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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

toto číslo jsme se rozhodli věnovat památce Aleše Havlíčka, který 
k  zármutku nás všech zemřel náhle a předčasně 22. července 2015. Číslo 
vydáváme při příležitosti nedožitých Alešových šedesátých narozenin, 
které by oslavil 15. ledna 2016.
Česká filosofie  ztratila v Aleši Havlíčkovi nejen skvělého platónského 
badatele, pro kterého bylo Platónovo myšlení zdrojem neustálé 
(teoretické i životní) inspirace, ale i významnou osobnost podněcující 
a udržující svým zápalem a energií mnoho důležitých kulturních 
podniků (za všechny jmenujme alespoň Českou platónskou společnost, 
jejímž byl dlouholetým předsedou, a především nakladatelství 
OIKOYMENH, na jehož vzniku se po revoluci zásadní měrou podílel 
a jež následně vybudoval do podoby, v jaké ho známe dnes). Tuto 
významnou stránku Alešova působení pro naše číslo důstojným 
způsobem shrnuje krátká osobní vzpomínka Jana Payna.
Ve vzpomínkových textech a proslovech, které se objevily po jeho smrti, 
byl Aleš často kvůli svému filosofickému nasazení a zápalu přirovnáván 
k Sókratovi. Toto přirovnání ho skutečně velmi dobře charakterizuje. 
A i nám se při přípravě tohoto čísla (sestaveného z příspěvků jeho 
žáků, přátel a kolegů) vnucovala jedna scéna z počátku dialogu Faidón, 
v níž Sókratovi přátelé v očekávání jeho blízké smrti zakoušeli jakousi 
zvláštní směs libosti a zármutku. I my pociťujeme stále bolest nad jeho 
ztrátou a zároveň radost z toho, že mu můžeme věnovat alespoň malou 
vzpomínku. A snad něco podobného budou zakoušet i čtenáři (alespoň 
ti, kteří Aleše znali). Ale stejně jako byl Sókratés v dialogu Faidón 
povznesen nad onu zvláštní bolestně-radostnou náladu svých přátel, 
nelze si nepředstavit Alešův blahosklonný úsměv nad našimi pocity 
a jeho doporučení, ať jdeme raději společně číst nějaký filosofický text.

Přejeme inspirativní čtení,

Pavel Hobza

ŠÉFREDAKTOR

Kryštof Boháček

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTOR A
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Slovo  
k Alešovi

Aleše Havlíčka jsem znal velmi dlouho. 
Naše cesty svedlo dohromady působení StB 
tím, že z Čech vypudila manžele Tominovi. 
Tominovi byli pronásledováni v roce 1979 ještě 
o to víc, že Zdena se stala mluvčí Charty 77. 
Kvůli tomu se semináře přesunuly k Ivanu 
Dejmalovi s tím, že mezitím se odjezd Zdeny 
a Julia vyřídil. Domnívám se, že díky Juliovi 
dostal již tehdy Aleš, navštěvující jeho semi-
nář, první impuls k zájmu o Platóna a antic-
kou filosofii vůbec. Ovšem zároveň s těmito 
povýtce spirituálními podněty dostal i tvrdé 
rány tehdejší reality v podobě leckdy až násil-
ného zatýkání, přičemž to ho posunulo blíž 
k disentu a spoustě dalších lidí. 

Potom, co členové onoho kroužku osiřeli, 
nabídl se Ladislav Hejdánek k tomu, že ce-
lou agendu spočívající kromě výuky filosofie 
pro české studenty též v diskusích s hosty ze 
zahraničí převezme: zahájil ji v září 1980 ve 
svém bytě ve Slovenské 11 a hned napoprvé byl 
obývací pokoj plný lidí. Byli jsme zde jednak 
my, dřívější žáci Ladislava Hejdánka, a jednak 
ti, kteří zůstali bez svého učitele Julia Tomina 
sami. Řada z nich sice posléze odpadla, nic-
méně jádro zůstalo: vzpomínám si na to, že 
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mezi věrnými byli Markéta Němcová, 
Lenka Dvořáková, moje nynější žena, 
a právě Aleš Havlíček. 

Aleš Havlíček prožíval tehdy několik 
krizí zároveň. Zejména ho postihlo vy-
hazování, takže musel opustit techniku 
a jít do kotelen. Ale k tomu se přidružilo 
i to, že způsobil coby řidič havárii a při 
tom i smrt člověka. Za to byl souzen, 
a dostal dokonce podmínku. Následně 
prožíval chvíle vážné existenciální 
nouze: není snadné žít s tím, že život 
jiného člověka byl mým zaviněním zma-
řen. Vzpomínám si, že se tehdy i psy-
chiatricky léčil. Tak mi to tehdy líčil, 
ačkoliv jinak se k těmto vzpomínkám 
velmi nerad vracel.

S oněmi ponurými okolnostmi kon-
trastovalo jeho nadšení pro filosofii 
a zejména pro Platóna samotného. Byl 
do něj ponořen a myslím, že již tehdy 
navštěvoval jiný kroužek, kde se Pla-
tón v originále četl (Ivan Chvatík, Jiří 
Michálek). Ladislava Hejdánka bom-
bardoval různými dotazy týkajícími se 
výkladu některých Platónových spisů 
a občas se mi zdálo, že nás všechny od-
vádí od tématu ke svému uvažování. Při-
znám se, že mě to již tak trochu přestá-
valo bavit. Byl jsem asi od svých dvaceti 
roků žákem Ladislava Hejdánka a jeho 
filosofie zaměřená jednak na hebrejské 
myšlení a jednak na budoucnost se mi 
tehdy zdála úplně jiného ražení. Trou-
fám si tvrdit, že ani Ladislavu Hejdán-
kovi to úplně po chuti nebylo. Nyní bych 
to asi již chápal přece jen zčásti jinak. 
Leč hlavně: pro Aleše to byla tehdy ryzí 
útěcha z filosofie na pozadí ponurého 
komunistického pronásledování a cel-
kového rozkladu společnosti. 

Takto jsme se s Alešem potkávali 
řadu roků. Pak se naše kontakty více-
méně přerušily. Navštěvoval jsem La-
dislava Hejdánka osobně a vedl s ním 
dlouhé diskuse o filosofii mezi čtyřma 
očima, které pro mě byly obrovským 
přínosem. Změna nastala až s  revo-
lucí a s tím, že Aleš rozbíhal ono nyní 
již proslulé nakladatelství. Navzdory 
tomu, že se naše cesty i pak částečně 
lišily, když on se stravoval budováním 
OIKOYMENH a já jsem byl ponořen do 
budování ústavu bioetiky na 1. lékařské 
fakultě, fakticky jsme zůstávali dobrými 
přáteli: spojovala nás reverence k na-
šemu společnému učiteli Ladislavu Hej-
dánkovi a koneckonců i to, že oba jsme 
z různých stran směřovali k filosofické 
etice až tak, že jsme plánovali vytvořit 
časopis výhradně pro ni. K tomu ovšem 
již bohužel nedošlo.

Mám na Aleše i řadu dalších vzpo-
mínek z doby pozdější, ovšem to ho již 
znali mnozí z generace mladší a asi není 
třeba se zde o nich šířit. Každý znal jeho 
široký úsměv, převážně výtečnou náladu 
a přátelskost ke každému. Na mysli mi 
spíš tane myšlenka jiná. Ta byla ostatně 
nasnadě již během jeho pohřbu. Uka-
zuje se, že Aleš nám všem chybí. A ve 
filosofii je to tak, že smrt znamená pro 
filosofa hodně předtím, než ho dožene, 
zatímco potom, co již přišla, ukazuje 
se nicotnou. To platí jistě o filosofech 
píšících, kteří mají druhý, třetí i čtvrtý 
život díky svému odkazu, ovšem i o těch, 
kteří po sobě mnoho textů nezanechali. 
Domnívám se, že úkolem nás, kteří zde 
ještě jsme, je psát o nich.

Jan Payne
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Platónův  
pojem politična  
a problém  
politické  
distribuce  
v Ústavě
PLATO’S CONCEPT OF THE POLITICAL 
AND THE PROBLEM OF POLITICAL 
DISTRIBUTION IN THE REPUBLIC

JAKUB JINEK
Filosofická fakulta UK
Nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
jakub_jinek@hotmail.com

ABSTRAKT
The paper claims that in Plato there 
is a concept of the political whose 
irreducibility on one hand arises from 
the original multiplicity of people and 
their interests as well as from their 
sense of community and which on 
the other hand is rooted in Platonic 
dialectics of unity and multiplicity. 
To reveal this, the paper focuses on 
the problem of political distribution 
as conceived in the Republic by 
discussing the occurences of the idea 
of „doing one’s own“. The Republic 
offers a reflexive way of dealing with 
such pieces of traditional ethical 
teaching by retrieving – in a series of 
reformulations – its philosophical 
content but also by making use of 
its possible ambiguities as a signal 
of irreducibility of the sphere of 
the political. 
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ÚVOD
Ptáme-li se po politice jako samostatné 
sféře lidské činnosti, jež má nezávislou 
hodnotu, metodu a zdroj ve zvláštním 
charakteru lidského soužití, je obvyklé 
a samozřejmé vracet se k Aristotelovi 
jako k zakladateli politické filosofie, 
která takto specificky vyčleněnou sféru 
promýšlí.1   Mnohem obtížnější se zdá 
být otázka, zda lze také u Platóna hle-
dat samostatný pojem politiky či poli-
tična. Na Platónově pojetí politiky je 
typické její ukotvení ve strukturách 
analogie a řádu, v celkovém kosmolo-
gickém a metafyzickém rámci. Platón 
je myslitelem jednoty a schází u něj 

1 Viz např. Strauss 1995a; Strauss 1995b; 
Arendtová 1993; Arendt 1993; Arendtová 
2007; Hennis 1963. K vytčení filosofické-
ho pojmu politična viz Schmitt 2007.

motivace k vydělení jednotlivých prag-
macií, jež se u Aristotela stávají zárod-
kem samostatných vědeckých disciplín. 
Uvažíme-li v této souvislosti známou 
analogii duše a obce, kterou rozvíjí Pla-
tónova Ústava, pozorujeme natolik úzké 
spojení politiky s morální psychologií, 
ale rovněž kosmologií a metafyzikou, 
že, jak se zdá, znemožňuje jakékoli vy-
členění specificky politických hledisek 
a cílů.

Na straně druhé Platón uznává své-
bytnost politické sféry v té míře, nakolik 
zahrnuje různost lidí, jejich společen-
ských rolí, motivů a zájmů a také růz-
nost empirických podmínek. Hlavním 
úkolem analogie duše a obce je z tohoto 
pohledu přivést tuto původní mnohost 
k nějaké formě jednoty, aniž by však 
přitom došlo k omezení na jedinost. 
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Přestože takovýto přístup sotva svědčí 
o nezávislosti politiky, může nicméně 
ukazovat její neredukovatelnost.

V následujícím výkladu se pokusím 
nalézt potvrzení této úvodní hypotézy, 
totiž že u Platóna se lze setkat s neredu-
kovatelným pojmem politična. Pro tento 
účel se zaměřím na Platónovo naklá-
dání s úslovím „konat své“ (τὰ ἑαυτοῦ 
πράττειν), jehož je v dialozích opako-
vaně užíváno k formulaci specificky po-
litického problému funkční diferenciace 
lidí a jejich rolí v polis. Na bezprostřední 
rovině je význam tohoto rčení dán tím, 
že je ho užito pro definici kardinálních 
ctností spravedlnosti a rozumnosti. 

I
To, že Platón při definici ústředních 
ctností nepoužívá pojmovou analýzu, 
ale vychází z obecně známého rčení, 
tedy vlastně z tradované moudrosti,2 je 
pro jeho chápání politična klíčové. Ve 

2 V  literatuře nepanuje shoda o  původu 
tohoto rčení. Část autorů se domnívá, 
že je sókratovský (Szlezák 1985, s.  130), 
jiní jeho původ hledají u jiných myslitelů 
jako Kritias (Tuozzo 2000, s. 297), Hippias 
(Donovan 2003, s.  1–18) či Démokritos 
(Gigon 1974, s. XXXIX), další je považují za 
obecně sdílené přesvědčení (Carvalho 
2002, s. 270, pozn. 10). Poslední varianta 
se mi jeví nejpravděpodobnější, a  to ze 
dvou důvodů: 1) potvrzují ji, jak se zdá, 
místa z dalších dialogů, která úsloví cha-
rakterizují buď jako starou moudrost 
(Tim. 72a4–6; srv. Alc. I 127c), anebo s ním 
pracují jako s  pejorativní charakteristi-
kou (Resp. V,452c; Leg. IX,875b7); 2) jeho 
různorodá a v Ústavě, jak uvidíme, přímo 
protikladná užití napovídají nefilosofic-
kému původu rčení. Jelikož jde nakonec 
o filosofickou reinterpretaci tohoto rčení, 
jeví se jako vedlejší otázka, zda bylo toto 
rčení původně užíváno oligarchickou 
(takto Notomi 2000) nebo demokratickou 
stranou v Athénách. 

způsobu, jakým Platón s tradovaným 
rčením nakládá, lze zahlédnout jeho 
zvláštní přístup k politické problema-
tice. Nefilosofický původ této definice 
vede na jedné straně k nutnosti rčení 
přizpůsobit odborným účelům prostřed-
nictvím trvalého zpřesňování a rein-
terpretace; teprve postupně, jakoby 
zkusmým kroužením kolem možných 
kontextů užití tradovaného rčení, se 
získává něco filosoficky relevantního, 
kdy se „konání svého“ ukazuje být 1) dis-
tributivním principem, jenž 2) zahrnuje 
dobro osoby v rámci společenství. Na 
druhé straně se však užitím tradiční 
moudrosti zachovává blízkost sdíleným 
přesvědčením, čímž se posiluje přijatel-
nost výsledného filosofického pojetí pro 
širší publikum; reformulace tak nezna-
mená odmítnutí – tradiční moudrost 
není nutně chybná, je pouze neúplná – 
a může se tak stát součástí filosofické 
politické teorie, která má povahu od-
stupňovaných, ale překrývajících se 
poznatků. 

Prvním úkolem je v takové situaci 
vyjmout tradiční moudrost z původní 
vágnosti dané tím, že nabývá růz-
ného významu v různých kontextech. 
Ilustrativní je v tomto postupu dialog 
Charmidés, v němž rčení „konat své“ 
využívá nejprve titulní postava dialogu 
pouze jako východiska z argumentační 
nouze při snaze o definici rozumnosti 
a poté je Kritias zneužívá k prosazení 
svého ideologického pohledu na obec 
a společenství. 

„Charmidés: Mně se zdá, Sókrate, že 
toto je správná řeč; ale podívej se, jak se 
ti zdá tenhle výměr rozumnosti. Právě 
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jsem si totiž vzpomněl – co jsem již od 
kohosi slyšel říkat –, že rozumnost je asi 
konat své věci (ta heautú prattein). Nuže 
zkoumej, zdali myslíš, že má původce 
tohoto výroku pravdu. […] 

Sókratés: Bůh ví, že ano, děl jsem já. 
Ale divil bych se, jestliže nalezneme, jak 
se to má, neboť se to podobá nějaké há-
dance. […] Nuže zdá se ti, že učitel písma 
píše a čte toliko své vlastní jméno, nebo 
že vás chlapce učí jen tomu, abyste psali 
právě tak jména nepřátel jako jména 
svá a svých přátel? […] To jste se tedy 
oddávali mnohodělnosti (epolypragmo-
neite) a nebyli jste rozumní, když jste to 
dělali? […] Ano, příteli, také léčiti a sta-
věti domy a tkáti a kterýmkoli uměním 
prováděti kteroukoli odbornou práci 
znamená přece něco konati. […] před-
stav si, že, že by zákon přikazoval, aby si 
každý sám tkal a pral svůj oděv, šil svou 
obuv, vyráběl svou láhev na olej i své 
hřebílko a právě tak i všechny ostatní 
věci, ale cizích aby se nedotýkal, nýbrž 
každý aby dělal a konal své (ta heautú 
ergazesthai kai prattein). Myslíš, že by 
se obci dobře žilo pod tímto zákonem? 

[…]
Kritias: Poučil jsem se totiž od Hé-

sioda, jenž pravil, že žádná práce není 
úhona. Myslíš si snad, že kdyby byl 
užíval o takových pracích, jaké jsi uvá-
děl před chvílí ty, slov ,pracovati‘ i ,ko-
nati‘, že by byl pro nikoho nepokládal 
za úhonu ševcovat nebo prodávat sla-
nečky nebo sedět před dveřmi brlohu? 
To si nelze myslit, Sókrate, nýbrž také 
on, myslím, pokládal dělání za něco ji-
ného proti konání a práci a o dělání sou-
dil, že se někdy stává úhonou, kdykoli 
není provázeno krásou, kdežto práce že 

žádná nikdy není úhonou; nazýval totiž 
pracemi věci dělané krásně a prospěšně 
a pracováním i konáním takovéto dě-
lání. Dále je třeba říci, že jedině takovéto 
věci on pokládal také za vlastní, kdežto 
všechny škodlivé za cizí; proto je třeba 
si myslit, že Hésiodos i každý jiný mou-
drý člověk nazývá rozumným toho, kdo 
koná své věci (ta hautú prattón).“3

3 Charm. 161b: ἀλλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, τοῦτο μὲν ὀρθῶς λέγεσθαι: 
τόδε δὲ σκέψαι τί σοι δοκεῖ εἶναι περὶ 
σωφροσύνης. ἄρτι γὰρ ἀνεμνήσθην—ὃ 
ἤδη του ἤκουσα λέγοντος— ὅτι σωφρο-
σύνη ἂν εἴη τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. σκό-
πει οὖν τοῦτο εἰ ὀρθῶς σοι δοκεῖ λέγειν ὁ 
λέγων. 161c: νὴ Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ. ἀλλ᾽ εἰ καὶ 
εὑρήσομεν αὐτὸ ὅπῃ γε ἔχει, θαυμάζοιμ᾽ 
ἄν: αἰνίγματι γάρ τινι ἔοικεν. 161d: δοκεῖ 
οὖν σοι τὸ αὑτοῦ ὄνομα μόνον γράφειν ὁ 
γραμματιστὴς καὶ ἀναγιγνώσκειν ἢ ὑμᾶς 
τοὺς παῖδας διδάσκειν, ἢ οὐδὲν ἧττον τὰ 
τῶν ἐχθρῶν ἐγράφετε ἢ τὰ ὑμέτερα καὶ 
τὰ τῶν φίλων ὀνόματα; […] ἦ οὖν ἐπολυ-
πραγμονεῖτε καὶ οὐκ ἐσωφρονεῖτε τοῦτο 
δρῶντες; 161e n.: καὶ γὰρ τὸ ἰᾶσθαι, ὦ 
ἑταῖρε, καὶ τὸ οἰκοδομεῖν καὶ τὸ ὑφαίνειν 
καὶ τὸ ᾑτινιοῦν τέχνῃ ὁτιοῦν τῶν τέχνης 
ἔργων ἀπεργάζεσθαι πράττειν δήπου τί 
ἐστιν. […] δοκεῖ ἄν σοι πόλις εὖ οἰκεῖσθαι 
ὑπὸ τούτου τοῦ νόμου τοῦ κελεύοντος 
τὸ ἑαυτοῦ ἱμάτιον ἕκαστον ὑφαίνειν καὶ 
πλύνειν, καὶ ὑποδήματα σκυτοτομεῖν, καὶ 
λήκυθον καὶ στλεγγίδα καὶ τἆλλα πάντα 
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τῶν μὲν ἀλλοτρί-
ων μὴ ἅπτεσθαι, τὰ δὲ ἑαυτοῦ ἕκαστον 
ἐργάζεσθαί τε καὶ πράττειν; 163b–c: ἔμα-
θον γὰρ παρ᾽ Ἡσιόδου, ὃς ἔφη ἔργον δ᾽ 
οὐδὲν εἶναι ὄνειδος. οἴει οὖν αὐτόν, εἰ τὰ 
τοιαῦτα ἔργα ἐκάλει καὶ ἐργάζεσθαι καὶ 
πράττειν, οἷα νυνδὴ σὺ ἔλεγες, οὐδενὶ ἂν 
ὄνειδος φάναι εἶναι σκυτοτομοῦντι ἢ τα-
ριχοπωλοῦντι ἢ ἐπ᾽ οἰκήματος καθημένῳ; 
οὐκ οἴεσθαί γε χρή, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ καὶ 
ἐκεῖνος οἶμαι ποίησιν πράξεως καὶ ἐργα-
σίας ἄλλο ἐνόμιζεν, καὶ ποίημα μὲν γίγνε-
σθαι ὄνειδος ἐνίοτε, ὅταν μὴ μετὰ τοῦ 
καλοῦ γίγνηται, ἔργον δὲ οὐδέποτε οὐδὲν 
ὄνειδος: τὰ γὰρ καλῶς τε καὶ ὠφελίμως 
ποιούμενα ἔργα ἐκάλει, καὶ ἐργασίας τε 
καὶ πράξεις τὰς τοιαύτας ποιήσεις. φά-
ναι δέ γε χρὴ καὶ οἰκεῖα μόνα τὰ τοιαῦτα 
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Kritiovo rozlišení „pouhého“ dě-
lání a krásného či prospěšného dělání 
připomíná Pausaniovo ospravedlnění 
homoerotických vztahů v dialogu Sym-
posion na základě odkrytí „morálního 
problému“,4 tj. pomocí rozlišení krás-
ných a ošklivých činností, nebeského 
a obecného Eróta, milování žen a milo-
vání mužů, lidí nerozumných a rozum-
ných, těla a duše (Symp. 180c–181d). 
V Symposiu jde o ospravedlnění pederas-
tické praxe duševními ohledy a mravní 
výchovou. Kritiova teorie, která řeší 
podobný „morální problém“ na úrovni 
funkčního rozdělení v obci rozlišením 
„krásných“ a „potupných“ zaměstnání, 
je výrazem stejně zaujatého postoje 
mužského příslušníka vyšších vrstev, 
k jehož životnímu rozvrhu patří také 
s volným časem spojené rozvíjení „du-
chovních“ aktivit.

Kritiovo ideologické užití přísloví 
ukazuje, že „konání svého“ může skrý-
vat politicky neblahé představy. Lze si 
připomenout německý překlad příbuz-
ného latinského úsloví suum cuique (tri-
buere) „Jedem das Seine“, který byl ši-
roce užíván nacistickou propagandou.5 
Přestože by bylo přehnané připisovat 

ἡγεῖσθαι αὐτόν, τὰ δὲ βλαβερὰ πάντα 
ἀλλότρια: ὥστε καὶ Ἡσίοδον χρὴ οἴεσθαι 
καὶ ἄλλον ὅστις φρόνιμος τὸν τὰ αὑτοῦ 
πράττοντα τοῦτον σώφρονα καλεῖν.

4 Srv. Krüger 1992, s. 97–104.
5 Jak známo, byl užit jako slogan nad bra-

nou koncentračního tábora Buchenwald. 
K  systematické a  historické souvislosti 
obou přísloví viz zejm. Aristotelés, Eth. 
Nic. V,5 1130b30–34; 9 1134a2–13; Cicero, 
De off. I, 20–60; Augustinus, De civ. XIX,21; 
Tomáš Akvinský, Summa theol. II–II, q. 58, 
a. 1–3; q. 61, a. 1–4; q. 79, a. 1. Viz zvl. Ulpia-
nus, Digesta, I,1,10: iustitia est constans 
et perpetua voluntas ius suum cuique 

zde Kritiovu ideologickému pojetí totali-
tární tendence, je zřejmé, že pro Sókrata 
je přesvědčení, že ctnost duše lze odvo-
zovat od empirického faktu zaměstnání, 
jemuž se daná osoba věnuje, zcela nepři-
jatelné. Jelikož se ale Sókratés v tomto 
díle omezuje na to, že poukazuje na pro-
blémy, které se mohou skrývat v doslov-
ném chápání výroku a v jeho zaujatých 
interpretacích, nedospívá dialog k žád-
nému jednoznačnému závěru. Jeho au-
torovi nicméně aporetická situace slouží 
k  tomu, aby představil úskalí práce 
s tradovanou moudrostí a zdůraznil, 
že podobná tradiční rčení jsou vnitřně 
dvojznačná a vyžadují nejprve důkladné 
pojmové projasnění, bez něhož nelze 
říci, zda jsou jakožto vědecké definice 
správná či chybná.6

Taková propedeutika pak najde své 
využití v hlavním Platónově dialogu, 
v Ústavě, kde se „konání svého“ obje-
vuje jako definice spravedlnosti a kde se 
zprvu setkáváme s podobnou dvojznač-
ností. I zde jsme tudíž vyzýváni věnovat 
pozornost kontextu každé pasáže, v níž 
se přísloví objevuje. 

V I. knize Ústavy není toto rčení vy-
sloveno, směřuje k němu ale řada for-
mulací, jimiž jednotliví mluvčí (Kefalos, 

tribuendi („spravedlnost je pevná a trva-
lá vůle dávat každému, co mu náleží“). 

6 V  přesvědčení, že autor může nakládat 
s ustáleným úslovím svobodně, a užít je 
dokonce k vystižení jím odmítané před-
stavy, následujeme A. Havlíčka. Havlíček 
spojuje požadavek vyslovený v  Ústavě, 
aby každý „konal své“, s  Glaukónovým 
pojetím „nejlepší“ obce, v  níž se každý 
stará pouze o své soukromé záležitosti, 
a  nikoli o  dobro celku; proto v  ní musí 
vládce ostatním diktovat, co mají dělat 
(Havlíček 2015, s. 234). 
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Polemarchos a Thrasymachos) usilují 
o to, podat definici spravedlnosti. Názor 
prvního z nich rekapituluje Sókratés 
v následující replice: 

„Ale co se týče té vlastnosti samé, 
spravedlnosti, nazveme ji jen tak prostě 
pravdivostí a správným vracením, při-
jal-li kdo něco od druhého, či možno 
i  to konati někdy spravedlivě, někdy 
nespravedlivě?“7

Kefalova definice je zcela nereflek-
tovaná, a tudíž nedostatečná – sprave-
dlnost, jež se později ukáže být ctností 
duše, nemůže být ztotožňována s pou-
hými spravedlivými úkony vracení 
jednou půjčeného. Odmyslíme-li si ale 
na okamžik dialogickou situaci a její 
personální obsazení a zaměříme se na 
sám pojem navrácení půjčky, lze říci, 
že již v zárodku zahrnuje oba výše uve-
dené hlavní prvky filosofického chápání 
„konání svého“: i zde jde o náležitou 
distribuci nějakých dober mezi lidmi. 
Rovněž časový moment přítomný ve 
vracení naznačuje něco velmi pod-
statného – právě otázka, co je vlastně 
skutečně „dlužné“, resp. co zůstává ve 
vztahu k osobám a jejich empirickým 
proměnám stálé a beze změny, odkazuje 
na poslední kritérium veškeré spravedl-
nosti, jímž je duše a to, co pravdivě po-
znává. Taková je dramaturgická úloha 
této definice na příslušném místě: au-
tor na ní může hned v úvodu v náznaku 

7 Resp. I,331c: τοῦτο δ᾽ αὐτό, τὴν δικαιοσύ-
νην, πότερα τὴν ἀλήθειαν αὐτὸ φήσομεν 
εἶναι ἁπλῶς οὕτως καὶ τὸ ἀποδιδόναι ἄν 
τίς τι παρά του λάβῃ, ἢ καὶ αὐτὰ ταῦτα 
ἔστιν ἐνίοτε μὲν δικαίως, ἐνίοτε δὲ ἀδί-
κως ποιεῖν;

ukázat to nejdůležitější, ale tím, že ji 
vloží do úst zcela nereflektované osoby, 
může zároveň pozdržet její výklad ve 
chvíli, kdy by byl z hlediska pedago-
gických cílů dialogu předčasný. Odtud 
viděno budou všechny následující vý-
měry spravedlnosti v I. knize sice vždy 
artikulovanější, ale zároveň se budou 
tak či onak vzdalovat bohatosti původní 
představy, v níž se prakticko-filosofické 
pojí s metafyzickým. 

To se ukazuje hned v  následující 
interpretaci původního výroku Kefa-
lova jeho synem Polemarchem, v níž se 
rovněž objevuje představa náležející do 
tematického okruhu spravedlnosti jako 
„konání svého“: 

„Sókratés: Mluv tedy, děl jsem, když 
jsi dědicem rozmluvy, který výrok Simó-
nidův o spravedlnosti nazýváš správ-
ným? – Polemarchos: Že spravedlivé 
jest dávati každému, co jsme mu dlužni 
(ta ofeilomena); tato jeho slova se mi 
zdají býti dobrá. […] dlužen pak jest 
podle mého mínění nepřítel nepříteli 
to, co mu patří (prosekei), totiž něco 
zlého. – Sókratés: Simónidés tedy, jak 
se podobá, vyslovil, co jest spravedlivé, 
po způsobu básníků hádankou. Myslel 
totiž, jak patrno, že to jest spravedlivé, 
dávati každému, co mu náleží (to pro-
sékon hekastó apodidonai), a to nazval 
slovem dlužné.“8

8 Resp. I,331e: λέγε δή, εἶπον ἐγώ, σὺ ὁ τοῦ 
λόγου κληρονόμος, τί φῂς τὸν Σιμωνί-
δην λέγοντα ὀρθῶς λέγειν περὶ δικαιο-
σύνης;  – ὅτι, ἦ δ᾽ ὅς, τὸ τὰ ὀφειλόμενα 
ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι: τοῦτο 
λέγων δοκεῖ ἔμοιγε καλῶς λέγειν. 332b–c: 
ὀφείλεται δέ γε οἶμαι παρά γε τοῦ ἐχθροῦ 
τῷ ἐχθρῷ ὅπερ καὶ προσήκει, κακόν 
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Polermarchova definice je sice poj-
mově pokročilejší, ale v celkovém po-
jetí omezenější než původní definice 
Kefalova. Polemarchos sice ve své defi-
nici nadějně používá pojmu náležitého 
(prosekon),9 ale nechápe jej dostatečně, 
protože se zaměřuje na empirickou cha-
rakteristiku osoby (zda je přítelem, či 
nepřítelem), nikoli na její duši. Právě 
proto pak Sókratés namítá, že škodit ko-
mukoli nenáleží spravedlivému. Sókra-
tova výzva v poslední citované replice 
obsahuje stejný nárok jako analogické 
místo v Charmidovi – je třeba nespokojit 
se s citovanou moudrostí, ale je třeba 
vydat počet z toho, co je jí řečeno. Toho 
však Polemarchos zjevně není schopen, 
a tak Platón nechává, jistě ne náhodou, 
Sókrata charakterizovat jeho příspěvek 
stejným slovem jako definici Charmi-
dovu a Kritiovu z dialogu Charmidés: 
jako hádanku. 

V  případě dalšího účastníka roz-
pravy se tato dvojznačnost dále pro-
hlubuje. Thrasymachova definice spra-
vedlnosti pomocí pojmu prospěšného 
(ofelimon) sice na jednu stranu odkrývá 
souvislost spravedlnosti a dobra (srv. 
Hipp. Ma. 296d–e), avšak na druhou 
stranu ještě hlouběji upadá do empi-
rické představy aktuálního materiál-
ního prospěchu. V tuto chvíli Sókratés 
přivolává na pomoc analogii s techné, 
která umožní soustředit se na „objek-
tivní“ stránku věci. 

τι.  – ἠινίξατο ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὡς ἔοικεν, 
ὁ Σιμωνίδης ποιητικῶς τὸ δίκαιον ὃ εἴη. 
διενοεῖτο μὲν γάρ, ὡς φαίνεται, ὅτι τοῦτ᾽ 
εἴη δίκαιον, τὸ προσῆκον ἑκάστῳ ἀποδι-
δόναι, τοῦτο δὲ ὠνόμασεν ὀφειλόμενον.

9 Srv. k tomu Graeser 2000, s. 247–248.

„Nuže tedy, Thrasymachu, to jest 
již zřejmé, že žádné umění ani žádná 
správa neopatřuje svého vlastního pro-
spěchu (hauté ofelimon paraskeuazei), 
nýbrž, jak jsme již dávno pravili, opat-
řuje a nařizuje to, co prospívá spravova-
nému, dbajíc o prospěch jeho, slabšího, 
a nikoli o prospěch silnějšího. Proto 
také, milý Thrasymachu, jsem právě 
řekl, že nikdo nechce dobrovolně vlád-
nouti a z ochoty se zabývati napravová-
ním cizích bolestí, nýbrž že žádá mzdy, 
poněvadž ten, kdo chce dobře pracovati 
podle zásad svého umění, nikdy nezjed-
nává ani nenařizuje svého vlastního 
prospěchu při svém odborném nařizo-
vání, nýbrž prospěch spravovaného. 
Proto tedy, jak se podobá, musí se dávati 
mzda těm, kteří se mají odhodlati vésti 
správu, ať už peníze nebo čest anebo 
pokuta, jestliže by kdo nechtěl správu 
vésti.“10

Ukazuje se tedy, že [nespravedlnost] 
má asi takovou nějakou moc, že kamkoli 
vnikne, buď do některé obce, buď do 
národa, buď do vojska nebo do čehokoli 
jiného, předně to činí neschopným, aby 

10 Resp. I,346e n.: οὐκοῦν, ὦ Θρασύμαχε, 
τοῦτο ἤδη δῆλον, ὅτι οὐδεμία τέχνη οὐδὲ 
ἀρχὴ τὸ αὑτῇ ὠφέλιμον παρασκευάζει, 
ἀλλ ,̓ ὅπερ πάλαι ἐλέγομεν, τὸ τῷ ἀρχο-
μένῳ καὶ παρασκευάζει καὶ ἐπιτάττει, τὸ 
ἐκείνου συμφέρον ἥττονος ὄντος σκο-
ποῦσα, ἀλλ᾽ οὐ τὸ τοῦ κρείττονος. διὰ δὴ 
ταῦτα ἔγωγε, ὦ φίλε Θρασύμαχε, καὶ ἄρτι 
ἔλεγον μηδένα ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν καὶ 
τὰ ἀλλότρια κακὰ μεταχειρίζεσθαι ἀνορ-
θοῦντα, ἀλλὰ μισθὸν αἰτεῖν, ὅτι ὁ μέλλων 
καλῶς τῇ τέχνῃ πράξειν οὐδέποτε αὑτῷ 
τὸ βέλτιστον πράττει οὐδ᾽ ἐπιτάττει κατὰ 
τὴν τέχνην ἐπιτάττων, ἀλλὰ τῷ ἀρχομέ-
νῳ: ὧν δὴ ἕνεκα, ὡς ἔοικε, μισθὸν δεῖν 
ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρ-
χειν, ἢ ἀργύριον ἢ τιμήν, ἢ ζημίαν ἐὰν μὴ 
ἄρχῃ.
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se spojilo k nějakému dílu, pro nesvor-
nost a různice, mimo to pak působí, že 
jest nepřítelem jak samo sobě (echthron 
einai hautó), tak i  všemu opačnému, 
i spravedlivému.“11

Analogie ukazuje, že vlastní ergon 
každé techné spočívá v tom, pomáhat 
něčemu mimo sebe. To nejvlastnější je 
pro techné paradoxně ohled na něco ci-
zího. Proto vyžaduje reciprocitu (v citátu 
je zmíněna ve formě odměny), a právě 
v tom zahrnuje prvek kooperace, který 
bude v  pozdější fázi dialogu klíčový 
jak pro chápání spravedlnosti jako ko-
nání svého, tak pro samo politično, jež 
se v této kooperativní distribuci dober 
ukáže. Naopak zaměření na své vlastní 
dobro působí různice, a tak vlastně ne-
přátelství samo v sobě; i tato teze nalezne 
v pozdější rozpravě silný ohlas.

II
Na začátku hlavního zkoumání Ústavy 
ve II. knize uskutečňuje Sókratés se 
svými partnery Glaukónem a  Adei-
mantem plán vytvořit obec „v logu“ pro 
nalezení definice spravedlnosti. Pů-
vod (arché) obecního života tkví v při-
rozené lidské nedostatečnosti. Proto 
první obec musí sestávat z řemeslníků 
a rolníků, kteří usilují o to, naplnit své 
potřeby výrobou nutných prostředků. 
Právě v tomto kontextu v dialogu poprvé 

11 Resp. I,351e n.: οὐκοῦν τοιάνδε τινὰ φαί-
νεται ἔχουσα τὴν δύναμιν, οἵαν, ᾧ ἂν 
ἐγγένηται, εἴτε πόλει τινὶ εἴτε γένει εἴτε 
στρατοπέδῳ εἴτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν, πρῶτον 
μὲν ἀδύνατον αὐτὸ ποιεῖν πράττειν μεθ᾽ 
αὑτοῦ διὰ τὸ στασιάζειν καὶ διαφέρεσθαι, 
ἔτι δ᾽ ἐχθρὸν εἶναι ἑαυτῷ τε καὶ τῷ ἐνα-
ντίῳ παντὶ καὶ τῷ δικαίῳ.

zaznívá přísloví „konat své“. Sókratés 
klade otázku, z čeho budou občané této 
obce živi, přičemž nabízí dvě možnosti, 
z nichž má Adeimantos vybrat: 1) buď 
budou spolupracovat, a tedy si budou 
rozdělovat práci a její výsledky; 2) anebo 
bude každý z nich zaopatřovat vše pro 
sebe samého.  

„A  což má jeden každý z  nich se 
všemi se děliti o své dílo, jako napří-
klad, aby rolník, jeden člověk, opatřoval 
potravu čtyřem a vynakládal na opat-
řování pokrmu čtyřnásobný čas a práci 
a s ostatními se dělil? Či aby nedbaje 
ostatních opatřoval si jedině sám pro 
sebe čtvrtý díl této potravy ve čtvrtině 
času, z ostatních tří čtvrtin pak aby 
jednu věnoval pořizování obydlí, dru-
hou výrobě oděvu, třetí obuvi a aby se 
nenamáhal péčí o jiné, nýbrž aby si sám 
svou prací obstarával své potřeby (ta 
hautú prattein)? – A Adeimantos řekl: 
Snad jest ten první způsob snazší, Só-
krate, než tento.“12

V  této pasáži je rčení „konání 
svého“ užito – vzhledem k jeho poz-
dějšímu přijatému významu poněkud 

12 Resp. II,369e–370a: τί δὴ οὖν; ἕνα ἕκα-
στον τούτων δεῖ τὸ αὑτοῦ ἔργον ἅπασι 
κοινὸν κατατιθέναι, οἷον τὸν γεωργὸν ἕνα 
ὄντα παρασκευάζειν σιτία τέτταρσιν καὶ 
τετραπλάσιον χρόνον τε καὶ πόνον ἀνα-
λίσκειν ἐπὶ σίτου παρασκευῇ καὶ ἄλλοις 
κοινωνεῖν, ἢ ἀμελήσαντα ἑαυτῷ μόνον 
τέταρτον μέρος ποιεῖν τούτου τοῦ σίτου 
ἐν τετάρτῳ μέρει τοῦ χρόνου, τὰ δὲ τρία, 
τὸ μὲν ἐπὶ τῇ τῆς οἰκίας παρασκευῇ δι-
ατρίβειν, τὸ δὲ ἱματίου, τὸ δὲ ὑποδημά-
των, καὶ μὴ ἄλλοις κοινωνοῦντα πράγ-
ματα ἔχειν, ἀλλ᾽ αὐτὸν δι᾽ αὑτὸν τὰ αὑτοῦ 
πράττειν;  – καὶ ὁ Ἀδείμαντος ἔφη: ἀλλ᾽ 
ἴσως, ὦ Σώκρατες, οὕτω ῥᾷον ἢ κείνως.
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překvapivě – jako synonymum ne-ko-
operace: jednotlivci v  obci se podle 
druhé předložené možnosti zaměřují 
pouze na své soukromé záležitosti. 
Adeimantos naproti tomu volí první 
možnost, tedy kooperaci, a jeho volba 
je určující pro veškerou následující 
diskusi, jež ve IV. knize vrcholí defi-
nicí spravedlnosti jako „konání svého“ 
ve smyslu harmonické spolupráce 
občanů a částí duše. Právě toto užití 
lze považovat za standardní význam 
„konání svého“ v dialogu.13 V průběhu 
III. a IV. knihy narážíme na jeho různé 
výskyty, přičemž vždy se objevuje poža-
davek, aby každý v obci plnil svoje po-
vinnosti v zájmu druhých a celku (Resp. 
400e, 406d; srv. 371c4). Jde například 
o následující pasáž: 

„Stůně-li tesař, děl jsem, žádá od 
lékaře léku, aby po užití nemoc dáve-
ním vyvrhl nebo se jí zbavil průjmem, 
nebo se podrobí pálení nebo řezu; pakli 
by mu však někdo předpisoval dlouhé 
léčení a dával kolem hlavy obaly a tak 
dále, hned řekne, že nemá kdy stonati 
a že mu takový život není nic platen, 
mysliti jen na svou nemoc a zanedbávati 
svého povolání. A potom dá takovému 
lékaři sbohem, vrátí se k obvyklému 
způsobu života, a uzdraví-li se, žije, 
konaje dále své povinnosti (ta heautú 
prattón); pakli však jeho tělo není dost 
silné, aby to sneslo, zemře a  má po 
trápení.“14

13 Odlišně dále v  Resp. V,452c (viz výše, 
pozn. 2) a  také ve dvou posledních níže 
citovaných pasážích (viz níže).

14 Resp. III,406d–e: τέκτων μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
κάμνων ἀξιοῖ παρὰ τοῦ ἰατροῦ φάρμακον 

Probírané rčení je tak v průběhu 
II.–IV. knihy užito pro dvě protikladná 
pojetí fungování obce. Tato skutečnost 
by měla čtenáři připomenout zásadu 
formulovanou u Platóna jinde, že totiž 
by neměl brát pouhá slova příliš vážně 
(Polit. 261e; srv. Soph. 218c). Jinou otáz-
kou ovšem je, proč Platón čtenáře provo-
kuje protikladným užitím téhož výrazu. 
Jde pouze o rétorický prostředek záměr-
ného kontrastu, jak tvrdí významný ko-
mentátor?15 Domnívám se, že Platónův 
záměr je hlubší. 

Podívejme se nejprve na to, jak Adei-
mantos ve II. knize činí ono klíčové roz-
hodnutí pro kooperaci v obci: 

„A Adeimantos řekl: Snad jest ten 
první způsob snazší, Sókrate, než 
tento. – Bože, to jest zcela přirozené, 
děl jsem já. Po tvé odpovědi přichází 
i mně samému na mysl, především že 
žádný z nás se nerodí zcela podoben 
druhému, nýbrž že při různosti vro-
zené povahy jest každý způsobilý k jiné 
práci. Či nezdá se ti? – Arciže. – A pak, 
bude kdo lépe konati práci, když bude 
sám jeden pracovati v mnoha oborech, či 

πιὼν ἐξεμέσαι τὸ νόσημα, ἢ κάτω καθαρ-
θεὶς ἢ καύσει ἢ τομῇ χρησάμενος ἀπηλ-
λάχθαι: ἐὰν δέ τις αὐτῷ μακρὰν δίαιταν 
προστάττῃ, πιλίδιά τε περὶ τὴν κεφαλὴν 
περιτιθεὶς καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα, ταχὺ 
εἶπεν ὅτι οὐ σχολὴ κάμνειν οὐδὲ λυσι-
τελεῖ οὕτω ζῆν, νοσήματι τὸν νοῦν προ-
σέχοντα, τῆς δὲ προκειμένης ἐργασίας 
ἀμελοῦντα. καὶ μετὰ ταῦτα χαίρειν εἰπὼν 
τῷ τοιούτῳ ἰατρῷ, εἰς τὴν εἰωθυῖαν δίαι-
ταν ἐμβάς, ὑγιὴς γενόμενος ζῇ τὰ ἑαυτοῦ 
πράττων: ἐὰν δὲ μὴ ἱκανὸν ᾖ τὸ σῶμα 
ὑπενεγκεῖν, τελευτήσας πραγμάτων 
ἀπηλλάγη.

15 Adam 1963, ad loc.
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když každý jen v jednom? – Když každý 
v jednom.“16

Ze skutečnosti, že se lidé od sebe při-
rozeně liší, lze jistě vyvodit potřebnost 
dělby práce – bylo by neefektivní, kdyby 
lidé v obci zdvojovali své funkce a neroz-
dělovali si úkoly podle svých individuál-
ních nadání. Avšak lze těžko tvrdit, že 
z této různosti vyplývá nutnost, aby se 
každý omezil pouze na jedinou činnost.17 
Z různosti lidí zkrátka nelze logicky vy-
vodit princip jednodělnosti, podle něhož 
je každému vlastní pouze jedna činnost 
v obci. (Tento princip budeme nadále 
označovat jako princip idiopragie, a to 
z toho důvodu, že je to tak zavedeno – 
podle našeho názoru chybně – v literatu-
ře;18 chyba se netýká tolik terminologie 
jako interpretace, která připisuje právě 
tento princip autorovi dialogu.) 

Když navíc na chvíli předběhneme 
k pozdějšímu místu, vidíme, že princip 
idiopragie odporuje hlavnímu politic-
kému návrhu dialogu, totiž že králi mají 
být filosofové. Filosofičtí vládci nejsou 
omezeni jedinou aktivitou, nýbrž jsou 
právě jak mysliteli, tak vládci. Pokud by 

16 Resp. II,370a–b: καὶ ὁ Ἀδείμαντος ἔφη: 
ἀλλ᾽ ἴσως, ὦ Σώκρατες, οὕτω ῥᾷον ἢ 
κείνως.  – οὐδέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μὰ Δία ἄτο-
πον. – ἐννοῶ γὰρ καὶ αὐτὸς εἰπόντος σοῦ, 
ὅτι πρῶτον μὲν ἡμῶν φύεται ἕκαστος οὐ 
πάνυ ὅμοιος ἑκάστῳ, ἀλλὰ διαφέρων τὴν 
φύσιν, ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλου ἔργου πράξει. ἢ 
οὐ δοκεῖ σοι;  – ἔμοιγε. τί δέ;  – πότερον 
κάλλιον πράττοι ἄν τις εἷς ὢν πολλὰς τέ-
χνας ἐργαζόμενος, ἢ ὅταν μίαν εἷς; – ὅταν, 
ἦ δ᾽ ὅς, εἷς μίαν.

17 O. Gigon proto toto tvrzení označuje jako 
„pedantické doplnění“ principu dělby 
práce (Gigon 1974, s. 475).

18 Např. Friedländer 1975, s.  723; Kersting 
1999, s. 91; Ottmann 2001, s. 37.

měli být podřízeni striktnímu principu 
idiopragie, pak by se celá koncepce nej-
lepší obce zhroutila. 

Tento výklad lze podpořit význam-
ným intertextuálním odkazem. Rozpor 
existuje také mezi výslovným důrazem 
na idiopragii v otázce básnictví, jenž 
je vyjádřen Adeimantem ve III. knize 
Ústavy (394e), a Sókratovou proslulou 
zmínkou referovanou na konci dialogu 
Symposion, podle níž skutečný básník 
musí být schopen psát jak tragédie, tak 
komedie.19 Nechceme-li připustit rozpor, 
musíme přistoupit na to, že princip idio-
pragie neplatí jako obecné pravidlo.

Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že 
striktní princip idiopragie, podle něhož 
má každý v obci povinnost vykonávat 
pouze jednu jedinou práci, nelze připsat 
autorovi dialogu, nýbrž je třeba jej vidět 
spjatý se situací na určitém místě roz-
pravy a s postavou, která za tuto situaci 
může být činěna zodpovědnou. Touto 
osobou je Adeimantos, který je od svého 
prvního výstupu ve II. knize silně zaujat 
otázkou škodlivého působení básnictví 
na výchovu a který je připraven k jejímu 
restriktivnímu řešení. Proto lze říci, 
že princip jednodělnosti je principem 
Adeimantovým.20

19 Zásada idiopragie v  oblasti básnictví 
přijatá ve III. knize Ústavy navíc stojí 
v rozporu se skutečnou činností Platóna-
-spisovatele dialogů, které zjevně zahr-
nují oba žánry. Srv. Nussbaumová 2003, 
s. 269–292.

20 Zde využíváme hermeneutickou zása-
du vypracovanou Alešem Havlíčkem (viz 
zejm. část „Dialog“ in:  Havlíček 2015), 
podle níž je třeba některé Sókratovy 
výroky, které explikují určitou ucelenou 
pozici, připisovat nikoli Sókratovi, nýbrž 
jeho partnerovi v  diskusi. Ve vzájemné 
konstelaci těchto postav, jejich pojetí 
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Tím, že Adeimantos přijímá speci-
fický výklad rozdílení úkolů v obci, však 
ještě není vyložen důvod oné provokace 
dané protikladným užitím úsloví. Proč 
Sókratés hned napoprvé používá rčení 
„konat své“ ve smyslu ne-kooperace, 
když tato možnost není poté ani chvilku 
brána vážně? Klíčem pro zodpovězení 
této otázky je kontrast příslušných for-
mulací: oproti nekooperativní před-
stavě, kdy každý sám koná své věci či sám 
jeden pracuje v mnoha oborech, stojí Só-
kratova formulace principu kooperace, 
tak jak ji Adeimantos přijímá: každý pra-
cuje jen v jednom oboru. V obou případech 
stojí jedno proti mnohému, liší se jen 
vzájemný poměr obojího. Sókratés tím 
upozorňuje na to, že v jádru otázky po 
společném životě v obci je otázka správ-
ného vztahu jednoho a mnohého, který 
má v politické souvislosti – jelikož jde 
o obživu – charakter distribuce úkolů 
a dober. Ukazuje se tak, že jádrem po-
litické problematiky je otázka správné 
distribuce. To, že oproti modelu „jeden 
člověk – mnoho úkolů“ je dána přednost 
opačnému modelu „mnoho lidí – jeden 
úkol“, je na daném místě rozhodnuto je-
dině pomocí pragmatického argumentu 
užitečnosti, který je podpořen pouka-
zem na různou přirozenost lidí – zvolený 
model by tak bylo možno přeformulovat: 
„mnoho povah – každá jeden úkol“. Nyní 
je třeba i tento argument podrobit re-
flexi. Ze skutečnosti, že různí lidé mají 
různou povahu, totiž nevyplývá koope-
rativní model nijak nutně. To, co v před-
vedeném argumentu chybí, je kritérium, 

a v posunech v jejich výrocích lze pak po-
dle Havlíčka zahlédnout vlastní intenci 
autora dialogu.

podle něhož lze určitou povahu přiřadit 
k určitému výkonu – z tohoto hlediska 
je pak třeba v první řadě zkoumat, jaké 
povahové rysy jsou pro připsání povo-
lání určující. Přesně tato úvaha bude 
provedena v V. knize v souvislosti s úko-
lem ženských strážkyň – také u nich se 
ukáže, že to, co bylo původně považo-
váno za dané, totiž jejich odlišná, žen-
ská povaha ve smyslu fyzické zdatnosti, 
je irelevantní z hlediska uvažovaného 
úkolu strážení obce (viz níže). Podob-
nou úvahu by bylo jistě možné provést 
i v přítomné pasáži, a tato úvaha by jistě 
zvolené řešení, totiž princip idiopragie, 
přinejmenším komplikovala – například 
v naznačeném smyslu, že určití členové 
obce se vzhledem ke své povaze hodí jak 
k myšlení, tak k vládnutí. To, že k tomu 
na daném místě nedochází, je dáno dia-
logicko-strategickými důvody.

Připomeneme-li si autorovu zá-
sadu postupného rozvíjení a zpřesňo-
vání hledaného konceptu z tradované 
moudrosti, lze dobře chápat důvody, 
proč je představa idiopragie ihned při-
jata a proč je jí věnováno tolik prostoru. 
Princip idiopragie ve smyslu „mnoho 
lidí  – jedno povolání“ se v  obecném 
smyslu shoduje s platónským metafyzic-
kým přesvědčením o přednosti jednoty 
před mnohostí. V jistém heuristickém či 
přímo pedagogickém kontextu, v němž 
hlavní roli hraje zákonodárcův ohled 
na to, jak může přesvědčit občany nej-
lepší obce ke kooperativním přístupu, 
je přiměřený, nakolik obsahuje jasné 
sdělení: buďte tím, čím jste, a nechtějte 
být něčím víc.21 Právě takový pedago-

21 V  situaci ohrožení, jemuž byla obec 
Platónovy doby vydána (a  jemuž je 
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gický vztah v  dialogu existuje mezi 
Sókratem a Adeimantem, jemuž jeho 
učitel nevyvrací pro tuto chvíli užiteč-
nou představu idiogragie. Poučenému 
čtenáři však autor dialogu zároveň dává 
na srozuměnou, že pouhá doslovná ap-
likace metafyzického principu na sféru 
politiky nedostačuje, pokud tento prin-
cip není dále dostatečně diferencován 
a rozvinut. Jinými slovy, pokud má být 
„konání svého“ skutečně přijatelným 
principem politické distribuce, který 
je zároveň legitimován metafyzickým 
pojmem jednoty, vyžaduje systematické 
zpřesnění.

III
Obraťme se nyní k pasáži, která takovéto 
zpřesnění nabízí. Na konci III. knihy 
Ústavy je maxima „konání svého“ na-
hlížena opět z  poněkud pozměněné 
perspektivy. Třída takzvaných strážců 
obce, která byla dosud považována 
za striktně jednotnou, se diferencuje 
do dvou různých skupin: na skutečné 
strážce či vládce na jedné straně a na 
jejich pomocníky na straně druhé (Resp. 
413c–414b). To je jeden z nejvýznamněj-
ších posunů v argumentaci Ústavy, který 
vede k ustavení trojčlenného modelu 
obce. Nejde však pouze o počet uvažo-
vaných prvků, o nahrazení bipolarity 
tripartitou. Tento okamžik je zlomový 
z toho důvodu, že strážci nebudou na-
dále představovat jednu z profesí mezi 
mnoha dalšími, nýbrž nadále půjde o ti-
tul určité politické třídy. 

vydán  – i  když díky pozdějším instituč-
ním výdobytkům v  menší míře  – i  mo-
derní stát), je jistě na místě doporučovat 
jednotu před rozrůzněností.

Zdá se přitom nepochybné, že tato 
nová perspektiva, v níž rozčleňování 
občanů podle jejich zaměstnání je na-
hrazeno hierarchickým rozdělením 
tří politických tříd, je pro Platóna dů-
ležitější než ta předchozí. Zároveň je 
třeba ihned zdůraznit, že z tohoto po-
litického rozdělení nevyplývá žádný 
kastovní systém, nakolik třídy nejsou 
rigidně určeny, nýbrž jsou propustné – 
jednotliví občané mohou být – na zá-
kladě nadání a podle úspěšnosti v pro-
cesu obecní výchovy – jak povýšeni, 
tak degradováni. Následující pasáž 
odkazuje k této propustnosti a osvět-
luje nové pochopení principu „konání 
svého“:

„Ba ještě lehčí, děl jsem, bude ten-
hle [úkol], o kterém jsme se zmínili 
již dříve, že ukáže-li se kdo špatným 
potomkem strážců, musí býti poslán 
pryč mezi ostatní, kdežto dobří synové 
ostatních mezi strážce. Tím mělo býti 
dáno najevo, že i ostatní občany jest 
třeba přivésti k tomu, k čemu má kdo 
přirozené nadání, a to jednoho každého 
k jednomu dílu, aby každý, zabývaje se 
jen jedním svým dílem, měl v sobě jed-
notu, a ne mnohost, a tak aby i veškerá 
obec zachovávala přirozenou jednotu, 
a ne mnohost.“22

22 Resp. IV,423c–d: δέοι, ἐάντε τῶν φυλά-
κων τις φαῦλος ἔκγονος γένηται, εἰς τοὺς 
ἄλλους αὐτὸν ἀποπέμπεσθαι, ἐάντ᾽ ἐκ 
τῶν ἄλλων σπουδαῖος, εἰς τοὺς φύλα-
κας. τοῦτο δ᾽ ἐβούλετο δηλοῦν ὅτι καὶ 
τοὺς ἄλλους πολίτας, πρὸς ὅ τις πέφυκεν, 
πρὸς τοῦτο ἕνα πρὸς ἓν ἕκαστον ἔργον 
δεῖ κομίζειν, ὅπως ἂν ἓν τὸ αὑτοῦ ἐπι-
τηδεύων ἕκαστος μὴ πολλοὶ ἀλλ᾽ εἷς γί-
γνηται, καὶ οὕτω δὴ σύμπασα ἡ πόλις μία 
φύηται ἀλλὰ μὴ πολλαί.
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Povšimněme si, že Sókratova slova 
„jednoho každého k jednomu dílu“ se 
ve skutečnosti netýkají funkčního roz-
dělení prací v obci, nýbrž faktu vlády 
a ovládání. V daném politickém kontextu 
požadavek, aby se každý omezil na vyko-
návání jednoho díla (ergon), znamená, 
že každý má přijmout svoji politickou 
roli vládce, pomocníka nebo dělníka. 
Je zřejmé, co z toho vyplývá pro přísluš-
níky dvou nižších tříd v obci – není jim 
dovoleno zasahovat do vládních záleži-
tostí, jinak – jak Sókratés varuje – dojde 
k jejich rozštěpení do dvou osob. 

