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1. Úvod
Cílem této práce je podat interpretaci digrese v Platónovém dialogu Theaitétos
s ohledem na postavu filosofa a sofisty. Digrese z dialogu Theaitétos je často komentovanou
pasáží, která – soudě dle množství sekundárních studií – umožňuje širokou pluralitu různých
interpretací. Ve své práci se zaměřím na jeden dílčí moment digrese, a sice na to, jak jsou
v textu představeny postavy filosofa a sofisty, jejichž protiklad a vzájemné srovnání zejména
se zřetelem na koncept

SCHOLÉ

(volného čásu, prázdně) považuji za nejdůležitější ohled

digrese.
V této práci budu zkoumat fenomém, který je sice historický, ale který má dle mého
mínění značnou relevanci i pro dobu dnešní. V souladu s H.G. Gadamerem tak lze prohlásit,
že charakter práce je hermeneutický. Hermeneutika se historii snaží porozumět právě na
základě naší vlastní zkušenosti. Plně porozumět určitému textu samozřejmě nelze, nicméně je
možno snažit se mu porozumět co možná nejlépe. Zde Gadamer radí pohlédnout na daný
fenomém prizmatem tradice a doby, ze které text pochází. Jen tak se můžeme pokusit
pochopit také autora samotného, resp. pokusit se podívat na svět jakoby jeho očima. Text je
ovšem současně srozumitelný sám o sobě: již při prvním čtení jsem schopna textu nějak
porozumět a dojít k jakési první interpretaci. To je ovšem pouze první krok. Adekvátně
porozumět textu znamená projít hermeneutický kruh tím, že vlastní první rozumění textu
podrobíme kritickému zkoumání; tedy budeme se snažit toto rozumění další kontextualizací a
zkoumáním jeho dílčích ohledů potvrdit nebo vyvrátit.
Stáváme se tak prostředníkem mezi textem a jeho smyslem. Existuje zde samozřejmě
možnost, že si interpret a autor textu neporozumí, jinak řečeno, je možné, že prvotní rozumění
bude po hlubším zkoumání vyvráceno, odmítnuto a nahrazeno zcela jiným. Je proto třeba
zapojit sebereflexi v tom smyslu, že porozumíme vlastnímu postavení v rámci celku a budeme
se snažit pochopit, proč právě tuto interpretaci mohu považovat za autentickou a jakým
předporozuměním mohla být ovlivněna. Tuto sebereflexi je nutné udržet po celou dobu
zkoumání a to především při konfrontaci našich myšlenek s cizími. Stejnou měrou bychom se
měli snažit pochopit autora a jeho skutečné myšlenky za textem. Nikoli text sám o sobě, ale
smysl, který se textu autor snažil dát.
5

Tyto dvě reflexe, sebereflexi a reflexi autora samotného, je nutné mít po celou dobu
bádání na vědomí. A též si být vědoma, že i když dojdu v této práci na samý konec, nezískám
definitivní a konečnou interpretaci vystihující poslední smysl textu, ale jen nové dílčí, byť
možná přiměřenější rozumění, které je možno znovu podrobit kritickému zkoumání bytostně
nekonečného hermeneutického kruhu.
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2. Rešerše literatury
2. 1 Primární texty
Ve své bakalářské práci pracuji s řadou Platónových dialogů v českém překladu. Ze
souborných spisů jsem využila Platónovy spisy, svazek I-V, od Františka Novotného. Ze
svazku I. byl pro mojí práci užitečný překlad dialogu Theaitétos, Faidón a překlad dialogu
Obrana Sókrata. Ze svazku II. jsem při svém psaní pracovala s překladem dialogu Alkibiadés
a Faidros. Ze svazku III. byl pro mojí práci relevantní překlad dialogu Gorgias a Menón. Ze
svazku IV. jsem využila překlad dialogu Timaios a Ústava. Svazek V. jsem využívala pro
práci s dialogem Sedmý list a Zákony.

2. 2 Sekundární texty
Základním uvedením do studia Platónovy filosofie pro mě byla kniha Jana Patočky
Sókratés.1 V práci často odkazuji na Patočkovo vymezení a následnou interpretaci základních
Platónových pojmů. Zejména na platónské pojetí duše i náležitý výklad pro nás již špatně
pochopitelných a v našem chápání zjednodušených pojmů, jako je výchova (PAIDEA), ctnost,
zdatnost či dobrost (ARÉTÉ) apod.. Při výkladu jednotlivých termínů proto často cituji úryvky
právě z této knihy.
Kniha Pozdní Platón,2 kterou napsal Egil A. Wyller byla pro moji práci velmi přínosná.
Inspirativní pro mě byl jednak Wyllerův přístup, který vychází ze studie kompozice
Platónových textů, kterou chápe jako přísně symetrickou s OMFALEM ve středu, který většinou
obsahuje buď nejdůležitější myšlenku celého spisu, nebo (jako dle mého mínění v tomto
případě) hermeneutický klíč, jak dialog správně číst. Wyller dále připomíná, že autorství
Theaitéta oproti některým jiným dialogům nebylo Platónovi nikdy upíráno. Dodnes je toto
dílo chápáno jako základní dílo teorie poznání. V dialogu jde o podstatu

1

EPISTÉMÉ

(vědění,

PATOČKA, JAN. Sókratés. Přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1991, 158s.
2
WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón. 1. vyd. Praha: Rezek, 1996.
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poznání). Wyller vysvětluje řecký pojem EPISTÉMÉ, jako „být s to sledovat věci“3. Vysvětluje,
že Platón se při výkladu dvojího způsobu rozpomínání věcí, snaží předvést vědeckou
psychologii. Celý dialog staví do souvislosti s dialogem Sofistés a Polítikos. Celou tuto
skupinu dialogů vrcholící v dialogu Parmenidés, nazývá „cestou vzhůru“4. Předpokládá, že
Platón všechny dialogy rozvrhl najednou, v celé souvislosti své koncepce a tak se mají
všechny tyto dialogy navzájem doplňovat. Proto rozbor pojmu provedený v Theaitétovi
nemusí být a není dostačující pro platónské pojetí EPISTÉMÉ. Digrese odkazuje na svět čistých
idejí, čisté identity a ukotvení tohoto světa v bohu. Toho se snaží Platón docílit striktně na
základě

LOGU.

V digresi proto chápe filosofický život jako ideální život v protikladu k

sofistickému způsobu života. O filosofově úsilí hovoří jako o „připodobnění bohu“ 5 Wyller
ovšem tímto bohem nemíní Krista ani Kristem zprostředkovaného Boha Otce. Filosofa
zajímá, co je člověk jako takový. Pokud ovšem člověk jednostranně usiluje o „připodobnění
bohu“, tak ztrácí schopnost žít každodenní život v POLIS. Správný

LOGOS,

který ovládá právě

filosof chápe jako ústřední myšlenku digrese i celého dialogu Theaitétos.
V

práci Paula Sterna The Philosophic Importance of Political Life: On the

„Digression“ in Plato’s Theaetetus6 autor vysvětluje, že digresí se Platón snaží upozornit na
rozdíl mezi filosofem a politikem. Ve svých dialozích se Platón často zmiňuje, jak je důležité,
aby politici byli zároveň vychovávaní v duchu filosofie, avšak touto digresí se podle Sterna
snaží přimět samotné filosofy k zapojení se do politického života. Filosofové jsou v politice
potřební, jelikož právě oni spatřili pravdu, a proto jsou nejlépe uzpůsobení k tomu, aby svým
vedením směřovali celou

POLIS

k Dobru. Současně nesledují vlastní zájmy, jako sofisté, ale

sledují krásu, spravedlnost a zbožnost. Politika se snaží najít řešení lidských potřeb a žádostí,
avšak ty není nikdy možné uspokojit zcela. Právě filosofova moudrost proto může lidem
pomoci oprostit se od svých žádostí. Právě proto, že jsou žádosti nekonečné a nikdy nemohou
být uspokojeny zcela, je nutné, aby se moci chopili filosofové a lid vedli ke společnému
Dobru, nikoli k individuálnímu. Vysvětluje, že právě tím, že Platón pojednává o tom, jak
3

WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón, s.84.
Tamt., s.55.
5
Tamt., s. 91.
6
STERN, PAUL, PLATO. The Philosophic Importance of Political Life: On the „Digression" in Plato’s
„Theaetetus". In The American Political Science Review., 2002, s.275–289.
4
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nejlépe uspokojit lidské žádosti skrze politiku, zároveň upozorňuje na problematickou povahu
lidství jako celku. Z Platónova textu je patrné, že ani filosof vyobrazený v digresi ani sofista
nejsou schopni v této extrémní poloze zcela uspokojit svoje lidství. Oba, filosof i sofista, se
ovšem svými činy snaží své lidství naplnit a být lepší, než ostatní. Z tohoto důvodu Stern
upozorňuje, že obě extrémní polohy vykreslené v digresi jsou si podobnější, než se na první
pohled zdá. Vysvětluje, že problematickým článkem lidství je právě duše člověka, která je
schopná se vyvíjet a utvářet podle výchovy a podle života, který člověk žije. Naplnění lidství
proto není automatické, ale musí se na něm pracovat. Samotné lidství a jeho správné naplnění
je proto otázkou a základem filosofie. Pouze pokud člověk přijme všechny stránky lidství,
může toto lidství vskutku naplnit. Filosof vykreslený v digresi proto nemůže naplnit své
lidství, jelikož opomíjí své individuální touhy, stejně tak, jako ho nemůže naplnit sofista,
který se pouze žene za pomíjivým ziskem. Digrese má proto podle Sterna připomínat všem
žákům filosofie, že je nutné, aby se zároveň zajímali o politický život, stejně jako by měla být
filosofie pomůckou a vodítkem každému politikovi.
V práci od Daniele Labriola, Plato v. Status Quo: On the Motivation for Socrates’
Digression in the Theaetetus7 je mimo jiné vysvětlena pozice odborníka a jeho přínos pro
společnost. Autor vysvětluje, že žádná
její zákony spravedlivé. Naopak dokud

POLIS
POLIS

nehledá odborníka proto, aby zjistila, jestli jsou
své zákony za spravedlivé považuje, tak pro ni

tyto zákony spravedlivé jsou. Pokud si to však

POLIS

výslovně vyžádá, tak je odborník

schopen změnit mínění obce i jednotlivců, aby tak za spravedlivé považovali to, co je
skutečně v pravdě spravedlivé. Digresi tak vysvětluje, jako pojednání o tom, kdo je tím
správným odborníkem, který by měl určovat co je a není spravedlivé pro jednotlivce i pro
POLIS.

POLIS v čele s filosofem se tak svými zákony může přiblížit blíže k pravdě, jelikož

bude sledovat pravou spravedlnost. POLIS v čele se sofistou naopak bude sledovat na místo
spravedlnosti pouze svůj vlastní zisk a tím se bude od pravdy vzdalovat.
Friedemann Buddensiek napsal práci nazvanou Thales Down the Well: Perspectives at
work in the digression in Plato’s Theaetetus8. Buddensiek se v textu zaměřuje přímo na
7

LABRIOLA, DANIELE. Plato v. Status Quo: On the Motivation for Socrates’ Digression in the
Theaetetus. In Apeiron., 2012, 91–108.
8
BUDDENSIEK, FRIEDEMANN. Thales Down the Well: Perspectives at work in the digression in
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digresi samotnou. Vysvětluje, že digrese porovnává dva způsoby výchovy a života, života
filosofa a života sofisty, založené na rozdílném chápání toho, co je moudrost (SOFIA). Sofista
je vyobrazován jako politik, jelikož svoji moudrost staví na tom, že je vždy schopen dostát
očekávání druhých a ve veřejném životě je schopný sledovat vlastní cíle. Filosof naopak žije
životem přesahujícím život v POLIS. Autor vysvětluje, že Sókratés sám rozlišuje dva druhy
moudrosti. Jedna je pravá moudrost, kterou má při svém životě na zřeteli filosof. Tato
moudrost je spojována s boží spravedlností a člověk této moudrosti je schopen být vskutku
spravedlivým. Naopak pouhé zdání moudrosti, které mají sofisté je spojováno s osvojením si
dovedností pro získání politické moci a schopností vědět jak na věci. Upozorňuje, že jak
sofisté, tak filosofové jsou přesvědčeni, že jsou lepší než ti druzí. Oba se sobě navzájem
posmívají a neberou se vážně. Buddensiek vysvětluje, že obě polohy jsou pouze různé
způsoby perspektivy nahlížení reality. Sofisté zastávají partikulární perspektivu, jelikož
neberou v potaz vztahy mezi předměty svého zájmu. Předměty svého zájmu tak hodnotí
pouze ze svého úhlu pohledu. Filosofové z tohoto pohledu naopak představují celkovou
perspektivu, která vnímá předmět svého zájmu v souvislosti vztahů, které má k ostatním
předmětům. Proto také digrese navazuje na obhajobu Protágory, který by v tomto pojetí byl
zástupcem právě sofistické partikulární perspektivy. Sofisté si neuvědomují, že věci existují
nezávisle na pozorovateli, a že každý pozorovatel je vidí vlastní perspektivou. Sofisté tak
vlastní partikulární perspektivu mylně pokládají za celkovou perspektivu. Kdyby sofisté
rozeznali tuto partikulárnost vlastního pohledu, tak by od předmětu svého zájmu upustili a
dokázali by svojí pozornost přesměrovat k hodnotnějším věcem. Filosof je oproti sofistovi
schopen vidět věci takové jaké v pravdě jsou. Věcem proto dává pouze tolik pozornosti, kolik
si skutečně zaslouží. Pravá moudrost je právě tato schopnost vidět věci takové, jaké v pravdě
jsou a nahlížet je ze správné, celkové perspektivy. Pro to, aby byl člověk schopen vidět věci
ze správné perspektivy, musí pochopit, že existují lepší a horší perspektivy. Filosof je díky
tomuto pochopení vždy spravedlivý. Způsob perspektivy, jakou člověk zastává se totiž
následně odráží na jeho charakteru, na jeho duši. Sókratés upozorňuje, že se připodobňujeme
k tomu, čemu věnujeme naší pozornost (co pokládáme v posledku za skutečné). Pokud tedy
budeme nahlížet věci ze špatné perspektivy – pokud například budeme něco špatného

Plato’s Theaetetus. In Rhizomata., 2014, s.1–32.
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pokládat za dobré – odrazí se to na našem charakteru a na naší duši. Následně se podle toho
zhorší naše povaha, náš charakter, naše duše. Filosof této skutečnosti předchází právě proto,
že nahlíží věci takové jaké jsou. Proto je filosof skutečně moudrý, jelikož se stává díky této
vlastnosti podobný bohu a díky tomu spravedlivým. Naplnění života a dosažení blaženosti
záleží právě na tom, na kolik je člověk schopen dělat správné rozhodnutí na základě celkové
perspektivy. Buddensiek však upozorňuje, že rozdíl mezi filosofy a sofisty je v digresi
schválně obrazně přehnaný do extrému. Vysvětluje, že je velmi málo pravděpodobné, že by
v řecké

POLIS

někdo neznal cestu na veřejné shromaždiště nebo nevěděl, kde je soudní

místnost.
Anna Lönnström a její text Socrates, the philosopher in the Theaetetus digression (172c
– 177c), and the ideal of homoiósis theói9 byl pro mojí práci stěžejní. Ve své práci se zamýšlí
nad skutečným úkolem filosofa vykresleného v digresi. Upozorňuje na paradox, který
s digresí přichází. Vysvětluje, že Sókratés sice v digresi říká, že pro to, aby byl člověk
schopen připodobnit se božstvu, tak musí odejít z tohoto světa, avšak sám tento požadavek
neplní. Jeho samotného život v POLIS velmi zajímá a o své spoluobčany má velký zájem.
Autorka vysvětluje, že jiní autoři tento paradox vysvětlují tím, že člověk připodobněný bohu
musí následně božský pořádek promítnout do hmotného světa, stejně jako to učinilo božstvo.
Jelikož toto božství jde ruku v ruce se spravedlností, tak právě tato božská spravedlnost má
být následně skrze filosofa projevena do reálného světa skrze zákony. Sama Anna Lönnström
se však proti tomuto čtení textu vyhrazuje a doporučuje dialog číst tradičním způsobem, tedy
tak, že připodobnění bohu je pouhým věčným ideálem. Nemyslí si, že hlavním úkolem
filosofova života je měnit

POLIS.

