usilovali presvedčiť nás, že všetko môže byť iné, ako to vnímame.
A preto nazývam všetko, nech je to akékoľvek, čo nás obsahuje a živí,
svetom; to, čo sa mojim očiam javí a čo vnímam, považujem za zem a nebo,
alebo akoby za zem a nebo a nazývam to svetom. Ak povieš, že nič sa mi
nemôže zdať, ani vtedy sa nebudem mýliť. Mýli sa totiž ten, kto to, čo sa
mu 'zdá, nerozvážne aj za také má. Tvrdíte, že vnimajuci môžu mečo
vi~ieť ako klamné, nehovoríte" však, že nič nevnímajú. Pravda, kde vy
v~adnete, tam sa odstraňuje akákol'vek príčina dišputovať, ak podľa vás
me~enže nič nemôžeme vedieť, ale ani nič nevnímame. Ak však popieraš, že
to je svet, čo vnímam, vedieš spor o slovo, pretože som povedal, že práve
toto nazývam svetom.

25. Spýtaš sa ďalej: Je tento svet taký, ako ho vidíš, aj vtedy, keď
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spíš? Už som poznamenal, že čokoľvek sa mi vidí takým, nazývam svetom.
Ak sa má však nazývať svetom iba to, čo vidia bdiaci alebo zdraví, chceš
azda tvrdiť, že tí, čo spia a sú zmyslov zbavení, sú zmyslov zbavení a spia
mimo sveta. Na základe toho hovorím, že celá táto pohyblivá masa telies,
v ktorej jestvujeme spiaci alebo zmyslov zbavení, bdiaci alebo zdraví, je ale-
bo jedna, alebo nie je jedna. Len vysvetli, ako je to možné, že táto mienka
je klamná. Ak totiž spím, môže sa stať, že nič nepoviem; alebo ak niekoľko
slov vyklzne z mojich úst, ako to zvyčajne býva, môže sa stať, že nie tu, ani
nie takto sediac, ani nie týmto poslucháčom to hovorím: nie je však možné,
aby uvedená mienka bola klamná. Tým vám vôbec nehovorím, že som to
poznal preto, lebo som bdel. Môžeš síce povedať, že sa mi to aj spiacemu
môže tak vidieť, a preto sa to môže veľmi podobať klamnému. Ak je však
jeden svet a šesť svetov, je zrejmé, že ich je spolu sedem, nech som v akom-
koľvek rozpoložení a potom nie je odo mňa príliš smelé tvrdiť, že to viem.
Preto mi dokáž, že táto alternatíva alebo vyššie spomenuté tvrdenia, ktoré
sa vylučujú, môžu byť v spánku v pozbavenosti zmyslov alebo pre ich
nespoľahlivosť klamné; a ja, keď si na to po prebudení spomeniem, uznám,
že som premožený. Myslím, že je už dostatočne jasné, čo sa môže zdať
v spánku a pozbavenosti zmyslov klamným, totiž čo sa vníma telesnými
zmyslami:-..k!:2o že trikrát tri je deväť a že štvorec je pomyselné číslo, je

ravda, i keď bude celé ľudstvo chrápať. Hoci vidím, že mnoho vecí hovorí
v prospech zmyslov a že ich podľa môjho zistenia akademici nevinia. Mys-
lím totiž, že zmysly nemožno viniť pre to, že šialencov trápia prízraky,
alebo že v spánku vidíme klamné veci. Ak totiž pravdu poskytujú iba
zmysly bdiacich a zdravých, jedno im je, čo si vytvára duch spiaceho
a duševne chorého.

26. Ostáva ešte otázka, či v tom, čo sami hlásajú, hlásajú pravdu.
Povedzme, že by nejaký epikurejec vyhlásil: "Nemám sa prečo sťažovať
na zmysly: bolo by nespravodlivé žiadať od nich viac, než môžu; čokoľvek
však oči môžu vidieť, vidia pravdivo." Je potom pravdivé aj to, ako vidia
veslo vo vode? Celkom pravdivé. Lebo len čo by sa uviedla nová príčina,
prečo sa veslo ponorené do vody zdá rovným, musel by som svoje oči
obviniť z klamného podávania. Nevideli by totiž to, čo by za takých okol-
ností museli vidieť. Načo však toľko okolkov? To isté možno povedať
o pohybe veží, o krídlach vtákov a o iných nespočetných veciach. Keby
som sa však na to spoliehal, mýlil by som sa, povie niekto. Spoliehaj sa
iba na to, o čom si presvedčený, že sa ti to tak zdá, potom bude omyl
nemožný. _Nevidím, ako by akademik vyvrátil výrok niekoho, kto hovorí:
Viem, že sa mi toto zdá bielym, toto mi príjemne vonia, toto sladko chutí
"a toto mi je studené. Povedz mi radšej, či sú olivové listy, ktoré tak veľmi
chutia kozám, samy osebe trpké. 6, bezočivý človeče! Či nie je koza skrom-
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nejšia? Neviem, aké sú pre zvieratá, no pre mňa sú trpké: čo sa chceš
ešte opýtať? Ale napokon možno, že jestvuje niekto, komu nie sú trpké.
Dostávaš sa do ťažkostí? Či som tvrdil, že sú pre všetkých trpké? Povedal
som, že pre mňa, a nebudem tvrdiť, že všeobecne. A čo ak niečo z tej
alebo inej príčiny raz chutí ako sladké, inokedy ako trpké? Hovorím iba
to, že človek, keď niečo ochutná, môže s dobrým svedomím prisahať, že
jeho podnebie to cíti ako príjemné alebo naopak, a že nijaká grécka pre-
fíkanosť ho nemôže od tohto poznania odvrátiť. Keby bol totiž niekto taký
bezočivý, že by mi vtedy, keď maškrtim, povedal: "Možno, že nič neochut-
návaš, možno je to iba sen", bolo by hodno odporovať mu? Možno, že by
mi to bolo príjemné aj v spánku. Preto to, o čom hovorím, že viem, nijaká
podobnosť s klamným nemôže narušiť. A epikurejci alebo kyrenajci by
mohli azda aj mnohé iné veci uviesť v prospech zmyslov, proti ktorým;
ako som rozumel, akademici nehovorili. Lenže čo ma je po tom? Ak chcú
a môžu, nech urobia tie veci neplatnými. Lebo hoci hovoria v neprospech
zmyslov, nie je to namierené proti všetkým filozofom. Niektorí z nich učia,
že o všetkom, čo duch prijíma telesnými zmyslarni, možno si vytvoriť mien,
ku, no nie vedenie. Pravda, toto vedenie - tak si myslia - nachádza sa
v rozume a žije v mysli vzdialené zmyslovému svetu. A azda k tým niekto-
rým patrí aj onen múdry, ktorého hľadáme. Ale o tom inokedy. Teraz
prikročíme k zvyšujúcim otázkam, ktoré pre to, čo sme už povedali, môžeme
v krátkosti vysvetliť.

