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Všeobecná charakteristika. Hlavní periody

Když v duchu vstupujeme na půdu Řecka a chystáme se studovat filozofii,
která tam vznikla, přibližujeme se — v čase jen o něco málo, v prostoru však
o mnoho — našemu domácímu kulturnímu okruhu. Ale co je významnější:
Myšlení starých Indů a Číňanů, které jsme sledovali v prvním díle, vyrůstalo
v kulturách, které mají k naší kultuře daleko nejenom prostorově a časově,
rozvíjelo se také zcela odděleně od našeho myšlení, nebo přesněji, naše myšlení
odděleně od něho, a vzájemný kontakt nastal teprve v pozdějším dějinném
údobí. Z Řecka a jeho myslitelů však vychází proud duchovní tradice, někdy
mocný, jindy opadávající a téměř vysychající, ale nikdy nepřerušený,
dosahující až k nám. Zakladatelé řecké filozofie jsou zároveň i praotci naší
vlastní filozofie.

V údobí, jímž náš výklad začíná, zahynuly velkolepé staré kultury východní
středozemní oblasti — kultura egyptská, asyrská a babylónská, krétská —
o jejichž „filozofii", pokud o ní lze mluvit, nic nevíme, bud pomalou smrtí
naprostého ustrnutí anebo rychlou smrtí katastrofického zničení. Řecký národ,
nyní nositel světodějinného vývoje, se již blížil vrcholu svých dějin, „zlatému
věku" Periklovu. Obchod a námořní plavba Řeků ovládaly celý středomořský
svět. Okolo celého Středozemního moře, až k Gibraltarskému průlivu na
západě — k temné bráně, kterou se antičtí plavci zřídka odvažovali proplout —
až k Černému moři na východě, se usadili řečtí kolonisté. Řecká města se
nacházela na pobřeží Španělska, v jižní Francii, severní Africe, především ale
v jižní Itálii a na Sicílii, jakož i na protějším západním pobřeží Malé Asie, se
kterým bylo Řecko spojeno řetězcem ostrovů v Egejském moři.

S blahobytem, který do těchto pobřežních měst přineslo mořeplavectví
a obchod, rostly základy všeobecného vzdělání. Styky s cizími národy a s jejich
myšlením, které moře zprostředkovalo, vždy a všude podporovaly a osvobo-
zovaly duchovní život. (Musíme si uvědomit, že až do vzniku moderní techniky
byla doprava na větší vzdálenosti snazší po moři než po zemi. Zvláště Řecko
se svým rozeklaným hornatým územím ve vnitrozemí a množstvím údolí
otevřených ven, k moři, odkazovalo své obyvatele přirozenou nutností k moři.)
Staří kupci a mořeplavci byli vždy první, kdo pochybovali o tradičních životních
formách, způsobu myšlení a náboženských představách své vlasti. Tam, kde se
setkávalo více vyznání, která všechna tvrdila, že hlásají pravdu, mohla se
snadno rozšířit pochybnost o všech. Byla to proto pobřežní města a obchodní
centra, nejprve v řeckých koloniích v Malé Asii, pak v Itálii, a teprve potom
na pobřeží vlasti — především v Athénách — kde se filozofické a vědecké
myšlení probudilo nejdříve. — Bylo podporováno také svobodnými
a demokratickými ústavami a jimi podmíněným rozvojem svobodného
veřejného projevu. K příznivým zeměpisným a společenským podmínkám
přistupovala štastná dějinná okolnost, že Řekové sice udržovali čilou kulturní
výměnu se staršími kulturami Východu, ba vypůjčili si odtud mnohé pilíře své
civilizace, v rozhodujícím období však nebyli žádnou starší říší Východu
podmaněni — takže řecký duch mohl cizí podněty zpracovat po svém, aniž jim
podlehl. A k tomu přistoupilo ještě přirozené nadání řeckého národa, šťastně
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spojující bohaté duchovní a umělecké nadání se zdravým smyslem pro
skutečnost, otevřenost pro individuální a specifické rysy se smyslem pro řád
a míru1: To byly podmínky pro úžasný rozkvět filozofického myšlení a bádání
ve starém Řecku.

Heroický věk Řeků, který byl tehdy již minulostí, známe především
z nesmrtelných básní Homérových. Z nich, z děl Hésiodových — hlavně
z „Theogonie" (=„Původ bohů") — a z jiných pramenů si můžeme učinit
obraz o řeckém náboženství. Pro porozumění řecké filozofii není poznání staro-
řeckého náboženství tak nepostradatelné, jako tomu bylo např. v Indii.
Upozorníme proto jenom na jednu věc. Vzdělaný Evropan si pod pojmem
„náboženství Řeků" ihned představí zářící svět bohů tzv. homérského
náboženství — které tak bylo přirozeně nazváno až dodatečně, protože právě
z Homéra pochází naše poznání tohoto náboženství; tento věštec, podle pověsti
slepý, mohl mít ovšem na vytvoření podob těchto bohů a jejich zavedení jako
hlavních postav řeckého náboženství podíl, který je sice stěží vymezitelný, ale
možná rozhodující. Avšak proti tomuto světu krásných, dobrotivých, člověku
se podobajících bohů stojí v řeckém životě, snad od počátku, ale rozhodně již
v období, kterým se zabýváme, jiný náboženský proud, zhruba stejne síly. Tento
„spodní proud" z větší části jistě není řeckého původu, nýbrž přišel do Řecka
z Orientu. Na rozdíl od homérského náboženství, které dýše zcela tímto světem
a jeho jasem, se tento proud obrací k onomu světu, zná pojmy jako hřích, pokání
a očištění. Kulty mystérií, které patří do tohoto směru (eleusinská mystéria, kult
Dionýsův, orfismus) měly veskrze charakter tajných nauk — tím lze vysvětlit,
že pozdější věky o nich měly jen skrovné znalosti. Hlásila se k nim značná část
řeckého — a pak i římského — obyvatelstva. Ve filozofii dosáhly elementy
pocházející z tohoto proudu vícekrát významného uplatnění, např. u pytha-
gorejců, u Platóna a později v noyoplatónismu.

K vnější formě náboženského života ještě poznamenejme, že Řekové
v žádném období, ani později, ani v rané periodě, neměli kněžský stav, jehož
společenskou moc nebo duchovní vliv by bylo možno srovnávat s vlivem
kněžstva v Indii nebo v Egyptě. Řečtí knězi proto vcelku rozvoj my šlení ani nijak
nebrzdili, jako tomu bylo v Egyptě, ani se rozhodujícím způsobem nezúčastnili
rozpracování náboženských idejí v nábožensko-filozofické systémy, jako tomu
bylo v Indii.

Údobí, kdy se řecký duch postupně vymaňuje z tradičního náboženství, živě
kritizuje některé jeho představy a počíná s pokusem vyložit svět prostředky
samostatného, rozumového myšlení z přirozených příčin — což jsme na počátku
této knihy považovali za rozhodující znak toho, že lze mluvit o filozofii ve
vlastním smyslu — spadá do poloviny šestého stoletípř. n. l.

Pohlédneme-li na časové údaje obou předchozích kapitol, ukáže se velmi
pozoruhodný fakt, že tomuto světodějinnému obratu v Řecku časově odpovídají
duchovní převraty podobného dosahu v Indii a Číně. V Číně spadá do poloviny
šestého století působení Lao-c'e (asi 609 - 517 př. n. L). Působení Konfucia
následovalo bezprostředně nato. V Indii vystoupili v téže době Mahávíra, zakla-
datel džinismu (asi 599 - 527), Buddha (asi 563 - 483) a další osobnosti. V Řecku
se vynořila skoro bychom řekli naráz v téže době řada myslitelů, kteří se stali
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zakladateli řecké filozofie a vědy vůbec. Obraz se stane úplnějším, když
uvážíme, že se v téže době ve starém židovském národě objevili proroci
Jeremiáš (okolo r. 600 v Jeruzalémě) a Ezechiel (okolo r. 580 v Babylóně) a že
do téže doby patří možná také Zarathuštra, zakladatel starého perského
náboženství (to je ovšem velmi sporné).