Politické chápání principu „konání 
svého“ lze podepřít následující pasáží. 
Krátce po proslulé definici spravedlnosti 
jako „konání svého“ (Resp. 433a–e) Só-
kratés – jaksi dodatečně – objasňuje, co 
skutečně znamená vyhýbat se konání 
mnoha věcí: 

„Kdyby se tesař pokoušel dělati 
práci ševcovu nebo švec tesařovu, buď 
že by si navzájem vyměňovali své ná-
stroje nebo svá práva, nebo snad že by 
se týž pokoušel dělati obojí, myslíš, že 
by všechny takové záměny nějak příliš 
uškodily obci? – Mnoho ne. – Avšak 
myslím, kdykoli někdo, kdo jest svou 
přirozeností určen k řemeslu nebo k ně-
jaké jiné výdělečné činnosti, později 
spoléhaje buď na bohatství, nebo na 
množství, nebo sílu, nebo na něco ji-
ného takového, pokouší se dostati na 
místo bojovníka nebo některý z bo-
jovníků na místo rádce a strážce, aniž 
jest toho hoden, a když tito si navzá-
jem vyměňují své nástroje a svá práva 
nebo když se jeden a týž pokouší dělati 
toto všechno najednou, tehdy, myslím, 

i tobě se zdá, že takováto záměna oborů 
a mnohodělnost (polypragmosyné) jest 
záhubou obce. – Ovšemže ano. – Tedy 
mnohodělnost při těch třech stavech 
a přestupování z jednoho do druhého 
jest největší škodou pro obec a vším 
právem by se to mohlo nazývati největ-
ším zločinem. – Dozajista. – A nenazveš 
největší zločin proti své obci nesprave-
dlností? – Jak by ne?“23

Je jasné, čeho se musí občané vyva-
rovat, pokud mají být spravedliví ve smy-
slu „konání svého“: ne ani tak individu-
álního vykonávání mnoha zaměstnání, 
nýbrž především zdvojování své poli-
tické identity. Polypragmosyné neboli vě-
nování se různým činnostem je jménem 
společenského a politického nepořádku 
(viz Resp. 434b–c; srv. 551e). Naopak 
oikeiopragie, činění svého a náležitého, 

23 Resp. IV,434a–c: τέκτων σκυτοτόμου ἐπι-
χειρῶν ἔργα ἐργάζεσθαι ἢ σκυτοτόμος 
τέκτονος, ἢ τὰ ὄργανα μεταλαμβάνοντες 
τἀλλήλων ἢ τιμάς, ἢ καὶ ὁ αὐτὸς ἐπιχει-
ρῶν ἀμφότερα πράττειν, πάντα τἆλλα 
μεταλλαττόμενα, ἆρά σοι ἄν τι δοκεῖ 
μέγα βλάψαι πόλιν; – οὐ πάνυ, ἔφη. – ἀλλ᾽ 
ὅταν γε οἶμαι δημιουργὸς ὢν ἤ τις ἄλλος 
χρηματιστὴς φύσει, ἔπειτα ἐπαιρόμενος 
ἢ πλούτῳ ἢ πλήθει ἢ ἰσχύι ἢ ἄλλῳ τῳ τοι-
ούτῳ εἰς τὸ τοῦ πολεμικοῦ εἶδος ἐπιχει-
ρῇ ἰέναι, ἢ τῶν πολεμικῶν τις εἰς τὸ τοῦ 
βουλευτικοῦ καὶ φύλακος ἀνάξιος ὤν, καὶ 
τὰ ἀλλήλων οὗτοι ὄργανα μεταλαμβάνω-
σι καὶ τὰς τιμάς, ἢ ὅταν ὁ αὐτὸς πάντα 
ταῦτα ἅμα ἐπιχειρῇ πράττειν, τότε οἶμαι 
καὶ σοὶ δοκεῖν ταύτην τὴν τούτων μετα-
βολὴν καὶ πολυπραγμοσύνην ὄλεθρον 
εἶναι τῇ πόλει. – παντάπασι μὲν οὖν. – ἡ 
τριῶν ἄρα ὄντων γενῶν πολυπραγμοσύ-
νη καὶ μεταβολὴ εἰς ἄλληλα μεγίστη τε 
βλάβη τῇ πόλει καὶ ὀρθότατ᾽ ἂν προσα-
γορεύοιτο μάλιστα κακουργία.  – κομιδῇ 
μὲν οὖν.  – κακουργίαν δὲ τὴν μεγίστην 
τῆς ἑαυτοῦ πόλεως οὐκ ἀδικίαν φήσεις 
εἶναι; – πῶς δ᾽ οὔ;
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spočívá v přijetí hierarchického uspořá-
dání tříd a ve spolupráci při vládě a ovlá-
dání. Platón je toho názoru, že politická 
identita člověka je určena přednostně 
postavením v společenské hierarchii 
a pouze sekundárně zaměstnáním ve 
smyslu rukodělného řemesla. Jakkoli 
může tato teze znít modernímu uchu 
podivně, je třeba si uvědomit, že je za 
ní sókratovsko-platónská myšlenka 
přednosti duše jako vládnoucího prvku 
před tělem a tělesnou silou. Také proto 
je lichá výtka, podle níž je Platón obháj-
cem kastovního sytému; podle Platóna 
musí být jakákoli hierarchie založena na 
duševních schopnostech. Jinými slovy, 
aktuální společenský a politický řád 
závisí na svém morálně-psychologic-
kém protějšku v jednotlivcích, a je tudíž 
nutně mnohem pružnější než jakýkoli 
empirický politický systém. 

Sókratés dává najevo, jak zásadní je 
tato reciprocita politiky a psychologie. 
Na samém konci IV. knihy předkládá 
další, opět novou interpretaci rčení 
„konat své“, podle níž nyní vztah vlády 
a ovládání je aplikován přímo na jednot-
livou duši (Resp. 441a). 

„Vskutku, byla, jak se podobá, spra-
vedlnost cosi takového, ale ne že by mí-
nila vnější konání svého (exó praxis tón 
hautú), nýbrž vnitřní (entos), v pravém 
smyslu slova ,sebe‘ a ,své‘ (heauton kai 
ta heautú), když člověk nedopustí, aby 
jednotlivý činitel v něm konal věci cizí 
a složky v jeho duši se mnohodělností 
navzájem přesahovaly, nýbrž když 
vskutku dobře zařídí a uspořádá svůj 
dům, uchopí se vlády sám nad sebou, 
stane se přítelem sám sobě a sladí ty 

tři činitele právě tak jako tři tóny stup-
nice, nejvyšší, nejhlubší a prostřední, 
a jestliže jest něco jiného uprostřed; 
všechno to pevně spojí a ve všem se 
stane z několika jedním, rozumným 
a souladným: a v těchto zásadách po-
tom jedná, kdykoli koná něco buď ve 
věcech majetkových, nebo v pěstování 
těla, anebo také v činnosti veřejné, 
nebo ve stycích soukromých, pokládaje 
i nazývaje ve všech těchto činnostech 
spravedlivým a krásným to jednání, 
které by tento stav udržovalo a spolu 
jej zjednávalo, moudrostí pak ono vě-
dění, kterým jest toto jednání řízeno, 
a nespravedlivým takové jednání, které 
vždy tento stav ruší, nemoudrostí pak 
ono mínění, kterým jest řízeno zase 
toto jednání. – Docela pravdu mluvíš, 
Sókrate.“24

24 Resp. IV,443c–444a: τὸ δέ γε ἀληθές, 
τοιοῦτόν τι ἦν, ὡς ἔοικεν, ἡ δικαιοσύνη 
ἀλλ᾽ οὐ περὶ τὴν ἔξω πρᾶξιν τῶν αὑτοῦ, 
ἀλλὰ περὶ τὴν ἐντός, ὡς ἀληθῶς περὶ 
ἑαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ, μὴ ἐάσαντα τἀλ-
λότρια πράττειν ἕκαστον ἐν αὑτῷ μηδὲ 
πολυπραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ 
ψυχῇ γένη, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὰ οἰκεῖα εὖ θέ-
μενον καὶ ἄρξαντα αὐτὸν αὑτοῦ καὶ κο-
σμήσαντα καὶ φίλον γενόμενον ἑαυτῷ καὶ 
συναρμόσαντα τρία ὄντα, ὥσπερ ὅρους 
τρεῖς ἁρμονίας ἀτεχνῶς, νεάτης τε καὶ 
ὑπάτης καὶ μέσης, καὶ εἰ ἄλλα ἄττα με-
ταξὺ τυγχάνει ὄντα, πάντα ταῦτα συνδή-
σαντα καὶ παντάπασιν ἕνα γενόμενον ἐκ 
πολλῶν, σώφρονα καὶ ἡρμοσμένον, οὕτω 
δὴ πράττειν ἤδη, ἐάν τι πράττῃ ἢ περὶ 
χρημάτων κτῆσιν ἢ περὶ σώματος θε-
ραπείαν ἢ καὶ πολιτικόν τι ἢ περὶ τὰ ἴδια 
συμβόλαια, ἐν πᾶσι τούτοις ἡγούμενον 
καὶ ὀνομάζοντα δικαίαν μὲν καὶ καλὴν 
πρᾶξιν ἣ ἂν ταύτην τὴν ἕξιν σῴζῃ τε 
καὶ συναπεργάζηται, σοφίαν δὲ τὴν ἐπι-
στατοῦσαν ταύτῃ τῇ πράξει ἐπιστήμην, 
ἄδικον δὲ πρᾶξιν ἣ ἂν ἀεὶ ταύτην λύῃ, 
ἀμαθίαν δὲ τὴν ταύτῃ αὖ ἐπιστατοῦσαν 
δόξαν. – παντάπασιν, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ Σώκρατες, 
ἀληθῆ λέγεις.
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Tato pasáž v jakési v retrospektivě 
celé argumentace od II. knihy ilustruje 
jak autonomii, tak meze politické sféry. 
Politika má původ v lidské potřebnosti – 
první politickou otázkou vůbec je, jak 
může být tato lidská potřebnost a nedo-
statečnost naplněna tím, že různí řeme-
slníci poskytnou potřebné zásoby. Avšak 
nejzákladnějším a původním politic-
kým faktem je hierarchický vztah vlády. 
Ústřední problém veškeré politické dis-
tribuce je tak objeven teprve s otázkou, 
kdo má vládnout a kdo má poslouchat – 
to je zároveň nejvlastnější a v dialogu 
jediný neproblematický kontext, v němž 
nachází uplatnění rčení „konání svého“. 
Všechny dosavadní (a také, jak uvidíme, 
všechny následující) způsoby jeho užití 
byly nevlastní či dvojznačné. Nicméně 
odpověď na uvedenou otázku, kdo má 
vládnout, nelze dát z  hlediska polis 
samé: taková odpověď musí odkazovat 
na ještě základnější rovinu zdůvodnění: 
vládce musí být dobrou, tj. sebevládnou 
osobou, protože pouze jako takový spl-
ňuje požadavek vnitřní jednoty. 

Při souhrnném pohledu na argu-
mentaci knih II–IV lze proto říci, že 
politično jako takové vyvstává na jednu 
stranu z  toho, co je jeho předpokla-
dem, a na druhou stranu je překoná-
váno tím, co je jeho základem. Vysvítá 
proto nejzřetelněji v určité fázi dialek-
tického zkoumání, v němž s rostoucí 
diferenciací současně vzrůstá vnitřní 
jednota. Tento dialektický postup za-
číná u poznání potenciálně nekoneč-
ných lidských potřeb a potenciálně ne-
konečného nároku na jejich uspokojení, 
pokračuje zjištěním, že z jejich bezbře-
hosti lze vyčlenit ty podstatné, jež lze 

zastat „čtyřmi či pěti“ řemesly, záro-
veň však předpokládá nepřijatelnost 
této strohosti v reálných empirických 
souvislostech,25 a proto připouští další 
diferenciaci povolání (až do počtu asi 
patnácti), vzápětí ji však rozvíjí v dvou-
člennou a později trojčlennou společen-
skou strukturu, jež má tuto mnohost 
utřídit, přičemž i tato trojčlennost je 
nakonec založena v jednotě, totiž v jedi-
ném lidském typu, jenž je schopen ovlá-
dat sebe sama i ostatní. Vnitřní jednota 
tohoto člověka, tj. jednota individuální 
duše, je tím, co omezuje potenciálně ne-
konečný řetězec potřeb a řemesel a činí 
z nich organizovanou strukturu. Tímto 
typem bude filosof-král, jímž vrcholí 
politický návrh dialogu a jehož povahu 
odhalí až tzv. střední knihy dialogu, 
podle nichž se jeho duše shoduje nejen 
svými částmi mezi sebou, ale sama rov-
něž s částmi vesmíru a eidetické sféry. 
Právě tato kosmologicky a metafyzicky 
určená povaha bude oním dosud vy-
nechaným kritériem, podle něhož lze 
určovat náležitý vztah jednoho a mno-
hého co do úkolů a osob, tedy principem 
politické distribuce. 

IV
Ve středních knihách dialogu tedy na-
bývá naznačený dialektický postup 
svého metafyzického vrcholu. Autorita, 
jež činí z filosofů sebevládné osoby, je 
jejich znalost idejí a vposled znalost 
ideje jediné, ideje dobra, jež je „nejvyšší 
naukou“. Avšak v souvislosti s  tímto 
postupným omezováním politické růz-
nosti z mnoha na tři a odtud znovu na 

25 Srv. Bloom 1991, s. 344.
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jedno pomocí jediné správné přiroze-
nosti a duše vyvstává pro naše téma zá-
sadní otázka: neredukuje se tím vposled 
politika nejprve na morální psychologii 
a nakonec na metafyziku?

Abychom ukázali, že politika podle 
Platóna je něčím víc než jen epizodou 
v postupu sjednocování původní mno-
hosti, jež končí v metafyzice, chci se 
nyní obrátit ke dvěma posledním pa-
sážím Ústavy, jež obsahují rčení „ko-
nání svého“ a pojednávají o výslovně 
politickém tématu. Bude to opět výskyt 
tohoto úsloví, který bude signálem pro 
čtenáře, aby si povšiml, že hlavní po-
stup argumentace spějící nezadržitelně 
k metafyzickému vrcholu dialogu má 
svůj kontrapunkt v neutuchajícím zájmu 
o původní, neredukovatelně politickou 
problematiku.

V knize V. je konstrukce obce již 
dokončena a účastníci diskuse se ob-
racejí ke konkrétním politickým návr-
hům. Existují tři specificky politické 
problémy: 1) úloha žen; 2) role sou-
kromého vlastnictví; 3) politická role 
filosofického vědění. Všechny jsou 
kontroverzní a  Sókratés vyjadřuje 
svoje pochybnosti ohledně jejich při-
jatelnosti pro širší publikum – proto je 
nazývá „vlnami“.26 Rčení „konat své“ 

26 Je předmětem odborné diskuse, zda Pla-
tón míní tyto návrhy vážně. Podle velmi 
vlivné interpretace L. Strausse jsou mí-
něny se záměrnou ironií, která se rovná 
autorově kritice těchto koncepcí (Strauss 
2007, s.  58–59; s.  69–70; s.  146–147; Ha-
vlíček 1998, s.  46–66; Havlíček 2015, 
s. 218; srv. Annas 1997, s. 144; Lane 1999, 
s. 119–142). Tato interpretace je podle mě 
neudržitelná proto, že tyto tři body jsou 
stálým tématem platónské politiky, jak 
ukazují třeba Zákony. Jejich váhu navíc 
nepřímo potvrzují dějiny působení: právě 

se objevuje v souvislosti s první a třetí 
vlnou a v obou případech podporuje ná-
zor, jenž je nejen protikladný tomu, co 
jsme nazvali standardním významem 
konání svého, ale rovněž – jak se zdá – 
mínění Platónovu. 

„Řekněme tedy místo nich takto: ,Só-
krate a Glaukóne, nic není potřebí, aby 
nám jiní vyslovovali své pochybnosti; 
vždyť jste sami na začátku zakládání své 
obce souhlasně uznávali, že jest třeba, 
aby jeden každý konal podle své přiro-
zenosti jeden svůj úkol (hen to hautú 
prattein).‘ – To jsme, myslím, uznali, jak 
by také ne? – ,Nuže, a neliší se přemnoho 
žena od muže svou přirozeností?‘ – Jak 
by se nelišila? – ,Nesluší se tedy ukládati 
každému z obou pohlaví jiné dílo podle 
jeho přirozenosti?‘ – Ovšem. – ,Nevi-
díte tedy, jak nyní chybujete a sami sobě 
odporujete, když zase říkáte, že muži 
i ženy mají konati tytéž úkoly, ač mají 
přirozenost zcela rozdílnou?‘ Budeš 
moci příteli uvésti něco proti tomu na 
obranu? – Tak hned, odpověděl, to není 
zcela snadné; ale poprosím tebe a také tě 
prosím, abys za nás promluvil i nějakou 
řeč obhajovací.“27

tato tři témata vyzdvihla tradice přiroze-
ného zákona např. u Tomáše Akvinského 
(Summa theol. I–II, q. 49, a. 2). 

27 Resp. V,453b–c: λέγωμεν δὴ ὑπὲρ αὐτῶν 
ὅτι “ὦ Σώκρατές τε καὶ Γλαύκων, οὐδὲν 
δεῖ ὑμῖν ἄλλους ἀμφισβητεῖν: αὐτοὶ γὰρ 
ἐν ἀρχῇ τῆς κατοικίσεως, ἣν ᾠκίζετε πό-
λιν, ὡμολογεῖτε δεῖν κατὰ φύσιν ἕκαστον 
ἕνα ἓν τὸ αὑτοῦ πράττειν.” ὡμολογήσα-
μεν οἶμαι: πῶς γὰρ οὔ; “ἔστιν οὖν ὅπως 
οὐ πάμπολυ διαφέρει γυνὴ ἀνδρὸς τὴν 
φύσιν;” πῶς δ᾽ οὐ διαφέρει; “οὐκοῦν 
ἄλλο καὶ ἔργον ἑκατέρῳ προσήκει προ-
στάττειν τὸ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν;” τί 
μήν; ‘πῶς οὖν οὐχ ἁμαρτάνετε νυνὶ καὶ 
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Tento hypotetický rozhovor Só-
krata s imaginárním partnerem obsa-
huje předpoklad, který bude později 
odmítnut, totiž že ženám pro jejich 
přirozenou odlišnost od mužů nemá 
být dovoleno podílet se na vládě. Tento 
předpoklad bude zavržen s poukazem 
na to, že ženy se v podstatném ohledu, 
totiž svojí psychickou stavbou, nikterak 
neodlišují od mužů. To je jistě z moder-
ního hlediska velmi progresivní názor; 
nás však zajímá především forma od-
mítnutého argumentu, podle něhož má 
každý „konat jedno své“ (hen to hautú 
prattein), která se na první pohled jeví 
velmi „platónsky“. Přesto však nemůže 
být toto „konání jednoho svého“ jako 
sebeomezení žen na jejich tradiční roli 
v  třídě strážců nejlepší obce přijato. 
Ženské strážkyně nemají být funkčně 
oddělovány od mužských strážců. Ná-
sledný argument, že psychické ustro-
jení žen se v podstatném ohledu neliší 
od mužů, stvrzuje, jak máme rozumět 
tomu, co znamená „své“ – je to dynamis 
jednotné lidské duše poznávající – pro-
střednictvím svého vládnoucího prvku – 
strukturu idejí.

Podobný výskyt rčení „konání 
svého“ nacházíme v následujícím textu 
v souvislosti s filosofy-králi. Sókratés 
v VI. knize vyjadřuje pochybnosti týka-
jící se možnosti, zda bude vlády filosofů 
vůbec někdy dosaženo: 

τἀναντία ὑμῖν αὐτοῖς λέγετε φάσκοντες 
αὖ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας δεῖν 
τὰ αὐτὰ πράττειν, πλεῖστον κεχωρισμέ-
νην φύσιν ἔχοντας;’ ἕξεις τι, ὦ θαυμάσιε, 
πρὸς ταῦτ᾽ ἀπολογεῖσθαι; ὡς μὲν ἐξαίφ-
νης, ἔφη, οὐ πάνυ ῥᾴδιον: ἀλλὰ σοῦ δε-
ήσομαί τε καὶ δέομαι καὶ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
λόγον, ὅστις ποτ᾽ ἐστίν, ἑρμηνεῦσαι.

„A tak jen málo lidí se stane členy 
této společnosti [filosofů] a okusí, jak 
sladký a blaživý jest ten statek, avšak 
na druhé straně dostatečně uvidí šílené 
počínání velkého množství i to, že tak-
řka nikdo nekoná v politice nic zdravého 
a že není spojence, s jehož podporou by 
kdo mohl jíti na pomoc věci spravedlivé 
a sám bez pohromy vyváznouti, nýbrž 
bude mu, jako když člověk upadne mezi 
lítou zvěř: protože nebude chtíti spolu 
s ostatními se dopouštěti bezpráví, a na 
druhé straně sám jediný nestačí odolá-
vati jich všech divokosti, uvidí, že by 
předčasně zahynul, prokáže se neuži-
tečným jak sobě, tak ostatním. Toto 
všechno rozumně uváživ, žije v tichosti 
a koná své dílo (ta hautú pratón), jako 
když za bouře odstoupí do přístřeší před 
prachem a deštěm, hnaným od větru, 
a dívá se, jak ostatní se brodí v nezá-
konnosti: tu je rád, jestliže sám prožije 
tento život poměrně čist od bezpráví 
a  bezbožných skutků a  při odchodu 
z něho odejde s krásnou nadějí, pokojně 
a usmířen.“28

28 Resp. VI,496c–e: καὶ τούτων δὴ τῶν ὀλί-
γων οἱ γενόμενοι καὶ γευσάμενοι ὡς ἡδὺ 
καὶ μακάριον τὸ κτῆμα, καὶ τῶν πολλῶν 
αὖ ἱκανῶς ἰδόντες τὴν μανίαν, καὶ ὅτι οὐ-
δεὶς οὐδὲν ὑγιὲς ὡς ἔπος εἰπεῖν περὶ τὰ 
τῶν πόλεων πράττει οὐδ᾽ ἔστι σύμμαχος 
μεθ᾽ ὅτου τις ἰὼν ἐπὶ τὴν τῷ δικαίῳ βο-
ήθειαν σῴζοιτ᾽ ἄν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰς θηρία 
ἄνθρωπος ἐμπεσών, οὔτε συναδικεῖν 
ἐθέλων οὔτε ἱκανὸς ὢν εἷς πᾶσιν ἀγρί-
οις ἀντέχειν, πρίν τι τὴν πόλιν ἢ φίλους 
ὀνῆσαι προαπολόμενος ἀνωφελὴς αὑτῷ 
τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἂν γένοιτο—ταῦτα πά-
ντα λογισμῷ λαβών, ἡσυχίαν ἔχων καὶ τὰ 
αὑτοῦ πράττων, οἷον ἐν χειμῶνι κονιορ-
τοῦ καὶ ζάλης ὑπὸ πνεύματος φερομένου 
ὑπὸ τειχίον ἀποστάς, ὁρῶν τοὺς ἄλλους 
καταπιμπλαμένους ἀνομίας, ἀγαπᾷ εἴ πῃ 
αὐτὸς καθαρὸς ἀδικίας τε καὶ ἀνοσίων 
ἔργων τόν τε ἐνθάδε βίον βιώσεται καὶ 
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Interpretace této pasáže je vrcholně 
obtížná, protože se týká Platónových po-
litických ambicí a jeho pohledu na mož-
nosti politického jednání.29 Zároveň si 
autor dialogu dává velmi záležet na tom, 
aby Sókratovo rezignované přiznání, 
že pro filosofa je „konání svého“, tj. ne-
přejímání politické odpovědnosti, jedi-
ným možným způsobem života v obci, 
znělo velmi přesvědčivě. Sókratés jako 
by zde vskutku náhle přijímal názor na 
politiku, který jako by již připravoval 
nástup epochy helénismus.

V  takovém případě by tato pasáž 
byla návratem k dřívější úrovni reflexe, 
kdy se zdálo, že každý musí vykonávat 
jen jedno jediné povolání, jinak bude 
vnitřně rozdvojen. Aplikujeme-li toto 
dřívější varování mechanicky na filo-
sofy-krále, kteří se fakticky zabývají 
dvěma činnostmi – myšlením a vlád-
nutím –, zdálo by se v nynějším kon-
textu, že právě činnost myšlení je nutně 
nevládnutím, nakolik jde o  činnost 
v ústraní, a že pokud by tudíž měl být 
filosof-myslitel zároveň vládcem, mu-
sel by vládnout i nevládnout zároveň – 
a tento dvojí rozporný úkol by z něj pa-
trně činil dvě osoby. 

Takový výsledek by však nepochybně 
byl zcela neplatónský, nakolik uvedené 
dvě aktivity (vládnutí a myšlení) nejsou 
ničím víc než dvěma aspekty téže čin-
nosti. Teorie a praxe, myšlení a politické 

τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ μετὰ καλῆς ἐλπί-
δος ἵλεώς τε καὶ εὐμενὴς ἀπαλλάξεται.

29 K  vyložení tohoto tvrzení by bylo třeba 
obrátit se k Platónově Politikovi a Záko-
nům, podle nichž je možnost a působnost 
nomothetiké techné založena dějinně 
a kosmologicky – totiž analogií s dávnými 
zákonodárci a vposled s bohem.  

jednání, nejsou pro Platóna dvě různé, 
oddělené sféry, neexistuje rozpor mezi 
cestou vzhůru z jeskyně a cestou zpět 
k ostatním zajatcům – obojí náleží k je-
diné schopnosti filosofického krále ovlá-
dajícího plně jak svoji duši, tak svoji 
obec. Myšlení je pro Platóna královským 
výkonem,30 takže lze předpokládat, že 
jakákoli odborná činnost filosofa, nako-
lik je vykonávána filosoficky, může být 
nazývána „královskou“ a lze ji sledovat 
současně s jinou činností, aniž by tím byl 
narušen princip „konání svého“. 

Chápeme nyní, že Sókratovo va-
rování před nejednotou vlastní osoby 
se dotýká rovněž filosofa, ale naopak 
než na dřívější úrovni reflexe; z hle-
diska nynějšího kvietistického poku-
šení může být formulováno následovně: 
pokud se filosof rozhodne, že některou 
svoji klíčovou činnost oddělí a vyhlásí 
za vlastní, přičemž ostatní činnosti 
opustí, zejména když se imunizuje 
od politiky a odmítne pečovat o spo-
lečné záležitosti, pak se jeho filosofická 
identita rozpojí a v důsledku zanikne: 
výsledkem bude buď „filosof“-teore-
tik (předsókratovského typu), anebo 
obvyklý politik (typu Perikla), ale ni-
kdy pravý platónský filosof. Filosofie 
jakožto královská činnost, pokud má 
potvrdit svoji hodnotu, vyžaduje pro-
tějšek ve skutečném vládním angažmá; 
filosof zasluhuje svoje jméno pouze ja-
kožto filosof-král.

Sókratova rezignace v poslední ci-
tované pasáži je tak podle všeho hraná. 
Sám Sókratés uznává, že popisovaný 
filosofův kvietismus je deficientní ve 

30 Srv. Euthyd. 290e–293a; 304c–307c.
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srovnání v nejlepším možným politicko-
-filosofickým způsobem života. Navíc 
je nám z Platónova podání Sókratovy 
biografie známo, že jemu samému byla 
jakákoli forma kvietismu velmi vzdá-
lená – jeho život byl věnován veřejným 
záležitostem, nikoli „věnování se svým 
věcem“, což byl také nakonec důvod, 
proč byl obcí odsouzen k smrti. Tento 
postoj může být z hlediska Ústavy po-
važován za snahu propojit filosofické 
tázání a politickou aktivitu, tj. naplnit 
projekt filosofického kralování, jenž je 
podle Ústavy nutnou podmínkou pro to, 
aby obec byla dobrá. 

V obou uvedených pasážích je tedy 
další diferenciace na straně členů vlád-
noucí třídy směřující k  domnělému 
vlastnímu „jednu“ pochopena jako horší 
než nejlepší možnost: jak rozdílnost 
mezi mužskými a ženskými strážci, tak 
oddělení filosofie od vládnutí předsta-
vují obvyklou a jistě žitelnou alterna-
tivu, avšak sotva odpovídají projektu 
nejlepší obce. Povšimněme si přitom, 
že autor dialogu nechává právě v tomto 
kontextu, tj. v kontextu života vládnoucí 
třídy a jejího dalšího členění, zaznít 
probírané úsloví opět ve smyslu proti-
kladném jeho standardnímu významu. 
Uvedené pochopení „konání svého“ 
tíhne, zejména v kontextu s činností 
filosofa-kvietisty, do značné míry k se-
bestřednému způsobu života – připo-
míná původní nekooperativní možnost 
první obce, v níž si každý opatřuje vše 
pouze sám.31 Z hlediska dramaturgic-
kého jako by šlo v souvislosti s nejvyšší 

31 A blíží se tak ke „konání svého“ v pejora-
tivním smyslu – viz pozn. 2.

třídou o regres na primitivnější úroveň 
pochopení, což je nepochybně chtěný 
kontrast. 

Na konci IV. knihy jsme se dozvě-
děli, že klíčové pro rozřešení otázky 
politické distribuce je správné pocho-
pení „svého“ – jako kritérium toho, co 
je vpravdě své, musí nastoupit přiroze-
nost, a to ve své nejvyšší podobě přiroze-
nosti filosofické duše. Tato fysis je ovšem 
komplexní a pochopit náležitý způsob 
distribuce na této nejvyšší úrovni není 
snadné. Připomeneme-li si původní for-
mální konstelaci dvou protikladných po-
jetí „konání svého“, tedy nekooperativní 
„jeden koná mnohé“ vs. kooperativní 
„mnozí konají jedno“, vidíme, že v rámci 
vládnoucí třídy odpovídá tomuto pro-
tikladu alternativa: „jeden koná dvojí 
(tj. myšlení i vládu)“ vs. „dva (tj. muž 
a žena, resp. vládce a myslitel) konají 
totéž = jedno“. 

V této změně dané posunem per-
spektivy z celku obce na vládnoucí třídu 
lze vyzdvihnout následující: jednak se 
proměnila konstelace dialektického 
protikladu: vágní protiklad jednoty 
a mnohosti nahradil přesnější a jádru 
platónské dialektiky bližší protiklad 
jedna a dvou.32 V rámci tohoto zpřes-
nění pak dochází k rekonstelaci celého 
sporu: z hlediska vztahu jednoty a dvoj-
nosti se totiž ukazuje, že pro nejvyšší 
třídu nelze zvolit výlučně ani jednu z al-
ternativ, nýbrž platí v jistém smyslu obě 
zároveň, a to právě dialekticky. Platí 

32 K podrobnějšímu výkladu zde není pro-
stor a  nezbývá než pouze zběžně od-
kázat na příslušnou literaturu: Krämer 
1959; Gaiser 1963; Reale 2005. Viz nově též 
Krämer 2015, s. 113–143.
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totiž jak to, že jeden má konat dvojí, to-
tiž vládnout i filosofovat, tak že dva (to-
tiž mužský a ženský vládce) mají konat 
jedno a totéž. Přitom je důležité, že tyto 
dvě alternativy jsou vzájemně spjaty 
a chiasticky se prostupují: jeden koná 
dvojí, které je ale v zásadě jedno (totiž 
filosofická královská činnost), zároveň 
dva konají jedno, které je ale zároveň 
dvojím (totiž vládnutím i myšlením). 
Otázka správného kritéria distribuce 
na nejvyšší úrovni tudíž nenalézá od-
pověď v jednu, nýbrž v dialektice jedna 
a dvou. 

Nejde zde však o  novou redukci 
politična, daného distribucí úkolů, na 
dialektiku jedna a dvou, tedy na metafy-
ziku, nýbrž že si tento rozvrh přes me-
tafyzické zakotvení zachovává svoji své-
bytnost, neboť dialektika jedna a dvou 
má svůj neredukovatelný fenomenální 
protějšek na úrovni nejvyšší třídy – je 
jím její skupinová identita. Systém nej-
lepší obce počítá s často přehlíženou 
samozřejmostí se skupinovým vládnu-
tím, titul filosofa-krále souvisí nakonec 
také podstatně s přátelskou identifikací 
s danou vládnoucí skupinou. Seskupo-
vání zůstává i pro Platóna nereduko-
vatelným politickým faktem (viz Polit. 
271d; srv. 261e nn.), který v dialektice 
jedna a dvou nachází své metafyzické 
vysvětlení, nikoli svůj zdroj.

ZÁVĚR
Platóna lze považovat za klasického 
autora v otázce povahy politiky a poli-
tična. V jeho Ústavě má politika a poli-
tično systematicky určené místo. Poli-
tiku lze z obsahového hlediska náležitě 
určit jako sféru „konání svého“, tj. jako 

spravedlivou distribuci úkolů nutných 
k přežití mezi množství rozdílných je-
dinců, kterým tato distribuce, tj. po-
litika sama, zajišťuje přístup k dobru. 
Tomuto distributivnímu „konat své“ lze 
nejlépe rozumět jako principu rozdě-
lení funkcí vlády a ovládání. Politická 
struktura vlády a ovládání se v dialogu 
odhaluje postupně v podvojném pohybu 
vzrůstající diferenciace obce na jedné 
straně, doprovázené současným posilo-
váním její vnitřní jednoty. Východiskem 
je nepřehledná mnohost potřeb, která je 
postupně usměrňována směrem k jed-
notě pomocí principu distribuce, který 
vposled odkazuje k filosofické duši. 

Stálé sjednocování však není uni-
verzálním nástrojem organizace státu. 
Opakované výhrady a někdy přímo od-
mítnutí užití tohoto principu ukazují, že 
v některých případech, a zejména v pří-
padech týkajících se vládnoucí třídy, 
by diferenciace úkolů se současným 
sjednocováním jdoucím až na úroveň 
jednotlivce a jeho jednoho úkolu byla 
nevhodná a jaksi méně politická. Viděli 
jsme, že některé formy jednoty, jakými 
jsou např. egocentrismus či kvietismus, 
musejí být odmítnuty. Politika vyžaduje 
více než přivést lidi nazpět k jejich pů-
vodní jednotě jednotlivé osoby. Viděno 
z jiné strany lze říci, že politika nekončí 
na úrovni jednotlivé duše tím, že by se 
rozplývala v morální psychologii. Je 
zřejmé, že pro politiku v pravém smyslu 
je třeba specifického pojmu jednoty – 
nikoli sjednocení osoby s jedním jedi-
ným rukodělným zaměstnáním, nikoli 
jednota řádu tří tříd, dokonce ani ne 
jednota individuální duše zcela oddané 
vědění – i tento poslední způsob jednoty 
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se ukazuje jako deficientní, pokud je 
zbaven skutečného vládnutí. 

Politika či politično je analogickým 
pojmem, který může být užit současně 
na různých vzájemně odstupňova-
ných stupních reality. V nejvlastněj-
ším smyslu však politika a politično 
odkazují k  dialektické kombinaci 
dvou typů jednoty: 1) vnitřní jednoty 
sebevládné osoby (muže nebo ženy), 
která spojuje nikoli pouze tři části své 
duše, nýbrž také své dva nejdůležitější 
úkoly: myšlení a vládu nad obcí; 2) ne-
redukovatelná jednota skupiny, která 
je založena na přátelském společenství 
strážců. Filosof má vládnout proto, že 
spojuje oba typy jednoty: vládne jak 
kvůli svému vědění, tak kvůli svému 
náležení k definované skupině přátel. 
Zdá se, že kombinace obou modelů má 

pro Platóna systematický význam: fi-
losofické vědění vládcovo je základem 
sociální hierarchie, která však může být 
viděna rovněž jako možnost společen-
ského a individuálního zdokonalení, 
a tudíž – jak ilustrativně ukazuje podo-
benství o jeskyni – svobody. Skupinová 
identita je prvkem rovnosti (jakkoli 
v Ústavě omezené na nejvyšší třídu). 
Tato kombinace dvou jednot je vpravdě 
politická v  klasickém (platónském) 
smyslu, nakolik politično ukazuje jed-
nak svůj základ a mez v dialektice jedna 
a dvou, jednak svoji samostatnost či 
neredukovatelnost ve skupinové pří-
slušnosti. Lze připomenout, že spojení 
právě těchto dvou prvků  – svobody 
a rovnosti – stojí také v základu mo-
derních demokracií.
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PŘÍLOHA

Shrnutí různých konceptů „konání svého“ a jejich problémů v zpřesňujícím postupu diskuse 
v dialogu Ústava33

Pochopení konání svého Jeho obsah Jeho nedostatek

1) tradiční pojetí (Kefalos, 
Polemarchos)

vracet dlužné, tj. dávat, co 
náleží

chybí ohled na osobu, resp. 
její duši

2) soběstačnost
konat vše sám, příp. všímat 
si pouze svého

neúčelné, hrozí egoismus 
nebo kvietismus

3) funkční (dělba práce), 
idiopragie (Adeimantos)

jeden člověk – jedno 
povolání

relativizováno (kontrast 
mezi kooperací 
a nekooperací)

4) politická oikeiopragie 
udržuje řád tím, že každý 
respektuje svou polit. roli

je odvozená, vyžaduje 
nepolitické kritérium

5) duševní oikeiopragie
původní vnitřní praxe 
s ohledem na jednotu 
duše, jež je obrazem idejí

hrozí kvietismem

6) dialektická oikeiopragie
spojuje vládnutí a myšlení 
v rámci jednotné skupiny

33 Přejímáme a  pro účely přítomného pojednání upravujeme tabulku zveřejněnou in: Jinek 
2009, s. 120.
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ZKRATKY

Aristotelés
Eth. Nic. Ethica Nicomachea

Augustinus
De civ. De civitate Dei

Cicero
De off. De officiis

Platón
Alc. I Alcibiades I
Charm. Charmides

Euthyd. Euthydemus
Hipp. Ma. Hippias Maior
Leg. Leges
Polit. Politicus
Resp. Respublica
Soph. Sophista
Symp. Symposium
Tim. Timaeus

Tomáš Akvinský
Summa theol. Summa theologiae
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ABSTRAKT
The article deals with interpretative 
possibilities of the dialogue Euthyphro. 
First, the author introduces 
the dialogue briefly and then  proves 
the problematic moments that have 
led to very different approaches in 
literature. Then he explains that 
representatives of the Czech research 
of the dialogue Euthyphro also 
represent these different approaches. 
Third, the author discusses 
Patočka‘s strindent but highly 
subjective interpretation. Thereafter 
the author approaches the, however 
erudite and balanced, too cautious 
interpretation of Novotný. Finally, 
the interpretation of Aleš Havlíček is 
analyzed. The author claims Havlíček’s  
“Vertical Reading“ to represent 
the top of the Czech research and its 
intepretation to be extremely well 
done also internationally. However, 
Havlíček focuses on the issues of ideas, 
leaving a number of open questions, 
which the author deals with at the end 
of the article. Chief among these is 
criticism of Homer.
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1. ROZPAČITÝ SÓKRATÉS, 
ROZPAČITÝ EUTHYFRÓN:  
ROZPAČITÝ ČTENÁŘ
V Platónově dialogu Euthyfrón vychází 
sedmdesátiletý Sókratés z úřední budovy 
archonta basilea, nejvyššího athénského 
představitele pro oblast kultovní a ná-
boženskou, kde právě převzal oficiální 
znění žaloby z bezbožnosti, která na něj 
byla aktuálně podána. Musí být velmi 
rozrušen, neboť jej nevyhnutelně čeká 
hrdelní pře a on ve svém věku – jak dobře 
ví dobový čtenář i my díky textu spříz-
něné Apologie – ještě nikdy před soudem 
nestál a nemá s tímto prostředím žádné 
zkušenosti.1 Žalobce je navíc mladý muž, 

1 Apol. 17d; k  Sókratově nezkušenosti 
v procedurální stránce athénského soud-
nictví viz Brickhouse – Smith 2004, s. 9.

kterého Sókratés pořádně ani nezná2 
a od kterého jej dělí více než jedna gene-
race.3 Přesné znění žaloby zřejmě slyšel 

2 Euthyphr. 2b.
3 Euthyphr. 2c–3a; srov. Apol. 25d  a  dále 

rovněž Apol. 26e–27a. Debra Nails ovšem 
uvádí, že označovat Meléta z  Pithu za 
zcela neznámého je v  době Sókratova 
procesu přinejmenším nepříliš věro-
hodné, ne-li přímo zlomyslné. Sókratův 
žalobce Melétos (mladší) měl totiž otce 
téhož jména, Meléta (staršího).  Melétos 
st. byl zřejmě thráckého původu, což by 
snad mohlo mít nějakou souvislost s tím, 
že je v dochovaných zdrojích označován 
za autora písní. Byl také tragickým bás-
níkem, a to zřejmě básníkem bezvýznam-
ným, známým především svým neumě-
telstvím. Byl zesměšňován již Aristofa-
nem, což znamená, že musel být zhruba 
Sókratův vrstevník. O tomto Melétovi by 
stěží mohl Euthyfrón bez dalšího Sókra-
tovi potvrdit, že mu jeho jméno nic neří-
ká. Pasáž ovšem umožňuje i výklad v tom 
smyslu, že je řeč výhradně o  nějakém 
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Sókratés před krátkou chvílí poprvé, 
a to patrně v rychlosti a bez možnosti 
se s konkrétní formulací podrobně obe-
známit. Spěchá domů, aby si celou věc 
důkladně promyslel, a také se nejspíš 
před blížící se ἀνάκρισις4 chce poradit 
s přáteli, zejména s Kritónem.5 

V tomto rozpoložení Sókratés po-
tkává ještě v areálu stoa basileios svého 
dobře známého mladšího spoluobčana, 
věštce Euthyfróna. Ten se velmi podiví, 
že se Sókratés vydal do těchto míst, 

dlouhovlasém mladíkovi z  Pithu, jenž 
má zahnutý nos a  řídký vous. Takového 
by stařec Sókratés ani o poznání mladší 
Euthyfrón pravděpodobně neznali. Me-
létos ml. totiž zřejmě nebyl básníkem 
jako jeho otec, nebo přinejmenším ještě 
neměl patřičnou reputaci. Podle Apol. 
se nicméně zdá, že Melétos ml. podal 
žalobu, aby učinil zadost spravedlnosti 
jakožto básníkův syn, což není pro naše 
účely bez významu (Sókratés by pak byl 
žalován uctivým synem a podporu by 
hledal u neuctivého syna Euthyfróna). 
Blíže viz Nails 2002, s. 201–202.

4 Podrobný výklad jednotlivých právních 
úkonů spojených se žalobou z  bezbož-
nosti, zahrnujících v  athénském práv-
ním řádu několik přípravných slyšení, 
viz u  Brickhouse  – Smith 2004, s.  7–9. 
Klíčová otázka zní, zda v Euthyphr. zasti-
hujeme Sókrata ve chvíli první oficiální 
návštěvy archonta basilea (výklad můj 
i Brickhouse – Smitha), nebo až během 
ἀνάκρισις, tj. předběžného slyšení, kte-
ré mohlo následovat až po zveřejnění 
znění žaloby na agoře, kdy by již měl mít 
obžalovaný o  své žalobě jasnou před-
stavu a měl by proti ní předběžně vznést 
námitky. 

5 O Kritónovi není v dialogu Euthyphr. ani 
zmínka, nicméně dobový čtenář zcela jis-
tě zná tohoto Sókratova věrného přítele, 
rádce a pomocníka. My si můžeme udělat 
představu na základě blízkých dialogů 
Apol., Crito, dále rovněž podle s  naším 
textem dramaticky provázaného dialogu 
Phd. a v neposlední řadě též na základě 
rámcového dialogu z textu Euthyd.

a starostlivě se vyptává, zda jej nepo-
tkala nějaká nepříjemnost. Rozrušený6 
a pobouřený7 Sókratés se mu se vším 
svěří a Euthyfrón na oplátku vylíčí zase 
svou při. Ta je věru nevšední a Sókrata 
vcelku pochopitelně zaujme:8 věštec ža-
luje svého vlastního otce z vraždy!

Euthyfrónova rozhodnost a sebe-
jistota Sókrata přimějí k tomu, aby se 
v okrsku archonta basilea ještě chvíli zdr-
žel a promluvil si s Euthyfrónem jakožto 
znalcem božích úradků i všemožných 
kultovních náležitostí. Jakožto věštec 
je nástupcem onoho druhu svatých a tak 
trochu jurodivých mužů typu homér-
ského Kalchanta nebo thébského Tei-
resii. Jeho úkolem je tedy nepochybně 
především varovat své spoluobčany před 
budoucím jednáním, které by vyvolalo 
hněv bohů a vůbec přineslo všelikou 
nepřízeň osudu. U koho jiného by měl 
koneckonců hledat poučení o tom, co 
je zbožné a co bezbožné? Této klasicky 
formulované sókratovské otázce je pak 
věnován celý následující dialog, vysta-
věný na převrácené analogii žalujícího 
vědoucícho (věštec) a nevědoucího ža-
lovaného (filosof). 

Většina interpretů člení zkoumání 
zbožnosti v Euthyfrónu do dvou hlav-
ních částí, v  zásadě odpovídajících 
klasickému Goldschmidtovu schématu 
malých sókratovských dialogů: v první 
části (δόξα) je představena partnerova 
pozice, která je vzápětí demaskována 
jako pouze domnělé vědění, zalo-
žené v lepším případě na pochybných 

6 Euthyphr. 3d–e.
7 Euthyphr. 3b–d.
8 Euthyphr. 4a–b. 
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dogmatech tradice, v horším na nijak 
nezdůvodněných předpokladech. Part-
nerovo nevědění je demonstrováno apo-
rií, uzavírající celou první část, jejíž 
smysl je třeba hledat v destrukci partne-
rova mínění, navození stavu reflektova-
ného nevědění a v „otevření“ duše pro 
poznání zprostředkované skrze kroky 
druhé části.9 Guthrie se dokonce do-
mnívá, že v pasážích Euthyphr. 2a–11b 
je dialog čistě elenktický, tj. negativní 
a pouze vývratný. Následuje krátká cen-
trální pasáž, podle Guthrieho pouhé 
interludium Euthyphr. 11b–e,10  která 
je podle Goldschmidta „dogmatickým“ 
či „doktrinálním“ jádrem dialogu11 
a obsahuje Sókratovu definici onoho 
hledaného pojmu – tedy odpověď na 
centrální otázku τί ἐστι. Druhá část 
je pak charakteristická Sókratovým 
vedením partnera, jenž si náhle neví 
rady a přiznává svou přinejmenším mo-
mentální aporii. Podle Goldschmidta 
otevídá druhá část (ἐπιστήμη) ales-
poň částečný vhled do celé problema-
tiky, a přináší tedy prostřednictvím 
Sókratova vědoucího a  směřujícího 
tázání určité pozitivní poznání.12 Pro 
Guthrieho je v pasáži Euthyphr. 11e–16a 
rozhodující zejména to, že se Sókra-
tés ujímá vedení rozhovoru a partner 
pouze potvrzuje či odmítá jeho návrhy. 
Dialog končí finální aporií, tj. nepřeko-
natelnou překážkou v dalším postupu, 
způsobenou rozporem mezi obecnými 
požadavky, vkládanými do rozhovoru 

9 Goldschmidt 1992, s. 34–38.
10 Guthrie 1976, s. 122.
11 Goldschmidt 1992, s. 31–34.
12 Goldschmidt 1992, s. 33–34 a dále s. 48.

prostřednictvím Sókratových otázek, 
a partnerovou osobní aspirací.13

Pohledy na dialog se liší zejména 
v tom, zda vykladači chápou celé zkou-
mání čistě negativně jako vyvrácení 
pozice zastávané Euthyfrónem, nebo 
jako demonstraci sókratovské elenktické 
methody, anebo zda se domnívají, že text 
obsahuje pozitivní odpověď na centrální 
otázku. Jiní interpreti se zaměřují na 
Sókratovu osobu a vazby na proces za-
chycený v Apologii. V neposlední řadě se 
mnozí domnívají, že dialog Euthyfrón 
je prvním představením idejí u Plató-
na.14 Můj text si neklade za cíl rozhod-
nout toto rozpačité přešlapování nad 
hlavním tématem dialogu, ale spíše na 
základě inspirace svými předchůdci na-
značit další možné cesty, kterými by se 
textově korektní a zároveň citlivé bá-
dání mělo ubírat. 

2. EUTHYFRÓN V ČESKÉM 
PROSTŘEDÍ
Na domácí scéně se dialogem Euthyfrón 
ve větší míře dosud zabývali tři bada-
telé: František Novotný, Jan Patočka 
a Aleš Havlíček. Tito tři myslitelé záro-
veň představují tři vůdčí impulzy pla-
tónského bádání u nás. Podívejme se 
postupně na jejich čtení, avšak nejprve 
si vyjasněme vzájemnou provázanost 
jejich perspektiv.

Česká kulturní veřejnost vnímá 
Jana Patočku zejména v  souvislosti 
s jeho druhým působením na FF UK 
na přelomu šedesátých a sedmdesátých 

13 K analýze struktury argumentace v rám-
ci formální analýzy viz Boháček 2007, 
s. 13–21.

14 Havlíček 2014, s. 127–129.
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let, dále samozřejmě prostřednictvím 
plodů jeho následného vedení bytových 
seminářů a především skrze jeho anga-
žovanost v Chartě 77. Ze samizdatových 
edic, doplněných o novější bibliografii, 
rovněž vycházejí současné publikace 
Patočkových studií k antické filosofii. 
Jádro Patočkova pohledu na Platóna je 
ovšem mnohem starší a i vznik obou 
klíčových platónských textů, které byly 
po roce 1989 z Patočkovy pozůstalosti 
jeho žáky připraveny k vydání, se datuje 
do válečného či těsně poválečného ob-
dobí.15 Mezi léty 1946 až 1948 přednášel 
Patočka na FF UK postupně o Sókratovi 
a Platónovi, přičemž podklady k před-
náškám dal k dispozici studentům na-
místo skript.16 

Ačkoli se tedy na Františka Novot-
ného obvykle pohlíží v prvé řadě jako na 
prvorepublikového myslitele (v tomto 
období se totiž uskutečnil jeho rozho-
dující překladatelský počin), byla jeho 
souborná interpretace Platóna zveřej-
něna později než Patočkovy přednášky 
(první tři díly 1948–49, poslední sva-
zek dokonce až 1970). V tomto smyslu 
tedy patří Patočkovi určité prvenství, 
na druhou stranu je ovšem zároveň 
třeba jeho pohled označit v některých 
momentech i za v jistém smyslu kon-
cepčně starší, což se, jak uvidíme, týká 
zejména interpretace dialogu Euthyfrón.  
Novotný samozřejmě současně se svými 
překlady uveřejňoval i  své proslulé 
úvody k jednotlivým dialogům, které 
se staly základem druhého svazku jeho 
monumentálního díla, jejich vznik je 

15 Patočka 1991, s. 377.
16 Patočka 1990, s. 148.

tedy možné datovat do období první 
republiky. Pro souhrnné vydání je nic-
méně mnohdy upravoval a zejména je 
zasadil do zcela jiného kontextu rozsáh-
lého komplexního filologického před-
stavení Platónovy doby, osoby i díla. 
Podle Novotného vlastních slov lze spis 
O Platonovi označit za plod válečných 
let.17 V úvodu ke svému „opus magnum“ 
Novotný patrně o Patočkově práci ještě 
neví, nebo ji pokládá za příliš parciální: 
mluví o své knize jako o první svého 
druhu a explicitně zdůrazňuje, že se 
pokouší o  nezaujatý věcný pohled, 
oproštěný pokud možno od všech hod-
notících a doktrinálně podmíněných 
perspektiv.18

Patočka nepochybně užíval Novot-
ného publikovaných překladů,19 ve svém 
interpretačním úsilí se však soustředil 
především na ucelenou interpretaci Pla-
tóna jakožto filosofa „par excelence“, 
máme-li použít jeho oblíbenou formu-
laci. O Novotném se rovněž nezmiňuje, 
patrně pokládá jeho přístup za příliš 
filologický. Ve svém stručném přehledu 
moderního platónského bádání Patočka 
nevěnuje Novotnému ani zmínku.20 
V předmluvě ke svému Sókratovi se sám 
dokonce označuje za pionýra v oboru.21 
Oba dva autoři tedy představují dva zá-
kladní interpretační mody platónského 
bádání starší doby, a to v relativně krys-
talické podobě. 

17 Novotný 1948a, s. 9.
18 Novotný 1948a, s. 7.
19 Což lze snadno doložit průběžnými roz-

sáhlými citacemi zejména v  Platónovi, 
Patočka 1991, s. 369–376.

20 Patočka 1991, s. 19–24.
21 Patočka 1990, s. 5.
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Aleš Havlíček naproti tomu je auto-
rem ryze současným. Oproti celkovému 
nároku Novotného a jednotné interpre-
taci Patočkově předkládá mnohem kon-
krétnější zkoumání určité pro platónská 
studia sice charakteristické, avšak přeci 
jen specifické a konceptuálně poměrně 
přesně vymezené problematiky: theorie 
idejí a vůbec koncept idejí u Platóna. 
V první části své knihy Ideje a zbožnost 
v Platónově dialogu Euthyfrón Havlíček 
předkládá velice zasvěcený a metho-
dicky zpracovaný úvod do platónských 
studií, byť samozřejmě s důrazem na 
zvolenou centrální problematiku idejí. 
Ve druhé části poté soustavně interpre-
tuje dialog Euthyfrón a na jeho základě 
se pokouší podat určité odpovědi na 
otázky, které byly v první části před-
staveny jako dosavadním bádáním opo-
míjené či řešené neuspokojivě.   

Než se krátce vyrovnáme s euthyfró-
novskými interpretacemi každého 
z těchto tří českých myslitelů, zmiňme 
ještě posledního staršího domácího ba-
datele, jenž se svou sókratovskou mo-
nografií výrazněji projevil na poli pla-
tónských studií: Josef Ludvík Fischer 
věnuje v úvodu svého Případu Sókratés 
krátkou poznámku oběma českým před-
chůdcům, v obou případech však po-
kládá jejich interpretační východiska 
za metodologicky neuspokojivá.22 Sám 

22 Fischer 1994, s. 12–13. O Patočkově filoso-
fickém výkonu se vyjadřuje s úctou, byť 
mu (podle mého názoru právem) vytýká 
tendenci nacházet u Platóna své vlastní, 
pozdně moderní filosofické problémy. 
Odsudek Novotného je však nepochopi-
telně přezíravý a  vlastně zmiňuje pou-
hou sókratovskou kapitolu v  malé kní-
žečce Řečtí filosofové a mystici, vydané 
na památku vůdčího prvorepublikového 

Fischer ovšem z nevysvětlitelných dů-
vodů věnuje dialogu Euthyfrón jedinou 
kratičkou zmínku,23 a proto jeho jinak 
jistě originálnímu interpretačnímu vý-
konu nebudeme věnovat pozornost.  

3. EUTHYFRÓN PODLE 
PATOČKY
Patočkova interpretace dialogu Euthy- 
frón je poučná hned v několika směrech. 
Za prvé dosvědčuje neomylný Patočkův 
interpretační instinkt, jenž jej jako ob-
vykle vede k jádru a hlavnímu tématu 
dialogu. Euthyfrón v jeho pohledu spolu 
s Iónem kritizuje „síly tradičního života: 
nábožensko-mytický, poetický entuzias-
mus; zbožnost, degenerující v pověru… 
V nich všech máme před sebou nejstarší 
obsah athénského duševního života, 
hlavně to, co bychom mohli nazvat 
objektivní zbožností a instinktivním 
vlastenectvím. ,Vědění‘, které zde je po-
suzováno, není uvědoměle získáno, ani 
netvoří individualitu, jako spíše typ.“24 
Patočka tedy vykládá Sókratovo setkání 
s věštcem Euthyfrónem v kontextu for-
málně i tematicky analogického rozho-
voru s rhapsódem Iónem a – již poněkud 
komplikovanějšího – setkání s vojevůdci 
Níkiou a Lachétem.25 

klasického vzdělance Vladimíra Groha 
(Novotný 1947, s. 27–52). Fischer zcela ig-
noruje úvodní sókratovské pasáže v díle 
O  Platonovi (Novotný 1948a, s.  46–77) 
a vůbec celé důkladné zpracování sókra-
tovské problematiky a sókratovské lite-
rární formy (Novotný 19482, s.  339–367, 
a vůbec dále průběžně, např. s. 381–383).

23 Fischer 1994, s. 121.
24 Patočka 1991, s. 120.
25 Na základě sledovaných prvků formál-

ní analýzy nelze dialog Lachés neprob-
lematicky řadit k  formálně identickým 
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Základní interpretační pozadí však 
pro Patočku u všech těchto dialogů tvoří 
Apologie. Z ní Patočka vykládá všechny 
narážky a jejím prostřednictvím chce 
pak posuzovat hloubku jednotlivých pa-
sáží.26 Z hlediska celkového představení 
Platónova myšlení je nepochybně plně 
oprávněné vykládat tzv. malé či rané só-
kratovské dialogy jakožto mikrostudie 
plasticky ilustrující typizovanou sókra-
tovskou διατριβή.27 Patočkova základní 
intence je nepochybně pedagogicko-
-protreptická: jedná se o  (posmrtně 
vydaný) záznam přednášek, které mají 
nějaké pořadí, a je pochopitelné, že pro 
pozdně moderního posluchače je nej-
přístupnější představit postavu Sókrata 
skrze Apologii a tu dále rozvíjet skrze 
sókratovské spisy. Koneckonců před cyk-
lem přednášek věnovaných představení 
Platónova myšlení předcházely semestry 
věnované Sókratovi a již tam můžeme 
tuto Patočkovu tendenci sledovat.28 

Při snaze celkově – a zejména pokud 
možno jednotně – vyložit celé košaté 
Platónovo dílo se ovšem začasté vytrácí 
onen pocit živého kontaktu s konkrét-
ním  Platónovým textem. To se v míře 
u Patočky jinak neznámé stalo právě 
při výkladu Euthyfróna a to je druhé zá-
sadní poučení. Vykládat „myšlení“ či 
„filosofii“ dvě a půl tisíciletí mrtvého 
autora lze obhajitelným způsobem stěží 
jinak než na základě důsledného studia 
jeho textů. V textech Euthyfróna ani Ióna 

dialogům Ion, Hipp. Min., Euthyphr. a rov-
něž značně blízkému Hipp. Mai., Boháček 
2014, s. 47–53.

26 Patočka 1991, s. 95.
27 Patočka 1991, s. 84–85.
28 Patočka 1990, s. 126–128

ale nic nenaznačuje tomu, že by autor 
očekával čtenářovu znalost Apologie. 
Jak jsem se pokusil ukázat výše, drama-
tický rámec Euthyfróna mluví spíše pro 
opačný přístup a podle mého názoru 
i obsahově Apologie spíše předpokládá 
znalost elementárního sókratovského 
rozhovoru, ať již z osobní vzpomínky, 
nebo představeného homérovskými dia-
logy.29 Patočka má nepochybně pravdu, 
že nad celým setkáním s Euthyfrónem 
se jako hrozivé memento tyčí vidina Só-
kratova soudu a jeho neblahého konce. 
K tomuto předporozumění nicméně do-
bovému čtenáři netřeba znát Apologii, 
a kromě toho je zde i širší spektrum 
textů zpravujících nás o Sókratově pro-
cesu.30 Jedna věc je tedy sáhnout k Apo-
logii pro reálie nám – epigonům – jinak 
málo známé a  jiná vykládat postavu 
Euthyfróna skrze paralelu k sókratov-
ské celoživotní službě bohu, jak ji známe 
z Apologie.31 Žádný takový pozitivní ob-
sah totiž text Euthyfróna neskýtá.32

29 Boháček 2014, s. 52–65.
30 Patočkovo všeobecné pohrdání Xenofon-

tem zde dostává jednu ze svých nejradi-
kálnějších tváří, Patočka 1991, s. 96.

31 Možná pro tento postup existuje zcela 
prosté vysvětlení: ve starší (a podle mého 
názoru celkově zdařilejší) knize o Sókrato-
vi dojde řada na Euthyfróna až téměř na 
samém konci (Patočka 1990, s.  128–133), 
až poté, co je zejména na Apologii, Próta-
gorovi a Symposiu vystavěna celá monu-
mentální Patočkova sókratovská filoso-
fická perspektiva. Nicméně zde, v  téměř 
marginální přípravě velkého tématu spra-
vedlnosti zejm. v Thrasymachovi (Patočka 
1990, s.  133–142) krystalizuje interpretace 
Euthyfróna, která je v pozdější knize o Pla-
tónovi pouze obohacena o  jemnější de-
taily, avšak koncepčně již zůstává stejná.  