Sokratés po člověku nechce, aby změnil celou

po filosofovi chce, aby se zpět do

POLIS

POLIS,

pouze

začlenil a ctnostně se v ní angažoval. Připodobnění

bohu tak znamená stát se zbožným a spravedlivým. Především je zde dáván důraz na
spravedlnost, kterou filosof následně dokáže zprostředkovat světu. Dále vysvětluje, co
znamená spravedlnost podle Sókrata a jak je jí možné dosáhnout skrze racionální část duše.
Rozlišuje spravedlnost v duši a spravedlnost ve společnosti. Spravedlnost v duši se dosahuje
individuálně a niterně; jakmile jí člověk dosáhne, tak je schopen být následně spravedlivý i ve
9

LÄNNSTRÖM, ANNA. Socrates, the philosopher in the Theaetetus digression (172c–177c), and the
ideal of homoiôsis theôi. In Apeiron., 2011, s.111–130.
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společnosti. Pokud se proto takovému člověku dovolí být v roli odborníka, dokáže
zprostředkovat spravedlnost a objekt své správy učinit spravedlivým. Filosof se snaží
nahlédnout věčné ideje, jelikož pouze skrze to, co je věčné a neměnné je možné poznat
pravou podstatu věcí; nikoliv z aisthetických jsoucen, které jsou stále v pohybu a ve stálé
změně. Nahlédnout tuto pravou podstatu věcí je proto nejdůležitějším úkolem filosofa.
Nahlédnutí pravých idejí ovšem také může člověku pomoci lépe vládnout a učinit tak obec
spravedlivou. Pokud je filosofův lidský úděl ten, aby se stal vládcem, pak tento úkol nesmí
odmítnout, ba naopak. Pokud však k vládnutí vychováván není, potom není jeho povinností o
vládnutí v obci usilovat. Samotné nahlédnutí spravedlnosti ovšem vyžaduje po člověku, aby
nějakým způsobem pomáhal své obci. Sókratés se proto sice nesnaží chopit vlády, ale přesto
se snaží aktivně pomáhat svým spoluobčanům a tím přispívat k dobru celé své POLIS. Filosof
však podle autorky nemusí pomáhat obci žádným způsobem, pokud to tak necítí. Pasáž
HOMOIÓSIS THEÓ

vnímá pouze jako odpověď Theodorovi, který věří, že by filosofie mohla

zlepšit svět. Autorka věří, že filosof nemusí pomáhat světu, ale že pokud je k tomu povolán,
tak dokáže rozhodovat vskutku spravedlivě. Z Ústavy by se však mohlo zdát, že vládnutí
pouze zdržuje filosofa od jeho skutečného úkolu, kterým je nahlížení jsoucen.
Text od Scotta Kramera: Education and Digression in Plato’s Theaetetus10 vysvětluje,
že digrese představuje spor o správnou podobu výchovy, který dělil celou antickou
společnost. Sofista je vyučen k tomu, svého protivníka v řeči za každou cenu přemoci. Filosof
je naopak vyučován řečem proto, aby byl schopen dosáhnout skutečné pravdy o předmětu
rozmluvy. Digrese má poukázat na to, že způsob, jakým je člověk vychován následně určuje
jeho způsob chování ve společnosti. Pro to, abychom správně pochopili digresi je nutné,
abychom pochopili, jakým způsobem byl vychován filosof a jakým způsobem sofista. Sofista
je díky své výchově zdatným řečníkem, díky čemuž je schopen získat přízeň lidu. Výchova,
kterou získal je však výhradně praktická a má především připravit na řečnění na soudech.
Sofista tak skrze své znalosti vždy sleduje vlastní zisk. Tento fakt se odráží na nedokonalém
vzrůstu jeho duše. Filosof naopak získává výchovu, která mu sice nepomáhá vyhrávat soudní
spory, ale která mu pomáhá stát se svobodným a nepokřiveným. Díky své výchově je schopen
10

KRAMER, SCOTT. Education and Digressions in Plato’s Theaetetus. In Educational TheoryKramer,
Scott. Education and Digressions in Plato’s Theaetetus. In Educational Theory.,(1976): s.388–394.
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vidět věci, takové jaké skutečně jsou. Výchova ve filosofickém smyslu nemá připravit pouze
na praktické věci, ale má připravovat na naprosto celý život v každou denní hodinu.
Pro lepší pochopení, co je

SCHOLÉ

mi při mé práci pomohl text od J. L. Stocks, který

publikoval pod názvem Scholé 11 . Stocks vysvětluje, že antických textů zabývajících se
tématem

SCHOLÉ

není příliš mnoho. Ze všech známých textů je tomuto tématu věnována

pouze relativně krátká pasáž (172-177) v dialogu Theaitétos a Aristotelův spis Politika. Tyto
dva texty si proto zvolil, aby na nich lépe vysvětlil ono

SCHOLÉ.

V textu Stocks opětně

vysvětluje pozici filosofa v opozici k sofistovi v digresi Theaitéta a shrnuje tak celou pasáž
HOMOIÓSIS THEÓ.

Dále vysvětluje Aristotelův spis Politika. Vysvětluje dvojí racionální

myšlení člověka, aktivní a pasivní, a od toho Aristotelem odvozené dvě strany lidské ctnosti.
Vysvětluje, že podobně i ve světě existuje vždy aktivní a pasivní stránka jednání – válka a
mír, volný čas a práce – jedno se vždy činí pro to druhé. Zákonodárce potom musí
zohledňovat vše a musí dávat přednost tomu, co je blíže ke konečnému Dobru. Tyto vztahy by
měly řídit výchovu. Výchova by proto měla zároveň učit, jak se má člověk chovat v době
míru a v době volného času, aby tento stav mohl přetrvat. Ve volném čase je proto potřeba
ctnostného chování, kterému je nutné podřídit vše. Ctnostnému chování má být napomáháno
skrze: ústavu, zvyky a LOGOS. Vysvětluje, že podle Aristotela se nejrychleji vyvíjí tělo, potom
iracionální stránka duše a naposledy racionální část duše. Vysvětluje, že výchova by toto měla
zohledňovat a člověka podle tohoto vzoru vést, přestože dosažení zcela ctnostného života není
schopen každý. Pro co nejlepší vývoj člověka je proto doporučeno vyučovat čtení a psaní,
gymnastiku a musické umění. Žádné z těchto umění zde nemá být zdrojem zábavy, ale má
vychovávat tělo i duši člověka. Tyto činnosti nemají být vnímány ani jako práce, jelikož práce
se vždy dělá za nějakým ziskem. Z této výchovy získáváme pouze vychování, a proto není
prací, jelikož má cíl sama v sobě. Aristotelés, stejně jako Platón vysvětluje, že pro
vybudování šťastného obce je nutné, aby občané POLIS byli ctnostní a šťastní. Bohatství města
se odvíjí od bohatství občanů, a proto by občané měli vlastnit půdu, která bude
obhospodařovaná otroky. Vysvětluje, že Platónovo i Aristotelovo pojetí SCHOLÉ je shodné. V
době života Platóna i Aristotela byl význam slova
spisech vysvětlován jen velmi zběžně.
11

SCHOLÉ

SCHOLÉ

znamenalo volný čas oproštěný od tlaku

STOCKS, J. L. Scholé. In Classical Quarterly., 1936, s.177–187.
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všeobecně znám, a proto je ve

povinností. Je to stav naprosté svobody, opačný extrém od stavu otroctví. Uprostřed mezi
těmito dvěma životními stavy existuje životní stav, kdy člověk není otrokem, ale ani není
naprostým pánem svého času. Tento stav zažívají například řemeslníci. Rozdíl mezi otrokem
a řemeslníkem je takový, že řemeslník se podřizuje kvůli své práci, zatímco otrok se podřizuje
pro uchování svého života. Oba tyto typy životů však vylučují naprostou kontrolu nad
vlastním životem, kterou má právě svobodný muž užívající výhod

SCHOLÉ.

V dialogu

Theaitétos je tento kontrast vyobrazen právě na srovnání života sofisty a filosofa. Sofista
stejně jako řemeslník, je omezován přísnými pravidly, a proto

SCHOLÉ

nemá. Ve srovnání

s filosofem, který je naprostým pánem svého času, a proto SCHOLÉ má.
Jistou inspiraci a též prvotní zorientování v problému mi poskytly dvě knihy Hannah
Arendtové. Pro širší pochopení motivu

SCHOLÉ

v evropské tradici to byla zejména pasáž z

knihy Vita activa12. Zvláště pak její první část, kde Arendtová vysvětluje, jak se v dějinách
změnilo chápání pojmu vita activa a tím i cíl a náplň
neoddělitelně spjat s konceptem
POLIS,

SCHOLÉ,

SCHOLÉ.

Pojem vita activa, který je

vznikl dle Arendtové z konfliktu mezi filosofem a

přesněji v procesu se Sókratem. Život ve smyslu vita activa byl v této době chápán

jako život zasvěcený politickým záležitostem, jelikož právě tento způsob života byl
považován za nejvyšší cíl a účel života každého svobodného muže. Aristotelem ovšem
přichází přeznačení tohoto původního konceptu: Aristotelés – na rozdíl od Platóna –
rozlišoval tři základní způsoby, jak uskutečnit svobodný život, tj. život zbavený starostí o
obživu: život oddávající se požitku z tělesné krásy, život plodící krásné činy v POLIS a život
filosofa, který dlí v oblasti věčné krásy, tím, že zkoumá to, co je věčné. Každý svobodný muž
byl pánem svého času, jelikož byl oproštěn od práce zatížené nutností. Do protikladu k životu
svobodnému staví Aristotelés život nesvobodný, který je svázaný s povoláními, které slouží
samotnému životu a jeho udržování. Svoboda se dle Arendtové v řeckém chápání vyznačuje
statusem, svobodou výdělku, nedotknutelností osoby a svobodou pohybu. Proto mezi
svobodné občany nepatří otroci, rolníci ani obchodníci. Ze stejného důvodu Řekové
nepovažovali za svobodné muže ani despotické vládce, jelikož ti v dobách nutnosti vládnout
musí. Naopak svobodný život spatřovali v demokratickém zřízení, ve kterém vládnou muži,
kteří jsou natolik materiálně zabezpečeni, že jsou oproštěni od nutnosti pracovat a díky tomu
12

ARENDTOVÁ, H. Vita aktiva, neboli, o činném životě, Praha, OIKOYMENH, 2007, 431s.
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se mohou a musí celým svým životem věnovat politickému životu a tím „plodit krásné činy
v POLIS“13. Se zánikem antického městského státu se mění význam pojmu vita activa od čistě
politického k označení všech druhů aktivit zaobírajících se věcmi světa. Svobodný život je od
té doby spojován pouze s životem filosofů. Pojem vita activa je později ve středověku chápan
spíše jako ne-klid, který je známkou jakéhokoliv projevu života a jehož protipólem je
kontemplace, neboli naprosté zastavení a ustání činnosti. Aristotelés přitom chápal pohyb a
klid jako dva nerozlučné prvky jednoho celku a věří, že jakákoliv činnost má svůj cíl v klidu.
V druhé knize H. Arendtové, Mezi minulostí a budoucností: osm cvičení v politickém
myšlení14, je pro moji práci inspirativní pasáž na s. 19-22, kde se autorka zamýšlí nad
motivem SCHOLÉ tentokrtá ovšem z pozice novověké politické filosofie na pozadí vtahu mezi
autoritou a svobodou. Významným novověkým myslitelem

SCHOLÉ

je pro ní Karel Marx.

Ideální forma společnosti podle Marxe je taková, ve které lidé dosáhnou dvojí svobody,
svobody od politického života i od práce. Tato utopická představa tímto způsobem obnovuje
model antického vysněného filosofického státu založený na

SCHOLÉ.

Politiku má nahradit

administrativa a práce má zrušit samu sebe. Arendtová připouští, že se tato představa do jisté
míry v dnešní době realizuje, avšak za jiných podmínek, než jaké předvídal Marx. Čili motiv
SCHOLÉ

je u Marxe viděn spíše aristotelsky, tj. jako oproštěnost nejen od starosti o obživu, ale

též jako oproštěnost od politické aktivity, jelikož v Marxově beztřídní společnosti žádná
taková aktivita nebude potřebná.
David Bostock napsal knihu Plato’s Theaetetus15. Ve své knize vysvětluje, že o vzniku
dialogu a jeho zasazení do Platónovy tvorby se stále vedou spory. Není jisté, jestli je
Theaitétos Platónovo rané dílo nebo jedno z jeho pozdějších děl. Autor dialog řadí spíše
k pozdním dialogům, přestože nepopírá, že se svojí výstavbou shoduje spíše s ranými dialogy.
Pro návrat k této výstavbě textu má ovšem vysvětlení. Předpokládá, že Platón se dostal do
etapy života, kdy ho v jeho bádání provázely nejistoty, a proto se znovu vrátil k tomuto čistě
logickému způsobu uvažování. Právě proto se Platón v dialogu Theaitétos zaměřuje právě na

13

ARENDTOVÁ, H. Vita aktiva, neboli, o činném životě, s.22.
ARENDTOVÁ, H. Mezi minulostí a budoucností: Osm cvičení v politickém myšlení., Brno, Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2002.
15 BOSTOCK, DAVID. Plato’s Theaetetus. New York: Oxford University Press Inc. 2015. 285s.
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otázku vědění. Platón vychází ze svého přesvědčení, že lidé mají pouze mlhavou představu o
tom, jak věci skutečně jsou. Úkolem filosofa je proto představu, která je mlhavá, znovu
vynést na světlo. Lidé totiž díky způsobu výchovy ve své názory na svět většinou pouze
bytostně věří, ale nevědí je. Na tuto otázku, co zakládá vědění lidí, se snaží odpovědět Platón
právě v dialogu Theaitétos. Dále autor vysvětluje rozdíl mezi protagorismem a radikálním
protagorismem. Teorie protagorismu o které Platón v Theaitétovi hovoří, je taková, že věc
sama o sobě nemá žádné vlastnosti. Až člověk věcem přisuzuje různé vlastnosti na základě
vlastního vnímání. Jak člověk věc vnímá, taková pro něj potom vskutku je. Na základě této
teorie Platón vysvětluje, že záleží pouze na úhlu pohledu, ze kterého na jsoucno hledíme.
Stejná věc je v prorovnání s jednou věcí malá, ale s druhou věcí zase velká. Radikální
protagorismus vzniká ve spojení s myšlenkou Herakleita. V této koncepci se hovoří o tom, že
vše je neustále v pohybu samo o sobě, a proto není možné žádné věci přisuzovat žádnou
určitou vlastnost, jelikož jsou všechny ve stálém procesu vznikání a zanikání. David Bostock
ve svém textu mimo jiné vysvětluje tyto koncepce vnímání, jejichž pochopení je nutné pro
pochopení celého dialogu Theaitétos.
Myles Burnyeat napsal knihu The Theaetetus of Plato.16 V této knize hovoří mimo jiné i
o tzv. digresi (171d–177c). Hlavní téma celé digrese je vztah mezi spravedlností a moudrostí.
Důležitost tohoto vztahu je, ve všech jeho ohledech, vysvětlena až v dialogu Ústava, kde jsou
tyto dva prvky ARÉTÉ neodmyslitelně spjaté. V digresi Theaitéta Platón předvádí jaké dopady
má oddělení a zanedbání těchto dvou ctností na praktický život. A naopak vysvětluje, jak je
jejich pěstování pro šťastný život nutné. Platón touto digresí klade důraz na to, že štěstí,
způsob našeho života i naše smrt záleží právě a pouze na tom, jak pochopíme a vezmeme za
svou tuto nedělitelnost spravedlnosti a moudrosti. Právě proto, abychom tuto otázku nebrali
na lehkou váhu, se tak Platón rozhodl důsledky tohoto různého způsobu žití představit na
praktickém příkladě. Právě tuto myšlenku zmiňuje již v ranějším dialogu Faidros nebo v
dialogu Ústava. Autor vysvětluje, že podobenství o jeskyni je zde ukázáno na příkladu
z reálného života.

16

BURNYEAT MYLES. The Theaetetus of Plato. Indianapolis: Hackett Publishing Company. 1990.
248s.
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Francis MacDonald Cornford napsal knihu Plato’s Theory of Knowledge: The
Theaetetus and the Sophist of Plato. 17 V kapitole Digression: Phylosophy and Rhetoric autor
vysvětluje, že pozice sofisty v digresi se shoduje s pozicí atheisty v X. knize Zákonů. Sofista
v digresi tvrdí, že horkost, suchost, zima i vlhkost mají původ v přírodě, kdežto spravedlnost a
nespravedlnost v přírodě neexistuje. Spravedlnost a nespravedlnost je podle něj založená
pouze na vzájemné dohodě lidu. Atheisti v Zákonech staví přirozenost a dohodu na stejnou
úroveň. Nápodobně tvrdí, že oheň, vzduch, voda i země existují přirozeně vlastní silou, a že
náboženství je věc dohody a od těchto věcí odvozená. Autor zároveň tvrdí, že celá digrese
naráží na myšlenky pronášené v dialogu Gorgias a v Ústavě.

17

CORNFORD, MACDONALD FRANCIS. Plato’s Theory of Knowledge. London: Kegan Paul, Trench,
Trubner & Co. 1935. 336 s.
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3. Digrese a scholé
3. 1 Žánr digrese
Platónské dialogy mají propracovanou strukturu a rámec. K povaze platonismu bytostně
patří smysl pro míru a proporce. I díky tomu byl Platón schopen (snad s výjimkou Zákonů)
vtisknout každému dialogu přesný řád, podle kterého celý dialog vystavěl.18 Digrese, jakožto
specifický žánr platónského psaní, je obsažena ve většině Platónových dialogů a souvisí právě
s tímto osobitým typem platónské kompozice. Podobná pasáž by v moderní literatuře byla
pravděpodobně obsažena v apendixu knihy. Platón však při výstavbě svých dialogů velmi
dbal na strukturu celého textu, a proto není náhodou, že digresi klade dovnitř samotného
dialogu. Tato výstavba může naznačovat právě to, že je zde uloženo vodítko ke
správnému porozumění celého díla. Digrese tvoří svůj vlastní příběh a je možné jí porozumět
i bez zbytku textu, ale současně čtenářům nabízí správnou optiku, jak dialog číst.19
V digresi tak bývá obsaženo duchovní jádro celého textu, a proto – přestože by byl text
srozumitelný i bez této pasáže – , dodává celému kontextu hlubší porozumění. Text
dohromady s digresí tak tvoří celek a vsazení digrese do textu pomáhá k hlubšímu pochopení
myšlenky skrývající se za textem.
Digrese je obsažena v řadě Platónových dialogů. Ve své práci se zaměřím na slavnou
digresi v dialogu Theaitétos. Tato pasáž je v rámci dialogu vystavena jakožto

OMFALOS,

neboli střed, či pupek, dialogu, jelikož je situována do ústřední části celého díla.20 Rozděluje
tak dialog zhruba na dvě části předělem diskuse o Protágorovi. Na konci první části dialogu se
protagonisté při hledání odpovědi na otázku, co jest

EPISTÉMÉ

shodnou na tom, že musí

existovat lidé moudřejší a méně moudří. Po tomto konsensu následuje duchovní jádro celé
této digrese, které obsahuje slavnou pasáž o HOMOIÓSIS THEÓ.