Fakt, že lidský duch učinil na různých místech zeměkoule, v početných, vůči
sobě uzavřených kulturních okruzích, v témže čase tak mocný krok vpřed a ve
jmenovaných osobnostech jakoby dospěl k sobě samému, je pro nás právě tak
úžasný jako nevysvětlitelný. Něco se v nás vzpírá mluvit při takovém
jedinečném nakupení o pouhé náhodě. Právě tak se ovšem dosud nepodařilo
tuto shodu přesvědčivě „vysvětlit". Možná zůstane navždy tajemstvím. Jeden
současný německý filozof nazval toto období „osou světových dějin"2.

Dějiny řecké filozofie — včetně filozofie římské, kterou lze v podstatě
považovat za jejího potomka — zabírají rozpětí celého jednoho tisíciletí.
Začínají v polovině 6. století př. n. 1. a končí v polovině 6. stoletín. 1. Pro pohled,
který je přehlíží, se tyto dějiny takřka samy dělí na tři zřetelně oddělené hlavní
periody.

Nejstarší období začíná takřka současným vystoupením řady myslitelů, jimž
je společné, že — poté, co se osvobodili od náboženských představ — hledají

pralátku. Tento směr je označován jako starší přírodní filozofie. Po ní následuje
jednak Pythagoras, jehož myšlení stojí na počátku mystického směru, oriento-
vaného na pojem čísla, jednak mladší školy přírodní filozofie. Všichni usilují
o výklad světa přírody a potud se jedná o přírodní filozofii; metodicky je jim
společné, že užívají „naivní" spekulace, jež ještě neprošla kritickou reflexí,
a v tomto smyslu jsou dogmatiky*. Souhrnně se filozofie této epochy označuje
jako filozofie „předsókratiků", potože tito myslitelé působili před vystoupením
Sokrata. Tato starší perioda sahá zhruba od roku 600 př. n. 1. až do 4. století.

Na prahu mezi prvním a druhým hlavním obdobím stojí řečtí sofisté, kteří,
viděno z našeho hlediska, odkrývají rozpory v dosavadním filozofickém
myšlení, a protože ukazují jeho nedostatky, připravují zároveň cestu třem
něj větším myslitelům, jací v Řecku vy rostli: Sokratovi, Platónovi, Aristotelovi,
z nichž mladší byl vždy žákem staršího. V nich dosahuje řecké myšlení své
jedinečné velikosti. Jsou vytvořena všechna nám známá odvětví filozofie:
logika, metafyzika, etika, přírodní a politická filozofie, estetika, pedagogika —
a zároveň jsou tato odvětví sjednocena do souhrnných systémů. Toto vlastní
období rozkvětu mělo své centrum v Athénách, a tato filozofie je proto také .
nazývána atickou; začíná vystoupením sofistů zhruba v polovině 5. století
a sahá až po smrt Aristotelovu r. 332 př. n. 1. Měřeno politickými dějinami
Řecka, leží těžiště této periody již za zlatým věkem, v době začínajícího
politického úpadku. Tak jako ostatní národy i Rekové dosáhli své nejvyšší
duchovní zralosti až tehdy, když ztratili svou svobodu, když se nad jejich říší
začaly stahovat mraky zániku — sova Minervina počíná svůj let teprve za
soumraku, jak řekl Hegel. Tuto hlavní periodu vylíčíme nejpodrobněji.

Třetí a nejdelší období zahrnuje dobu od Aristotelovy smrti až k postupnému
a konečnému rozkladu v prvních stoletích našeho věku. Vyznačuje se tím, že
v ní ustupuje smysl pro přírodní bádání. Školy, které v tomto období vládnou
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jako první, stolkové a epikurejci, zaměřují svůj zájem hlavně na člověka a etika.
To v zásadě platí i pro skeptiky, kteří se objevují současně s nimi. Ze smíšení
těchto a předchozích systémů vznikl tzv. eklekticismus. V prvních stoletích
našeho letopočtu byly platónské myšlenky smíšeny s elementy orientálního
náboženství v novoplatónismus. Filozofie třetí periody se také označuje jako

poaristotelská. V 6. století n. 1. zmizela řecká filozofie jako samostatný jev
z jeviště dějin.

Její světodějinná úloha tím neskončila. Spolu s ostatními elementy řecké
vzdělanosti se stala vedle křestanství druhým základním pilířem evropské
kultury.
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První kapitola

Předsókratovská filozofie až po vystoupení sofistů

Od žádného filozofa předsókratovského období se nám nedochovalo celé dílo,
dokonce ani žádný jednotlivý spis. Někteří z těchto myslitelů vůbec spisy
nezanechali, díla ostatních se ztratila.

Tím podivuhodnější je, že vliv těchto mužů, kteří poprvé formulovali
myšlenkové základy západního světa, je podnes živý, ba v současnosti ještě sílí.
Pokud jde o přímé prameny, tj. svědectví pocházející od myslitelů samých,
známe z celého tohoto údobí pouze fragmenty, tzv. zlomky předsókratovských
myslitelů.

Kdybychom byli odkázáni jen na tyto zlomky, kdybychom neměli k dispozici
rozmanité prameny nepřímé, tápali bychom takřka v temnotě. Nepřímými
prameny jsou zčásti díla pozdějších filozofů, kteří výkladu svých vlastních
názorů předeslali rozbor příslušných názorů svých předchůdců — tento postup
se zejména působením Aristotelova vzoru stal takřka všeobecným pravidlem.

Druhou část nepřímých pramenů tvoří úplněji zachovaná díla těch učenců,
kteří si sepsání dějin filozofie stanovili jako výslovnou úlohu, k čemuž dal
podnět rovněž Aristoteles. Jako příklad uvedme deset knih Diogena Laertského
(kolem 220 n. 1.) o životech a názorech proslulých filozofů.

Antická díla, v nichž byly nauky (řecky doxai) rozličných filozofů o určitých
otázkách podány* vedle sebe ve formě přehledu, se nazývají doxografie.

I. Mílétští přírodní filozofové

Na úzkém pruhu pobřeží západního okraje Malé Asie, podél Egejského
moře, založili Iónové, nejgeniálnější řecký kmen, dvanáct vzkvétajících měst.
Zde končily hlavní stezky karavan, které vedly z vnitrozemí asijského konti-
nentu, zde bylo přivezené zboží překládáno na lode a dopravováno do Řecka.
Spolu se zbožím přicházely touto cestou k Řekům z východu i poznatky
o mnoha kulturních vymoženostech asijských národů. Astronomie a kelendář,
mince a závaží, snad i písmo dorazily z Východu nejprve k maloasijkým Iónům
a ti je předávali ostatním Řekům. Nejjižnější z dvanácti iónských měst byl
Mílét, v 6. stol. významný obchodní přístav a snad nejbohatší město tehdejšího
řeckého světa. Toto místo, v němž se setkávaly rasy, jazyky i náboženství, je
rodištěm řecké, a tím i západní vědy a filozofie.
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1. Thalés
První z milétských přírodních filozofů, Thalés, se narodil asi r. 640 př. n. 1.,

jeho dílo spadá do první poloviny 6. století. Thalés byl velmi zcestovalý
a světaznalý kupec, který mimo jiné procestoval celý Egypt. Byl také státníkem
a všestranným přírodovědcem; seznámil se s astronomickými poznatky
Východu a k úžasu svých současníků správně předpověděl zatmění Slunce;
zabýval se magnetismem; zjistil výšku egyptských pyramid tím, že v určitou
dobu změřil jejich stín; objevil řadu základních matematických pouček, z nichž
jedna dodnes nese jeho jméno. A konečně byl filozofem a donedávna byl
považován za praotce antické a moderní filozofie.