32 Byť s jednou zajímavou a textově podlo-
ženou možností přišel právě Aleš Havlí-
ček, viz níže, Havlíček 2012.



41KRYŠTOF BOHÁČEK
TRAGIKOMICKÝ EUTHYFRÓN: FRUSTRACE, VERTIKÁLA, HOMÉR

14/2015

Patočka tedy interpretuje rozho-
vor s poněkud excentrickým věštcem 
jakožto druhý krok v kritice attického 
intelektuálního, duchovního i zvykově-
-společenského establishmentu. Prvním 
krokem je proň demaskování „iracio-
nalisty“ Ióna.33 Již v  těchto pasážích 
trne antickou múzou políbený čtenář, 
znalý Patočkova nedostižného vhledu do 
tragického uchopení mýtu o Labdakov-
cích, zda se zde Patočka nenechává příliš 
unést vlastním zájmem o aktuální, sou-
dobé problémy přelomu pozdní moderny 
a postmoderny, které snad zaslepují jeho 
jinak téměř pověstnou vnímavost pro au-
tentickou řeckou perspektivu.34 V Iónovi 
jde tato tendence na samo ostří nože, 
oddělující korektní a svévolnou, mani-
pulativní interpretaci.

Kapitola věnovaná Euthyfrónovi je 
už za hranou všeho, čeho bychom se od 
myslitele takového formátu byli nadáli. 
Především je Patočkovo čtení jeden velký 
výsměch: výsměch prastaré mythologii, 
výsměch vnějškově estetizovanému ve-
řejnému kultu a politickému prostředí, 
které je jím zakládáno a  symbolicky 
od něj podepíráno, výsměch praktické 
religiozitě, spočívající v neochvějném 
zachovávání rituálů sahajících až k pa-
leolitickým vzorcům: „Vskutku pak, 
podíváme-li se do kulturních dějin sou-
dobých Athén, setkáme se s tolika zjevy 
nejpestřejší a nejbujnější pověrečnosti, 
že je to až kupodivu: Euthyfrón je tu 
pouze exponentem obecného nazírání. 
Zvláště na vraždu se upínalo množství 
pradávných, primitivních zvyků a ritů, 

33 Patočka 1991, s. 93.
34 Patočka 1991, s. 89–91.

které v  době, prošlé nebo nakažené 
osvícenstvím, nemohly být ničím jiným 
než přežitky pověrečného období. Ještě 
Démosthenés připomíná zvyk, že před 
zavražděným, jemuž chybí krevní msti-
tel, s v pohřebním průvodu nese oštěp, 
aby se sám mohl pomstít. Představa 
mrtvého, který se vrací, stojí za všemi 
kathartickými praktikami, kterých bylo 
stále dost, a stojí asi i za podivnou hor-
livostí Euthyfrónovou; tato zbožnost je 
strach před strašidly. Na pověrečnou bá-
zeň je však opět jen mytickopověrečný 
lék: přesné sledování předpisů, které 
jsou obsaženy v mytických vyprávěních, 
které z nich lze vyjmout jako vnuknutí, 
jež nám božstva poskytují.“35 

Jistěže má Euthyfrón především 
strach z hněvu bohů! Bázeň boží je ovšem 
elementárním fenoménem zvykově zalo-
žených mezilidských vztahů, tzv. nepsa-
ných zákonů, jejichž slavným exponentem 
je postava Antigony. Euthyfrónův otec 
se proti těmto zákonům prohřešil nej-
horším možným způsobem – vraždou –, 
a proto jej náš věštec žene před soud. 
Takováto bázeň prostě byla hlavním pi-
lířem řecké polytheistické zbožnosti – ne 
náhodou byli Heléni označeni za kulturu 
viny a trestu.36 Euthyfrón má strach před 
hněvem bohů, ale to přece znamená, že 
se snaží uchránit před prokletím, které 
skrze otce může postihnout samozřejmě 
jeho samého, ale dále též všechny po-
krevně spřízněné členy rodiny, rodu 
a kmene, ba vposledku celé politické 
společenství, jak o tom výmluvně svědčí 
např. Oidipús nebo zmíněná dramata 

35 Patočka 1991, s. 101.
36 Dodds 2000, s. 36–69.
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o Labdakovcích. Autentická helénská 
zbožnost je zkrátka především σέβας, 
tedy bázeň před bohy, nikoli láska či tíh-
nutí k bohům. Oba účastníci rozmluvy 
jsou fysicky i duchovně svedeni dohro-
mady právě tímto problémem – Sókratés 
je obviněn z ἀσέβεια, tedy nedostatku 
úcty a respektu k bohům, Euthyfrón z té-
hož žaluje otce – nebál se bohů a prolil 
krev. To je přece cosi, co je smrtelníkům 
zapovězeno – dokonce i lov nebo porážka 
zvířete je provázena Patočkou vysmíva-
nými kathartickými praktikami.

Koncept μίασμα, se kterým zde 
Euthyfrón operuje, byl jeden ze stěžej-
ních pilířů helénského polytheismu, 
figuruje ve všech mýtech, v Homérovi, 
u Hésioda, u Pindara a má klíčový vý-
znam i v tragédiích. Μίασμα je zkrátka 
zlo, které proviněný přenáší na celé 
společenství, neboť – řecké náboženství 
bylo náboženstvím politickým. Jedinec 
v něm znamenal především příslušníka 
svého rodu či obce, a právě s ohledem na 
tyto větší celky polytheismus definoval 
zbožné či bezbožné jednání. 

Pokud psané i nepsané zákony, celý 
politický – tedy v naší současné perspek-
tivě vlastně veřejný – diskurs, včetně 
poesie, výtvarného umění, divadla, ale 
i  lékařství nebo přírodovědy, počítá 
s tím, že člověku je dána určitá nepře-
kročitelná mez, kterou jakožto smrtel-
ník zkrátka nikdy nesmí narušit, pak je 
vcelku obtížné pohlížet na jedince, jenž 
jedná přiměřeně tomuto konceptuál-
nímu schématu, jako na iracionálního 
či tmářského či zabedněnce.37 

37 K ambivalenci Euthyfrónova dilematu po 
stránce sociální i náboženské viz Combs 
2011, s. 112–116.

Zesměšňuje-li tedy Patočka Euthy- 
fróna jako strašpytla, jenž si celý tento 
komplex helénské kultury „zapřahá do 
svého soukromého životního vozíku jako 
domácí spřežení“,38 pak je třeba vzít na 
zřetel, že zesměšňuje spíše sám tento 
diskurs helénské politické kultury.39 Jak 
ostatně poznamenává, mezi pohledem 
převažujícího athénského občana a po-
hledem Euthyfrónovým je poměrně malý 
rozdíl.40 Proč to Patočka dělá? Nachází 
se snad takováto frontální kritika „všeho 
a všech“ v textu Euthyfróna? Zcela jistě 
nenachází. Takovéto odsouzení vlastně 
celé řecké tradice by se v dobovém kon-
textu rovnalo potvrzení oprávněnosti 
Sókratovy popravy a v každém případě 
by působilo odpuzujícím dojmem.41 Na 
postavě Euthyfróna není nic srovnatelně 
směšného např. se slavnou „magnetic-
kou“ alegorií z Ióna42 či „pantechnickou“ 
persifláží z Hippii.43

38 Patočka 1991, s. 95.
39 Patočkovi ke cti je třeba poznamenat, že 

tak nečiní zdaleka sám. I řada současných 
autorů propadá potřebě zdůrazňovat 
nadřazenost niterné religiosity (kterou 
sami sdílejí) nad homérským kultem za-
ložený v principu do ut des, viz Erler 2006, 
s. 73–74. Kritiku obdobné intolerantní se-
bestřednosti viz u Dodds 2000, s. 12. Vy-
vážené stanovisko Novotného viz níže.

40 Patočka 1991, s. 94. Mezi zástupce dobo-
vého common sense můžeme směle za-
řadit i  vysmívaného Xenofonta, Patočka 
1991, s. 102–103.

41 Něco jiného je jistě Ústava s komplexním 
návrhem celkově jinak strukturované 
společnosti; i tam si ovšem dává Platón 
velký pozor, aby zdůraznil, že se jedná 
o  ideální konstrukci, nikoli rozvrácení 
stávajících pilířů polis.

42 Ion 533d–536e
43 Hipp. Min. 368b–d; stejného názoru na 

Euthyfrónovu směšnost jako Patočka je 
Combs 2011, s. 112.
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Ke zdroji Patočkova nečekaného 
přístupu nás může zavést, všimneme-li 
si bezprecedentní psychologizace v zá-
sadě velmi plochých postav: Sókratova 
ani Euthyfrónova vnitřní dynamika, 
ani jakýkoliv jejich emocionální vývoj 
přece nejsou v textu vůbec patrné, tak 
jak to koneckonců ve správném homé-
rovském či raném dialogu má býti pra-
vidlem. Z čeho například lze vyvodit, 
že Euthyfrón „jen hoří vyprávět o svém 
případě“? Jak víme, že se „již předem 
pase na Sókratově údivu“, který dává 
„Euthyfrónovi vítanou příležitost, aby 
tu svou již tak dalekosáhlou moudrost 
vykrámoval“?44 Patočka si zkrátka po-
číná jako pozdně moderní čtenář a mí-
rou psychologizace zde leckdy předčí 
i Fischera, pro něhož je to ovšem od 
počátku cílené experimentální výcho-
disko.45 Patočka tak jistě činí proto, aby 
aktualizoval. Neaktualizuje však pouze 
proto, aby Platóna přiblížil svým pová-
lečným studentům. Patočka do postavy 
Euthyfróna zřejmě již zde promítá svoji 
frustraci z dýchavičnosti evropské du-
chovní tradice a souchotinářského do-
žívání onoho monotheismu, který nějak 
sdílí a rád by jej představil jako žádoucí 
variantu vůči klasickému politickému 
polytheismu.46 Patočka zkrátka neodo-
lal a na krátký čas se postavil na pozice 
„staré Evropy“ oproti „poevropskému“ 
perspektivismu. Třetí poučení z neu-
spokojivé Patočkovy interpretace tedy 

44 Patočka 1991, s. 96–97.
45 Fischer 1994, s. 21.
46 Explicitně textově konceptualizovány 

ovšem byly tyto úvahy až mnohem poz-
ději, viz např. Patočka 1992, s.  105–116. 
Přesto se domnívám, že již zde můžeme 
spatřovat jejich zárodky.

zní, že i když má filosof jako interpret 
samozřejmě plné právo užívat jakýkoli 
text ke svým tvůrčím účelům, nelze ta-
kové interpretace – přinejmenším tam, 
kde nejsou právy autentickému kon-
textu – chápat jako partnera pro poro-
zumění danému textu. Mnohé pasáže 
z euthyfrónovské kapitoly zkrátka více 
vypovídají o poválečné Evropě a samot-
ném Patočkovi. 

4. EUTHYFRÓN U FRANTIŠKA 
NOVOTNÉHO
František Novotný pojednává ve dru-
hém svazku svého monumentálního 
díla o dialogu Euthyfrón jen krátce.47 Je 
ovšem třeba připomenout, že tak činí 
na základě zevrubné zprávy o  stavu 
textové kritiky a chronologických stu-
dií až po válečné období a  následně 
v kontextu prvních tří předcházejících 
spisů, za které pokládá dialogy Lysis, 
Charmidés a Lachés.48 Euthyfrón pro No-
votného není žádný samozvanec, ale 
věštec-profesionál, jehož status odbor-
níka je naopak podstatným elenktickým 
argumentem. Hovor s ním Sókratés vede 
o  zbožnosti, která podle Novotného 
„není osobní citové nastrojení lidské 
mysli, projevující se v poměru člověka 
k božstvu, nýbrž je to chování člověka 
ve společnosti, v rodině a v obci, vyplý-
vající z jeho uznávání božského práva 
a  řádu“. Novotný tedy již anticipuje 
vlastní vývoj dialogu a dodává, že „je to 

47 Novotný 1948b, s. 69–72.
48 Konkrétní aplikaci metody formální ana-

lýzy, která tuto periodizaci vylučuje, viz 
v Boháček 2007, s. 11–16. Pro systematic-
ké zpracování metody formální analýzy 
viz Boháček 2014, s. 46–52. 
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jen zvláštní druh spravedlnosti a spolu 
se spravedlností náleží pojmu občansky 
dobrého člověka. Pojem zbožnosti je 
pojem etický.“49 

V  tomto duchu pak Novotný celý 
rozhovor pojímá jako metodickou apli-
kaci dialektické methody na etickém 
poli: Euthyfrón nerozlišuje jednotli-
viny a εἶδος a poté zase zaměňuje sta-
vové charakteristiky πάθος za οὐσία, 
věc samu. Novotný dokonce připomíná 
velmi subtilní argumentaci, vycházející 
z diference aktiva a pasiva (φιλούμε-
νον – φιλοῦν) a pokračující k séman-
tickému rozlišení funkce indikativu 
a participia (φιλούμενον – φιλεῖται).50 
Ke konci dialogu se však přece jen i pro 
Novotného z neúspěchu žalujícího spe-
cialisty vynořuje obžaloba poměrů, 
v nichž daleko moudřejší Sókratés je 
sám žalován.51 Platónův Sókratés totiž 
pro Novotného již zde pracuje s objek-
tivní zbožností, tedy absolutní, nezávis-
lou ideou, jejímž měřítkem nejsou ani 
lidé, ani bozi.52 Novotný dává najevo, že 
v textu nic takového pozitivně obsaženo 
není, přesto však „tuší“, že již zde Platón 
má na mysli ideu Dobra.53 

I  přes povážlivou stručnost vní-
máme u Novotného systematický záměr: 
nejde mu o podrobný výklad jednotli-
vých spisů, ale o přehled uspořádaný 
následným systematickým zpracová-
ním všech hlavních platónských témat 
v jedné synthetické perspektivě. Proto 
se religionistickou problematikou 

49 Novotný 1994, s. 7.
50 Novotný 1948b, s. 396.
51 Novotný 1948b, s. 71.
52 Srov. Novotný 1948b, s. 396.
53 Novotný 1994, s. 9.

soustavně zabývá až ve třetím svazku, 
kde jí ovšem věnuje plných dvacet osm 
stran.54 Ještě dříve se ovšem vrátí přímo 
do Euthyfróna a v kontextu výkladu Pla-
tónovy transformace tradičních ἀρε-
ταί přibližuje diskusi o oněch svízelně 
přeložitelných termínech ὁσιότης 
a εὐσέβεια.55 Novotný zde interpretuje 
diskusi s Euthyfrónem jako první krok 
dlouhodobé Platónovy polemiky s tra-
dičním lidovým náboženstvím: „i filosof 
i prostý člověk má takovou zbožnost, ja-
kého má boha“.56 Filosofická zbožnost je 
pak vlastně vědomé směřování k Dobru. 
Proto podle Novotného zbožnost ne-
figuruje jakožto principiální ἀρετή 
v nové, ideální obci, vedle moudrosti, 
statečnosti, rozumnosti a spravedlnosti. 
Jedním dechem ovšem Novotný dodává, 
že na rovině životní praxe je tradiční 
kultická podoba služby bohům zacho-
vána, včetně nekritického doporučení 
obyčejné zbožnosti v Zákonech. Na jiném 
místě dokonce zmiňuje „jakýsi osvícen-
ský ostych, který bránil Platonovi, aby 
nepodceňoval ono lidové náboženství 
a zvláště aby je nehleděl nahraditi svým 
náboženstvím filosofickým“.57 

Právě kultu a problematice vztahu 
mezi rituální/ceremoniální a niternou 
stranou řeckého oficiálního olympského 
náboženství se pak Novotný podrobně 
věnuje. Je přesvědčen, že k roli zaklá-
dajícího svorníku politického světa 
musel mít olympský polytheismus ve-
dle rituální také dogmatickou složku. 
Právě ji Platón chápal jako náboženství 

54 Novotný 1949, s. 422–450.
55 Novotný 1949, s. 351–353.
56 Novotný 1949, s. 353.
57 Novotný 1947, s. 77.
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otců a viděl její důležitou roli v mravním 
životě jednotlivce i celé obce natolik, 
nakolik nemůže většina nikdy dosáh-
nout filosofie její filosofické víry.58 S tím 
souvisí i role mythů, jež (demonstro-
váno právě na pasáži o vykleštění Úrana 
z Euthyfróna) musí být filosoficky korigo-
vány pro vhodnější výchovné působení, 
což Novotný nachází ve druhé a třetí 
knize Ústavy. Připomíná ovšem, že tím 
není nijak napadeno tradiční nábožen-
ství jako celek: mythy nikdy nebyly au-
toritativně vynucovanou, dogmatickou 
složkou žádného kultu.59 Jinou otázkou 
je ovšem vnějškovost řecké služby bo-
hům, zejména pak již homérská snaha 
získat si jejich přízeň prostřednictvím 
rituálů či naklonit si je v ošemetných 
situacích. To vše Platón pokládá dle 
Novotného za problematické, včetně 
tradičních očišťovacích postupů orfic-
kých a dalších. Na druhou stranu sama 
kathartická intence je pro Platónovu fi-
losofii neobyčejně významná a Novotný 
rovněž koriguje přísnost Ústavy povin-
ností rituálního očišťování po vraždě ze 
Zákonů.60 V neposlední řadě se Novotný 
zabývá Platónovým postojem k mod-
litbě, osudovosti, „vědeckou“ theolo-
gií Tímáia61 a náboženskou legislativou 
v Zákonech.

Vidíme tedy, že František Novotný 
nemá primárně zájem vykládat text 

58 Novotný 1949, s. 425–426.
59 Novotný 1949, s. 427–429.
60 Novotný 1949, s. 431–433.
61 V  českém prostředí tuto problematiku 

vztahu viditelného a neviditelného Boha, 
resp. matematické roviny náboženství, 
důkladně zpracoval Filip Karfík, žel bez 
jakéhokoliv vztahu k Euthyfrónovi, Karfík 
2007, s. 77–88.

jednotlivých dialogů, ale spíše se ve tře-
tím svazku systematickým průřezovým 
traktováním hlavních témat Platónova 
myšlení snaží u čtenáře vybudovat ur-
čité předporozumění,62 na jehož základě 
pak můžeme přistupovat např. k dia-
logu Euthyfrón. Že se zdaleka nejedná 
o překonaný přístup, můžeme snadno 
zjistit srovnáním díla O Platonovi se 
zcela současným platónským „handbu-
chem“, jenž postupuje v zásadě iden-
ticky v poněkud omezenějším rozsahu.63 
Novotný se důsledně snaží podat neza-
ujatý a na interpretačních tendencích 
pokud možno nezávislý kontext, bez 
jehož znalosti nemůže žádná korektní 
hermeneutická práce probíhat. Tím jsou 
ale zároveň dány podstatné meze No-
votného monumentálního díla: je třeba 
k němu přistupovat jako k – nesmírně 
užitečné, obsahově bohaté a autorsky 
poctivé, ale přesto – pomůcce, která 
čtenáři interpretaci umožňuje a připra-
vuje, nikoli předkládá. 

Ve srovnání s  Patočkou tedy vy-
niknou specifika obou přístupů ještě 
výrazněji: Novotný zůstává čistým 
filologem, jenž nikdy neopouští ko-
rektní půdu nezaujatého informování. 
Podává-li nějaký filosofický výklad, je 
přísně založen na textové evidenci v ně-
kterém z Platónových spisů. Nad a za 
tuto prostou evidenci Novotný nikdy ne-
jde – nepředkládá tedy v přísném slova 
smyslu interpretaci. Patočkova inter-
pretace je naopak vášnivá, subjektivní 

62 Srovnej analogickou methodologickou 
premisu v Böhme 2000, s. 7.

63 Horn, Müller, Söder 2009, s. VII. (k vysvět-
lení synthetické koncepce), s.  309–313 
(kritika mythu).
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a neobyčejně osobitá. Její slabina tkví 
přesně v tom, v čem je Novotný nejsil-
nější – tedy v jisté zaujatosti a občas-
ném nekorektním zacházení s textem 
i čtenářem. Na druhou stranu, Patočka 
zcela jistě strhne čtenáře a ze všech sil 
vyvolává jeho zájem o Platóna, sókra-
tovskou problematiku a vůbec antické 
kořeny našeho současného lidství. No-
votný v nikom lásku k Platónovi nevy-
volá. Je klasickým vzdělancem, jenž 
zájem o  Platóna prostě předpokládá 
coby samozřejmou věc. Patočka o tuto 
zdánlivou samozřejmost naopak svádí 
obdivuhodný zápas.

5. HAVLÍČKOVA IDEÁLNÍ 
INTERPRETACE EUTHYFRÓNA
Havlíček ve své knize o dialogu Euthyfrón 
spojuje silné stránky obou svých domá-
cích předchůdců. V první části (Ideje) 
podává zasvěcený a poměrně soustavný 
přehled o platónském bádání, nakolik se 
v něm do centra pozornosti dostává pro-
blém idejí. Protože se jedná o téma pro 
Platóna jednoznačně ústřední, lze prv-
ních šedesát sedm stran chápat rovněž 
jako obecnější úvod do platónských stu-
dií, jenž nastiňuje hlavní školy, metho-
dologické přístupy, myšlenkové proudy 
a interpretační perspektivy. I když je sle-
dovaná problematika od počátku auto-
rem zcela jasně omezena na otázku idejí, 
nelze podceňovat obecný edukativní 
význam první části Havlíčkovy knihy: 
v českém prostředí od Novotného až do 
současnosti dosud chybí jakýkoli metho-
dologický a obecně kontextuální úvod 
do platónských studií, a to i přes vyso-
kou úroveň, kterou se zejména prostřed-
nictvím České platónské společnosti 

domácímu bádání v tomto oboru po-
dařilo dosáhnout (v neposlední řadě 
i díky celoživotnímu Havlíčkovu úsi-
lí).64 I když tedy Havlíček s řadou před-
stavovaných tendencí a trendů zjevně 
nesouhlasí, dokáže si v přípravné fázi 
udržet rezervovaný odstup a zhodnotit 
nesporné silné stránky alternativní po-
zice.65 Navíc předkládá i stručný nástin 
postupného krystalizování konceptu 
ideje v helénské kultuře. V tomto ohledu 
je tedy Havlíček důstojným nástupcem 
Novotného, čemuž posléze dostojí i ve 
vlastním komentáři ve druhé části, 
kde na mnoha místech dělá zasvěcené 
exkurzy do problematiky antické re-
ligiozity,66 resp. právních, sociálních 
i psychologických aspektů kathartické 
rituální praxe.67  

 Ve druhé části se Havlíček naopak 
ukazuje jako autonomní myslitel, jenž 

64 Pronikavá a  i z  mezinárodního hlediska 
velmi významná studie Vynález věcí ob-
sahuje velmi užitečný úvod, ten je však 
určen pro značně pokročilé čtenáře a vě-
nuje se zejména genezi velmi specifické, 
přísně odborné diskuse ontologické pro-
blematiky, Thein 2008, s. 13–57. Sám Thein 
v  tomto smyslu odkazuje k  obecnějším 
methodologickým a  přehledovým stu-
diím zahraničním, s. 12. Havlíčkova první 
část tedy, vzhledem k tematické blízkos-
ti, může sloužit jako vhodné zaplnění této 
mezery. Kromě domácí produkce se nabí-
zí jediný kandidát z překladové literatury, 
jenž se zabývá problémem platónských 
studií jako takových a  představuje ce-
lou disciplínu v širším kontextu, Realeho 
monumentální dílo. To je ovšem psáno se 
zcela svébytným interpretačním zámě-
rem a  úplně postrádá onu snahu o  ne-
zaujaté zhodnocení dosavadního vývoje, 
jak ji pro nás chvályhodně ztělesnil No-
votný. Reale 2005, s. 21–137.

65 Např. Havlíček 2012, s. 57–60.
66 Havlíček 2012, s. 91–97.
67 Havlíček 2012, s. 82–86.
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po Patočkově vzoru přichází s vlastní 
interpretační perspektivou, jejímž 
prostřednictvím k dialogu přistupuje. 
Touto perspektivou jsou ideje. Havlí-
ček vychází z nepopiratelného faktu, 
že Euthyfrón poskytuje textovou evi-
denci pro tyto otázky: εἶδος a ἰδέα se 
v dialogu nepochybně vyskytují. Toho 
Havlíček využívá k tomu, že zmužile od-
mítá vůbec pochybovat o tom, zda jsou 
tématem dialogu ideje.68 Určitý problém 
nicméně působí fakt, že se v textu tyto 
výrazy vyskytují pouze na počátku,69 
v souvislosti se Sókratovou snahou ob-
jasnit Euthyfrónovi své tázání, které 
má známou methodologicky vybrou-
šenou formu τί ἐστι. Havlíček ovšem 
předpokládá, že se v souvislosti se zbož-
ností mluví nadále až do konce dialogu 
o idejích. Na rozdíl od v literatuře běžné 
diskuse o tom, zda je v textu také dete-
kovatelná nějaká nauka o idejích, Ha-
vlíček přichází s dichotomií vertikálního 
a horizontálního čtení. Zjednodušeně 
řečeno se jedná o methodologické zá-
sady: v případě horizontálního čtení 
interpretace sleduje především lineární 
rovinu argumentace a teze pozitivně za-
stávané jednotlivými postavami.70 Verti-
kální čtení naproti tomu bere na zřetel 
i křivku dramatického napětí a klade si 
otázky poukazující mimo text, jak k au-
torovým záměrům před sepsáním díla, 
tak k možnému rozvinutí v budoucnu.71 

68 Havlíček 2012, s. 65.
69 Konkrétně v  pouhých dvou pasážích 

Euthyphr. 5d a dále 6d–e se třikrát vysky-
tuje výraz ἰδέα a jednou εἶδος.

70 Důsledně horizontální čtení Euthyfróna 
nalezneme nejblíže domácímu prostředí 
u Labuda 2007, s. 81–100. 

71 Havlíček 2012, s. 65–67.

Havlíček zcela jednoznačně preferuje 
čtení vertikální, které mu umožňuje 
plně rozvinout potenciál jeho oblíbe-
ného dramatického čtení. 

Zde je ovšem třeba upozornit na 
doktrinální presupozici, kterou Havlí-
ček vůbec nezmiňuje: i pro horizontální 
čtení – má-li v textu raného dialogu na-
cházet klasickou theorii idejí – platí, že 
musí předjímat budoucí rozpracované 
koncepce. Jinými slovy, musí v zásadě 
sdílet ingresivní interpretaci,72 která na 
základě dialogů s masivní textovou evi-
dencí klasické nauky o idejích (Ústava, 
Faidón, Symposion) rekonstruuje před-
pokládaný doktrinální vývoj, nebo 
dokonce jednotné theoretické pozadí 
dialogů, v nichž tato evidence schází. 
Vzhledem k tomu, že jak čtení prolép-
tické, tak i parainetické a rovněž čtení 
synthetické je mezi zastánci unitárního 
interpretačního přístupu hojně rozšířeno, 
to Havlíček patrně nepokládal za nutné. 
Odhalením tohoto Havlíčkova předporo-
zumění si však lépe uvědomíme, že ani 
jím rozvržené horizontální čtení, ani 
čtení vertikální nejsou nutně spojena 
ani s vykročením mimo text, ani neza-
braňují vyvozovat autorovy záměry. To 
je dáno předcházejícím zaujetím unitár-
ního nebo vývojového (developmentalistic-
kého) interpretačního přístupu. Havlíček 
postupuje jako typický unitarián.73

Havlíčka přitom nezajímá klasická 
theorie idejí, jak ji spolu s jinými uni-
tariány v textu nachází.74 Upozorňuje 
totiž na to, že je přítomna zejména 

72 Kahn 1996, s. 59–65.
73 K tomu viz Boháček 2014, s. 40–42.
74 Havlíček 2012, s. 129.
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v Euthyfrónových formulacích, které 
jsou všechny postupně vyvráceny. Po-
dle Havlíčka to svědčí o tom, že Pla-
tónův názor je jiný.75 Tento názor je 
nicméně možné odhalit vertikálním 
čtením. Tím se dostáváme k zajímavé 
Havlíčkově myšlence, kterou jsme již 
naznačili výše: Havlíček trvá na tom, 
že tématem dialogu jsou ideje, ať již 
to má znamenat cokoliv.76 Vychází 
jinými slovy z přesvědčení, že u Pla-
tóna se až na kontextuálně jasně od-
lišitelné výjimky vždy jedná o termi-
nologické užití, byť by význam mohl 
být pro náš současný filosofický úsus 
poněkud matoucí. Havlíčkův přístup 
místy skutečně může zmást, např. když 
převádí mnohovrstevnaté Novotného 
překlady na unitární filosofický termín 
„idea“, který pak ale v češtině má rov-
něž znamenat to, co vid, tvar, podoba, 
pojmový druh, druh, vzhled, obor či 
rod.77 Jinými slovy, tím, že kopíruje 
řecký originál, Havlíčkova „idea“ neod-
povídá v současnosti běžnému českému 
filosofickému užití termínu „idea“. Ha-
vlíčkovi to umožňuje na terminologické 
rovině připravit půdu pro vertikální 
interpretaci, která Platónovo „vlastní“ 
pojetí idejí bude hledat v sousedství 
koncepce Wielandovy.78 Havlíček tak 
úspěšně „bere vítr z plachet“ letité dis-
kusi mezi platónskými badateli, zda 
v raných dialozích jsou ideje, nebo ne. 
Euthyfrón je podle Havlíčka prvním dia-
logem, kde nepochybně jsou – avšak 

75 Havlíček 2012, s. 66.
76 Srov. pokus o domyšlení Havlíčkova va-

riantního čtení v Hobza 2014, s. 163–166.
77 Srov. Havlíček 2012, s. 10.
78 Havlíček 2012, s. 22–24.

znamenají nakonec úplně něco jiného, 
než co je předmětem zmíněné diskuse.

V Havlíčkově čtení nelze na půdě 
dialogu Euthyfrón rozlišovat mezi otáz-
kou „co je to idea“ a otázkou „co je to 
zbožnost“. Tak jako se Havlíček v prvé 
části pokusil překlenout dichotomii 
αἴσθησις – νόησις, resp. σῶμα – ψυχή, 
resp. αὐτὸ καθ άὑτό – πολλά,79 pokouší 
se při interpretaci vlastního dialogu 
nerozlišovat mezi theoretickou (syste-
matickou) a hermeneutickou (dramatic-
kou) funkcí idejí. V pozadí zřejmě stojí 
zvláštní Havlíčkovo pojetí dialektiky 
jakožto propojující a vzájemně oboha-
cující κόσμησις, směřující k jednomu 
společnému, vzájemným vymezováním 
i umožňováním provazujícímu smy-
slu. V tomto bodě se dotýkáme jistého 
hlubokého a bytostně niterného rysu 
Havlíčkova dialektického přístupu, 
jenž v  jakési intuitivní kongenialitě 
s interpretovaným autorem odhlíží od 
rozdílů a v propojujícím partnerském 
dialogu směřuje k univerzální jednotě, 
jejíž vnitřní δύναμις neustále většího 
a složitěji provazujícího všeobecného 
pořádavého obohacování chápe spolu 
s Platónem jako Dobro. Aleš Havlíček 
zkrátka věřil v „jeden svět“ a každý, 
kdo měl to štěstí být mu nablízku, 
musel vnímat tu neobyčejnou touhu 
a schopnost spojovat, domlouvat, pře-
konávat nepřekonatelné a smiřovat ne-
smiřitelné, velkoryse přehlížet rozdíly 
a nacházet jednotu, na které lze sta-
vět, budovat a zakládat nový, a přesto 
souznící smysl. Filosofická perspektiva 
Aleše Havlíčka byla unitárně ethická, 

79 Havlíček 2012, s. 29–33.
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resp. v antickém smyslu politická. To se 
zásadně projevuje i v jeho interpretaci 
Platónova Euthyfróna.

Havlíček samozřejmě předvede bri-
lantní ukázku horizontálního čtení: 
rozvrhne jasně artikulovanou a v širším 
literárním i kulturním kontextu zasaze-
nou strukturu dialogu80 a podle ní poté 
probíraje jednu Stephanovu stranu po 
druhé předkládá komentář probíhající 
argumentace. Celkem v pěti krocích81  
(Euthyfrónových definicích zbožnosti) 
jsou postupně odmítány mylné či přes-
něji neuspokojivé a nedostatečně zalo-
žené koncepty ideje zbožnosti. I když 
tedy máme co do činění s obdivuhodně 
důkladným „horizontálním“ komentá-
řem, Havlíčkův interpretační zájem je 
samozřejmě jinde: ve vertikálním čtení, 
sledujícím postupný pohyb uchopování 
celé složité problematiky a  propoju-
jící všechny obnažené obtíže do jedné 
projasňující finální perspektivy. To je 
zvláště patrné na tom, že pasáže klí-
čové pro Havlíčkovu vlastní interpretaci 
nejsou součástí strukturou dialogu vy-
mezené „horizontální“ argumentační 
analýzy, ale jsou v komentáři rozptýlené 
na způsob jakýchsi vložených glos či 
interludií, jejichž souvislost není prima 
facie vůbec zjevná.82 

V jádru vertikálního čtení pak na-
cházíme nerozlučně spjaté téma zbož-
nosti a idejí, soustředěné kolem jedi-
ného konceptu nutné provázanosti, ba 

80 Havlíček 2012, s. 68–86.
81 Havlíček 2012, s.  86–91 (předběžná de-

finice), s. 102–106 (1. definice), s. 107–110 
(2. definice), s.  116–118 (3. definice) 
a s. 119–124 (4. definice).

82 Havlíček 2012, s.  95–101, s.  113–116 
a s. 127–131. 

dokonce vzájemné odkázanosti vzorů 
a obrazů, bohů a lidí: bez lidí, kteří ná-
ležitě porozumí sami sobě i svému místu 
v kosmu, a tedy vlastně realizují sókra-
tovskou péči o duši jakožto boho-službu 
(ἀνθρωπίνη σοφία), by bohové nemohli 
realizovat své božství, a nebyli by tedy 
bohy jakožto paradeigmaty (σοφία). 
Ovšem bez bohů by lidé nemohli do-
sahovat Dobra prostřednictvím služby 
nápodobou. Stejná provázanost platí ve 
vztahu idejí a smyslově vnímatelných 
věcí: Havlíčkova unitární interpretace 
tak i v Euthyfrónovi odhaluje dialektiku 
κόσμησις, která je i přes svou bipola-
ritu vždy nicméně orientována vzhůru; 
pro Havlíčka, stejně jako pro Platóna, je 
touto ἀρχή ἀνυπόθετος Dobro.

Protože členění knihy do kapitol 
a statí nijak nereflektuje tuto neobvyk-
lou podvojnost Havlíčkovy interpretace, 
je sama povaha tohoto zvláštního dia-
lektického postupu poměrně netranspa-
rentní a při prvním čtení téměř neodha-
litelná. Při hlubším zamyšlení ale v této 
Havlíčkově dvojí paralelní struktuře vý-
kladu (horizontálního a vertikálního) 
můžeme nacházet ideální propojení 
hlavního odkazu jeho předchůdců v čes-
kém prostředí: „horizontální“ poctivost 
a snahu o důsledně úplné postižení tex-
tově vykazatelného předmětu (Novotný) 
a hluboká, s osobou interpreta a jeho 
životní zkušeností vnitřně rezonující, 
osobitá i  osobně zaujatá, originální 
interpretace, posouvající celý podnik 
do nové dimenze (Patočka). Aleš Havlí-
ček tak ve své vzácné schopnosti spo-
jovat našel svůj obdivuhodný způsob, 
jak sloučit tyto již o sobě dosti vzácné 
kvality.
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6. O ČEM JE EUTHYFRÓN
„Ideálním“ výkonem Aleše Havlíčka tedy 
české prostředí disponuje dostatečně 
podrobným a rozsáhlým komentářem, 
vyvažujícím nezaujatou referenci a de-
skripci s autorskou interpretací. V kva-
litě a  úrovni, které Havlíčkovo dílo 
dosahuje, se s ním ani Patočka, ani No-
votný nemohou rovnat. Ke cti válečnému 
autoru Novotnému je ovšem třeba při-
znat, že Havlíček měl k dispozici celou 
šíři současného bádání a že přece jen 
platónské interpretace a vůbec klasická 
studia učinily značný pokrok; dále je 
třeba připomenout, že pro Novotného 
je Euthyfrón jen střípkem mozaiky a že 
jeho cíle byly přísně střízlivé a věcné. 
V jejich šíři a bohatosti zůstává Novotný 
nedostižnou pomůckou. Patočkovi je 
zase třeba přičíst k dobru, že se věnuje 
Euthyfrónovi na půdě jediné kapitoly 
v rámci celkového záměru představit 
sjednocujícím způsobem českému pro-
středí filosofa Platóna, navíc primárně 
formou přednášek. Havlíček naproti 
tomu měl k dispozici plochu celé mo-
nografie – a i tak si, v duchu preciznosti 
současného bádání, vybral jedno speci-
ficky vymezené prisma, kterým inter-
pretaci celého dialogu nasvítil. 

Jak tedy nyní s touto již dostatečně 
pestrou domácí tradicí naložit, kam dále 
napřít svou badatelskou pozornost na 
poli dialogu Euthyfrón? Na pole idejí 
zcela jistě ne, tam Havlíčkův impo-
zantní výkon zastiňuje i velkou většinu 
interpretací mezinárodních a i erudova-
ností v deskripci lze k němu již jen stěží 
něco zásadního dodat. 

Havlíčkovo čtení je ovšem, jak 
jsem ukázal, nedílně spjato s ingresivní 

interpretací, a tedy s unitárním inter-
pretačním přístupem. Je to jistě plně 
obhajitelný, a navíc značně rozšířený 
přístup, jenž skrze parainetické či alter-
nativně proleptické čtení vlastně usiluje 
o rekonstrukci toho, co si autor myslel, 
když texty psal. Jinou možností, poně-
kud přízemnější a textově evidentnější, 
je naopak zaměřit se na interpretaci 
textů samých, tj. vědomě zůstat v po-
zici čtenáře. V takovém případě těžko 
můžeme předpokládat, že by Platón po 
čtenáři chtěl, aby znal celou jeho filoso-
fii již ve chvíli, kdy většina ještě nebyla 
publikována, nebo – alternativně – když 
většinu z ní ještě vůbec nečetl. Takové 
čtení naopak očekává, že texty musejí 
dávat dostatečně dobrý smysl samy 
o sobě (tzv. autonomie textu), resp. že 
se autor může odvolávat pouze na ty 
texty, které již byly publikovány dříve, 
nebo – alternativně – jen na texty ur-
čené určitému pokroku ve filosofickém 
poznání. Takové čtení nazývám ana-
mnestickým, neboť vychází z methodo-
logické zásady, že je relevantní inter-
pretovat texty pouze s pohledem „zpět“, 
tj. ke starším a elementárnějším dílům, 
a ne (jako v proleptickém i parainetickém 
čtení) „dopředu“, tj. k dílům budoucím 
či náročnějším. V tomto ohledu tedy 
jistě lze předložit alternativní inter-
pretaci vůči Havlíčkově jednoznačně 
unitární perspektivě. 

Na půdě této spíše přípravné stu-
die jistě nelze předložit cokoli, co by 
vznášelo nárok byť i jen na pokus být 
plnohodnotnou alternativou Havlíč-
kovu pohledu. Mohu tedy jen naznačit 
směry, kam by bylo v budoucím bádání 
zapotřebí se podívat. Můžeme navázat 
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na sám závěr Havlíčkovy monografie, 
kde si klade otázku, jak domyslet dosah 
aporeticky končícího dialogu. Unita-
riánské řešení předložil Havlíček. Na-
bízí se jiné? 

Za prvé se lze bez přednáškové exal-
tovanosti vážně zamyslet nad Patočko-
vým pohledem. Pokud bychom skutečně 
přistoupili na pohled, že je odvrhován 
celý komplex náboženství, pak bychom, 
jak nám ukázala pečlivá práce Novot-
ného, tuto radikální pozici nemohli při-
pisovat Platónovi, v jehož filosofii není 
lidové náboženství ani zesměšňováno, 
ani dehonestováno. Snad bychom v tom 
mohli vidět způsob, jak je demaskována 
Euthyfrónova domnělá „moudrost“, ne-
boť opravdu moudří – filosofové – sdí-
lejí univerzální (kosmickou) filosofickou 
víru, prostou tragických rozporů, za-
ložených prapůvodně v lokální povaze 
kultu. To by ale předpokládalo Novot-
ného synthetické čtení nebo již zmiňo-
vanou ingresivní (nebo parainetickou) in-
terpretaci, to vše vposledku založeno na 
Ústavě; vraceli bychom se tedy kruhem 
k Havlíčkovi, podobně jako Euthyfrón. 
Mohli bychom ale též doplnit Patočkův 
pohled o Vlastose a jeho vývojový (deve-
lopmentalistický) přístup, jenž zásadně 
počítá se dvěma radikálně odlišnými 
verzemi Sókrata v Corpus platonicum.83 
Nebyla by pak tato Patočkou zdůrazňo-
vaná radikalita reliktem filosofické po-
zice původního, historického Sókrata? 
Sókratův přítel a učitel Prodikos přece 
ve svém spise Ὧραι předložil promyš-
lenou kritiku tradičního náboženství84 

83 Vlastos 1991, s. 47–49.
84 Scholten 2003, s. 139–143.

a Prótagorás – jeho učitel – byl dokonce 
obžalován z ἀσέβεια stejně jako Sókra-
tés. Nenabízí se zde jednotná filosofická 
linie tří generací učitel–žák?

Druhá možnost spočívá v paralele 
Euthyfrónova pojetí zbožnosti s kon-
ceptem přátelství. Přátelství smrtel-
níků je u Platóna utilitární koncept… 
Bohové přátele nepotřebují a dokonale 
dobří lidé také ne. Stejně tak lze říci, že 
dokonalí lidé by nepotřebovali bohy.85 
Jistě, ale to se přece netýká Euthyfróna, 
jak je z dialogu snad každému jasné. 
Euthyfrón nedosahuje božské moud-
rosti, ba není ani filosofem, a proto by 
neměl zastávat roli arbitra ve věcech 
politických, neměl by se nechat zlákat 
rozumářstvím sofistické reinterpretace 
mythologie86 ani nebezpečnou filopoe-
sií.87 Měl by se naopak vrátit na rovinu 
tradičního, zvykového kultu. Není na-
konec poselství v Euthyfrónu obdobné 
jako v Iónovi?

Tím se dostáváme k možnosti ještě 
radikálnější alternativy: ponechat zcela 
stranou Havlíčkovu unitární perspek-
tivu idejí a vrátit se k Patočkovi. Mé dří-
vější výzkumy raných sokratovských 
dialogů methodou formální analýzy již 
potvrdily,88 že i přes všechnu teatrální 
dehonestaci Euthyfróna Patočka v klí-
čové otázce jako vždy trefil hřebíček 
na hlavičku: v jádru dialogu je nepo-
chybně kritika nábožensko-edukativ-
ního establishmentu, jehož působení 

85 Resp. ne takovéto bohy a ne tímto způso-
bem. Srov. Karfík 2007, s. 102–106.

86 Srov. Špinka 2005, s. 23–25.
87 Ke sporu filopoesie a (pravé) filosofie viz 

Boháček 2010, s. 26–38.
88 Boháček 2014, s. 64–65.
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na mladého Platóna tak melodramaticky 
popsal Novotný.89 Ovšem namísto Patoč-
kovy dryáčnické taškařice vkrádá se cit-
livému čtenáři do tváře tragická vráska: 
jak je možné, že Patočka nevidí tragické 
dilema, které tak velkolepě uchopil 
v Orestei,90 zpracováno na civilní občan-
ské platformě v Euthyfrónovi? Jistěže je 
na rozdíl od Euthyfróna Orestés puzen 
k matkovraždě mj. i principem krevní 
msty a úcty k otci, ale u postav z Anti-
gony už tomu tak docela není: Kreontovo 
dilema v Patočkově interpretaci jako by 
Euthyfrónovi z oka vypadlo!91 Ovšemže 
má Patočka pravdu, že se jedná spíše 
o tragikomedii – ovšem v onom vrcholně 
závažném smyslu, v jakém nám z „ko-
mické“ analogie s Oblaky běhá mráz po 
zádech: U Platóna syn Euthyfrón nedbá

89 Novotný 1948a, s. 20–22 a dále s. 26–32.
90 Patočka 1990, s. 28–34.
91 Patočka, 2004, s. 391–400.

synovské úcty a  lege artis právně bije 
svého otce, u Aristofana syn Feidippidés 
nectně bije holí svého otce Strepsiada, 
protože k tomu byl sveden sofistou Só-
kratem…92 Budoucí interpretace by tedy 
měla vytěžit tuto Platónovu mistrnou 
konstrukci dvojí přísně paralelní tra-
gédie, vybudované na vzájemně prová-
zaném principu převrácené analogie: 
klasickou tragickou perspektivu ztěles-
ňuje Euthyfrón, tragédii Sókratovu pak 
tvoří neschopnost jeho moudrosti roztít 
kruh pouze negativního působení. Tato 
převrácená analogie provází přitom oba 
partnery celým dialogem jakožto pouto 
vzájemné odkázanosti, a tím spojuje 
rozhovor první a poslední slovo. Kruh 
se uzavírá. 

92 Brickhouse – Smith 2004, s. 11.
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ABSTRAKT
Using the backdrop of the analysis 
of Plato’s metaphor of the Divided 
Line, the author wants to 
show the unsustainability of 
the traditional translation of 
the sentence in Plato’s Republic 
at 533c/d. At the transition from 
the third to the forth part of 
the Line, i. e. from the deductive 
(mathematical) dianoia to 
the dialectical noésis, the author 
argues, that it is not appropriate 
to destroy the hypotheses used 
in the deduction, but rather it is 
necessary to take them up again 
and, in the dialectical research, to 
establish which one of them might 
stand and would be able to serve 
in the third part of the Line as an 
axiom and which, on the contrary, 
might have to be destroyed as 
unusable.
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Ve vzpomínce na Aleše Havlíčka, s nímž jsme nad 
touto problematikou strávili nejednu plodnou 
noc.
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Ve svém článku o dvojím druhu 
apriorního poznání, sepsaném v rámci 
transdisciplinárního semináře CTS, 
jehož tématem byl problém matemati-
zace ve vědách,1 jsem se pokusil před-
vést, jak matematika přišla ke svému 
jménu a co toto jméno vlastně původně 
pojmenovává. Své zkoumání jsem 
zaměřil na rozdíl mezi tím, co jako 
mathéma vystupuje v „hodině geomet-
rie“ v Platónově dialogu Menón, a tím, 
co by se v tomto dialogu sice probírat 
mělo, ale k  čemu se Sókratés kvůli 
Menónově netrpělivosti a  naivitě vů-
bec nedostane. Tímto druhým jsou, 
jak známo, ta megista mathémata, tzv. 
kardinální ctnosti, resp. to megiston 
mathéma, idea dobra. Tento nejvyšší 

1 Kůrka, Matoušek, Velický 2011, s. 195–210.

předmět lidského poznání je hlav-
ním tématem Sókratovy řeči v dialogu 
Ústava (505a).

Stejnou měrou jako rozdíl těchto 
dvou předmětů, ba ještě více, mne zají-
malo to, co mají tyto předměty společ-
ného, proč se obojí nazývá mathéma. 
Ukázalo se, že je to tím, že ani jedno 
(opravdové pochopení matematických 
nálezů), ani druhé (opravdové nahléd-
nutí dobra a ztotožnění se s ním v jed-
nání) není něco, co by bylo možno 
vyučovat (didaskein) jako poznatek, 
který lze mechanicky předávat, nýbrž 
k  obojímu lze sice pomocí příslušné 
výchovy (paideia) přivádět, ale ten 
hlavní krok – pochopit, dovtípit se, 
nahlédnout (manthanein), o  co v  tom 
kterém případě jde – musí každý pro-
vést sám za sebe. Když o tom Sókratés 
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mluví žertovně-mytickým způsobem, 
nazývá tento výkon anamnésis: duše se 
rozpomíná na to, co viděla před svým 
vstupem do těla, když jezdila v  prů-
vodu bohů po obloze koldokol hranic 
světa hmotného a měla příležitost po-
zorovat na odvrácené straně svět idejí 
(Meno 246 n., Phaedr. 245 n.). Když 
o tom promlouvá co nejvážněji, jako je 
tomu právě v  Ústavě, neobejde se sice 
bez různých podobenství, ale nazna-
čuje, že to, na co se duše v  anamnézi 
jen nejasně rozpomíná – tedy to, „za 
čím každá duše spěje a  proč všechno 
koná, [… ačkoli jen] tuší, že to jest 
něco velikého, ale nezná jistoty a  ne-
může dostatečně postihnouti podstaty 
toho“ (Resp. 505e)2 –, je možno poně-
kud jasněji spatřit „dialektickým vě-
děním v  oboru jsoucna a  pomyslna“ 
(Resp. 511c).

Nejvhodnější průpravou pro dia-
lektické přibližování se k vrcholnému 
porozumění ideji dobra jsou podle Pla-
tónova Sókrata měřictví a  počty (geo-
metria te kai logismos). Ty jsou totiž 
tím, co „nutí duši obraceti se k onomu 
místu, na kterém jest nejblaženější ze 
jsoucna, jež má duše vším způsobem 
spatřiti“ (Resp. 526e), a  to proto, že 
tato nauka, matematika, „má předmě-
tem věčné jsoucno, a  ne to, co časem 
vzniká a zaniká“ (Resp. 527b). Je to „či-
nitel vedoucí duši k pravdě a způsobu-
jící filosofické myšlení“ (tamt.).

Jakým způsobem to však matema-
tika dělá, jak přivádí duši k dialektice? 

2 Pokud není uvedeno jinak, cituji české 
překlady F. Novotného.

Aby to předvedl, přichází Sókra-
tés se svým známým podobenstvím 
o  úsečce. Jednu část úsečky, říkejme 
jí nižší, představuje universum věcí, 
které lze vnímat smysly, vyšší část za-
stupuje věci inteligibilní, věci, o  kte-
rých lze pouze přemýšlet, které mů-
žeme vidět jedině zrakem své mysli. 
O předmětech oné první oblasti, které 
jsou rozmazané a ponořené v temnotě, 
můžeme mít jen domněnky a  smyš-
lenky. Abychom získali vědění, mu-
síme zapojit rozum a překročit do ob-
lasti předmětů inteligibilních. Jedině 
tam se dostáváme do styku s  něčím 
opravdu jasným a zřetelným.

Přechod k  výuce matematiky je 
zprvu uveden jakýmsi pragmatickým 
důvodem: „jak lze [strážce] vyvésti 
na světlo…? Která by to tedy byla, 
Glaukóne, nauka, jež by táhla duši od 
proměnného dění ke jsoucnu?“ (Resp. 
521c–d). Musí to být něco, co je uži-
tečné i v každodenním praktickém ži-
votě, aby byli strážci ochotni se touto 
cestou vydat. Bude to něco „z  těch či-
nitelů, které pronikají všemi [obory]“ 
(Resp. 522b), tj. „to společné, čeho uží-
vají všechna umění (technai) i všechno 
myšlení (dianoiai) a  vědění (episté-
mai) – čemu se také každý musí přede-
vším učiti (manthanein)“ (Resp. 522c), 
totiž „znalosti čísel a  počtů“ (arith-
mos te kai logismos, Resp. 522c), tedy 
„aby dovedl počítati a vyznal se v čís-
lech […] má-li vůbec býti člověkem.“  
(Resp. 522e)

Strážci, tedy vzdělanci, kteří mají 
v ideální obci vládnout, by však neuží-
vali těchto znalostí správně, říká 
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Sókratés, kdyby se domnívali, že se 
hodí jen „pro kupování a prodávání“, 
jako je používají „kupci nebo kramáři“ 
(Resp. 525c). Toto každodenní užívání 
matematiky je samozřejmě důležité, 
ale hlavním účelem matematických 
studií vzdělanců je „usnadnění ob-
ratu duše samé od proměnného dění 
ku pravdě a  jsoucnu“ (Resp. 525c). 
Pro kupčení a  podobné praktické zá-
ležitosti „by jistě stačila jen malá část 
měřictví a  počtů; ale jest třeba jeho 
větší a dále jdoucí díl, má-li snad ně-
jaký význam pro onen náš cíl, pro 
to, aby usnadnil spatřiti ideu dobra“  
(Resp. 526e). 

Ale vraťme se k  podobenství 
o úsečce. Nižší část inteligibilní oblasti 
obsahuje předměty geometrie, aritme-
tiky a  ostatních exaktních deduktiv-
ních věd, zatímco v druhé se nacházejí 
opravdové ideje. Rozdíl mezi těmito 
dvěma oblastmi je ve způsobu, jakým 
duše v každé z nich postupuje. V oboru 
matematickém vychází z  hypotéz, 
které bere za axiomy a vyvozuje z nich 
logické důsledky. Sókratés nazývá 
tuto proceduru dianoia, vyvozování. 
Ale s  tímto vyvozováním je problém. 
Matematici

„[…] předpokládají při každém po-
stupu liché a  sudé, tvary, trojí druh 
úhlů a  jiné věci s  tím příbuzné; mys-
líce si, že tyto pojmy znají, učiní si je 
předpoklady a  nepokládají již dále za 
potřebno je dokazovati ani sobě, ani ji-
ným, jako by šlo o věci každému jasné, 
nýbrž počínajíce od nich, probírají 
hned věci další a  nakonec přicházejí 

rovnou k tomu, co si byli učinili cílem 
svého zkoumání.“ (Resp. 510c)

Dokud duše setrvává v  této části 
úsečky, „nemůže vystoupiti výše nad 
ty předpoklady“ (Resp. 511a), nemůže 
si být jista, že její hypotézy jsou oprav-
dovými axiomy, tj.  že opravdu stojí za 
to, aby byly užívány jako principy pro 
dedukci.

V  nejvyšší části úsečky postupuje 
duše úplně jinak než pomocí dedukce. 
Sókratés říká:

„[…] Druhým tedy úsekem pomy-
slného oboru rozuměj, že myslím to, 
co chápe (haptetai) rozum (logos) sám 
pomocí dialektiky, maje své předpo-
klady (hypotheseis) ne za počátky, ný-
brž za předpoklady v  pravém smyslu, 
jako za výstupky (hypobaseis) a výcho-
diště (hormas), aby došel až po to, co 
jest bez předpokladů, k počátku všeho 
(epi tén tou pantos archén), a  pak aby 
chopě se toho (hapsamenos autés) zase 
nazpět sestupoval až ke konci, drže se 
(echomenos) toho, co s tím souvisí (tón 
ekeinés archés echomenón), neužívaje 
přitom ku pomoci docela žádného jevu 
smyslového, nýbrž idejí samých o sobě 
a  jejich vztahů, a  tak končil v  ideji.“ 
(Resp. 511b–c)

Výsledkem tohoto postupu je pravé 
vědění, epistémé. Dialektický postup 
je zde připodobněn horolezeckému 
výstupu – patrně ven z jakési jeskyně, 
o  které bude řeč až o  stránku dál, 
na začátku 7. knihy. Podobenství je 
umožněno významovou a  tvarovou 
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podobností slov hypothesis = předpo-
klad a hypobasis = výstupek, kterého je 
možno se při výstupu chytit, opěrka pod 
nohu. Zdánlivé, nedostatečně pevné 
výstupky, které výstup neumožňují, 
se vydrolují a padají do propasti = ne-
vhodné hypotézy jsou při dialektickém 
zkoumání, v  sókratovském rozhovoru 
(elenchos) odstraňovány. Jestliže to, 
od čeho se při zkoumání vyšlo, a celá 
významová souvislost, která umožnila 
vystoupat až k  něčemu, co duše bez-
prostředně nahlíží (noei) okem (nús) 
svého rozumu (logos), znamená to, že 
použité hypotézy byly dobré, a celá vý-
znamová souvislost je tedy zakotvena 
v dobru. To, od čeho jsme vyšli jako od 
hypotézy, získalo status ideje. A znovu 
zopakujme: nebylo toho dosaženo de-
duktivním důkazem, nýbrž pomocí 
dialektiky.

Pasáž o  přechodu od matematiky 
k  dialektice v  7. knize na začátku pa-
sáže Resp. 533c je třeba chápat v  sou-
vislosti s pasáží právě citovanou. I zde 
vede cesta z  oblasti věcí smyslových 
vzhůru k  oblasti idejí skrze oblast 
vědy, jmenovitě skrze oblast matema-
tiky. Říká se zde téměř totéž jako na 
místě Resp. 510c. A právě tady bychom 
očekávali, že bude naznačeno, jak ma-
tematika přivádí k  dialektice. Když si 
však pasáž přečteme, nabudeme spíše 
dojmu, že matematika je něčeho tako-
vého naprosto neschopna:

„[…] co pak se týče zbývajících 
[oborů poznání], o kterých jsme pra-
vili, že se poněkud dotýkají [opravdo-
vého, neměnného] jsoucna, geometrie 

a věd s ní souvisejících, vidíme, jak se 
jim jenom ve snu cosi zdá o  jsoucnu, 
ve skutečnosti však nejsou schopny 
ho spatřiti, dokud nechávají nedotčeny 
stát předpoklady [zvýraznil ICH], kte-
rých užívají, nemohouce jich vědecky 
odůvodniti (logon didonai). Neboť 
komu jest počátkem to, čeho nezná, 
a  konec i  části střední má spleteny 
z toho, čeho nezná, jak by bylo možno, 
aby soulad takových složek stal se kdy 
věděním?

Nijak, odpověděl [Glaukón]. 
Nuže, děl jsem, jedině dialektická 

metoda odklizujíc předpoklady [zvýraz-
nil ICH] bere se touto cestou k samému 
počátku, aby byl upevněn [zvýraznil 
ICH] (… hé dialektiké methodos moné 
tauté poreuetai, tas hypotheseis anai-
rousa, ep’autén tén archén, hina bebaiósé-
tai); ona jemně táhne za sebou duševní 
zrak zabořený v  pravém slova smyslu 
do jakéhosi barbarského bahna (en 
borboró barbarikó) a vyvádí jej vzhůru 
užívajíc pomoci a spoluvůdcovství těch 
oborů, o kterých jsme vyložili.“ (Resp. 
533c–d)

Matematika je zde charakterizo-
vána jako činnost, která se sice „po-
někud“ jsoucna dotýká, tj.  má co dě-
lat např. s  ideálními geometrickými 
útvary, ale nechává nedotčeny stát 
předpoklady, z  kterých při svém po-
stupu vychází jako z počátků, z nichž 
vyvozuje své poznatky. V řeckém textu 
se doslova říká, že tyto hypotézy „ne-
chává nepohnuty“ (akinétús eósi), že 
s  nimi neprovádí žádný myšlenkový 
pohyb, který by umožnil rozhodnout 
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o tom, zda jsou tyto hypotézy opravdu 
platné („komu jest počátkem to, čeho 
nezná“). Různé hypotézy se pak při 
vyvozování kombinují („konec  i části 
střední má [matematika] spleteny 
z  toho, čeho nezná“), a  protože jsou 
to pořád jen nejisté hypotézy, není 
možné, „aby soulad takových složek 
stal se kdy věděním“.