XII. 27. Ako môžu človeku, ktorý skúma mravy, pomáhať alebo
prekážať telesné zmysly? Ak ani tým, čo najvyššie dobro človeka vidia
v rozkoši, vôbec neprekáža ani hrvoľ, ani chrapľavý hlas, ani váha, ktorá
je pre človeka ťažká a pre ťavy ľahká, ani čosi iné, aby mohli presne
vedieť, čo im je príjemné a čo odporné (a to im, ako vidím, nemožno
vyvrátiť); o čo menej ovplyvnia zmysly tých, čo najvyššie dobro nachá-
dzajú v oblasti ducha. Čo si z nich vyberieš ty? Ak sa ma opýtaš, ča si
o tom myslím, vedz, že najvyššie dobro človeka je podľa mňa v oblasti
ducha. Ale teraz sa pýtame na vedenie. Opýtaj sa teda múdreho, ktorý
musí poznať múdrosť. Mne nebystrému a nemúdremu sa dovoľuje zatiaľ
vedieť, že najvyššie dobro človeka, v ktorom je základ blaženého- života,
alebo nejestvuje, alebo je v oblasti ducha, alebo tela, alebo v obojom.
Dokáž mi, ak môžeš, že to neviem; lebo to neurobia ani vaše dobre známe
dôvody. Ak to nemôžeš dokázať, pretože nenachádzaš, čomu klaninému
je to moje podobné, mám váhať vysloviť záver, že podľa mňa múdry vie
všetko, čo je vo filozofii pravdivé, pretože i sám som poznal, že mnohé-veci
sú tam také.

28. Ale hádam sa niekto bojí, aby si najvyššie dobro nezvolil v spánku.
Tu niet zatiaľ nebezpečenstva: keď precitne, odmietne, čo sa mu nebude
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páčiť, a ponechá si, čo sa mu zapáči. Môže ho za to niekto naozaj karhať,
že v spánku vidí čosi klamné? Alebo sa azda bojí toho, že v spánku stratí
svoju múdrosť, ak za pravdivé bude pokladať klamné? Ani v spánku sa
potom neodváži múdrym nazvať bdiaceho, ale odoprieť to spiacemu. To isté
možno povedať aj o šialenstve: ale teraz sa pri ňom nezdržím. Nechcem
to však nechať bez tohto veľmi bezpečného záveru. Alebo sa totiž múdrosť
stráca šialenstvom, a potom ten, o ktorom hovoríte, že nepozná múdrosť,
už nebude múdry: alebo jeho vedenie ostane v rozume, aj keby si ostat-
ná časť ducha to, čo jej sprostredkujú zmysly, predstavovala len ako
v spánku.

XIII. 29. Ostáva ešte dialektika, ktorú múdry iste dobre pozná, pretože
klamné nikto nemôže poznať. Ak ju však nepozná, nepatrí k jeho múdrost_i
poznanie, bez ktorého by mohol byť múdry; a potom sa zbytočne pýtame,
či je pravdivá a či ju možno poznať. Tu by mi azda niekto mohol povedať:
Ty hlupák, hovor o tom, čo poznáš. Alebo azda o dialektike nič nevieš?
Celkom iste viem viac než o ktorejkoľvek časti filozofie. Lebo, po prvé,
poučila ma, že všetky moje výroky, ktoré som predtým použil, sú pravdivé.
Potom pomocou nej som poznal, že aj mnohé iné veci sú pravdivé. Lenže
koľko ich je, vypočítajte, ak môžete. Ak sú vo svete štyri prvky, nie je ich
päť. Ak je slnko jedno, nie sú dve. Tá istá duša nemôže byť súčasne smrteľ-
ná inesmrteľná. Človek nemôže byť súčasne blažený i biedny. Nemôže tu
súčasne slnko svietiť i noc byť. Alebo bdieme, alebo spíme. To, čo sa mi
zdá, že vidím, alebo je teleso, alebo nie je teleso. Tieto i mnohé iné pravdy,
čo by bolo veľmi zdlhavé spomínať, som sa naučil skrze ňu, a nech by to
bolo s našimi zmyslami akokol'vek, sú samy v sebe pravdivé. Poučila ma,
že ak prvá z viet, ktoré som práve uviedol do spojitosti, nájde súhlas, ne-
vyhnutne pritiahne za sebou aj druhú. No to, čo som v disjunktívnych