18

I takto se musí Platón číst, s kružítkem a pravítkem, neboť vše, co Platón dělá, je v nejlepším
řeckém smyslu architektura. WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón., s. 109.
19
BURNYEAT MYLES. The Theaetetus of Plato, s. 35.
20
Uprostřed dialogické pasáže s Theodórem, která tvoří střed celého dialogu, se nalézá právem
proslulé místo, jež se tematicky ostře odlišuje...formální střed dialogu tvoří také jeho reálný, duchovní
střed. WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón., s.88.
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3. 2 Kontext spisu
Dialog Theaitétos je vzorovým platónským dialogem. Jeho pravost nebyla, oproti jiným
dialogům, nikdy zpochybněna. Je řazen mezi Platónovy pozdní dialogy, přestože jsou o době
jeho vzniku stále vedeny spory. 21 Jedná se o pozoruhodný dialog s dvojím narativním
rámcem. Zcela výjimečné je pak to, že je předčítán, už proto, že u Platóna je patrná velká
nedůvěra k psanému slovu. Např. v dialogu Faidros se Platón proti psanému textu jako zdroji
moudrosti a vědění vyhrazuje. Říká, že psaný text lidi učí nemyslet. Zároveň psaný text
kritizuje, jelikož je vydán jakoby na pospas svým čtenářům a autor svojí myšlenku nemůže
obhájit více než tím, co je napsáno.22 Dále však tvrdí, že spisy jsou krásné, pokud dokáží
svého čtenáře podnítit k přemýšlení.23 Dialog je proto výjimečný tím, že Eukleidés zapsal
rozhovor se Sókratem, který s ním o této rozpravě kdysi vedl. Dialog je v Megaře předčítán
z knihy, nejmenovaným hochem, Terpsiónovi.
Dialog patří mezi tzv. rámcové dialogy, v nichž je pečlivě vybudován rámec či kontext.
Dialog je též vyjímečný tím, že má dvě prooimia, v nichž se daný dialog odehrává. Rámec
dialogu dále odkazuje ke dvěma dalším kontextům: jednak k Obraně a obecně k Sókratovu
soudu a smrti (dialog Faidón a Kritón);24 dále k rozmluvě v dialozích Sofistés a Polítikos,
které dohromady s dialogem Theaitétos tvoří jeden celek.25

21
22

BOSTOCK, DAVID. Plato’s Theaetetus., s.10.

Phdr., 275D: Tedy kdo se domnívá, že zanechal ve spisu učebnici umění, a také ten, kdo ji přijímá,
jako by ze spisu mělo být něco jasného a trvalého, je asi pln veliké prostoduchosti a vskutku nezná
výroku Ammónova, když se domnívá, že jsou psané výklady něco více než prostředek, aby
upamatovali toho, kdo věc zná, na látku, která je předmětem spisu.
23
Phdr., 277A: Jest tomu milý Faidre tak; avšak mnohem krásnější je, myslím, vážná práce věnovaná
těmto věcem, když někdo vezme příhodnou duši a dialektickým uměním zasazuje a zasévá do ní
s věděním řeči, které jsou schopny pomáhati sobě samým i svému zasévači a nejsou neplodné, nýbrž
mají símě, z něhož vyrůstají z jiných myslí zase jiné řeči, schopné takto udržovati to símě stále
nesmrtelné, a způsobují tomu, kdo je v sobě má, nejvyšší štěstí, jaké je člověku možné.
24
Theat., 210D: Nuže a nyní musím na schůzku do královské stoe, k soudu, před který mě pohnal
svou žalobou Melétos; ale zítra ráno, Theodóre, zase zde na shledanou. – (O soudu pojednává právě
obrana Sókrata, na kterou navazuje dialog Faidón a Kritón.)
25
WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón., s. 7.
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Platón se v dialogu schází s matematikem Theodórem a jeho žákem Theaithétem.
Společně pátrají po odpovědi na otázku, „Co je

26

EPISTÉMÉ

?“ (vědění, poznání). V tom je

dialog poměrně výjimečný, když je klíčová sokratovská otázka „Co jest něco?“ („TI ESTI?“),
(v jiných dialozích typicky zdatnost, uměřenost, spravedlnost), na kterou je možné odpovědět
skrze výměr použitím pojmů (LOGOS), nahrazena otázkou zcela jiného typu, tzv. metaotázkou
tázající se po EPISTÉMÉ samé. Podobně jako dialogy rané je i tento dialog aporetický, tj. končí
v aporii bez jasného řešení daného problému.
V dialogu jsou probrány dva principiální výměry toho, co je EPISTÉMÉ.
a)

EPISTÉMÉ je AISTHÉSIS (smyslové vnímání)

b)

EPISTÉMÉ je DOXA (mínění), později upřesněno na DOXA ALÉTHÉS (pravdivé
mínění) a konečně DOXA ALETHÉS META LOGÚ (pravdivé mínění spojené s
výměrem)

Theaithétos je po úvodních slovech vyzván k zodpovězení podané otázky (145c-149a).
Snaží se proto definovat výčtem různé druhy

TECHNÉ,

které jsou věděním, ale Sókrata touto

odpovědí neuspokojí.
Zde následuje první slavná digrese či metodický vstup týkající se porodnického umění
(149e-151e): Sókratés vysvětluje své

MAIEUTIKÉ TECHNÉ,

které zdědil po své matce a které

mu umožňuje pomáhat mužům přivádět na svět krásné a pravé myšlenky. Sókratés vysvětluje,
že jeho babické umění má všechny ostatní znaky jako umění jeho matky, s tím rozdílem, že
pomáhá k porodu mužům a ne ženám a že ošetřuje jejich rodící duše a ne těla. Nejdůležitější
věcí v jeho umění je: „schopnost vším způsobem zkoušeti, zdali mysl mladého člověka rodí
pouhý přelud a nepravdu nebo plod zdárný a pravý.“27 Sókratés použil tento proslov, jelikož
Theaitétova odpověď byla metodicky špatně. Sókratés se ho tímto výkladem snaží přivést
zpět na správnou cestu uvažování o odpovědi.

26

je tedy znalostí jiných znalostí i sebe samé. PATOČKA, JAN. Sókratés. Přednášky z antické
filosofie., s. 121.
27
Theat., 150C.
EPISTÉMÉ
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Theaithétos proto v první části podává svůj prvotní výměr vědění (151d-186e), ve
kterém tvrdí, že

EPISTÉMÉ

(vědění) je

AISTHÉSIS

(vnímání).28 Tato odpověď se Sókratovi již

jeví metodicky správně, ale po bližším prozkoumání není ani tato odpověď dostatečná.
Sókratés nejprve vysvětluje, z jakých premis toto tvrzení vychází. Je postaveno na
Protágorově učení homo mensura, 29 které tvrdí, že člověk je měrou všech věcí a na
Hérakleitově tajném učení

PANTHA RHEI

(152c-160e),30 které tvrdí, že vše plyne, a proto je

pro každého jedince jeho poznání v danou chvíli unikátní. Dále výklad vysvětluje na
příkladech stavů duše a dějů na zemi.31
Po vyložení a obhájení obou stanovisek následuje Sókratova kritika obou učení, na
kterých je odpověď postavena a následný vývrat Theaitétovy odpovědi.
Sókratés kritizuje (165d-179b) Prótágorovo učení, když říká, že z něho vyplývá, že i
vepři a paviáni mohou být měrou všeho, stejně jako člověk. Dále tvrdí, že jestliže je každý
měrou pravdy, potom si Prótagoras nemůže nárokovat, že je učitelem. Následně Sókratés

28

Theat., 151E: Zdá se mi tedy, že kdo něco ví, vnímá to, co ví, a jak se nyní zdá, není vědění nic
jiného než vnímání.
29
Theat., 152A: Nuže zdá se, že jsi podal o vědění ne všední výměr, nýbrž takový, jaký vyslovil i
Prótagoras. Ten řekl jiným způsobem právě totéž. Praví totiž asi tak, že „všech věcí měrou je člověk,
jsoucích že jsou, a nejsoucích, že nejsou.“ Četl jsi to asi?.
30
Theat., 152D-E: Já ti to řeknu a to myšlenku nikoliv malichernou, totiž že nic není samo o sobě
jedno, ani že není správné, jestliže užiješ názvu „něco“ nebo „nějaké“, nýbrž jestliže něco nazveš
velikým, objeví se i malým, a jestliže těžkým, objeví se lehkým a tak dále, protože nic není jedno ani
něco ani nějaké; avšak všechno vzniká ze změny místa, z pohybu a ze vzájemného míšení; my o tom
říkáme, že to jest, ale to užíváme nesprávného názvu, neboť přísudek „jest“ nenáleží nikdy ničemu,
nýbrž všechno stále vzniká. A o této věci se shodují, dejme tomu, všichni filosofové po řadě mimo
Parmenida, Protágoras i Hérakleitos i Empedoklés, a také z básníků vynikající zástupci obojího druhu
poezie, v komedii Epicharmos, v tragédii Homéros, jenž svými slovy: Okeana, původvce bohů, i
pramáteř Tethys, řekl, že všechny věci jsou dětmi proudění a pohybu.
31
Theat., 153C-D: S:A co se týče duše a jejího stavu, zdalipak není pravda, že učením a cvičením, což
jsou pohyby, nabývá vědomostí a zachovává se a stává se lepší, kdežto při klidu, což je necvičení a
neučení, ani se ničemu neučí, a čemu by se naučila, zapomíná? T: Ba věru. S: Tedy první věc, pohyb,
je dobrá i pro duši i pro tělo, takže druhá naopak? T: Podobá se. S:Mám ti ještě mluviti o stavech
bezvětří a nehybného moře a o všech takových věcech, že klid způsobuje hnití a zkázu, kdežto jeho
opak zachovává? A ktomu na dovršení všeho mám předvádět ten zlý provaz a násilně přesvědčovat,
že jím Homér nemyslí nic jiného než slunce a ukazuje, že dokud je obloha a slunce v pohybu, všechno
u bohů i u lidí trvá a se zachovává, ale kdyby to stanulo jak uvázané, všechny věci by byly zničeny a
obrátily by se, jak se říká, vzhůru nohama? T: Však se mě zdá, Sókrate, že ukazuje, co pravíš.
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promlouvá slovy Protágory (166a-168c)32, který tímto způsobem obhajuje vlastní učení homo
mensura. Po této řeči se rozmluvy se Sókratem ujímá Theodóros. Společně poznávají, že
vjemy se liší, co do dobroty a špatnosti. Odborníkem je potom ten, kdo umí učinit osobu či
věc, aby dělala dobrý dojem nebo dojem špatný.33 Sókratés v obhajobě Protágory říká, že
v této čistě logicko-filosofické souvislosti nechce slyšet o bohu.34 Výrok, že bůh je měrou
všech věcí, který vyslovuje v Zákonech zde proto užít nemůže.35
V tuto chvíli, přesně ve středu dialogu, je umístěna druhá digrese (172c-177c), která je
předmětem mého zkoumání:
Sókratés na tomto místě vysvětluje rozdíl mezi sofistou a filosofem a vysvětluje jejich
odlišné „vztahování se k bohu“. Rozhodující je při tom motiv
ten, kdo

SCHOLÉ

nemá, oproti filosofovi, který

SCHOLÉ

SCHOLÉ:

Sofista je podle něj

má. Tento střed je chápán jako

duchovní jádro celého dialogu a v mé práci se budu soustřeďovat právě na tuto část.
Sofisty v digresi připodobňuje k otrokům v kontrastu k filosofům, kteří jsou
připodobňováni ke svobodným mužům.36 Filosofové na rozdíl od sofistů mají totiž volný čas,
který jim umožňuje vést řeči na libovolná témata. Řeči dostatečně dlouhé, které je dovedou
k pravdivému poznání věcí své rozmluvy. Sofisté jsou naopak hnáni povinnostmi a jejich řeč
[míněno na soudě] je odměřována vodními hodinami, a proto své řeči musí vést vždy ve
spěchu a na stanovené téma. Řeči jsou drženy ve stanovených hranicích rozmluvy a týkají se
32

Tohle je velmi výjimečné, Sókratés chce ukázat silnou stránku Protagorova učení, a tu vyvrátit,
nikoliv napadnout slabiny.
33
Theat., 172A: A také tu větu postaviti nejraději tak, jak jsme ji my vytyčili, pomáhajíce Protágorovi,
že ve většině věcí, jak se komu co zdá, takové že pro každého i jest, teplé, suché, sladké a všechno
tohoto způsobu; jestliže však snad připustí, že v některých věcech jeden nad druhého vyniká, chtěl
říci, že pokud jde o věci prospěšné zdraví a škodlivé, není každá ženská a každé dítě a docela každé
zvíře schopno poznávati, co je mu zdravé, a podle toho samo sebe léčiti, nýbrž že právě zde, ač
jestliže vůbec kde, jeden se liší od druhého.
34
Theat., 168B: Jestliže mne tedy poslechneš, tu, jak už bylo dříve řečeno, nebudeš si počínat
nepřítelsky ani bojovně, nýbrž s vlídnou myslí společně postupuje budeš doopravdy zkoumati, co asi
myslíme, když prohlašujeme, že se všechno hýbe, a že co se každému zdá, to také jest i pro
jednotlivce i pro obec.
35
Leg., 716C: Ale měrou všech věcí je nejvíce bůh,, mnohem více nežli snad, jak říkají, nějaký
člověk.
36
Theat., 175A: Tento je tedy, Theodóre, způsob jednoho a druhého, způsob člověka vyrostlého
vskutku ve svobodě a volném čase, jehož nazýváš filosofem, jenž si z toho nic nedělá, že se zdá
přihlouplým a k ničemu, kdykoli se dostane do otrockých úkonů.
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vždy nějakého spoluobčana. Sofisté tak dokáží svými řečmi ošálit ve svůj prospěch, ale kvůli
povaze těchto řečí se jejich duše stává malou a pokřivenou.37 Jejich duše se totiž nemůže
svobodně rozvíjet pod nátlakem nebezpečí a strachů, kterým svými řečmi čelí. Filosof naopak
má řeči, které vede, ve své moci. Při vedení svých řečí totiž není hlídán ani časem ani žádným
soudcem a své řeči může vést na libovolná témata, aniž by byl jakkoli omezován. Díky této
svobodě není jeho růst nijak omezován a jeho duše je tak urostlá a krásná.38
Filosof je ovšem současně, oproti sofistovi, v činnostech každodenním ekonomickém,
sociálním i politickém životě jakoby ztracen: nezná místa shromáždění, ani nezná zákony
vlastní obce. Filosof neví ani nic o svých spoluobčanech ani to, z jakého jsou rodu. V obci
totiž bydlí pouze jeho tělo,
„ale mysl, jež všechno toto uznala za malicherné a nicotné, nevážíc si toho, všude
poletuje podle Pindara „i dole na zemi“ měříc její rozlohu“, „i nahoře na nebi“ bádajíc o
hvězdách, zkoumá u každého ze jsoucen jako celku po všech stránkách jeho veškeru podstatu
a nepouští se k žádné z věcí jí blízkých.“39
Po digresi Sókratés znovu navazuje na svoji řeč a vysvětluje rozdíl mezi prospěchem a
ostatními kvalitami. Tvrdí, že musí existovat objektivní prospěch, protože jinak by Protágoras
nemohl být učitelem. Prospěšnost je vztahována k budoucnosti a je poměřována podle svého
působení v budoucnosti. Odborník s EPISTÉMÉ v dané věci má proto větší autoritu než
politik.40

37

Theat., 173A: A tak ze všeho toho se stávají houževnatými a bystrými umějícími pána jak slovem
ošáliti, tak také činem si získati, ale malými na duších a pokřivenými.
38
Theat., 175e: Toto je tedy, Theodóre, způsob jednoho a druhého, způsob člověka vyrostlého
vskutku ve svobodě a volném čase, jehož nazýváš filosofem.
39
Theat., 174A.
40
Theat., 179B: S: Nuže zdali pak se i zákonodárství a prospěch netýká budoucnosti a zdali pak by
každý nesouhlasil, že se obec při své zákonodárné činnosti nutně mnohokrát chybuje toho, co je
nejprospěšnější T: Věru S: Vhodně tedy řekneme tvému učiteli, že je mu nutno souhlasiti, že je jeden
druhého moudřejší a takovýto, moudřejší, že je měrou, kdežto mně, nevědomému, ani dost málo není
nutno stávati se měrou, jak mě právě nutila řeč mluvená na jeho obranu, abych byl takový, ať jsem
chtěl nebo nechtěl.
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Následně Sókratés kritizuje i dříve vyložené stanovisko

PANTHA RHEI

(181b-183b)41,

když tvrdí, že existují dva druhy pohybu: změna místa a změna vlastností; a jelikož je
všechno stále v pohybu, není možno cokoliv poznávat.
Sókratés konečně vyvrací, že

EPISTÉMÉ

je

AISTHÉSIS

(184a-186e)42. Tvrdí, že vnímání

sice uchopuje bezprostřední vlastnosti věcí, ale nepostihuje jejich jsoucnost a nevysvětluje
proto jejich odlišnost od jiných věcí.
Ve druhé části (187a-201c) tedy Theaithétos podává svojí druhou odpověď, ve které
tvrdí, že EPISTÉMÉ je DOXA (ALETHÉS) (tj. pravdivé mínění) (187b) .43
I tato odpověď je po kritickém prozkoumání zavržena.44
Theaitétův výrok podnítí Sókrata nejprve zkoumat, co je a jak vzniká

PSEUDÉS DOXA

(nepravdivé mínění).45 Sókratés tvrdí, že nepravdivé mínění musí existovat, protože můžeme
jedině něco vědět, nebo něco nevědět. Podle této teorie ovšem platí, že jakmile se něco
naučíme, už to víme. V této části proto Platón používá vědecky psychologické vysvětlení.
Zde si pomáhá Sókratés dvěma myšlenkovými experimenty, které následně podrobuje
kritice:

41

Theat., 181D-182D: S: Jmenuji tedy tyto dva druhy pohybu, změnu vlastnosti a změnu místa. T: A
to správně. S: Když jsme tedy tohle tak rozdělili, rozmlouvejme již s těmi, kdo tvrdí, že se všechny
věci pohybují, a tažme se: zdali pak tvrdíte, že se všechno pohybuje oběma způsoby, totiž že mění své
místo i své vlastnosti, či že se jen něco pohybuje oběma způsoby, něco však jen tím, nebo oním? T:
Bůh ví, to já nedovedu říci; ale řekli by, myslím, že oběma. S: A jestliže ne, příteli, ukáže se jim, že se
věci i pohybují i stojí, a o nic správnější nebude říci, že se všechno pohybuje nežli že stojí. T: Máš
pravdu. S: Tedy když se to má hýbat a v ničem nemá být nepohybnost, proto se všechno stále hýbe
všemi pohyby....S: Avšak když není ani v tom stálosti, aby to co teče, teklo bílé, nýbrž je tu změna,
takže i ta vlastnost sama, bělost, je v toku a mění se v jinou barvu, aby věc nebyla přistižena, že je po
této stránce nehybná, zdali pak je kdy možno pojmenovati nějakou barvu, aby se to nazývání dělo
správně? T: A jakým způsobem by to bylo možné, Sókrate? Nebo vůbec něco jiného toho druhu, když
to pokaždé mluvícímu uniká, jakožto něco, co teče?.
42
Theat., 186E: S:Tedy asi by nebylo, Theaitéte, vnímání a vědění totéž. T:Ukazuje se že ne, Sókrate.
A právě nyní se nejvíce stalo docela zjevným, že vědění je něco jiného než vnímání.
43
DOXA ALÉTHÉS = pravdivá představa; DOXAZEIN = pokládat za pravdivé WYLLER, EGIL A. Pozdní
Platón., s. 287.
44
Theat., 187B: Říci, že to je vůbec mínění, Sókrate, není možno, protože je i nepravdivé mínění;
skoro se tedy zdá, že vědění je pravdivé mínění a to budiž pokládáno za mou odpověď. Jestliže se
nám to ovšem v dalším postupu ukáže jinak nežli nyní, pokusíme se říci něco jiného.
45
PSEUDOS = nepravda. WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón., s.285.
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a) Modelem voskové tabulky (190e-196d) – v tomto případě si vjemy pamatujeme,
jelikož jsou jakoby vyryté ve vosku uvnitř naší hlavy. Lidé s příliš měkkým
voskem nebo naopak příliš tvrdým nebo jakkoliv zašpiněným si špatně
rozpomínají, jelikož otisk na voskové tabulce je nepřesný a špatně viditelný. 46
b) Modelem holubníku (196d-200d) – v tomto druhém případě vjemy chytáme
podobně, jako chytáme ptáky. Chycené vjemy jsou uvnitř naší mysli uvězněné
jako v holubníku. Poletují zde a pro vybavení vjemu musíme „ptáka“ znovu
polapit. 47
Zapomínání nebo špatné rozpoznání vysvětluje důsledkem špatného otisku do voskové
tabulky v naší mysli. Model voskové tabulky však nevysvětluje, jak vzniká například
nesprávné vypočtení matematické úlohy. Proto Sókratés přidává model holubníku, který
umožňuje „chycení“ nesprávné vzpomínky.48
Následně však model holubníku také kritizuje, jelikož zjišťuje, že podle tohoto modelu
může vědění učinit člověka nevědomým.49 Sókratés poté vyvrací i tvrzení, že vědění je
pravdivé mínění, jelikož pravdivé mínění může vzniknout přemluvením.50

46

Theat., 191 D-E: S: Nuže měj za to, v zájmu úvahy, že v našich duších je vosková hmota, u toho
větší, u toho menší, a u toho z čistého vosku, u onoho ze špinavějšího, a zde z příliš tvrdého, u
některých z příliš měkkého, u některých však z náležitého. T: Ano. S: Mysleme si, že to je dar matky
Mús Mnémosyné a že do této hmoty vtiskujeme, cokoliv si chceme zapamatovat z toho, co uvidíme
nebo uslyšíme nebo si sami vymyslíme, podkládajíce ji pod vjemy a myšlenky, jako když vtiskujeme
znaky pečetních prstenů; a cokoli se vtiskne, to že si pamatujeme a víme to, dokud tam jest obraz
toho; cokoli však se setře nebo cokoli se nemůže vtisknout, to že jsme zapomněli a nevíme.
47
Theat., 197C–D: „Nuže viz, zdali i při vědění není takto možno, aby člověk, který je jeho majitelem,
ho neměl, nýbrž by to s ním bylo jako kdyby někdo chytal divokých ptáků, holubů nebo něco jiného,
a choval je doma ve zřízeném pro ně holubníku: Tu bychom asi řekli, že jistým způsobem je stále má,
přestože totiž je jejich majitelem. Ano? T: Ano. S: Avšak jiným způsobem, že nemá žádného, nýbrž
že se mu dostalo nad nimi moci, když je dostal do svých rukou a uzavřel je ve své vlastní ohradě,
takže může chytit, kteréhokoli by se mu kdy chtělo, uchopit a podržet a pak zase pustit, a že mu je
volno dělat kolikrátkoli by mu bylo libo.
48
Theat., 199B: Neboť je možno nemít vědění k tomu náležící, nýbrž místo něho jiné, kdykoli totiž
člověk při honbě za jistou vědomostí, jak tu tak sem a tam poletují, omylem chytí jednu místo druhé:
tehdy tedy pojme domnění, že jedenáct je dvanáct, chytiv v sobě vědění čísla jedenáct místo vědění
čísla dvanáct, jako doupňáka místo řivnáka.
49
Theat., 199D: S: Vždyť jsme zbaveni toho, že lidé nevědí to, co vědí; neboť už nikde nevznikne
důsledek, že bychom neměli ve svém majetku, čeho jsme majiteli, ani když se v něčem zmýlíme, ani
když ne. Avšak jak se mi zdá, ukazuje se tu jiný hroznější zjev. T: Jaký to? S: Nejprve tak, že člověk
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Theaithétos proto podává třetí výměr vědění (201c-210a) 51 , ve kterém tvrdí, že
EPISTÉMÉ

je DOXA ALETHÉS META LOGÚ (mínění spojené s výměrem). Avšak i pokus o podání

správné odpovědi v podobě tohoto tvrzení nakonec ztroskotá.
Podle tohoto tvrzení má

EPISTÉMÉ

ten, kdo může předložit pravdivé mínění spojené

s předvedením premis. Sókratés následně představuje, na čem tento předpoklad stojí. Nejprve
popisuje tzv. Sókratův sen (201d-202c), 52 podle kterého je teorie zavěšena na existenci
posledních prvků (příkladem dává hlásky a samohlásky), které můžeme jmenovat nebo na ně
ukázat, ale již nemůžeme podat jejich další výměr (LOGOS) 53. Jelikož je ovšem

LOGOS

předpokladem poznání, nemůžeme o těchto posledních prvcích tvrdit, že existují.

mající o nějaké věci vědění, touž věc nezná, a to ne z neznalosti, nýbrž pro své vědění; potom
pokládat toto za něco jiného a něco jiného za toto – jak by to nebyla velká nesrovnalost, že když
přibude vědění, duše nic nepozná, nýbrž stane se všeho neznalou? Neboť podle toho nic nebrání, aby
také příchod nevědomosti působil nějaký poznatek a příchod slepoty vidění, jestliže také vědění u
někoho někdy způsobí neznalost.
50
Theat., 201D: S: Nuže to je věc krátkého zkoumání; neboť jisté umění celé ti ukazuje, že to zde není
vědění. T: Jakže a které to? S: Umění největších velikánů v moudrosti, jež nazývají rétory a soudními
řečníky. Tito totiž svým uměním přemlouvají, a to ne tak, že by poučovali, nýbrž že způsobují
mínění, kterékoli chtějí. Či ty si myslíš, že to jsou nějací tak působivý učitelé, že dovedou v krátké
době vyměřené vodou dáti dostatečné poučení o pravdě událostí v zájmu těch, kteří neměli žádných
svědků, když jim byly loupeny jejich věci nebo činěno nějaké násilí?...Theat., 201A-C: Avšak příteli,
kdyby pravdivé mínění a vědění bylo u soudu totéž, nikdy by dokonalý soudce neměl správného
mínění bez vědění; takto však se podobá, že jedno je něco jiného než druhé.
51
Theat. 201D: Na jednu věc, Sókrate, kterou jsem od kohosi slyšel, jsem zapomněl, ale nyní si
vzpomínám; řekl, že pravdivé mínění spojené s výměrem je vědění, kdežto vědění nevýměrné
k vědění nenáleží; a věci o kterých není výměru, že nejsou vědné – takto to nazýval – a které mají
výměr, že jsou vědné.
52
Theat. 202A: Poslouchej tedy sen místo snu. Já zase zdá se mi jsem slyšel od některých, že tak
řečené prvky, z nichž jsme složeni my i všechno ostatní, nemají výměru. Je prý možno toliko každý
z nich sám o sobě pojmenovati, ale není možno o něm říci něco jiného, ani že jest ani že není...Takto
však že je nemožno o kterémkoli z prvků podati výměr; neboť mu nenáleží nic než jedině, aby byl
jmenován – má totiž toliko jméno – avšak pokud jde o věci z těchto prvků složené, jako jsou samy
spojeny, tak také jejich jsouce spojena stávají se výměrem; neboť spojení jmen je podstatou řeči a
výměru...Kdykoli tedy někdo pojme o něčem pravdivé mínění bez výměru, jeho duše má sice hledíc
k tomu pravdu, ale nezná to; neboť ten, kdo nemůže dáti a přijmouti výměr, že je v té věci neznalý;
ale když přibere výměr, že se stane schopným k tomu všemu a s jeho věděním to je v pořádku. Takto
jsi ty slyšel ten sen, či jinak? T: Docela takto.
53
LOGOS = rozum, myšlenka. WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón. s.271.
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Sókratés proto sen následně kritizuje (202d-206b),54 jelikož sen vede k dilematu. Buď je
tomu tak, že celek není více než jeho části, potom by ale slabika ani písmena nebyly
poznatelné. Nebo je tomu tak, že je celek více než jeho části. Je zde potom prostá idea (MIA
IDEA),

která určuje, co slabika znamená, ale jelikož se tato slabika současně skládá z písmen

(z částí), je nepoznatelná stejně jako tyto písmena.
Sókratés proto nakonec vyvrací tvrzení, že
základě zkoumání toho, co znamená

LOGOS

EPISTÉMÉ

je

DOXA ALETHÉS META LOGÚ

na

(206c-210a). LOGOS je nejprve vymezen jako

mluvená myšlenka.55 Tento výměr je však odmítnut jako příliš obecný. Proto je udán jeho
druhý výměr, který je vyjádřen jako výčet prvků, z něhož se skládá celek,56 avšak i ten je
následně odmítnut, jelikož člověk nemůže mít jistotu, že zná všechny prvky. Naposledy je
proto podán jeho výměr, jako rozdíl odlišující danou věc od ostatních věcí (SÉMEION),57 avšak
i tento výměr je odmítnut, jako definice kruhem, jelikož
spjatá s určitým druhem

EPISTÉMÉ.

EPISTÉMÉ

Všechny výměry pojmu

by tím pádem byla

LOGOS

DOXA

se tedy na základě výše

uvedených úvah ukazují, jako nedostatečné.
Dialog proto končí aporeticky, tj. není vysloven žádný výměr poznání, který by obstál.
Sókratés nakonec vše, co bylo řečeno o pravdivém vědění, vyvrací. K problematice se vrací
v dialogu Sofistés, který bude podle Sókratových slov veden následujícího dne. 58
54

Theat., 203D: Avšak jistě přece, jestli musí znát jednu i druhou, má-li znát obě, je docela nezbytno,
aby napřed znal hlásky, kdo jednou chce poznat slabiku, a takovýmto způsobem nám ta krásná
myšlenka uteče a bude pryč.
55
Theat., 206D: S: Nuže tedy, co pro nás asi znamená ten výměr, logos? Zdá se mi totiž, že jednu ze
tří věcí. T: Z kterých to? S: První by byla projevovati svou myšlenku hlasem prostřednictvím výroků
a jmen, a to tak, že člověk způsobuje odraz svého mínění v proudu jdoucím ústy jakoby v zrcadle
nebo na vodě. Či nezdá se ti, že taková věc je logos, řeč?.
56
Theat., 207C: Takto tedy, že máme i my o vozu sice správné mínění, ale teprve ten, kdo dovede
probrati jeho podstatu vypočítáváním oněch sto částí, když toto přibere, že přibral k pravdivému
mínění výměr a místo pouhého domnívatele se stal odborníkem a znalcem podstaty vozu, tím, že
skrze prvky vyložil celek.
57
Theat., 208C: T: Správně jsi připomněl; ještě totiž zbývá jeden význam. První byl totiž „jakoby
obraz myšlenky ve zvuku“, ten pak o kterém jsme právě mluvili, „cesta prvkem k celku“; a co
pokládáš za třetí? S: To, co by řekla většina lidí, dovést říci nějakou známku, kterou se předmět
otázky liší ode všech věcí.
58
Theat., 210B-D: S: Nuže neříká-li o tomto všem mé babické umění, že to přišlo na svět jako plody
nezralé a nehodné výchovy? T: Docela ...S: Nuže a nyní musím na schůzku do královské stoe,
k soudu, před kterým mě pohnal svou žalobou Melétos; ale zítra ráno, Theodóre, zase zde na
shledanou!.
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3. 3 Digrese v Theaitétovi
V dialogu Theaitétos jsou striktně vzato obsaženy celkem dvě digrese. V první digresi
(168c-184a) Sókratés vysvětluje své

MAUETIKÉ TECHNÉ,

v té druhé Sókratés popisuje dva

možné způsoby života, život filosofa a život sofisty, a vysvětluje jejich odlišné vztahování se
k božstvu. Tuto konfrontaci dvou způsobů života Platón vysvětluje v závislosti na

SCHOLÉ,

které filosof má, oproti sofistovi, který SCHOLÉ při svých řečech postrádá. Tato druhá digrese
je díky této komparaci obou životních přístupů a jejich rozdílnému vztahování se k božstvu
pasáží

HOMOIÓSIS THEÓ,

na kterou se budu ve své práci soustředit. Výklady jejího smyslu v

dialogu a porozumění této pasáži se liší od autora k autoru.
Scott Kramer59 předpokládá, že Platón vystavěl dialog tímto způsobem, jelikož se skrze
dialog přerušený digresí snažil vyložit dva rozdílné přístupy v procesu výchovy (167e-168b).
Sókratés v první digresi vysvětluje své MAUETIKÉ TECHNÉ, které lidem se kterými rozmlouvá,
pomáhá najít vlastní názory, které mohou být díky tomuto umění založené na nahlédnutí
pravdy. Oproti názorům sofistů, kteří pouze vymýšlí argumenty, aby umlčeli svého
protivníka, ale nesnaží se zjistit pravdu.
Sókratés vysvětluje, že žáci vedení jeho

MAUETIKÉ TECHNÉ

při selhání hledají chybu

v sobě, a to z toho důvodu, že právě oni jsou těmi, kdo přichází s odpověďmi na kladené
otázky. Tvoří si tak vlastní názor, který je díky Sókratově

MAUETIKÉ TECHNÉ

založený na

nahlédnutí pravdy o věci rozmluvy. Patočka vysvětluje, že ústředním smyslem všech
platónských dialogů je právě předvést etický problém toho, že lidé se obecně ve většině
případů pouze domnívají, že něco vědí, přestože to ve skutečnosti nevědí. 60 Jejich domnělé
vědění se totiž ve většině případů nezakládá na vlastním pozorování a zkušenostech, ale
z větší části bývá toto vědění převzaté nebo naučené. Právě tento etický problém
neudržitelnosti stanoviska, které člověk zastává, se Platón ve svých dialozích snaží
explikovat. Patočka vysvětluje, že Sókratés si byl vědom problému „nemoci duší“ svých
athénských spoluobčanů. Nemoc duše člověka spočívá ve dvou ohledech: a) jednak člověk
zastává jedno stanovisko, ale následně se podle něho nechová. Takový člověk je tedy
59
60

KRAMER, SCOTT. Education and Digressions in Plato’s Theaetetus., s. 388.
PATOČKA, JAN. Sókratés. Přednášky z antické filosofie., s.112-117.
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v rozporu se sebou samým a proto nemocný, jelikož ve svých řečech a ve svých činech
zastává dvě protichůdná stanoviska. Když člověk má EPISTÉMÉ něčeho, tak to nutně znamená,
že se vždy v každé situaci chová v souladu se svým věděním. Sókratés se proto snaží
poukázat na to, že jeho athénští spoluobčané

EPISTÉMÉ

nemají, jelikož se v souladu se svým

věděním nechovají; b) a dále člověk, jehož duše je nemocná, ve svých řečech zastává dvě
implicitně protichůdná stanoviska. Jeho řeč je vnitřně sporná, aniž by si o tom byl jedinec
vědom. Jedno stanovisko, které zastává je v rozporu s druhým stanoviskem, které tento člověk
zastává stejně tak. Platón věří, že se duše člověka napraví a vyléčí tím, když tuto vlastní
rozporuplnost nahlédne. Proto se je pomocí dialogů skrze řeč (LOGOS) snaží vyléčit. Platón
věří, že řeč je způsob manifestace hlubšího bytí, které je člověk součástí. Patočka vysvětluje,
že Protágorova řeč, stejně jako všechny jí podobné protikladné řeči, vycházejí z koncepce
podle níž člověk je pouze médiem skrze nějž má veškerenstvo možnost se vyjadřovat. Člověk
si však této své pozice pouhého prostředníka nebývá vědom a „tento velký kosmologický
vztah pokřivuje tím, že ho používá ke svým soukromým účelům“ 61. Když se díky

LOGU

vedeného skrze platónský dialog povede odhalit pravda věcí nezatížená našimi soudy, tak
bude restituována pravdivost věcí, které hovoří skrze nás a zároveň bude naše duše pociťovat
stud a tím se duchovně napraví.62
Opačný přístup zastupují učitelé sofistů. Smyslem sofistické výuky nebylo dobrat se
pravdy a hájit tak ve svých promluvách pravdu věcí. Sofisté cvičili své žáky naopak v řečnění
obecně. Cílem sofistické výchovy (PAIDEA) pojaté jako TECHNÉ bylo připravit žáky na řečnění
ve sněmu s cílem porazit své protivníky a svou řečí nad nimi za každou cenu vyhrát. TECHNÉ
je na jednu stranu řemeslo a zároveň umění. Podle J. Pokorného je kořen tohoto slova tek,
které odkazuje k [řemeslné] práci se dřevem a od něhož je odvozeno i české slovo „tesat“.63
Člověk mající

TECHNÉ

by se proto dal připodobnit k tesaři, který vytesává své dílo

ERGON.