Jestliže nyní Sókratés řekne, že 
dialektika odklizuje (anairúsa) před-
poklady, které matematika a vědy s ní 
související nechávají nedotčeny stát, vy-
padá to podle další části věty, jako by 
právě ony byly tím „barbarským bah-
nem“, z  kterého je zapotřebí duši vy-
táhnout, aby mohla popatřit na sám 
počátek, tedy patrně na ideu dobra. 
S tím je ovšem ve frapantním rozporu 
to, co se praví v poslední části téže věty. 
Jak mohou dialektice při vytahování 
duše z bahna pomoci „obory, o kterých 
jsme vyložili“, totiž právě matematika 
a vědy s ní související, když právě ony 
jsou tím těžkým, stojatým, nehybným 
bahnem, protože – znovu zopakujme – 
nechávají stát své hypotézy a dialektika 
je musí odklízet.

Domnívám se, že problém je v tomto 
odklízení. Řecký text zní:

„[…] hé dialektiké methodos moné 
tauté poreuetai, tas hypotheseis anairúsa, 
ep’autén tén archén, hina bebaiósétai 
[…]“ (Resp. 533c)

Aby nebyla narušena rétorická 
souvislost výkladu, musí tato Sókra-
tova replika vybít napětí, které se 
nahromadilo v  předchozím výkladu, 

kde velevážená věda matematická byla 
předvedena jako něco, co žádné vědění 
neobsahuje. „Odstraněním hypotéz“ 
se sice napětí vybije, ale důstojnost 
matematiky se, jak jsme viděli, neza-
chrání. Domnívám se, že ono napětí je 
možno vybít jinak, a to tak, že se záro-
veň naznačí, jak matematika přivádí 
k  dialektice: matematika si vynucuje 
přechod k dialektice jako k disciplíně, 
která už nebude matematická, ale 
bude si vědět rady s  matematickými 
hypotézami. Navrhuji proto přeložit 
větu takto:

„[…] jedině dialektická metoda 
znovu zdvihajíc předpoklady (tas hy-
potheseis anairúsa) [tj. znovu uvádějíc 
do pohybu, činíc předmětem zkou-
mání hypotézy, které dianoia nechává 
nedotčeny] bere se [s  nimi] touto 
cestou k samému počátku, aby se do-
sáhlo [jejich] upevnění (hina bebaió-
sétai – lépe: hina bebaiósóntai) […]“  
(Resp. 533c).

Tím, že dialektika nebude hned 
na začátku své činnosti odklizovat 
matematické hypotézy z  cesty, nýbrž 
poučena matematikou o  jejich smyslu 
ujme se jich a bude se je snažit opravdu 
poznat, zachrání pro matematiku sta-
tus vědění.

Zde mám za to, že je třeba expli-
citně doplnit něco, co Sókratés neříká, 
ale silně naznačuje mezi řádky: po-
dobným způsobem jako nás některé 
situace v  oblasti věcí smyslových nutí 
počítat, tedy přecházet do oblasti 
předmětností matematických a užívat 
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vyvozování (dianoia), abychom smy-
slovým věcem porozuměli a  zvládali 
je, tak nás dianoia, když tedy není s to 
vydat počet o pravdivosti svých hypo-
téz, nutí postupovat vzhůru do oblasti 
dialektiky.

Můj návrh se tedy od překladu 
Františka Novotného liší ve dvou mís-
tech. První se týká chápání a překladu 
participia anairúsa, druhé problemati-
zuje předmět slovesa bebaiósétai.

Participium anairúsa je odvozeno 
od slovesa anaireó. Jak slovník Lepa-
řův, tak Liddle & Scott uvádějí, že jeho 
první a  základní význam je „zvedat“. 
To je ovšem také etymologický vý-
znam složeniny vytvořené ze základu 
haireó a  předpony ana. Až teprve 
druhý význam tohoto slova je „od-
stranit“, což je celkem pochopitelné, 
neboť chci-li něco odstranit, musím to 
napřed zvednout. Překlad, který navr-
huji, tedy není v rozporu se slovníko-
vým významem.

Pokud jde o  výraz hina bebaiósé-
tai, nedovedu pochopit, proč by mělo 
být úkolem dialektiky „upevňovat po-
čátek“. Proč by bylo zapotřebí upev-
ňovat počátek, tedy ideu dobra, která 
je přece právě to jediné nejpevnější? 
Upevňovat ji by přece znamenalo de-
dukovat ji z něčeho ještě pevnějšího – 
ale nic takového přece už Platón nemá 
k dispozici.

Zatímco Novotného překlad anai- 
rein jako „odstranit“ se zdá být ve 
shodě se všemi moderními překlady, 
druhé problematické místo je překlá-
dáno různě. Z téhož důvodu jako No-
votného musíme odmítnout i Jowetta, 

který nejenže odstraňuje hypotézy, 
nýbrž podobně jako Novotný upev-
ňuje „základ dialektiky“, tedy ideu 
dobra:

Then dialectic, and dialectic alone, 
goes directly to the first principle and 
is the only science which does away with 
hypotheses in order to make her ground 
secure […]3 – Dialektika a  pouze dia-
lektika postupuje přímo k  prvnímu 
počátku a  je jedinou vědou, která od-
straňuje hypotézy, aby upevnila svůj 
základ.

Rovněž standardní překlady do 
němčiny odstraňují hypotézy a  upev-
ňují počátek:

Also das dialektische Verfahren 
allein […] schreitet auf diesem Wege, 
die Voraussetzungen aufhebend, zum 
Anfange selbst, um ihn fest zustellen 
[…]4 – Dialektiktická metoda tedy je-
diná kráčí touto cestou, odstraňujíc 
hypotézy, k  samému počátku, aby ho 
upevnila.

Nebo:

[…] das wissenschaftliche Verfah-
ren der Dialektik allein steigt, unter 
Aufhebung der anfänglich aufgestell-
ten Voraussetzungen, zum Urgrunde, 
damit er dann unerschütterlich fest-
steht […]5 – Vědecká metoda dialektiky 

3 Překlad Paula Shoreyho citován z Platón 
1996.

4 Platón 1881, s. 127. 
5 Platón 1940, s. 277.
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jediná stoupá, odstraňujíc předpo-
klady na začátku přijaté, k prazákladu, 
aby stál neochvějně pevný. 

Pokud jde o  druhé místo, existují 
překlady, které se upevňování po-
čátku vyhýbají, jako například Richard 
Robinson:

[…] the dialectical method alone 
proceeds in this way, destroying the 
hypotheses, to the very beginning, in 
order to obtain confirmation.6

Zdá se, že Robinson chce odstraňo-
váním hypotéz pomoci upevnit dialek-
tickou metodu. Podobně činí ve svém 
slavném latinském překladu z 15. sto-
letí Marsilio Ficino:

Dialectica vero sola, sublatis7 supposi-
tionibus omnibus, ad ipsum principium 
ut compertum habeat, pergit […] – Dia-
lektika opravdu jediná, odstraňujíc 
všechny hypotézy, postupuje k samému 
počátku, aby měla pevnost.

Naproti tomu C. E. Ch. Schneider, 
pozdější editor Ficinova překladu, tuto 
osudnou větu úplně předělal. Hypotézy 
neodstraňuje, nýbrž přivádí je k  po-
čátku, což by snad souhlasilo s mou hy-
potézou. Nejasné u něho zůstává, čemu 
je dodávána pevnost:

6 Robinson 1970, s. 160.
7 Sublatio – 1) Erhebung, Aufschlag im 

Takte; 2) Aufhebung, Vernichtung; 
 Sublatus – part. perf. pass od tollo – 

überhebend, hochfahrend, stolz;
 Tollo – heben, aufheben 1) in die Höhe; 

2) wegnehmen, entfernen, vernichten.

Sola disserendi ratio [i.e., dialectica] 
hac via procedit, suppositiones ad ipsum 
principium extollens,8 ut firmas reddat 
[…]9 – Jedině rozlišovací rozum, tj. dia-
lektika, postupuje takovou cestou, že 
hypotézy vyzvedá k  samému počátku, 
aby dodala pevnost.

Nejstarší dostupná interpretace 
tohoto sporného místa je v komentáři 
k  Ústavě, který napsal Proklos. Ten 
převyprávěl Platónův text takto: 

[…] moné de dialektiké ep’autén 
hormómené tén archén anairei tas hy-
potheseis, heós an heuré tén mé hútós 
úsan archén hós hypothesin, alla’ontós 
anhypotheton [...]10 – Jediná dialektika, 
spěchajíc za samým počátkem, odstra-
ňuje hypotézy tak dlouho, dokud nena-
jde počátek, který není něčím na způ-
sob hypotézy, nýbrž který je skutečně 
nepodmíněný.

Problém s  upevňováním obešel – 
spěchá k  nepodmíněnému počátku. 
Pokud jde o  odstraňování hypotéz, 
nestará se o rétorickou návaznost věty 
na předchozí úvahu o  nedostačivosti 
matematiky, nýbrž myslí si, že Sókra-
tés  zde přímo přechází k  popisu dia-
lektické metody. 

Nejzajímavější a  pro mou hypo-
tézu poněkud svědčící je James Adam, 
který sice rovněž nakonec odstraňuje 

8 Extollo – herausnehmen, in die Höhe 
heben, aufrichten, emporrichten; vý-
znam „odstraňovat“ je zde patrně před-
ponou ex úplně potlačen.

9 Platón 1877, s. 137.
10 In Plat. Rep., 1.283.8–11.
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hypotézy, ale ve svém standardním 
vydání Platónovy Ústavy nás infor-
muje, že i  když ve všech rukopisech 
čteme anairúsa, někteří editoři – 
zprvu včetně Adama samého – opra-
vovali toto slovo a nahrazovali je slovy 
anagúsa, anaferúsa či aniúsa, která 
všechna znamenají „vést vzhůru“, 
„zvedat“, nemají však druhý význam 
„odstraňovat“. Nicméně Adam nako-
nec píše: „Další zkoumání Platónovy 
‚hypotetické metody‘ mne přesvědčilo, 
že znění a  interpunkce pařížského 
rukopisu A  je správné.“11 Pokud jde 
o slovo anairúsa, nedomnívám se, že by 
je bylo třeba v řeckém textu nahrazo-
vat. Prostě si zde podržuje svůj první 
význam. Je ovšem pravda, co říká 
Adam ve výše zmíněném komentáři 
o slovesu anaireó, že totiž „toto slovo je 
často užíváno ve spojitosti s eleatskou 
dialektikou, kterou Platón dále rozvíjí, 
když provádí svou analýzu založenou 
na hypotéze.“12 Zajisté. Odstraňová-
ním, či přímo rozbíjením hypotéz se 
zde míní to, že Sókratés v  rozhovoru 
s  partnerem zkoumá přijatou hypo-
tézu a  vyvozuje z  ní důsledky, které 
nakonec vedou k  aporii. Takovou hy-
potézu je pak třeba opustit. Musí být 
tedy odstraněna. Ale o to zde, jak jsem 
se snažil ukázat, ještě nejde.

11 „Further investigation into Plato’s  ‘hy-
pothetical method’ has now convinced 
me that the reading and punctuation of 
Paris A represent the truth.“ (Adam 1902, 
s. 191)

12 „The word is often used in connexion 
with the Eleatic dialectic of which Pla-
to’s hē ex hypotheseōs analysis is a de-
velopment.“ (Adam 1902, s. 191)

Vidíme tedy, že zde opravdu byly 
pokusy porozumět onomu místu jako 
návodu zvednout hypotézy a  vést je 
k  ideji dobra, upevnit je, aby byly 
dobré, tj. pokusy vyhnout se „nutnosti“ 
překládat ono místo jako „odstraňo-
vání hypotéz“. 

Ze žádného z  překladů nepřevez-
meme tedy „odstraňování hypotéz“. 
Z  Robinsonova překladu přebíráme 
pouze vtipně vyřešený překlad konce 
věty (hina bebaiōsētai – in order to 
obtain confirmation – aby se dosáhlo 
upevnění), který nechává do jisté míry 
otevřeno, co má být upevněno, a  tuto 
elipsu, kterou jsme snad oprávněni 
vidět i  v  Platónově textu, doplňujeme 
v hranatých závorkách (jejich – tj. hy-
potéz). Myslím, že s  neosobním hina 
bebaiósétai – „aby se dosáhlo upev-
nění“, je moje interpretace kompati-
bilní, i  když by jistě bylo příjemnější, 
kdyby v řeckých rukopisech byl plurál: 
hina bebaiósóntai. 

Teprve v takovéto interpretaci dává 
také smysl to, co je psáno dále (Resp. 
533d). Jestliže jedinou cestou, jak za-
jistit deduktivním vědám vědeckost, 
je dialektika, pak je jasné, že jich bude 
při tomto zajišťování zapotřebí. Bez je-
jich „pomoci a spoluvůdcovství“ se dia-
lektika neobejde. Jejím úkolem je, jak 
jsme řekli, znovu rozhýbávat hypotézy, 
které matematika nechala nedotčeny 
stát, a jít s nimi směrem ke skutečnému 
počátku (poreuetai ep’autén tén archén), 
aby – pokud si to zaslouží – bylo dosa-
ženo jejich upevnění. Tento postup, 
který byl ve výše citované pasáži (Resp. 
511b–c) připodobněn vydrápávání se 
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z  jeskyně, je zde vykreslen jako za-
chraňování tonoucího z  bahnitého 
močálu. Jestliže při interpretaci oné 
pasáže jsme ke konci doplnili, že je 
třeba „vystoupat až k něčemu, co duše 
bezprostředně nahlíží (noei) okem 
(nús) svého rozumu (logos)“, říká se 
to zde, na místě Resp. 533d, doslovně: 
dialektika zde „jemně táhne za sebou 
duševní zrak zabořený v pravém slova 
smyslu do jakéhosi barbarského bahna 
a vyvádí jej vzhůru“.

Barbarským bahnem – Platón si 
neodpustí zvukomalebnou ozdobu en 
borboró barbarikó – se zde myslí naivní 
(= nevzdělané, barbarské) užívání vše-
lijakých libovolných, nijak nekontrolo-
vaných hypotéz k vyvozování domněle 
vědeckých poznatků. Bylo zvykem, 
jak čteme, nazývat tyto obory vědami, 
ale pokud jejich principy zůstávají 
hypotézami a  ještě nejsou upevněny 
dialektikou, „potřebují jiného jména, 
silnějšího než mínění, slabšího však 
než věda“ (Resp. 533d). A uvědomme si 
ještě jednou: jak by dialektika mohla 
poskytnout tuto pomoc a za spoluvůd-
covství těchto „věd“ upevnit jejich hy-
potézy, pokud si to zaslouží (axioó), 
kdyby je všechny šmahem hned na za-
čátku dialektického zkoumání odstra-
nila? Odstraňovat je přece zapotřebí 
pouze ty hypotézy, které se v  dialek-
tickém zkoumání neosvědčí, které dia-
lektickou zkoušku (exetasis, elenchos) 
nevydrží.

Je tedy zřejmé, že v  pasáži Resp. 
533c–e má Sókratés stále ještě na my-
sli třetí část úsečky a  její epistemický 
status, a to v porovnání s dialektikou. 

Teprve po další replice (534a), v níž su-
marizuje obsah podobenství o úsečce, 
názvy jejích segmentů a  příslušných 
předmětů, zobecňuje to, co bylo nazna-
čeno v souvislosti s matematikou:

„Tedy také nazýváš dialektikem 
toho, kdo při každé věci postihuje dů-
vodný smysl její jsoucnosti (ton logon 
hekastú lambanonta tés úsias)? A o tom, 
kdo to nedovede, řekneš, že nemá 
o  té věci rozumového vědění (nús)?“  
(Resp. 534b)

Potvrzuje se zde tedy, co bylo na-
značeno již v  uvedeném podobenství 
o  horolezectví (Resp. 511b–c) a  v  po-
dobenství o bahnu (Resp. 533d): logon 
lambanein nebo logon didonai nezna-
mená podat definici, nýbrž srozumi-
telně formulovat to, co bylo bezpro-
středně nahlédnuto jako samo-zřejmé, 
jako bez dalšího pravdivé. Toto dialek-
tické úsilí cílící za dobrem je ovšem 
velmi těžký a urputný zápas. Je to však 
bitva, kvůli které jedině stojí za to žít, 
či lépe, která jediná je opravdovým 
bdělým životem: 

„Nuže tedy, i  s dobrem je tomu 
právě tak; kdokoli by nedovedl ideu 
dobra ode všeho ostatního úsudkem 
odloučiti (afelón < afaireó) a  vymeziti 
(diorisasthai tó logó) a  neuměl jako 
v  bitvě raziti si cestu všemi námit-
kami (elenchón), snaže se vésti důkazy 
nikoli na základě zdání, nýbrž po-
dle skutečnosti (kat’úsian elenchein), 
a  takto se pohybovati v  celém tomto 
prostředí pevným soudem (aptóti tó 
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logó), o takovém člověku jistě řekneš, 
že nezná ani dobra samého o sobě, ani 
žádného jiného dobra, nýbrž dosa-
huje-li vůbec nějakého jeho obrazu, že 
ho dosahuje míněním, a  ne věděním, 

že tráví tento nynější život ve snách 
a  v  dřímotě, a  dříve, než se zde pro-
budí, že přijde do Hádu a  usne na-
dobro.“ (Resp. 534b–c)
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ABSTRAKT
The aim of the article is 
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* Mnohé myšlenky otevřené v  tomto textu za 
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PLATÓN MEZI SMRTÍ 
A AKCENTACÍ AUTORA
Zdá se pozoruhodné, že filosofická 
tradice nazvaná učebnicemi jako fran-
couzský postmodernismus nebo post-
strukturalismus, s  čelnými autory, ja-
kými byli badatelé s  velmi odlišnými 
přístupy i  výsledky svých zkoumání 
jako M. Foucault, J. Derrida, R. Barthes 
nebo G. Deleuze, která programově vy-
hlásila „smrt autora“,1 často zacházela 
s  Platónovým korpusem paradoxně 
jako s  Autorem par excellence. Jinými 
slovy, až na některé výjimky (jako 
J. F. Lyotard a do jisté míry J. Derrida 
a  J. Kristeva), často pojímala Platóna 
jako soudržný korpus textů zastoupený 

1 Jmenovitě M. Foucault a  R. Barthes, 
ale v  jistém ohledu „zmnožení autorů“ 
i G. Deleuze a F. Guattari.

autoritou, které lze přisoudit velmi 
různorodá témata převzatá často 
z  učebnicového výkladu platonismu 
než z  konkrétního čtení samotného 
textu.2 Ve francouzské filosofii šedesá-
tých a  sedmdesátých let tak častokrát 

2 Jako je například Derridovo časté zto-
tožňování karteziánské metafyziky s an-
tickou pod hlavičkou „metafyziky pří-
tomnosti“, srov. Irwin 1997; pro kritiku 
Derridovy dekonstrukce Platóna srov. 
Sweetman 1999; na „fenomenologické“ 
analogie mezi diskusí o diferenci v Plató-
nově Parmenidovi a  Derridově koncepci 
ukazuje Wheeler 1999; srov. také obsáh-
lé pojednání o  Derridových interpreta-
cích antiky v  Leonard 2010. Pro subtilní 
rozbor platonismu viz Lloyd 2013, srov. 
Greene 1953; pro otázku mnoha platonis-
mů a jejich „poměřování“ viz Notopoulos 
1935. Někteří soudobí interpreti Deleuze 
tak dokonce Platónovu „tělu“ přisuzují 
kompulsivní potřeby, srov. Fišerová 2011, 
s. 669.
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Platón stál vedle Hegela (resp. jeho 
sartrovské interpretace3) jako veřejný 
nepřítel číslo jedna pro svoje údajné 
(logocentrické, fonocentrické a  falo-
centrické) nepřátelství namířené vůči 
básníkům, malířům, obrazům, hra-
vosti, ženám a  pluralismu. Pokud se 
v  různorodém celku, kterému se říká 
francouzská poststrukturalistická filo-
sofie, tyto tendence objevovaly, velkého 
ohlasu se jim dostalo později v  rámci 
recepce těchto východisek ve Spoje-
ných státech.4 Pozoruhodné je, že se 
tak stalo právě v  rámci tradice, která, 
pokud nic jiného, přinesla do filosofic-
kého uvažování důsledný ohled na to, 
čemu říkáme text, kdy oproti klasické 
filologii a  hermeneutice se radikálně 
postavila proti pojetí dějinného sub-
jektu jako interpretační záruky aktu 
čtení textů z historie filosofie a do velké 
míry nietzscheánsky5 radikalizovala 
otázku po konstrukci tohoto aktu a ré-
torické kompozici filosofických textů, 
čímž otevřela problémy, se kterými 
standardní výklady antických textů do 
té doby nepracovaly (nebo sporadicky). 
Vedle textů tradiční filosofické filologie 
a  historické komparativní antropolo-
gie, jako jsou např. práce J. P. Vernanta 
a M. Detienna, zde máme na mysli např. 
Derridův slavný rozbor „Platónovy lé-
kárny“, Deleuzovu svébytnou interpre-
taci stoiků nebo analýzu hermeneutiky 
subjektu v  antice a  raném křesťanství 
M. Foucaulta. V tomto textu se budeme 
věnovat dvěma do velké míry odlišným 

3 Jakožto dualistické ontologie, srov. 
Descombes 1995, s. 55.

4 Thomson 2009, s. 123.
5 Srov. Roreitner 2010, s. 51-52.

přístupům k rozumění Platónovým tex-
tům. Je to na jedné straně originální, 
na druhé straně poměrně násilná De-
leuzova interpretace Platónovy dialek-
tiky spojená s  otázkou bytí simulakra 
( fantasma) v  Logice smyslu a  dále Lyo-
tardova snaha ukázat platónské texty 
jako typ specifické (literární a  filoso-
fické) rétoriky.

LOGIKA SMYSLU: TEXT, 
KTERÝ ZAPOMNĚL NA TO, ŽE JE  
ZDE „TEXT“
Jaká je tedy logika smyslu některých 
Platónových dialogů? Takřka v samot-
ném závěru Logiky smyslu, totiž v  pří-
loze, formuluje Deleuze některá obecná 
východiska, jak rozumět platónským 
textům.6 Prvně je třeba říci, že v tomto 
textu nepracuje s  žádnou formou his-
toriografie (jakýmkoliv externalistic-
kým ohledem na kulturní historii, ze 
které Platónovy texty vyrůstaly7), tedy 
ani s nějakou myšlenkou vývojové hy-
potézy Platónových myšlenek; jeho pří-
stup není ani tradičně hermeneutický, 
je mu vlastně jedno, co přesně si Platón 
myslel a kdy si to myslel, a dokonce jestli 
texty, které čte, napsal Platón (jako je 
tomu v  případě Deleuzovy interpre-
tace dialogu Hippias větší8 v  textech  

6 Pro téměř nekritický rozbor této Deleu-
zovy pasáže srov. Smith 2012, s. 3–26, pro 
vztah Deleuze a  sofistů srov. Flaxman 
2012, s. 115–180.

7 Rozbor těchto fenoménů v  rámci De-
leuzovy „geofilosofie“ (řecký filosofický 
prostor byl organizován okolo pojmů 
autochtonia, filia a doxa) však lze nalézt 
v Deleuze 1998, s. 136.

8 Deleuze 2013, s.  145–146, k  otázkám au-
tenticity dialogu srov. Grube, 1926; Bohá-
ček, 2012.



71M ARTIN ŠVANTNER
TEXTY, KTERÉ CHTĚLY PŘEKONAT ŘÁD SVÉHO SVĚTA: K DELEUZOVĚ DIALEKTICKÉ INTERPRETACI PLATÓNOVY RÉTORIKY

14/2015

Nietzsche a filosofie a  v Diferenci a opa-
kování). Dále poměrně spolehlivě igno-
ruje dialogičnost a dramatickou stavbu 
daných textů. Tyto charakteristiky 
jdou ruku v ruce s představami, které 
máme o  strukturalistickém „čtení“ 
vlastně většiny kulturních artefaktů 
(ať už monumentů nebo dokumentů). 
Deleuze v  tomto textu vystupuje, 
s nadsázkou řečeno, jako pokantovský 
strukturalista – nezajímá jej „nepsaná 
nauka“, jelikož si píše vlastní. Masa 
textů je před námi připravena na exe-
gezi (i přes její veškeré proklamované 
odmítání) a nabízí svoji empiricky za-
koušenou mnohoznačnost tomu, aby-
chom vytvořili nějaký model.9 Plató-
novy dialogy můžeme brát jako celek 
a  v podstatě ignorovat jejich samotné 
dělení podle problematiky, kterou 
obsahují.10 V  tomto případě se jedná 
o  modelový platonismus, tedy model 
Deleuzova Platóna, resp. jeho dialek-
tiky, která v  Deleuzově čtení de facto 
představuje jiný typ dialektického 
myšlení, než které analyzuje u stoiků, 
jehož intepretace není předmětem to-
hoto textu. Jaké jsou hlavní linie této 
interpretační strategie? 

Deleuze začíná analýzu rozborem 
nietzscheovského motivu převrácení 
platonismu, který již zde do velké míry 
indikuje dějinně filosofickou představu 
platonismu jakožto koherentní syste-
matické filosofie stvořenou autorem 

9 Srov. k  tomu Descombovu interpre-
taci Serresova pojetí strukturalismu 
a  Deleuze jako pokantovského filosofa 
v  Descombes, 1995, s.  87–89, 147; srov. 
Serres, 1968, s. 32–33.

10 Jak v tomto směru kritizuje Deleuze No-
tomi, 1999, s. 6–8.

v jakémsi jednotném aktu, celek, který 
je možné vzít a převrátit. Co je to pak 
ono převrácení? Nejprve nikoliv při-
takání jednomu ze dvou světů, které 
údajný platonismus redukovaný na 
dualistickou ontologickou tezi rozvr-
huje, totiž tezi světa jevů a světa esencí, 
ale celkové opuštění této perspektivy. 
Pokud bychom argumentovali z  pozic 
tzv.  vývojové hypotézy Platónových 
dialogů, je Deleuzův přístup vzhledem 
k jeho postupu přinejmenším diskuta-
bilní.11 Totiž to, co je někdy nazýváno 
jako „střední platonismus“, tedy texty 
jako Ústava, Symposion nebo Gorgiás, 
které mohly být napsány po Sókratově 
smrti a vyznačují se zřejmě nejsilnější 
tendencí k formulaci „nauky o idejích“, 
Deleuze šmahem přidává pod velkou 
hlavičku „mezi jevením a esencí“ spo-
lečně s  tzv.  pozdními dialogy. Tyto 
dialogy (ať už jsou doopravdy pozdní, 
či nikoliv), jako je Timaios, Kritias, So-
fistés, Politikos, Filébos, Zákony a disku-
tabilně Faidros a Parmenidés z hlediska 
struktury, vystupování figury Sókrata 
(který je např. v  Sofistovi „nahrazen“ 
Hostem z  Eleje12), kritiky toho, co 
je v  některých „středních“ dialozích 
představeno jako nauka o  idejích, vy-
kazují s  tím, co Deleuze přebírá jako 
platonismus, značné rozdíly. Ironicky 
poznamenáno, Deleuze je zde ten, kdo 
autoritativně vytváří „smíšený stav“. 
Základní problém, které se pojí s touto 

11 Stejně jako je diskutabilní Platónovi při-
suzovat takto naivní dualismus, srov. Ha-
vlíček 2012, s. 9.

12 Tradiční argumentaci v tomto směru (ko-
lik Sókratů lze v  Platónovi naleznout) 
představuje Vlastos 1991, srov. Havlíček 
2012, s. 8.
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perspektivou platonismu před textem, 
shrnuje A. Havlíček: totiž, i  když se 
často hovoří o  Platónově teorii idejí, 
samotné ideje se stávají tématem spo-
radicky, a ne vždy se používají jako od-
borný termín (termíny jako idea a eidos 
mohou znamenat jednoduše vzor, tvar, 
podobu, rod či druh apod.), dialogická 
forma textů nutně neprivileguje jeden 
hlas, jinými slovy, „budeme-li předpo-
kládat, že postavy dialogu tlumočí Pla-
tónův názor a že Platón ve svých dialo-
zích takovou teorii koncipoval, potom 
musíme zvážit, která z mnoha existují-
cích podob je ta ,pravá‘.“13

Deleuze rozehrává nejasnou dvojí 
hru, mezi jejímiž instancemi, zřejmě 
záměrně, neustále těká: na jedné 
straně je diagnostikován platonismus 
jakožto olbřímí filosofický systém, na 
straně druhé je zde činnost autora, 
kterým je Platón a kterého lze do jisté 
míry následovat v  jeho filosofických 
technikách: totiž ono převrácení pla-
tonismu má podle Deleuze analogic-
kou formu toho, jakým způsobem 
Platón pronásleduje sofistu v  dialogu 
Sofistés. Jinými slovy zbraně lovce mají 
být použity proti lovci samému, ale 
nikoliv v  režimu zničující kritiky, ný-
brž v  režimu ironie. Deleuze nechce 
tříbit, ale hovořit zároveň z  povrchu 
a hloubky platonismu. Deleuze tak vy-
volává hned zpočátku v čtenáři závrať: 
na jedné straně je zde program zrušení 
světa esencí a  jevů, který představuje 

13 Havlíček 2012, s. 7; s. 10; pro předplatón-
ské používání termínů idea a eidos srov. 
Havlíček 2012, s. 15–21. K odlišnosti pojetí 
idejí mezi Faidónem a Sofistou viz Kahn 
1996, s. xvi.

platonismus, jehož výrazem je až 
„učebnicová“ směs, kterou Deleuze ne-
kriticky přebírá: totiž teorie idejí. Zde 
je třeba připomenout, že přinejmen-
ším lze těžko Sofistu a pasáže o nejvyš-
ších rodech považovat za učebnicový 
příklad nějaké teorie idejí, kterým by 
mohla být do jisté míry Ústava nebo 
Symposion, jako je stejně obtížné najít 
nějakou teorii idejí v „menších“ dialo-
zích, které zřejmě s  žádnou ucelenou 
teorií idejí nepřicházejí – a opět k tomu 
není nutné držet perspektivu vývojové 
hypotézy Platónových spisů. Deleuze 
sám je, podobně jako Platón, nikoliv 
na lovu Platónových textů, ale na lovu 
údajného platonismu a Platóna jakožto 
esence tohoto velkého vyprávění. Zů-
stává tak nejasná otázka, kdo je vlastně 
autor Platón, kterého máme následovat 
v  pronásledování, a  jak rozumět iro-
nii – ať už v Platónově nebo Deleuzově 
textu. Deleuzovo převrácení a  proná-
sledování se tak rozbíhá po několika 
liniích a kritická síla jeho textu ztrácí 
hned zpočátku na přesvědčivosti – 
snad právě proto, že nechce stát na 
pozici domnělého teoretika idejí, být 
tím, kdo tříbí a  vybírá, odděluje věci 
od obrazu, kopie (eikones), simulakra. 
Na druhé straně samotný Deleuze-au-
tor předkládá základní dělení, která 
jsou následována dalšími – v  samot-
ném začátku knihy jsou to stoici odli-
šující se od směsí jako „presókratici“, 
„sokratismus“ a  „platonismus“.14 Dále 
pak pracuje jak se zmíněným dělením 
na platonismus a Platóna, platonismus 
a jeho převrácení, tak dále s odlišením 

14 Deleuze 2013, s. 7.
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„pravdy platónského projektu“, děle-
ním mezi ironií a  logikou textu atp.15 
Deleuzův text se tak otevírá analogické 
dvojznačnosti podobné Platónově 
textu, kterým je samotný Sofista. Je 
těžké rozhodnout, zda je „doopravdy“ 
jasný Deleuzův záměr, či nikoliv (opět 
stejně, jako je to minimálně někdy 
těžké u  Platóna, můžeme se ptát De-
leuze, který platonismus vlastně pře-
vrací): hlas autora tak je ten, který je 
mu přisouzen čtením.

DELEUZOVA DĚLENÍ: 
RÉTORIKA DIALEKTIKY
Podle Deleuze16 je tedy třeba prvně 
nalézt podstatu tzv.  platónského pro-
jektu, tj. oddělit (stoickou) dialektiku 
od metody dělení vlastní Platónovi, 
která v  sobě koncentruje „celou sílu 
dialektiky tak, že splývá s  jinou mocí 
a  reprezentuje systém jako celek“.17 
Což znamená jednak Deleuzovo ná-
sledování a rozvedení Bergsonovy kri-
tiky Platónovy metody (kdy dělení je 
založeno na „vnuknutí“18) a  za druhé 
poukaz na to, že metoda platónského 
dělení není „specifikace pojmu, ný-
brž autentifikace Ideje, nikoliv určení 
druhu, nýbrž selekce linie“.19

Deleuze např. interpretuje pasáž 
o  udičníkovi (Soph. 218e) jako iro-
nickou a  neudržitelnou („nepravou“) 
z  hlediska aristotelské logiky, kdy 

15 Deleuze 2013, s. 268.
16 Deleuze 2013, s. 267.
17 Deleuze 2013, s. 267.
18 Deleuze 2006, s. 32–33; srov. odlišný roz-

bor Bergsonových a  platónských meto-
dologických východisek v Timmons 1997.

19 Deleuze 2013, s. 269.

specifikacím chybí střední termín. Ba-
nální otázka, kterou lze položit tako-
vémuto čtení: proč bychom měli dialog 
a jeho persuasivní funkci měřit podle 
sylogistiky? Odpovědí může být: po-
kud ignorujeme dramatický, rétorický 
a  literární rozměr dialogu. Navíc, ob-
rátíme-li perspektivu, tak argument 
„logické chyby“ je tak stejně rétorický 
a  ironický jako samotná pasáž, kte-
rou Deleuze komentuje. Avšak aby 
Deleuze nemusel na podobné otázky 
odpovídat, provádí jistý sofistický ma-
névr: sám záhy nabídne několik pasáží 
z  jiných  dialogů (Politikos a  Faidros), 
které pak subsumuje pod jednotný rod 
platonismu. Podobně jako Platón v De-
leuzově čtení rozděluje čisté a nečisté, 
autentické a  neautentické uchazeče, 
Deleuze namísto dialogického čtení 
vrší různé figury. Je však třeba jed-
ním dechem říci, že nikoliv neplodně. 
Všímá si pozoruhodného momentu, 
který, ironicky poznamenáno, je 
známý každému, kdo zná kulturní his-
torii starého Řecka: totiž že dialektika 
je formou rivalství a Platónova dialek-
tická metoda vytvořená do velké míry 
v dialogu s agonální a tragickou rétori-
kou („nepravou“ dialektikou básníků) 
s  sebou nese pochopitelně její mnohé 
prvky (jak ostatně ukázali mj. autoři 
jako J. P. Vernant nebo M. Detienne20). 
Není tak zcela zřejmé, proč by tato 
dialektika neměla zahrnovat roz-
por nebo protiklad, jak uvádí Deleu-
ze.21 Stejně pozoruhodný úhyb mezi 
Skyllou a Charybdou Deleuze provádí, 

20 Nově např. Oestereich 2013.
21 Deleuze 2013, s. 268.
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když jednostranně interpretuje Pla-
tónovo používání mýtu, který střídá 
(z  Deleuzova hlediska) kvazidialek-
tickou selekci uchazečů o pravdu, jako 
formu ironie; ukazují se tak limity De-
leuzova „platonistického“ čtení. Lze 
jistě přistoupit na Deleuzovy obecné 
proklamace, jako to, že mýtus střídá 
dialektiku (jako je tomu ve Faidrovi 
a Politikovi), je jejím integrujícím prv-
kem a mnohdy funguje jako cirkulární 
struktura kroužící okolo tématu zalo-
žení. Na druhé straně je třeba se pak 
zeptat, co s dialogy, které mýtus (v De-
leuzem „standardizované“ podobě 
jako v  Politikovi, Faidrovi a  Ústavě) 
nepoužívají, a to nikoliv pouze, jak si 
Deleuze všímá22 (a  čemu se budeme 
věnovat níže), v  dialogu Sofistés. Je 
sice pravda, že to, „co má být zalo-
ženo a  zdůvodněno, je vždy nárok“23 
a mýtus někdy funguje jako potvrzení 
správného výběru, na straně druhé 
v  tzv. platonismu nalezne mýty, které 
jsou naopak podrobeny kritice a  ne-
fungují nutně cirkulárně – jako je 
např. tzv. velká řeč v dialogu Protago-
rás (320d–328d) nebo Aristofanovo 
vyprávění v  Symposiu (189c–193e). 
První zmíněná figura představuje 
mnohem spíše sukcesivní pojetí času 
než cyklické a druhou lze číst jako mý-
tus, který – ač jej paradoxně vyslovuje 
Sókratův „nepřítel“ – Platónovi podle 
mého soudu pro svoji politicky kon-
zervativní perspektivu velké problémy 
nedělá; snad je spíše třeba Aristofa-
novu perspektivu v kontextu Symposia 

22 Deleuze 2013, s. 269.
23 Deleuze 2013, s. 268.

odmítnout pro její „konzervativní za-
staralost“. To je opět zmíněný problém 
Deleuzova obecně strukturalistického 
čtení Platóna: vedle selektivní igno-
race dalších textů (v konkrétním čtení 
v  komentované pasáži Logiky smyslu, 
zejm. Theaithéta a  Parmenida)24 zcela 
ignoruje roviny vypovídání kódované 
v  Platónově literatuře, jejich polysé-
miosický náboj, samotnou obraznost 
textu. Je totiž věcí interpretace kon-
textu a někdy čtenářovy „volby“, jakou 
samotnému mýtu přisoudíme roli. Ré-
toricky řečeno, ani platónský mýtus 
nelze zotročit Deleuzovým platonis-
mem a  imanenci Platónových textů 
nelze zcela redukovat na Deleuzovu 
strukturalistickou transcendenci.

Přes všechnu vznesenou kritiku 
ohledně Deleuzova – místy zjedno-
dušujícího a  reduktivního – čtení při-
chází s  obdivuhodným postřehem. 
Jak uvádí, Sofistés neobsahuje žádný 
zakladatelský mýtus z toho důvodu, že 
tento dialog neposuzuje „oprávněnost 
uchazečů“ (být politikem, být správ-
ným rétorem…), ale jeho smysl je čistě 
negativní – hledá falešného uchazeče 
a tento moment je podle Deleuze klíčo-
vým pro platónskou dialektiku, která 
má definovat nebytí, nebo bytí negace – 
simulakra.25 „Sofista je jako takový by-
tím simulakra, je to satyr či kentaur, 
Próteus, který se se vším směšuje a do 

24 Deleuze zkratkovitě odkazuje na Tímaia, 
Theaithéta a  Ústavu, nicméně právě 
způsobem redukce „veškerého kontex-
tu“ (tj.  čte texty pouze jako symptomy 
platonismu).

25 Přičemž by bylo třeba analyzovat kontext 
užívání tohoto termínu v  rámci různých 
míst a kontextů platónského korpusu.
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všeho proniká.“26 Platón je tak nakonec 
pro Deleuze ten, který začíná převráce-
ním platonismu – Sókrata nelze již od-
lišit od sofisty. Toto prohlášení lze ale 
provést takto jednoznačně, pouze po-
kud zůstaneme v  Deleuzově systema-
tickém, strukturalistickém vidění Pla-
tónova textu, tj. budeme-li projektovat 
platonismus před Platóna. Jednak je 
třeba si všimnout, že celé „převracení“ 
je od počátku vedeno selektivně reduk-
tivním čtením – jednak kompletním 
vypuštěním jednání postav v  rámci 
dialogu, které je subsumováno pod 
autorův hlas, a dále další rovinou, kte-
rou je etický smysl textu. Tyto roviny 
Platón stále podržuje a Deleuze je pod 
mřížkou platonismu nevidí: prvně je 
třeba se zeptat, od jakého Sókrata je 
sofista neodlišitelný a  jakého sofistu 
jako takového máme na mysli. Jinými 
slovy sestoupit zpět od nejvyšších rodů 
a  aporetického vyznění k  novému dě-
lení, od Elejského hosta zpět k poslou-
chajícímu Sókratovi. Bytí filosofa je to-
tiž stejně oslňující, jako je zatemňující 
simulakrum sofisty, a platónský dialog 
ponechává na čtenáři, ostatně jako 
i  v  mnohých jiných dialozích, volbu 
cesty. Čili tzv.  převrácení platonismu, 
neustálý výstup a  sestup dělení, na 
konci Sofisty není „novinkou“, ale osou, 
okolo které se otáčejí mnohé Platónovy 
texty. Deleuze však toto nechce udělat – 
zatímco Platón nakonec nechává „abso-
lutního sofistu“ stejně neviděného jako 
„absolutního filosofa“, Deleuze je zde 
ten, který esencializuje a  zviditelňuje 
simulakrum platonismu. 

26 Deleuze 2013, s. 269.

Deleuzem navržený „platónský pro-
jekt“ má za cíl nejprve skrze vhodná 
kritéria odlišit dobré a  špatné ucha-
zeče, dobré a  špatné obrazy, dobré 
a špatné kopie a zajistit triumf dobrých 
kopií (nadaných podobností Ideji) nad 
simulakry (obrazy bez podobnosti), 
které je třeba potlačit.27 Platonismus, 
který proponuje Deleuze v  „deleuzov-
ském programu“, posuzuje rozsáhlou 
a  mnohdy heterogenní masu Platóno-
vých textů, a  funguje tak příznačně 
jako kritizovaná myticko-idealistická 
dialektika. Deleuzem stvořený platoni-
smus totiž není nakonec simulakrum, 
vystupuje opačně jako tříbící právo, ne-
nechává vystoupit subtilní rozdíly mezi 
ikonami a  kopiemi Platónových figur, 
namísto toho je „modelovým“ vnuknu-
tím hierarchizuje. 

Klíčovou otázkou zde totiž je: po-
kud opravdu Platón na konci Sofisty ne-
chává zmizet sofistu ve stejné nevidi-
telnosti jako filosofa, proč prosazovat 
právo simulakra proti Platónovi? Jed-
nak je zde otázka, zda může být něco 
v deleuzovsko-platónském rozvrhu vi-
ditelného bez účasti na ideji. A  zde je 
třeba podotknout, že Deleuze pracuje 
s  konceptem Ideje jakožto něčeho, co 
dává „věcem“ jejich „jsoucnost“, a  ni-
kterak s tím, že ideu je také možné in-
terpretovat jako to, co dává jsoucnost 
nikoliv konkrétním věcem, ale rela-
cím. To je podle Deleuze v podstatě věcí 
až Aristotela a  později Leibnize a  He-
gela. Deleuzovo simulakrum nazvané 
jako platonismus tak nakonec opouští 
svůj náboj, totiž zjištění, že platónské 

27 Deleuze 2013, s. 270–271.
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texty se „převracejí“ samy, a  stává se 
oním pronásledovaným „vhodným kri-
tériem“ k  jejich posouzení. Platónovy 
texty pak nejsou brány jako texty, ale 
jako součást Deleuzovy „platónské“ 
metody dělení. 

LYOTARD A PLATÓNOVY 
METALEPSE: KLAMU TĚ NEJLÉPE, 
JAK JE TO MOŽNÉ, DIALEKTIKA 
RÉTORIKY
Lyotard je důležitý pro naši úvahu 
z  jednoho důležitého důvodu – po-
kouší se postihnout možnosti a limity 
filosofie skrze interpretaci sofistiky, 
jejíž východiska mohou tvořit kontra-
pozici proti totalitním nárokům „pla-
tonismu“ – a to jak v modu tradičního 
výkladu Platóna jako systematického 
filosofa idejí, tak ve „skrytém“ modu 
presumptivního platonismu, jak jej po-
užívá Deleuze. Sofisté (a je třeba říci, že 
Lyotard se nesnaží držet rozdělení nebo 
vymezení mezi rétorikou a sofistikou, 
která je pro Platóna v mnoha ohledech 
podstatná)28 jsou pro něj společně s je-
jich hrou s  logickými kategoriemi vý-
razy myšlení vzpírající se jakýmkoliv 
totalitním nárokům filosofie.29 Ačkoliv 

28 Ať už se jedná o  dělení mezi sofisti-
kou a rétorikou v dialogu Gorgiás, nebo 
jde obecně o  problém vztahu Sókrata 
k  „vznešeným“ sofistům, jako je např. 
Prótagorás. Tradičně být považován za 
sofistu odmítal jak Gorgiás, tak jeho žáci, 
jako například Ísokrates. 

29 Na druhé straně je třeba říci, že pro jejich 
evidentní ekonomické zájmy jsou blízko 
tomu, co Lyotard nazval nepřítelem filo-
sofování, totiž „ekonomickému diskursu“. 
Lyotard se začal sofisty zabývat na kon-
ci šedesátých let. Vedle zájmu o  logiku 
a paradoxy tehdy napsal krátké pojedná-
ní o Gorgiovi, avšak větší ucelenou práci 

jsou časté tendence shrnovat Lyotarda 
a  Deleuze pod hlavičku postmoderni-
smu, východiska i výsledky, ke kterým 
dospívají, když čtou antickou tradici, 
jsou do velké míry odlišné. Lyotardova 
pozice čtení textů se oproti Deleuzově 
více drží, řekněme, tradičních filolo-
gických výkladových schémat a  nutně 
se nesnaží použít je proti jejich tvůrci. 
Co je ale klíčovým rozdílem, je Lyotar-
dova otevřenost vůči specifické rétorice 

věnoval sofistům v letech 1974 a 1976, kdy 
přednášel na Paris VIII o  Nietzschovi 
a  sofistech. Přednášky pak zpracovává 
do článku Sur la force des faibles. Srov. 
Crome 2004, s. 1–2. Hlavní dílo věnované 
této problematice je však bezesporu Ro-
zepře, kde se autor po vzoru Wittgenstei-
nových logických zkoumání pouští do dis-
kontinuálního eseje, majícího strukturu 
nekončícího dialogu. V současném a mi-
nulém akademickém diskursu se Lyotar-
dově interpretaci sofistiky vedle autorů 
jako Victor J. Vitanza a Bruce McComiskey 
intenzivně věnuje Jean-Michel Salanskis 
(Salanskis 1978) a  zejména Keith Crome, 
která věnovala vztahu Lyotardova myšle-
ní a sofistiky ucelenou studii. Za mnohé 
podněty také tato úvaha vděčí obsáhlé-
mu sborníku, komentáři přístupů fran-
couzského myšlení dvacátého století 
k  antice (zejména k  sofistům, Platónovi 
a  Aristotelovi), který editovala Barbara 
Cassin (která sama je Lyotardem ostatně 
mnohdy citována, viz Cassin 1992). Na roz-
díl od svých nejznámějších současníků 
(Foucaulta, Derridy a Deleuze) Lyotard de 
facto nepublikoval, až na zmíněné člán-
ky a Rozepři, žádný text věnovaný přímo 
antice. To (a to i v českém prostředí) do 
jisté míry vedlo jednoduše k tomu, že je 
Lyotardův zájem o antiku mnohdy přehlí-
žen. Lyotard je tak mnohdy až učebnicově 
interpretován jako ikona „postmodernis-
mu“, zejména pro dvě rozšířené studie 
Postmoderní situace a Postmoderno vy-
světlované dětem. V  „lepším“ případě je 
pozornost věnována Rozepři, avšak ze-
jména aspektům tohoto díla, které jsou 
spojeny s Hegelem, Kantem, Wittgenstei-
nem a Heideggerem.
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daného textu, případně autora. Je tak 
poněkud blíže spíše J.  Derridovi, nic-
méně texty nepodrobuje „testu dekon-
strukce“ – primární je pro něj zkoumat, 
nejen jakou ontologii čtený text čtenáři 
představuje, ale i jak to provádí. Oproti 
Deleuzově čtení z pozice „čistého me-
tafyzika“, jak se Deleuze ironicky na-
zval v Diferenci a opakování, kdy před-
stavená ontologie textů je posuzována 
spíše v komparativní rovině idejí (pla-
tonismus vs. stoici) než v  jejich réto-
rické funkci, se Lyotard snaží ukázat 
funkci daného větného univerza ve 
vztahu k  možným ontologiím. Proto 
když chce ukázat, jak rozumět termínu 
sofista, ale i Platónově práci s tímto ter-
mínem, obrací se na jiné konceptuální 
nástroje, než je („pouze“) kritika na 
úrovni metafyziky. Lyotard je mnohem 
blíže nežli Deleuze požadavku na to, 
odhalit heterogenitu, kterou předsta-
vuje filosofický text, tím spíše pokud fi-
losofický text využívá literární formu, 
jako v případě Platóna.

Lze to dobře vidět na Lyotardově 
„případové studii“ Platónovy Apologie. 
Lyotard je prvně mnohem blíže tomu, 
co se někdy nazývá jako etický (a este-
tický) smysl Platónových dialogů, které 
nejsou pouze dialogy figur uvnitř textu, 
ale banálně řečeno dialogem s  čtená-
řem. Je to čtenář, kdo má rozhodnout, 
které představené filosofické, politické 
nebo etické dilema je pro něj důležité, 
zda jsou řešení konzistentní, a v nepo-
slední řadě posoudit rétorický účinek 
samotného textu (analyzovat rétorický 
modus textu, ve kterém se pohybuje). 
Platón deleguje svoji autor-itu na celý 
text, a úloha čtenáře je tak klíčová. To 

čtenář je ten, který „filosofuje“, niko-
liv „Sókratés“ nebo „Platón“. Lyotard 
však tento smysl rozšiřuje – etickým 
(a „sókratovským“) tématem Rozepře je 
právě tato nezakotvená pozice, kdy se 
nemáme nikdy cítit pohodlně ve svých 
„pravdách“, tím méně pak konstruovat 
totalitní vyprávění, ke kterým tíhne 
Deleuzovo čtení v Logice smyslu. Hlav-
ním problémem Rozepře je téma ex-
komunikace: zbavení komunikace ve 
jménu komunikace samé, proto není 
náhoda, že si za další „oběť“ svých po-
známek z  četby Lyotard vybírá právě 
nejslavnější proces, který kdy byl s  fi-
losofem veden. Nebudeme se rozhodně 
pouštět do subtilní analýzy Platónova 
dialogu, zajímají nás zde pouze tyto 
motivy: vztah Sókrata a  sofistů a  sta-
novení bohů jako partnerů dialogu 
a rétorika jako forma bezbožnosti. Ob-
vinění vznesená (v  Platónově dialogu 
Melétem a  „historicky“ Aristofanem 
v Oblacích) proti Sókratovi (Apol. 18b, 
19b–c, 23d) nebo Sókratovými slovy 
„pověst, které se obává“ jsou, že zkoumá 
to, co je pod zemí a  na nebesích, že 
dělá ze slabého argumentu silnější a že 
učí nevěřit v bohy. Tato obžaloba by se 
tak týkala (podle Aristotela, Rhet. II 
1402a) i  kvazimytického zakladatele 
rétoriky, sicilského právníka Koraxe, 
a  především otce sofistů, Prótagory 
(potažmo autora Dissoi logoi). Lyotard 
(a velké množství zpráv z antiky) pak 
poukazuje na to, že bezbožnost je vy-
týkána Prótagorovi, jehož knihy byly 
v Athénách spáleny. Oproti Sókratovi, 
který přináší tragickou, fatální oběť 
obci, sofista neeticky (jakožto cynický 
sofista pochopitelně) před stíháním 
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prchl (a  zřejmě při úprku zahynul). 
Triádu velkých procesů zahrnuje Íso-
kratés, který podobnému obvinění 
jako Sókratés a Prótagorás čelil na svá 
stará kolena ve věku dvaaosmdesáti 
let. Lyotard poukazuje na zmíněnou 
bezbožnost (která je svázána s  rétori-
kou) jako na jednu z hlavních otázek, 
se kterými se Platónovo dílo potýká. 
A  Prótgoras a  gorgiánská rétorika na 
jedné straně a  Sókratés a  Parmenidés 
na straně druhé nám mohou posloužit 
jako figury úvahy, znaky zastupující 
žánr vět „rétoriky“ (jak uvádí Lyotard: 
žánr logologu) a „ontologie“ (žánr onto-
logu). Ontologie, která podle Lyotarda 
nestrpí dualitu cest, předpovídá nevy-
zpytatelné osvícení, které vyslechl Par-
menidés z úst bohyně, totiž že bytí je 
myšlením: „Ontologická věta je nejprve 
větou přijatou a ten, kdo myslí bytí, je 
adresátem, svědkem. Z tohoto aspektu 
řečník, sofista předvolává svědka a vy-
žadují předložení jeho důkazů. Žádné 
nemá; buďto neexistuje vůbec žádné 
referens, nebo není postižitelné, nebo 
konečně není sdělitelné.“30 Stejně jako 
mluví Gorgiás o nebytí, podle Lyotarda 
i  Prótagoras hovoří o  bozích, když 
říká, že v  horizontu lidského života 
není možné rozhodnout rozepři, zda 
jsou, nebo ne. Pro Platóna (Sókrata) 
a ontologii „zjeveného“ to samozřejmě 
představuje výzvu – „To i ono se stalo 
určitými referens, instancemi, které je 
třeba stanovit. Nový diskurs je proto 
prohlášen za bezbožný; neodvolává se 
na zjevení, nýbrž vyžaduje vyvrácení 
(,falsifikaci‘), aby mohla být zjištěna 

30 Lyotard 1998, s. 52.

skutečnost referens. Bezbožnost spo-
čívá v tom, že povinnost důkazu je na 
instancích adresanta a adresáta. Slovo 
logos mění svůj smysl. Není již slovem 
přijímajícím, ale slovem argumen-
tujícím.“31 Ontologie je jinými slovy 
bezbožně rétorizována – totiž jestliže 
tedy není nic, pak všechno říkají jen 
důkazy. Platón pochopitelně na tuto 
výzvu reaguje dvojím způsobem – jed-
nak ji kritizuje, odtud snaha zavést 
metodu dělení, která nám důkazy 
umožňuje klasifikovat jako platné a ne-
platné (nikoliv však nutně tak, jako je 
tomu v  rámci sylogistiky), ale jednak 
ji přejímá: důkaz lze podat ukázáním, 
jednak poukazem na nekonzistenci za-
stávaných pozic (jak je tomu v  sókra-
tovské maieutice), tedy podobně, jako 
když u soudu řečník usvědčí zločince, 
jednak návrhem převedení na obecnou, 
ontologickou rovinu problému (jak činí 
např. Elejský host) a jednak formou ob-
razu, který může představovat mýtus, 
který je jednak ad auctoritas odkazem 
k  staré  mytopoetické tradici a  jednak 
může vést k  jakémusi „náhlému po-
chopení“. Lyotardovo rozvedení výzvy, 
kterou předkládá sofistická rétorika, je 
následující: „Bohové buďto nejsou ad-
resáty našich vět, nebo jsou-li, neodpo-
vídají na ně a  nejsou našimi partnery 
v rozhovoru, nebo jestliže odpovídají, 
dají se podplatit a podléhají vášni, ne-
jsou spravedliví. Tedy: nejsou; jestliže 
jsou, jsou němí; jestliže mluví, říkají 
to, k  čemu je přimějeme, aby řekli.“32 
Bezbožnost tohoto prismatu je pak 

31 Lyotard 1998, s. 52.
32 Lyotard 1998, s. 54.
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v  tom, že řečník je de facto „silnější“ 
a  „hrozivější“ než samotní bohové, 
adresuje jim sdělení: jste méně silní 
než já, který existuji, mluvím a říkám, 
co chci říci. Síla této rétoriky spočívá 
v  tom, že řečník nemluví „k  bohům“, 
ale „mluví o  nich“. Takovouto úvahu, 
kterou můžeme pod argumenty zmíně-
ných „sofistů“ nalézt, by Platón (a Aris-
tofanes33) zřejmě považoval za formu 
hybris (Symp. 189a–193e). Nicméně, 
jak Lyotard dovozuje, ani Platón jed-
noduše nemůže mimésis zrušit – může 
ji kritizovat (obraz jako žalostný arte-
fakt zmnožující ontologickou bídu tím, 
že zdvojuje chatrné smyslové jsoucno), 
ale nakonec s ní musí uzavřít dohodu, 
člověk totiž „nepostihuje věci samé, 
ale jejich obrazy. Kdyby je postihoval, 
nebylo by zapotřebí mluvit, formulovat 
věty. Anebo kdyby se nemluvilo, ne-
muselo by se nic napodobovat. Mluví 
se pro nedostatek toho, o  čem je řeč. 
Řeč je znakem toho, že člověk nezná 
bytí jsoucího. Jestliže je zná, je sám 
jsoucím, a  nezůstává nic než mlčení 
(Ep. VII 342a–d). Napodobení je ně-
čím klamným, stejně jako idol, eidolón; 
je-li však chápáno jako eikos (pravdě-
podobné), je také ukazatelem na cestě 
pravdivého ,vlastního‘ (Phaedr. 261)“.34 
Lyotard pak dovozuje, že Platónovi (mi-
nimálně ve Faidrovi a Ústavě) jde o  to 
zabezpečit „pravidla zdání“ – nikoliv 

33 Pro obdobnou interpretaci analogií mezi 
Aristofanovými a Platónovými názory na 
paideia, viz Crome 2004, s. 30: „Platónské 
texty sdílí stejné strukturální výtky vůči 
vzdělávání a  politické výchově sofistů 
jako Aristofanova Oblaka.“

34 Lyotard 1998, s.  55. Srov. Resp. 352–355; 
Boháček 2010, s. 21–23.

úplně mimésis odmítnout, ale vytvo-
řit natolik vhodné formy, které dávají 
vznik nejvhodnějším napodobeninám: 
„kanonická věta platónské poetiky by 
nakonec zněla: Klamu tě tak málo, jak 
je to jen možné.“35 Lyotard tedy, jak je 
vidno, vykládá Platóna nikoliv „ideali-
sticky“ nebo skrze „platonismus“ (jako 
Deleuze, který chce vidět v  dialektice 
jakousi brutální očistu), ale formou 
specifické pragmatiky textu.36

Tato pragmatika se konstituuje 
v  problematice ztráty nebo zanikání 
referens. Lyotard tak dělá „úkrok“ od 
Platóna k  Aristotelovi, který podle 
něj de facto jako první „systematicky“ 
traktuje pravidla tvoření a navazování 
vět a  podávání důkazů (v  Topikách, 
O  Sofistických důkazech a  v  Rétorice)  – 
jak Lyotard dodává: tato pravidla mají 
„daleko k tomu, aby byla pevně stano-
vena a  aby byla předmětem konsensu 
i  pro ty, kdo v  diskusi hledají prav-
du“.37 Základním pravidlem (signá-
lem) pravdy je tak shoda (homología) 
mezi partnery dialogu – tento pohled 
(řekněme „platónský“ nebo „sókratov-
ský“) se odlišuje od pozice zastávané 

35 Lyotard 1998, s. 55.
36 Srov. Lyotard 1998, s.  65: „Diskursivní 

žánry určují to, oč běží, podřizují věty 
různému režimu jediné finalitě: otázka, 
příklad, argumentace, vyprávění, zvo-
lání jsou v  soudní rétorice různorodými 
prostředky přesvědčování. Z  toho ne-
vyplývá, že rozepře mezi větami by byly 
eliminovány. Každá z  nich může být vý-
chodiskem jiného diskursivního žánru 
s jinou finalitou. Diskursivní žánry jenom 
přesouvají rozepři z roviny režimů do ro-
viny účelů. Ale to, že je možno více způ-
sobů navazování, neimplikuje přece, že je 
mezi nimi rozepře? – Implikuje.“

37 Lyotard 1998, s. 65.
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rétory (kde pravdivost je dána svědky). 
Jinými slovy jde o identifikaci referens 
bez třetí strany (soudce). Lyotard vě-
nuje této figuře – vyloučeného třetího 
(pohyb od lidských svědků k  temati-
zaci toho, co je to opravdová moudrost) 
zvláštní pozornost. Lyotard však tuto 
figuru (vytrácení se třetího) posouvá 
dále, řekněme ve prospěch „psaní“ 
(opět se tomu budeme věnovat níže). 
Lyotard se obrací k  otázce figury a  fi-
gurace (v  linii naší úvahy tedy rétori-
zace nebo „tropologizace“) Platónova 
psaní. Podle Lyotarda je dialog pří-
kladem dokonalé mimése – pozná se 
„podle toho, že se spisovatel vytrácí, 
že Eukleidés zůstává skryt. Athéňan 
ze Zákonů ponechává alespoň ve svém 
monologizovaném dialogu znaky si-
mulace. Nyní se však i Platón podobně 
vytrácí jako spisovatel z dialogů, které 
čteme (a které mu připisujeme).“38 Zde 
se interpretační strategie, zcela od-
lišná od Deleuzovy, jasně ukazuje. Je 
třeba dodat, že figury, ve kterých Au-
tor „mizí“ z  textu, nalezneme i  jinde 
(např. ve zmíněném  Prótagorovi). Je 
ostatně příznačné, že mnozí badatelé 
tuto rovinu textu nazvou jako „dra-
matický rámec“ nebo podobně, který 
musí být interpretován vždy v nějakém 
ontologickém rozvrhu (z hlediska réto-
rického čtení textů je také někdy těžké 
určit, co znamená karteziánské zaklí-
nadlo „textové evidence“). Tedy každá 
část textu má své „posvátné opodstat-
nění“ a  vytvořil ji inženýr s  božským 
rozvrhem. Málokdy se interpretuje 
jako „jednoduše“ pragmatická nebo 

38 Lyotard 1998, s. 59.

rétorická strategie, a  pokud ano, je 
to „málo“. Tady je Lyotard velmi sub-
versivní – podle něj Platón poetické 
zákony stanovené Sókratem v  Ústavě 
takto porušuje a  vystavuje se, mini-
málně kvůli formě, kterou užívá, obvi-
nění z bezbožnosti! „Nás, jako čtenáře 
,Platónem‘ napsaných dialogů, po-
stihne stejný osud: jsme udržováni in-
scenačními operacemi v odstupu, naše 
identifikace s partnery dialogu jako by 
byla pozdržována.“39

ZÁVĚR A DODATEK
Opět se tak objevuje rozepře spojená 
s  figurací dialogického textu, která 
jestliže je rozhodnuta, upadáme do po-
dobného paradoxu jako Euathlos, nebo 
jako nutně každý interpret Platóna (to, 
co nazývá Lyotard rozepří mezi ago-
nistikou a dialogem): „Operátory nara-
tivního vytváření odstupu hrají v  pla-
tónské poetice podobnou roli jako ono 
vyloučení, které se v  ,sókratovském‘ 
dialogu týká toho, kdo by zastával roli 
třetího: my čtenáři nemůžeme být při-
puštěni do psaného dialogu o nic více 
ani o  nic méně než Sparťan a  Kréťan 
v  Zákonech, do dialogu simulovaného. 
Stejně jako oni jsme příliš slabí, nebo 
neotesaní a  tvrdohlaví, jako synové 
země, materialisté v Sofistovi. Jsme ne-
schopni shodnout se na pravidlech dia-
logu, z nichž nejdůležitější říká, že po-
kud jde o referens, musí být dosaženo 
shody na základě našeho vlastního my-
šlení a námi samými. Pokud jde o sku-
tečnost, věříme v  rozhodnutí třetího. 
Soudíme, že úspěch v  očích třetího je 

39 Lyotard 1998, s. 60.
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znakem pravdy. Věříme v  agonistiku. 
Připouštíme, že pomocí určitých po-
stupů slabý argument zvítězil.“40

Antropomorfním čtením Platóna 
lze nazvat touhu čtenáře, který chce 
vidět za Platónem Autora – kritický 
subjekt, neotřesitelné cogito otištěné 
v  písmu. Touhu, která se domnívá, 
že Platónovy filosofické metody nebo 
metody popsané v  textech, které 
spojuje znak Platón, je možné apli-
kovat na „Platóna samotného“. Apli-
kovat na „Platóna“, který je myšlen 
jakožto jednota propojující v různých 

40 Lyotard 1998, s. 60.

diskursech sdílené obrazy, a tím i poz-
ději na celé „universum“: etiku, este-
tiku, řeč, písmo – jinými slovy Platóna 
jako jednu mapu na všechny even-
tuality, identitu shrnující veškeré di-
ference. Řekněme, že se jedná o velmi 
„nesémiotickou“ snahu nebo ignoraci 
ohledů. Touha, která chce věřit, že Pla-
tón a jeho nauka, ať už napsaná, či ne-
napsaná, existuje, a  to v  nejsilnějším 
slova smyslu – tedy že je platónsky ře-
čeno reálná/ideální – že je za textem 
něco jiného než text, než další semió-
sis, další režim znaků.
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Rhet. Rhetorica
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* Tento text vychází z  přednáškového po-
bytu na Univerzitě Mateja Bela v  Banské 
Bystrici, který jsme s  Alešem Havlíčkem 
společně absolvovali v  březnu 2014. Jako 
jeden ze střípků do mozaiky vzpomínek je 
mou osobní připomínkou tohoto báječné-
ho kolegy, charismatického člověka a  mi-
lého společníka, s nímž byla radost spolu-
pracovat i jen prostě být.