Nesporná je Thaletova sláva jako prvního Řeka, který si osvojil orientální
vědění v oboru matematiky a astronomie a samostatně je rozpracoval. Pro Řeky
byl jedním ze „sedmera mudrců" starého světa. Je pravděpodobné, že tak
vynikající muž s tak rozsáhlým věděním uvažoval též samostatně o hlubší
podstatě věcí. Podle antické tradice odpověděl na otázku, co je nejobtížnější ze
všech věcí: „Znát sebe sama", co nejsnadnější: „Poradit druhým", co je bůh:
„To, co nemá ani počátek, ani konec", a jak lze žít v dokonalém souladu s ctností:
„Tak, že nikdy nečiníme to, co odsuzujeme u druhých"4. Sporné je, jak dalece
Thalés dospěl k všeobecným filozofickým závěrům. Není od něho znám žádný
filozofický spis 5. A to, co donedávna platilo jako základní myšlenka jeho
přírodní filozofie: že voda je pralátkou, z níž všechno vzešlo — bývá v poslední
době dokonce připisováno jeho následovníkovi6.

2. Anaximandros
Anaximandros byl stejně jako Thalés občanem Mílétu, a navíc přibližně

i Thaletovým současníkem. Jeho život se klade mezi léta 611 a 549 př. n. 1.7.
V něm musíme po zpochybnění slávy Thaletovy spatřovat vlastního zakladatele
filozofie jako samostatné vědy. Své názory uložil v nedochovaném spise, který
nesl později často používaný název „O přírodě"8. Původním principem světa
a příčinou všeho bytí je pro něho NEURČITÉ A NEOMEZENÉ (řecky
apeiron), z něhož se vyděluje STUDENÉ a TEPLÉ, SUCHÉ a VLHKÉ. Svou
myšlenkou, že Země — kterou si představuje jako volně se vznášející v prostoru
— byla nejprve v kapalném stavu a při svém postupném vysoušení dala vznik
živočichům, kteří nejprve žili ve vodě a později přesídlili na zem9, anticipoval
zčásti moderní vývojovou teorii. Svou naukou, že ohnivý prstenec, který
původně obklopoval Zemi, po svém roztříštění obíhá okolo Země a vyzařuje
oheň10, se poprvé pokouší o fyzikální vysvětlení pohybu hvězd. Podle věčného
zákona vzcházejí z NEURČITÉHO-NEOMEZENÉHO stále nové světy a opět
se do něho vracejí, „nebot si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle
určení času", jak praví závěrečná slova jediného doslova zachovaného
zlomku11, která dovolují alespoň tušit temné hlubiny jeho nauky.

3. Anaximenés
Třetí mílétský přírodní filozof, současník Anaximandrův, považoval za

pralátku vzduch, ovšem nikoliv v doslovném smyslu, n.ebot jím rozumí (jako
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oživující dech) i duši. I on hlásal periodické střídání vzniku a zániku
světů.

Učení všech tří Mílétanů se snaží vysvětlit vznik všeho jsoucna z poslední
„pralátky nebo látkově pojatého praprincipu. Jejich význam pro následující
řeckou filozofii a pro nás nespočívá ani tak ve způsobu, jakým se o to
v jednotlivých případech pokoušeli — jakkoli zajímavé jsou mnohé jednotli-
vosti ve světle novějších vědeckých poznatků —, nýbrž v tom, že se poprvé
pokusili řešit tuto otázku nepředpojatě, přírodovědeckým myšlením, a ve
smělosti, s jakou se snaží najít pro rozmanitost jevů jeden praprincip.

II. Pythagoras a pýthagorovci

1. Život a učení Pythagory

Slávu zakladatele řecké vědy, zvláště matematiky, lze přiznat stejným právem
jak Mílétanům, tak Pythagorovi. Tento matematik, astronom a filozof se
narodil na ostrově Samos a žil v období mezi rokem 580 a 500 př. n. 1. Po
dlouhých letech putování, které ho prý podle antických pramenů zavedlo i do
Egypta a do Orientu — leccos v jeho učení to potvrzuje —, se stal učitelem
a zakladatelem náboženského řádu v Krotónu, dnešním Cotrone v jižní Itálii.

V matematice je jméno Pythagorovo spojeno především s poučkou, že čtverec
nad odvěsnou pravoúhlého trojúhelníka se rovná součtu čtverců nad oběma
odvěsnami (Pythagorova věta). Rovněž poznatek, že součet úhlů trojúhelníka
je roven dvěma pravým, pochází od něho. Ale Pythagoras se nezabýval matema-
tikou samoúčelně jako speciální vědeckou disciplínou. Postavil ji, především
nauku o číslech, do středu své filozofie. Ostatně byl Pythagoras podle staré
tradice první, kdo použil slovo „filozofie" v našem dnešním smyslu. Připadalo
mu totiž troufalé, aby se nazýval „sofos", to je mudrc, jak bylo do té doby běžné,
a tak se nazval skromněji „filosofos", přítelem či milovníkem moudrosti.

V číslech spatřuje pythagorejská nauka vlastní tajemství a stavební prvky
světa. Každé z čísel od l do 10 má zvláštní moc a význam, především však
dokonalá a úplná desítka. Harmonie světa — Pythagoras byl první, který svět

nazval „kosmem" — spočívá v tom, že je v něm vše uspořádáno dle číselných
vztahů. Důkazem toho je Pythagorovi především hudba. Zdá se, že byl první,
kdo za harmonickým souzvukem tónů a za intervaly stupnic objevil číselné
vztahy, nikoliv ovšem mezi kmitočty, ale mezi délkami znějících strun.

Hudební harmonii Pythagoras nalézá i ve stavbě vesmíru. Tak jako těleso
v pohybu vydává zvuk, který závisí na velikosti tělesa a rychlosti pohybu, tak
i nebeská tělesa, když probíhají svou drahou, vyvolávají nepřetržitě znějící
„hudbu sfér", kterou my ovšem nevnímáme. Tato krásná myšlenka (hudebně
pochopené) harmonie vesmíru se od dob Pythagorových stále znovu vynořovala
nejen jako básnický obraz, nýbrž i ve fyzice a astronomii. Velký Kepler jí
věnoval spis. A i v nejnovější době nabývají zřejmě pobdobné myšlenky znovu
na vyznámu.12

98

Vidíme, že Pythagoras na rozdíl od Mílétanů nehledá tajemství světa
v nějaké pralátce, nýbrž v prazákonu, totiž v neměnných číselných vztazích
mezi jednotlivými součástmi našeho světa. Kdo zná periodicky systém prvků
a jeho vyklad v moderní přírodovědě, tomu se musí tato myšlenka jevit jako
geniální předtucha našich poznatků.

S naukou o číslech Pythagoras spojuje hluboké náboženské a mystické ideje,
patrně orientálního původu, zvláště víru ve stěhování duší, která vykazuje
značnou podobnost s naukou indickou. Podle ní prochází nesmrtelná lidská
duše dlouhým procesem očištování ve stále nových vtěleních, v nichž může
přijímat i podobu zvířete. S tím souvisí stejně jako v Indii zákaz zabít nebo
obětovat zvíře a požívat maso. Jelikož cílem života je vysvobodit duši čistotou
a zbožností z koloběhu nových a nových zrození, vykazuje i pythagorejská etika
příbuzné rysy s etikou indickou: požaduje disciplínu, střídmost, zdrženlivost.

2. Pýthagorovci
Řada přísných pravidel učinila z náboženského spolku založeného

Pýthagorou společenství navenek uzavřené, střežící svá tajemství, stát ve státě.
Členové museli při přijetí slíbit, že budou žít zdrženlivé a skromně, že neusmrtí
zvíře, které nenapadá člověka, že každý večer budou zpytovat své svědomí
a zkoumat, jakých se dopustili chyb, které příkazy zanedbali.13 Byli také
zavázáni k bezpodmínečné poslušnosti a mlčenlivosti. Spolek přijímal i ženy,
a „pythagorejské ženy", které byly vzdělány ve filozofii a literatuře, ale
i v ženských a domácích dovednostech, byly prý ve starověku uctívány jako
nejvyšší typ ženství, jaký kdy Řecko zplodilo.14 Předepsáno bylo dále absol-
vovat pětileté studium při dodržování přísné mlčenlivosti. Vzdělání ve vědách
si pýthagorovci vysoce vážili a vedle hudby, gymnastiky a lékařství ho velmi
podporovali. Autorita Mistra přitom stála nade vším; objevy učiněné v řádu byly
připsány jemu a „autosefá" — „on sám to řekl" — bylo něj silnějším myslitelným
potvrzením správnosti nějakého výroku.