-PľQtikladoch vyslovil, má takú prirodzenosť, že keď sa odstránia ostatné,
jedna alebo viaceré, ostane niečo, čo sa práve ich odstránením potvrdí.
Poučila ma tiež, že sa o slová nemáme prieť, ak je vec, o ktorej je reč,
známa: ak by to niekto robil z nevedomosti, treba ho poučiť; ak zo zloby,
treba ho nechať. Ak ho nemožno poučiť, treba ho napomenúť, aby robil
niečo iné, než márnil čas a sily na zbytočnosti; ak by neposlúchol, netreba
si ho všímať. O klamných a nepravdivých záveroch však existuje krátke
pravidlo: ak sa zakladajú na tom, že sa niečo neprávom pripustilo, treba
sa vrátiť k tomu, čo sa pripustilo. Ak sa pravdivé a klamné stretávajú
v jednom závere, treba prijať, čo je rozumom pochopitel'né, a vzdať sa
toho, čo je nevysvetlitel'né. Ak však v niektorých veciach človek nemôže
rozhodnúť, neslobodno vyžadovať vedomosť o tom. Toto mi dala dialektika,
ako aj mnoho iného, čo netreba spomínať. A veľmi som jej za to povďač-
ný. Onen múdry si však toto alebo nevšíma, alebo ak je dialektika skutočne
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jedinou vedou o pravde, pozná ju tak, že ich lživú sofizmu: "Ak je prav-
divé, je klamné, ak je klamné, je pravdivé" s pohŕdaním a bez zmilo-
vania necháva hynúť hladom. Myslím, že by o poznaní toto mohlo stačiť,
pretože len čo začnem hovoriť o súhlase, bude sa tam celá vec znovu
vykladať.

XIV. 30. Prichádzame už teda k časti, o ktorej, ako sa zdá, Alypius
dosial' pochybuje. Ponajprv sa pozrieme, čo je to, čo ťa práve tak nástojčivo
ako obozretne k tomu ženie. Lebo ak mienkou akademikov, že múdry nič
nevie, podopretou tol'kými a takými dôvodmi (toto si totiž povedal), otria-
sol tento tvoj objav, na základe ktorého musíme priznať, že je ovel'a
pravdepodobnejšie, že múdry pozná múdrosť, ešte opatrnejší musíme byť
pri vyslovení súhlasu. Týmto sa totiž ukázalo, že ani najobsažnejšími a naj-
jemnejšími dôkazmi nemožno podoprieť nič, čomu by sa z náprotivnej
strany, ak je tam duchaplnosť, nedalo rovnako ostro, alebo azda aj ostrejšie
odporovať. Tým sa stáva, že akademik víťazí, keď je premožený. 6, kiež
by bol premožený! Nikdy nijakým pelasgickým umením sa nestane, aby
odišiel ako víťaz a zároveň bol mnou premožený. Zaiste sa už nič nenájde,
čo by sa dalo proti tomu povedať, a preto sa sám vyhlasujem za premože-
ného. Nejde nám totiž o získanie slávy, ale o nájdenie pravdy. Stačí mi
nejakým spôsobom prejsť hrádzu, ktorá sa začiatočníkom vo filozofii stavia
do cesty a svojimi zradnými skrýšami hrozí, že taká temná je celá filo-
zofia a že je beznádejné chcieť v nej nájsť svetlo. Nemám si viac čo želať,
ak je pravdepodobné, že múdry aspoň niečo môže vedieť. Práve preto, lebo
bolo pravdepodobné, že nič nemožno poznať, bolo tiež pravdepodobné, že
múdry sa musí zdržať súhlasu. Až keď sa táto príčina odstráni, múdry
pochopí podľa toho, ako sa pripustilo, buď samu múdrosť, alebo nebude
mať prečo nesúhlasiť so samou múdrosťou. Nepochybne je ovel'a strašnejšie,
keď múdry nesúhlasí s múdrosťou, ako keď nepozná múdrosť.