ABSTRAKT
The theme of the article is 
Plato’s interaction with the poetic 
heritage represented in the works 
of the two great epic writers, Homer 
and Hesiod. The text is based on 
a broader reference to the funding role 
of the poetic tradition in the socio-
cultural horizon of ancient Greece and 
it focuses closely on Plato’s multilateral 
coping with this tradition. In this 
context, the article analyzes mainly 
the implicit thematization of poetry 
present throughout the Platonic corpus 
in the form of numerous quotations, 
paraphrases, allusions or intertext 
references. The first part of the article 
demonstrates Plato’s differentiated 
treatment of poetic material complying 
with a broader spectrum of his 
authorial intentions. The second part 
compares the presence of Homeric 
and Hesiodic references and shows 
how subtly Plato works with these 
references in the frames of his dialogue 
strategy. Selected examples point out 
specific functions that these references 
perform in the dramatic layout of 
the Platonic dialogues. The conclusion 
highlights the extent to which this 
differentiated treatment of the poetic 
material corresponds to the more 
general features of contemporary 
reception of Homer and Hesiod.
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Když Aristotelés ve druhé knize 
Metafysiky rozlišuje různé typy výkladů 
odpovídající odlišným očekáváním ze 
strany publika, uvádí mezi jinými i ta-
kový typ výkladu, který se dovolává 
svědectví básnické autority (Met. II,3 
995a). Jakkoli se dnešnímu pohledu 
může alternativní postavení vědeckého 
výkladu a výkladu odvolávajícího se na 
básnickou autoritu zdát zvláštní, Aris-
totelova poznámka dává dobrý smysl na 
pozadí obecné kulturní situace v Řecku. 
Aristotelův poukaz na to, že někteří lidé 
vyžadují, aby argumenty řečníka byly 
podloženy odkazem na básnické svědec-
tví, totiž upozorňuje na široce rozšíře-
nou a běžnou praxi, která má svébytné 
místo v řecké kultuře. Jde o zvyk citovat 
nebo různým způsobem evokovat pa-
sáže z básnických děl a využívat jich při 

formulaci nebo pro posílení či dokres-
lení vlastního stanoviska. Tato tendence 
prostupuje celou škálou komunikačních 
úrovní: objevuje se v literárních textech, 
kde se uplatňuje v řečnické, historiogra-
fické i filosofické produkci, a objevuje se 
i ve sféře běžného a soukromého života 
a v prostoru každodenní konverzace, 
nakolik alespoň můžeme soudit z do-
chovaných svědectví.1

Široce využívaná evokace básnické 
autority  je pochopitelná vzhledem k roli, 
kterou básnictví v řecké kultuře hrálo. 
O jeho významu nás poučují např. studie 
Erika Havelocka nebo Kevina Robba 

1 Uznávanou roli básníka jako svědka vý-
slovně zmiňuje i  Platón, např. v  dialogu 
Symposion (Symp.178b), Lysis (Lys. 215c), 
Ústava (Resp. 364c) nebo Zákony (Leg. 
I,630a). 
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a dalších,2 kteří analyzují silné posta-
vení básnické tradice a její fundující roli 
v rámci společensko-kulturního hori-
zontu starověkého Řecka a poukazují 
na paradigmatickou úlohu básnických 
textů v celkovém životním stylu.

Živý kontakt s  básnickou tradicí 
souvisí s její permanentní přítomností 
v řecké kultuře a v životě řeckého člo-
věka. Básnické texty jako materiál k me-
morování a opisování tvořily základ 
výchovy a soustavně vstupovaly do kul-
turního horizontu běžného člověka, ne-
boť básnická představení tvořila stabilní 
součást slavností, divadelních předsta-
vení či soukromých symposií. V obec-
ném povědomí díky tomu kolovaly jed-
notlivé verše, stejně jako sdílené obrazy 
a motivy, které mohly být evokovány ať 
už ve veřejné nebo soukromé promluvě. 
Intence řečníka přitom korespondovala 
s očekáváním posluchače a mohla se 
spoléhat na sdílené porozumění umož-
něné obeznámeností s tradiční básnic-
kou látkou.3 Míra této obeznámenosti 
se pochopitelně lišila v závislosti na 
vzdělání jednotlivců i skupin občanů. 
V kruzích intelektuální elity se ovšem 

2 Havelock 1982, Robb 1994.
3 „The use of memorization of large 

a  mounts of poetry in education, and 
the  incorporation of poetic preformace 
within the cultural institutions of festival, 
theatre and symposium, made parts of 
the works of many poets readily and con-
stantly available, not as a corpus of writ-
ing to be ‘looked up’ (a separate issue), 
but as a collection of materials stored in 
the mind and imagination – a source of 
phrases, ideas, motifs, and images that 
might be recovered and cited in conver-
sation, argument or public speech, and 
for which one’s friends or hearers could 
be expected to have a shared apprecia-
tion.“ Halliwell 2000, s. 96.

tato znalost předpokládala a zároveň 
platila za známku kulturní vyspělosti 
a jisté vytříbenosti.4

Básnická tradice tedy podstatným 
způsobem určovala kulturní horizont 
Řeků a etablující se filosofie se musela 
s touto tradicí nějakým způsobem vy-
rovnávat, neboť vstupovala na půdu, 
která byla výsostným prostorem bás-
nické autority. Společný prostor, na 
němž se střetávali básníci a filosofové, 
je přitom vymezen společným úsilím 
o moudrost a porozumění: filosofoi se 
konfrontují s básníky, kteří jsou jakožto 
zprostředkovatelé božské moudrosti5 
již tradičně za sofoi považováni. Kom-
plikovaný proces tohoto vyrovnávání 
má jeden ze svých význačných milníků 
právě v Platónovi, v jehož literárním od-
kazu je patrný velmi soustředěný pokus 
o vyrovnání s básnickou tradicí.

*
Platónovo vyrovnávání s básnickou 

tradicí je v každém případě velmi vrs-
tevnaté a vedle jistých konstantních 
tónů v  něm lze rozlišit celou škálu 
velmi subtilně stratifikovaných per-
spektiv, které dohromady skládají po-
měrně komplikovaný obraz Platónova 
postoje vůči básnictví. Vymezit tento 
postoj v celé jeho mnohotvárné struk-
tuře dalece přesahuje záměr této stu-
die. Pro účely mého tématu se omezím 
na stručné nastínění nejen explicitní, 
ale hlavně implicitní tematizace bás-
nictví v Platónově díle a tuto implicitní 

4 Srv. parodické svědectví u  Xenofónta 
(Symp. III).

5 Inspirovaní básníci jsou v kontaktu s bož-
ským světem skrze Múzy, jejichž slova 
zprostředkovávají lidským posluchačům.
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tematizaci budu dále konkretizovat po-
drobnějším rozborem Platónova využí-
vání básnických citací.

Platón se, jak známo, otevřeně vy-
rovnává s básnickou tradicí v dialogu 
Ión, dále v Ústavě, kde velkým oblou-
kem svazuje úvahy o statusu básnictví 
v 2., 3. a 10. knize, a v Zákonech, kde 
analyzuje básnictví ve 2. a  7. knize. 
Tón těchto textů je zřetelně polemický, 
hlavně v Iónovi a v Ústavě, kde se nese 
přímo v agonálním duchu „staré růz-
nice mezi filosofií a básnictvím“, jak to 
formuluje Sókratés v 10. knize Ústavy 
(Resp. X,607b). Zmíněné pasáže, které 
jsou explicitně zaměřené na vystižení 
povahy básnictví, a to především v jeho 
eticko-paideutické roli, a které kontrast-
ním způsobem osvětlují povahu básnic-
tví a filosofie, nicméně nejsou jediným 
materiálem, na němž se ukazuje Plató-
nův vztah k básnické tradici.6

Bylo by jistě jednostranné a  ne-
přesné nahlížet Platónův vztah k bás-
nictví jako čistě polemický. Básnictví 
pro něj není jen kontrastním poza-
dím, vůči němuž rýsuje alternativní 
podobu filosofického diskursu, ale také 
respektovaným kulturním faktorem, 
který mnohotvárným způsobem vstu-
puje do podoby jeho vlastního psaní. 
Mnohotvárnost Platónovy interakce 
s básnickou tradicí bude zřetelněji pa-
trná, když se zaměříme na rozmanité 
podoby jeho  zacházení s básnických 
dědictvím.

6 Je třeba upřesnit, že v  uvedených pa-
sážích, které jsou bezpochyby klíčové, 
je Platónův postoj vůči básnické tradici 
formulován mnohem diferencovaně-
ji. Srv. Havlíček, Jinek 2014, Jinek 2013, 
Konrádová 2012.

V celém Platónově díle najdeme ci-
táty, parafráze, narážky či intertextové 
odkazy, které zřetelně naznačují per-
manentní přítomnost básnicky fundo-
vané kultury prostupující Platónovou 
vlastní literární strategií. V užití těchto 
literárních prostředků jsou nápadné 
dvě věci: zaprvé jejich četnost, neboť 
vyjma tří platónských dialogů (Mene-
xenos, Parmenidés a  Kritias)7 nachá-
zíme odkazy na básnické texty v celém 
platónském korpusu, a zadruhé jejich 
pestrost, a to v tom smyslu, že Platón 
pracuje s básnickými odkazy velmi di-
ferencovaně. Široké rozpětí jeho au-
torských záměrů modifikuje užití to-
hoto prostředku v různých kontextech 
a v různých perspektivách a podřizuje 
ho různým účelům.

Podívejme se na velmi stručný 
a nutně výběrový přehled odstiňující 
různé způsoby využití básnických od-
kazů. Jako první příklad uveďme evo-
kaci znění homérských veršů nebo veršů 
z jiných básníků, prokládající promluvu 
Platónových postav spíš letmo a jakoby 
mimochodem. Takovou vsuvkou je třeba 
pindarovská fráze „pochop, co ti pra-
vím“ (Meno 76d) nebo homérská fráze 
„břemeno země“ (Tht. 176d) či výraz 
„na sklonku stáří“ (Resp. I,328e). Po-
dobné prvky mohou být užity především 
jako rétorické zpestření a přinejmen-
ším prvoplánově nenavozují zvláštní 
vztah mezi básnickým a filosofickým 
kontextem.8

7 Boys-Stones – Haubold 2010, str. 70.
8 Ačkoli ne vždy se dá jednoznačně rozlišit 

básnická citace užitá jako rétorická figu-
ra nebo jako prvek integrálně vsazený do 
filosofického kontextu rozpravy. Např. 
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Vedle tohoto využití básnického 
dicta jako elegantní řečové figury mů-
žeme poukázat na ilustrativní citace bás-
nických, především homérských veršů, 
které pomáhají k podtržení myšlenky či 
k přesnému navození určité představy. 
Tak např. k vykreslení určitého typu 
válečnické strategie Sókratés evokuje 
verše o Aineových koních, kteří umějí 
„střelhbitě semo i tam buď stíhat, nebo 
zas prchat“ (Lach. 191a–b). Nepřímý od-
kaz na tytéž verše se objevuje i na jiném 
místě (Crat. 407d), což ukazuje, že ci-
taci lze přesazovat do různých kontextů 
podle momentální potřeby. Tyto prvky 
přítomné v Platónových textech dosvěd-
čují široce rozšířený zvyk využívat bás-
nické formulace a přesazovat básnické 
prvky do odlišného typu textů.9 Takto 
využívané výpůjčky vesměs odhlížejí od 
původního kontextu, mají především 
ilustrativní charakter a v zásadě nepře-
sahují rámec konverzační finesy.

Vstřícnost vůči básnické sdělnosti 
a prodloužení tradiční akceptace básnic-
kého vidění dále potvrzují i pasáže, které 
využívají básnický citát jako integrální 
součást filosofického textu, jako je tomu 
např. v 7. knize Zákonů (803e–804a), 

u fráze z Menóna by ve druhém plánu ta-
kový vztah mohl být navozen vzhledem 
k  bezprostředně následujícímu odkazu 
na básníky a básnický styl mluvení, kte-
rý je vzápětí konfrontován s filosofickým 
postupem. Srv. Tarrant 1951. 

9 Svébytným případem jsou nenápadné, 
pouze implicitně přítomné intertextové 
odkazy navozené použitím básnického 
lexika, rozehrávající často velmi kom-
plexní vnitřní polemiku s  inkriminova-
ným básnickým textem. Tomuto typu 
odkazů se zde nebudu věnovat, odkazuji 
pouze na příslušné analýzy, které podá-
vá Thein 1999 nebo Segvic 2006.

kde je homérský citát uveden jako para-
digma výkladového postupu, v němž se 
nabízí principiální nárys hlavních život-
ních zásad.10 Charakteristické užití bás-
nického odkazu k ostřejšímu vykreslení 
sledované myšlenky můžeme rozpoznat 
v dialogu Menón, kde je postava pravého 
politika přirovnána k postavě Teiresia 
mezi stíny v Hádu, se srozumitelným 
odkazem k jasnému vědomí, jež si tato 
postava zachovává v kontrastu k ostat-
ním (Meno 100a).11 V příkladech tohoto 
typu ovšem před sebou již máme víc 
než jen doprovodnou ilustraci, totiž 
umocnění filosoficky relevantního 
sdělení,12 v případě Menóna jde o sdělení 

10 „Co je tedy správné? Člověk má prožívat 
život tak, že hraje jisté hry, obětuje a zpí-
vá a tančí, čímž je schopen zjednávat si 
milost bohů, nepřátelům pak se bránit 
a  v  boji nad nimi vítězit. Jakými zpěvy 
a  tanci by se dodělával tohoto obojího, 
bylo v hlavních rysech již řečeno a  jsou 
raženy jakoby cesty, po kterých má jíti, 
spoléhaje i  na správnost básníkových 
slov: 

 Něco si Télemachu, svým vlastním rozu-
mem smyslíš,

 něco ti bůh zas na rozum dá; vždyť nemy-
slím přece,

 že bys bez vůle bohů moh´ zrozen a  vy-
chován býti.

 S  tímto smýšlením mají i  naši chovanci 
pokládat řečené zásady za dostateč-
né a  doufat, že ostatní jim poradí dai-
mon a bůh, stran obětí a  tanců, kterým 
božstvům a kdy by měli provádět jakou 
hru a  zjednávat si jejich přízeň…“ (Leg. 
803e–804a).

11 Segvic 2006, s. 255nn.
12 Vzájemnou podmíněnost obrazné a dis-

kurzivní stránky sdělení analyzuje Segvic 
u  dialogu Prótagoras: „The Homeric 
setup puts onto the map the very issues 
treated more discursively and argumen-
tatively in the later part of the dialogue. 
Conversely, the philosophical force of 
Socrates’ argument against Protagoras 
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rozehrávající platónské kontrasty sku-
tečnosti a zdání, kontrasty racionality 
a iracionality. 

Podobně funguje odkaz na homér-
skou psychologii uvedený ve Faidónovi na 
podporu argumentace ohledně povahy 
duše, konkrétně na podporu stanoviska, 
že duše řídí tělesné stavy (Phd. 94c–e).13 
Autorita básnického svědectví je zde 
podtržena výslovným upozorněním, že 
opačné stanovisko by vedlo k dvojí inko-
herenci: k nesouladu se sebou samým, 

has a literary function. Only if the argu-
ment works, not merely dialectically but 
as a substantive rebuttal of Protagoras’ 
position and his claim to wisdom, can the 
picture of Protagoras as Circe come con-
vincingly alive.“ Segvic 2006, s. 262.

13 V  polemice s  pojetím duše jako harmo-
nie se zde uvádí: „A hle, nyní se nám jeví, 
že [duše] dělá něco zcela opačného, že 
totiž řídí ony všechny činitele, z kterých 
prý jest, a bezmála ve všem po celý život 
se jim staví na odpor a  všemi způsoby 
jim vládne jako paní: jedny krotí přísně-
ji a s bolestmi, což se děje v gymnastice 
a v lékařství, jiné mírněji, a tu vyhrožuje, 
tu napomíná, rozmlouvajíc s  žádostmi 
a hněvy a strachy, jako by ona byla něco 
jiného a ony také něco jiného. Něco tako-
vého má asi také Homér v Odysseii, kde 
praví o Odysseovi:

 potom se udeřil v prsa a  takto domluvil 
srdci:

 jenom to, srdce, snes; vždyť sneslo jsi 
horší už věci.

 Domníváš se, že měl při skládání těchto 
veršů na mysli, jako by duše byla harmo-
nie a dávala se vésti od tělesných stavů? 
Ne snad spíše, že je sama vede a nad nimi 
vládne a  že je sama cosi mnohem bož-
štějšího, než aby byla srovnávána s har-
monií? – Při Diovi, Sókrate, mně se tak 
zdá. – Tedy to není, můj milý, nijak v po-
řádku, abychom říkali, že je duše nějaká 
harmonie; vždyť bychom se neshodovali, 
jak se podobá, ani s Homérem, božským 
básníkem, ani sami se sebou.“ (Phd. 
94c–e)

což by narušilo požadavek filosofické 
přísnosti, a k nesouladu s básníkem, 
což by znamenalo roztržku s všeobecně 
přijímanou autoritativností božsky ga-
rantovaného vědění. Jako další příklad 
tohoto typu odkazů lze uvést vykreslo-
vání charakteru strážců a jim přísluše-
jících poct, které s odkazem na Homéra 
a Hésioda uvádí 5. kniha Ústavy (Resp. 
468c–469b). Ani zde však nejde o jed-
noduchou ilustraci, ale daleko spíš o re-
interpretaci tradičního vidění transfor-
movaného do nové filosofické vize, v níž 
je prvek homérského heroismu přetaven 
do nové podoby etického heroismu ne-
seného filosofickým náhledem. Podob-
ným typem odkazu je i širší evokace 
hésiodovského mýtu o pokoleních ve 
4. knize Zákonů, využívající modelový 
obraz Kronovy vlády k navození poli-
tického ideálu vlády rozumu. 

V příkladech tohoto typu se již od 
izolovaných veršů dostáváme ke kate-
gorii odkazů, které pracují s evokací 
tradičních básnických obrazů a motivů 
mnohem komplexněji, tj. nevyužívají 
pouze jejich ilustrativní potenciál, ale 
zaměřují svou pozornost na tyto obrazy 
samotné. Celkové vyznění takové evo-
kace může být souhlasné, jako je tomu 
v právě uvedeném příkladu kronovského 
mýtu, ale může být také naopak kritické 
a polemické.14 Básnické motivy povolané 

14 Upřesněme, že celkový tón se může pro-
měňovat podle momentálního potřeby. 
Platón navíc často odhlíží od původní 
intence a  nakládá s  inkriminovanými 
pasážemi s  charakteristickou kontex-
tuální volností. Např. eticky závažnou 
pasáž z  Hésiodových Prací a  dnů (Op. 
287–290) Platón s  odlišným vyzněním 
evokuje v různých kontextech v dialozích 
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do vyostřené konfrontace s filosofickým 
logem jsou přitom v  první řadě 
podrobeny zkoumání z hlediska jejich 
etické relevance. Příhodným příkladem 
může být prověřování Simónidova 
výměru spravedlnosti v Ústavě, kde se 
uvádí jeho výrok „spravedlivé je dávati 
každému, co jsme mu dlužni“ (Resp. 
331e), nebo kritické zhodnocení Hésio-
dova, Homérova či obecně básnického 
přesvědčení o  externích benefitech 
spravedlnosti uváděné v téže souvislosti 
(Resp. 363a–e). Dalším příkladem může 
být zkoumání Simónidových veršů 
o zdatnosti v dialogu Prótagoras (Prot. 
339a nn.) nebo polemika s básnickým 
výrokem o studu v dialogu Euthyfrón 
(Euth. 12a–b). 

Zacílení pozornosti na samotný ob-
sah básnického sdělení přitom u Pla-
tóna vychází z několika předpokladů: 
1) z obecného přesvědčení, že básnické 
texty obsahují závažné výroky, rhémata, 
či myšlenky, gnómai, které nabízejí 
mudrcký vhled do zásadních životních 
otázek a nabízejí etická vodítka pro ži-
vot, 2) z přesvědčení, že odlišné žánry 
poetické a filosofické promluvy lze na-
vzájem konfrontovat, neboť se vyjad-
řují ke shodnému spektru problémů, 
a 3) z předpokladu, že smysl básnického 
sdělení je třeba odhalit interpretací, 
přičemž na básnický text lze apliko-
vat obdobná kritéria bezrozpornosti, 
jaká jsou vyžadována ve filosofické 
rozpravě.15

Prótagoras (Prot. 340d) a  Ústava (Resp. 
364c–d).

15 Požadavek interpretace přitom není 
omezen jen na oblast filosofické deba-
ty. K interpretaci básnických slov v rámci 

Především v tomto posledním bodě 
se sbíhají výtky adresované básnictví. 
Slabina básnictví se ukazuje v tom, že 
básníci upadají do kontradikcí, a na-
víc nejsou s  to své výroky bránit.16 
V poslední instanci je to účastník dialogu 
sám, který musí obhájit etické postoje, 
které demonstruje odkazem na básnické 
výroky. To je postup, který podkopává 
neproblematickou a nereflektovanou 
důvěru v  básnictví a  zpochybňuje 
jeho kredit jako důvěryhodné etické 
autority.17

Viděli jsme ovšem, že cesta k tomuto 
zpochybnění není zdaleka přímočará 
a zahrnuje velmi strukturovaný pro-
ces mnohostranného vyrovnávání se 
s básnickou tradicí. Její živost a síla je 
u Platóna nepochybně akceptovaná, jak 
dosvědčují četná explicitní přitakání 
básnickým slovům (viz Prot. 348c–d; 
Leg. 690e). Výmluvně tento postoj do-
tvrzuje výslovné přihlášení se k Ho-
mérovi na konci 2. knihy Ústavy. Tento 
proklamovaně vstřícný postoj nicméně 

athénské veřejné a  právní diskuse srv. 
Graziosi 2010.

16 Ať už proto, že nemohou být povolá-
ni do přímé rozpravy tak jako Homér 
a Hésiodos, nebo nejsou schopni v ní ob-
stát tak jako dosud žijící básníci, jak o tom 
svědčí Sókratova nepříznivá zkušenost 
s domnělou básnickou moudrostí tema-
tizovaná v Obraně Sókrata (Apol. 22b–c). 
Srv. Halliwell 2000, s. 106: „The supposed 
authority of poetry, therefore, cannot be 
comprehensively upheld or the practice 
of citing the poets as witnesses entiry 
vindicated, because poetry is unable to 
defend itself in the face of a specifically 
philosophical method of enquiry.“

17 Je to právě etická nedostatečnost básnic-
tví, která je vedle jeho epistemologické 
a ontologické nedostatečnosti u Platóna 
v různých kontextech zdůrazňována. 
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zároveň obsahuje nepřekročitelně kri-
tickou distanci: sice Homéra v mnoha 
věcech chválíme, ale… (viz Resp. 383a). 
Toto všudypřítomné „ale“ trvale modi-
fikuje Platónův postoj k básnické tra-
dici a vystavuje ji nutnosti filosofického 
prozkoušení.

Platónův vztah k básnictví má proto 
charakter určité interakce, v níž se ne-
ustále proplétají dva faktory: snaha 
reflektovat a  jistým způsobem pro-
dloužit tradiční sílu básnické autority 
a zároveň snaha podrobit tuto autoritu 
standardům racionální rozpravy, a to 
pomocí širokého repertoáru dramatic-
kých a diskusních prvků uplatňovaných 
v Platónově vlastním filosofickém psaní. 
Výsledkem je prorůstání básnického 
a filosofického živlu a prodloužení život-
nosti básnické tradice v transformované 
podobě ve filosofické diskusi.

*
Dosud jsme v obecnější rovině sle-

dovali rozmanité nuance Platónova 
vztahu k básnické tradici jako takové. 
Podívejme se nyní diferencovaněji na 
to, jakým způsobem se Platón staví 
k jednotlivým představitelům této tra-
dice a jaké role jim přiděluje v rámci své 
vlastní dialogické strategie. Zaměřím 
se zde na jeho vztah k Homérovi a Hé-
siodovi, neboť Homér a Hésiodos jsou 
emblematickými postavami archaické 
epiky, jsou uznávanými „učiteli“ Řeků 
a Platón sám toto jejich výsostné po-
stavení respektuje. Reprezentativní 
postavení obou básníků je patrné již ze 
způsobu, jímž je Platón uvádí na scénu: 
ve standardní frázi „Hésiodos, Homér 
a ostatní básníci“ (Resp. 377d) je ob-
sažen odkaz k celku básnické tradice, 

takže oba básníci mohou figurovat jako 
její zástupní představitelé.

Na mnoha místech jsou oba básníci 
jmenováni v tandemu, a to buď v ustá-
leném pořadí „Hésiodos a  Homér“ 
(Resp. 363b; 377d), jak je v této době 
obvyklé, nebo v pořadí „Homér, Hé-
siodos a …“, pokud následuje jméno 
dalšího básníka. Nezdá se, že by volba 
pořadí implicitně naznačovala vzájem-
nou hierarchii, spíš odráží běžný úzus, 
jako je tomu v prvním případě, nebo 
staví Hésioda jako můstek mezi Homéra 
a zbytek básnické tradice, jako je tomu 
v druhém případě.

Nápadným rysem odlišujícím Plató-
nův přístup k jednomu a druhému bás-
níkovi je nicméně výrazně nevyvážená 
četnost citací, s nimiž Platón pracuje. 
Citáty, popř. odkazy na Homéra v jeho 
dialozích jednoznačně převyšují po-
čet odkazů na Hésioda.18 S Homérem 
se tedy Platón vyrovnává s maximální 
intenzitou, jak ostatně dokládá i jeho 
postup v dialozích Ión nebo Ústava, kde 
je Homér přímo zástupným terčem jeho 
ataku vůči básníkům. Platónovo sou-
středěné zacílení na Homéra reflektuje 
i soudobé bádání, v němž je Platónův 
postoj vůči básnické tradici analyzován 
přednostně z hlediska jeho postoje vůči 
Homérovi.19 Protiváhou vůči tomuto 

18 Poměrnou kvantifikací homérských a hé-
siodovských odkazů se zabývá Yamagata 
2010, s. 69–70, kde v přehledové tabulce 
uvádí 320 ku 89 odkazům v dialozích po-
važovaných za pravé. K problematice vý-
běrových kritérií viz s. 69. Srv. Most 2010. 
Poměr přímých citací z Homéra a ostat-
ních básníků nabízí Tarrant 1951, s. 60.

19 Vodítkem pro srovnání může být např. 
platónská bibliografie, jejíž přehled od 
roku 2010 nabízejí stránky International 
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trendu jsou studie, které se zaměřují 
na specifickou roli, již v Platónově díle 
hraje právě Hésiodos.20

 I přes očividně menší prostor, 
který Platón Hésiodovi ponechává, 
není Hésiodovo postavení ve srovnání 
s Homérem nijak marginální. Platónův 
dialog s Hésiodem spíš doplňuje jeho 
dialog s Homérem a přidává mu nové 
akcenty. Podívejme se, zda a nakolik 
skutečně můžeme rozpoznat rozdílné 
úlohy, jež každý z básníků v Platónově 
textu plní. Při vzájemném srovnání 
můžeme rozlišit specifické kontexty, 
v nichž Platón evokuje buď jednoho, 
nebo druhého básníka, a také rozlišit, 
jaké postavy nechává promlouvat s od-
kazem na jednoho, či druhého z nich. 
Celkový trend Platónovy dramatické 
strategie je přitom takový, že homér-
ské odkazy spojuje často se Sókratem, 
zatímco hésiodovské odkazy mnohdy 
inscenuje tak, že je vkládá do promluvy 
jiných účastníků dialogu. Toto rozlišení 
je ovšem jen orientační a při bližším po-
hledu vykazuje jemnější nuance. V řadě 
odkazů se prolínají homérské i hésio-
dovské ozvuky, neboť řada evokovaných 
motivů patří do sdíleného repertoáru 
obou básníků. Dramatický rozvrh dia-
logů také nevylučuje, aby některé klí-
čové hésiodovské motivy využíval právě 
Sókratés. V rámci těchto rozmanitých 
poloh Platón obratně inscenuje drama 

Plato Society (http://platosociety.org/
plato-bibliography/). Zde je patrná pře-
vaha textů uvádějících do souvislosti 
Platóna s Homérem, oproti textům zamě-
řeným na souvislost Platóna s Hésiodem.

20 V rámci současného bádání představuje 
takto orientovanou studii již výše zmiňo-
vaný Boys-Stones – Haubold 2010.

filosoficko-poetického agónu, jemuž 
subtilní práce s jednotlivými motivy při-
řazenými jednotlivým postavám dialogu 
dodává ostřejší kontury.

Sókratés je u Platóna každopádně 
představen jako znalec a obdivovatel Ho-
méra,21 a to i tam, kde se s ním pouští do 
nejostřejší polemiky. O moci básnictví 
sám říká: „jsme si sami vědomi, jakým 
kouzlem na nás působí… Či nebýváš, 
příteli, od něho okouzlován i ty, a to 
nejvíce, když je posloucháš v podání 
Homérově?“ (Resp. 607c–d; srv. Resp. 
607e–608a). Spektrum Sókratova za-
cházení s básnickým materiálem v jed-
notlivých dialozích zahrnuje širokou 
škálu postojů od souhlasných22 po po-
lemické. Charakteristická je přitom 
jeho neochota k nereflektovanému při-
takání básníkovým slovům, a naopak 
intenzivní snaha o prozkoušení jejich 
vnitřní hodnoty a koherence. Specific-
kým způsobem nakládání s básnickým 
dědictvím je pak jeho reinterpretace 
homérských motivů a jejich transpozice 
do nových filosofických kontextů. Již 
jsem zmiňovala, jakým způsobem ku-
příkladu přetavuje prvek homérského 
heroismu do nové eticko-politické vize 
rozvinuté v Ústavě. Na několika dalších 
příkladech chci ukázat, jak Platón anga-
žuje právě Sókrata, aby transformoval 
prvky Homérova básnického odkazu 

21 Spojování Sókrata s  Homérem dosvěd-
čuje i  Xenofón, podle jehož svědectví 
Sókratův žalobce obviňoval Sókrata, 
že často citoval jednu pasáž z  Homéra 
(Il.  2,188–191; 198–202). Xenofón, Mem. 
1,2,58.

22 Na řadě míst Sókratés využívá homér-
ské odkazy paradigmatickým způsobem 
zcela v  souladu s  dobovou praxí (Apol. 
28c–d, Prot. 309a–b; 348c–d).
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do nového etického poselství. Z hle-
diska interakce básnictví a filosofie je 
výmluvný i způsob podání tohoto po-
selství, neboť to na sebe příznačně bere 
podobu filosofického mýtu.

Takovými mýty jsou závěrečné pa-
sáže dialogů Gorgias (523a–526d), Fai-
dón (108e–114d) a Ústava (614b–621b), 
které zde mohou posloužit jako ukázka. 
Homérské zázemí těchto mýtů na sebe 
upozorňuje řadou zřetelných narážek. 
Pasáž z Gorgii využívá homérský motiv 
rozdělení světa mezi trojici bohů Dia, 
Poseidóna a Háda (Il. XV,187nn.), líčení 
posmrtných osudů doprovází připomín-
kou podsvětních trestů, jimž jsou vysta-
veny homérské postavy Tantala, Sisyfa 
a Titya (Od. XI,576nn.), a svrchovanou 
roli podsvětního soudce Minóa podtr-
huje přímou citací homérského verše 
(Od. XI,569). Barvitá expozice mýtu 
z  Faidóna obdobně čerpá ze základ-
ního obrazu hlubiny Tartaru (Il. 8,14) 
a  využívá prvky homérské mytické 
topografie, jako jsou Ókeanos, Ache-
rón, Pyriflegetón, Styx a Kókytos (Od. 
X,508–514). A konečně obdobně zamě-
řené vyprávění Éra z Pamfylie, které 
uzavírá závěrečnou knihu Ústavy, také 
rezonuje silnými homérskými motivy, 
především pestrým defilé mytických 
postav, které v Érově líčení vytvářejí 
zřejmou protiváhu k homérskému po-
pisu Odysseových podsvětních setkání. 
V živé interakci s homérským obrazem 
tu Platón zároveň rozehrává zajímavé 
přerozdělení rolí, kdy staví Éra jakožto 
svědka podsvětního putování lidských 
duší do role Homérova Odyssea, tohoto 
cestovatele k nejzazšímu eschaton na-
šeho světa až za hranice života a smrti, 

a zprostředkovatele tohoto svědectví, 
Sókrata, pak staví do role homérského 
vypravěče.23

Tyto eschatologické mýty souzní se 
Sókratovým etickým zájmem a jejich 
naléhavost je podtržena zvláštním náro-
kem na pravdivost: očité svědectví Érova 
mýtu transformuje básnický nárok na 
pravdivost podložený u Homéra očitým 
svědectvím Múz (srv. Il. 2,485–486). Vý-
slovný důraz na pravdivost eschatologic-
kého líčení klade Sókratés v dialogu Gor-
gias: „nuže poslouchej… velmi krásné 
vypravování (logos), jež ty snad budeš 
pokládat za báji (mythos), jak se domní-
vám, já však za vypravování skutečnosti 
(logos); věci, které hodlám vypravovat, 
budu ti vypravovat s předpokladem, že 
jsou pravdivé (ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι 
λέξω  ἃ  μέλλω  λέγειν)“ (Gorg. 523a). 
S jistým upřesněním pak Sókratés jako 
exponent mytického podání z Faidóna 
upozorňuje, že by bylo nemoudré oče-
kávat od tohoto líčení po všech strán-
kách doslovnou pravdu, ale je třeba se 
k němu přiklonit vzhledem k jeho etické 
relevanci.

Jaké posuny můžeme zaznamenat 
u skupiny platónských mýtů odráže-
jících hésiodovskou inspiraci? Jakým 
kontextem se vyznačují, jaké pravdi-
vostní nároky vznášejí a jací diskutéři 
je předkládají? Mezi texty s hésiodov-
ským pozadím můžeme zařadit pasáže 
dialogů Prótagoras (320c–323a), Ti-
maios (29 nn.) a Politikos (268d–274d). 
Podívejme se nejprve na poslední dva. 
Ozvuky Hésioda jsou tu zřejmé. Politi-
kos využívá hésiodovský motiv Kronovy 

23 Tento postřeh vyslovuje Yamagata 2010, 
s. 86.
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vlády, rozvíjí obraz převráceného běhu 
lidského věku24 a evokuje prométheov-
ský mýtus. Dialog Timaios jako celek je 
svým kosmologickým zaměřením zřej-
mou protiváhou Hésiodovy Theogonie 
a jejího genealogického líčení. V obou 
dialozích přitom zaznamenáváme, že 
hésiodovsky podbarvené pasáže prezen-
tuje jiný řečník než Sókratés: Timaios ve 
stejnojmenném dialogu a elejský host 
v Politikovi. Pravdivostní nároky obou 
řečníků tu zůstávají poněkud oslabené. 
Host své vyprávění uvádí jako jakousi 
„hru“ (Polit. 268d) a Timaios výslovně 
upozorňuje, že jeho výklad je nutno 
brát jako pouze „pravděpodobný“ (Tim. 
29c–d). Příslib výkladu „podobného“ 
pravdě zároveň precizněji naznačuje, 
v  jakém ohledu může právě evokace 
hésiodovského materiálu posloužit ur-
čitým Platónovým záměrům. Použitá 
fráze nepřímo odkazuje k Hésiodovu 
verši z Theogonie, kde Múzy jako inspi-
rátorky básnického zpěvu deklarují 
nejen svou schopnost zjevovat pravdu, 
ale i svou schopnost pronášet lži „po-
dobné pravdě“ (Theog. 26–27). V pole-
mice s touto proklamací si Platón ve 
svém díle sám přivlastňuje kompetence, 
které upírá básníkům: je to jak schop-
nost mluvit pravdu, tak i  schopnost 
lhát přiměřeným způsobem. Prostor 
k tomu vytváří jeho nová kosmologická 
vize. Jakožto lidské podání nabízí dia-
log Timaios výklad lidským bytostem 
přiměřený, tedy vždy pouze pravdě 
podobný. Jako široce pojatá polemika 
s Hésiodovým theogonickým dílem pak 
dialog Timaios ukazuje, že tím, kdo je 

24 Srv. motiv šedovlasých novorozenců že-
lezného věku u Hésioda (Op. 181).

kompetentní k vytváření výkladů po-
dobných pravdě, je daleko spíš filosof 
než básník.

Menší vsuvka na tomto místě může 
zároveň ukázat, jak Platón stratifikuje 
své odkazy na jednotlivá Hésiodova díla. 
Zatímco k Theogonii25 se staví převážně 
konfrontačně, Práce a dny akceptuje vlíd-
něji jako eticky autoritativní text, jak 
to ostatně odpovídalo i dobové recepci. 
Pasus z Prací a dnů, ke kterému se Pla-
tón opakovaně vrací, je mýtus o pokole-
ních. Platón jej se souhlasným vyzněním 
uvádí v Zákonech a zvláštní úlohu mu 
připisuje i v Ústavě. V Ústavě je tímto 
narativem podbarven mýtus o kovech 
ve 3. knize, uvedený jako fundament so-
ciálního rozvrstvení obce. Tento mýtus 
je s určitými rozpaky uveden samotným 
Sókratem. Jeho hésiodovské pozadí je 
přitom v samotném textu potlačeno, 
neboť celý mýtus je vzhledem k přítom-
nosti motivů z thébského cyklu o Kad-
movi prezentován jako jakési foinické 
vyprávění.26 Tedy opět lež, ale náležitě 
užitá ve filosofických službách.

Vrátíme-li se zpět k trojici kosmo-
logických kontextů využívajících hé-
siodovské motivy, zbývá připomenout 
již avizovaný Prótagorův mýtus ze stej-
nojmenného dialogu.27 Zde je mytický 

25 Symp. 178b obsahuje jedinou citaci 
z Theogonie v celém Platónově díle.

26 Srv. Schofield 2006, s. 284nn.
27 Komplikovaná struktura odkazů v  tom-

to dialogu zahrnuje nejen hésiodovské, 
ale rovněž silné homérské evokace. Jsou 
to zejména homérské kulisy Sókratova 
setkání s  výkvětem sofistiky v  Kalliově 
domě, na nichž lze demonstrovat, jak 
Platón využívá sdílených a  obecně sro-
zumitelných kulturních schémat pro 
účely vlastního sdělení a  jak je obratně 
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pasus opět prezentován jinou postavou 
než Sókratem a rezonuje zřetelně hésio-
dovskými motivy: navozuje téma antro-
pogonie a v postavách Prométhea a Epi-
méthea připomíná Hésiodův narativ. 
Z hlediska pravdivostních nároků stojí 
za pozornost, že Prótagoras ve svém vy-
stoupení prezentuje mythos a logos jako 
alternativy: „ale mám vám to, jakožto 
starší mladším, dokázat vypravováním 
mythu či tak, že bych to vyložil prostou 
řečí?“ (Prot. 320c)

Toto rovnocenné postavení mýtu 
a logu je v jednom ohledu velmi pří-
značné, neboť dobře odráží dobovou 
tendenci nerýsovat ostré kontury mezi 
různými způsoby hledání moudrosti. 
Představitelé tak rozmanitých žánrů, 
jako jsou epičtí, lyričtí a tragičtí bás-
níci, skladatelé theogonií i filosofové, 
jsou vnímáni jako ti, kdo se střetávají 
ve společném úsilí o moudrost, jak bylo 
řečeno již výše.28 Toto upozornění na 
prostupnost různých kategorií veřej-
ného diskursu zároveň do našeho zkou-
mání vnáší nový důležitý akcent, a sice 
pohled na dobově přijímanou souvis-
lost mezi Hésiodem a sofistikou. Pró-
tagoras se tu přímo hlásí k Hésiodovi 
jako svému předchůdci a s velkým roz-
machem interpretuje starší básnickou 
tradici jako zakuklenou sofistiku. Jako 
skrytě sofistické autory tak představuje 
Homéra, Hésioda a Simónida, stejně 
jako Orfea a Musaia, či dokonce některé 

zapracovává do literárního obrazu roze-
hrávajícího příslušné asociace. Podrobný 
výklad podává Segvic 2006.

28 Viz Platónův výčet (pro něj nepřesvěd-
čivých) adeptů na moudrost, který za-
hrnuje Hésioda, Homéra, Músaia a Orfea 
(Resp. 364c–e).

z učitelů gymnastiky a hudby (Prot. 
316d–317a).

Čím mohlo být podníceno toto 
sofistické čtení Hésioda? Zde můžeme 
ukázat na několik sdílených motivů. 
Především je to Hésiodova temati-
zace eris,29 která ho staví do blízkosti 
sofistických argumentačních technik 
a eristické konfrontace protichůdných 
postojů. Dále je to jeho zájem o rozli-
šování významů slov, které u něj poz-
dější doba rozpoznává a které je inspi-
rativní hlavně pro sofistiku, především 
pro Prodika, který se k Hésiodovi hlásí 
jako k autorovi, u něhož se genealo-
gie propojuje s etymologií, a v tomto 
smyslu v něm vidí předchůdce teorie 
o správnosti jmen. Nejvýraznější spoji-
tost je pak třeba hledat na poli paideia, 
a to hned ve dvojím ohledu. Jednak je 
Hésiodos, stejně jako ostatní básníci, 
sám považován za výchovnou autoritu 
a jednak se výchovné metody sofistů 
opírají právě o básnická díla a  jejich 
interpretaci.30, 31 V obou těchto ohledech 
shledává Platón soudobou výchovnou 

29 Referenčním bodem je v  tomto případě 
úvodní pasáž z  Prací a  dnů (Op. 11–26), 
kde Hésiodos rozlišuje dvojí Eris, jednu 
se zlovolnou a  svárlivou povahou, dru-
hou s prospěšně soupeřivou povahou.

30 Srv. Prot. 338e nn.
31 Pro dokreslení mnohotvárné intelek-

tuální situace v  Athénách – zejména 
s  ohledem na pestrost možných recep-
tivních pohledů – dodejme, že v převrá-
cené perspektivě může být za sofistic-
ké nakládání s  Hésiodem a  Homérem 
napadán i  Sókratés, nakolik se on sám 
v obecném povědomí pohybuje na tenké 
hranici mezi filosofií a sofistikou. Podle 
Xenofóntova svědectví byl Sókratés 
obviňován, že z  básnických děl vybral 
mravně pochybné výroky a s odvoláním 
na ně podněcoval ve svých posluchačích 
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praxi jako nedostatečnou a Sókratovými 
ústy nabízí filosoficky vyzrálejší 
postup: nechat básníky být a v přímé 
rozmluvě konfrontovat vlastní postoje 
a porozumění (Prot. 347b–348a).

Využívá-li Platón tuto Hésiodovu 
takříkajíc „sofistickou“ tvář, umožňuje 
mu to zároveň vymezit se ostřeji a přes-
něji právě vůči těm intelektuálním tren-
dům, které sofistika zosobňuje. Může 
přitom navázat na přijímanou tradici 
chápání Hésioda a využít její vícečetné 

zločinné a tyranské sklony. Takovými vý-
roky měly být Hésiodovy verše:

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

 jimiž prý vyzýval, aby se člověk nevyhý-
bal žádnému jednání, ani nesprávnému 
a nespravedlivému. Z Homéra pak údajně 
často citoval verše o Odysseovi:

 „Potkal-li někoho z  králů či jedince 
vynikající,

 přistoupil k  němu a  slovy jej zdržoval 
přívětivými:

 ,Bláhový, nesluší ti jak zbabělci umírat 
hrůzou!

 Naopak usedni sám a  ostatní k  sezení 
přiměj!‘
Kdykoli prostého muže však spatřil 
a zjistil, že křičí,
vždycky ho udeřil žezlem a takto se roz-
křikl na něj:
,Hlupáku, klidně tu seď a poslouchej roz-
kazy jiných,
zdatnějších, nežli jsi ty – tys slaboch 
a bojovník pod psa,
nejsi k ničemu v boji a právě tak k ničemu 
v radě.‘“

 Tyto verše prý vykládal tak, že podle 
Homéra prostí lidé mají být biti (Mem. 
I,2). Uvedené svědectví a  bezprostřed-
ní Xenofóntova polemika s  takovýmito 
názory zároveň dobře dokládá, jak kon-
troverze ohledně smyslu básnických 
slov a soupeření interpretačních variant 
ovládalo kulturní atmosféru klasických 
Athén.

polohy pro své vlastní účely.32 Jeho 
vstřícný postoj vůči Hésiodovi respek-
tuje autoritativní postavení, kterému 
se Hésiodos spolu s Homérem v řecké 
kultuře těší, polemický postoj naopak 
odpovídá určitým tendencím chápat 
Hésioda jako iniciátora a představitele 
určitých intelektuální postojů.

Platónovo zacházení s básnickým 
materiálem tedy probíhá v určitém kul-
turním milieu, které se v něm odráží, 
nejen pokud jde o rámcovou akceptaci 
básnického dědictví, ale i pokud jde 
o subtilnější rozlišení potenciálu jed-
notlivých básníků. V Platónově podání 
rezonují některé základní rysy dobové 
recepce Homéra a Hésioda. Rozmanité 
polohy, v nichž je Homér a Hésiodos 
přijímán, Platón prodlužuje a zároveň 
specifickým způsobem modifikuje. Jeho 
na první pohled ambivalentní přístup 
k oběma básnickým autorům se ve světle 
této zděděné tradice může tím pádem 
ukázat jako méně paradoxní a  lépe 
pochopitelný.

*
Cílem této studie bylo představit 

Platónův vztah k básnické tradici ni-
koli jako jednolitý, ale naopak velmi 
mnohotvárný postoj spoluurčovaný 
různorodou motivací a odehrávající se 
v rozmanitých rovinách. V zacházení 

32 „It appears, then, that there is another 
‘consistent’ Hesiod in Plato: a Hesiod as-
sociated with the ‘scientific’ approaches 
of separation and categorization, who 
believes in a  one-to-one relationship 
between words and things, practises 
etymology, and explains reality by enu-
merating its constituent elements. But 
this Hesiod, just like the Homeric one, is 
not invented by Plato either – he too is 
traditional.“ Koning 2010, s. 108.
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s básnickým materiálem se platónský 
dialog ukazuje jako vskutku polyfonní 
text, jehož jednotlivé hlasy se podřizují 
komplikované autorské strategii. Viděli 
jsme, že při práci s básnickými odkazy 
Platón vychází z dobového úzu, své za-
cházení s básnickým materiálem ov-
šem mnohotvárně přizpůsobuje široké 
škále svých autorských záměrů. Jeho 
vztah k básnické tradici tím dostává 
podobu živé a oboustranné interakce. 

V Platónově vyrovnávání se s básnic-
tvím je tak zakódován dvojí moment: 
jednak moment hodnocení ve smyslu 
explicitních charakteristik povahy 
básnictví, jež Platón na příslušných 
místech podává, ale zároveň moment 
zhodnocení ve smyslu mnohostranné 
integrace a transformace zděděného 
básnického odkazu v Platónově vlast-
ním filosofickém psaní.
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ZKRATKY

Aristotelés
Met.  Metaphysica

Hésiodos
Op. Opera et dies
Theog. Theogonia

Homér
Il. Ilias
Od. Odyssea

Platón
Apol. Apologia
Crat. Cratylus
Euth. Euthyphro
Gorg. Gorgias

Lach. Laches
Leg.  Leges
Lys.  Lysis
Phd. Phaedo
Polit. Politicus
Prt. Protagoras
Resp.  Respublica 
Symp.  Symposion 
Tht. Theaetetus
Tim. Timaeus

Xenofón
Mem. Memorabilia
Symp. Symposium
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Téma histórie ľudstva – zrod 
a jeho vývoj patrí spolu s otázkou vzniku 
prvých komunít a problematikou kon-
štituovania miest a politických inštitú-
cii medzi najzaujímavejšie časti piatej 
knihy Lucretiovej básne De rerum na-
tura.1 Cieľom článku je postupne analy-
zovať a interpretovať všetky štyri fázy vo 
vývoji ľudstva a sústrediť sa na skúma-
nie otázky, či je možné tento vývoj cha-
rakterizovať ako spoločenský pokrok. 
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť 
na skutočnosť, že sa pokúsim o rozlí-
šenie jednotlivých období, a to z toho 
dôvodu, že Lucretius ich jednoznačne 

1 Budem abstrahovať od problematiky 
vzniku reči (De rerum nat. 1028–1090) 
a  vzniku úcty k  bohom (De rerum nat. 
1161–1240), ktoré by si vyžadovali samo-
statné spracovanie.

nevymedzuje a navyše vo svojej básni 
nepostupuje striktne chronologicky.2 
V  texte budeme hľadať odpovede na 
otázky: Postupujú teda ľudia konti-
nuálne k stále dokonalejším podobám 
života? Je každá vývojová fáza society 
lepšia, ako bola tá predchádzajúca? Vy-
víja sa k lepšiemu aj človek? Je lepším, 
mravnejším ako ľudia žijúci v predchá-
dzajúcich etapách historického vývoja? 
Budem rešpektovať Lucretiovu chro-
nológiu a v prvej kapitole sa zacielim 
na obdobie „detí zeme“. V nasledujúcej 
kapitole budem skúmať fázu „drsných 
ľudí“. Tretia kapitola bude zameraná 
na problematiku konštituovania rodín 
a prvých komunít. V záverečnej časti 

2 Z tohto dôvodu je v niektorých prípadoch 
zložité priradiť konkrétne udalosti do 
konkrétneho dejinného vývoja ľudstva.
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článku bude pertraktovaná téma vzniku 
a ďalšieho vývoja spoločnosti. 

1. DETI MLADEJ ZEME
Skôr ako Lucretius začne uvažovať o zro-
dení človeka, venuje sa otázke samotného 
vzniku života. Ten sa uskutočnil v mla-
dom, sviežom, čerstvo sformovanom 
svete. Aj pôda bola v tom čase „mäkká“ 
(mollia, De rerum nat. 780–782). Bolo 
v nej dostatočné množstvo tepla a vlh-
kosti (De rerum nat. 806), rozhodujúcich 
faktorov pre vývoj organizmov, ktoré sa 
nachádzali ako semená v zemi (De re-
rum nat. 916).3 Najvýznamnejší rímsky 
epikúrovec opis zrodu života z pôdy za-
čína vznikom trávy a následne stromov,4 
za ktorými nasledoval zrod „smrteľného 
pokolenia“ (mortalia saecla, De rerum 
nat. 783–792).5 V pôde rástli zakuklené 
plody živočíchov, „koreňmi zrastené so 
zemou“ (terram radicibus apti, De rerum 
nat. 808). Na konci svojho „embryonál-
neho“ vývoja živé tvory opustili svoje 
kukly – doslovne „maternice“ (uterus)6 

3 Tento proces je podľa Lucretia dodnes 
bežne pozorovateľný, aj keď v oveľa men-
šej intenzite. Porovnaj: De rerum nat. II. 
871–873; 898–901; 926–930; III. 719–721; 
V. 797–798. W. K. C. Guthrie zdôraznil, že 
predstava vzniku života zo zeme patrí 
medzi najstaršie kultúrne obrazy a mož-
no ju nájsť takmer vo všetkých civi-
lizáciách, Guthrie 1965, s. 58–59; s. 207.