Pokus pythagorejského spolku uplatnit svůj vliv na poli politickém, a to —
v souladu s Pythagorovým vlastním postojem — ve prospěch vysloveně
aristokratických tendencí, brzy vyvolal výpady proti němu a nakonec došlo
k jeho násilnému rozehnání a vypálení pythagorejského shromaždiště
v Krotónu. Podle některých zpráv při tom zahynul s mnoha svými stoupenci
i sám Pythagoras, podle jiných opustil město a zemřel ve vysokém věku
v Metapontu. Historicky zůstává pythagorejsky spolek významný jako
pozoruhodný pokus uskutečnit náboženské a filozofické myšlenky v praxi
uzavřeného a disciplinovaného společenství.

Nauka Pythagorova je nám známa hlavně z později sepsaných spisů
Filoláových; od Mistra samého se nezachovala ani řádka. Vliv učení neskončil
se zánikem řádu, naopak, rozšířil se daleko za okruh bezprostředních
stoupenců a byl živý po celý starověk. V prvních stoletích našeho letopočtu po
dlouhou dobu vzkvétala a došla vážnosti škola novopýthagorovců, která na
Pythagoru navazovala.
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Na západním italském pobřeží, jižně od dnešního Salerna, ležela Elea. Zde,
tedy opět v italské kolonizační oblasti Řeků, vznikla ve stejné době jako
pythagorejský spolek filozofická škola, která se podle svého působiště nazývá
škola elejská. Má tři nejvýznamnější zástupce, kteří na sebe myšlenkově
navazují.

1. Xenofanés

Narodil se pravděpodobně kolem r. 580 př. n. l., pocházel ze západního,
pobřeží Malé Asie, osídleného Řeky, cestoval po celá desetiletí jako putující
básník a pěvec po řeckých městech, až se nakonec usadil v Eleji a stal se zaklada-
telem tamější filozofické školy.

Je to Xenofanés, který smělým výpadem zahajuje útok filozofie proti starému
řeckému náboženství. Zdá se mu, že bozi jeho doby, kteří mají mnoho lidských
— a příliš lidských — rysů, nejsou hodni jména bůh. Vyčítá Homérovi
a Hésiodovi, že bohům přisoudili činy, které mezi lidmi platí za hanebné, jako
je krádež, podvod a cizoložství. V naučné básni, která se zčásti zachovala,
zesměšňuje zlidštěnou (antropomorfní) představu o bozích: lidé si namlouvají,
že bozi se rodí jako oni, že mají lidskou podobu, pohybují se z místa na místo,
nosí oděv atd. Kdyby ale voli, koně a lvi měli ruce a mohli jimi zhotovit obrazy
nebo sochy svých bohů, bezpochyby by jim dali podobu volů, koní, lvů, tak
jako lidé svým bohům dávají podobu lidskou. Černoši své bohy tvoří černé,
s ploským nosem, Thrákové modrooké a zrzavé. Ve skutečnosti lidé o bozích
nikdy nevěděli nic jistého a nikdy také vědět nebudou. Jen jedno je pro
Xenofana jisté: nemůže být množství bohů, jeden bůh nemůže vládnout nad
ostatními. To, co je nejvyšší a nejlepší, může být jen jedno. Tento bůh je
všudypřítomný a jeho podobu ani jeho myšlení nelze srovnávat se smrtelníky.
Nejvyšší bůh je ale pro Xenofana zároveň identický s jednotou celku světa,
takže jeho nauka může být nazvána panteistickou.

Xenofanés je tedy první řecký filozof, který jako střízlivý logik vytáhl do boje
proti tradičnímu náboženství, dále proti každému druhu pověry a proti víře
v zázraky i proti nauce o putování duší. Tím, že ztotožnil nejvyšší bytost
s jednotou celku světa, stal se zároveň zakladatelem nauky o věčném, nepro-
měnlivém bytí za rozmanitostíjevú nauky, která byla jeho žáky důsledně
propracována.

2. Parmenidés
Xenofanův žák Parmenidés se narodil okolo r. 540 př. n. 1. v Eleji, kde byl

později ctěným občanem; stal se nejvýznamnějším filozofem elejské školy. Ve
starověku byl jedním z nejváženějších filozofů vůbec. Přijal Xenofanovu
myšlenku o neproměnlivém jsoucnu a systematicky ji zformuloval.
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V jeho naučné básni, dochované ve zlomcích, jsou proti sobě postaveny
pravda a vědění na jedné straně, zdání a pouhé mínění na straně druhé. Pravého,
vědění se dosahuje čistým rozumovým poznáním. To ale učí, že může být jen

-bytí a nikoliv nejsoucno. „Jen jsoucno jest, nejsoucno není a nemůže být
myšleno."15 Jsoucnem se přitom rozumí to, co vyplňuje prostor, je tedy
popírána možnost prázdného prostoru. Hypotéza pohybu vždy předpokládá
nejsoucno — aby se mohlo jsoucno pohybovat na nějaké místo, musel by tam
být nejprve prázdný prostor, tedy nic. Právě tak se to má s hypotézou vývoje,
dění— neboť to, co se teprve má „stát", předtím ještě není „jsoucí". Z toho plyne
u Parmenida smělý závěr, že vskutku nemůže existovat ani dění, ani pohyb,
nýbrž jen neproměnlivě trvající bytí. Protože jsoucno vyplňuje všechno, není
ani nějaké myšlení, které by stálo mimo bytí. Naopak, myšlení a jsoucno je
totéž. Smysly, které předvádějí svět stálé změny a vznikání a stálého pohybu,
klamou, jsou zdrojem všeho omylu.16

3. Zénón z Eleje

Parmenidova nauka, popírající jakoukoli změnu, vyhlíží velmi zranitelně
a o útoky na ni také vskutku od počátku nebyla nouze. V každém případě jeho
žák Zénón, kterého od Parmenida dělil týž věkový rozdíl — zhruba čtyřicet let
— jako Parmenida od jeho učitele Xenofana, považoval za svou hlavní úlohu
bránit Parmenidovu nauka proti kritickým námitkám. Přitom vyvinul tak
důvtipné a rafinované umění důkazu, že byl považován za zakladatele
dialektiky, která později v Řecku dosáhla neobyčejného rozkvětu.17

Zénón vychází z námitky, která Parmenidovo popření mnohosti a změny viní
z rozpornosti, a snaží se dokázat, že naopak právě přijetí mnohosti jsoucna
a reality pohybu vede k neřešitelným rozporům. Jako příklad jeho argumentace
uvádíme dva z jeho důkazů proti pohybu:

1. V závodě Achilla s želvou, při kterém by želva měla jen sebemenší náskok,
by ji Achilles nemohl nikdy dohonit. Neboť v okamžiku, kdy Achilles dosáhne
určitého bodu A, v němž se bezprostředné předtím nacházela želva, se želva již
přesunula dále do bodu B. Dosáhne-li Achilles tohoto bodu, želva ho opět právě
opustila a přešla do bodu C atd. Achilles tedy může náskok zmenšovat, ale
nikdy želvu nedohoní!

2. Letící šíp, pozorován v kterémkoli jednotlivém momentě svého letu, se
nalézá na určitém místě v prostoru, na němž je v tomto okamžiku v klidu. Když
je ale v každém okamžiku svého letu v klidu, pak je v klidu i v celém čase; to
znamená, že se letící šíp nepohybuje, že není žádný pohyb.

Přirozeně nelze předpokládat, že Zénón byl vážně přesvědčen o tom, že želvu
nelze dohonit. Cíl jeho důkazů — které se ve starověku staly proslulými — byl
negativní. Chtěl protivníkům Parmenida ukázat, že je snadné i v jejich
vlastních názorech prokázat protimluvy. Nicméně nám nesmí Zénónův důvtip
zakrýt slabiny jeho důkazu. Jestliže čas, ve kterém šíp letí, rozložíme v řadu
jednotlivých momentů a když jednotlivé momenty zvolíme téměř nekonečně
krátké, pak se ovšem šíp musí v každém z nich jevit jako stojící. Čas však ve
skutečnosti nesestává z řady časových bodů; podstatné je pro něj stálé plynutí,
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které probíhá každým bodem. Rozkouskovanost v jednotlivé momenty není
času vlastní, nýbrž pochází z našeho myšlení!