Člověk pomocí TECHNÉ, vždy něco tvoří, a proto cílem TECHNÉ je vždy nějaký ERGON. Sofisté
pomocí

TECHNÉ

tvoří řeč. Žáci sofistů tak po vyučení měli jednak skvěle ovládat řečnickou

61

Theat., s. 111.
PATOČKA, JAN. Sókratés. Přednášky z antické filosofie., s. 112.
63
Kořen Tek je v indoevropském slovníku doslovně přeloženo jako: flechten, das Holzwerk des
geflochtenen Hauses zusammenfügen.” . . . do češtiny by bylo možné význam slova přeložit jako:
splétat, nebo truhlářsky opracovávat a sbíjet roubený dům. POKORNY J., Indogermanisches
etymologisches Wörterbuch., Tübingen: Francke, 1948., s. 1058-1059.
62
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TECHNÉ,

na druhé straně však byli vyučeni nedbat na tradici a mravy, jelikož ty by je mohly

držet zpět a mohly by tak zapříčinit jejich prohru.
Sókratés řeč naopak užívá jako pojítko s kosmem, jak bylo vyloženo výše. Sókrata
nikdy nehnali před soud jeho žáci (jako dle anekdoty Prótagoru – viz. níže), jelikož Sókratés
si od svých žáků nikdy nebral peníze. Kdyby si vzal od svých žáků peníze a svojí činností si
začal vydělávat, ztrácel by tak

SCHOLÉ, které

je základem svobodného života a oddával by se

tomu, co Platón s opovržením nazývá BANAUSIA.64
SCHOLÉ znamená prázdeň, přestávka, ustání v činnosti, je to místo svobody, kdy je
člověk oproštěn od bezprostředních starostí o obživu. SCHOLÉ je chvíle, kdy se může a má
zabývat filosofií.65
SCHOLÉ je nutné pro ctnostný život i správný život politický. Aristotelés má za to, že
občané musí být ctnostní a šťastní. Proto aby toho byli schopní, tak musí být vlastníky půdy, o
kterou se jim budou starat otroci.66
Platón v souvislosti s tímto ideálem v dialogu Zákony vystavuje ideální
Magnésie, ve které je všem občanům dopřáno plné

SCHOLÉ.

Toto

POLIS

SCHOLÉ

jménem

mají občané

Magnésie využívat k tomu, aby se svým jednáním zalíbili bohům. Tito občané mají tančit,
radovat se, hrát si a obětovat.67 Tímto jednáním si sjednávají milost bohů a bude se jim dařit.
Dále mají být vychováváni v duchu ARÉTÉ, pečovat tak o duši i o tělo, a díky tomuto jednání
žít spravedlivě.68
SCHOLÉ tedy mají pouze ti, kteří mají vlastnictví půdy a majetku a díky tomu mají
dostatečné vzdělání a politický status. Aristotelovo pojetí

64

SCHOLÉ

se ničím neliší od pojetí

Leg., 744D: V obci, která má být prosta největší choroby, jež by se měla správněji nazývat spíše
rozkladem než rozbrojem, nesmí být podle našeho mínění ani těžká chudoba u některých občanů ani
zase přílišné bohatství, protože obé plodí obojí ten stav.
65
STOCKS, J. L. Scholé. In Classical Quarterly, s.182.
66
Tamt., s. 181.
67
Leg., 654B: Tedy krásně vychovaný člověk patrně dovede krásně zpívat a tančit.
68
Leg., 165B: tento že si má v sobě vytvořit pravdivý úsudek o těch druzích vleku a jím se řídit ve
svém životě, obec pak že má přijmout úsudek buď od některého z bohů, nebo od člověka, který od
něho poznal ty věci, stanovit si jej zákonem a tak zařizovat své vnitřní společenství i styky s ostatními
obcemi.
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Platónova. Otroci nemají volný čas, a proto nemají SCHOLÉ. Volný čas je obecně spojován
s potěšením a odpočinkem, ale v Aristotelově ani Platónově koncepci volného času toto
neplatí.69
Mít volný čas v antickém Řecku znamenalo býti oproštěn od povinností a nutností
každodenního života. Je to tedy naprostá svoboda, opak od otroctví. SCHOLÉ koreluje s mírem
v opozici k válce, která život ohrožuje stejně, jako nesvobodný život ohrožuje duši člověka.
Muž s volným časem je muž, který se nemusí zajímat o životní zabezpečení a všechnu svou
pozornost může věnovat vyšším věcem. V antickém Řecku měl

SCHOLÉ

člověk, který měl

finanční zabezpečení a který díky tomu získával volný čas oproštěný od každodenního tlaku
starostí o živobytí.70
Za sofistický typ výchovy se naopak platilo, a jak víme z dobové anekdoty, byli žáci
sofistů připraveni své učitele hnát před soud.71 Sofistická a filosofická (sókratovská)

PAIDEA

jsou dvě zcela různé věci. Sofisté se filosofii učí proto, jelikož to vyžaduje dobrý vkus, ale ne
za účelem vnitřní proměny. Sofisté tak díky výuce filosofie dostávají pouhý intelektuální
nátěr, tzv. filosofické opálení,72 ale vnitřně zůstávají nezměněni. Filosofie jim tak dává pouhé
zdání moudrosti a vzdělanosti. Sofisté se obávají, že pokud by se do filosofie někdo ponořil
příliš hluboko, tak by ztratil z dohledu svůj cíl.73 Cílem sofistických řečí za pomoci zdání
filosofické moudrosti je totiž získání

HEDONÉ,

slasti za pomoci využití své moci. Tento

příklad uvádí Platón v dialogu Gorgias, když Kallikles ve své řeči říká Sókratovi:
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„...Pravda se má tedy takto a ty to poznáš, jestliže už necháš filosofie a oddáš se větším
věcem. Filosofie je totiž, Sókrate, pěkná věc, jestliže se jí člověk mírně chopí v příslušném
věku; pakli však u ní setrvá přes náležitou míru, je to zkáza lidí. Neboť i kdyby byl velmi
nadaný, jestliže se zabývá filosofií ještě v pokročilém věku, nutně se stane neznalým všech
věcí, kterých musí být znalý ten, kdo chce být mužem dokonalým a vážným.“74
Na začátku digrese se účastníci diskuse shodnou, že pouze moudří a vzdělaní muži jsou
schopní učinit věci dobrými a spravedlivými. 75 V digresi jsou proto podle Kramera
předvedeny dva přístupy v procesu výuky a jejich dopad na vedení života ve společnosti. Tyto
dva příklady mají zosobňovat právě tyto dva typy jednání lidí v celé společenské šíři. Dialog
Theaitétos se svým vrcholem v digresi je tedy možné chápat, jako spor o to, co je správná
PAIDEA.

Řecké slovo

PAIDEA

by bylo možné do češtiny přeložit jako výchova.76 Tato výchova

však byla vnímána v širším smyslu, než jak tento termín chápeme dnes.

PAIDEA učí

žáky, jak

se stavět ke světu a proto byla správná PAIDEA ideálem celé řecké tradice. Je to výsostný ideál
vzdělanosti a kultury. V platónském chápání je

PAIDEA

kulturním ideálem, kterému musí

každý člověk dorůst. Nelze se ho pouze teoreticky naučit a teoreticky znát svou tradici a
kulturu. Plný život je možné uskutečnit pouze skrze promítnutí tohoto ideálu do každodenních
činností. Výchova v Platónově chápání tedy znamená, že žáci kreativně převezmou kulturní
ideál od svých učitelů a tímto ideálem se nechají dobrovolně formovat. Tento kulturní ideál se
nakonec stane způsobem a cílem samotného žití.77 Takovou představu Kallikleos odmítá,
v jeho pojetí není

PAIDEA

výsostným ideálem, nýbrž pouhým nástrojem, jak dosáhnout

v životě svých cílů. Proto Kalliklés v dialogu Gorgias haní filosofii u mužů staršího věku,
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Gorg., 484D.
Theat., 172B: A také tu větu postaviti tak, jak jsme ji my vytyčili, pomáhajíce Protágorovi, že ve
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76
WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón, s.293.
77
PATOČKA, JAN. Sókratés. Přednášky z antické filosofie., s.114.
75

32

jelikož ti by podle jeho pojetí ideálu

PAIDEA

měli již filosofování ve svém věku zanechat a

začít se věnovat věcem reálného světa.
Dialog Theaitétos je proto možné chápat jako vyobrazení sporu v platónově době o
náležitou podobu PAIDEA.78 Není zde řeč pouze o výchově v dnešním slova smyslu, ale o celé
naší kultuře, která nás učí, jak se vztahovat ke světu kolem nás. Kramer proto doporučuje
tento dialog vnímat v kontextu dialogu Gorgias.79 Sókratés v tomto dialogu brání

PAIDEA

jako celoživotní cestu přínosnou pro duši člověka. Tento jeho postoj je v dialogu
konfrontován s postojem sofisty Póla, žákem Gorgii, který se sice považuje za odborníka
právě přes tuto

PAIDEA,

ale pouze v tom smyslu, že jí chápe jako péči spíše instrumentální,

jako nástroj, který pomůže člověku k tomu, aby získal moc a prosadil se. Své žáky tak učí
nahlédnout společenský mravní klam, který vytváří tradice, a který pouze brzdí člověka. Čili
v sofistickém pojetí nejde o to tradici přijmout a nechat se jí formovat, nýbrž prohlédnout a
využít jí ke svému prospěchu. A s tímto vědomím skrze své řečnické

TECHNÉ

dosáhnout

výhod pro sebe i eventuálně pro lid, který sofista zastupuje.80
V dialogu Theaitétos jsou oba přístupy předvedeny na odlišných životech těchto dvou
rivalů, na životě filosofa a životě sofisty.81 Obě životní varianty jsou v digresi vzájemně
porovnány. Toto srovnání má vysvětlovat, že způsob, jakým byli tito lidé vychováni, dále
určuje jejich způsob žití ve společnosti a vztahování se k ní i k božstvu.82
Řečník je zde proto přirovnán k otrokovi, jelikož je hnán nutnostmi a při svých
rozmluvách je omezován časem, který je mu na projev poskytnut.83 Vzdělání, které bylo
řečníkovi poskytnuto, má devastující dopad na jeho duši. Ta se pod tíhou nátlaku shrbila,
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čímž se stala duší malou a pokroucenou. Filosofova duše je naopak přímá, rovná a dobře
urostlá, jelikož měla dost prostoru pro svůj růst.84
Tuto pasáž je nutné číst, jako subjektivní pohled zastánců jednoho způsobu života na ten
druhý.85 Sókratés tak předkládá obecný pohled sofistů na filosofy, kteří o nich ironicky tvrdí,
že jsou neschopní v každodenních činnostech. 86 Sofisté stoupencům filosofického života
vytýkají, že se až příliš málo zajímají o partikulární život v Athénách a že dávají až příliš
velkou váhu oblasti idejí a obecninám. Tento extrémní pohled na filosofy je v dialogu
Theaitétos názorně explikován na příkladu Thaléta z Milétu, který
„zkoumaje hvězdy a hledě vzhůru, spadl do studně; tu se mu jedna thrácká služka,
chytrá a vtipná, prý posmívala, že se snaží znát věci na nebi, ale co je před ním a u jeho
nohou, že mu zůstává neznámo“.87
Tento sofistický názor, že se filosofové nezajímají o praktické věci ani o věci obecní, tj.
politické, je ovšem chybný, jelikož posledním cílem platoniků vždy bylo právě vybudovat
dokonalou POLIS v čele s filosofem.
Jak takovou

POLIS

ovšem chápat je obtížná otázka. Platón se pokusil dokonalou obec

zkonstruovat dvakrát. Dokonalou obec konstruuje jednak v Ústavě, kde ukazuje, jak by obec
měla fungovat, aby vychovávala ty nejlepší a nejspravedlivější občany a aby život v ní byl
krásný. Říká, že každý musí mít své místo v obci a zaměřovat se pouze na plnění svého úkolu,
aby tak mohl svojí činnost provádět co nejdokonaleji, a tím se podílet na dokonalém chodu
obce. Vysvětluje, proč je spravedlnost nejdůležitější ze všech ctností. Zdůrazňuje, že je nutné
zakázat soukromé vlastnictví, aby se předešlo nenáležitému vydělávání (BANAUSIA) a
hromadění peněz, které by připravila členy jeho obce o veškerou SCHOLÉ. Také vysvětluje, jak
by měly být vypravovány báje, aby tak vychovávaly občany co nejstatečnější a nejvíce
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ctnostné. Ústava je ovšem utopie88 a Platón si toho je vědom. V Zákonech proto následně
přiznává, že projekt vystavěný v Ústavě by bylo možné realizovat pouze ve společenství bohů
či daimonů, kteří mohou mít společné vlastnictví všech věcí a to i včetně tělesných orgánů.89
To však ve společenství lidí možné není, a proto se v Zákonech snaží zkonstruovat obec co
možná nejlepší a co nejvíce podobnou obci bohů, ne však již dokonalou. Proto v Zákonech
(739a-e) říká:
„Následující tah v zařizování zákonů, podobně jako tah na hrací desce „pryč od svaté
čáry“, snad by svou neobvyklostí posluchače napoprvé překvapil. Ale bude-li o něm uvažovat
a jej zkoušet, ukáže se mu, že by zakládaná obec měla druhé místo proti největší
dokonalosti...Dělejme tedy podle toho i nyní my, líčíce ústavu vzhledem k dobrosti první a
druhou a třetí...Nuže tedy, první je ta obec i ústava a nejlepší jsou ty zákony, kde se v celé
obci co nejvíce uskutečňuje staré přísloví, že věci přátel jsou ve skutečnosti společné. Tu pak,
jestliže to někde nyní jest nebo někdy bude – aby byly ženy společné, děti společné, všechen
majetek společný – a jestliže je soukromé vlastnictví všemi prostředky odevšad ze života
nadobro odstraněno a je vymyšlen způsob, aby pokud možno i věci od přírody každému
vlastní se nějak staly společnými, například aby se zdálo, že oči, uši a ruce ke společnému
užitku vidí, slyší a dělají...Taková je tedy ta obec, a jestliže v ní bydlí buď snad bozi nebo
synové bohů, radostně ji obývají při takovém životě; proto tedy nesmíme spatřovat vzor ústavy
někde jinde, nýbrž držíce se této, máme podle možnosti hledat ústavu co nejvíce takovou.“90
Faktem ovšem zůstává, že ani takovýto pragmatický

projekt se nikdy žádnému

z platoniků nezdařilo uskutečnit v reálném světě; Platón ovšem s touto možností sám počítá a
v II. knize Ústavy říká:
„Otázka, ke které přistupujeme, není pro člověka špatného zraku, nýbrž jak se mně zdá,
pro člověka s bystrým zrakem. Poněvadž pak my nejsme badatelé z povolání, myslím,
abychom si zařídili své zkoumání tak, jako kdyby lidem nemajícím příliš bystrý zrak bylo
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uloženo přečísti z dálky drobné písmo a pak někdo zpozoroval, že táž písmena jsou také jinde
větší a na něčem větším: tu by se, myslím, ukázalo velkou výhodou přečísti nejdřív tato a
potom dívati se na menší, jsou-li vskutku táž...Snad tedy bude v tom, co jest větší, více
spravedlnosti a bude snáze ji poznati. Chcete-li tedy, budeme hledati nejprve u obcí, jaká asi
věc je spravedlnost; potom ji budeme tímto způsobem pozorovati i u jednotlivce, pozorujíce
v jevu menšího podobnost s větším.“91
Při konstruování skutečné obce se tak Platón pouze snaží názorně předvést, jak
spravedlnost a nespravedlnost působí na svého majitele. Proto je v II. knize Zákonů vystavěno
známé místo, ve kterém Platón znovu přirovnává obec k jednotlivci, když říká:
„vítězit sám nad sebou je ze všech vítězství nejpřednější a nejlepší, avšak podlehnouti
přemožen sám od sebe je ze všeho nejhanebnější a zároveň i nejhorší. Toto zajisté znamená,
že v každém z nás je válka proti nám samotným“92
V Ústavě mimo jiné dochází k závěru, že dokonalou obec je možno uskutečnit
v řečech, a též je na nebi viditelný její archetyp. Proto říká:
„Ale i co se týče hodností, podle téhož zřetele účastní se a rád okusí jen těch, o kterých
bude mysliti, že ho učiní lepším, kdežto které by hrozily porušiti jeho pravidelný stav, těm se
bude vyhýbati v životě soukromém i veřejném.
To tedy nebude chtít pracovali ve správě obce, bude-li míti tuto zásadu.
U psa, děl jsem, ve své obci bude chtít, a rád, ne však asi v obci, ve které se narodil, ač
nestane-li se řízením božím něco zvláštního.
Rozumím; myslíš v obci, kterou jsme nyní zakládali a vylíčili, v obci ležící v oblasti
myšlenek; neboť na zemi, myslím, není nikde.
Avšak, děl jsem, snad jest vystavena na nebi jako vzor pro toho, kdo by ji chtěl viděti a
podle ní zařizovati sám sebe. Nic však na tom nezáleží, zdali někde na světě jest nebo
bude; neboť jistě by byl občanem této jediné a žádné jiné.“93
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V dialogu Timaios je vysvětleno, že na nebi je viditelný věčný obraz racionální duše,
jejíž pohyby je možno pozorovat v pohybech stálic a planet obíhajících okolo Země v rovině
ekliptiky. Pohyby planet, které na nebi můžeme vidět, nám každý den připomínají plynoucí
čas (CHRONOS) všeho živého. Nebeská tělesa tak zůstávají věčným obrazem času a obecně
pomíjivosti života v tomto světě.94 Vezdejší svět je tak projekcí věčné boží dokonalosti do
pomíjivé hmoty.
Z homologie mezi duší a obcí, která je později v Timaiovi rozšířena na homologii mezi
duší-obcí-kosmem, je možno vyvodit, že cílem ustanovení ideální