4 Nadväzuje tým na Empedokla. Porovnaj: 
DK 31 A 701.

5 Je to zrejmý vplyv Empedoklových (DK 31 
A 721) a Démokritových myšlienok (DK 68 
B 5, 1; B 5, 2; B 5, 3).

6 Vplyv Empedokla, podľa ktorého: „[Obal 
zárodku sa nazýva] maternica (ἀμνίον).“ 
(DK 31 B 70) Démokritos taktiež písal 
o „obaloch“ (DK 68 B 5, 1); „obaloch po-
dobných bublinám“ (DK 68 B 5, 2) a „bub-
linatých obaloch“ (DK 68 B 5, 3).

a ocitli sa na povrchu zeme. Celý proces 
zrodenia živých organizmov sa odohrá-
val bez riadenia, nekoordinovane, teda 
náhodne.7

Ako je to so vznikom ľudí? Aj prví 
ľudia sa zrodili rovnakým spôsobo-
mako všetky ostatné živé tvory a  to 
takmer v rovnakom čase (De rerum nat. 
822–823). To znamená, že ľudia zro-
dení z mladej zeme – „deti zeme“ (ter-
rigena),8 patrili spoločne so zvieratami 
k tomu istému „smrteľnému pokoleniu“ 
(mortalia saecla).9 Z tejto skutočnosti by 
však nebolo správne vyvodiť záver, že 
Lucretius nediferencoval medzi jednot-
livými živočíšnymi druhmi. Naopak, 
jednotlivé druhy sa od seba líšia podľa 
princípu „prírodného zákona“ ( foedere 
naturae, De rerum nat. 923–924).10 Túto 
skutočnosť dokazujú verše De rerum 
nat. 718–719 z druhej knihy. Z ich dikcie 

7 Túto skutočnosť potvrdzuje to, že sa na 
mladej zemi objavilo aj množstvo „netvo-
rov a oblúd“ (monstra ac portenta), ktoré 
však nemohli dlho prežiť, pretože nedo-
kázali prijímať potravu alebo sa rozmno-
žovať (De rerum nat. 837–854). Cieľom 
tejto argumentácie bolo eliminovať myš-
lienku nadprirodzených zásahov do vzni-
ku života na Zemi, čím Lucretius neguje 
teórie hlásajúce Tvorcu – Zákonodarcu.

8 Lucretius používa termín „terrigena“ pre 
označenie prvých ľudí aj v dvoch veršoch 
(De rerum nat. 1411, 1427) ku koncu piatej 
knihy.

9 Najvýznamnejší rímsky epikúrovec vo 
veršoch De rerum nat. 991–994 z druhej 
knihy zdôrazňuje, že všetko smrteľné 
tvorstvo má spoločný pôvod. V  piatej 
knihe na mieste De rerum nat. 198–199 
pripomína, že svet nevznikol len pre ľudí.

10 Prvé použitie tohto výrazu sa nachádza 
vo veršoch De rerum nat. 584–598 v prvej 
knihe. Analýze a  interpretácii obsa-
hu tohto termínu sa podrobne venovala 
Elizabeth Asmis (2008).
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vyplýva, že všetky stvorené veci sú „dr-
žané“ (teneri) podľa niektorých „záko-
nov“ (legibus), ktoré tvoria hranicu pre 
každý druh. Na základe tohto princípu, 
ako explikuje Elizabeth Asmis, každý 
fyzický druh vykonáva vlastné právo-
moci v rámci stanovených hraníc. To 
prináša stabilitu a nastoľuje poriadok 
vo svete.11 Skutočnosť, že Lucretius uva-
žoval už v tejto fáze histórie o ľudskej 
prirodzenosti, odlišnej od prirodze-
nosti iných druhov smrteľných tvorov,12 
potvrdzuje aj to, že vo verši De rerum 
nat. 925 píše o „ľudskom rode“ (huma-
num genus).13 Ako iný argument potvr-
dzujúci uvedenú skutočnosť môžeme 
uviesť Lucretiov dôraz na diametrálne 
odlišný čas vývoja ľudských a zvieracích 
mláďat k samostatnosti. Najznámejší 
rímsky epikúrovec na dvoch miestach 
(De rerum nat. 222–234, 883–885) upo-
zornil, že ľudské mláďatá sa vyvíjajú 
k  samostatnosti oveľa pomalšie ako 
mláďatá zvierat, čím sú nepomerne 
zraniteľnejšie.14

Vráťme sa však k „deťom zeme“. Čo 
možno vypovedať o ich živote? Zrejmé 
je to, že ich život bol bezstarostný, pre-
tože počasie bolo mierne a vyrovnané, 
a  tak nepotrebovali oblečenie. Čo je 
ešte dôležitejšie, nemali žiaden prob-
lém so zabezpečovaním potravy, pretože 
boli kŕmení, tak ako všetky vzniknuté 

11 Asmis 2008, s. 142, 154.
12 Porovnaj: Asmis 2008, s. 148.
13 Aj vo veršoch De rerum nat. 1057, 1145 

a  1194 píše o  „ľudskom rode“ (genus 
humanum).

14 Pozri: Nussbaum 1994, s.  254–259. 
Všeobecnejšie k problematike zraniteľnos-
ti u  Lucretia pozri: Kenney 1972, s.  13–14; 
Nussbaum 1994, s. 239–279.

tvory, mladou zemou (matkou)15, „te-
kutinou“ (sucus) podobnou mlieku (De 
rerum nat. 811–813). Vojtěch Hladký16 
v tejto súvislosti odkazuje na verše De 
rerum nat. 818–820, 916 nn., a  píše: 
„[...] na počiatku nášho sveta panoval 
podľa Lucretia zlatý vek.“17 Podľa môjho 
názoru z obsahu uvedených veršov ne-
vyplýva, že Lucretius hovoril o tomto 
období ako o zlatom veku. O tom, že by 
to tak mohlo byť, vypovedajú skôr verše 
De rerum nat. 996–997 z druhej knihy. 
Z nich je totiž zrejmé, že prvé smrteľné 
tvory mali dostatok potravy, ktorú im 
poskytovala mladá zem. A preto naj-
významnejší rímsky epikúrovec píše, že 
tieto tvory „viedli sladký život“ (dulcem 
ducunt vitam) a množili svoje potomstvo. 
Bezstarostný prístup k potrave spoločne 
s faktom, že Lucretius neopisuje v tomto 
veku žiadne negatíva či nebezpečenstvá 
pre „deti zeme“, by teda mohol evokovať 
predstavu „zlatého veku“. Domnievam sa 
však, že rímsky básnik by ľahkú dostup-
nosť potravy ani vhodné klimatické pod-
mienky pre život nepovažoval za dosta-
točnú podmienku na označenie tohto 
obdobia termínom „zlatý vek“. Obdobie 
„detí zeme“ môžeme totiž prirovnať 

15 Preto má oprávnené označenie „rodič-
ka“ (genetrix). Porovnaj: (De rerum nat. 
790–796, 821–825). K postave matky v bás-
ni pozri: Asmis 1982; Nugent 1994; Clayton 
1999. 

16 V  Úvode (Hladký, Kočandrle, Kratochvíl 
2012, s. 12) publikácie je uvedené, že au-
torom kapitoly venovanej Lucretiovi je 
Vojtěch Hladký.

17 Hladký, Kočandrle, Kratochvíl 2012, s. 97. 
Podľa môjho názoru Vojtěch Hladký ne-
vhodne aplikoval Empedoklovu predsta-
vu tretej generácie živých bytostí repre-
zentujúcich „zlatý vek“ aj do Lucretiovho 
myslenia.
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k prvému štádiu vo vývoji dieťaťa, v kto-
rom je absolútne neschopné postarať 
sa samo o seba, a preto je odkázané na 
starostlivosť svojej matky. Takýto stav 
područia by sa dal len ťažko stotožniť 
s predstavou „zlatého veku“.18

2. DRSNÍ ĽUDIA
Obdobie vzniku života, ktoré bolo cha-
rakteristické bezstarostným životom 
zrodených tvorov a ich potomkov, bolo 
vystriedané iným. A to z toho dôvodu, že 
povaha celého sveta sa v priebehu času 
úplne mení. Pôda teda nemôže tvoriť 
to, čo existovalo predtým, a tvorí to, 
čo predtým nebolo (De rerum nat. 836). 
„Mladý kvitnúci“ svet (novitas ... florida 
mundi, De rerum nat. 943) podľa svojej 
„vlastnej vôle“ (sponte sua) plodil veľké 
množstvo jedlých plodov (De rerum nat. 
938), ale už neprodukoval životodárnu 
„tekutinu“ (sucus). Táto skutočnosť 
spôsobila, že každý smrteľný tvor bol 
nútený bojovať proti všetkým v boji o po-
travu, vodu a priestor pre život. V tomto 
období sa k ich prežitiu, okrem podmie-
nok platných v prvom období (rozmno-
žovanie a prijímanie potravy), pridali 
ďalšie nevyhnutné predpoklady – ob-
rana pomocou „sily“ (virtus), „lesti“ (do-
lus) alebo „rýchlosti“ (mobilitas, De re-
rum nat. 855–858).19 Ako zdôrazňuje 

18 Identifikácia obdobia života „detí zeme“ 
so zlatým vekom by následne mohla viesť 
k  záveru, že Lucretius odmietal súdobú 
formu usporiadania spoločnosti, ktorá nie 
je človeku prirodzená, či k názoru, že hlá-
sal návrat k zlatému veku ľudských dejín – 
akejsi podobe stavu „detí zeme“. V ďalších 
častiach článku sa pokúsim dokázať, že 
Lucretius neuvažoval v týchto intenciách.

19 David J. Furley konštatuje, že Lucretius 
nepripisuje okrem rozmnožovania ľuďom 

Brooke Holmes, Lucretius zavádza 
princíp prežitia najschopnejších, to 
znamená, že tvory, ktoré nie sú obda-
rené týmito osobitnými vlastnosťami 
alebo prijaté pod starostlivosť a ochranu 
ľudí,20 sú odsúdené na vyhynutie.21 Inak 
vyjadrené, toto obdobie je, na rozdiel od 
predchádzajúceho, charakteristické drs-
nosťou a krutosťou – živočíchy žijú v sú-
ťaži o vlastné prežitie.22 Z toho vyplýva, 
že ak chceli prežiť, museli sa stať se-
bestačnými. Prispeli k tomu aj zmenené 
drsné klimatické podmienky (De rerum 
nat. 929). Takéto prostredie malo ná-
sledne vplyv aj na živočíchov, ktorí sa 
mu, ak chceli prežiť, prispôsobili a stali 

ani jednu z uvedených vlastností (Furley 
2007, s.  169). S  touto interpretáciou ne-
súhlasím, pretože vo veršoch De rerum 
nat. 927–928 sa explicitne píše o  moc-
ných svaloch prvých ľudí. Vo verši De re-
rum nat. 933 zas nazýva človeka žijúceho 
v tomto čase „silný“ (robustus) muž a vo 
verši De rerum nat. 966 píše o silných ru-
kách a nohách prvých ľudí.

20 Podľa Lucretia niektoré zvieratá (uvá-
dza psov, kravy a ovce) prežili len vďaka 
tomu, že sa zverili do „ochrany“ (tutelae) 
ľudí (De rerum nat. 855–877). Najvýznam-
nejší rímsky epikúrovec teda vytvoril 
osobitnú skupinu zvierat, ktoré vďačia za 
svoje prežitie ochrane drsných ľudí. Za 
interesujúce považujem skutočnosť, že 
sa tento proces neuskutočnil na základe 
ľudskej aktivity, ale iniciatíva vzišla od 
zvierat, aby unikli predátorom a žili v po-
koji a v dostatku stravy. Drsní ľudia z ich 
ochrany získali tiež výhodu, mohli ich 
využívať vo svoj „prospech“ (utilitas). To 
znamená, že jazyk vzájomnej výhodnos-
ti naznačuje kvázi-zmluvu medzi domes-
tikovanými zvieratami a  drsnými ľuďmi. 
K tomu pozri: Glacken 1973, s. 139; Shelton 
1996, s. 48–54; Campbell 2008, s. 9; s. 16–17.

21 Holmes 2014, s. 144–145.
22 Prejavuje sa vplyv Empedoklovej myš-

lienky prežitia najschopnejších. K  tomu 
pozri: Sedley 2003, s.  10–12; Campbell 
2008, s. 12.
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sa drsnými, t.j. – niektoré začali zabíjať 
a požierať iné.

Ako v tomto drsnom prostredí uspeli 
ľudia? Jednotlivci ľudského rodu „žili 
túlavým životom, ako je zvykom u divo-
kých zvierat“ (volgivago vitam tractabant 
more ferarum, De rerum nat. 932). To 
znamená, že sa integrovali do nových 
podmienok, do sveta drsnej prírody. 
Z tohto dôvodu Lucretius vo veršoch 
De rerum nat. 925–926 hovorí o „ľud-
skom rode“ (genus humanum), ktorý 
bol vtedy oveľa „drsnejší“ (durius), pre-
tože ho „zrodila drsná zem“ (tellus quod 
dura creasset). Píše o ich veľkej fyzickej 
sile, pretože boli tvorení väčšími, sil-
nejšími kosťami a mocnejšími svalmi 
(De rerum nat. 927–928). Uvádza, že 
nemali obydlia,23 žili nahí a stravovali 
sa prevažne zberom plodov zeme. Ich 
telesná konštrukcia bola odolná nielen 
voči drsnému počasiu, ale aj voči cho-
robám. Napriek tomu drsní ľudia, na 
rozdiel od „detí zeme“, žili v strachu, 
pretože zomierali predčasne ako po-
trava pre šelmy a na následky zranení, 
ktoré nedokázali liečiť (De rerum nat. 
994–998).24 Umierali aj na nedostatok 
dôvtipu, pretože z neznalosti vypili jed 
(De rerum nat. 1009). Z uvedených dôvo-
dov ich Lucretius označuje za „úbohých 
smrteľníkov“ (miseri mortales, De rerum 
nat. 944).25

23 Neskôr začali bývať v hájoch, jaskyniach 
či v hustom kroví (De rerum nat. 955).

24 Podľa Kenneyho sa v  uvedenej historic-
kej rekonštrukcii prejavil vysoký stupeň 
Lucretiovej historickej predstavivosti 
(Kenney 1972, s. 15).

25 Analogické označenie použil aj vo verši 
De rerum nat. 1194 – „biedny ľudský rod“ 
(genus infelix humanum).

Inou významnou charakteristikou 
života drsných ľudí bola skutočnosť, 
že nepoznali život v spoločenstve. Ako 
dokazujú verše De rerum nat. 958–961, 
každý jeden z nich sa staral len sám 
o seba: 

nec commune bonum poterant spectare 
neque ullis 
moribus inter se scibant nec legibus uti. 
quod cuique obtulerat praedae fortuna, 
ferebat 
sponte sua sibi quisque valere et vivere 
doctus.

„Nemohli starat se o to, co všem jest 
společným dobrem,
nedbali dobrých mravů a neznali zá-
konných řádů.
Každý ochotně bral, co náhoda za kořist 
dala,
uměje na sebe jenom se spolehnout, pro 
sebe žíti.“

Z  uvedeného vyplýva, že spolo-
čenské spolužitie nie je človeku priro-
dzene dané. Inak vyjadrené, človek nie 
je svojou prirodzenosťou spoločenská 
bytosť, k svojmu bytiu v tomto štádiu 
dejín nepotreboval komunitu iných 
ľudí.26 Títo drsní ľudia žijúci osamo-
tene, izolovane sa vzájomne stretávali 
len náhodne. Ako správne konštatuje 
Larry J. Waggle, jediná interakcia me-
dzi týmito primitívnymi ľuďmi bola dô-
sledkom túžby po sexe.27 Tá sa napĺňala 
buď na základe vzájomnej túžby, mu-
žovho násilia (znásilnenia žien), alebo 

26 Porovnaj: Usener 2010.
27 Waggle 2003, s. 82.
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na základe darčekov v podobe lesných 
plodov (De rerum nat. 962–965). 

Čo je ešte možné vypovedať o živote 
drsných ľudí? Elizabeth Asmis vyslovila 
názor, že dôvodom pre predčasné úmrtia 
bolo aj násilie človeka proti človeku.28 
Podľa môjho názoru, jediný typ násilia, 
o ktorom Lucretius píše ako o reálnom 
v tomto stave vývoja ľudstva, sa uskutoč-
ňoval pri už spomínanom znásilňovaní 
žien. Tento druh násilia, ako poukazuje 
Brooke Holmes, bol dôsledkom väčšej 
sily a výraznejšej sexuálnej žiadostivosti 
mužov.29 O inom type násilia – násilí 
vykonávanom na zvieratách – sa píše vo 
veršoch De rerum nat. 967–968 a 975.30 
Z nich je zrejmé, že drsní ľudia využí-
vali svoju silu proti šelmám, keď „pre-
nasledovali ich rod“, pričom v boji proti 
nim využívali prvé jednoduché zbrane.31 
Lucretius však vo svojej argumentácii 
nepostupuje dôsledne. V prvom rade 
nedáva odpoveď na otázku, ako prví ľu-
dia nadobudli zbrane. Prečo nezačali 
zbrane používať nejaké iné zvieratá, ale 
práve jednotliví príslušníci ľudského 
rodu? Čo bolo príčinou toho, že práve 
oni dokázali používať zbrane? Možno 
pri odpovedi na tieto otázky aplikovať 

28 Asmis 1996, s. 770.
29 Brooke Holmes v  tejto súvislosti upozor-

ňuje, že rozdiel medzi pohlaviami existoval 
už v tomto období (Holmes 2014, s. 161).

30 Josef Kolář vložil tento verš medzi verše 
De rerum nat. 967 a 968.

31 V období drsných ľudí sa ako zbrane po-
užívali ruky, nechty, zuby, kamene a vet-
vy stromov. Až neskôr, v  treťom období 
vývoja, ľudia používali pri love oheň 
(De  rerum nat. 1283–1285). Tento lov sa 
uskutočňoval, ako naznačuje verš De re-
rum nat. 1250, tak, že pomocou ohňa sa 
zvieratá nahnali do vopred pripravených 
jám.

analógiu a  tvrdiť, ako tomu bolo pri 
Lucretiovom zdôvodnení vzniku reči 
(De rerum nat. 1028–1029), že to bola 
príroda, ktorá k tomu ľudí nútila? V sú-
lade s touto hypotézou by mohli byť aj 
verše De rerum nat. 1436–1438, z kto-
rých dikcie vyplýva, že nebeské telesá 
priviedli ľudí k poznaniu striedajúcich 
sa ročných období. Lucretius sa ďalej ne-
zamýšľal nad skutočnosťou, ako mohli 
drsní ľudia, ktorí žili izolovane, spolu-
pracovať pri tak náročnej činnosti, akou 
je lov divej zveri.32 A nakoniec, je veľmi 
pozoruhodné to, že obsah veršov De re-
rum nat. 982–998 nie je kompatibilný 
s myšlienkami vyjadrenými na mieste 
De rerum nat. 966–968 a 975.33 Na skôr 
uvedenom mieste totiž Lucretius konšta-
tuje, že ľudia sa svojou silou nemohli vy-
rovnať šelmám a často umierali ako ich 
korisť. Preto zostáva otvorená otázka, 
ktorá z dvoch predstáv o drsných ľuďoch 
je správna. Boli to (i) silní jednotlivci, 
ktorí dokázali ochrániť nielen seba, ale 
aj svoje zvieratá a ktorí boli schopní lo-
viť a brániť sa pred predátormi, alebo 
(ii) boli slabší ako ony a vo vzájomnom 
strete im podľahli, ako sa tvrdí vo ver-
šoch De rerum nat. 982–998?

3. ĽUDIA V PRVÝCH 
SOCIÁLNYCH VÄZBÁCH
Sledujme však nasledujúcu argumen-
táciu najvýznamnejšieho rímskeho 
epikúrovca a skúmajme, kedy nastáva 
ďalší dejinný zlom vo vývoji ľudstva a čo 
tento zlom spôsobilo. Podľa Lucretia 

32 Schopnosť vzájomnej medziľudskej spolu-
práce sa vyvinula až v nasledujúcej (tre-
tej) fáze vývoja dejín.

33 Pozri pozn. 30.
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ľudia opustili predchádzajúci spôsob 
života vtedy, keď začali stavať obydlia, 
odievať sa, ovládli oheň a začali žiť v mo-
nogamnom manželstve (De rerum nat. 
1011–1013). Bližšie sa pozrieme na po-
sledné dve menované udalosti, pretože 
tie mali najväčší vplyv na zmeny. Naj-
skôr sa zameriame na otázku formova-
nia manželstva. Najvýznamnejší rímsky 
epikúrovec píše, že muži a ženy sa spo-
ločne usadili na jednom mieste (De re-
rum nat. 1013). Brooke Holmes konšta-
tuje, že uvedomenie si otcovstva, teda 
keď muži pochopia, že deti sú vytvorené 
„z nich“ (ex se), rozšíri ich starostlivosť 
na vlastných potomkov.34 Vyjadrené 
iným spôsobom, muži rozšíria svoj ob-
medzený horizont uvažovania, ktorý 
bol dovtedy sústredený len na vlastné 
izolované bytie. Tento rozšírený hori-
zont zahrňoval starostlivosť a ochranu 
nielen pre ich deti, ale aj pre manželku. 
To znamená, že žena v tejto fáze vývoja 
dejín už nie je chápaná len ako objekt 
potrebný na uspokojenie sexuálnych 
potrieb, ale je rozoznaná ako partnerka 
pre pohlavné rozmnožovanie – ako 
matka mužových detí. Tým vzniká me-
dzi všetkými jej členmi väzba – vzniká 
prvé spoločenstvo medzi ľuďmi – ro-
dina.35 Holmes rezumuje – muži vidia 
svoje vlastné rodiny ako rozšírenie seba 
samých.36 Pôsobením lásky vlastných 
detí a vplyvom života pri ohni ľudia po-
stupne „zmäkčili, zjemnili“ (mollescere, 

34 Holmes 2014, s. 161.
35 Aj v  tejto fáze vývoja ľudských dejín je 

zdôraznený rozdiel medzi mužmi a žena-
mi. Príčinou tejto diferencie je rozdielna 
fyzická sila medzi príslušníkmi oboch 
pohlaví.

36 Holmes 2014, s. 164.

De rerum nat. 1014) svoje správanie po 
fyzickej i psychickej stránke.37

Lucretius sa od problematiky pô-
vodu rodiny presúva k otázke vzniku 
prvých komunít. V pasáži De rerum nat. 
1019–1023 sa konštatuje, že ľudia v tomto 
štádiu vývoja ľudstva začali vyhľadávať 
spoločnosť iných ľudí, spoznali „pria-
teľstvo“ (amicitia),38 pretože si nechceli 
vzájomne spôsobovať ani znášať príko-
ria. Vzájomne sa začali ochraňovať, pre-
tože „mali súcit so slabými“ (misererier 
imbecillorum).39 Brooke Holmes v tejto 

37 Tým sa zároveň stali menej odolní pre ži-
vot vo voľnej prírode (boli menej otužilí 
a menej drsní). Preto si vytvorili vlastné 
skultúrnené prostredie (stavali obydlia, 
odievali sa), ktoré sa od toho prírodného 
odlišovalo. Armstrong (1997, s.  326–327) 
dokonca považoval zjemnenie ľudskej 
povahy za primárnu príčinu pre tvorbu 
paktov medzi ľuďmi. V  texte budem ob-
hajovať inú primárnu príčinu nevyhnutnú 
pre uzatváranie kontraktov.

38 Podľa názoru Phillipa Mitsisa (1988, s. 106) 
je zrejmé, že Lucretius opisuje len základy 
spravodlivosti, ktorej podstatou je zmluva 
o  zamedzení vzájomného škodenia. Slovo 
amicitiem vo verši De rerum nat. 1019 teda 
označuje dohodu založenú vo vlastnom zá-
ujme. Pozri tiež: Armstrong 1997, s.  327, 
pozn. 8.

39 Daniel R. Blickam sa snaží argumento-
vať, že Lucretius pri formulovaní týchto 
myšlienok vychádzal z posledných dvoch 
článkov (39. a  40.) epikúrovského spisu 
Κύριαι δόξαι (Blickman 1989, s.  169–170). 
Podľa môjho názoru je Blickmanova ar-
gumentácia nepresvedčivá, pretože 
uvedené dva články sa nevzťahujú na 
situáciu, keď sa formovalo ľudské spolo-
čenstvo, ale ich cieľom bolo slúžiť súčas-
ným a budúcim generáciám epikúrovcov 
v tom, aby pomocou jednoduchých návod 
vedeli žiť svoj život v zhode s Epikúrovou 
filozofiou. Jednoducho vyjadrené, člán-
ky v  spise Κύριαι δόξαι neopisovali to, 
čo bolo, ale slúžili ako návody na to, čo 
má byť/ako treba žiť – ako spoľahlivo do-
siahnuť ataraxiu.
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súvislosti uvádza, že muži uznali svoju 
vlastnú zraniteľnosť. Tým boli nútení 
tvoriť komunitu medzi rovnými, čím sa 
dokončuje prechod od prírody k ľudskej 
prirodzenosti.40 Proti tejto interpretá-
cii mám dve námietky. Po prvé, ľudskú 
prirodzenosť nemožno spájať až s týmto 
obdobím vývoja histórie. Lucretius totiž 
používa termín „ľudský rod“ (humanum 
genus) už vo verši De rerum nat. 925, teda 
v časti, kde opisoval život „detí zeme“. 
Podľa môjho názoru presnejšia inter-
pretácia by sa dala formulovať v zmysle 
premeny, vývoja ľudskej prirodzenosti 
od stavu izolovanosti k stavu sociál-
nemu. Po druhé, v texte nie je možné 
nájsť vyjadrenie, podľa ktorého by muži 
uznali svoju zraniteľnosť. To, o koho sa 
obávali, totiž neboli oni sami, ale ich 
manželky a deti – ich rodiny. Práve voči 
nim – slabým – pociťovali súcit. Táto 
časť vyjadrenia B. Holmes by mala rele-
vanciu len vtedy, ak by sme ho ústretovo 
čítali v kontexte jej vyjadrenia, podľa 
ktorého muži vidia svoje vlastné rodiny 
ako rozšírenie seba samých.41

Vráťme sa však k problematike kon-
štituovania prvých ľudských komunít. 
Podľa Johna Armstronga zmluvná si-
tuácia vznikla v prvom rade preto, že 
každý účastník videl iného človeka 
ako potenciálnu hrozbu. Preto dohoda 
o vzájomnom nezasahovaní je vhodná 
na získanie pokoja.42 Podľa môjho ná-
zoru by sme mali počiatočné ľudské spo-
ločenstvá (presahujúce rodiny) chápať 
primárne ako zoskupenia vytvorené na 

40 Holmes 2014, s. 139.
41 Holmes 2014, s. 164.
42 Armstrong 1997, s. 327.

obranu proti útokom zo strany divých 
zvierat.43 Až sekundárne – ako vzá-
jomný pakt o neútočení. A to z toho dô-
vodu, že Lucretius uvádzal ako najčas-
tejšiu príčinu smrti drsných ľudí útok 
divých zvierat. O tom, že by sa navzájom 
ohrozovali izolovaní ľudskí jednotlivci, 
nenájdeme ani zmienku. Násilie medzi 
ľuďmi vzniká až v období formovania 
a existencie prvých komunít. Nemô-
žem teda súhlasiť s názorom Phillipa 
Mitsisa, že Lucretius neuvádza žiadny 
dôvod, pre ktorý by ľudia mali byť voči 
sebe od určitého momentu nebezpeční. 
Tento interpretátor poukazuje na to, že 
medzi ľuďmi neboli žiadne konflikty 
záujmov.44 Najvýznamnejší rímsky 
epikúrovec však explicitne vo veršoch 
De rerum nat. 1419–1422 uvádza, že 
príčinou násilia medzi ľuďmi žijúcimi 
v tomto období dejín je závisť. Tá sa 
prejaví vtedy, keď niekto z nich vyrobí 
niečo nové, krajšie, efektívnejšie, výni-
močné, čo iní nevlastnia. Ak teda niekto 
porušil (dokonca nie cielene) rovnosť 
v hmotnom vlastníctve medzi ľuďmi, 
bol zo závisti ostatnými zavraždený. 
Ako vyplýva z miesta De rerum nat. 1148, 
takéto násilné konanie, porušujúce pakt 
o neútočení, zostalo bez sankcie, pre-
tože ľudia nepoznali spravodlivosť ani 
zákony, iba pomstu.

Iný aspekt pri vznikaní ľudských spo-
ločenstiev akcentoval Gordon Campbell. 
Podľa jeho názoru zvláštnosťou, ktorá 
umožnila ľuďom prežiť, je ich schopnosť 
spolupracovať. Kooperatívna schop-
nosť ľudí je teda funkcia, ktorá definuje  

43 Porovnaj: Prot. 322a–b.
44 Mitsis 1988, s. 83.
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ľudskú prirodzenosť a umožňuje im pre-
žiť. Ľudia sú definovaní schopnosťou 
spolupráce.45 Podľa môjho názoru túto 
schopnosť nie je bez špecifikácie správne 
priradiť k ľudskej prirodzenosti. Ak by 
tomu tak bolo, tak by sa musela preja-
viť už u prvých ľudí („detí zeme“), ako 
som však poukázal, opak bol pravdou. 
Z tohto dôvodu považujem schopnosť 
kooperovať za postupne (evolučne) na-
dobudnutú. Aby som zhrnul predchádza-
júce konštatovania – najstaršie komu-
nity ľudí, presahujúce rodiny, vznikajú 
pod vplyvom súcitu so slabšími, ktorý 
pôsobí u všetkých ľudí žijúcich v tomto 
historickom období. Snaha o spájanie 
sa do väčších skupín sa ďalej vyvíja na 
základe rozvoja vzájomnej spolupráce 
pri ochrane rodín pred divými zviera-
tami, ktorá sa skúsenosťou potvrdila 
ako užitočná a efektívna. Len za týchto 
podmienok bolo možné, aby jednotlivé 
rodiny opustili život vo vzájomnej izo-
lácii a začali kooperovať:46

45 Campbell 2002, s. 11–12. Kriticky sa k tej-
to téze vyjadrila Brooke Holmes, podľa 
ktorej musíme byť opatrní pri zjednoco-
vaní dvoch typov sociálnych vzťahov  – 
spoločenských zmlúv a  súcitu pre sla-
bých – pod hlavičkou spolupráce medzi 
ľuďmi. Pretože u Lucretia existujú dobré 
dôvody, aby sa rešpektovali rozdiely me-
dzi genealógiou rodiny a  genealógiou 
spoločnosti (Holmes 2014, s. 157).

46 G. Campbell vysvetľuje, že koopera-
tívne správanie je evolučne stabilnou 
technikou prežitia, pretože spolupráca 
zachránila ľudskú rasu na začiatku (pri 
domestikovaní zvierat), a  tak môže byť 
rozumne použitá neskôr, ako vzor pre 
budúce prežitie a  úspech. Podľa toh-
to interpretátora Lucretius používa 
analógiu so spolupráce medzi prvými 
(drsnými) ľuďmi a  domestikovanými 
zvieratami, ktorú aplikuje aj na druhý 

nec tamen omnimodis poterat concordia 
gigni, 
sed bona magnaque pars servabat foedera 
caste; 
aut genus humanum iam tum foret omne 
peremptum 
nec potuisset adhuc perducere saecla 
propago.

„Nenašla ovšem svornost vždy u  lidí 
úrodnou půdu,
dobrá a velká část však úmluvu plnila 
řádně.
Jinak by lidský rod již tenkrát propadl 
zkáze,
ani by nepřežil věků, jež minuly do 
dnešní doby.“

(De rerum nat. 1024–1027)

Z dikcie uvedených veršov je zrejmé, 
že život v spoločnosti bol možný len na 
základe zmluvy, dohody medzi všetkými 
zúčastnenými stranami, ktoré sa ju za-
viazali dodržiavať. To, čo ľudí primälo 
ku konvencii, bol motív vlastného 
prospechu, ktorý vyplýval zo vzájom-
nej ochrany.47 Uzatváranie zmlúv je teda 
motivované túžbou hľadať podmienky 
vzájomného prispôsobovania, aby sa za-
bránilo konfliktu. Kontrakt zabezpečuje 
výhody ochrany, bezpečia a kooperácie, 
ktorých existencia by bez zmluvy nebola 
možná. Táto historická zmena označuje 
proces sformovania sociálneho človeka, 
ktorý je schopný žiť s ostatnými, pretože 
rešpektuje a dodržuje dohody, že ne-
bude ani škodiť, ani nebude trpieť svoje 

typ spolupráce medzi ľuďmi navzájom 
(Campbell 2002, s. 7; 11).

47 Čo je v súlade s Kyr. dox. 31.
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poškodzovanie od ostatných účastníkov 
kontraktu.48

Až v tomto momente sa môžeme ve-
novať druhému kardinálnemu aspektu, 
ktorý viedol k dejinnému zlomu – ovlád-
nutiu ohňa. Vo veršoch De rerum nat. 
1092–1093 sa uvádza, že oheň ľudia zís-
kali vtedy, keď blesk udrel do stromu 
a  ten v  dôsledku toho začal horieť. 
Okrem tohto spôsobu však ľudia spo-
zorovali, že oheň vzniká aj vzájomným 
prudkým nárazom alebo trením koná-
rov stromov (De rerum nat. 1099–1100). 
Zámerom najvýznamnejšieho rímskeho 
epikúrovca bolo poukázať na skutoč-
nosť, že ľudia sa naučili ovládať oheň 
tým, že dokázali racionálne reflekto-
vať prírodné úkazy.49 Podľa Furleyho 
interpretácie interakcia človeka s jeho 
prostredím poskytla materiál pre ľudský 
rozum.50 Veľmi pekným príkladom tejto 
reflexie sú nasledovné verše:51

48 Je to analogické s Kyr. dox. 31, 33. Podľa 
B. Holmes sociálne väzby medzi ľuďmi 
dokonca vytvárajú rozdiel medzi ľuďmi 
a inými zvieratami (Holmes 2014, s. 168). 
V  texte sa však nenachádza vyjadrenie, 
podľa ktorého by bolo možné vyjadriť 
názor, že niektoré druhy zvierat nežijú 
v sociálnych skupinách.

49 Ďalším jeho zámerom bolo negovať zmy-
sel prométheovského mýtu, ktorý vypo-
vedal o tom, že oheň sa k  ľuďom dostal 
zásluhou Prométhea.

50 Furley 2007, s. 166.
51 Uvedené verše sú v úplnom súlade s tým, 

čo napísal Epikúros v  Liste Hérodotovi: 
„[...] musíme predpokladať, že aj ľudská 
prirodzenosť (φύσις) bola mnohým rozlič-
ným veciam naučená (διδαχθῆναί) a k nim 
prinútená (ἀναγκασθῆναι) samými okol-
nosťami; a že potom rozum (λογισμός) to, 
k čomu bol prírodou daný podnet, zdoko-
naľoval presnejším skúmaním a  ďalšími 
svojimi objavmi (προσεξευρίσκειν), v nie-
ktorých oblastiach rýchlejšie, v  iných 

inde cibum quoquere ac flammae mollire 
vapore
sol docuit, quoniam mitescere multa 
videbant
verberibus radiorum atque aestu victa per 
agros.

„Potom je učilo slunce, když zřeli, jak 
leckteré věci
v  polích slunečním žárem a  údery 
paprsků měknou,
jak mají pokrmy vařit a měkčit plame-
nem žhavým.“

(De rerum nat. 1102–1104)

Možno konštatovať, že Lucretius 
(rešpektujúc Epikúra)52 ukazuje, že de-
jinný zlom vo vývoji ľudského rodu je 
závislý jednak od prírody a zároveň od 
schopnosti človeka racionálne reflekto-
vať a využiť to, čo sa v nej nachádza.53

pomalšie a v niektorých časových obdo-
biach [robiac väčšie pokroky] a  v  iných 
menšie.“ (Ep. Hdt. 75) Je veľmi pravdepo-
dobné, a citovaná pasáž to naznačuje, že 
myšlienku kultúrnej evolúcie zastával aj 
Epikúros.

52 Podľa Furleyho Lucretius mal k dispozí-
cii úplne vypracovanú teóriu napísanú 
v tom istom zmysle, v akom je zachova-
ná relevantná pasáž z  Listu Hérodotovi 
(Furley 2007, s. 166–167).

53 Lucretius aj pri charakteristike ľudí 
žijúcich v  nasledujúcej (štvrtej) eta-
pe historického vývoja zdôrazňuje, že 
„príroda  – tvorkyňa všetkého“ (natura 
creatrix) – ľuďom poskytla „vzor“ (speci-
men) ako siať obilie a sadiť stromy (De re-
rum nat. 1361–1378). V  tejto súvislosti je 
potrebné upozorniť, že je tu opätovne 
prítomná myšlienka, ktorá vysvetľuje 
vývoj kultúry ako kontinuálny, úplne zá-
vislý od prírodných príčin a rozumových 
schopností človeka. To znamená, že vý-
voj v  poznaní sa uskutočňuje postupne 
cez jednotlivé etapy tak, ako je ľudský 
rozum schopný uvažovať o  jednotlivých 
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4. ĽUDIA V POLITICKÝCH 
INŠTITÚCIÁCH
Ďalšia etapa v historickom vývoji bola 
na svojom počiatku charakteristická 
tým, že spoločenskí ľudia, ktorí vyni-
kali svojim duchom a srdcom, využí-
vaním ohňa a  objavovaním nových 
vecí, menili svoj predchádzajúci život. 
Podľa Lucretia začali tým, že zakladali 
mestá, v ktorých vládli králi. Králi od-
meňovali tých, ktorí boli krásni alebo 
silní a múdri (De rerum nat. 1108–1112). 
Neskôr vzrástol vplyv majetku, takže 
krásni a silní boli nahradení bohatými. 
Ľudia túžili byť slávni, mocní a ako bo-
hatí túžili po pokojnom živote (De rerum 
nat. 1120–1122).54 Neskôr „krvavým“ 
(cruentus) prevratom padla hrôzovláda 
kráľov.55 Nahradila ju násilná vláda 
„spodiny“ ( faex turbaeque), kde chcel 
každý presadiť len seba a svoje záujmy 
(De rerum nat. 1136–1142).56 Napokon 
ľudia odmietli aj takýto spôsob života a:

inde magistratum partim docuere creare
iuraque constituere, ut vellent legibus uti.

prírodných skutočnostiach, zákonitos-
tiach. Civilizácia sa rozvinula v rámci kul-
túrnej evolúcie a  jej určujúcimi prvkami 
boli vonkajšie, prírodné okolnosti a ľud-
ská túžba dosiahnuť slasť a  vyhnúť sa 
bolesti.

54 Život slávnych, mocných a bohatých ľudí 
je sprevádzaný závisťou zo strany ostat-
ných, ktorá často vyústi do vrážd týchto 
ľudí (De rerum nat. 1123–1126, 1131–1132).

55 Lucretius pravdepodobne reaguje na 
históriu Ríma, keď bol v roku 510 pred Kr. 
posledný kráľ Tarquinius Superbus na-
hradený republikánskymi inštitúciami.

56 Platónov Prótagoras popisuje podobný 
úpadok prvých miest, ktorý sa skončil ná-
silím a krviprelievaním. No podľa Prótagora 
príčina úpadku spočívala v neznalosti po-
litickej techné (Prot. 320c–323a).

nam genus humanum, defessum vi colere 
aevom,
ex inimicitiis languebat; quo magis ipsum
sponte sua cecidit sub leges artaque iura.

„Z návodu některých lidí si potom zvo-
lili úřad,
zavedli právo, by lid se podřídil zákon-
ným řádům.
Neboť už lidský rod, syt žití, v němž ná-
silí vládlo,
umdléval stálými spory. S  tím větší 
ochotou skláněl
v područí zákonů šíji a nutnost uznával 
práva.“

(De rerum nat. 1143–1147)

Z  veršov vyplýva, že pod tlakom 
vonkajších okolností, najmä perma-
nentného násilia (De rerum nat. 1150), 
si ľudia až v tejto vývojovej fáze vytvo-
rili politické inštitúcie, „úrad“ (magis-
tratus), „zaviedli právo“ (iuraque con-
stituere) a „zákonný poriadok“ (leges) 
pre spoločné dobro. Jednoducho vyjad-
rené, občania zavedením práva ako sys-
tému regulovania sociálneho poriadku 
uprednostnili obmedzenia vyplývajúce 
z právnych predpisov a spoločenských 
inštitúcií pred násilím, neporiadkom 
a beztrestnosťou. Je zrejmé, že tieto pra-
vidlá platili pre každého bez rozdielu. 
Za interesujúcu považujem aj tú skutoč-
nosť, že pre toto obdobie bola charakte-
ristická nielen rovnosť pred zákonom, 
ale aj pomerne značná majetková rov-
nosť, pretože si ľudia presne delili pôdu 
(De rerum nat. 1441).57

57 Podľa Campbella legislatíva je Lucretiom 
prezentovaná ako záchrana civilizácie, ale 
rímsky poeta zároveň netvrdí, že ľudská 
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Vráťme sa však k problematike práva. 
Možno konštatovať, že zákonný poriadok 
nie je chápaný ako absolútna, nemenná 
hodnota, ktorá je sama o sebe dobrom. 
A to z toho dôvodu, že vzniká a ďalej fun-
guje len v relácii s užitočnosťou, pro-
spešnosťou. Všetko, čo je konkrétnou 
komunitou chápané ako prospešné, je 
zadefinované ako zákonné. Potreba za-
definovať, čo je zákonné, vzniká z požia-
davky zabrániť poškodeniu a dosiahnuť 
prínosy pre komunitu. To znamená, že 
zákonnosť závisí od konkrétnych dohôd 
v rámci society. Analogicky ani bezprá-
vie nie je samo o sebe zlom, ale je zlom 
z toho dôvodu, že spôsobuje vnútorný 
nepokoj. Príčinou vnútorného nepokoja 
je obava pred odhalením spáchaného 
zločinu a jeho potrestaním. Lucretius 
zdôrazňuje význam strachu z trestu v na-
sledujúcich veršoch:

inde metus maculat poenarum praemia 
vitae.
[…]
nec facilest placidam ac pacatam degere 
vitam
qui violat factis communia foedera pacis.

„Proto jen z trestů strach teď kalí z ži-
vota radost.
[…]

rasa by vyhynula, ak by právne predpisy 
neboli vynájdené (Campbell 2002, s.  9). 
Nesúhlasím s  Campbellovým názorom, 
pretože Lucretius už vo veršoch De rerum 
nat. 1025–1027 explicitne uviedol, že veľ-
ká časť ľudí riadne plnila zmluvy, inak by 
zahynuli. A ak to platilo o zmluvách, ktoré 
ešte nemali podobu právnych predpisov, 
tak to v  ešte väčšej miere platí v  stave, 
keď sa plnenie zmlúv môže vyžadovať aj 
prostredníctvom legálneho donútenia. 

Nemůže v klidu a míru svůj život prožíti 
lehce,
kdo dřív smlouvy a mír svým činem zlo-
volně ruší.“ 

(De rerum nat. 1151, 1154–1155)

Trest teda môže pomôcť odradiť oby-
vateľov od porušovania pravidiel tým, 
že zdôrazňuje zníženie prínosu podvá-
dzania – život v strachu.58

V súvislosti so zmenami v spoločen-
skom usporiadaní od malých komunít 
k budovaniu miest je nutné zdôrazniť, 
že tieto premeny boli sprevádzané tech-
nickými objavmi. Ľudia v tomto období 
spoznali meď, zlato, železo, striebro, 
olovo (De rerum nat. 1241–1242). Potom, 
čo dokázali spracovávať tieto nerasty 
na kovy, vytvorili z  nich účinnejšie 
zbrane a pracovné nástroje. Ako vhodný 
kov používali meď (bola cennejšia ako 
zlato, z ktorého sa nedali vyrábať ná-
stroje), bronz, neskôr železo (De rerum 
nat. 1241–1296). Podľa rímskeho poetu 
bol objav spracovania kovov dobrom 
v zmysle účinnej obrany pred divými 
šelmami, zlom v zmysle zničujúcejších 

58 Podľa Rodericka T. Longa nemúdro 
konajúci ľudia potrebujú, na rozdiel 
od múdrych, dodatočnú motiváciu 
k dodržiavaniu dohôd – trest. Pre Lucre-
tia je formálne právo cenou, ktorú ľud-
stvo platí za svoje pochabosti (Long 2007, 
s.  126–127). Je veľmi pravdepodobné, že 
najvýznamnejší rímsky epikúrovec aj 
v  tejto oblasti nadviazal na Démokrita. 
V Démokritovom fragmente sa píše: „Zá-
kon chce prospievať životu ľudí, ale môže 
to len vtedy, ak chcú, aby sa im dobre 
darilo, lebo len tým, ktorí ho poslúcha-
jú, prejavuje svoju dokonalosť.“ (DK 68 B 
248) O  nevyhnutnosti a  funkcii zákonov 
pozri zlomky: DK 68 B 245; 257; 258; 259; 
260; 262.
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vojen medzi ľuďmi.59 Vojnové hrôzy sa 
zväčšovali jednak tým, že pevnejšie že-
lezo60 nahrádza bronz, a aj v dôsledku 
vývoja vedenia vojen – najskôr ľudia 
bojovali sediac na koňoch, neskôr na 
vozoch, potom začali k boju používať 
iné zvieratá – slony, býky, kance, levy 
(De rerum nat. 1297–1349).61 Vojny viedli 
k pokroku vo väčšej účinnosti zabíjania, 
čím sa zväčšovalo vojnové utrpenie. 

Na záver piatej knihy autor konšta-
tuje, že ľudia sa vzdelávali.62 Dokumen-

59 Daniel R. Blickman, ktorý sa odvoláva na 
analógiu s veršami 7–13 a 29–33 z druhej 
knihy, uvádza, že vojny vznikli ako dô-
sledok neznalosti správnych cieľov živo-
ta, neznalosti správnych medzí rozkoše 
a túžby (Blickman 1989, s. 178–179).

60 Po objavení železa sa ľudia naučili priasť 
a tkať, a tak mohli nahradiť kožené oša-
tenie za pletené, neskôr tkané. Najskôr 
toto „umenie“ (ars) ovládali muži, ne-
skôr ho z  hanby od vysmievajúcich sa 
roľníkov, ktorí túto prácu považovali za 
mäkkú, prenechali ženám (De rerum nat. 
1350–1360). Lucretius na tomto mies-
te uvádza, že muži ovládajú z  vrodenej 
schopnosti všetky umenia (remeslá) lep-
šie ako ženy. Je to spôsobené tým, že pri-
rodzenosť mužov je schopnejšia ako pri-
rodzenosť žien. Z uvedeného vyplýva, že 
diferencia medzi pohlaviami nie je len vo 
fyzickej sile, ale aj v rozdielnych vrodených 
schopnostiach.

61 D. R. Blickman konštatuje, že Lucretius 
zdôrazňuje rozdiel medzi dobou, keď sa po-
užíval bronz, a dobou, keď sa požívalo žele-
zo. Tento kontrast medzi dvoma obdobiami 
zahŕňa rozdiel v morálnej perspektíve dob-
ra, pretože prvé obdobie je oveľa menej ne-
gatívne (nie je tam žiadna zmienka o vojne) 
ako obdobie druhé (Blickman 1989, s. 181). 
S  touto interpretáciou nesúhlasím, pre-
tože Lucretius vo veršoch 1289–1292 píše, 
že pomocou medených zbraní boli vedené 
„prudké vojnové búrky“, ktoré spôsobovali 
ukrutné zranenia. Aj vo verši De rerum nat. 
1270 sa píše o „ukrutnej medi“.

62 Treba však zdôrazniť, že záver piatej 
knihy nie je medzi znalcami Lucretiovej 

tuje to tým, že sa vynašlo písmo, naučili 
sa plaviť na lodiach, hľadať spojencov, 
orať, stavať hradby, cesty, zhotovovať 
šaty a zbrane, zavádzať zákonné po-
riadky, udeľovať odmeny, maľovať, skla-
dať básne a tesať sochy (De rerum nat. 
1442–1451).63 Postupný pokrok v týchto 
oblastiach techniky a vzdelávania sa 
podľa Lucretia uskutočňuje na zák-
lade „prospechu“ (usus) a „skúsenosti 
mysle“ (experientia mentis, De rerum nat. 
1452).64 A to z toho dôvodu, že ľudia za 
dobrú a užitočnú považujú nejakú vec 
len dovtedy, kým nespoznajú niečo, čo 
lepšie slúži ich prospechu či potrebe 
(De  rerum nat. 1414–1415).65 Práve 
z tohto dôvodu zanechali stravu divých 
ľudí, ležadlá z lístia, kožené oblečenie 
atď. Krok za krokom vytvárali technický 
pokrok a najvyššiu vzdelanosť:

sic unum quicquid paulatim protrahit 
aetas
in medium ratioque in luminis erigit oras;
namque alid ex alio clarescere corde 
videbant,
artibus ad summum donec venere cacumen.

„Znenáhla každou věc tak uvádí do víru 
žití
doba a hloubavý duch ji vynáší do krajů 
světla.

básne jednotne interpretovaný. David 
J.  Furley napríklad vyslovil hypotézu, že 
jej skutočným záverom je pasáž De rerum 
nat. 1379–1435 (Furley 2007, s. 180).

63 Podľa Furleyho ide o  nekoordinovaný 
výber tém z  predchádzajúcich pasáží 
(Furley 2007, s. 176–177).

64 Možno konštatovať evidentnú analógiu 
s  citovanou pasážou z  Epikúrovho Listu 
Hérodotovi (Ep. Hdt. 75–76).

65 Už Démokritos napísal: „... potreba sa stala 
ľuďom učiteľkou všetkého...“ (DK 68 B 5, 1)
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Neboť viděli duchem, že z jednoho vy-
plývá druhé;
tak se v umění svém až k vrcholu dostali 
všude.“

(De rerum nat. 1454–1457)

Blickman v tomto kontexte vyslovil 
presvedčenie, že Lucretius cielene zvý-
šil dojem poklesu v tejto etape vývoja 
ľudskej spoločnosti, ktorá je síce cha-
rakteristická technickým pokrokom, 
ale bez mravného zdokonaľovania. Vo 
veršoch De rerum nat. 1416–1435 podľa 
tohto interpretátora rímsky básnik 
dokonca vyvoláva dojem, že história, 
aspoň z morálneho hľadiska, má de-
generatívny charakter.66 Blickmanovu 
explikáciu považujem za neodôvod-
nenú, pretože napríklad idylický obraz 
posedenia priateľov v prírode (De rerum 
nat. 1392–1396),67 ktorý je v protiklade 
k Blikmanovej predstave morálneho 
úpadku vo štvrtom období vývoja ľud-
skej spoločnosti, tento interpretátor 
nepovažuje za súčasť tohto obdobia. 
Z tohto dôvodu navrhuje v súlade so 
svojou koncepciou, no v  rozpore so 
zachovaným textom, uvedené verše 

66 Blickman 1989, s.  160–161; 178; 187. Inú in-
terpretáciu ponúkol David J. Furley, ktorý 
konštatuje, že Lucretius nehovorí o  po-
stupnom morálnom pokroku o  nič viac 
ako o  postupnom morálnom úpadku 
(Furley 2007, s. 179).

67 V  idylickom zobrazení roľníckeho spô-
sobu života poukazuje na život v  mie-
ri, s  jedným poľom ohraničeným oproti 
druhému poľu v mierne zvlnenej krajine 
(De rerum nat. 1370–1375). Podľa E. Asmis 
vidiecke scény predstavujú život v rám-
ci hraníc. Naopak, zúrivosť vojen pred-
stavuje život, ktorý sa nachádza ďaleko 
za žiadanými hranicami (Asmis 2008, 
s. 155).

zaradiť do predchádzajúcej etapy vývoja 
spoločnosti.68

Na druhej strane interpretačného 
spektra sa nachádza vyjadrenie B. Hol-
mes, podľa ktorej bolo cieľom piatej 
knihy podať správu o úspechu ľudskej 
evolúcie.69 V tejto súvislosti súhlasím 
s vyššie uvedeným Blickmanovým kon-
štatovaním, že opisované obdobie je 
charakteristické technickým pokro-
kom, ale bez mravného zdokonaľovania. 
Inak vyjadrené, v každom zo štyroch 
období dejín je markantný technický 
pokrok, ktorý je dôsledkom vyšších 
rozumových schopností. Kombináciou 
týchto faktorov nastal aj pokrok v ma-
teriálnej oblasti – nárast bohatstva. Ak 
by sme však chceli nájsť zmienky o po-
kroku v oblasti morálky, neuspeli by 
sme. Najvýznamnejší rímsky epikúro-
vec totiž už vo veršoch De rerum nat. 
999–1001 konštatoval, že ľudia v jeho 
časoch najčastejšie zomierajú vo voj-
nách a na moriach. Na konci piatej knihy 
sa k tomuto problému vrátil a upozornil, 
že neznalosť skutočných limitov lakom-
stva a slasti (túžba po purpure a zlate, 
De rerum nat. 1423) viedla ľudí k plav-
bám po mori70 a k vojnám (De rerum 
nat. 1432–1435).71 Príčinou neznalosti 

68 Blickman 1989, s. 187–188.
69 Holmes 2014, s. 139.
70 Podľa Roberta Mondiho, ktorý uvádza 

viacero príkladov, odkaz na námorníctvo 
treba chápať ako príklad topu v latinskej 
poézii, ktorý vynálezom lodí ohlasuje za-
čiatok morálneho úpadku (Mondi 1983, 
s. 27, pozn. 36).

71 V  Lucretiových časoch ľudia zomiera-
li z  nadbytku (v  starostiach a  túžbe po 
majetku) – vraždy svokrov (De rerum nat. 
1007–1010). Ako vyplýva z veršu De rerum 
nat. 1425, tento motív konania Lucretius 
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vlastných limitov je ľudská prirodze-
nosť, pretože ľudia nie sú nikdy spokojní 
s tým, čo dosiahli, vždy túžia po niečom 
novom, lepšom, krajšom (De rerum nat. 
1414–1415). V prípade vojen sú to moc 
a sláva a v prípade plavieb po mori je to 
obchodovanie, ktoré je motivované túž-
bou po stále väčšom zisku. Možno teda 
konštatovať, že ani vzostup bohatstva, 
vzdelanosti a ani technického pokroku 
nevyvolávajú vývoj v oblasti morálky 
a automaticky nevedú k šťastiu. 

ZÁVER
Pokúsil som sa chronologicky analy-
zovať a interpretovať všetky štyri fázy 
vo vývoji ľudstva, o  ktorých sa píše 
v piatej knihe básne De rerum natura. 
Možno konštatovať, že od zrodu sveta 
až do Lucretiových dôb prebieha pro-
ces tvorby a postupného zániku šty-
roch období dejín. Vo všetkých fázach 
prebieha rovnaký postup (mechaniz-
mus) – vznik, rast a zánik. No procesy, 
ktoré sa v týchto fázach uskutočňujú, sa 
od seba diametrálne odlišujú. Z tohto 
dôvodu nie je možný návrat do pred-
chádzajúcich období. Poukázal som na 

hodnotí negatívnejšie ako motív kona-
nia drsných ľudí, ktorí museli bojovať 
o vlastné prežitie.

skutočnosť, že podľa Lucretia človek 
v prvých fázach svojho historického 
vývoja nie je svojou prirodzenosťou 
spoločenská bytosť. K životu s inými 
jednotlivcami svojho druhu bol prinú-
tený vonkajšími okolnosťami. Spoloč-
nosť je teda produktom postupne bu-
dovanej dôvery, prímeria, kooperácie 
a konvencie medzi pôvodne izolovanými 
ľuďmi. Z uvedeného hľadiska je zrejmé, 
že najvýznamnejší rímsky epikúrovec 
uvažoval o spoločenskom pokroku. A to 
z toho dôvodu, že človek vytvoril to, čo 
mu nebolo prirodzené (spoločnosť), ale 
poskytovalo mu to oveľa väčšie šance na 
prežitie. Tým sa postupne zmenila aj 
jeho prirodzenosť – stala sa sociálnou. 
Práve vďaka spoločnosti vznikol aj mate-
riálny, technický a vedomostný pokrok. 
Ako však bolo zdôraznené v poslednej 
kapitole, pokrok v  týchto oblastiach 
nie je sprevádzaný pokrokom v oblasti 
morálky. Každá vývojová fáza ľudských 
dejín teda nie je vo všetkých aspektoch 
dôležitých pre život človeka lepšou, ako 
bola tá predchádzajúca. To znamená, že 
ľudia nepostupujú kontinuálne k stále 
morálnejším podobám života.72

72 Za cenné pripomienky k  predchádzajú-
cej verzii článku ďakujem Petrovi Fraňovi 
a konštruktívnemu anonymnému recen-
zentovi Aitheru.
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Ep. Hdt. Epistula ad Herodotum
Kyr. dox. Kyriai doxai

Lucretius
De rerum nat. De rerum natura

Platón
Prot. Protagoras

DK Diels, H., Kranz, W. (1951/1952). 
Die Fragmente der Vorsokratiker. 
Griechisch und Deutsch, I–III. 
Berlin: Weidmann.
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ABSTRAKT
This paper deals with 
the philosopher’s game called 
rithmomachia, i.e. the battle of 
the numbers. The beginnings of 
the playing of this game we can find 
around the year 1000 AD, the oldest 
texts are dated to the first half of 
the 11th century. The aim of this paper 
is the description of selected rules 
of this game according to the oldest 
texts about rithmomachy (written 
between ca. 1030 and ca. 1130). This 
article mainly wants to focus on 
the correlation between those rules and 
the subject of interest of the medieval 
intellectuals in the field of arithmetic 
(especially in the context of 
Boethius’s Introduction to Arithmetic).
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I.
Mezi nejpopulárnější strategické des-
kové hry patřila ve středověku a v rene-
sanci pedagogicko-intelektuální krato-
chvíle obvykle nazývaná rithmomachie 
neboli conflictusnumerorum, tj. ludus phi-
losophorum. Jednalo se o hru, jejíž hráči 
si zároveň aktivně osvojovali některá 
obtížná témata tehdejší aritmetické 
látky, tedy hrát rithmomachii mimo 
jiné znamenalo vzdělávat se v aritme-
tice, jak ji latinskému křesťanskému 
světu zprostředkoval Boethius ve svém 
Úvodu do aritmetiky, volném překladu 
stejnojmenného díla novopythagorejce 
Níkomacha z Gerasy.

Rithmomachie se začala v Evropě 
hrát pravděpodobně na sklonku 10. či 
na počátku 11.  století, tedy v  takřka 

shodné době jako šachy,1 s nimiž má 
mnoho společného (kupř. proti sobě 
zápolí dva hráči, souboj se odehrává 
na pravoúhlé, do čtvercových polí roz-
dělené hrací desce, protihráči lze ode-
bírat jeho hrací figury atd.), ale také se 
od nich v některých ohledech výrazně 
liší. Zatímco šachy lze označit za aristo-
kratickou zábavu, neboť samotná hra je 
strategicko-vojenské povahy a symboli-
zuje střet dvou armád, kde primárním 
cílem je zničit soupeřova krále, k čemuž 
jsou k dispozici střelci, jezdci či pěšci, 
tak rithmomachii již středověcí autoři 
popisovali jako hru vzdělanců a učenců, 
neboť její povaha je strategicko-peda-
gogická a soupeří zde dvě sestavy čísel, 

1 Srov. Moyer 2001, s. 23–24.
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přičemž hlavním cílem je uspořádat že-
tony s danými číselnými hodnotami do 
matematických posloupností.2

Tato studie přináší podrobnější 
představení uvedené hry, a to především 
na základě nejstarších dochovaných 
pravidel této hry, tj. textů o rithmoma-
chii, které se nám dochovaly z období 
přibližně jednoho století mezi roky cca 
1030–1130. Nejprve budou stručně na-
stíněny dějiny této hry (II), následně 
bude vysvětlen její název, což vytvoří zá-
klad pro teoretické rozvedení hlavních 
intelektuálních cílů, které byly touto 
hrou sledovány (III). Poté se již pozor-
nost obrátí k vlastní hře – popsána bude 
hrací deska a výchozí rozestavení hra-
cích žetonů, včetně vysvětlení aritme-
tických vlastností čísel i matematických 
pravidel, podle nichž lze odvodit číselné 
hodnoty užívané v celé hře (IV), stručně 
bude zmíněn vlastní průběh hry a na 
závěr budou představeny hlavní typy 
vítězství, jež pravidla této hry umožňují 
(V). Hlavním cílem tohoto textu je tedy 
podat historicko-systematické uvedení 
do světa intelektuální zábavy středo-
věkého (a renesančního) vzdělance či 
filosofa.