Že bylo k podepření eleatské nauky potřeba tak komplikovaného výkonu,
ukazuje její slabinu. Tato slabina je jednostrannost, s níž eleaté popírají dění
a lpí na strnulém bytí—je to ostatně pojetí, které sotva může být pokládáno za
nejhlubší výraz řecké povahy.

IV. Hérakleitos a přírodní filozofie 5. století.

1. Hérakleitos

Opět ještě v onom podivuhodném šestém století a stále ještě na území řecké
kolonie, mimo vlast, tentokrát opět v maloasijské Iónii, se setkáváme s nejpro-
nikavějším myslitelem mezi zakladateli řecké filozofie: V Efesu, tehdy
kvetoucím městě — za jeho hradbami stál kupř. největší iónský chrám, počítaný
mezi sedm divů starého světa — se ve vznešené rodině okolo r. 540 př. n. 1.
narodil Hérakleitos, kterému potomci dali přídomek „temný".

Hérakleitos byl samotář, tupitel davu a nepřítel demokracie; v životě
i v myšlení hledal vlastní, dosud neznámé cesty. Své myšlenky uložil v spise
o přírodě. Je to spis napsaný vyhroceným, svévolným, obrazy a příměry
oplývajícím stylem, usilující o co nejsevřenější výraz a pro svou aforistickou
stručnost — pravděpodobně též úmyslně — rovněž spis temný. Více než sto
jednotlivých zlomků, které se nám z něho zachovaly, rozhodně tímto dojmem
působí. Ve vysokém věku se prý Hérakleitos zcela odloučil od lidí a žil jako
poustevník v horách, kde se živil rostlinami — pravděpodobně byl prvním
poustevníkem na evropské půdě.

Učenosti ve smyslu pouhého mnohovědění si Hérakleitos cení málo. Množ-
štvi vědění neformuje ducha; kdyby to dokázalo — říká výsměšně na adresu
několika před ním žijících myslitelů —, pak by jistě osvítilo Hésioda, Pytha-
goru i Xenofana. Jde o to nalézt jednu myšlenku, která otevírá tajemství světa.

Také Hérakleitos spatřuje Jedno mimo mnohost. Ale nevidí je, na rozdíl od
Parmenida, jednoduše v neproměnlivě trvajícím bytí, a dění a mnohost pro něho
není jen klam. Nevidí je však ani v opaku, totiž v nekonečném toku všech věcí.
Zde je často nepochopen jak pozdějšími kritiky, tak již svými současníky, např.
Parmenidem, jehož nauka o bytí snad byla zformulována přímo v opozici
k Hérakleitovi. Hérakleitos ovšem pronesl výrok: „Nelze vstoupit dvakrát do
téže řeky" (neboť přitekla mezitím nová voda a také my sami jsme podruhé již"
jiní); a slavná slova „Vše plyne, nic netrvá" se sice nenacházejí mezi
zachovanými fragmenty, ale antičtí i novodobí učenci mu je jednomyslně
připisují.18 Zřejmě tedy zakoušel tajemství času a věčné změny s takovou
naléhavostí jako málokdo jiný.19 Avšak velikost jeho poznání tkví v něčem
jiném: v tom, že za nepřetržitým tokem a v něm přece spatřil jednotu, totiž
jednotný zákon. Jednotu v mnohosti a mnohost v jednotě!20

I Hérakleitos zřejmě předpokládal jednu substanci, ale nikoliv jako Míléťané
vodu nebo vzduch. Mluví o praohni, z něhož podle věčného zákona — „podle
míry" — jeho vzplanutím a uhasínáním vystupuje svět se svými protiklady

a opět se do něho navrací. Pravděpodobně nemyslí oheň doslova, ale
v obecnějším a přeneseném významu, řekli bychom např. jako pra-energii.
Tomu nasvědčuje i okolnost, že tento původní oheň je zároveň božský a že
Hérakleitos považuje lidskou duši za jeho část.

Velký zákon, podle kterého se z pra-energie nepřetržitě rozvíjí mnohost, je
jednota protikladů. Veškerý vývoj se odehrává v polární souhře protikladných
sil. „Bůh je den i noc, zima i léto, boj i mír, nasycení i hlad." V boji ideje s ideou,
člověka s člověkem, muže s ženou, třídy s třídou, národa s národem se utváří
harmonická celistvost světa. V tomto smyslu je boj, válka „otcem všeho, králem
všeho". Každá věc potřebuje k svému bytí svůj protiklad. „Nechápou, jak
shodné a neshodné spolu souhlasí: zpět obrácený souhlas jako u luku a lyry."21

Proto nemají pravdu ti, kdo touží po tom, aby veškerý boj skončil a nastal věčný
mír. Neboť pomine-li tvůrčí napětí, zavládne naprostý klid a nastane smrt
Proto by pro člověka nebylo dobré, kdyby dospěl k cíli všech svých přání. Neboť
je to nemoc, která činí zdraví příjemným; jen ve srovnání se zlem se ukáže
dobro, jen vzhledem k hladu nasycení, jen vzhledem k námaze klid.

Touto naukou o sounáležitosti a spolupůsobení protikladů vytvořil
Hérakleitos model dialektického učení o vývoji, které po více než dvou tisíci
letech od jeho smrti znovu ožilo u Hegela a v dialektickém materialismu
marxistů a které představuje dosud snad nejzdařilejší pokus lidského ducha
myšlenkově se přiblížit tajemství dění. (Je třeba si všimnout, že slovo
„dialektika" může být použito ve dvojím smyslu: v původním, řeckém smyslu
jako umění dokazovat pomocí argumentu a protiargumentu — termín sám se
přece odvozuje od řeckého slova „rozmlouvat"; a v moderním smyslu pro
vývojovou nauku, která zákon postupujícího proudu dění spatřuje v rozporu
protikladných sil, který se neustále obnovuje na nové rovině — přičemž
„rozmluvu" zde nevedou diskutující filozofové, nýbrž samy svářející se síly
skutečnosti.)

Pro zákon světa Hérakleitos poprvé používá slova „logos", jež v řečtině
znamená zprvu jednoduše „slovo", pak „rozumnou řeč", pak vůbec rozum.
Úkolem člověka je, aby poznal logos, světový rozum, který vším vládne. Je
moudré podrobit se jeho zákonům. Čím více poznáváme, že naše duše je jen
částí všemocného logu, do něhož se pak po smrti vrací — „jako světlo, které
za noci vyhasíná" —, tím více se učíme podřídit mu v dobrovolném odevzdání
naši vlastní vůli a dosáhnout onoho duševního míru, v němž jedině může
člověk nalézt štěstí. Neboť „pro boha jsou všechny věci krásné, dobré
a spravedlivé; avšak lidé považují jedno za nespravedlivé, druhé za
spravedlivé".

Učení Hérakleita z Efesu představuje první obsáhlý filozofický systém na
řecké půdě. Hérakleitos nezkoumá na rozdíl od svých předchůdců a současníků
jen látkový svět a jeho domnělé příčiny. Obrací svůj pohled také do propasti
lidské duše — „sebe sama jsem prozkoumal," znějí jeho hrdá slova — a zařazuje
člověka a jeho počínání do metafyzické souvislosti smyslu.22 Jen u Platóna
a Aristotela dosahuje řecké myšlení obdobné hloubky a všeobjímající šíře.

Hérakleitův vliv se neomezuje na založení filozofické školy — i když taková
též existovala —, nýbrž trvá neoslaben až po naše dny. Pojem logu, který

102 103



Hérakleitos zavedl, se stal Božím slovem křesťanské teologie. Již jsme uvedli,
že jeho nauka o jednotě protikladů se znovu vynořuje u Hegela. Také vývojová
teorie Herberta Spencera se jí podobá. Hérakleitova myšlenka o boji jako otci
všech věcí zaznívá opět u Nietzscheho a Darwina. Fragmenty, které tato temná

"a tajemstvím obestřená postava zanechala v dějinách filozofie, zůstávají
nevyčerpatelnou hlubokou studnicí zpola zasutého pradávného vědění.