POLIS,

jak o ní v mnohých

svých dialozích Platón hovoří, je zamýšleno především v individuálním měřítku.
Je tedy možné, že Platón touto dokonalou obcí v čele s filosofem-vládcem míní náležité
sjednocení či vztah duše a těla (její realizace v mikrokosmu). Duše, přesněji řečeno její
nesmrtelná část přichycená pouty života k morku v kulaté hlavě, o které Platón hovoří
v dialogu Timaios,

95

by tak představovala tohoto filosofa-vládce, který díky svým

schopnostem a rozumu ustanoví řád v těle, podobně jako božský řemeslník, démiúrgos,
ustanovil řád ve vesmíru.96 Cílem života každého platonika by pak v tomto smyslu bylo
vytříbit rozumovou složku své duše do té míry, že by byl schopen poroučet oběma smrtelným
částem duše, a tím ve svém těle-POLIS ustanovil pořádek.
Poroučet oběma smrtelným částem duše je sice problematické, ale ne nemožné. Platón
v dialogu Timaios vysvětluje, že je tohoto stavu možné dosáhnout dvojím způsobem. K nižší,
smrtelné, části duše se rozumová část lidské duše přímo obracet nemůže, ale může se k ní
obracet zprostředkovaně. Na nižší část duše, která se nalézá v játrech, může nesmrtelná část
duše působit buď skrze srdce, tedy skrze lepší část nesmrtelné duše, nebo prostřednictvím
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do toho, jež nyní nazýváme hlavou, které jest nejbližší božskému jsoucnu a panuje nade všemi částmi
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FANTASMA,

které jí zasílá, a tím jí zklidňuje.97 Nižší část nesmrtelné duše tak nemůže být

nikdy zkrocena zcela, ale její ERÓS usměrňovat možné je.
Podle Buddesieka, má vzájemné srovnání pohledů na oba životy, které Sókratés podává,
naznačovat, že jsou si oba v mnohém dosti podobní, přestože se snaží být naprosto odlišní. 98
Rozdíl mezi filosofem a sofistou proto není tak velký, jak se ho snaží Platón vyostřit jak
v dialogu Gorgias, tak v digresi Theaitétos. V Sofistovi ostatně o tom praví, že Sókratés se
přece jen v čemsi podobá sofistům, ovšem jako vlk psu;

KINI LYKOS:

„jako vlk psu,

99

nejdivočejší zvíře nejkrotšímu“. Podobnost je zde spíše otázkou perspektivy.
Oba si nárokují právo, že pouze jejich způsob života je ten správný. Oba se také snaží
být v nějakém směru ti nejlepší. Filosofové se snaží žít nejlepší život, jak je jen možné, aby se
tímto způsobem přiblížili božstvu. Sofisté se naopak snaží dosáhnout úspěchu v POLIS.
Sókratés v digresi, podobně jako v dialogu Faidón, 100 upozorňuje, že duše obou se
připodobňují jejich zvolenému způsobu života. Z této perspektivy je v lepší pozici filosof,
jelikož jeho duše je volná a nemusí se ohýbat pod nátlakem společenských konvencí a
nutností života.
Buddesiek vysvětluje, že Platón v digresi čtenáři předkládá dvě perspektivy, kterými
lidi vidí svět – perspektivu partikulární a perspektivu celku. Při partikulární perspektivě
nebereme v potaz, jak se jsoucno, které vnímáme, vztahuje k celku, ale je pro nás relevantní
pouze naše partikulární perspektiva.101Při celkové perspektivě naopak bereme v potaz, jakým
způsobem se daný jev vztahuje k celku a k ostatním jevům, a tímto způsobem si tvoříme
ucelenější pohled na dané jsoucno.102 Filosof tak pohlíží na svět z perspektivy celku, díky
97

Tim.,71C: Jindy by zase opačné přeludy kreslilo nějaké vlídné zavanutí myšlenky; tu by působilo
poklid od hořkosti...činilo by část duše usazenou kolem jater vyjasněnou, spokojenou.
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čemuž je schopný vidět souvislosti. Sofista naopak celek nevidí nebo ho záměrně přehlíží, aby
tak jednodušeji dosáhl svých cílů. Znázornění těchto dvou perspektiv můžeme spatřit i
v Platónově podobenství o jeskyni,103 ve kterém vězni sedící v jeskyni považují promítané
stíny na stěně jeskyně za vše, co existuje, a neuvědomují si, že jejich jeskyně je pouze malou
součástí širšího celku, který existuje díky ideji Dobra, která je v podobenství reprezentována
Sluncem. Idea Dobra je zde reprezentována právě Sluncem, jelikož bez Slunce by na světě
neexistoval žádný život stejně jako by neexistoval bez této ideje Dobra. Podstatný je též motiv
návratu filosofa do jeskyně, kam se vrací, aby svým spoluobčanům celkovou perspektivu
zprostředkoval a též se je pokusil z jejich partikularity vytrhnout. Když se filosof snažil vězně
přesvědčit o pravdě, tak ho zavraždili. Stejně tak sofisté filosofy při řečech přebijí a filosofův
výklad zesměšní, či učiní nevěrohodným před jakýmkoliv auditoriem (čím je toto auditorium
větší, tím lépe). Burnyeat proto doporučuje stavět digresi do kontextu s Podobenstvím o
jeskyni.104 Buddensieksoudí, že právě tyto dvě perspektivy jsou klíčem k pochopení digrese a
celého dialogu. Sofisté v čele s Protágorou představují pohled partikulární, na rozdíl od
filosofů, kteří věci nahlížejí z celkové perspektivy. 105
Pravé vědění, - neboli moudrost - , které je rozebíráno naskrz celým dialogem
předpokládá, že předmět vědění není závislý na pozorovateli. Pravé vědění (moudrost) se
dotýká povahy spravedlnosti samé, blaženosti (EUDAUMONIA) i samotných lidských bytostí.106
Patočka platónskou EUDAUMONIA vysvětluje tak, že cílem blaženého života není hledání štěstí
samotného, ale znamená to přebývání u Dobrého.107 Pokud lidská duše přebývá u Dobrého, či
vede život, který je Dobrem samým orientován a má ho na zřeteli, vše ostatní (včetně onoho
štěstí) mu bude přidáno.108 Pro to, aby se člověk mohl stát blaženým, musí usilovat nikoliv o
štěstí, nýbrž o dobro.
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EUDAUMONIA

je však možné nahlédnout pouze z celkové perspektivy, kterou mohou

zohlednit pouze filosofové. Tuto celkovou perspektivu je ovšem pro většinu lidí možné
nahlédnout pouze chvilkově a je složité v ní vytrvat a realizovat ji v každodenním životě
v každém denním okamžiku, jak si to snad představují filosofové. Když člověk žije v POLIS
jako jedinec starající se o svůj praktický každodenní život, tak tuto celkovou perspektivu
přirozeně minimálně částečně ztrácí z neustálého zřetele. V každodenním životě v POLIS totiž
člověk musí zastávat své postavení a vykonávat svou roli, a právě v tom mu má být
nápomocná politika, kterou v extrémní podobě ztělesňují sofisté. Tyto dvě tendence
perspektiv, jak jsou vyobrazeny v digresi na příkladu filosofa a sofisty proto můžeme chápat
také jako dvě tendence existující uvnitř každého z nás.
Platónský filosof si je vědom, že vedle nekonečného množství individuálních perspektiv
též existuje perspektiva celková, perspektiva „správná“, v níž se ukazuje, jak se věci skutečně
mají, co „v pravdě“ jsou. Filosof si je díky svému poznání vědom, že partikulární soudy
vynesené jednotlivci o předmětech vnímání jsou vždy vynášeny na základě individuální
perspektivy, která s sebou nese určitou slepotu vůči perspektivě celkové.
Platón se proto pomocí digrese možná snaží vysvětlit skutečnost, že naše hodnotící
soudy o předmětech zpětně ovlivňují

naše vnímání reality (tj. to, co považujeme za

nejskutečnější) a zprostředkovaně též naše jednání. Naše hodnocení reality tedy zpětně
ovlivňuje naše jednání, které následně utváří nás samé. Na tuto skutečnost Platón upozorňuje,
když v digresi vysvětluje, že sofisté mají duše malé a zkřivené, na rozdíl od filosofů, kteří
mají duše rovné a urostlé.109
Platónova myšlenka, která je zmíněna již v dialogu Faidón, je, že duše se jakoby
nasákne způsobem života, který vede. Duše člověka se tedy připodobňuje tomu, co považuje
za poslední skutečnost: může se připodobnit ideji, ale může se připodobnit též aisthetickému
jsoucnu. V prvním případě jdeme filosofickou cestou a tato cesta vede k očištění

KATHARSIS

duše. Platón připomíná, že toto by měl být životní cíl každého člověka.110 V druhém případě
dochází k tzv.

PLANÉ,

bloudění, při kterém se duše připodobňuje tomu, co je smrtelné,
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rozložitelné a podrobené neustálé proměně a je tak ztracena, jelikož za poslední pravdu
považuje aisthetická jsoucna, která jsou pouze nedokonalým zrcadlením pravých idejí.111 Tuto
myšlenku opakuje i právě v této digresi na příkladu sofisty a filosofa, když říká:
V oblasti jsoucna jsou vystaveny, příteli, dva příklady, jeden božský a vrchol blaženosti,
druhý bez boha a největší neštěstí; ale lidé nevidí, že tomu tak jest, a pro svou pošetislost a
svrchovanou nerozumnost si neuvědomují, že se nespravedlivým jednáním tomuto
připodobňují a od onoho vzdalují; jestliže pak jim řekneme, že neodloučí-li se od té své
dovednosti, ani po smrti je ono místo čisté od zla nepřijme, a zde budou mít stále život
podobný sobě samým, zlí ve společnosti zlého, budou to už docela při své dovednosti a
bezohlednosti poslouchat jako řeči nějakých bláznů.112
Vysvětluje, že právě proto je důležité pomocí PAIDEA pěstovat ARÉTÉ, které člověka učí
připodobňovat se k „vrcholu blaženosti“ a tím k božské části v každém z nás. 113 Tuto
myšlenku podrobněji vysvětluji níže. Co ale znamená útěk a připodobnění božskému, které
Sókratés uvádí v Theaitétovi slovy (176a):
Proto také je třeba se pokoušet utéci odsud onam, a to co nejrychleji Tím útěkem je
potom připodobnění bohu podle možnosti; připodobněním je pak státi se spravedlivým a
zbožným na základě rozumového myšlení?114
A jak se má k sobě útěk a připodobnění k božskému, vzhledem k odpovědnosti za
POLIS,

je možné vyčíst z Ústavy (496d), kde Platón píše:

Žije v tichosti a koná své dílo, jako když za bouře odstoupí do přístřeší před prachem a
deštěm, hnaným od větru, a dívá se, jak se ostatní brodí v nezákonnosti; tu je rád, jestliže
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prožije tento život poměrně čist od bezpráví a bezbožných skutků a při odchodu z něho odejde
s krásnou nadějí, pokojně a usmířen.115
Textu se proto dá rozumět tak, že nejvyšší hodnota není záchrana filosofické duše, ale
to, aby filosofická duše vyrostla a zachránila sebe i obec. Je zde určitá vzájemnost filosofa a
obce.116
Tuto myšlenku podporuje i skutečnost, že sám Sókratés se neřadí ani k jedné z těchto
skupin, a oba způsoby života vykresluje jako extrémní případy žití a proto nežádoucí.117
Sókratés sám je velmi fascinován životem v POLIS a o lidi se velmi zajímá. Nesnaží se
uniknout z tohoto světa, přestože v digresi tvrdí, že cílem života je připodobnit se božstvu.
Toto tvrzení na konci digrese je možná spjato s Platónovým nezdarem při převádění své
ideální POLIS v čele s filosofem do reality.118 Jak ovšem vysvětlím níže, připodobnění k bohu
nemusí znamenat nevratný odchod z reálného světa.
Hannah Arendtová119 tvrdí, že aby se člověk mohl stát podobným bohu, tak se naopak
na chodu

POLIS

angažovat musí. Vysvětluje, že život ve smyslu vita activa, který byl cílem a

ideálem každého svobodného muže, byl za Platónova života v antickém Řecku chápán jako
život zasvěcený politickým záležitostem. Politický život byl v této době pokládán za nejvyšší
cíl a účel života každého svobodného muže. Až Platónův žák, Aristotelés, rozlišil tři různé
způsoby, jak naplnit svobodný život oproštěný od starostí o obživu. Svobodný život bylo
podle něj možné naplnit životem oddávajícím se požitku z tělesné krásy, životem plodícím
krásné činy v POLIS nebo životem filosofa, který dlí v oblasti věčné krásy, tím, že zkoumá to,
co je věčné. Svobodný život v antickém Řecku bylo možné uskutečnit, pokud byl člověk muž
mající stálý příjem nevyžadující aktivní participaci na výdělečné činnosti. Takový muž měl
dostatek volného času věnovat se ušlechtilým věcem a přispívat tak k blahu celé obce.
K náplni svobodného života v antickém Řecku neodmyslitelně patřila politická angažovanost,
115
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možná ovšem pouze v demokratickém zřízení. Tímto způsobem měl svobodný člověk
přispívat k blahu obce. Tak bylo možné naplnit svobodný život ve smyslu vita activa. Po
zániku antického městského státu se ovšem smysl pojmu vita activa mění. Život ve smyslu
vita activa dostává význam života zasvěceného jakýmkoliv aktivitám hmotného světa a tím
získává negativní konotaci. Svobodný život je po pádu antického městského státu spatřován
již pouze v životě zasvěceném filosofii, který je výhradou pouhé hrstky obyvatel. Život ve
smyslu vita activa je tak protipólem k životu vita contemplativa. Filosofický život je tak ve
středověku spojován pouze s ustrnutím a nečinností v reálném světě, což je přeznačením
původního významu života zasvěcenému filosofii.120
Připodobnění božstvu proto při čtení z této perspektivy předpokládá aktivní
angažovanost v POLIS s cílem přinést do

POLIS

spravedlnost, kterou filosof nahlédl skrze své

hledání pravdy v přítomnosti ideje Dobra. Snaha připodobnit se bohu v tomto smyslu
vyžaduje aktivně přispívat k dobru ostatních. Sókratés v digresi souhlasí s filosofem, že
moudrost a ctnost vyžaduje, aby se člověk odebral ze smrtelného světa. Sókratés však podle
chápání Hannah Arendtové svým požadavkem, na to aby se člověk stal božským, vyzývá, aby
se tento filosof následně plně a ctnostně angažoval v POLIS.121
Podmínkou náležité účasti na správě v POLIS je ovšem získání

ARÉTÉ.

ARÉTÉ je podle

Patočkových slov:
„to, co činí věc, a to kteroukoli, zplna, dobře tím, čím jest, totiž dává jí schopnost či sílu
vykonat její charakteristické dílo122“.
Způsob, jakým je možné ARÉTÉ získat, nebo jestli je ARÉTÉ vrozený dar, je rozebíráno
v dialogu Menón, kde se protagonisté doberou zjištění, že je

ARÉTÉ

není. 123 To ovšem z toho důvodu, jelikož nejsou žádní učitelé

božský dar, a že učitelná
ARÉTÉ.

V dialogu Velký

Alkibiadés se proto dále můžeme dočíst, že je tato ctnost částečně spojena s urozeností, ale že
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na ní také člověk částečně může a má pracovat.124 ARÉTÉ je zde spojována s péčí o duši a se
sebepoznáním. Poznání sama sebe lze ovšem dosáhnout nikoliv introspekcí, zpytováním
svého nitra, ale naopak je možné pouze skrze duše ostatních lidí.125 Pouze ve společnosti
druhých si uvědomujeme vlastní limity a pouze v duši druhého můžeme zahlédnout vlastní
nedostatky. 126 Pokud jsme tohoto sebepoznání schopni, jsme schopni za pomoci
posílit svou

ARÉTÉ,

PAIDEA

v dialogu Velký Alkibiadés konkrétně uměřenost, a tím pečovat o svoji

duši. Filosof i sofista soustřeďují svojí pozornost na spravedlnost. Avšak spravedlnost a
zbožnost jsou složky ARÉTÉ, jež je nedělitelná.
Vznáší se zde proto otázka, k jakému z bohů nás Platón navádí se připodobnit. Bůh,
kterého má Sókratés na mysli, má totiž tyto specificky lidské rysy spravedlnosti a zbožnosti.
Spravedlnost byla pro Řeky představitelná pouze ve společenství lidí. Lännström proto
upozorňuje, že pro porozumění tomu, co Platón myslí tvrzením „připodobnit se bohu“,
musíme mít na paměti způsob, jakým Platón vnímá spravedlnost. Je podle ní nutné chápat, že
tento bůh je zodpovědný za uspořádání věcí na světě.127 Tento popis boha by proto nejvíce
odpovídal popisu démiurga, který je vyobrazen v dialogu Timaios.128 V dialogu Timaios je
bůh démiurgos ovšem pouhým myšlenkovým konstruktem, či experimentem: je to zamyšlení
nad tím, co by vyplývalo z předpokladu, že celý svět je
TECHNÉ.