31. Prosím, predstavme si, ak môžeme, malé divadlo, akýsi spor medzi
múdrym a múdrosťou. Čo iné povie múdrosť, než že je múdrosťou? Múdry
však povie: "Neverím." Kto sa odváži povedať múdrosti: "Neverím, že je
múdrosť." Kto iný, ak nie ten, s ktorým mohla hovoriť a v ktorom pre-
bývala, totiž múdry? Môžete ma teraz hl'adať, aby som bojoval s akade-
mikmi: máte tu novú bitku, múdry a múdrosť bojujú medzi sebou. Kým
múdry nechce súhlasiť s múdrosťou, ja s vami v bezpečí čakám. Kto by
totiž neveril, že múdrosť je nepremožiteľná? No my sa nejako zabezpečíme.
Alebo premôže v tomto boji akademik múdrosť a ja ho premôžem preto,
~ebo nebude múdry, alebo ho premôže múdrosť, a potom budeme tvrdiť,
ze, múdry musel súhlasiť s múdrosťou. Slovom, alebo akademik nie je
mudry, alebo múd musí občas s niečím súhlasiť; ledaže by sa ten, čo sa
neodváži povedať, že múdry nepozná múdrosť, nehanbil povedať, že múdry
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nesúhlasí s múdrosťou. Ak je teda pravdepodobné, že múdremu prislúcha
poznať samu múdrosť, a niet príčiny, prečo by sa s tým, čo možno poznať,
nesúhlasilo, vidím, čo som chcel mať pravdepodobným, že múdry musí
súhlasiť s múdrosťou. Ak sa budeš pýtať, kde nájde múdry múdrosť, odpo-
viem: v sebe samom. Ak povieš, že nepozná, čo má v sebe, znovu sa dosta-
neš k starému nez~slu, že múdry nepozná múdrosť. Ak tvrdíš, že múdreho
nemožno nájsť, nebudeme o tom dišputovať s akademikmi, ale s tebou
alebo s niekým tebe podobným. Keď totiž oni dišputujú, hovoria výslovne
o múdrom. Cicero vyhlasuje, že sám je iba vel'kým hádačom, ale že hl'adá
múdreho. Ak to, vy mladí, ešte nepoznáte, prečítajte si nasledujúce v diele
Hortensius: "Ak teda nejestvuje nič isté, a múdremu sa nepatrí hádať,
múdry nikdy nemôže s ničím súhlasiť." Z toho je jasné, že svojimi dišputa-
mi, proti ktorým sa tu staviame, hl'adajú múdreho.

32. Nazdávam sa teda, že múdremu je múdrosť istá, to jest, že múdry
pochopil múdrosť; a preto nie je to iba mienka, keď s ňou súhlasí. Nebol
by totiž múdrym, keby súhlasil s tým, čo nepoznal. Aj oni tvrdia, že iba
s tým sa má súhlasiť, čo sa dá poznať. Múdrosť teda nie je ničím. Keď teda
múdry pozná múdrosť a s ňou súhlasí, už nemožno povedať, že nevie nič
a že s nijakou vecou nesúhlasí. Čo viac chcete? Alebo budeme ešte skúmať
omyl, ktorého sa podl'a nich možno najlepšie vyvarovať, ak nijaký súhlas
neovplyvňuje ducha? Mýli sa totiž ten, hovoria, kto schval'uje nielen čosi
klamné, ale aj pochybné, aj keď je to pravdivé: nenachádzame však nič,
čo by nebolo pochybné. Lenže, ako sme povedali, múdry našiel samu
múdrosť.

XV. 33. Ale vari by ste boli radi, keby som tu konečne prestal. Hoci
sa celkom isté veci nemajú l'ahko opúšťať, najmä keď máme do činenia
s vel'mi bystrými ľuďmi, predsa vám urobím po vôli. Ale čo tu mám ešte
povedať? Ako si tu pomôcť? Treba vysloviť ten starý výrok, ku ktorému
už aj oni sami majú čo pridať. Čo teda urobím, ak ma vytlačí z môjho
tábora? Budem sa dožadovať pomoci učenejších, lebo ak ma tí premôžu,
bude to menšia hanba? Radšej zahodím zadymenú a chatrnú, ale ak sa
nemýlim, vel'mi účinnú zbraň. Kto nikdy nič neschval'uje, nie je schopný
konať. Ó, človeče nevzdelaný! A kde je vierohodné? Kde pravdepodobné?
Toto ste chceli. Nečujete, ako rinčia grécke štíty? Trafila moja zbraň, nie
najsilnejšia síce, ale akou rukou hodená? Lebo nič účinnejšie mi tí moji
nedali do rúk; ani sme nespôsobili nijakú škodu, ako vidím. Musím sa
spoliehať na to, čo mi poskytuje dom a pole. No skôr ma ťažia, než mi
ul'ahčujú život.