2. Empedoklés
Empedoklés, narozen asi r. 490 př. n. 1. v Akragantu na Sicílii, státník,

básník, učitel náboženství, prorok, lékař, divotvorce a filozof, je pro dějiny
filozofie významnější jako muž, který z předchozích systémů vybíral některé
myšlenky a snažil se je spojit v nový celek, než jako originální myslitel. Byl
proto nazván eklektikem (tj. „vybírajícím"). Ve zlomcích jeho naučné básně je
např. krásnou básnickou formou ztvárněna myšlenka o stěhování duší, kterou
hlásal Pythagoras a která je nám známa už z Indie. Nalézáme tu i myšlenku
periodického střídání vzniku a zániku světa, rozvinutou Hérakleitem a dalšími.
Mnohé myšlenky však byly vysloveny teprve Empedoklem, rozhodně v té
výrazné formě, kterou jim dal on, a právě v nich spočívá jeho trvalý význam.
O nejdůležitějších se zde krátce zmíníme.

1. V mílétské přírodní filozofii byla za pralátku prohlášena nejprve voda,
později vzduch, Hérakleitos za ni prohlásil oheň. V eleatské filozofii byla brána
v úvahu jako pralátka spíše země. Empedoklés však poprvé staví tyto čtyři
základní látky jako rovnoprávné vedle sebe a zakládá tím představu o „čtyřech
elementech", ohni, vodě, vzduchu a zemi, jež je v běžném povědomí živá
dodnes. Tím je stará přírodní filozofie, která hledala jednu pralátku, v jistém
smyslu završena.23

2. Jako hnací a formující síly všeho dění se u Empedokla objevují síla sjedno-
cující a síla oddělující, které nazývá láska a nenávist. Ve vývoji světa převládá
střídavě jedna nebo druhá. Někdy jsou všechny elementy spjaty „láskou"
v dokonalou, blaženou jednotu, jindy jsou roztrženy „nenávistí". Mezi těmito
stavy jsou přechodná stadia, v nichž vznikají a zanikají jednotlivé bytosti.24

3. Vznik živých bytostí probíhal dle Empedokla tak, že vznikaly nejprve nižší,
pak vyšší organismy, nejprve rostliny a živočichové, pak lidé; nejprve existovaly
bytosti, v nichž byla obě pohlaví spojena, později se pohlaví rozdělila do dvou
samostatných individuí. To jsou představy, které připomínají pozdější moderní
vývojovou teorii.

4. V poznání platí dle Empedokla zásada, že každý element vnějšího světa je
poznáván elementem stejného druhu v nás — myšlenka, která zaznívá
i v Goethových slovech:

„Oko je jistě slunečné,
vždyt pro slunce by jinak bylo slepé ... 25"
S úmyslem posílit rozšířený názor, že je bohem—Empedoklés sám byl o svém

božství přesvědčen — vrhl se prý podle antické tradice do kráteru Etny, aby tak
byly zahlazeny všechny stopy jeho smrti a mohla se vytvořit legenda o jeho
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nadpřirozeném konci. Sopka prý však tento jeho záměr zmařila tím, že vyvrhla
jeden jeho střevíc.

3. Leukippovo a Démokritovo učení o atomech
O Leukippovi, zakladateli nejvýznamnějšího systému přírodní filozofie ve

starém Řecku, je známo málo. Pocházel z Mílétu nebo z Abdéry, ležící v Thrákii
na severním pobřeží Egejského moře, kde okolo poloviny 5. století působil.
Z jeho nauky se zachoval v doslovném znění jediný fragment: „Ani jedna věc
nevzniká bez příčiny, ale vše vzniká z nějakého důvodu a nutnosti."26 To je
patrně první jasná formulace zákona kauzality. Jeho učení o atomech známe jen
prostřednictvím jeho velkého žáka Démokrita, který pravděpodobně celé učení
Leukippovo pojal do svého systému.

Démokritos pocházel z Abdéry, působiště svého učitele, a žil asi v letech
470-360 př. n. 1. — prý totiž dosáhl věku 109 let.

Svůj nemalý zděděný majetek vynaložil Démokritos na studijní cesty, které
ho prý zavedly až do Egypta, Persie a Indie. Rozhodně o sobě prohlásil: „Já jsem
mezi svými vrstevníky prochodil nejvíce zemí, zkoumaje největší věci, a uviděl
jsem nejvíc podnebí i krajů, vyslechl jsem nejvíce učených lidí ..."27 Po
návratu žil ve svém rodném městě až do konce života ve skromné zdrženlivosti
a cele se věnoval studiu a přemýšlení. Veřejných rozprav se stranil a nezaložil
ani žádnou školu. Pojem o jeho všestrannosti si učiníme z toho, že jeho
publikace zahrnovaly podle antických pramenů matematiku, fyziku, astro-
nomii, navigaci, geografii, anatomii, fyziologii, psychologii, lékařství, hudbu
a filozofii.28 Z nauky Leukippovy Démokritos vybudoval uzavřený systém.

Plné a prázdné. - Eleatští filozofové, zvláště Parmenidés, ukázali, že
mnohost, pohyb, změna, vznik a zánik nejsou myslitelné, když nepředpokláme
existenci ne-jsoucna, zcela prázdného prostoru; a protože se jim tato hypotéza
zdála nemožnou, dospěli k závěru, že pohyb, mnohost atd. zcela popřeli
a tvrdili, že jedinou skutečností je neměnné jsoucno. Démokritos byl na jedné
straně přesvědčen, že absolutní vznik z ničeho je nemyslitelný — to by
odporovalo i Leukippově větě o nutnosti všeho dění. Na druhé straně se mu ale
zdálo též neudržitelné zcela popírat, tak jako eleaté, pohyb a mnohost. Proto
se rozhodl v protikladu k Parmenidovi předpokládat, že existuje nejsoucno,
totiž právě prázdný prostor. Následkem toho sestává svět podle Leukippa
a Démokrita z plného jsoucna, které vyplňuje prostor, a nejsoucího prázdna,
prostoru.29

Atomy. — Ono plné, které vyplňuje prostor, není jedno. Tvoří je nespočetná
nepatrná tělíska, která pro jejich malé rozměry nevnímáme. Tato tělíska nemají
v sobě žádné prázdno — svůj prostor zcela vyplňují. Nejsou také dělitelná,
proto se nazývají „atomy" (atomos = „nedělitelný"). Leukippos a Démokritos
tak poprvé předkládají tento pojem vědecké diskusi. Nemohli tušit, jaký
teoretický a praktický význam jednou bude mít. Atomy nezanikají, jsou
neměnné, všechny jsou z téže látky, mají ale rozličnou velikost a jí odpovídající
váhu. Všechno složené vzniká spojením oddělených atomů a všechen zánik
spočívá v rozlučování atomů dosud spojených.30
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Primární a sekundární vlastnosti. — Všechny vlastnosti věcí jsou výsledkem
rozdílů ve tvaru, poloze, velikosti a uspořádání atomů, z nichž jsou složeny.
Avšak věcem o sobě přísluší jen vlastnost tíže, hustoty (neprostupnosti)
a tvrdosti; tyto vlastnosti byly později nazvány primárními. Všechno ostatní, co
se nám jeví jako vlastnost věcí, např. barva, teplo, vůně, chuť, zvuky, které
vytvářejí — to vše není ve věcech samých, nýbrž má svou příčinu v ustrojení
našich smyslů a našeho vnímání, je to jen přídavek, který přidáváme k věcem,
nemá objektivní, nýbrž jen subjektivní realitu, je to vlastnost „sekundární".
„Podle dohody barva, podle dohody sladké, podle dohody kyselé, ve skuteč-
nosti však jsou jen atomy a prázdno."31

Pohyb atomů. — Nespočetné atomy se od věčnosti pohybují v nekonečném
prostoru podle zákona tíže. Z jejich srážek a odrazů vzniká víření, ve kterém
se atomy spojují ve shluky, komplexy atomů. Tak se připojuje stejné ke
stejnému a vznikají viditelné věci, tak od věčnosti vznikají a zanikají bezpočetné
světy a my jsme součástí jednoho z nich. Takový vznik světa nevyžaduje
žádného plánujícího a řídícího ducha, ani pohybující síly, jako je láska
a nenávist u Empedokla, ale nepodléhá ani náhodě — tu Démokritos výslovně
zavrhuje jako myšlenku, která má jen zakrýt naši nevědomost. Všechno se
naopak děje podle železné zákonitosti, která je jsoucnu vlastní (imanentní).