ERGON

(dílo), nějaké [božské]

Platón odsud vyvozuje, jak by musel takový božský řemeslník vypadat. Takovýto

bůh ovšem v řecké tradici nemá kult, a proto ani Platón by tohoto boha nikdy neuctíval.
Jelikož všechny ostatní bohy stvořil podle této myšlenky vyjádřené v dialogu Timaios právě
124
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démiúrgos, stojící jakoby nad nimi, není pravděpodobné ani to, že by nás Sókratés vyzýval
k tomu, připodobnit se některému z bohů tradičního řeckého náboženství. Bohové jsou podle
výkladu v Timaiovi pouhými tvůrci nižších bytostí.129 Démiurgos stvořil pouze nesmrtelnou
duši a tělo světa a nesmrtelnou část duše každého člověka.130
Pro pochopení, co myslí Platón kýženou božskostí nám proto může pomoci, jak jsem již
výše naznačila, dialog Faidón, ve kterém Platón hovoří o připodobňování se duše k tomu, co
pokládá za pravé jsoucno. Duše se tak může připodobnit buď k hmotným aisthetickým
jsoucnům reálného světa nebo k idejím božského světa.131 Stejná myšlenka je opakována
právě v digresi v dialogu Theaitétos. Nejvyšší idejí božského světa je potom právě idea
Dobra, kterou v podobenství o jeskyni vyjadřuje Slunce. Toto připodobnění k božstvu, o
kterém Platón v digresi hovoří, proto můžeme chápat, jako opětný apel k připodobnění se
k nejvyšší božské ideji, totiž k ideji Dobra. I proto Wyller rozumí dialogu Theaitétos
v kontextu dialgů Sofistés a Polítikos.132 Doslova říká:
„Platónské odcizení počínaje dialogem Sofistés je pokusem o přenesení duše do
projasněné oblasti čistých EIDÉ vně jeskyně.“133
Vysvětluje, že jeskyně je v Platónově řeči metaforou pro každodenní život a shon na
athénské agoře.134
Připodobnění bohu je z tohoto pohledu výzva k tomu, aby se člověk stal morálně
dobrým za pomoci nahlédnutí pravdivých idejí, které jsou v hmotném světě zrcadleny pouze
nedokonale. Aby člověk byl schopen žít v oblasti pravých idejí, tak se musí, poněkud
paradoxně, vrátit zpět do společenství, které prvně opustil, kde bude moci cvičit a
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zdokonalovat občanskou ctnost (ARÉTÉ).135 Připodobnit se božstvu v tomto smyslu znamená
nahlédnout ideje, které jsou pravdivé a věčné, a na jejich základě poté žít ctnostný život a
pěstovat

ARÉTÉ.

Právě proto není možné se odebrat z tohoto světa a zároveň být

spravedlivým. Pro dosažení ARÉTÉ totiž člověk musí sestoupit zpět do reálného světa; tj. vrátit
se do jeskyně.
Spravedlnost, o které zde Platón mluví, Sókratés v Ústavě popisuje jako harmonický
stav duše, ve kterém vládne její racionální stránka. Děje se tak ve dvou krocích, nejprve ukáže
Sókratés, co je spravedlnost v obci, potom, co je spravedlnost v duši:
„Snad tedy bude v tom, co jest větší, více spravedlnosti a bude snáze jí poznati. Chceteli tedy, budeme hledati nejprve u obcí, jaká asi věc je spravedlnost; potom ji budeme tímto
způsobem pozorovati i u jednotlivce, pozorujíce v jevu menšího podobnost s větším“136 (viz
výše).
Tvrdí, že člověk, který dosáhne této duševní harmonie a spravedlnosti bude zároveň
spravedlivý ve veřejném životě.137 V dialogu vysvětluje, že z tohoto důvodu je ideálním
vládcem filosof. 138 Vládce totiž musí nahlédnout ideje věcí, které jsou věčné a neměnné, aby
potom mohl spravedlivě vládnout na světě, který je proměnlivý a stále v pohybu. Jedině tímto
způsobem může člověk přivést na svět božskou spravedlnost oproštěnou od perspektivy
jednotlivce. Spravedlnost, kterou filosof nahlédne, po něm vyžaduje, aby

POLIS

pomohl buď

vládnutím, nebo tím, že zušlechťuje charaktery ostatních spoluobčanů, tedy je vychovává.139
Tento druhý ohled je popsán v Obraně Sókrata: činnost provádí Sókratés, kterému bylo toto
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poslání uloženo bohem

Delfské věštírny. 140 Delfská věštkyně mu vzkázala, že je

nejmoudřejším ze všech Athéňanů. Sám tomu nevěřil, a proto se rozhodl věštbu vyvrátit tím,
že bohům dokáže, že je na světě jistě moudřejší člověk, než je on. On sám si byl totiž vědom,
že nic jistě neví. Proto se vydal rozmlouvat se svými spoluobčany a právě díky tomu nahlédl
etický problém, o kterém jsem hovořila výše. Díky věštbě tak začal aktivně pomáhat svým
spoluobčanům prohlédnout toto klamné vědění a nahlédnout vědění pravdivé.
Sókratés v digresi proto neříká, že filosofův způsob života, který pouze hledí k věčným
idejím, je ten nejlepší. Filosof vykreslený v digresi je druhým extrémem k sofistovi, který je
v digresi kritizován. Oba extrémy jsou v digresi popsány stejně směšně. Podle Platóna je
proto nutné dosáhnout stavu uprostřed mezi těmito dvěma póly.141 Kdyby filosof, setrval ve
stavu pouhého nahlížení idejí, tak by se stal právě tak neschopným v reálném životě, jako
Thalés. Život vykreslený na příkladu sofisty by naopak člověka dovedl k naprosté lži o pravé
podstatě věcí, jelikož takový člověk by pokládal hmotný svět za jedinou skutečnost, aniž by si
byl vědom toho, že hmotný svět je pouhým nedokonalým obrazem pravdivých idejí, tedy
jediné skutečné reality. Jde zde tedy o dvojí zaslepenost: jednak zaslepení idejemi, a proti
němu postavené zaslepení hmotnými jsoucny (PLANÉ), resp. jejich neustálou proměnou a
zvratem protikladů, který je na nich patrný, a na které nás Platón skrze digresi upozorňuje.142
Pouhá teorie tak podle Platóna není cílem filosofie, stejně jako sofisticky zaslepený
život v POLIS není účelem života. Pravým cílem filosofie a života samého je tak podle Platóna
naopak přenést nahlédnutou ideální skutečnost do reality. To je pravá
ARÉTÉ

PAIDEA,

která posiluje

– nikoliv setrvat u čistých jsoucen vně jeskyně, ale vrátit se zpět do reálného světa a

proměnit svůj každodenní život na základě prozření získaného náhledem ideje Dobra a
rozvedené prostřednictvím filosofického LOGU.
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Lännström ovšem namítá, že pokus filosofa vládnout, který Platón ztvárnil v Ústavě,
byl neúspěšný.143 V tomto kontextu proto vnímá útěk z tohoto světa v digresi v Theaitétovi
jako Platónovu reakci na poznání, že tento cíl není možné uskutečnit v reálném světě. Svět je
totiž už ze své podstaty duální a člověk tak má volbu se připodobnit k božskému, či k jeho
opaku. Proto není možné, aby se reálný svět zcela podobal dokonalé obci bohů, která je
vykreslena v Ústavě. I proto Sókratés v digresi (176a) odpovídá Theodórovi slovy:
„Avšak není, aby zlo zmizelo. Theodóre – vždyť musí být stále něco opačného proti
dobru – , ani aby se usadilo mezi bohy, nýbrž z nutnosti obchází kolem smrtelné části přírody
a po tomto našem světě. Proto také je třeba utéci onam a to co nejrychleji. Tím útěkem pak
jest připodobnění bohu podle možnosti; připodobnění pak je státi se spravedlivým a zbožným
na základě rozumového myšlení. Avšak můj drahý, není tak docela snadné přesvědčiti, že se
má něco dělat a něco ne...“. 144
V tomto kontextu Lännström vysvětluje, že filosof není povinen pomáhat obci stát se
lepší, pokud to necítí jako své poslání, tak jako tomu bylo v Sókratově případě. Lännström
proto tvrdí, že filosof může svůj celý život zasvětit hledání pravdy a tuto nalezenou pravdu
následně převést pouze do svého soukromého života, aniž by se ostatní spoluobčany snažil
přesvědčit o pravé podstatě kosmu.145
Digrese má podle Sterna146 takovou morální funkci, že nám připomíná, jak důležité je
vědění vzhledem k tomu, jak vedeme svůj život. V dialogu je řečeno, že existují lidé
moudřejší a lidé méně moudří. Dále je řečeno, že lidé často vyhledávají ty moudřejší, aby jim
poradili v krizových situacích, kterými by podle digrese měli být právě filosofové. Lidé by se
na světě proto měli nechat vést filosofy, a tím se sami filosofy postupně stávat. Tuto
myšlenku Platón znovu opakuje v Zákonech, když mluví o správci obce, který má v Magnésii
dohlížet na výchovu všech občanů a starat se o to, jak využívají své SCHOLÉ, když říká:
143
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„Zbývajícím úředníkem pro obory svrchu řečené je nám správce veškeré výchovy
mládeže ženské i mužské. Budiž i pro tyto úkoly ustanoven jeden muž, který by je spravoval
podle zákonů, starý ne méně než padesát let, otec manželských dětí, nejlépe synů i dcer, pakli
ne, jednoho, nebo druhého pohlaví; a ať si pomyslí i sám zvolený i volitel, že je tento úřad ze
všech nejvyšších úřadů v obci daleko nejdůležitější.“147
Sókratés nám tedy digresí připomíná, že jsou dva způsoby politického chování a
chování vůbec: a) V prvním případě člověk svým jednáním sleduje své zájmy, b) v tom
druhém případě sleduje krásu, spravedlnost a zbožnost. 148 Člověk chovající se prvním
způsobem tak jedná po vzoru protagorismu, a řídí se tak myšlenkou, že jak se mu věci zdají,
takové také v pravdě jsou. V druhém případě transformuje protagorismus na radikální
protagorismus, který dobro rozeznává nezávisle na partikulárních perspektivách jednotlivců.
Věří totiž, že vše je neustále v pohybu a proto není možné o ničem vydat žádný určitý soud.
Uvědomuje si, že všechny hmotná jsoucna jsou ve stálém procesu vznikání a zanikání. Proto
se Dobro nesnaží najít ve jsoucnech samotných, ale mimo ně, totiž v jejich věčných idejích.149
Toto Dobro má proto být objektivní odpovědí na všechny naše potřeby a tyto individuální
potřeby má přesahovat. Toto pravé Dobro je podle Platóna možné nahlédnout právě skrze
vědění, které nám pomůže odpoutat se od našich individuálních potřeb spjatých s životní
nutností.
V digresi je tedy podle Sterna zvažována otázka Dobra skrze způsoby, jakým se tohoto
Dobra jednotlivci snaží dobrat.150 Platón tak porovnává způsob života filosofa a způsob života
sofisty, tedy politika-řečníka.
Politický život má být odpovědí na lidské potřeby. Politické konflikty tak musí být
nahlíženy jako pnutí mezi těmito potřebami. Právě kvůli tomuto pnutí existují politické
instituce. V dialogu Ústava je ukázáno, že lidské potřeby nemohou být nikdy zcela
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uspokojeny, jelikož jsou nekonečné.151 V lidské přirozenosti je touha po nadbytku. Luxus je
přirozená (i když obtížná a nesprávná) lidská žádost, jak je ukázáno, právě v již zmíněné
Ústavě, při konstruování první (božské) a druhé (lidské) obce.152 I kdyby všechny potřeby,
které politika může uspokojit, uspokojeny byly, stále by zde existovala touha po uspokojení
potřeb duševních, jako je přátelství, láska a krása, které mohou ohrožovat obecné dobro. Ty
totiž v lidském světě nemohou být užívány společně, jako tomu je ve společenství bohů.
V lidském světě tohoto cíle není možné dosáhnout právě kvůli partikulární perspektivě
každého jedince. Pohledy jednotlivců se kvůli své různorodosti navzájem vylučují, a proto ve
světě lidí vždy budou nastávat spory. Člověk, předvedený v digresi na příkladu sofisty, navíc
sleduje převážně vlastní cíle, aniž by měl na zřeteli obecné blaho. I to má naznačovat, že
společné vlastnictví je v lidském společenství pouhou utopií a jeho uskutečnění možné
není.153
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4. Závěr
Digrese se ptá po přirozenosti spravedlnosti, krásy a zbožnosti, jelikož jejich
problematická povaha odráží důležitou skutečnost o naší lidské přirozenosti. Poukazuje na
různorodost lidských potřeb, které mohou vést k rozdílnosti v chápání toho, co znamená
naplnění lidského života. Jednotlivci se tak od sebe navzájem mohou velmi lišit. Pojmenovat,
co znamená naplnit lidství jako takové, je problematické právě kvůli různorodosti lidských
potřeb.

154

Konflikt mezi oběma extrémy, které jsou podané v digresi tak nastiňuje

problematický charakter lidství jako celku. Při zanedbávání lidských záležitostí, kterými se
zabývá politika, tak filosof opomíjí právě tento problematický charakter lidství. Filosof svůj
život řádně naplní pouze tehdy, pokud nahlédnuté ideje využije k ukáznění těchto
individuálních lidských potřeb.
Celá digrese tak akcentuje tuto obrovskou nejistotu v každém z nás, kterou
vyvolává otázka, jakým způsobem je

pro každého z nás možné naplnit své lidství.

Problematická povaha lidství je základem filosofie jako takové. Sókratés tento problematický
prvek lidství nazývá duší. Duše je v digresi vykreslena jako živé jsoucno, schopné růst a
vyvíjet se v závislosti na získaných vědomostech a způsobu života, který člověk vede.
Celistvosti lidství není dosaženo automaticky, ale musí být pro jeho dosažení vyvinuta
aktivita.155 Tuto skutečnost Platón akcentuje v dialogu Timaios, ve které hovoří o povaze duše
člověka.156 Vysvětluje, že duše se skládá ze tří částí. V hlavě je ukryta ta část duše, která je
schopná rozumové úvahy a tím může dosáhnout nadvlády nad zbylými dvěma částmi duše.
Tuto duši vytvořil demiúrgos, a díky tomu je tato část duše nesmrtelná. Zbylé dvě části duše
ukryté v horní (v srdci) a spodní (v játrech) části těla jsou smrtelné a pojí se právě
s individuálními lidskými žádostmi každého z nás. Platón vysvětluje, že každým člověkem
procházejí spirálové pohyby, které jsou výslednicí pohybu přímočarého a kruhového, které
duše, jakožto živé jsoucno, vykoná. Když se však duše rodí do těla, tak se tento spirálovitý
154
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pohyb porouchá a úkolem každého člověka je za svůj život uvést tento pohyb znovu
v soulad.157
Když však filosof opomíjí politické záležitosti a záležitosti každodenního života, tak tím
zároveň opomíjí skutečnost, že pro naplnění samotného lidství je pro každého člověka nutné
dosáhnout tohoto souladu všech duší, kterého je možné dosáhnout pouze prostřednictvím
filosofovy rozumové části duše. To znamená, že filosof se musí vrátit zpět do reálného světa,
aby zde mohla jeho rozumná část duše usměrnit zbylé nerozumné části duše, které se
projevují právě pouze v situacích každodenního života.
Digrese ukazuje, že lidé jsou takové povahy, že si nejsou jistí, jestli právě získání
individuálních výhod není toto konečné lidské dobro. A proto mnozí lidé, v podání zde
vykreslených sofistů, se snaží své lidství naplnit skrze uspokojování svých žádostí.158 Sofista
stejně jako filosof si však přeje ukončit pnutí mezi jednotlivostmi a celkem. Politik-filosof se
toho snaží dosáhnout tím, že pohlíží pouze na zájem celku, oproti politikovi-sofistovi, který
má na zřeteli pouze jednotlivosti.159 V tom je asi hlavní rozdíl mezi politikou a filosofií.
Jelikož jsou všechny živé bytosti smrtelné, tak mají potřeby. Právě tyto potřeby, dělají z
lidství pro lidi samotné hádanku.160 A právě kvůli těmto potřebám, které jsou nutné proto, aby
mohlo samotné lidství existovat, musí existovat i zlo, které jednotlivé potřeby tvořící samotné
lidství umožňuje. Právě proto nemůže být Theodórovo přání, aby zlo ze světa zmizelo,
uskutečnitelné. Ve svém posledním díle ostatně dochází Platón k závěru, že i zlo má svůj
ontologický fundament právě v duši samé.161 Dochází totiž k vysvětlení, že duše je
všeho v tomto světě. Vysvětluje, že dobrá duše je dobrá proto, že má
157