34. Ked' som tu na vidieku vo vol'nej chvíli dlho premýšl'al o tom,
ako by toto vierohodné a pravdepodobné mohlo naše konanie uchrániť
pred omylom, najprv sa mi zdalo, ako sa obyčajne zdá, keď som ich vy-
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slovil, že sú dobre kryté a nenapadnutel'né. Potom keď som sa dôkladnejšie
prizrel, zdalo sa mi, že som objavil isté miesto, od kial' omyl prepadáva nič
netušiacich. Myslím, že sa mýli nielen ten, kto ide nesprávnou cestou, ale
aj ten, kto nenasleduje správnu. Povedzme, že dvaja pútnici kráčajú k jed-
nému miestu; jeden z nich- si zaumienil, že nebude nikomu veriť, a druhý
je príliš dôverčivý. Prídu na rázcestie: tu ten dôverčivý povie nejakému
pastierovi alebo vidiečanovi: "Pozdravujem ťa, dobrý človeče, povedz mi,
prosím, ako sa dostanem na to a to miesto." Povedia mu: "Ak tadeto
pôjdeš, nezablúdiš." A on povie svojmu spoločníkovi: "Pravdu hovorí, poď-
me tadeto." Ten druhý, vel'mi obozretný muž, sa iba usmieva a vel'mi vtipne
sa vysmeje takej dôverčivosti a zatial' čo onen odíde, on ostáva na rázcestí:
a keď sa mu už čakanie stáva otupným, hl'a, z druhého konca cesty prichá-
dza nejaký čisto oblečený mestský človek na koni; keď sa priblíži, náš človek
ho pozdraví, oznámi mu, že hl'adá cestu, a povie aj príčinu, prečo sa zdržal,
aby ho tým, že mu dáva prednosť pred pastierom, urobil prívetivejším.
Onen však bol náhodou jedným z tých podvodníkov, ktorých l'udia nazý-
vajú "samardakmi". Naničhodník ostal verný svojmu charakteru, aj oproti
vďačným. "Tadeto choď," povedal, "prichádzam práve odtial'." Oklamal
ho a odišiel. Lenže kedy bol onen oklamaný? Povedal totiž: "Nepovažujem
toto oznámenie za pravdivé, ale za pravdepodobné. Ďalej sa tu zdržiavať
nie je ani dôstojné, ani užitočné; pôjdem teda tade." Medzitým ten, čo sa
súhlasiac mýlil, lebo vel'mi rýchlo uveril, že pastierove slová sú pravdivé, už
sa občerstvoval na mieste, kam mierili: ten však, čo sa nemýlil, pretože
nasledoval pravdepodobné, obchádzal ktovie aké lesy, a nenašiel ani to
miesto, na ktoré si zaumienil ísť a ktoré bolo dôverčivému už známe. Na-
ozaj, keď som o tom tak premýšl'al, nemohol som sa zdržať smiechu nad
tým, že podl'a slov akademikov sa mýli ten, kto sa, hoci aj náhodou, drží
pravej cesty; ten však, ktorého pravdepodobnosť vedie neschodnými horami
a ktorý nedôjde ani do zamýšl'anej krajiny, podl'a všetkého sa nemýli. Aby
som totiž mohol právom odsúdiť nerozvážny súhlas, poviem: l'ahšie je, keď
sa obaja mýlia, ako by sa ten druhý nemal mýliť. Tu, už starostlivejšie si
všímajúc tie slová, začal som uvažovať aj o činoch a mravoch l'udí. Vtedy
mi však zišlo na um tol'ko a takých závažných vecí proti nim (akademi-
kom), že som sa už nesmi al, ale jednak som sa zlostil a jednak som l'utoval
tých preučených a prevtipných l'udí, že mohli prísť na takéto zločinné
a škodlivé myšlienky.

XVI. 35. Isteže nie každý, kto sa mýli, hreší; no každý, kto hreší, alebo
sa mýli, alebo ešte niečo horšie. Ak potom nejaký mladý človek počuje
od nich: "Mýliť sa je hanba, a preto s nijakou vecou nesmieme súhlasiť·
nikto však, ak robí niečo, čo sa mu zdá vierohodné, ani nehreší, ani sa
nemýli," zapamätá si len to, že nič, s čím sa rozum alebo zmysly stretá-
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vaju, neslobodno považovať za pravdivé! Mládenec teda, keď toto po-
čuje, odíde a bude sa usilovať zviesť nejakú vydatú ženu. Obraciam sa
na teba, M. Tullius, veď ide o mravy a život mladých ľudí, na výchovu
a vzdelanie ktorých sú zamerané všetky tvoje spisy. Čo iné tu môžeš pove-
dať, ako že pre teba nie je pravdepodobné, že to mládenec urobí? No
jemu je to pravdepodobné. Lebo ak žijeme podľa toho, čo je pre niekoho
iného pravdepodobné, ani ty by si sa nemal zaoberať štátnymi záležitosťami,
pretože podľa Epikura by sa to nemalo robiť. Onen mladík teda zvedie
nejakú vydatú ženu. Ak ho chytia, kde ťa nájde, aby si ho ochránil? A ak
ťa predsa nájde, čo povieš? Zaiste celú vec poprieš. A čo keď je vec taká
jasná, že sa nadarmo budeš vyhovárať? Iste budeš dokazovať práve tak,
ako by si dišputoval v kumánskej alebo v neapolskej škole, že vôbec nehrešil,
ba že ani nechybil. Nepresvedčil sa totiž o pravde, že cudzoložstvo, nie je
dovolené; naskytlo sa mu však pravdepodobné, držal sa toho a dopustil sa
činu. Alebo možno, že to neurobil, ale sa mu to len tak zdalo. Len ten
blázon manžel znepokojuje všetko súdnym sporom, dožadujúc sa čistoty
manželky, vedľa ktorej azda práve teraz pokojne spí, o ničom nevediac. Ak
sa toto sudcovia dozvedia, alebo nebudú dbať na akademikov a potrestajú
to ako skutočný zločin, alebo sa budú riadiť podľa nich a človeka odsúdia
na základe pravdepodobného a vierohodného bez toho, aby jeho ochranca
mohol proti tomu niečo urobiť. Nebude sa mať na koho hnevať, pretože
všetci budú hovoriť, že sa v ničom nemýlili, pretože vraj urobili, čo sa
im zdalo pravdepodobným, a s ostatným nesúhlasili. Musí sa teda vzdať
úlohy ochrancu a prijať úlohu filozofa-tešiteľa: takto ľahko presvedčí mlá-
denca, ktorý v akadémii už vynikal, že jeho odsúdenie je iba sen. No ak si
myslíte, že žartujem: prisahám pri všetkom, čo je božské, že vôbec neviem,
ako mohol onen zhrešiť, ak nikto nehreší, kto robí to, čo sa mu zdá pravde-
podobným. Alebo by azda museli povedať: iné je chybiť a iné hrešiť; svojimi
príkazmi chceli zabrániť, aby sme sa nemýlili a zhrešenie nepokladali za čosi
významné.