Duše člověka. — I člověk, jeho tělo a duše, se skládá z atomů. Duše je tudíž
něco tělesného, i když je tělesem velmi jemným. Po smrti se atomy duše
rozptýlí.

Etika. — Blaženost, které může člověk dosáhnout, spočívá v radostné spoko-
jenosti mysli (řecky: ataraxiá). Vede k ní umírněnost, pohrdání smyslovými
požitky, především ale vysoké hodnocení duchovních statků. Tělesná síla je
dobrá u tažných zvířat, ale člověka šlechtí jeho síla duševní: „Raději bych
objevil jediný důkaz (v geometrii), než bych získal perský trůn."32 Jak patrno,
Démokritova etika vyrůstá vedle jeho systému přírodní filozofie poněkud
nezprostředkovaně. Systém přírodní filozofie je proveden s jedinečnou důsled-
ností. Nazývá se materialistickým, protože se v jeho světě vyskytují jen látkové
atomy, a je to klasický materialistický systém starověku, bez něhož nejsou
pozdější stejně zaměřené systémy myslitelné. Jeho vliv sahá v nepřerušené linii
až k současnému vědeckému obrazu světa, ba v něm snad teprve dosáhl svého
vrcholu. Zjistilo se ovšem, že to, co se dosud nazývalo atomem, je dále
dělitelné; snad bychom si nyní měli pod Démokritovými atomy představovat
spíše částice považované dnes za nejmenší součásti jsoucen.

Zdá se, že se Démokritos nepokusil spojit svou etiku vědecky se svou atomis-
tickou teorií a včlenit tak obojí do jednoho souhrnného filozofického systému.
Proto je ještě řazen mezi přírodní filozofy.

4. Anaxagorás
Také Anaxagorás pocházel, jako všichni dosud probíraní myslitelé, z řecké

koloniální říše. Narodil se okolo r. 500 v Klazomenách v Malé Asii. Byl však
první, kdo přivedl filozofii do Athén, do města, kde se po jeho smrti měla dočkat
největšího rozkvětu. Za časů Anaxagorových nenalezla ještě příznivou půdu.
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Přijetí, kterého se Anaxagorovi v Athénách dostalo, osud, který ho tam — stejně
jako později Sokrata — čekal, to dokazují.

Jak se nyní ukazuje, nebylo náhodou, že svobodné filozofické myšlení Řeků
se mohlo dosud rozvíjet jen v maloasijských, jihoitalských a thráckých
koloniích. Atomosféra koloniálních území, vzdálená mateřským městům
ajejich pevně zakořeněným tradicím, byla zřejmě pro vznik nových duchovních
tendencí mnohem příznivější než Athény a ostatní mateřská území, kde tradice,
zvi. náboženské, nadále působily neztenčenou měrou — podobný proces se
opakoval ve vztahu Severní Ameriky k Evropě. Anaxagorás, jenž svůj zájem
zaměřil především na nebeské jevy, pokoušeje se vysvětlit je přirozenou cestou,
se v Athénách dostal do takového rozporu s konzervativními názory usedlíků,
že byl proti němu veden proces pro obvinění z bezbožnosti. Ani vliv jeho přítele
státníka Perikla ho před ním nemohl uchránit. Vykonání rozsudku smrti se mohl
vyhnout jen útěkem. Zemřel v exilu.

Filozofické názory Anaxagoroyy se podobají názorům ostatních přírodních
filozofů. Zatímco však staří Mílétané přijímali jen jednu pralátku, Empedoklés
čtyři a atomisté na rozdíl od nich učí kvantitativní mnohost stavebních kamenů
světa, přijímá Anaxagorás neomezené množství kvalitativně navzájem
odlišných pralátek, které nazývá „semeny" či „zárodky" věcí.

Čím se však Anaxagorás od předchozích filozofů odlišuje mnohem výrazněji
a v čem zároveň tkví jeho vlastní význam, je zavedení abstraktního filozofického
principu, NÚS, myslícího, rozumného, všemohoucího a přitom neosobně
myšleného ducha. Ten existuje zcela pro sebe, není „s ničím smíšen", je
„nejčistší a nejjemnější ze všech věcí". Tento duch dal popud k tomu, aby se
z původního chaosu vytvořil krásný a účelně uspořádaný celek světa. Tím se
také ovšem u Anaxagora působnost ducha vyčerpává. Všude, kde Anaxagorás
zkoumá jednotlivé jevy a jejich příčiny, vyhledává přirozené mechanické
příčiny. (Jeho popis slunce —jež bylo v lidovém náboženství ještě pokládáno
za boha —jako „žhoucí kamenné masy" mu byl také v procesu vytýkán jako
bezbožnost.) Zdá se tedy, že Anaxagorás božského ducha považoval jen za
„prvního hybatele", který dal sice stvoření první podnět, pak je však ponechal
vývoji podle jeho vlastních zákonů. Aristoteles, jemuž ovšem, jak uvidíme,
myšlenka ducha formujícího a ovládajícího látku byla velmi blízká, o Anaxa-
gorovi později řekl, že se svým pojmem ducha, jenž uspořádává svět, vstoupil
mezi předsókratovské filozofy jako střízlivý mezi opilé.33
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Druhá kapitola

Vrcholné údobí řecké filozofie

I. Sofisté

1. Obecná charakteristika
Páté a šesté století př. n. l., kdy v něj různěj ších částech řeckého světa téměř

současně procitlo filozofické myšlení a v početných, nanejvýš originálních
postavách se vyhranilo ve filozofické vidění světa, poskytuje podívanou, která
má v dějinách ducha sotva sobě rovnou. Jakoby v plné svěžesti mládí se zde
setkáváme s nejrozmanitějšími možnostmi přirozeného výkladu světa. Všechny
řecké a evropské filozofické směry tu mají své kořeny a své předchůdce.
Nebude přehnané, když řekneme, že stěží existuje nějaký problém, který by
v pozdější filozofii hrál důležitou roli a nebyl myšlen již v onom údobí; a nebyl-
-li vyřešen, tedy byl alespoň položen a zkoumán — samozřejmě s výjimkou
existenčních otázek, které se dnes týkají celého lidstva a které s sebou přinesl
evropský průmyslový věk. Zlomky předsókratiků stojí před námi jako
nesmírné balvany, které mohou být potomky mnohoznačně vykládány a které
lze v jejich původní celkovosti jenom tušit.

Byla to ale právě mnohost systémů a rozpory mezi nimi, co takřka nevyhnu-
telně přivodilo další kroky ve filozofickém vývoji. Čím více se vyskytovalo
systémů, tím zřejmější byla možnost, tím naléhavější byla nutnost přezkou-
mávat, srovnávat a studovat jejich rozpory. A z nedůvěry, kterou mnozí
filozofové šířili vůči spolehlivosti smyslového vnímání jako prostředku
poznání, mohla snadno vzniknout všeobecná pochybnost o poznávacích schop-
nostech člověka. Právě tím začala činnost sofistů.