NÚS

ARCHÉ

díky kterému je

Tim., 44B: Tak tedy všemi těmito účinky stává se duše, jakmile je připoutána do smrtelného těla,
zprvu bezrozumná, nyní jako na počátku. Když však příliv látek ke vzrůstu a výživě se zmenšuje,
kruhovité dráhy opět nabývajíce klidu jdou svou cestou a čím déle tím více se ustalují; tehdy již
zachovávajíce své směry, an každý kruh jde podle svého přirozeného tvaru, a nazývajíce správnými
jmény různé i totožné, tyto dráhy způsobují, že ten, kdo je v sobě chová, stává se rozumným.
158
STERN, PAUL, PLATO. The Philosophic Importance of Political Life: On the „Digression" in Plato’s
„Theaetetus", s. 281.
159
BUDDENSIEK, FRIEDEMANN. Thales Down the Well: Perspectives at work in the digression in
Plato’s Theaetetus, s. 10.
160
STERN, PAUL, PLATO. The Philosophic Importance of Political Life: On the „Digression" in Plato’s
„Theaetetus", s. 281.
161
Leg., 896e-897B.
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schopná otáčet se kruhovým pohybem a být tak dobrou duší.162 Zlá duše NÚS postrádá, a proto
není schopná vykonávat kruhový pohyb.163 Klíčová otázka X. knihy Zákonů je potom taková,
zdali je tento kosmos ovládán duší dobrou či zlou. Athénský host dochází k závěru, že
dobrou. Tento závěr už ovšem neplyne z filosofické argumentace, nýbrž z odkazu na
pravidelný kruhový charakter pohybů na nebeské klenbě.164 Vzhledem k tomu, že tyto pohyby
jsou rovnoměrné kruhové, je zřejmé, že to, co je způsobuje, je duše nadaná NÚS. Taková duše
tedy vládne celým kosmem. Tím ovšem není popřena existence zlé duše, pouze je řečeno, že
– pokud přijmeme všechny cizincovy premisy – tímto kosmem nevládne.
Tento prvek potřeb, prvek zla a dobra, odlišuje lidské pokolení od bohů. Individuální
dosažení výhod, pro nás však nemůže být konečným Dobrem, jelikož prostřednictvím těchto
výhod paradoxně sledujeme dosažení svobody od těchto potřeb. Tyto potřeby jsou ovšem
z povahy lidství neukojitelné. Potřeby tak nemohou být nikdy zcela uspokojeny. I filosof,
který by byl schopen dosáhnout pravého vědění, by tak musel přijmout tento trvající stav
potřeb, který je charakteristický pro lidskou povahu. Filosof je z tohoto důvodu postupně
nucen začít studovat i jednotlivé potřeby jednotlivých lidí, aby tak bylo možné naplnit lidský
život náležící každé lidské duši. Filosof vykreslený v digresi je z tohoto důvodu extrémní
odstrašující příklad, kterému by se měl vyhnout každý opravdový filosof.
Filosof vykreslený v digresi není schopný obhájit filosofický život, jelikož v tomto
podání s politiky sdílí stejný pohled na dobro, přestože si toho není vědom. Oba se snaží být
lepší, než člověk a překonat tak svoji smrtelnost. Oba se snaží utéct od lidských potřeb: filosof
tím, že je ignoruje a nepovažuje je za dostatečně důležité; sofista naopak tím, že v nich vidí
jediné možné dobro. Sókratés proto své žáky učí pouze přebývat u dobrého a nehledat tak

162

Leg., 898A: Z tohoto dvojího pohybu ten, který se děje na jednom místě, musí se pohybovat vždy
kolem nějakého středu, jsa jakési napodobení kruhů na soustruhu, a právě ten je veskrze co možná
nejpříbuznější a podobný kroužení rozumu.
163
Leg., 898C: Nyní tedy již není nic těžkého výslovně říci, že když duše je to, co nám uvádí vše
v obíhavý pohyb, a když, jak se musí tvrdit, kruhovitou drahou nebes otáčí duše, pečující a řídící, buď
nejlepší, nebo opačná.
164 Leg., 898D: Jestliže duše uvádí všechno v obíhavý pohyb, nepohybuje snad také i Sluncem,
Měsícem a ostatními hvězdami, jedním každým tělesem zvlášť? Zajisté.
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štěstí samotné, nýbrž dobro. Život poblíž dobra je šťastný a naplněný život. Na rozdíl od
sofistů neučí Sókratés ARÉTÉ (což ani nejde), ale učí šťastnému životu.165
Oba postoje vykreslené v digresi, filosofův i sofistův, si zároveň uvědomují lidskou
omezenost. V touze po spravedlnosti je možné spatřovat vědomí vzájemné závislosti lidí na
sobě. V projevování zbožnosti je naopak skryto vědomí odkázanosti lidí na vyšší sílu.166
Sókratés chápe ctnost jako vědomě uskutečnitelnou. Identifikuje ji s moudrostí. Moudrý
a ctnostný člověk je podle Sókrata ten člověk, který dokáže vidět věci, takové jaké skutečně
jsou, a který si je vědom své lidské omezené perspektivy. Potíž u sofistů je ta, že zaměňují
moudrost za chytrost. V moudrosti poté vidí schopnost co nejvypočítavěji dosáhnout výhod
pro sebe, jelikož se řídí Protágorovými slovy, že „všech věcí měrou je člověk“. 167
V Zákonech však Platón vysvětluje, že měrou všech věcí je bůh. Vysvětluje, že bůh
zkonstruoval tento svět pouze jako obraz neměnné dokonalé věčnosti. Člověk tak má pouze
hrát hru, kterou mu bůh uložil. Platón proto připodobňuje člověka k loutce v božích rukou,
když říká:
„Pomysleme si, že každý z nás, živých tvorů, je boží loutka, strojená buď jako hračka
bohů, nebo jakoby k nějakému vážnému účelu; to totiž nedovedeme poznat, ale víme, že city,
které v nás jsou jako nějaké dráty nebo nitě, nás táhnou a vlečou, protože jsou mezi sebou
protivných směrů, k protivným jednáním, kde právě je rozhraničena dobrost a špatnost. Ta
úvaha praví, že každý má následovat jeden z těch vleků, nijak se ho nepouštět a táhnout na
opačnou stranu proti ostatním drátům, to že je zlaté a svaté vedení rozumu, nazývané
společným zákonem obce, kdežto jiná vedení jsou tvrdá a železná, ale to že je měkké, protože
je zlaté, avšak ostatní vedení jsou podobná všelijakým druhům. Že pak je vždycky potřeba
napomáhat nejkrásnějšímu vedení zákona; protože je totiž rozum sice krásný, ale mírný a

165

A tak ARÉTÉ se uskutečňuje prodléváním u Dobra: ARÉTÉ je sebeuskutečnění, aktivní skutečnost
duše. PATOČKA, JAN. Sókratés. Přednášky z antické filosofie., s. 127.
166 STERN, PAUL, PLATO. The Philosophic Importance of Political Life: On the „Digression" in
Plato’s „Theaetetus", s. 287.
167
Theat.,152A.
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nenásilný, potřebuje jeho vedení pomocníků, aby v nás ten zlatý rod zvítězil nad ostatními
rody.“168
Pro loutku je zde v originálním znění použito označení

THAUMA THEION.

Loutka by se

zde proto dala překládat také jako „božský div“.169 Život je zde připodobňován k božské hře,
ve které je každý člověk hercem, loutkou. Loutkou se zde spíše než marioneta, myslí
170

AUTOMATON;

cosi jako mechanická loutka na klíček. Dráty, o kterých se v úryvku mluví,

jsou v této hračce uvnitř samotné loutky. Zlatá a měkká vlákna zde potom představují rozum,
který je sice krásný, ale příliš měkký, oproti nerozumné stránce zastoupené železnými a
tvrdými dráty. Je ovšem otázkou, zdali jsme zde pro pobavení božstva nebo z nějakého
vážného důvodu. Z výkladu X. Knihy Zákonů171 by se však dalo usuzovat, že člověk má spíše
vážnou úlohu. Loutka má představovat obraz lidské

FYSIS.

Bohové tak prostřednictvím lidí

zkouší, jaká stránka v člověku převládne, jestli sofisticko-politická nebo filosofická-božská.
Úlohou dobrého zákonodárce je potom kompenzovat železné vlákno natolik, aby zlaté vlákno
mohlo nabít vrchu. Sókratés proto říká, že „potřebuje jeho vedení pomocníků“172. Tím znovu
odkazuje k myšlence, že je nutné, aby lid vychovávali a vedli (prostřednictvím zákonů)
filosofové,173 v digresi Theitéta nazýváni odborníci, aby tak lidé mohli pěstovat

PAIDEA

ve

filosofickém (sókratovském) smyslu, a díky tomu byli schopni dosáhnout ARÉTÉ.
Sofisté, stejně jako filosofové, se ovšem pokládají za moudré a za schopné vidět věci
takové jaké jsou. Neuvědomují si, že jejich pohled je zkreslený jejich vlastní perspektivou a
jejich individuálními lidskými potřebami vyvolanými nerozumnou částí duše. Vydávají
vlastní perspektivu za obecné dobro, aniž by si uvědomovali, že jejich potřeby jsou pouze
malou částí božského celku.
168

Leg., 164E.
K. THEIN, Myšlení v nás : tři platónské studie, Praha: Filosofia, 2010, s. 42.
170
K.R. MOORE, Plato’s Puppets of the Gods: Representing the Magical, the Mystical and the
Metaphysical, In Arion, 2014, roč. 22, č. 2, s. 136.
171
Leg., 196E: Ath: A když duše všechno spravuje a bytuje ve všech věcech, které se všude pohybují,
není snad nutné říci, že spravuje i vesmír? Klein. Zajisté.
172
Leg., 645A.
173
Leg., 765E-766B: Zbývajícím úředníkem pro obory svrchu řečené je nám správce veškeré výchovy
mládeže ženské i mužské... Člověk je jak říkáme tvor krotký, a dostane-li se mu správné výchovy a
šťastné přirozenosti, stává se zpravidla živokem nejbožštějším a nejkrotším, avšak když se vychovává
nedostatečně nebo nedobře, nejdivočejším, co jich země plodí.
169
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V digresi proto sofisté vidí cíl života v životě samotném, oproti filosofům, kteří naopak
vidí cíl života v jeho překročení. Lidé pěstující

ARÉTÉ

si jsou vědomi omezení vlastního i

ostatních lidí. Ctnostný člověk si je vědom, že jednotlivci jsou v tomto světě odkázáni na sebe
navzájem a zároveň na síle, která všechny převyšuje.174 Uvědomuje si také, že každý člověk
touží najít vodítko, jak žít svůj život co nejlépe, a podle tohoto vodítka následně jednat.175
Snaha najít Dobro tak ovlivňuje a vede každou lidskou aktivitu. Jediným způsobem, jak
dosáhnout lidské celistvosti, je přijmout onu lidskou omezenost a závislost na našich
potřebách. S vědomím, že tyto potřeby na tomto světě nemohou být nikdy plně uspokojeny, se
tak má každý člověk podle ideálu PAIDEA snažit ve svém každodenním životě pěstovat ARÉTÉ.
Digresí se proto Platón snaží ukázat, jak jsou filosofie a politika propojené. Ani jedna
disciplína by bez té druhé nebyla schopná dosáhnout skutečného Dobra.176 Filosofie politiku
učí rozhodovat se na základě nahlédnutí pravých idejí a tímto způsobem podle obecného
Dobra, nikoliv pouze na základě dosažení výhod pro jednotlivce. Politika filosofii naopak učí,
že člověk je součástí obce, a že není možné nahlížet na život pouze z filosofické pozice
oproštěné od každodenních lidských starostí. Propojením těchto dvou disciplín by se lidé měli
stát skutečně moudrými, jelikož díky filosofickému náhledu uvidí věci v jejich pravé podstatě,
ale zároveň nebudou opomíjet každodenní lidské záležitosti jako malichernosti.
Protágorův relativismus odkazuje pouze na smyslové vjemy, které každý člověk
vyhodnocuje individuálně. Z této perspektivy žádný smyslový vjem nemůže být méně či více
pravdivý. Je ovšem možné smyslový vjem vyhodnotit a následně na jeho základě jednat lépe
nebo hůře. Právě proto jsou důležití odborníci, kteří jsou schopni změnit obecné mínění
obce.177 Morální zásady jednotlivých obcí jsou ovšem individuální zásady těchto obcí a jsou
pro danou obec pravdivé právě do té míry, do jaké je obec pravdivými vnímá. Zde je důležité
mít na paměti, že obec zde může být stejně tak metaforou pro jednotlivce, jak bylo vysvětleno
výše. Na začátku digrese proto Sókratés říká:
174

STERN, PAUL, PLATO. The Philosophic Importance of Political Life: On the „Digression" in Plato’s
„Theaetetus", s. 287.
175
Tamt., s. 287.
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Tamt., s. 281.
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LABRIOLA, DANIELE. Plato v. Status Quo: On the Motivation for Socrates’ Digression in the
Theaetetus, 2012, s.98.
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„..pokud jde o krásné a ošklivé i spravedlivé a nespravedlivé i zbožné a co není zbožné,
jaké mínění si o tom každá jednotlivá obec udělá, takové to v pravdě také pro každou jest;
v těch věcech o nic není moudřejší jednotlivec jednotlivce ani obec obce. Ale ve stanovení
toho, co jest jí prospěšné nebo ne, tu zase, jestliže vůbec kde, uzná že jest rozdíl mezi jedním a
druhým míněním obce, co se týče pravdy, a příliš by se neodvažoval říci, že cokoliv obec
stanoví v domnění, že jí je to prospěšné, že jí to také jistojistě prospěje.“ 178
Odborník, v tomto pojetí tedy filosof, který nahlédl pravou podstatu věcí, může změnit
názor obce, či jednotlivce, a to právě když mu obec, či tento člověk dá tu možnost zvážit
jednotlivé morální soudy, kterými se řídí. Avšak tento filosof v pozici odborníka je k této
činnosti pověřen, pouze pokud mu to obec dovolí a pokud je k této činnosti vyzván. Pokud si
však obec tento odborníkův soud vyžádá, má větší pravděpodobnost, že její morální soudy
nebudou v rozporu s pravdou, ba naopak. Taková obec má větší šanci dosáhnout objektivních
pravdivých soudů nezkreslených individuální perspektivou člověka.179
Odborníky je proto v možné v digresi chápat jako filosofy, kteří se vrátili zpět do
reálného světa, aby tak mohli pomáhat svým spoluobčanům žít život přebývající u Dobra a
pěstovat ve svém životě

ARÉTÉ.

Odborník je tedy ten filosof, který se vrátil zpět do jeskyně,

aby o pravdě řekl vězňům. Platón zde ovšem klade důraz na to, že tuto pomoc je v reálném
světě možné poskytnout pouze těm, kteří si o ní řeknou, a kteří tuto pomoc skutečně chtějí.
Proto říká:
„Avšak tam o čem mluvím ve věcech spravedlnosti a nespravedlnosti, zbožnosti a
bezbožnosti, jsou hotovi tvrditi, že nic z toho není od přirozenosti a nemá svou vlastní
jsoucnost, nýbrž pravdou že se stává obecné zdání, a to tehdy kdykoliv se uzdá a po jak dlouhý
čas se zdá. A všichni, kdo neopakují ve všem všudy slova Protágorova, vedou svou moudrost,
jak ukáži...tito mají stále to, co jsi ty připomněl volný čas a při volném čase v klidu vedou své
rozhovory.“180
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Theat. 172A.
LABRIOLA, DANIELE.

Plato v. Status Quo: On the Motivation for Socrates’ Digression in the

Theaetetus, s.99.
Theat., 172A-D.
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Je také důležité mít na paměti, že žádný člověk není celistvým člověkem od narození a
automaticky. V dialogu Timaios Platón vysvětluje, že pro to, aby se člověk stal celistvým
člověkem, tak musí navrátit svým duším jejich přirozený pohyb.181 Aby toho byl člověk
schopen, tak potřebuje výchovu (PAIDEA) v podání filosofa-odborníka, kterému se tohoto
úkolu dosáhnout povedlo. Právě z tohoto důvodu je nutné, aby se filosof, který nahlédl
věčnou pravdu, vrátil zpět do běžného života obtěžkaného jednotlivými lidskými starostmi.182
Právě to nám Platón připomíná v podobenství o jeskyni, když se filosof vrací zpět ke svým
spoluvězňům.

ARÉTÉ

tak není možné dosáhnout ani jedním z extrémů, které jsou vyobrazeny

v digresi. Plného lidství a naplnění lidského života v antickém smyslu vita activa je tak možné
dosáhnout pouze tím, že se člověk z pozice filosofa, který nahlédl pravdu o reálném světě,
vrátí zpět do každodenního života, aby s vědomím ideje Dobra mohl naplnit individuální
lidský život a tím sehrál svoji roli v této božské hře.183 Pro to, aby člověk mohl uskutečnit obě
části tohoto úkolu, tedy a) odejít z jeskyně poznat pravdu; a následně b) se vrátit zpět a tuto
pravdu promítnout do každodenního života a naplnit tak své lidství, člověk potřebuje SCHOLÉ,
které je právě z tohoto důvodu v antickém Řecku nepostradatelnou podmínkou pro naplnění
lidství.
Z pohledu výše vysvětlené perspektivy

SCHOLÉ,

tak jak bylo vnímáno Řeky, je možné

chápat i samotnou digresi. Každý filosofický text mohl vzniknout právě díky privilegiu
SCHOLÉ,

tedy díky volnému času oproštěnému od každodenních nutností, jak je vysvětleno

výše. Digrese v dialogu může být chápána jako umocnění filosofického textu. Tedy, že
zdůrazňuje tuto filosofickou svobodu života. Digrese je v podstatě

SCHOLÉ

ve

SCHOLÉ.

Digrese je vždy řečnickou odbočkou od tématu probíraného v dialogu. Probírá se v ní vždy
vlastní problém, zdánlivě odlišný od zbytku dialogu. Odlišnost je však pouze zdánlivá, jelikož
digrese má vždy své důležité místo v dialogu a umožňuje správné pochopení textu. Čtenáři se
ovšem může zdát, že v této pasáži protagonisté mluví o zcela jiném tématu, než doposud. To
181

Tim. 42A: Když pak budou působením nutnosti vsazeny do těl a něco bude přibývati, něco zase
odcházeti z jejich těla, předně budou vznikati všem stejné počitky z trpných stavů, za druhé pak láska,
smíšená z rozkoše a bolesti, mimo to strach a hněv i všechny podobné a protivné stavy; jestliže to
přemohou, budou žíti spravedlivě, budou-li přemoženy, nespravedlivě.
182
LABRIOLA, DANIELE. Plato v. Status Quo: On the Motivation for Socrates’ Digression in the
Theaetetus, s.100.
183
Leg. 644E: Pomysleme si, že každý z nás, živých tvorů, je boží loutka, sestrojená buď jako hračka
bohů, nebo jakoby k nějakému vážnému účelu.
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mohou dělat právě z toho důvodu, že na úvahy o problému, který v dialogu probírají, mají
dostatek času, jelikož nejsou tlačeni nutnostmi každodenního života.
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Seznam zkratek
Alc. I. - Alcibiades I
Apol. - Apologia Socratis
Epist. - Epistulae
Gorg. - Gorgias
Leg. - Leges
Men. - Menon
Phd. - Phaedo
Phdr. - Phaedrus
Rep. - Respublica
Soph. - Sophist
Theaet. - Theaetetus
Tim. - Timaeus
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