36. Mlčím o vraždách, otcovraždách, svätokrádežiach a o všetkých
iných neprávostiach alebo zločinoch, ktoré sa kedy môžu stať alebo vy-
myslieť. Pri tom všetkom stačí na obranu niekoľko slova čo je ešte horšie,
aj u najučenejších sudcov: "Nesúhlasil som, a preto som nechybil. Prečo
by som neurobil, čo sa zdalo pravdepodobným?" Tí však, čo neveria, že tým
možno o pravdepodobnosti presvedčiť, nech si prečítajú reč proti Catili-
novi, v ktorej sa dokazuje zničenie vlasti a v ktorej sú obsiahnuté všetky
zločiny. Už sa tomu nikto nesmeje? Sami hovoria, že sú v svojom konaní
vedení iba pravdepodobnosťou a veľmi usilovne hľadajú pravdu preto,
lebo je pre nich pravdepodobné, že ju nemožno nájsť. Aké čudné! Ale
ak toto opomenieme, pretože sa to netýka ani nás, ani skutkov nášho života,

ani bezpečnosti nášho majetku, ostáva ešte to hlavné a strašné, čoho sa aj
ten najlepší človek bojí, že možno akýkoľvek zločin spáchať a necítiť pritom
vinu zo zločinu ani z omylu, ak tento dôvod bude pravdepodobný, ak sa
každému bude zdať, že treba urobiť pravdepodobné, pretože sa s ničím
ako pravd ivým nedá súhlasiť. Čo teda? Oni toto nevideli? Pravdaže to
veľmi jasne videli a hoci sa vôbec neodvažujem nasledovať M. Tullia v usi-
lovnosti, obozretnosti, nadaní a učenosti, predsa by sa mu malo povedať,
keď tvrdí, že človek nemôže nič poznať, iba toto: "Viem, že sa mi to len
zdá," a už by to nemohol vyvrátiť.

XVI!. 37. Čo viedlo teda týchto mužov k tomu, aby neprestajne
a zanovito trvali na tom, že poznanie pravdy vraj nikomu nie je dané?
Počúvajte, hoci aj menej pozorne, čo si o tom myslím, a nie čo o tom
viem. Nechal som si totiž na koniec, aby som, pokiaľ možno, jasne vysvetlil
zámery akademikov. Platón bol najučenejší a najvzdelanejší muž svojich
čias, a čo povedal, stalo sa významným a trvalým, nech to akokoľvek vy-
jadril. Hovorí sa, že po smrti svojho učiteľa Sokrata, ktorého nadovšetko
miloval, mnoho sa naučil aj od pytagorovcov. Pytagoras však, nespokojný
s gréckou filozofiou, ktorá bola vtedy alebo len v začiatkoch, alebo veľmi
skrytá, a potom pohnutý učením akéhosi Sýrčana Pherekyda, uveril, že duša
je nesmrteľná a potom široko-ďaleko putujúc počúval mnohých múdrych.
Teda Platón, pridajúc k sokratovskému pôvabu a jemnosti, ktorú mal
vo veciach mravných, znalosť vecí prirodzených a božských, ktoré učenlivo
prevzal od spomínaných ľudí, a pripojac ako tvorkyňu a sudcu tých častí
dialektiku, ktorá alebo sama bola múdrosťou, alebo bez ktorej múdrosť
vôbec byť nemohla, založil vraj dokonalú disciplínu filozofie, o ktorej teraz
diskutovať nie je čas. Pre to, čo chcem, stačí, že Platón bol presvedčený, že
sú dva svety: jeden duchovný, v ktorom prebýva pravda; druhý zmyslový,
o ktorom je zrejmé, že ho vnímame videním a dotykom. Preto je onen
pravdivý, tento pravdepodobný, na jeho obraz urobený. A preto je v duši,
čo seba poznáva, pravda o onom svete neskrytá a jasná; o tom druhom
však v duši hlúpych nikdy nevznikne vedenie, ale len domnienka. Čokoľvek
by sa však v tomto našom svete udialo pod vplyvom takzvaných občianskych
cností, možno to nazvať iba pravdepodobným, lebo ide len o podobnosť
s inými pravými cnosťami, ktoré sú známe iba niekoľkým múdrym.

38. Zdá sa mi, že tieto a iné názory sa u jeho nástupcov, pokiaľ to
bolo možné, zachovali a strážili ako tajomstvo. Lebo ľahko ich pochopia
iba tí, čo, očistiac sa od všetkých nerestí, môžu sa povzniesť k akémusi
inému, vyššiemu nadľudskému stavu; potom nehreší ťažko ani ten, kto by,
poznajúc tieto veci, chcel niekoho z ľudí poučiť. Preto keď Zenón, pred-
staviteľ stoikov, ktorý už niečo počul o tých názoroch a uveril im, prišiel
do školy opustenej Platónom, ktorú vtedy viedol Polemón, pokladali ho
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za podozrivého, a zrejme mu nechceli svätosväté tajomné učenie zveriť
skôr, než sa od naučí všetko, čo priniesol do tejto školy odinakiaľ. Po smrti
Polemóna nastúpil Arkesilaos, Zenónov spolužiak, no ešte pod vedením
Polemónovým. Preto keď sa Zenón utešoval svojou mienkou o niektorých
veciach a najmä o duši, pri ktorej si každá pravá filozofia veľmi opatrne
počína, a povedal, že je smrteľná a že okrem tohto zmyslového sveta nič
riie je a že sa v ňom všetko deje iba prostredníctvom telies, pretože aj
samého Boha považoval za oheň, zdá sa mi, že Arkesilaos konal veľmi
múdro a cieľavedome, keď sa ono zlo veľmi rozšírilo: hlboko skryl učenie
akadémie a zasypal ho ako zlato, ktoré raz bude treba potomkom nájsť.
Keďže ľudia majú skôr sklon prijímať klamné mienky a súc navyknutí
na telesá, na svoju veľkú škodu veľmi ľahko uveria, že všetko sú telesá,
ten veľmi bystrý a vzdelaný muž sa rozhodol radšej odnaučiť tých, o ktorých
si myslel, že sú zle vyučení, ako poučiť tých, ktorých nepovažoval zá učenli-
vých. Z toho pochádzajú všetky tie názory, ktoré sa pripisujú novej akadé-
mii, pretože starí ich vôbec nepotrebovali.