II.
Za „zlatý věk“ rithmomachie lze ozna-
čit renesanci, resp. 15. a  16. století. 
Z této doby pochází početně největší 
množství textů, které popisují pravidla 
hry s čísly.3 Renesanční zájem o rithmo-
machii názorně dokládá např. slavná 
Utopie Thomase Mora, kde se ve druhé 

2 Viz např. Fortolfus, Rith. II, prol., ed. Borst 
1986, s. 450–451.

3 Podrobněji viz Folkerts 2003, s. XI-15–21.

knize mj. popisuje, jakým způsobem 
mohli obyvatelé bájného ostrova trá-
vit volný poobědový čas – debatovali 
nebo se oddávali hudbě, ale mohli se 
také vrhnout do víru zábavného rozptý-
lení: „Kostek a podobných nejapných 
i zhoubných her vůbec neznají. Jinak 
se u nich vyskytují dva druhy her, po-
někud podobné hře v šachy. V jedné 
jde o bitvu čísel, v níž vyhrává číslo 
nad číslem. V druhé bojovným utkáním 
spolu zápolí ctnosti a nepravosti.“4 Je 
zřejmé, že první z uvedených her je 
právě rithmomachie.

Více než půl tisíciletí trvající po-
měrně intenzivní záliba v této hře se 
relativně rychle vytrácí s  nástupem 
novověku. Tato ztráta zájmu bezpro-
středně souvisí s proměněnou rolí, kte-
rou v rámci tehdejšího vědění začala 
aritmetika nově hrát. Rithmomachie je 
totiž bytostně spjata s boethiovsko-ní-
komachovskou aritmetikou, tedy přede-
vším s novopýthagorejskou teorií čísel 
a jejich vlastností. Když se primární po-
zornost matematiků zaměřila na jiné 
aspekty aritmetické látky, přestala být 
rithmomachie jakožto hra, která uvá-
děla do tajemství teoretické aritmetiky, 
tolik zajímavá.

Dnes panuje všeobecná shoda, že 
v  prvotní podobě se hra začala hrát 
zřejmě na konci 10. století, nejpozději 

4 More 1978, s. 65. Morus, Thomas, Utopia 
II, 4: „Aleam atque id genus ineptos ac 
perniciosos ludos ne cognoscunt quidem, 
ceterum duos habent in usu ludos, la-
trunculorum ludo non dissimiles. Alterum 
numerorum pugnam, in qua numerus nu-
merum praedatur. Alterum in quo collata 
acie cum virtutibus vitia confligunt.“ Do-
stupné z: http://www.intratext.com/IXT/
LAT0560/_PA.HTM [cit. 2015-11-02].



121M AREK OTISK
RITHMOMACHIE – SOUBOJ ČÍSEL ČILI ARITMETICKÁ HRA FILOSOFŮ

14/2015

pak na počátku 11. století.5 Důvodem je-
jího rozšíření a popularity byl zvýšený 
zájem o umění quadrivia, který je doložen 
v klášterních a katedrálních školách ko-
lem roku 1000. V samotném středověku 
byli za tvůrce pravidel hry označováni 
např. Pýthagorás, Boethius, nebo také 
Gerbert z Remeše (v letech 999–1003 pa-
pež Silvestr II.).6 Zvláště poslední uve-
dená možnost by mohla být plausibilní, 
a to hned z několika důvodů:

1. Zdá se být zřejmé, že rithmoma-
chie byla od prvopočátku kladena do 
velmi úzké vazby k počtářství, které 
bylo prováděno na matematické po-
můcce zvané abakus. Toto dokládají jak 
rukopisné kodexy, kde se velmi často 
o  rithmomachii píše v  konvolutech, 
které jsou věnovány obecně matema-
tickým vědám quadrivia a jejich prak-
tickým aplikacím (komputistika, aba-
cistické počtářství, výpočty správných 
výměrů varhanních trubic apod.),7 tak 
vlastní středověká pojednání o svobod-
ných uměních – např. Anticlaudianus 
Alana z Lille představuje dámu arit-
metiku, která v jedné ruce drží abakus 
(mensa pythagorae) a druhou rukou se 
připravuje na bitvu čísel (pugna nume-
rorum),8 což Alanův žák Radulf z Long-
champu ve svém vlivném komentáři 
k Alanovu spisu vyložil jako totožnost 
abaku (mensa pythagorae) a rithmoma-
chie (rithmantia).9 Za hlavního iniciá-
tora uvedení nové podoby abacistického 

5 Srov. např. Borst 1986, s.  39–49; Moyer 
2001, s. 19–22.

6 Folkerts 2003, s. X–5.
7 Blíže viz např. Evans 1976, s. 260.
8 Alanus ab Insulis, Anticl. III, 288–293.
9 Radulphus de Longo Campo, In Anticl. 176.

počtářství na křesťanském Západě lze 
důvodně označit právě Gerberta.10

2. Jak uvádějí de facto všechny texty 
o rithmomachii, je tato hra postavena na 
vybraných tématech boethiovské aritme-
tiky. O oživení zájmu o Boethiův učební 
aritmetický text se opětovně zasloužil 
mj. právě Gerbert, který je také autorem 
komentáře k pasáži z Boethiova Úvodu 
do aritmetiky (dle podoby výsledku, k ně-
muž remešský učitel došel, je tento text 
často nazývaný Saltus Gerberti), kde se 
řeší problematika, jež je nezbytná pro 
hraní rithmomachie.11 S tímto Gerberto-
vým pojednáním pracovali i autoři nej-
starších dochovaných pravidel o souboji 
čísel.12 Propojení této aritmetické tra-
dice a popularity rithmomachie suges-
tivně dokládá blíže neznámý skriptor, 
který kolem roku 1100 souhlasí s opisem 
„aritmetiky“, ale především urguje to-
lik žádanou rithmomachii (desideratam 
rithmimachia).13

3. Pro vlastní matematickou hru je 
vhodné (ačkoli nikoli nezbytné) užívat 
arabské číslice (zvláště v nejstarších tex-
tech jsou však užívány římské a řecké 
číslice). I v tomto ohledu platí, že před-
ním šiřitelem užívání arabských číslic 
v křesťanském západním latinském kul-
turním okruhu byl Gerbert.14

10 Viz zejména Gerbertus Remensis, Regu-
lae, ed. Bubnov 1899, s. 1–22.

11 Gerbertus Remensis, In Inst. Arith., ed. 
Bubnov 1899, s. 31–35.

12 Srov. např. Borst 1986, s. 58–60.
13 Viz Evans 1976, s. 260.
14 Viz např. záhlaví nákresu abaku v  ruko-

pise Bern, Burgerbibliothek, MS 250, f. 1r 
(„Gerbertus Latio numeros abacique fi-
guras.“), citováno např. v  Folkerts 1996, 
s. 28.
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4. Jelikož pravidla hry rithmoma-
chie jsou založena na práci s číselnými 
poměry, jejich vzniky, převody a kladení 
číselných hodnot do posloupností, což je 
tematika, která má bytostnou vazbu na 
matematicky založenou hudební teorii, 
lze i z tohoto důvodu spekulovat o přímé 
vazbě na Gerberta z Remeše, který se 
intenzivně věnoval také hudební teorii.15

Je tedy pravděpodobné, že v prvotní 
podobě se hra mohla objevit již v okruhu 
Gerberta z Remeše,16 případně jiných 
intelektuálů působících kolem (či 
spíše po) přelomu prvního milénia, 
nejpozději však v první třetině 11. sto-
letí (dost možná i jako produkt rivality 
mezi centry vzdělanosti ve Wormsu 
a Würzburgu).17

Nejstarší dochované texty o rithmo-
machii jsou totiž datovány do první po-
loviny 11. století. Obtížně identifikova-
telný Asilo z Würzburgu sepsal kolem 
roku 1030 stručný text Regula de rithma-
chia18 a na jeho výtvor navázal o jedno 
desetiletí později (patrně) Heřman 
z Reichenau s dílkem (později nazva-
ném) Ludus qui dicitur rithmimachia.19 

15 Viz Gerbertus Remensis, 1In Inst. Mus., 
ed. N. Bubnov, s.  28–30, nebo týž, 2In 
Inst. Mus., s.  30–31, příp. týž, Rogatus, 
ed. K.–J. Sachs, s. 59–81. Srov. také např. 
Sachs 1972 nebo Huglo 2000.

16 Silva 2010, s. 146–147.
17 Srov. Moyer 2001, s.  18–20; Meben 1999, 

s. 60 nebo Borst 1986, s. 55–56.
18 Asilo Wirzeburgensis, Reg. de rith., ed. 

Borst 1986, s. 330–334. Podrobnější infor-
mace o autorovi i díle nabízí především 
Borst 1986, s. 50–80.

19 Hermannus Contractus [?], Rith., ed. Bor-
st 1986, s.  335–339. Představení spisu 
i  důvody pro jeho připsání Heřmanovi 
z Reichenau rozebírá detailně Borst 1986, 
s. 81–97.

Z poslední třetiny 11. století a z prv-
ních let po roce 1100 se nám dochovalo 
hned pět dalších spisků, které předsta-
vují pravidla této hry: kolem roku 1070 
vznikl krátký text, jehož autor je nazý-
ván anonym z Lutychu, přibližně o dvě 
desetiletí později sepsal Odo z Tournai 
pojednání De rithmomachia a ve stejné 
době vzniklo i dílo Descriptio ritmachyae 
od tzv. anonyma z Řezna; k nim je nutno 
připočíst dva kompilační texty – Regulae 
rithmomachiae (vznikl patrně v Trevíru) 
a tzv. Bavorská kompilace.20

První skutečně ucelené a soustavné 
seznámení s celou hrou pochází z první 
třetiny 12. století a jeho autorem je jistý 
Fortolfus, který ve dvou knihách o cel-
kem třiceti kapitolách spisu Rithmima-
chia přehledně představuje všechny 
důležité herní prvky – od matematicko-
-aritmetického základu samotné hry až 
po různé typy vítězství.21

Oblibu hry dokládají i další stře-
dověké (a zejména renesanční) texty 
z 12.–16. století,22 jejichž počet od 17. sto-
letí znatelně klesá. Na sklonku 19. sto-
letí se rithmomachie stala předmětem 

20 Edice textů zpracoval Arno Borst – viz 
Borst 1986: Anonymus Leodiensis, 
De  arith., s.  340–343; Odo Tornacensis, 
De  rith., s.  344–383; Anonymus Ratisbo-
nensis, Desc. ritm., s. 384–404; Anonymus 
de Franconia, Reg. rith., s. 405–414 a Ano-
nymus de Bavaria, Reg. rhyth., s. 415–426. 
U  posledního titulu viz také PL 133, 
c.  795–802 (pod názvem Regulae Domni 
Odonis de rhythmimachia). Obsáhlou 
studii ke všem uvedeným písemně do-
chovaným pravidlům nabízí Borst 1986, 
s. 98–185; srov. rovněž stručný přehled ve 
Folkerts 2003, s. X-7–10.

21 Fortolfus, Rith., ed. Borst 1986, s. 427–470. 
Informace o  díle i  autorovi poskytuje 
Borst 1986, s. 186–211.

22 Přehledně viz Folkerts 2003, s. 11–21.
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zájmu historiků středověkého vědění či 
kultury a postupně znovu získala svou 
hráčskou základnu, jak to nyní dokládá 
např. skutečnost, že si dnes lze pořídit 
i elektronickou aplikaci této hry.

III.
Vlastní název hry vysvětluje podrobně 
kupř. Fortolf, když nejprve s odkazem 
na Prisiciana upozorňuje, že nebu-
deme-li znát jména, pak nikdy nepo-
známe samotné věci.23 Pojmenování 
rithmomachie je odvozeno ze dvou 
řeckých slov: rithmos odpovídá latin-
skému numerus, tedy číslu; machia pak 
latinskému pugna, tzn. souboj, bitva 
či válka; název rithmomachia lze tedy 
přeložit jako pugna numerorum, tedy 
(sou-)boj čísel.24

Ve hře proti sobě stojí dvě sestavy 
čísel a cílem hry je uspořádat žetony s čí-
selnými hodnotami do harmonických 
matematických posloupností. Tímto cí-
lem je rekonstruován Boží stvořitelský 
akt, neboť přirozenost čísel stojí v meta-
fyzickém základu reality, protože jsou to 
právě čísla, která Bůh užíval při tvorbě 
světa. Tento pohled na důležitost čísel 
a matematiky dokládá biblický text (jak 
upozorňuje Fortolf), v knize Moudrosti 
se totiž píše, že Bůh vše uspořádal podle 
míry, čísla a váhy.25

23 Fortolfus, Rith. I, 1, s 430: „… ut ait Pris-
cianus, nisi nomen scieris, cognitio rerum 
perit.“ 

24 Fortolfus, Rith. I, 1, s 430: „Ex duabus gre-
cis dictionibus composito nomine artem 
istam rithmimachiae titulo inscribi plau-
cit. Rithmos enim grece, latine numerus; 
machia pugna dicitur. Inde rithmimachia, 
id est numerorum pugna.“

25 Fortolfus, Rith. I, prol., s. 428. Srv. Sap. 11, 
20: „Sed omnia in mensura et numero et 

Jelikož je celá hra zároveň pedago-
gickou pomůckou, která má zábavnou 
formou seznámit hráče s  některými 
detaily aritmetického umění, není pře-
kvapivé, že Fortolf dále cituje Boethiův 
Úvod do aritmetiky, v němž je vyzdvižena 
metafyzická role čísel, číselných poměrů 
a jejich vzájemných převodů. Číslům 
a jejich poměrům je možné rozumět jako 
vzorům, resp. formám, které se nachá-
zejí v mysli Boží a podle nichž Bůh vy-
tvořil vše stvořené.26 A jelikož jsou podle 
Boethia matematické obory těmi, jejichž 
znalost je nezbytným předpokladem pro 
studium filosofie,27 je i samotná rithmo-
machie hrou, která je určena filosofům 
(označení ludus philosophorum pochází 
ze 14. století28) – střet či souboj (con-
flictus) čísel totiž vede k pochopení zá-
kladních principů aritmetického uspo-
řádání skutečnosti a následně umožňuje 
získat filosofickou moudrost.29

Podobný aspekt důležitosti samotné 
hry zdůrazňuje nejpodrobněji Fortolf, 
který u rithmomachie zmiňuje její uži-
tečnost, neboť zábavnou formou posky-
tuje hráčům intelektuální prospěch, 
a není tedy mrháním času, jak by se 
mohlo zdát.30 Když se pak zamýšlí nad 
předmětem a cíli hry (materia, intentio, 
utilitas), opakuje důležitost seznámení 
se s číselnými poměry a různými typy 

pondere disposuisti.“ (Mdr. 11, 20: „Ale ty 
jsi všechno uspořádal s  mírou, počtem 
a váhou.“).

26 Fortolfus, Rith. I, prol., s.  428–429. Srov. 
Boethius, Inst. Arith. I, 1–2.

27 Boethius, Inst. Arith. I, 1.
28 Borst 1986, s. 232.
29 Srov. Odo Tornacensis, De rith., app. K, 

s. 378.
30 Fortolfus, Rith. I, prol., s. 427.
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čísel, jak je Boethius popsal v Úvodu do 
aritmetiky,31 k čemuž dodává, že zna-
lost této hry je rovněž základem pro po-
chopení a zvládnutí přírodní filosofie, 
resp. fyziky, tedy vědění o stvořeném 
světě, jak je reprezentováno uměními 
quadrivia.32

To je také hlavním důvodem, proč 
většina zmíněných textů, které uvádějí 
do pravidel rithmomachie, začíná uve-
dením do aritmetické látky.33 Boethiův 
(a  samozřejmě rovněž Níkomachův) 
Úvod do aritmetiky představuje učebni-
cový přehled tehdy probírané aritme-
tické problematiky a největší pozornost 
je zde kladena na nejrůznější klasifi-
kační třídění vlastností čísel. Některé 
vlastnosti náleží číslům per se, tedy ho-
voříme-li o číslu jako takovém. Zde jsou 
pak různé charakteristiky vyvozeny 
z toho, že je číslo sudé (par) nebo liché 
(impar), včetně subtypů obou katego-
rií, nebo je číslo podměrné, nadměrné 
či dokonalé atp.34 Mnohé z těchto ma-
tematických vlastností čísel jsou vyu-
žívány i v rithmomachii (např. sudost 
a lichost), a byť v některých případech 
se ve hře uplatňují jen okrajově, nechybí 
v pravidlech z 11. a z první třetiny 12. 
století (někdy i poměrně velmi rozsáhlé) 
pasáže o této problematice.35

31 Fortolfus, Rith. I, 2–4, s. 430–431.
32 Fortolfus, Rith. I, 5, s. 431–432.
33 Asilo Wirzeburgensis, Reg. de rith. 1, 

s.  330; Hermannus Contractus [?], Rith. 
1–2, s. 335, Odo Tornacensis, De rith. 1–2, 
s. 344–345 atd.

34 Boethius, Inst. Arith. I, 3–20, s.  15–54; 
srov. také Nikomachos, Inst. Arith. I, 7–16, 
s. 13–44.

35 Viz např. Odo Tornacensis, De rith., app. 
C  6–11, s.  366–368 nebo Anonymus de 
Franconia, Reg. rith. 27–28, s. 412–413.

Pro hru s čísly jsou však ještě dů-
ležitější vlastnosti čísel per aliud, tedy 
jsou-li čísla vztažena k jiným číslům, 
jinými slovy když vytvářejí číselné po-
měry. V tomto případě Boethius odlišuje 
totožnost či rovnost (aequalitas, tj. čísla 
mají stejnou hodnotu, např. 5 a 5, resp. 
tucet a tucet atp.) a nerovnost, nestej-
nost (inaequalitas, tj. číselné hodnoty se 
liší, např. 5 a 4, resp. tucet a kopa atp.). 
Pokud jde o nestejnost, lze takto vyme-
zená čísla rozlišit do dvou základních 
skupin: nejprve existují případy, kdy se 
větší číslo srovnává s menším (např. 3 
a 2), a dále pak nastávají situace, kdy se 
menší číslo srovnává s větším. V prvním 
typu se jedná o čísla, která jsou struk-
turována podle násobných poměrů, ve 
druhém případě jsou odvozena od děli-
telů. Ve vlastní rithmomachii se pracuje 
s klasifikací čísel vycházející z násob-
ných vztahů, podle níž je vyčleněno 
pět základních skupin těchto číselných 
vztahů: násobek (multiplex), superpar-
tikulární poměr (superparticularis), su-
perparcientní poměr (superpartiens), 
superpartikulární násobek (multiplex 
superparticularis) a superparcientní ná-
sobek (multiplex superpartiens).36

Představení jednotlivých typů čísel 
podle této klasifikace se stalo součástí 
textů o rithmomachii37 a je v podobném 
duchu rozvedeno v tab. 1.

Jelikož z  prvních tří násobných 
poměrů jsou odvozeny zbylé dva 
druhy nestejných typů čísel, tvoří 

36 Boethius, Inst. Arith. I, 21–22, s.  54–56; 
srov. také Nikomachos, Inst. Arith. I, 17, 
s. 44–46.

37 Viz např. Odo Tornacensis, De rith., app. 
K 4–6, s. 379.
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násobná, superpartikulární a super-
parcientní čísla hlavní základnu celé 
hry rithmomachie.38

38 Viz např. Anonymus Leodiensis, De arith. 
1, s.  340: „Inaequalitas species quinque 
sunt, multiplex, superparticularis, su-
perparciens, multiplex superparticularis, 
multiplex superparciens. Sed tribus pri-
mis et simplicibus assumptis, ex his vero 
compositis duabus reiectis, quidam si iu-
dicio placet sapientium, huiusmodi con-
stituit numerorum conflictum.“ Podobně 
např. Asilo Wirzeburgensis, Reg. de rith. 
2, s. 331.

IV.
Souboj čísel se odehrává na hrací desce, 
která není v nejstarších textech blíže 
popsána. Teprve tzv. anonym z Lutychu 
uvádí, že její rozměry jsou 8 × 12 polí,39 
anonym z Řezna pak doporučuje počet 
polí 8 × 14,40 ale postupně se ustálilo 

39 Anonymus Leodiensis, De arith. 2, s. 340: 
„Erit enim tabula spaciis duodecim in lon-
gitudine et octo in latitudine distributa.“

40 Anonymus Ratisbonensis, Desc. ritm. 
2, s. 384: „Sit tabula ad longitudinem et 

typ čísel charakteristika poměr (řada čísel)

násobky
b = a · n; kde n > 1

větší číslo obsahuje v sobě 
menší číslo více než jednou

2 : 1 (2, 4, 8…)
3 : 1 (3, 9, 27…)
4 : 1 (4, 16, 64…)

superpartikulární čísla, 
tj. čísla s částí
b = (a + 1) / a

větší číslo zahrnuje celé menší 
číslo, a ještě nějakou jeho část, 
kterou lze vyjádřit jako kmenný 
zlomek, tj. čitatelem je jednička

3 : 2 (4, 6, 9…)
4 : 3 (9, 12, 16…)
5 : 4 (16, 20, 25…)

superparcientní čísla, 
tj. čísla s částmi
b = (a + x) /· a; kde x > 1 
a zároveň x < a

větší číslo zahrnuje celé menší 
číslo a dále více než jednu jeho 
část, tzn. tuto část menšího čísla 
nelze vyjádřit jako zlomek, jehož 
čitatelem by byla jednička 

5 : 3 (9, 15, 25…)
7 : 4 (16, 28, 49…)
9 : 5 (25, 45, 81…)

násobná superpartikulární 
čísla, tj. násobné vztahy 
čísel s částí
b = (a · n) + [(a + 1) / a)];  
kde n > 1

větší číslo obsahuje v sobě celé 
menší číslo více než jednou, 
a ještě nějakou jeho část, kterou 
lze vyjádřit jako kmenný zlomek

5 : 2 (4, 10, 25…)
7 : 2 (4, 14, 49…)
7 : 3 (9, 21, 49…)

násobná superparcientní 
čísla, tj. násobné vztahy 
čísel s částmi
b = (a · n) + [(a + x) / a)];  
kde n > 1 a zároveň x > 1, 
resp. x < a

větší číslo obsahuje v sobě celé 
menší číslo více než jednou, 
a ještě více než jednu jeho část, 
tzn. tuto část menšího čísla 
nelze vyjádřit jako zlomek, jehož 
čitatelem by byla jednička

8 : 3 (9, 24, 64…)
11 : 4 (16, 44, 121…)
11 : 3 (9, 33, 121…)

Tab. 1 – Druhy čísel podle relativních vlastností, větší číslo se srovnává s menším
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uspořádání 8 × 16 polí, tzn. 128 hracích 
políček.41 Jak bylo zmíněno, rithmoma-
chie je strategickou hrou, kde proti sobě 
soupeří dvě sestavy čísel – jedna je od-
vozena ze sudých čísel, druhá z lichých. 
Každá strana má své žetony umístěny 
na protilehlé straně hrací desky, a to 
na čtyřiadvaceti polích. Hrací deska je 
uprostřed rozdělena čárou zvanou ob-
vykle diremptoria, která vymezuje po-
loviny obou soupeřících stran.42

První ucelený a  později užívaný 
přehled výchozího postavení jednot-
livých hracích žetonů je schematicky 
dochován na nákresu v přílohách k po-
jednání Odona z Tournai.43 Ovšem již 
Asilo (podobně jako autoři dalších textů 
o rithmomachii) uvádí nejen výčet jed-
notlivých herních figur a jejich číselných 
hodnot, nýbrž s odkazem na Boethiovu 

latitudinem distincta partis, octo videli-
cet in latitudine, quatuordecim in longi-
tudine…“ Srov. také Anonymus de Fran-
conia, Reg. rith. 2, s. 405.

41 Anonymus de Bavaria, Reg. rhyth., s. 415: 
„Sit tabula ad latitudinem octo, ad lon-
gitudinem sedecim campis distincta…“ 
Viz také Odo Tornacensis, De rith., app. 
B, s.  359–360 nebo Fortolfus, Rith. I, 6, 
s. 432.

42 Fortolfus, Rith. I, 6, s.  432–433: „Ipsam 
vero tabulam per medium in latitudine 
una linearis intersecet paginula, altrin-
secus se octonos aequali dimensione 
distantes habens campos in longitudi-
ne et latitudine. Hanc autem paginulam 
diremptoriam vocitare placuit, vel quod 
campos ita dirimat, ut utrique par-
ti aequlae spacium attribuat, vel quod 
circa eam numerus numerum oppositus 
oppositum capiendo dirimat.“ Srov. také 
Anonymus Leodiensis, De arith. 5, s. 341; 
Anonymus Ratisbonensis, Desc. ritm., 
app. A, s.  396; Anonymus de Franconia, 
Reg. rith., s. 405 atd.

43 Odo Tornacensis, De rith., app. B, 
s. 359–360.

aritmetickou učebnici počíná své pojed-
nání tím, že všechny číselné řady, které 
jsou uspořádány podle nějakého poměru 
(tzn. všechny nestejnosti), pocházejí 
z původní stejnosti a postupně vznikají 
v tomto pořadí: z rovnosti povstávají 
násobky, následně superpartikulární 
poměry, po nich superparcientní po-
měry, z nichž se tvoří násobné super-
partikulární a superparcientní pomě-
ry.44 Tento postupný vznik nestejností 
(založený na tříčlenných číselných 
řadách) je Boethiem názorně popsán 
a na tato pravidla (praecepta)45 tvorby 
různých posloupností se autoři pravidel 
rithmomachie explicitně odvolávali,46 
podrobně pak celý matematický postup 
rozebírá zejména Fortolf.47

V zásadě proto platí, že stačí znát, že 
sestavy čísel, které proti sobě v rithmo-
machii vystupují, jsou odvozeny ze 
všech jednociferných čísel (tj. nižších 
než deset). Jednička pro antiku a stře-
dověk nepředstavuje číslo, nýbrž zdroj, 
matku, prvotní příčinu či kořen čísla, 
neboť číslo je až produktem (souborem) 

44 Asilo Wirzeburgensis, Reg. de rith. 1, 
s.  331: „Qinque genera inaequalitatis ex 
aequalitate procedere manifestum est 
ex libris arithmeticae, multiplex, super-
particulare, superpartiens, multiplex 
superparticulare, multiplex superpar-
tiens.“ Srov. např. Anonymus Leodiensis, 
De arith. 1, s. 340.

45 Boethius, Inst. Arith. I, 32, s 81: „Praecep-
ta autem tria haec sunt, ut primum nu-
merum primo facias, secundum uero pri-
mo et secundo, tertium primo, secundis 
duobus et tertio.“ Srov. Nikomachos, Inst. 
Arith. I, 23, s. 66–67.

46 Viz např. Hermannus Contractus [?], Rith. 
11, s. 339; Anonymus Ratisbonensis, Desc. 
ritm. 15, s. 389 atd.

47 Fortolfus, Rith. I, 8–9, s. 433–438.
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jednotek,48 proto zbývá, že sudá sestava 
je odvozena z čísel 2, 4, 6 a 8, kdežto 
lichá sestava z čísel 3, 5, 7 a 9 (můžeme 
nazvat řadou a). V souladu s definicí 
čtvercového čísla (tj. druhá mocnina 
čísla)49 jsou pak další hodnoty stanoveny 
na základě dvoj-, čtyř-, šesti- a osminá-
sobků (sudá sestava), resp. vycházejí 
z troj-, pěti-, sedmi- a devítinásobků 
(sestava lichého týmu), čímž vznikají 
čísla druhé řady (b) hracích figur – viz 
tab. 2.50

Tab. 2 – Násobná čísla v rithmomachii

sudá sestava

a 2
2 : 1

4
4 : 1

6
6 : 1

8
8 : 1

b 4 16 36 64

lichá sestava

3
3 : 1

5
5 : 1

7
7 : 1

9
9 : 1

a

9 25 49 81 b

Mezi čísly obou řad (a : b) jsou ná-
sobné poměry (2 : 1, 4 : 1 atd.), proto 
jejich žetonům náleží tvarová a barevná 

48 Viz Boethius, Inst. Arith. I, 7, s  19–20; 
resp. Nikomachos, Inst. Arith. I, 8, s.  14. 
Upozornění na tuto skutečnost lze na-
lézt i v nejstarších textech o pravidlech 
rithmomachie, např. kompliační text Re-
gulae rithmomachiae přímo cituje nej-
rozšířenější (nejen) středověkou definici 
čísla – viz Anonymus de Franconia, Reg. 
rith. 27, s.  412: „Numerus est unitatum 
collectio.“

49 Viz Boethius, Inst. Arith. II, 10–12, 
s.  117–119; resp. Nikomachos, Inst. Arith. 
II, 9, s.  90–91; srov. Fortolfus, Rith. I, 16, 
s. 447–448.

50 Velmi názorně viz např. Anonymus de Ba-
varia, Reg. rhyth. app. 7, 10, s. 424–425.

odlišnost od dalších hracích kamenů 
a zároveň jsou na hrací desce umístěny 
tak, aby mohly reprezentovat daný ná-
sobek.51 Pro figury násobků platí, že se 
nezřídka užívaly menší žetony, v sudé 
sestavě obvykle bílé barvy, v liché se-
stavě v černém provedení.52 Zatímco 
pouze Fortolf zmiňuje jejich čtvercový 
tvar,53 tak v dodatcích k Odonovu textu 
jsou násobky vyobrazeny na kulatých že-
tonech, jak se později stalo pro rithmo-
machii obvyklé.54

Z druhé řady čísel (b) pak, v souladu 
s Boethiovými pravidly pro vznik čísel-
ných posloupností podle poměrů, vzni-
kají superpartikulární čísla (tj. řada c) 
a stejným způsobem se v rithmomachii 
odvodí i čtvrtá řada čísel (d), takže čísla 
řad c a d vytvářejí ve vztahu k sobě na-
vzájem superpartikulární poměry 
(c  : d). V sudé sestavě platí, že z dvoj-
násobku postupně pochází půldruha-
násobek (poměr 3 : 2), z čtyřnásobku 
pětičtvrtinový násobek (5 : 4), ze šesti-
násobku sedmišestinový násobek (7 : 6) 

51 Viz např. Asilo Wirzeburgensis, Reg. de 
rith. 3, s.  331: „Hinc octo albi minores 
ex pari denominatas multiplices osten-
dant, duplum ut IIII ad II, quadruplum 
ut XVI ad IIII, sescuplam ut XXXVI ad VI, 
octuplam ut LXIIII ad VIII. His opponantur 
eiusdem generis octo nigri minores ex 
impari denominatas habentes propor-
tiones, triplam ut VIIII ad III, quincuplam 
ut XXV ad V, septuplam ut XLVIIII ad VII, 
nonuplam ut LXXXI ad VIIII.“

52 Anonymus Leodiensis, De arith. 2, s. 340; 
Odo Tornacensis, De rith. 3, s. 345; Ano-
nymus Ratisbonensis, Desc. ritm. 3, 
s.  384–385; resp. app. C, 1, s.  401–402; 
Anonymus de Franconia, Reg. rith. 3, 
s. 405; Anonymus de Bavaria, Reg. rhyth. 
2, s. 415. 

53 Fortolfus, Rith. I, 11, s. 439.
54 Odo Tornacensis, De rith., app. B, s. 361.
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a z osminásobku devítiosminový ná-
sobek (9 : 8). Lichá soustava čísel pak 
produkuje z trojnásobku čtyřtřetinový 
násobek (4 : 3), z pětinásobku šestipěti-
nový násobek (6 : 5), ze sedminásobku 
osmisedminový násobek (8 : 7) a z de-
vítinásobku desetidevítinový násobek 
(10 : 9) – viz tab. 3.55

Tab. 3 – Superpartikulární čísla v rithmomachii

sudá sestava

b 4

3 : 2

16

5 : 4

36

7 : 6

64

9 : 8c 6 20 42 72

d 9 25 49 81

lichá sestava

9

4 : 3

25

6 : 5

49

8 : 7

81

10 : 9

b

12 30 56 90 c

16 36 64 100 d

Těmto  číslům, která vzešla z  ná-
sobků a tvoří superpartikulární poměry, 
byla většinou v sudé sestavě vyčleněna 
červená barva (někdy s dodatkem, že 
se jedná o velký žeton), zatímco v liché 
sestavě bílá barva.56 Aby se žetony vy-
jadřující lichou superpartikularitu od-

55 Názorně viz zejména Anonymus de 
Bavaria, Reg. rhyth. app. 8, 11, s. 424, 426.

56 Viz např. Asilo Wirzeburgensis, Reg. 
de rith. 4, s.  331: „Retro albos octo exi-
stant rubri ex genere superparticulari 
iuncti sint duplis, sesquiquarti quadru-
plis, sesquisexti sescuplis, sesquiocta-
vi octuplis. Item retro negros ex eodem 
genere otro maiores existant albi, ut 
sesquitercii iuncti sint triplis, sesquiquin-
ti quincuplis, sesquiseptimi septuplis, 
sesquinoni nonuplis.“

lišily od těch, jež zachycovaly násobky 
na sudé straně, jsou převážně prefero-
vány větší rozměry superpartikulárních 
hracích kamenů oproti malým kame-
nům u násobků.57 Pouze Fortolf (stejně 
jako u násobků) píše o čtvercovém tvaru 
těchto žetonů58 a opět nákres z dodatku 
k Odonovým pravidlům rithmomachie 
zachycuje trojúhelníkový tvar těchto 
kamenů,59 což se později stalo standard-
ním poznávacím rysem těchto superpar-
tikulárních žetonů.

Také další dvě řady čísel lze odvodit 
podle Boethiových pravidel pro tvorbu 
posloupností daných určitým poměrem. 
Ze superpartikulárních poměrů totiž 
lze vytvořit superparcientní poměry. 
Z číselných hodnot čtvrté řady (d) se 
takto dá vyprodukovat pátá řada (e), 
v níž jsou čísla uspořádána do super-
parcientního vztahu k číslům předchozí 
řady (d : e), stejně pak z řady e vznikne 
řada f, kde je rovněž zachycen superpar-
cientní vztah mezi čísly (e : f). V sudém 
týmu je z poměru 3 : 2 odvozen poměr 
5 : 3, z poměru 5 : 4 poměr 9 : 5, z po-
měru 7 : 6 poměr 13 : 7 a z poměru 9 : 8 
poměr 17 : 9. Lichá sestava pak tvoří 
z poměru 4 : 3 poměr 7 : 4, z poměru 
6 : 5 poměr 11 : 6, z poměru 8 : 7 poměr 
15 : 8 a z poměru 10 : 9 poměr 19 : 10 – 
viz tab. 4.60

57 Viz Odo Tornacensis, De rith. 4, s.  345; 
Anonymus Ratisbonensis, Desc. ritm. 4, 
s. 385; resp. app. C, 2, s. 402; Anonymus 
de Franconia, Reg. rith. 3, s. 405; Anony-
mus de Bavaria, Reg. rhyth. 3, s. 415.

58 Fortolfus, Rith. I, 11, s. 439.
59 Odo Tornacensis, De rith., app. B, s. 361.
60 Přehledně v  podobě tabulky viz Anony-

mus de Bavaria, Reg. rhyth. app. 9, 12, 
s. 425–426.
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Tab. 4 – Superparcientní čísla v rithmomachii

sudá sestava

d 9

5 : 3

25

9 : 5

49

13 : 7

81

17 : 9e 15 45 91 153

f 25 81 169 289

lichá sestava

16

7 : 4

36

11 : 6

64

15 : 8

100

19 : 10

d

28 66 120 190 e

49 121 225 361 f

Takto vzniklá superparcientní čísla, 
jež mají svůj původ v  superpartiku-
lárních poměrech, jsou opětovně na 
hrací desce odlišena od žetonů, které 
vyjadřovaly předchozí nestejnosti. Sudé 
straně je tentokrát v nejstarších textech 
o rithmomachii vyčleněna černá barva, 
a aby nedošlo k mýlce s násobnými že-
tony liché soustavy, je jim tentokrát ur-
čena větší velikost hracích figur. Liché 
superpartikulární poměry mají v někte-
rých případech zelenou barvu,61 ovšem 
tvarová i barevná specifika superpar-
cientních čísel jsou ve sledovaných 
textech nejvíce rozrůzněna: např. pro 
sudou sestavu se vedle velkých černých 

61 Viz např. Asilo Wirzeburgensis, Reg. de 
rith. 4, s. 331: „Retro rubors octo existant 
maiores nigri ex genere superpartienti, 
ut superbipartientes iuncti sint sesqual-
teris, superquadripartientes sesquiquar-
tis, supersexpartientes sesquisextis, su-
peroctopartientes sesquioctavis. Item  
retro albos maiores octo existant ex 
eodem genere coloris viridis, ut supertri-
partientes iuncti sint sesquiterciis, su-
perquinquepartientes sesquiquintis, 
superseptempartientes sesquiseptimis, 
supernovempartientes sesquinonis.“

žetonů píše i o největších žetonech, pro 
lichý tým platí, že vedle zelené barvy je 
někdy doporučována i červená barva, 
zpravidla pak rovněž doplněna o nej-
větší velikost těchto hracích figur.62 
Pouze Fortolf navrhuje kulatý tvar 
těchto figur63 a i v tomto případě do-
plněk k pravidlům Odona z Tournai 
zachytil později běžný tvar těchto že-
tonů – tj. čtverec.64 Teprve v dalších 
letech se ustálilo, že (podobě jako v ša-
chách) se všechny hrací figurky (tj. hod-
noty násobků, superpartikulárních 
i superparcientních čísel) soupeřících 
stran odlišovaly barevně (bílá a černá 
sestava) a v rámci jednoho týmu se tyto 
různé poměry odlišovaly tvarově, jak 
to zaznamenal dodatek k Odonovým 
pravidlům (tj. kulaté, trojúhelníkové 
a čtvercové).

Všechny žetony, tj. číselné hodnoty, 
jsou tedy v  rithmomachii odvozeny 
z jednociferných čísel a celý proces je-
jich nalezení zachycují tab. 5 a 6.

Uvedeným způsobem získané čí-
selné hodnoty jsou umístěny na hrací 
desku tak, aby vždy dva žetony, které 
reprezentují určitý poměr, byly u sebe. 
Výchozí pozice hracích figur není 
v nejstarších textech jednoznačně po-
psána, ale již doplněk k textu Odona 
z Tournai nabízí ve schematické podobě 
takové uspořádání hracích kamenů 

62 Anonymus Leodiensis, De arith. 2, s. 340; 
Odo Tornacensis, De rith. 5, s. 345; Ano-
nymus Ratisbonensis, Desc. ritm. 5, 
s.  385–386; resp. app. C, 3, s.  402; Ano-
nymus de Franconia, Reg. rith. 5, s. 406; 
Anonymus de Bavaria, Reg. rhyth. 4, 
s. 415–416.

63 Fortolfus, Rith. I, 11, s. 439–440.
64 Odo Tornacensis, De rith., app. B, s. 361.
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(viz obr. 1), jaké se stalo pro rithmo-
machii obvyklým.65

Zatímco v  šachách je nejdůleži-
tější figurkou král, v rithmomachii je 
to tzv. pyramida (na obr. 1 je označena 
kromě číselné hodnoty ještě písmeny 
PYR), která je vzletně označena jako 
královna (regina).66 Pyramida má nejen 
specifické postavení v rámci vlastních 
pravidel hry, ale zároveň není tvořena 
jedním hracím kamenem jako ostatní 
figury, nýbrž několika na sebe posklá-
danými žetony, které samy o sobě vyja-
dřují druhé mocniny (dobovou termi-
nologií čtvercová čísla) určitých čísel, 
tj. podobně jako u násobných čísel i tady 
platí, že se jedná o násobky, kdy náso-
bitel i násobenec mají stejnou číselnou 
hodnotu. V sudé sestavě čísel má pyra-
mida hodnotu 91 a skládá se ze šesti na 

65 Odo Tornacensis, De rith., app. B, 
s. 359–360; srov. také Anonymus Ratisbo-
nensis, Desc. ritm. app. A, s. 396–397.

66 Anonymus de Bavaria, Reg. rhyth. 8, 
s. 416.

sebe navrstvených žetonů. Nejníže se 
nachází číslo 36 (62, 6 : 1, šestinásobek), 
na něm leží 25 (52, 5 : 1, pětinásobek), 
následují 16 (42, 4  :  1, čtyřnásobek), 
9 (32, 3 : 1, trojnásobek), 4 (22, 2 : 1, 
dvojnásobek) a 1 (12, 1 : 1, totožnost, 
stejnost, rovnost). Součet hodnot těchto 
do pyramidy uspořádaných žetonů tvoří 
91 (30 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1). Jelikož od 
své základny je pyramida vytvořena až 
do špičky (tj. číselná hodnota 1), nazývá 
se tato pyramida perfecta, tj. úplná, do-
konalá. Na liché straně má pyramida 
hodnotu 190 a  tvoří ji pět žetonů, 
které odkazují k osminásobku (82, 64, 
tj. 8 : 1), sedminásobku (72, 49, tj. 7 : 1), 
šestinásobku (62, 36, tj. 6 : 1), pětiná-
sobku (52, 25, tj. 5 : 1) a čtyřnásobku 
(42, 16, tj. 4 : 1). I zde platí, že součet 
hodnot na žetonech, které tvoří pyra-
midu, dává výslednou hodnotu celé py-
ramidy (190 = 64 + 49 + 36 + 25 + 16). 
Na rozdíl od předchozí pyramidy není 
tato pyramida dovedena až ke svému 
hrotu, proto se jí dostalo označení ter 

Obr. 1 – Výchozí postavení žetonů při rithmomachii
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curta, tj. zkrácená o tři (čtvercová čísla) 
či velmi zkrácená.67 Názorně viz obr. 2 
(barevná i tvarová odlišení jednotlivých 
hracích kamenů, z nichž se pyramidy 
skládají, nejsou v nejstarších textech 
o pravidlech této hry uvedena).

V.
Možné tahy jednotlivými žetony byly 
v průběhu staletí různě modifikovány, 
ale základní pravidla stanovil již Asilo: 
žetony se smějí táhnout dopředu, do-
zadu, doprava i doleva, případně i po 
diagonále, přičemž kameny reprezen-
tující násobné poměry (později kulaté) 
mohou být posunuty vždy o jedno pole, 

67 Hermannus Contractus [?], Rith. 10, 
s. 338–339: „Piramis XCI constat ex tetra-
gonis XXXVI, XXV, XVI, VIIII, IIII, I, et voca-
tur perfecta. Cuius basis est XXXVI. […] 
Piramis CXC constat ex tetragonis LXIIII, 
XLVIIII, XXV, XVI, et ter curta vocatur. Cuius 
basis est LXIIII.“ Srov. také Asilo Wir-
zeburgensis, Reg. de rith. 8, s.  332–333; 
Hermannus Contractus [?], Rith. 4, s. 337; 
Odo Tornacensis, De rith. 9, s.  348; app. 
E, 1–4, s.  372; Anonymus Ratisbonensis, 
Desc. ritm. 8, s. 387; Anonymus de Fran-
conia, Reg. rith. 9, s. 406–407; Anonymus 
de Bavaria, Reg. rhyth. 8–9, s.  416–417; 
app. 1–6, s. 422–424; Fortolfus, Rith. I, 16, 
s. 446–448.

figury zastupující superpartikulární 
poměry (později trojúhelníkové) o dvě 
pole a v případě žetonů, které vyjad-
řují superparcientní poměry, o tři hrací 
pole.68 Na základě základních aritme-
tických operací pak lze seskupením 
vlastních žetonů odebírat ty soupeřovy69 
a využívat je pro dosažení hlavního cíle 
hry – vítězství.

Výhru v rithmomachii zaručí, když 
se jedné straně podaří na soupeřově 
polovině hrací desky sestavit tři (příp. 

68 Asilo Wirzeburgensis, Reg. de rith. 6, 
s. 332: „His ita dispositis, ex alterutra par-
te alternatim trahuntur omnes species 
multiplicis in ante, retro, dextrorsum, si-
nistrorum, angulariter in campum secun-
dum, superparticularis in tertium, super-
partientis in quartum.“ Srov. Hermannus 
Contractus [?], Rith. 2, s. 335; Anonymus 
Leodiensis, De arith. 3, s.  340–341; Odo 
Tornacensis, De rith. 6, s. 346; Anonymus 
Ratisbonensis, Desc. ritm. 6, s. 386; Ano-
nymus de Franconia, Reg. rith. 6, s. 406; 
Anonymus de Bavaria, Reg. rhyth. 5, s. 41; 
Fortolfus, Rith. I, 13, s. 442.

69 Přehledně v tabulkách viz Anonymus de 
Bavaria, Reg. rhyth. 12–15, s. 419–421; po-
drobně zejména Fortolfus, Rith. I, 14–15, 
17, s.  443–446, 448–450; dále srov. např. 
Hermannus Contractus [?], Rith. 3, s. 336; 
Anonymus Leodiensis, De arith. 2, 8–13, 
s. 340, 342–343; Odo Tornacensis, De rith. 
7–8, 14–21, s. 347, 350–355 atd.

Obr. 2 – Pyramidy sudé (91) a liché (190) sestavy



134

14/2015

čtyři) vlastní (či získané) žetony s ur-
čitými hodnotami do hlavních čísel-
ných posloupností, jak byly vymezeny 
v Úvodu do aritmetiky. Posloupností se 
zde rozumí taková číselná řada, která 
je dána určitým poměrem či vzájemným 
vztahem mezi třemi členy této řady, 
kdy daný vztah (poměr) určuje velikost 
numerických hodnot této číselné řady.70 
Boethius (a Níkomachos) uvádí celkem 
deset typů posloupností, přičemž tři 
jsou označeny jako hlavní: aritmetická, 
geometrická a harmonická.71 Uvedené 
tři úměry byly známy již starým py-
thagorejcům72 a v textech o pravidlech 
rithmomachie je jim velmi často věno-
vaná velká pozornost, včetně správného 
nalezení konkrétní hodnoty druhého 
čísla tříčlenné řady, tedy středu (ter-
minus medius) mezi nižším (terminus 
minimus) a vyšším číslem (terminus ma-
ximus) podle pravidel každé z těchto 

70 Boethius, Inst. Arith. II, 40, s.  172–174; 
srov. také Nikomachos, Inst. Arith. II, 21, 
s. 119–122.

71 Boethius, Inst. Arith. II, 41–50, s. 175–213; 
srov. také Nikomachos, Inst. Arith. II, 
22–27, s. 122–140.

72 Viz např. Archytás z Tarentu – DK 47 B 2 
(z Porfyria).

posloupností.73 Základní charakteris-
tiku všech tří posloupností nabízí tab. 7.

Zvláště v hudebním umění lze pak 
tyto tři posloupnosti využít pro formu-
laci základních vztahů hudebních in-
tervalů (oktáva, kvarta, kvinta, velká 
sekunda čili velký celý tón), k čemuž 
může sloužit čtyřčlenná číselná řada, 
která bude odpovídat tzv. dokonalé har-
monii. Tu mohou reprezentovat např. 
čísla 6, 8, 9, 12, neboť zde je zastoupena 
aritmetická (d = 3, tzn. 6, 9, 12), geo-
metrická (vždy jen pro dva členy, zato 
však ve dvou poměrech pro dvojici čísel: 
q = 4/3, tzn. 6, 8, resp. 9, 12; q = 3/2, tzn. 
6, 9, resp. 8, 12) i harmonická (h = 2, 
tzn. 6, 8, 12) posloupnost.74

73 Nejpodrobněji viz Fortolfus, Rith. II, 2–12, 
s. 452–463; srov. také např. Odo Tornacen-
sis, De rith. app. C, 1–3, s. 363–364; Ano-
nymus Ratisbonensis, Desc. ritm. 10–13, 
s. 387–388; Anonymus de Franconia, Reg. 
rith. 22, s. 410; Anonymus de Bavaria, Reg. 
rhyth. 10–11, s. 417–418.

74 Fortolfus, Rith. II, 13, s. 463–465: „Restat 
nunc dicere de maxima et perfecta ar-
monia, quae, quatuor terminis disposita, 
nobilissimam et principalem victoriae 
format stationem, tres prescriptas in se 
continens medietates et omnium musi-
carum symphoniarum proportiones. Cui-
us dispositio talis est: VI, VIII, VIIII, XII. … 

posloupnost charakteristika nalezení středu příklad

aritmetická an + 1 = an + d
diference:  

d = an + 1 – an

an + 1 = (an + 2 + a) / 2 d = 3 2, 5, 8

geometrická an + 1 = an · q
kvocient:  

q = an + 1 / an

an + 1 = √(an + 2 · an) q = 3 2, 6, 18

harmonická
an + 2 / an =  
= (an + 2 – an + 1) / (an + 1 – an)

an + 1 =  
= [an · (an + 2 –an)] / (an + 2 + an)

h = 3 2, 3, 6

Tab. 7 – Hlavní posloupnosti podle Boethiova Úvodu do aritmetiky
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Sestavení žetonů do těchto posloup-
ností je hlavním cílem hry, které vede 
k vítězství (k tomu je zapotřebí alespoň 
podle některých raných a většiny poz-
dějších pravidel odebrat soupeřovu py-
ramidu75). Zatímco Asilo explicitně zmi-
ňuje pouze aritmetickou a harmonickou 
úměru, v dalších textech jsou postupně 
představeny všechny posloupnosti, které 
odpovídají uvedeným charakteristikám, 
a nechybí ani rozlišení tzv. velké výhry 
(dokonalé harmonie) a standardních vý-
her (ostatní tři posloupnosti).76

Igitur in horum dispositione terminorum 
arithmetica proportionalitas invenitur, si 
XII ad VIIII vel VIIII ad VI comparemus. XII 
autem ad VIIII sesquitercia proportione, 
VIIII ad VI sesqualtera. In utrisque autem 
ternarius differentia est… Geometrica 
vero proportio est, si XII ad VIII vel VIIII 
ad VI comparemus. Utraque enim compa-
ratio sesqualtera proportio est,… Armo-
nica quoque medietas hic invenitur, si XII 
ad VIII et rursus VIII ad VI comparemus… 
Inveniemus hic quoque omnes musicas 
consonantias. Denique VIII ad VI et XII ad 
VIIII comparati sesquiterciam proportio-
nem reddunt et diatessaron consonanti-
am… Item VI ad VIIII vel VIII ad XII com-
parati sesqualteram proportionem fa-
ciunt et diapente symphoniam… XII vero 
ad VI comparati duplam proportionem 
efficiunt et diapason symphoniam. VIIII 
ad VIII considerati epogdoum faciunt, 
qui est tonus in musica.“ Srov. např. Odo 
Tornacensis, De rith. app. C, 5, s. 365–366; 
Anonymus Ratisbonensis, Desc. ritm. 14, 
s. 388–389:

75 Anonymus de Franconia, Reg. rith. 10, 
s. 407: „Qui tendit ad victoriam, sciat ad-
versarii pyramidem sibi esse conquiren-
dam, nam vincere non poterit, nisi illam 
sustulerit.“

76 Fortolfus, Rith. II, 1, s.  451–452: „Sed ad 
huius speculatione victoriae duos con-
stituimus modos, ad quos perfecte co-
gnoscendos perutile est nosse trium 
medietatum, hoc est arithmeticae, geo-
metricae, armonicae, proprietates atque 
differentias. Primus quippe modus est, 

V některých textech pravidel jsou 
pak uvedeny také výčty číselných hod-
not, které reprezentují dané posloup-
nosti. Kupř. v  dodatku k  pravidlům 
Odona z Tournai jsou vyčísleny mj. nu-
merické řady aritmetické posloupnosti 
pro obě sestavy čísel.77 Anonym z Luty-
chu zase vyjmenovává tyto možnosti tří-
členných řad odpovídající harmonické 
posloupnosti (v mnoha případech musí 
být použit jeden žeton z druhé sestavy 
a je zde napsán kurzívou): pro sudou 
sestavu, když h = 2, to je 6, 8, 12 nebo 
15, 20, 30; pro h = 3 pak 2, 3, 6 nebo 4, 
6, 12, pro h = 5 je to řada čísel 9, 15, 45. 
Pro lichou sestavu platí, že harmonickou 
posloupnost dávají např. čísla 30, 45, 90 
(h = 3); 3, 5, 15 (h = 5); 7, 12, 42 (h = 6) 
či 4, 7, 28 (h = 7), pro obě strany pak 
řady 9, 16, 72 (h = 8; lze pouze ze žetonů 
sudého týmu), 5, 9, 45 a 25, 45, 225 (pro 
obě h = 9).78

com tribus tantum terminis, maximo, me-
dio, minimo, positis per singulas medie-
tates, hoc est vel arithmeticam vel geo-
metricam sive armonicam, victoria per-
ficitur. Alter vero modus est, cum quat-
tuor terminis dispositis per tres insimul 
medietates, arithmeticam geometricam 
et armonicam, maximam et perfectam 
armoniam symphonizans victoria conce-
lebrat.“ Srov. dále např. Asilo Wirzebur-
gensis, Reg. de rith. 10, s. 333; Hermannus 
Contractus [?], Rith. 5–9, s. 337–338; Odo 
Tornacensis, De rith. 10–11, s. 348–349 ad., 
včetně odkazů v pozn. 73.

77 Odo Tornacensis, De rith. app. F, 3–4, 
s. 373–374.

78 Anonymus Leodiensis, De arith. 7, s. 341: 
„Hae medietates armonicae ex pari pro-
portione statuendae sunt: II, III, VI, trip-
li; VI, VIII, XII, dupli; IIII, VI, XII, tripli; XV, 
XX, XXX, dupli; VIIII, XV, XLV, quincupli. Ex 
impari proportione: […] III, V, XV, quin-
cupli; IIII, VII, XXVIII, septupli; VII, XII, XLII, 
sescupli; XXX, XLV, XC, tripli. Utrimque: 
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VI
Středověký učenec, ať již se vzdělával 
v katedrální či klášterní škole nebo vě-
dění a znalosti získával na artistické 
fakultě, příp. jinde, se při výuce aritme-
tiky nemusel omezovat pouze na učeb-
nicové texty, resp. glosy, komentáře či 
jejich výklady. Velmi efektivně a hra-
vým způsobem mohl proniknout do 
tajů aritmetické látky pomocí rithmo-
machie, deskové strategické hry, jejíž 
pravidla jsou vystavěna na vybraných 
(a pro většinu učenců patrně i nejob-
tížnějších) tématech Boethiova Úvodu 
do aritmetiky.

Jelikož tato stolní desková strate-
gická hra pro dva hráče, která má svůj 
původ na latinském křesťanském Zá-
padě a je aktivně hrána již přibližně 
jedno tisíciletí, představuje zároveň 
pedagogicko-didaktický nástroj, padla 
volba pro základní seznámení se s touto 
hrou přirozeně na vysvětlení aritmetic-
kého traktování vybraných vlastností 
čísel (relativní vlastnosti čísel, číselné

VIIII, XVI, LXXII, octupli; V, VIIII, XLV, no-
nupli; XXV, XLV, CCXXV, nonupli.“

 poměry, jejich původ a převody, tvorba 
číselných posloupností i přesah do hud-
by,79 včetně tzv. dokonalé harmonie) 
a jejich použití v této hře. Stačí zmínit 
číselné hodnoty žetonů, které se ve hře 
objevují, jejich výchozí postavení, pra-
vidla pro pohyby a získání soupeřových 
žetonů nebo vlastní cíl hry, který vede 
k úspěchu a k vítězství. Toto vše kore-
sponduje s aritmetickými poznatky, jak 
je středověk převzal z antiky a kreativně 
s nimi pracoval. 

Je zřejmé, že rozhodl-li se někdo 
trávit čas nad rithmomachií, musel to 
být člověk, který se dokázal orientovat 
v Boethiově číselné teorii a zároveň si 
hraním této hry dále osvojoval nejen 
praktické početní dovednosti, strate-
gické myšlení, ale především fixoval 
a  rozšiřoval povědomí o  aritmetice 
jako takové. Tato hra filosofů (ludus 
philosophorum) tedy v mnoha ohledech 
naplňuje vizi hravého, prakticky apli-
kovatelného a využitelného získávání 
teoretických informací.

79 Fortolfovo nejpodrobnější a nejuceleněj-
ší představení pravidel této hry z  doby, 
kterou sledovala tato studie, tj. cca prv-
ní století existence písmených dokladů 
o tom, že se tato hra v Evropě hrála, končí 
uvedením dvou hudebních kompozic – viz 
Fortolfus, Rith. II, app., s. 465–470.
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ZKRATKY
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Anticl. Anticlaudianus

Anonymus de Bavaria
Reg. rhyth. Regulae de rhythmimachia

Anonymus de Franconia
Reg. rith. Regulae rithmomachiae

Anonymus Leodiensis
De arith. Boetii libri de Arithmetica  

(de rithmomachia)

Anonymus Ratisbonensis
Desc. ritm. Descriptio ritmachyae

Asilo Wirzeburgensis
Reg. de rith. Regula de rithmachia

Boethius
Inst. Arith. De institutione arithmetica

DK Die Fragmente der 
Vorsokratiker

Fortolfus
Rith.  Rithmimachia

Gerbertus Remensis
In Inst. Arith. Scholium ad Boethii 

Arithmeticam 
Institutionem l. II, c. 1

 1In Inst. Mus. Scholium ad Boethii Musicae 
Institutionem l. II, c. 10; l. IV, 
c. 2

2In Inst. Mus. Scholium ad Boethii Musicae 
Institutionem l. II, c. 21

Regulae Regulae de numerorum abaci 
rationibus

Rogatus Rogatus a pluribus  
(De mensura fistularum)

Hermannus Contractus [?]
Rith. Ludus qui dicitur 

rithmimachia

Morus, Thomas
Utopia De optimo statu reipublicae 

deque nova insula utopia

Nikomachos
Inst. Arith. Introductionis Arithmeticae 

libri II

Odo Tornacensis
De rith. De rithmomachia

Radulphus de Longo Campo
In Anticl. In Anticlaudianum Alani 

Commentum
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ABSTRAKT
Abstract: The concept of the unicity 
of the intellect emerged in the history 
of philosophy in association with 
interpretations of Aristotle’s On the Soul, 
where the Philosopher distinguishes 
between two types of “intellect”. The first 
one in the subsequent tradition becomes 
the agent intellect (intellectus agens), unlike 
the second type, which is usually referred 
to as the material intellect (materialis), or 
the possible intellect (possibilis). A major 
controversy did not arise until the unicity 
of intellect was attributed to the possible 
(material) intellect by Averroes, who in his 
Long Commentary to Aristotle’s On the Soul, 
describes not only the active intellect but 
also the material (possible) intellect as 
transcendent and numerically unified. After 
the rejection of this so-called monopsychism 
in the 1270s through condemnation 
by the Paris bishop Étienne Tempier, 
the doctrine on the unicity of the intellect 
spread most notably at Northern Italian 
universities. The article deals firstly with 
the doctrine of the unicity of intellect as it 
was advocated or described by 15th century 
authors somehow connected with Paduan 
university (Paul of Venice, Niccolò Tignosi, 
Johannes Argyropoulos, Elia del Medigo, 
Giovanni Pico della Mirandola, Nicoletto 
Vernia). Secondly it summarizes the criticism 
of monopsychism during the Renaissance 
(Nicolaus of Cusa, Cardinal Bessarion, 
Marsilio Ficino, later Nicoletto Vernia, 
Agostino Nifo and Pietro Pomponazzi). 
Finally the fate of monopsychism after 
the bull “Apostolici regiminis” in 
the 16th century is considered (Pomponazzi, 
Luca Prassicio, Francesco Vimercato, Jacopo 
Zabarella and Francisco Suárez). 