39. Keby raz Zenón precitol a videl by, že pochopiť možno iba to, čo
sám definoval, a že také čosi nemožno nájsť v telesách, ktorým všetko
pripisoval, bolo by sa dalo vyhnúť tomuto druhu sporu, ktorý inak ne-
vyhnutne musel vyhasnúť. Lenže Zenón, sklamaný obrazom trvalého, ako
sa to zdalo aj akademikom a ako sa to zdá aj mne, trval na svojej mienke.
Tak mohla oná zhubná viera v telesá nejako pretrvať až po Chrysippa,
ktorý jej dával také sily, že by bola mala širokú platnosť, keby na druhej
strane Karneades nebol tak ostro a rozvážne odporoval, takže som sa čudo-
val, že oná mienka aj potom pôsobila. Lebo Karneades najprv ťažko poško-
denú povesť Arkesilaa očistil, aby sa nezdalo, že iba zo samoľúbosti chce
proti všetkému hovoriť: v skutočnosti si však zaumienil vyvrhnúť a vyvrátiť
stoikov a Chrysippa.

XVIII. 40. Potom keď naňho zo všetkých strán dorážali, že múdry
vôbec nemôže konať, ak s ničím nesúhlasí (ó, človeče čudný, a vlastne ani
nie čudný, veď tiež čerpal z Platónových prameňov), múdro si všimol, ktoré
činnosti schvaľovali tamtí, a vidiac, že sú podobné pravdivým veciam,
nazval to, čo v tomto svete nabádalo ku konaniu, pravdepodobným. Čomu
sa to vlastne podobalo, dobre poznal a múdro skrýval a to tiež nazval
vierohodným. Každý totiž schváli obraz, kto pozrie na jeho vzor. Ako by
však mohol múdry schváliť niečo alebo ako by mohol nasledovať pravde-
podobné, keď nepozná, čo je pravdivé? Nepoznali teda pravdu a súhlasili
s klamným, v ktorom zistili potešiteľnú podobnosť s pravdivými vecami
(kn. 1, Retract., kap. 1, Č. 4). Ale keďže nezasväteným to objasniť nebolo
správne ani ľahké, zanechali potomkom a niekoľkým vyvoleným tých čias
akýsi znak svojho presvedčenia. Tým však, čo diskutovali iba o slovách,

88

svojím výsmechom a iróniou zabránili dotknúť sa problému. Pre toto sa
Karneades nazýva hlavou a zakladateľom tretej akadémie.

41. Tento spor trval ďalej až po nášho Tullia, aby tu smrteľne ranený
posledným dychom nafúkol ešte latinskú literatúru. Lebo si neviem nič
nafúkanejšie predstaviť, než hovoriť veľmi mnoho a veľmi ozdobných slov
a inak cítiť. No stačil tento závan, aby slama onoho platonika Antiocha,
ako sa mi zdá, bola na všetky strany rozmetaná a roznesená. Lebo stáda
epikurejcov by si v srdciach pôžitkárskych národov boli zabezpečili teplé
ležoviská. Antiochos bol totiž žiakom Filóna, podľa mňa človeka veľmi
prezieravého, ktorý akoby už bol chcel otvoriť ustupujúcim nepriateľom
brány a obnoviť v akadémii Platónovu autoritu a zákony; hoci sa to
predtým pokúšal urobiť aj Metrodoros, ktorý vraj prvý pripustil, že to ne-
musí byť mienka akademikov, že nič nemožno pochopiť, a že len z núdze
volili tieto zbrane proti stoikom: teda Antiochos, ako som to už povedal,
žiak akademika Filóna a stoik a Mnesarcha, vnikol do starej akadémie, ktorá
bola bez obrancov a bezpečná pred nepriateľom, ako by bol pomocník
a tamojší. Neviem, koľko z popola stoikov tam vniesol, ako znečistil Pla-
tónovu svätyňu. A predsa mu znovu odňali zbrane; Filón bojoval proti
nemu až do smrti a potom celú jeho pozostalosť napádal náš Tullius, pretože
za svojho života nestrpel, aby sa kymácalo a otriasalo, čo miloval. No one-
dlho potom, čo všetka neústupčivosť a tvrdošijnosť zmizla, Platónova tvár,
ktorá je vo filozofii najčistejšia a najjasnejšia, zažiarila z mračien omylu
najmä v Plotinovi, ktorého považovali za natoľko podobného Platónovi,
že sa myslelo, že žili súčasne, pričom je to taký časový odstup, že skôr si
možno myslieť, že onen ožil v tomto.