 * Tato studie je výsledkem badatelské činnosti 
podporované Grantovou agenturou České re-
publiky v rámci grantu GA ČR 14-37038G „Mezi 
renesancí a barokem: Filosofie a vědění v čes-
kých zemích a jejich širší evropský kontext“. 
Studie navazuje na encyklopedické heslo 
„Unicity of intellect“, které jsem zpracoval 
pro Encyclopedia of Renaissance Philosophy 
(ed.  M. Sgarbi, Springer International Pub- 
lishing Switzerland), a využívá a rozvádí ma-
teriál, který do hesla jako literatury terciální-
ho typu nemohl být zahrnut.
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1. ÚVODNÍ VYMEZENÍ
Problém jednoty intelektu se v  ději-
nách filosofie objevuje v souvislosti s in-
terpretací Aristotelova spisu O  duši, 
konkrétně páté kapitoly třetí knihy, 
kde Filosof rozlišuje „rozum“, který se 
„stává vším“, tzn. má schopnost při-
jímat všechny formy, a  rozum, který 
má schopnost formy v  mysli aktuali-
zovat.1 Aristotelés blíže nespecifikuje 

1 Aristotelés, De an. III,5 430a. Editor Aris-
totelova díla W. D. Ross označuje ten-
to problém za „ze všech Aristotelových 
nauk pravděpodobně ta nejtemnější 
a jistě nejdiskutovanější“, srv. Ross 1924, 
1.cxliii. I Franz Brentano považoval inter-
pretaci páté kapitoly „za jeden z nejob-
tížnějších úkolů exegeze spisu De anima“, 
srv. Horn 1994, s. 100. Srv. Brentano 1867. 
V době nedávné bylo členění intelektu na 
dva u Aristotela zpochyněno, srv. Gerson 
2004. 

tento druhý typ intelektu, který se 
v  pozdější tradici nazývá intelektem 
činným (intellectus agens), oproti prv-
nímu intelektu, jenž bývá nepřesně 
označován jako trpný, či přesněji lát-
kový (materialis), nebo možný (possi-
bilis). Tajemná pasáž z  Aristotelovy 
knihy O  duši proto již jeho řecké ko-
mentátory vedla k různým interpreta-
cím ontologického statutu jednoho či 
druhého intelektu.2

Toto úvodní vymezení naznačuje, 
že hovoříme-li o jednotě intelektu, je 
třeba rozlišovat, zda máme na mysli 
intelekt činný nebo intelekt možný 
(látkový). Zatímco jednotu činného 
intelektu přijímali mnozí řečtí (Ale-
xandr z  Afrodisiady, Themistius), 

2 Srv. Blumenthal 1996.
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středověcí muslimští (Avicenna) 
i  křesťanští filosofové (Dominik 
Gundisalvi), rozsáhlejší kontroverze 
vniká až v  momentě, kdy jednota je 
připisována i  onomu možnému (lát-
kovému) intelektu. Averroes ve svém 
Velkém komentáři k Aristotelovu spisu 
O  duši chápe nejen činný rozum, ale 
i  rozum látkový (možný) jako trans-
cendentní a  numericky jeden, a  buď 
jej ztotožňuje s  rozumem činným, 
nebo je rozlišuje, přičemž možný (lát-
kový) rozum považuje za poslední ne-
tělesnou substanci.3 Pro mnohé křes-
ťanské myslitele tato nauka o jednotě 
možného intelektu, které se říká mo-
nopsychismus, implikuje nepřijatelný 
důsledek. Je jím popření individuální 
nesmrtelné lidské duše, neboť to, 
co je člověku vlastní a  individuální, 
tj.  tzv.  imaginativní síla (někdy se 
používá i  termín intelekt trpný  – in-
tellectus passibilis), podle Averroa za-
niká se smrtí těla, zatímco intelekt 
možný, který je aktualizován intelek-
tem činným, sice je nesmrtelný, nic-
méně je jediný, univerzální, jako je-
den kolektivní rozum pro celý lidský 
druh, který myslí v  jednom každém 
člověku tak, že užívá jeho představy 
a abstrahuje z nich ideje. 

Averroistický monopsychismus měl  
na latinském západě ve středověku 
své zastánce, jako nejslavnější z  nich 
je uváděn Siger z  Brabantu4 (a  o  něco 

3 Averroes 1953, s.  443–454 (Averrois Cor-
dubiensis Commentarium magnum in 
Aristotelis De anima III, 20, 188–321). Srv. 
Davidson 1992.

4 Srv. Putallaz, Imbach 2005. Autoři se nic-
méně oproti starší literatuře snaží uká-
zat, že Sigerova inspirace Averroem je až 

mladší Jan z Jandunu), i odpůrce, kteří 
inkriminovanou Aristotelovu pasáž 
interpretovali způsobem, jenž by byl 
v  souladu s  věroukou. Tomáš Akvin-
ský ve svém slavném spise De unitate 
intellectus contra Averroistas (O jednotě 
intelektu proti averroistům) napadá 
Averroův a  Sigerův výklad Aristotela 
a  zpřesňuje svou koncepci, v  níž od-
mítá nejen jednotu možného intelektu, 
ale i  jednotu intelektu činného. Inte-
lekt (co do obou svých „částí“, činné 
i  možné) je podle Tomáše schopností 
individuální duše, jež je formou těla. 
Teze o jednotě intelektu by totiž odpo-
rovala základní zkušenosti, ze které 
Tomáš vychází: „Tento jednotlivý člo-
věk rozumově chápe.“5

Nauka o jednotě intelektu (přesněji 
možného intelektu) se počínaje Tomá-
šem Akvinským stala základním roz-
lišovacím kritériem pro averroismus. 
Současná literatura poukazuje na fakt, 
že Akvinský tím vytvořil „fantóma la-
tinského averroismu“, tj. zkonstruoval 
neexistující směr jako svého protivní-
ka.6 Na druhou stranu však nelze po-
přít, že nauka o jednotě intelektu v dě-
jinách filosofie existovala, a to dokonce 
jako hybný moment filosofických kon-
troverzí. A je také historickým faktem, 

druhotná. Siger je podle nich primárně 
veden zkušeností. Tamtéž, s. 31.

5 „[…] hic homo intelligit“. Tomáš Akvinský 
1976, 303, 27–28. Srv. Putallaz, Imbach 
2005, s. 37. Srv. Severa 2015. K Tomášově 
antiaverroismu srv. Matula 2009. 

6 Marenbon 2013. O  „fantómu“ latinského 
averroismu píše i  Imbach 1991, s.  195. 
S  termínem „latinský averroismus“ pra-
cuje již Ernest Renan ve své klíčové prá-
ci Averroes et l’Averroïsme z  poloviny 
19. století, srv. Renan 1852. 
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že v  15. století byli myslitelé, kteří se 
hlásili k  jednotě intelektu, označo-
váni jednoznačně jako „averroisté“ 
(averroistae).7

Po odsouzení, kterého se monopsy-
chismus dočkal v 70. letech 13. století 
prostřednictvím censurních výnosů 
pařížského biskupa Štěpána Tem-
piera,8 se totiž s  naukou o  jednotě 
intelektu setkáváme spíše na seve-
roitalských univerzitách, přičemž 
„averroismus“ v  renesanční Itálii zís-
kal oproti období středověku na inten-
zitě a dynamice. Je to vskutku jednota 
intelektu, co bychom mohli považovat 
za znak renesančního averroismu, 
pokud bychom jej hledali a  chtěli ně-
jak vymezit, přičemž je však třeba do-
dat, že „averroismus“ se v  renesanci 
neetabloval jako nějaká filosofická 
škola. Právě podoby nauky o  jednotě 
intelektu v  renesanci a  reakce na ně 
jsou předmětem tohoto článku, jehož 
cílem je zpřesnění, které by mohlo 
ústit v  lepší vymezení termínu „rene-
sanční averroismus“.9

7 Martin 2014, s. 50. Srv. Martin 2013. Ter-
mín „averroista“ byl asociován přede-
vším s naukou o jednotě intelektu, mohl 
ale také označovat znalce Averroova 
díla. 

8 Censurní výnosy z  roku 1270 a  1277, srv. 
Putallaz, Imbach 2005, s.  47–49; Srv. 
Flasch 1989.

9 Hasse 2011a, s. 162. V češtině je k dispo-
zici k tématu pouze v podstatě výše uve-
dená kapitola D. N. Hasse, jako součást 
Cambridge Companion to Renaissance 
Philosophy, podkapitola „Averroova teo-
rie intelektu“, s.  160–169. Hasse nabízí 
přehledné zpracování linie, kterou na-
zývá „renesanční averroismus“, přestože 
samotný termín je sporný, srv. Kristeller 
1979, s. 39. 

2. „PADOVSKÝ AVERROISMUS“ 
Averroes formuluje tři hlavní argu-
menty pro jednotu možného intelektu. 
Všechny mají negativní podobu, tedy 
jejich cílem je ukázat, že pluralita to-
hoto intelektu není možná. Přiblížíme 
je nyní prostřednictvím parafrází: 

1. Pokud by látkový intelekt (in-
tellectus materialis) byl zmnožený po-
dle počtu individuí, pak by byl hoc 
aliquid, tedy buď tělo, nebo nějaká 
schopnost v  těle. Tudíž by byl formou 
látky, avšak látkové je poznatelné 
pouze ze schopností. Tedy to, co je po-
znatelné ze schopností, v  tomto pří-
padě látkový intelekt, by bylo zároveň 
předmětem (subiectum) látkového inte-
lektu. To znamená, že by látkový inte-
lekt byl předmětem sám sebe, sám sebe 
by uváděl do pohybu a sám sebe ucho-
poval, což je nemožné.10

Averroes v  tomto argumentu roz-
vádí Aristotelovu klíčovou pasáž z páté 
kapitoly třetí knihy O duši a  interpre-
tuje ji s  využitím aristotelských pre-
mis: a) nic neuvádí sebe sama z  mož-
nosti do uskutečnění; b) u  tělesných 
věcí (hoc aliquid) je každá předmětem 
myšlení jen jako možnost.11 Intelekt 
podle Averroa je tak s člověkem spojen 

10 Averroes 1953, 402 (III, 5, 432–440): „Si 
enim posuerimus quod iste intellectus 
materialis est numeratus per numeratio-
nem individuorum hominum continget ut 
sit aliquid hoc, aut corpus, aut virtus in 
corpore. Et, cum fuerit aliquid hoc, erit 
intentio intellecta in potentia. Intentio 
autem intellect in potentia est subiectum 
movens intellectum recipientem, non su-
biectum motum. Si igitur subiectum re-
cipiens fuerit positum esse aliquid hoc, 
continget ut res recipiat seipsam, ut dixi-
mus, quod est impossibile.“

11 Aristoteles, De an. III,4 430a5–9.
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pouze jako akt rozumění, tedy intelekt 
používá tělo jako svůj nástroj a  není 
jeho substanciální formou. 

Další dva argumenty směřují na 
analýzu vztahu mnohosti poznávajících 
individuí a  jednoty obecného pojmu 
a  mají ukázat, že právě jednota obec-
ného pojmu není s mnohostí intelektů 
slučitelná, přičemž třetí argument 
Averroes přebírá od Themistia:12

2. Pokud by látkový intelekt byl 
zmnožený podle počtu individuí, pak 
by se také poznání zmnožovalo do 
nekonečna. Já i  ty poznáváme co do 
druhu tutéž věc, avšak ve mně i v tobě 
je poznávaná věc numericky odlišná. 
Což je nesmyslné.13

3. Kdyby látkový intelekt byl zmno-
žený, nebylo by možné, aby se žák něco 
naučil od učitele. Vědění učitele by mu-
selo mít sílu, která by působila na vě-
dění žáka a vytvářela je.14

Averroovi následovníci, ať už inter-
preti nebo příznivci, tyto argumenty 

12 Themistius 1899, s. 103–104.
13 Averroes 1953, 411 (III, 5, 707–717): „Et 

iste modus, secundum quem posuimus 
essentiam intellectus materialis, dissol-
vit omnes quæstiones contingentes huic, 
quod ponimus, quod intellectus est unus 
& multa. Quoniam, si res intellecta apud 
me, & apud te fuerit una omnibus mo-
dis, contingent quod, cum ego scirem 
aliquod intellectum ut tu scires etiam 
illud ipsum, & alia multa impossibilia. Et 
si posuerimus eum esse multa, continget 
ut res intellecta apud me et apud te sit 
una in specie et due in individuo; et sic 
res intellecta habebit rem intellectam, et 
sic procedit in infinitum.“

14 Averroes 1953, 411 (III, 5, 717–719): „Et sic 
erit impossibile ut discipulus addis-
cat a magistro, nisi scientia, quæ est in 
magistro, sit virtus generans, & creans 
scientiam, quæ est in discipulo.“

buď opakovali, nebo je v kontextu do-
bových diskusí dále rozváděli. V jejich 
rámci se objevuje několik vzájemně pro-
vázaných základních problémů. Kardi-
nální otázkou je samozřejmě plausibi-
lita nauky o jednotě možného intelektu 
z  filosofického hlediska, s  čímž úzce 
souvisí problém, zda je Averroův pří-
stup adekvátní, či dokonce jedinou 
možnou interpretací Aristotelovy psy-
chologie. Téma monopsychismu, jeli-
kož se zároveň úzce dotýká věrouky, se 
vyjevuje jako jedno z klíčových v rene-
sančním filosofickém diskursu a  ústí 
v hledání vztahu mezi rozumem vede-
nou filosofickou argumentací a  vírou. 
Z  metodologického hlediska se inter-
pretace nauky o jednotě možného inte-
lektu v renesanci potýká s problémem, 
do jaké míry autoři, u kterých se nauka 
objevuje, o  ní pouze referují v  rámci 
komentování Aristotelových textů, či ji 
zastávají a obhajují. 

Tradičně se o  averroismu v  rene-
sanci hovoří v souvislosti s padovskou 
univerzitou. Mezi první zastánce mo-
nopsychismu v období renesance totiž 
podle mnohých interpretů patřil pa-
dovský filosof Pavel z  Benátek (Paolo 
Veneto, zemř. 1429). Avšak již v  pří-
padě tohoto „prvního renesančního 
averroisty“ se ukazuje, že jak výklad 
jednoty možného intelektu, tak obecné 
zařazení Pavla pod nálepku „averrois-
mus“ nejsou vůbec jednoznačné. Inter-
preti se povětšinou shodují v  tom, že 
Pavel z  Benátek chápal činný intelekt 
jako separovanou substanci a  ztotož-
ňoval ji s Bohem,15 neshody však panují 

15 Paulus Venetus 1481, 4vb: „Nec aliqua 
intelligentia prêter primam, que est 
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ohledně intelektu možného. Averrois-
tický monopsychismus, přesněji nauku 
o jednotě možného intelektu, přisuzují 
Pavlovi z  Benátek např. Bruno Nardi 
či Zdislaw Kuksewicz.16 Alessandro 
D.  Conti však tuto interpretaci ra-
zantně napadá a  argumentuje pouka-
zem na Pavlovo chápání intelektivní 
duše jako formy a  uskutečnění těla, 
což je pozice Averroovi protikladná 
a  vycházející z  Tomášovy kritiky.17 
Rozpory se pokouší smířit Eckhart 
Kessler, který rozlišuje dva základní 
směry Pavlova myšlení. Pavel z  Bená-
tek podle něj při analýze rozumového 
poznání rozvíjí argumentaci, v níž mo-
difikuje nominalisticko-ockhamistic-
kou teorii univerzálií.18 Obecné pojmy, 
mající existenci v  mysli (esse intentio-
nale), jsou podle něj kauzálně spojeny 
s  jednotlivinami a vznikají při pozná-
vacím procesu. Vedle toho se však Pa-
vel ve své Sumě přírodní filosofie19 a v ko-
mentáři k  Aristotelovu spisu O  duši20 
hlásí k  Averroovu postoji. Možný in-
telekt, který se stává vším, tzn. ucho-
puje univerzálie, obecné pojmy, které 
jsou nemateriální a  věčné, musí sám 
mít tyto vlastnosti. Tedy jako nemate-
riální musí být jen jeden, neboť mno-
host pochází z  látky. Toto stanovisko 
je však zjevně v  rozporu s  jeho teo-
rií univerzálií, které mají přece být 
intencionální. Proto podle Kesslera 

Deus, potuit esse intellectus agens.“ Srv. 
Kessler 2008, s. 490; Conti 2012, s. 22. 

16 Nardi 1958c; Kuksewicz 1983.
17 Conti 1992, s. 338–347. Srv. Conti 2012. 
18 Kessler 2008, s. 149. 
19 Paulus Venetus 1503. 
20 Paulus Venetus 1504.

Pavel z  Benátek chápe intelekt jako 
substanciální formu lidského těla, 
čímž se samozřejmě odklání od Aver-
roa, tedy intelekt podle něj není spojen 
s  tělem jen co do činnosti, nýbrž mu 
udílí esenci.21 A  tak univerzálie, které 
jsou v intelektu, jenž je jeden a věčný, 
jsou věčné, zároveň však, jelikož inte-
lekt je substanciální formou těla, jsou 
univerzálie poznávány empiricky bě-
hem procesu poznání s  východiskem 
v jednotlivinách. 

Pavlova kombinace nominalismu 
a  averroistického monopsychismu vy-
kazuje mnoho rozporů a vyžadovala by 
důkladnou analýzu primárních textů, 
která by potvrdila oprávněnost jednot-
livých, protikladných interpretací jeho 
myšlení. Jeho zpracování tématu, při-
jmeme-li výklad E. Kesslera a  dalších 
historiků, je samozřejmě také v  ost-
rém rozporu s  křesťanskou naukou 
o individuální nesmrtelné lidské duši, 
což údajně přimělo Pavla z  Benátek 
k úvahám o tom, zda přirozený rozum 
vede k  jistotě pravdy a  zda pluralita 
intelektů, kterou hlásá křesťanství, je 
vskutku jen předmět víry.22

Pavel z Benátek tak zanechal svým 
nástupcům sice ambivalentní dědic-
tví,23 v  každém případě se však stal 
pro padovský aristotelismus posta-
vou zakládající. Ukazuje se to již na 
díle jeho nástupce Gaetana da Thiene 
(1367–1465), který na Pavla úzce na-
vazuje a dále jeho filosofii rozvíjí, a to 

21 Paulus Venetus 1503, f 88ra. Citováno dle 
Kessler 2007, s. 489. 

22 Srv. Kuksewicz 1983, s.  327–330, srv. 
Kessler 2007, s. 490.

23 Jak uzavírá Hasse 2011a, s. 163.
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jak v problematice univerzálií, kdy pro 
něj nominalismus a  realismus před-
stavují v podstatě pouze dvě rozdílné 
funkce obecného pojmu v systému vě-
dění, tak v  nauce o  duši.24 Averroův 
monopsychismus však Gaetano od-
mítá. Jednota intelektu sice umožňuje 
podle Gaetana poznání obecného, 
avšak pokud člověku nepřísluší inte-
lekt jako jeho substanciální určení, 
není možné definovat člověka jako 
rozumovou bytost. Vedle toto jednota 
intelektu neumožňuje vysvětlit indivi-
dualitu poznání.25

Gaetanův negativní postoj k mono-
psychismu se však zdá být v těchto kru-
zích ojedinělý. Z  dobových zpráv lze 
usuzovat, že výjimkou spíše bylo zastá-
vat nauku neaverroistickou.26 Jiný žák 
Pavla z Benátek, učitel filosofie v Pise 
Niccolò Tignosi (1402–1474) se sice 
staví na stranu Tomáše Akvinského, 
který podle něj vytváří správnou inter-
pretaci Aristotela, a proto přijímá jeho 
nauku o duši jako substanciální formě, 
nicméně to, co rozhoduje o pravdivosti 
nauky o  jednotě intelektu, je podle 
něj „názor víry“ (opinio fidei). Nava-
zuje tak právě na svého učitele Pavla27 

24 Kessler 2008, s. 151.
25 Kessler 2008, s.  152. Gaetano da Thiene 

1493, 58ra: „Et dicit ulterius, quod ipsa est 
indivisibilis et multiplicabilis secundum 
corporum multiplicationem quibus uni-
tur, et est immortalis, et quod ab eius 
substantia fluunt potentie plures, vide-
licet intellectus agens, quo active con-
currit ad species intelligibiles et intellec-
tiones, et intellectus possibilis, quo ad 
predicta passive concurrit, et voluntas, 
qua velie et nolle libere potest.“

26 Martin 2014, s. 43. 
27 Za předpokladu, že je správná inter-

pretace Pavla z Benátek jako averroisty 

a  argumenty pro pluralitu nesmrtel-
ných duší chápe jako příliš slabé. Z hle-
diska přirozeného rozumu je tak podle 
něj třeba přitakat Averroově tezi o jed-
notě. Podobně obhajuje Averroa z hle-
diska přirozenosti (naturaliter loquens) 
i proti nauce o duši jako substanciální 
formě člověka.28

I  slavnější žák Gaetana z  Thiene, 
řecký uprchlík, překladatel a  uči-
tel řečtiny na různých místech Itálie 
a  propagátor platónských studií Jo-
hannes Argyropoulos (1415–1487) se 
ve svém komentáři k  De anima ote-
vřeně hlásí nejprve k  Averroovu chá-
pání činného intelektu jako jediného 
a separovaného, dále k  jednotě i mož-
ného (látkového) intelektu a  konečně 
dokonce k pojetí smrtelného „trpného“ 
intelektu. I v Otázce, zda je lidský rozum 
věčný (Quaestio utrum intellectus hu-
manus sit perpetuus) obhajuje věčnost 
lidského intelektu opět s  odkazem na 
Averroa, a  to co do intelektu jak čin-
ného, tak možného.29

Nauka o  jednotě intelektu od po-
loviny 15. století v  renesanční Padově 

vzhledem k  nauce o  možném intelektu. 
Dag Nicolaus Hasse, který se Tignosim 
zabývá, vychází právě z výše uvedeného 
Kuksewiczova „averroistického“ výkladu, 
Hasse 2004, s. 452. 

28 Hasse 2004, s.  451–453. Niccolo Tigno-
si 1551, s. 409: „Nam plurificatio animae 
intellectivae apud loquentes naturaliter 
solum cum magna difficultate tenetur et 
cetera.“ 

29 Monfasani 1993. Skutečnost, že Argyro-
poulos zároveň propagoval Platónovu fi-
losofii (Averroovu interpretaci Aristotela 
spatřoval v  souladu s  Platónem) a  stál 
u  rozmachu platonismu v  renesanční 
Florencii, potvrzuje, že používání termí-
nů „latinský averroismus“ či „renesanční 
averroismus“ je problematické.
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vskutku pevně zakořenila. Elia Delme-
digo (1458–1493), filosof židovského 
původu, který působil v Padově jako uči-
tel v bohatých rodinách, ve svých dvou 
Traktátech o  duši navazuje podobně 
jako jeho předchůdci na Averroův ko-
mentář k Aristotelovi. Averroův možný 
intelekt považuje původně za pouhou 
dispozici (jakoby v návaznosti na Ale-
xandra z Afrodisiady, podle kterého je 
intelekt vyváděn z  potenciality látky, 
což na straně jedné vede k  potvrzení 
jeho individuálnosti, na straně druhé 
však k  popření jeho nesmrtelnosti). 
Látkový intelekt se však postupně 
stává nemateriální substancí tím, jak 
se přibližuje k separovanému intelektu 
činnému, až s  ním dojde konečného 
sjednocení.30 Delmedigo zde zjevně 
interpretuje vztah možného a činného 
intelektu s  využitím kabalistické tra-
dice, která vrcholí v mystickém sjedno-
cení. Traktáty o duši, které se dochovaly 
pouze v  hebrejštině, původně Delme-
digo připravoval v  latinské verzi pro 
svého nejznámějšího žáka Giovanniho 
Pika della Mirandola (1463–1494). 
I  prostřednictvím Delmediga Miran-
dola získával znalosti o averroistickém 
monopsychismu, jež posléze využil ve 
svých dílech. 

A tak Giovanni Pico della Mirandola 
ve svých Conclusiones (z  roku 1486), 
kde předkládá 900 tezí z různých myš-
lenkových tradic, jež mají být uvedeny 
v soulad, uvádí i tezi Averroovu: „Inte-
lektivní duše je jedna ve všech lidech.“31 

30 Band 1995.
31 Pico della Mirandola 1998, 7.2, s. 252–253: 

„Una est anima intellectiva in omnibus 
hominibus.“ 

Podle Pika však oproti Averroovi je 
nauka o separovaném jednotném inte-
lektu slučitelná s  nesmrtelností indi-
viduální duše. Mirandola to vysvětluje 
jako spojení individuálního intelektu 
se separovaným intelektem ve stavu 
blaženosti,32 což připomíná Delmedi-
govo kabalistické mystické sjednocení, 
nicméně hlubší analýzu Pico nenabízí, 
a moderní interpreti tak vesměs pouka-
zují na nekonsistenci jeho přístupu.33

Mirandolovým učitelem byl i Nico-
letto Vernia (zemř. 1499), padovský 
profesor, s  jehož jménem je termín 
averroismus spojován nejčastěji, a  to 
především díky jeho traktátu o  sub-
stanciální jednotě lidského intelektu.34 
Vernia v  něm obhajuje Averroův mo-
nopsychismus jako jedinou správnou 
interpretaci Aristotelovy psychologie. 
Snaha Tomáše Akvinského a  dalších 
středověkých autorů o  zavedení na-
uky o  individuální duši jako substan-
ciální formě lidského těla, která je od 
těla po jeho smrti oddělitelná, je po-
dle Vernii Aristotelovi zcela cizí. Na-
opak, peripatetická filosofie, podpo-
řená Averroovým výkladem, uvažuje 
o  rozumové duši jako o  věčné a  jako 
o  nezmnožené, neboť nemateriální 

32 Pico della Mirandola 1998, 7.4, s. 252–253: 
„Possibile est tenendo unitatem in-
tellectus, animam meam, ita particulari-
ter meam ut non sit mihi communis cum 
omnibus, remanere post mortem.“ 

33 Dulles 1941, s. 143; Still 2008, s. 187–188.
34 Jedná se o  kvestii, která zůstala pouze 

v rukopise: Utrum anima intellectiva hu-
mano corpore unita tanquam vera forma 
substantialis dans ei esse specificum 
substantiale, eterna atque unica sit in 
omnibus hominibus. Kvestii v  několika 
časopiseckých článcích analyzoval Ed-
ward Mahoney, souborně Mahoney 2000. 
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nemůže podléhat individuaci.35 Přes-
něji, Vernia chápe možný intelekt jako 
věčný a jako věčně spojený s intelektem 
činným, tzn. jako separovanou sub-
stanci, která má věčné rozumění.36

Verniou vrcholí nauka o jednotě in-
telektu v 15. století. Averroovo chápání 
možného intelektu jako jednoho, se-
parovaného, nadindividuálního, bylo 
Verniou a  dalšími padovskými mysli-
teli považováno za výklad, který je plně 
v souladu Aristotelovou naukou o duši. 
Zároveň však nebylo možné zastírat, 
že se jedná o  nauku, která se protiví 
křesťanské představě o nesmrtelné in-
dividuální lidské duši. Tento rozpor 
vedl na sklonku 15. století k  poměrně 
ostré reakci, která přiměla i dosavadní 
„averroisty“ počínaje Verniou k revido-
vání původních stanovisek. 

3. REAKCE PROTI 
MONOPSYCHISMU
„Přirozenými“ odpůrci monopsychi-
smu v  renesanci byli samozřejmě my-
slitelé, kteří navazovali na Tomáše 
Akvinského nebo se přímo hlásili 
k  jeho odkazu, jako např. „kníže to-
mistů“ Jan Capreolus (1380–1444). 
Oporou jim mohl být i dekret koncilu 
ve Vienne (1311–1312), který zapověděl 
jako heretickou nauku, podle níž ro-
zumová (intelektivní) duše není sub-
stanciální formou těla, a podpořil tak 
tomistické pojetí.

Na Tomášovu argumentaci proti 
jednotě intelektu navazuje i  Mikuláš 
Kusánský (1401–1464), který ve spise 

35 Mahoney 1970, s. 451–460; Mahoney 1976, 
s. 145–149.

36 Hasse 2011b, s. 134–137. 

Idiota de mente (Soukromník o  mysli) 
explicitně kritizuje nauku „některých 
peripatetiků“ o  „jedné jediné pozná-
vací duši“. Kusánský jednotu intelektu 
odmítá s poukazem na proporcionalitu 
individuální duše k  individuálnímu 
lidskému tělu.37 Jelikož identita pro-
porce není zmnožitelná, není zmnoži-
telná ani identita mysli, která oživuje 
tělo v  adekvátní proporci. Z  toho Ku-
sánus usuzuje, že není možné, aby ve 
všech lidech byl týž intelekt. Podobně 
jako Tomáš Akvinský napadá Miku-
láš Kusánský monopsychismus pro 
jeho neschopnost vysvětlit zkušenost 
individuality myšlení a  v  pozadí jeho 
argumentace stojí chápání duše jako 
bytostného určení člověka, respek-
tive Akvinského pojetí intelektu jako 
schopnosti duše, která je substanciální 
formou lidského těla.38

Významný výpad proti mono-
psychismu učinili renesanční plato-
nikové. Nejprve kardinál Bessarion 
(1403–1472), propagátor Platóna ja-
kožto autora, který je kompatibilní 
s křesťanstvím, v díle In calumniatorem 
Platonis rozebírá interpretace Aris-
totela, které dělí na Alexandrovo od-
mítání nesmrtelnosti a  na Averroovo 

37 Kusánský 2000, s.  235–236: „Nechápu 
však, jak má být ve všech lidech mysl jed-
na. Neboť mysl má přece ten úkol, kvůli 
němuž se nazývá duší, a to vyžaduje při-
měřený stav těla, které je jí adekvátně 
přizpůsobeno tak, že je-li dán v  někte-
rém těle, nemůže se vyskytovat v  žád-
ném jiném. Tak jako nelze rozložit iden-
titu proporce, nelze to udělat ani s iden-
titou mysli, která není schopna oživovat 
tělo bez této adekvátní proporce.“ (přel. 
J. Patočka)

38 Führer 2014, s. 117–120. 
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odmítání individuálnosti. Za předpo-
kladu věčnosti světa, chceme-li zacho-
vat individuálnost a vyhnout se alexan-
drovské smrtelnosti, se musí přijmout 
buď nauka o  stěhování duší (metem-
psychózis), nebo nekonečný počet 
duší. Nebo je východiskem z  těchto 
kontradikcí Averroovo postulování 
jednoho intelektu společného všem. 
Monopsychismus je tak podle Bessa-
riona adekvátním výkladem Aristote-
lovy filosofie, avšak z  hlediska pravdy 
křesťanské víry neobstojí a  musí být 
nahrazen platonismem, který na roz-
díl od aristotelismu s  křesťanskou ví-
rou souzní.39

V návaznosti na Bessariona zaúto-
čil na monopsychismus florentský 
platonik a  vůdčí postava tzv.  platón-
ské akademie Marsilio Ficino, který 
Averroově nauce o  jednotě intelektu 
věnoval celou 15. knihu svého rozsáh-
lého díla Platónská teologie o  nesmr-
telnosti duší (Theologia platonica de 
immortalitate animorum).40 Ficino zde 
napadá jako absurdní důsledky, které 
by plynuly z  jednoty možného i  čin-
ného intelektu. Jednotný intelekt by 
byl dennodenně napájen množstvím 
různých smyslových obrazů (podle 
množství individuálních duší, které 
na jeho činnosti participují). A  tento 
intelekt by zároveň kontinuálně za-
pomínal (se smrtí svých nositelů) na 
to, co se naučil.41 Ficino argumentuje 

39 Martin 2014, s. 43.
40 Ficino 2005. 
41 Allen 2013, 81–97. Allen vysvětluje Fici-

nův neobvyklý zájem o  kritiku Averroo-
va monopsychismu snahou odmítnout 
jej jako „saturnského poltergeista“ 
a  odlišit monopsychismus od Plótínova 

proti Averroovi také poukazem na jeho 
neznalost řeckých textů a  neporozu-
mění Aristotelovi,42 aby se nakonec 
uchýlil k eklektické formulaci: z Aver-
roa přijmeme nesmrtelnost možného 
intelektu, z  Alexandra z  Afrodisiady 
jeho zmnožitelnost.43 Platónský pří-
stup u Ficina spočívá v tom, že odmítá 
spatřovat princip individuace v  látce, 
což mu umožňuje neupadnout ani do 
jedné z  krajních a  pro křesťana ne-
přijatelných interpretací Aristotelovy 
nauky o  intelektu. Není-li intelekt in-
dividualizován látkou, odpadá jak jeho 
smrtelnost, jež by vyplývala ze spojení 
s  tělem, tak averroistická nadindivi-
duálnost a  jednota věčného intelektu 
separovaného od látky.44

Byl to pravděpodobně vliv Ficinovy 
kritiky averroismu,45 který přivedl pa-
dovského biskupa Pietra Barozziho 
v  květnu 1489 k  vydání dekretu, jímž 
pod hrozbou exkomunikace zakazoval 
veřejné diskuse o  averroistické nauce 
o  jednotě intelektu. Přestože Barozzi 

pojetí intelektu, na které naopak nava-
zoval a  které se mohlo jevit z  určitého 
pohledu jako averroismu blízké. 

42 Martin 2014, s. 45.
43 Ficino 2005, Theol. platonica XV, 19, = Pla-

tonic Theology, vol. V, s. 225: „Accipiamus 
ab Averroe capacem intellectum esse 
immortalem. Accipiamus ab Alexandro 
capaces intellectus esse vires quasdam 
animabus nostris naturaliter insitas, to-
tidem numero quot sunt animae.“ Srv. 
Blum 2011, s. 288. 

44 Blum 2011, s. 279.
45 O  vlivu Ficinovy kritiky píše Randall 

1961, s.  80. Randall také považuje Ver-
niův averroismus za v podstatě tradiční, 
zatímco E. Mahoney si později u  Vernii 
všímá i argumentací, kterými je tradiční 
averroismus rozvíjen, srv. Mahoney 1976. 
Srv. též Kraye 2000, s. 6–8.
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nezmiňuje explicitně žádného součas-
ného averroistu, bezpochyby byl před-
mětem jeho útoku padovský filosof 
Nicoletto Vernia. Ten jako odpověď na 
odsouzení monopsychismu následně 
sepsal traktát Proti zvrácené Averrově 
myšlence o jednotě intelektu,46 jehož ná-
zev napovídá, že svůj původní averrois-
tický přístup zásadně zrevidoval. 
Vernia zde tvrdí, že sice o  Averroově 
monopsychismu přednášel, avšak po-
jímal to pouze jako dialektického cvi-
čení a  on sám monopsychismus neza-
stával. Ve svém novém traktátu pak 
nejenže odmítá averroistickou argu-
mentaci, nýbrž se dokonce pokouší do-
kázat individualitu nesmrtelné lidské 
duše s odkazem na Avicennu, Themis-
tia a Simplikia a svůj obrat později při-
pisuje právě četbě těchto textů.47

Krátce po vydání Barozziho dekretu 
(pravděpodobně v  roce 1493) publiko-
val protiaverroistický traktát padovský 
františkán a  scotista Antonio Trom-
betta (1436–1518).48 Nicméně navzdory 

46 Contra perversam Averrois opinionem 
de unitate intellectus et de animae feli-
citate quaestiones divinae, práce údajně 
vznikla v roce 1492, tiskem byla však vy-
dána až po Verniově smrti v  rámci Acu-
tissimae qaestiones super libros de phy-
sica ausculatione ab Alberto de Saxonia 
editae, Venetiis 1504. Srv. Mahoney 1976, 
s. 149nn. 

47 Srv. Hasse 2011a, s.  166. Verniova vlast-
ní revize averroismu je interpretována 
rozdílně, a  to buď jako oportunismus, 
srv. Nardi 1958a, s.  101, nebo jako kon-
sekventní vývoj myslitele, kterému jde 
o soulad filosofie a teologie, srv. Kessler 
1994, s. 281. 

48 Antonio Trombetta, Tractatus singularis 
contra Averroystas de humanarum ani-
marum plurificatione ad catholicae fidei 
obsequium. Srv. di Napoli 1963, s. 195.

antiaverroistickému zaměření spisu 
považuje Trombetta Averroovu tezi 
o  nezničitelnosti duše za shodnou 
s  Aristotelem i  vírou. Jednota inte-
lektu umožňuje zdůraznit nezávislost 
rozumového poznání na látce, je tedy 
třeba podle něj vysvětlit individuaci 
intelektu. Trombetta hodlá podržet jak 
věčnost intelektu, uchopujícího objek-
tivní obecné pojmy, tak pluralitu ro-
zumu,49 tedy ve výsledku to, co hlásal 
Marsilio Ficino. 

Je zjevné, že pro aristotelsky 
orientované myslitele bylo odmítnutí 
averroistické jednoty intelektu oříš-
kem. Tak boloňský filosof Alessandro 
Achillini (zemř. 1512) ve svých Quodli-
beta de intelligentiis z roku 1494, na je-
jichž základě byl označen za averroistu, 
stále považuje Averroovu interpretaci 
intelektu za správné uchopení Aristo-
telova problému. I když zdůrazňuje, že 
nauka o jednotě intelektu je v rozporu 
s vírou a musí být odmítnuta i filosofic-
kými prostředky, předkládá proaver- 
roistické argumenty: pokud by možný 
intelekt byl mnohý, nebylo by ho 
možné z  důvodu jeho individuace od-
lišit od smyslového poznání, nebylo by 
možné poznání univerzálních forem, 
a také to, co by bylo poznáváno dvěma 
odlišnými individui, by byl jeden po-
jem, avšak numericky dva. Z  těchto 
dvou pojmů by se mohl vyabstrahovat 
další pojem, který by zase byl jeden, 
avšak numericky dva, a tak by se mohly 
vytvářet pojmy až donekonečna.50 Ar-

49 Blum 2011, s. 290–292.
50 Achillini, Quodlibeta III, 2, 3, 10rb: „se-

cundo, si sic, procederetur in infinitum 
in conceptibus, quia conceptus essent 
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gumentací, která připomíná slavnou 
Platónovu námitku „třetí muž“ proti 
jeho vlastní teorii idejí, se Achillini 
hlásí k Averroovu druhému argumentu 
proti pluralitě možného intelektu. 
Achillini nakonec jednotu intelektu 
odmítá, avšak zdá se, že z filosofického 
hlediska ji považuje za pravděpodob-
nou a  filosofické argumenty vznesené 
proti ní za ne zcela uspokojivé.51 Po-
dobně proaverroisticky byl naladěn 
i  Marcantonio Zimara (1475–1532), 
který k Averroovi a Aristotelovi vytvo-
řil vlivné indexy. 

Také Verniovi padovští žáci Agos-
tino Nifo a  Pietro Pomponazzi ve 
svých raných dílech přiznávají, že 
averroistický monopsychismus se jim 
jeví jako správná interpretace Aristo-
tela a  že je obtížné ji vyvrátit. Agos-
tino Nifo (1473–1538) v  komentáři 
k De anima (z konce 15. století, tiskem 
1503) uchopuje Averroův monopsy-
chismus v  kosmologických pojmech: 
hovoří o nebeské sféře, kterou ztotož-
ňuje s lidským intelektem, i když tuto 
nauku chápe jako nepřijatelnou pro 
křesťana. Ale již ve spise De intellectu 
z  roku 1503 monopsychismus od-
mítá. Neopírá se však o psychologické 
a  epistemologické protiargumenty, ty 
totiž neshledává za přesvědčivé, nýbrž 
formuluje námitky z  oblasti morální 
filosofie a  náboženství, neboť etické 
důsledky jednoty intelektu ohrožují 
morálku, a  také přírodně filosofické, 

numero diversi et ab omni per se intelli-
gibili numeraliter multiplicato abstrahi-
bili est conceptus, ideo ab illis concepti-
bus essent alii conceptus abstrahibiles.“ 

51 Hasse 2011b, s. 139–141. 

respektive kosmologické. Problém 
spatřuje v  chápání separovaného in-
telektu jako hybatele, který by měl hý-
bat mnohými pohybovanými a vyvolá-
vat v  různých pohybovaných rozdílné 
účinky.52

I  druhý jmenovaný Pietro Pompo-
nazzi (1462–1525) ve svých raných, 
padovských komentářích k  Aristote-
lovi považuje monopsychismus za le-
gitimní interpretaci Aristotela. Repro-
dukuje Averroovu pozici a konfrontuje 
ji s výkladem Alexandra z Afrodisiady, 
tedy s  pluralitou individuálních smr-
telných intelektů. Averroovu nauku 
o duši shledává jako shodnou s Aristo-
telovou (např. v  kvestii z  roku 1504), 
avšak následovat ji nechce, neboť mu 
připadne nesmyslná.53 Alexandrova 
interpretace Aristotelova textu u Pom-
ponazziho zvítězila až v jeho přednáš-
kách z  Boloni (1512–13, 1514–15),54 
v době, kdy do sporů o správný výklad 
Aristotela a  o jednotu intelektu za-
sáhli účastníci pátého lateránského 
koncilu. 

4. JEDNOTA INTELEKTU PO 
APOSTOLICI REGIMINIS
Oscilace mnoha filosofů mezi averroi-
stickým monopsychismem na straně 

52 Hasse 2004, s. 455–460, srv. Hasse 2011a, 
s. 166–167.

53 Pomponazzi 1955, s.  93: „De opinione 
Averrois mihi videtur quod fuerit opinio 
Aristotelis, tamen nullo pacto possum illi 
adherere, et videtur mihi maxima fatui-
tas. Dicat autem quisque quidquid vult, 
ego magis abhorreo opinionem Aristo-
telis quam diabolum.“ Srv. Kraye 2000, 
s. 13.

54 Pluta 1986, s.  50; Van Dooren 1994, 
s. 309–318. 
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jedné a alexandrovským zdůrazněním 
plurality za cenu odmítnutí nesmrtel-
nosti na straně druhé se stala jedním 
z  témat pátého lateránského koncilu. 
Bulou papeže Lva X. nazvanou „Aposto-
lici regiminis“ z 19. prosince 1513 pak 
bylo zakázáno obhajovat jak averrois-
tickou, tak alexandrovskou pozici, a to 
dokonce i  pouze jako dialektické cvi-
čení. Odsouzeni byli ti, „kdo tvrdí, že 
rozumová duše je smrtelná, nebo že je 
jedna v mnohých lidech, a kdo pochy-
bují nejen o  tom, že je pravdivě a  by-
tostně formou lidského těla […], ale 
i že je nesmrtelná, a že v mnohosti těl, 
v  nichž se rozlévá, je jako jednotlivá 
zmnožitelná, je zmnožena a  má být 
zmnožena.“55 Předmětem odsouzení 
tedy byl jak averroistický monopsychi-
smus, tak alexandrovská interpretace 
Aristotela a  kodifikován byl přístup 
Tomáše Akvinského. 

Když pak v  listopadu 1516 vydal 
Pietro Pomponazzi svůj Traktát o  ne-
smrtelnosti duše, vyvolal tento spis spor 
nikoli z  důvodu příklonu k  averroi-
smu, nýbrž alexandrismu. Pomponazzi 
averroistickou jednotu intelektu od-
mítá, argumentuje pro pluralitu duší, 
avšak připisuje jim pouze relativní 
nesmrtelnost a  absolutní smrtelnost. 
Klíčovým argumentem proti jednotě 

55 Conciliorum oecumenicorum decreta, 
sess. viii, s.  581: „damnamus et repro-
bamus omnes asserentes, animam in-
tellectivam mortalem esse, aut unicam 
in cunctis hominibus et haec in dubium 
vertentes, cum illa non solum vere per se 
et essentialiter humani corporis forma 
exsistat, […] verum et immortalis, et pro 
corporum quibus infunditur multitudine 
singulariter multiplicabilis, et multiplica-
ta, et multiplicanda sit.“

intelektu je pro Pomponazziho teze, 
kterou přebírá z Aristotela, že činnost 
intelektu nemůže probíhat bez ima-
ginace, a  je tedy závislá na fantasma-
tech, na smyslových představách, jež 
jsou produktem smyslového vnímání. 
Podle Pomponazziho je-li intelekt zá-
vislý na těle ve své činnosti, je na něm 
závislý i  ve svém bytí, tudíž je tělem 
individualizovaný.56

Jednota intelektu, odsouzená kon-
cilem, je nyní odmítnuta na základě 
filosofické argumentace prostřednic-
tvím analýzy procesu poznání. Záro-
veň je Averroova nauka prezentována 
jako filosofie, která neodpovídá Aris-
totelovi. Zatímco v 15. století aristote-
likové víceméně považovali Averroa za 
filosofa, který je s  Aristotelem v  sou-
ladu, pročež si také již ve 13.  století 
vysloužil přezdívku „Komentátor“, 
nyní je Averroes „prznitelem“ (perver-
sor) Aristotelovy nauky. Díky Pompo-
nazzimu se diskuse následně přesou-
vají na jinou rovinu; téma pluralita 
versus jednota je nahrazeno tématem 
nesmrtelnost versus smrtelnost. Po-
kud účastníci diskuse přece jen ho-
voří o jednotě intelektu, činí tak často 
již neaverroistickým způsobem, tzn. 
netematizují jednotu intelektu mož-
ného, ale jednotu intelektu činného. 
Sám Pomponazzi činný a možný inte-
lekt od sebe odděluje a činný intelekt 
chápe jako nesmrtelnou separovanou 
substanci, která působí na možný in-
telekt, individualizovaný tělem, jako 
hybatel na pohybovaného.57 Stejně 

56 Pomponazzi 2012, IV., s. 73–93.
57 Pomponazzi 2012, X., s.  173 „Aristote-

lés totiž na uvedeném místě říká, že 
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tak i  Gasparo Contarini (1483–1542), 
jeden z  Pomponazziho kritiků a  ob-
hájců nesmrtelnosti individuální lid-
ské duše, souhlasí s  Pomponazzim 
nejen v odmítnutí averroistického mo-
nopsychismu, ale i v chápání činného 
intelektu jako separovaného od lidské 
duše.58 Stejnou pozici, tedy na jednu 
stranu imanenci intelektu možného 
a  na stranu druhou transcendenci 
intelektu činného, zastával později 
padovský filosof Cesare Cremonini 
(1550–1631), přičemž onen jednotný 
činný intelekt ztotožňoval s Bohem,59 
tak jak to činili již mnozí středověcí 
autoři, když téma činného a možného 
rozumu recipovali, nebo i  v  tomto 
smyslu augustinovsky laděný Pavel 
z Benátek. Cremonini se hlásil stejně 
jako Pomponazzi k Alexandru z Afro-
disiady, podobně jako před ním Si-
mone Porzio (1496–1554), pravděpo-
dobně Pomponazziho žák, který však 
na rozdíl od Cremoniniho Alexan-

pouze činný intelekt je vpravdě nesmr-
telný a  stále je v  uskutečnění, zatím-
co trpný nikoli, poněvadž někdy myslí 
a někdy nemyslí. A protože tedy nekoná 
setrvale, nemá ani setrvalou bytnost; 
proto je třeba na námitku říci, že možný 
intelekt je v  jistém ohledu nesmrtelný, 
avšak v pravdě nesmrtelný je pouze inte-
lekt činný, protože je jednou z inteligen-
cí; a není nějakou součástí lidské duše, 
jak soudili Themistios a Averroes, nýbrž 
pouze hybatelem.“ (přel. M. Petříček)

58 Contarini 2014, s. 89: „[...] možný intelekt 
setrvává po smrti, byť mu nebyla dána 
nesmrtelnost činného intelektu. Neboť 
i já souhlasím s Vaší Excelencí v tom, že 
činný intelekt, o němž se zmiňuje Aristo-
telés na tomto místě, není částí duše, 
nýbrž jakýmsi vyšším intelektem.“ (přel. 
J. Janoušek)

59 Kuhn 1996, s. 210–243.

drovu identifikaci činného intelektu 
s Bohem odmítal.60

Výjimku v  diskusi daného období, 
v  níž začíná převažovat antiaverroi-
stický postoj, tvoří Luca Prassicio 
(zemř. 1533), který obhajoval Averroa 
jako zastánce nesmrtelnosti duše jak 
proti Pomponazzimu, tak proti Nifovi, 
který Averroa podle něj desinterpreto-
val. Ve svém traktátu o  nesmrtelnosti 
duše61 se staví na stranu Averroovu 
jako na stranu nejlepšího obránce ne-
smrtelnosti duše, totiž nejen intelektu 
činného, ale i intelektu možného. Pro-
blematičnost jednoty možného inte-
lektu z hlediska křesťanství kupodivu 
u Prassicia ustupuje do pozadí ve pro-
spěch obhajoby nesmrtelnosti, zpo-
chybněné Pomponazzim.62 Přestože je 
tedy Prassicio radikálním propagáto-
rem Averroa, paradoxně i jeho přístup 
svědčí o  přesunu diskusí od jednoty 
k nesmrtelnosti. 

Druhá polovina 16. století je tak 
obdobím úpadku nauky o  jednotě in-
telektu a  averroismu jako takového. 
Jedním z  posledních filosofů, kteří 
přispěli k  tématu averroistické jed-
noty intelektu, byl Francesco Vimer-
cato (1512–1571), původem z  Milána, 
avšak působící dlouho v Paříži. Vimer-
cato si cenil Averroa především jako 
přírodního filosofa a ve svých spisech 
o duši dochází k jednotě činného i jed-
notě možného intelektu, i  když opět, 
jako mnozí jeho předchůdci, tvrdí, 
že se jedná o  nauku s  křesťanstvím 

60 Porzio 1551. Srv. Garin 2008, s. 360–363.
61 Prassicio 1520. 
62 Hasse 2011b, s. 141–144.
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neslučitelnou.63 A  snad úplně posled-
ním zastáncem jednoty intelektu z pří-
rodněfilosofického hlediska, byť také 
zdůrazňujícím jeho nepravdivost z hle-
diska pravdy křesťanství, byl Antonio 
Bernardi v roce 1562.64

Postupné mizení averroistické 
pozice v  druhé polovině 16. století 
však zároveň neznamená, že by se 
k  ní filosofové přestali obracet jako 
k  předmětu kritiky. Například jezuité 
z  Coimbry, kteří na sklonku 16. sto-
letí vytvářeli komentáře k  Aristote-
lovým spisům, tzv.  Conimbricenses, 
jednoznačně považují Averroův mono-
psychismus za nauku, která je v  roz-
poru jak s  Aristotelem, tak s  pravým 
učením.65 Stejně tak i  římský jezuita 
Francisco de Toledo (1532–1596) na-
padá jednotu intelektu jako odporu-
jící pravé filosofii a  rozumu. Důklad-
nou protiaverroistickou argumentaci 
rozvíjí ve stejné době padovský filosof 
Jacopo Zabarella (1533–1589), napří-
klad ve svém spise De mente humana.66 
U Zabarelly i jezuitských autorů je nic-
méně kritika monopsychismu již vy-
užita spíše pouze jako odrazový můs-
tek pro formulování vlastní, odlišné 
koncepce rozumového poznání, než 
že by představovala útok na reálného 
protivníka. Důvodem pro opuštění 
averroistických pozic bylo podle Daga 
Hasseho zřejmě právě toto rozvíjení al-
ternativních, aristotelsky založených 
teorií intelektuálního poznání, a  to 
jak v  lutheránském Německu Filipem 

63 Hasse 2004, s. 462–465.
64 Hasse 2004, s. 466; Hasse 2011a, s. 168. 
65 Salatowski, s. 204.
66 Salatowski, s. 206-209.

Melanchthonem, tak v  jezuitské scho-
lastice, již reprezentuje Francisco 
Suárez, či v  rámci „padovského“ aris-
totelismu, jehož vrcholnou postavou je 
zmiňovaný Jacopo Zabarella.67

Zabarella ve svém spise De mente 
agente považuje činný intelekt za se-
parovanou substanci, kterou ztotož-
ňuje s Bohem, který iluminuje lidskou 
mysl.68 Trpný intelekt (intellectus pati-
bilis) je pak pro něj (oproti Averroovu 
pojetí) právě tou schopností, která abs-
trahuje pojmy z fantasmat.69 Francisco 
Suárez přistupuje k tématu zcela jinak. 
Činný i  možný intelekt nejsou pro něj 
oddělené substance, u kterých bychom 
pak museli zvažovat jejich ontologický 
status, nýbrž dvě síly (vis) intelektivní 
schopnosti duše.70 Zabarella i  Pompo-
nazzi se soustředí na problematiku ab-
strakce a vztahu intelektivních schop-
ností a  fantasie spíše v  návaznosti na 
Pomponazziho výklad než na averrois-
tické pozice. Asi poslední vážně míněný 
útok na averroistický monopsychismus 
formulují v  17. století cambridgeští 
platonikové, především Henry More, 

67 Hasse 2011a, s. 169; Hasse 2004, s. 468.
68 Zabarella 1966, s.  1031: „Maxime autem 

omnium intelligibilis Deus est et est pri-
mum in genere intelligibilium; ergo nil 
aliud statui potest intellectus agens nisi 
solus Deus. Hoc fuit argumentum efica-
cissimum Alexandri.“ 

69 Zabarella 1966, s.  1020: „Septima est: 
officium abstrahendi non est intellectus 
agentis, sed est proprium intellectus 
patibilis.“ 

70 Fransisco Suárez se věnuje kritice 
averroismu v první knize spisu De anima 
(I, 12, 12–13, s. 557–559), svou teorii rozu-
mového poznání pak formuluje v  knize 
čtvrté (De potentia intellectiva). K Suáre-
zovi srv. např. Heider 2011. 



155TOM ÁŠ NEJESCHLEBA
JEDNOTA INTELEKTU V RENESANČNÍ FILOSOFII

14/2015

ovšem v  tomto případě se jedná o kri-
tiku vedenou z pozice platonismu.71

5. ZÁVĚR
Jednota intelektu, především v  její 
silné formě jako monopsychismus, 
tedy jako jednota možného rozumu, 
patřila v  15. a  16. století mezi klíčová 
filosofická témata. Dějinně-filosofický 
výzkum, který jsme v  této studii na-
značili, umožňuje identifikovat něko-
lik základních přístupů k tématu. 

1. Pokud byl Averroův monopsychi-
smus považován za odůvodněný z hle-
diska filosofické argumentace, dostával 
se do konfliktu s křesťanskou předsta-
vou o  individuální nesmrtelné lidské 
duši, s  níž nebyl kompatibilní. Tento 
rozpor tak vedl k hledání vztahu mezi 
racionálním zdůvodňováním a  vírou, 
která tak vznáší nároky na pravdivost 
jiného typu než filosofie (např. Pavel 
z  Benátek). Diskuse o  monopsychi-
smu spolu se sporem o  nesmrtelnost 
lidské duše, s nímž tematicky souvisí, 
vedly postupně k oddělení filosofie od 
teologie. 

2. Přesvědčení o  správnosti Aver- 
roovy monopsychické interpretace Aris-
totela však vedle toho vyústilo i  v  od-
mítnutí aristotelismu jako takového 
pro jeho neslučitelnost s  křesťanstvím 
(Bessarion, Ficino). Tato pozice jde ruku 
v ruce s obnovou platonismu v 15. století 
a zároveň potencovala výše uvedené vy-
mezování kompetencí přirozeného ro-
zumu a víry. 

3. Pokud byl monopsychismus shle-
dán jako neadekvátní interpretace 

71 Hutton 2013, s. 197–212.

Aristotela, bylo třeba proti němu po-
stavit alternativní aristotelský výklad. 
Odmítnutí monopsychismu v  16. sto-
letí, také v kontextu přesunu těžiště fi-
losofických diskusí z problému jednoty 
a  plurality na problém nesmrtelnosti, 
vedlo k formulaci nových koncepcí ro-
zumového poznání. Tradiční tomis-
tická kritika byla často považována za 
útok, který byl veden z pozic víceméně 
teologických (a  není předmětem to-
hoto článku posoudit, zda oprávněně, 
či neoprávněně), což bylo podpořeno 
i koncilním zásahem, a tak jako filoso-
ficky plausibilní byl shledáván výklad 
Alexandra z Afrodisiady, který se však 
také, byť z jiných důvodů, dostával do 
konfliktu s věroukou a vedl k rozlišení 
filosofie a  víry (Pomponazzi). Proto 
pro alternativní teorie rozumového 
poznání, čerpající z  aristotelské tra-
dice, které vznikaly ve druhé polovině 
16. století (Zabarella, Suárez), zůstává 
vyrovnání se s monopsychickou argu-
mentací úkolem v  kontextu problému 
nesmrtelnosti duše, navozeném spo-
rem o  Pomponazziho výklad. I  pro 
ně je jednota intelektu nadále teorií, 
vůči níž bylo třeba se vymezovat, byť 
averroistickou pozici v té době, zdá se, 
již nikdo nezastával. 

I když na poli renesančních bádání 
zůstává i vzhledem k recepci monopsy-
chismu množství nevyřešených otá-
zek, v každém případě délka životnosti 
nauky o  jednotě intelektu v  renesanci 
ukazuje na významnou dějinnou roli, 
kterou averroismus sehrál nejen ve 
středověku, ale i tomto období. 
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