XIX. 42. Preto dnes filozofov takmer ani nevidíme, leda ak kynikov,
alebo peripatetikov, alebo platonikov. A kynikov len preto, že ich teší slo-
bodný a voľný život. Pokiaľ ide o vzdelanie a učenia, ako aj mravy, ktoré
slúžia blahu duše, nikdy nechýbali ostrovtipní a prezieraví mužovia, ktorí
nás svojimi dišputami učili, že Aristoteles a Platón sa vo svojich názoroch
natoľko zhodujú, že len neskúseným a povrchne pozorujúcim sa zdajú
rozdielnymi; no po mnohých stáročiach a sporoch sa predsa vytvorila
jedna, ako sa nazdávam, jediná najpravdivejšia filozofia. Pravda, nie je to
filozofia tohto sveta, ktorú by naše náboženstvo právom muselo zavrhnúť,
ale filozofia druhého, duchovného sveta; lebo k nej by rozum vo svojej
jemnosti nikdy neprivádzal duše, slepé v temnotách bludu a ušpinené všet-
kou nečistotou tela, keby sa najvyšší Boh vo svojej všeobecnej dobrotivosti
nebol autoritou božského rozumu sklonil a znížil až k samému ľudskému
telu. Tak sa mohli duše, prebudené nielen jeho učením, ale i pôsobením,
vrátiť k sebe samým a uvidieť svoju vlasť bez sporov a dišpút.

XX. 43. Toto je moje presvedčenie o akademikoch, pokiaľ sa ml
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zdalo pravdepodobným. Ak je klam né, netýka sa ma to, pretože mi stačí
neveriť, že človek nemôže nájsť pravdu. Kto si však myslí, že taká bola
mienka akademikov, nech si vypočuje samého Ciceróna. Hovorí totiž, že
akademici mali vo zvyku skrývať svoju mienku a že ju odhaľovali iba tomu,
kto žil s nimi do staroby.

No Boh sám vie, aká bola vlastne; myslím si, že to bola Platónova
mienka. Aby som vám však mohol v krátkosti povedať svoj názor, ako
je to s ľudskou múdrosťou, vidím, že som ju ešte nepochopil. Ale keďže
budem mať ešte len tridsaťtri rokov, podľa mňa by som si nemal zúfať, že
ju niekedy nenájdem. Pohŕdnuc teda všetkým ostatným, čo smrteľníci pova-
žujú za dobré, zaumienil som si celkom sa venovať jej hľadaniu. Keďže
ma od tohto môjho predsavzatia odstrašovali neľahké dôvody akademikov,
myslím, že som sa proti nim dostatočne vyzbrojil touto dišputou. Nik však
nepochybuje, že nás k učeniu nabádajú dve závažné veci, váha autority
a váha rozumu. Jasom si však istý, že som sa nikdy neodchýlil od autority
Krista, pretože nič silnejšie nejestvuje. Pokiaľ však ide o veci, ktoré treba
skúmať najsubtíInejšiemu rozumu, som presvedčený, že som si vždy neúnav-
ne a z celého srdca želal poznať pravdu; chcel som ju poznať nielen vierou,
ale aj rozumom; teraz môžem len dúfať, že veci, ktoré nijako neodporuj ú
nášmu náboženstvu, nájdem u platonikov.

44. Keď mladí ľudia spozorovali, že sa moja reč končí a hoci bola
už noc a niečo sa muselo písať už pri lampe, predsa veľmi dychtivo ča-
kali, či Alypius sľúbi, že v niektorý iný deň bude odpovedať. Vtedy on
povedal: Veľmi rád potvrdzujem, že mi ešte nikdy nič tak nevyšlo, ako
že z dnešnej dišputácie odchádzam premožený. Myslím, že to nie je iba
moja radosť. Rozdelím sa s ňou s vami, čo ste spolu so mnou bojovali alebo
ste mi boli sudcami. Možno, že si to priali aj akademici, aby boli takto
premožení svojimi nasledovníkmi. Čo príjemnejšie môže totiž jestvovať
než pôvab nášho rozhovoru, čo cennejšie než závažnosť mienok, čo zjav-
nejšie než dobromyseľnosť, čo hlbšie než učenosť? Nebudem môcť nikdy
dostatočne obdivovať, ako vtipne sa tu hovorilo o ťažkých veciach, ako
statočne o beznádejných, ako mierne o vyriešených, ako jasne o temných.
Preto, moji priatelia, vaše očakávanie, že budem odpovedať, premeň te
na nádej, že sa budete so mnou ďalej učiť. Máme predsa vodcu, ktorý nás
môže doviesť a myslím, že nás aj dovedie do najhlbších tajomstiev pravdy,
kde sa nám ukáže Boh.

45. Keď sa tu na tvárach chlapcov ukázalo akési sklamanie, pretože
sa zdalo, že Alypius už nemieni odpovedať, povedal som so smiechom: Zá-
vidíte mi chválu? Keďže som si Alypiom už istý a nemám sa ho čo báť,
chcel by som aj vašu vďaku, a preto vás vyzbrojím proti tomu, čo nesplnil
vaše očakávania. Čítajte akademikov; a keď tam nájdete, ako ľahko zvíťazil

90

(čo je totiž ľahšie?) Cicero nad hlúposťami (kn. 1 Retr t k l v 4). , ť "h . , ' ac., ap. ,c. ,
pn~u te vas o ~natela ob?ájiť t~to našu reč proti oným nevyvrátiteľným
veciam. Toto ~a. byť',~lyplUs, tvoja tvrdá mzda za moju nezaslúženú chvá-
lu. Tu sa zasmiali a nas spor sa skončil neviem či definití l' 'Y', hl 'Y' k "l ivne, a e miernej siea ryc ejsie, a o som dúfal.