Tyto muže a jejich zvláštní přínos můžeme přiměřené posoudit jen tehdy,
když kromě tehdejší situace ve filozofii vezmeme v úvahu i velké převraty, které
se odehrávaly v politickém a společenském životě Řecka. Po úspěšném uhájení
řecké svobody ve válkách proti Peršanům (500-449 př. n. 1.) vznikl v Řecku,
a především v Athénách, které se staly duchovním a politickým centrem,
blahobyt, ba bohatství a luxus, a tím i potřeba vyššího vzdělání. Demokratická
ústava měla za následek stále vzrůstající význam řečnictví. Ve shromáždění
lidu a před soudním dvorem měl výhodu ten, kdo uměl svou věc hájit nejlepšími
argumenty a nejvhodnější formou. Kdo chtěl dělat katiéru — k čemuž byla
v zásadě otevřena cesta každému občanu —, potřeboval důkladné vzdělání
státníka a řečníka.
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Této potřebě vyšli vstříc sofisté. Řecké slovo „sofistai" znamená „učitelé
moudrosti". Zprvu mělo také jenom tento význam, bez jakéhokoli negativního
odstínu. Sofisté putovali jako potulní učitelé od města k městu a za příslušnou
odměnu vyučovali nejrůznějším uměním a dovednostem, zvláště výmluvnosti.
Nebyli to tedy filozofové ve vlastním smyslu, nýbrž praktici a jako všichni
praktici nepřikládali velký význam teoretickému poznání. Tato okolnost spolu
s vylíčenou situací filozofie způsobila, že většina sofistů si brzy osvojila názor,
že objektivní poznání není vůbec možné. Tomu napomáhalo i to, že stoupající
úroveň vzdělání umožnila širším vrstvám seznámit se s cizími národy, mravy
a náboženstvími, a tím byly přirozeně dosud neotřesené předsudky rozkolísány.
Neexistuje-li ale žádná objektivní míra, která by umožnila rozhodnout, kdo má
v určité otázce pravdu, půjde pak právě o to, komu je za pravdu dáno, to jest kdo
umí své stanovsko nejobratněji prosadit.

Tato zprvu teoretická skepse se brzy rozšířila i na oblast mravní. I zde se ted
hlásalo, že v lidském jednání — stejně jako v teoretických sporech — rozhoduje
konec konců jedině úspěch. Tak se řečnictví v rukou sofistů stává spíše
prostředkem přemlouvání než přesvědčování; v etickém ohledu neuznávali
žádné objektivní, všeobecně závazné právo, nýbrž jen právo silnějšího.
U Platóna, k jehož spisům zde sáhneme, protože od sofistů samých se
zachovalo jen málo přímých svědectví, charakterizuje jeden sofista rétoriku
těmito slovy: „Schopnost přemlouvat řečmi i na soudě soudce, i v radě členy
rady, i na sněmu sněmovníky, i v každém jiném občanském shromáždění,
kterékoli se koná. Jistě totiž budeš mít při této moci svým sluhou lékaře a sluhou
budeš mít učitele tělocviku; a co se týče tohoto peněžníka, ukáže se, že získává
peníze pro jiného a ne pro sebe, totiž pro tebe, který dovedeš mluvit a přemlouvat
zástupy."2 O zákonu a právu se týž sofista vyslovuje takto: „Avšak podle mého
mínění zákony dávají lidé slabí a množství... Zastrašujíce silnější lidi a schopné
míti více, říkají — právě aby nad ně neměli více — že míti více je ošklivé
a nespravedlivé a právě v tom že záleží bezpráví, ve snaze míti více než ostatní;
sami totiž jsou tuším rádi, jestliže mají stejně, ačkoliv jsou slabší... Ale podle
mého mínění sama příroda to ukazuje, že je spravedlivé, aby lepší měl více než
horší a mocnější než méně mocný. A že tomu tak jest, je zhusta vidět i u jiných
tvorů i mezi lidmi v celých obcích a rodech, že je totiž spravedlnost stanovena
tak, aby silnější vládl slabšímu... Neboť podle jakého práva vytáhl Xerxés proti
Heladě ... a bylo by možno uvést nesčíslně jiných takových příkladů! Ale tito
tuším dělají tyto věci podle přirozeného pojmu spravedlnosti a bůhví podle
přirozeného zákona, a ne snad podle toho, který si my dáváme; my utváříme
nejlepší a nejsilnější z nás samých, berouce je již z mládí jako lvíčata, a zaříká-
váním i kouzelnými prostředky si je zotročujeme říkajíce, že je třeba zachovávat
rovnost a v tom že záleží krása i spravedlnost. Avšak, myslím, jestliže se
vyskytne muž náležitě od přírody nadaný, ten všechno toto se sebe setřese ...
pošlape všechny ty naše zápisy, kejkle, říkadla a nepřirozené zákony, povstane
a náhle se objeví naším pánem ten bývalý otrok a tu jako plamen vyšlehne právo
přírody."13

Popření objektivních měřítek pro pravdu a spravedlnost spolu s faktem, že
sofisté za své vyučování pobírali nemalý plat (zatímco Řekové prací pro výdělek
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pohrdali), vedlo záhy k tomu, že jméno „sofista" získalo poněkud pochybný
přídech, který na něm, zvláště v důsledku boje, který proti nim vedl Platón, lpí
dodnes.

2. Prótagorás a Gorgiás

Sofisté nikdy nevytvořili žádnou souvislou školu, nýbrž žili a vyučovali jako
jednotlivci. Proto se od sebe v mnohém ohledu odlišují a výše uvedená obecná
charakteristika platí jen rámcově.

Nejvýznamnějším sofistou byl Prótagorás z Abdéry, který žil přibližně
v letech 480-410 př. n. 1. Putoval po celém Řecku a jako jeden z prvních učil
umění, jak v právnictví a politice přesvědčivě prosazovat svou věc; získal tím,
zvláště v Athénách, slávu a bohatství. Nejslavnější a dodnes příslovečný Próta-
gorův výrok zní: „Člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou, a nejsoucích,
že nejsou." Tím je řečeno: neexistuje žádná absolutní pravda, nýbrž jen pravda
relativní, není ani objektivní pravda, nýbrž jenom pravda subjektivní, pravda
právě vzhledem k Člověku. A zdá se, že Prótagorás svou větu mínil tak, že mírou
je nikoliv „člověk vůbec" — to by byl stále ještě jistý druh všeobecné míry —,
nýbrž konkrétní, jednotlivý člověk, který větu pronáší. Jedna a táž věta může
být jednou pravdivá a jindy nepravdivá podle toho, kým a za jakých okolností
je vyslovena. Svou nauku Prótagorás opíral o Hérakleitův „věčný tok" a o jeho
zákon jednoty protikladů. Prótagorova skepse neušetřila ani náboženství.
Jeden jeho spis měl podle antických pramenů začínat větou, že o bozích nelze
vědět, ani zda jsou, ani zda nejsou; na to, abychom to mohli zjistit, je věc příliš
temná a náš život příliš krátký. Prótagorás byl obžalován z bezbožnosti
a vypovězen z Athén.

Vedle Prótagora je nejznámnějším sofistou Georgiás z Leontín. Žil zhruba
v téže době. Ve spise „O nejsoucnu neboli o přírodě" dokazoval s důvtipem,
vyškoleným Zénónovou dialektikou, že za prvé nic neexistuje, za druhé, kdyby
něco existovalo, muselo by to být nepoznatelné a za třetí, i kdyby něco bylo
možné poznat, nebylo by toto poznání sdělitelné. Dále lze skepsi sotva dojít. —
Pohnutý život a skeptické názory sofisty zřejmě prospívaly zdraví, neboť
Gorgiás se prý v plné síle dožil 109 let.4

3. Význam sofistiky

Hlavní význam sofistiky pro dějiny filozofie netkví v jejích jednotlivých
poučkách, nýbrž ve třech následujících výkonech. Sofisté poprvé v řecké
filozofii odvrátili pohled od přírody a v plném rozsahu jej zaměřili na člověka.
Za druhé učinili poprvé předmětem myšlení samo myšlení a začali s kritikou
jeho podmínek, možností a hranic. A konečně podrobili také etická měřítka
výlučně rozumovému zkoumání a otevřeli tím možnost zabývat se etikou
vědecky a důsledněji začlenit do filozofického systému. Mimo to sofisté svým
důkladným studiem stylistiky a výmluvnosti významnou měrou přispěli
k vývoji lingvistiky a gramatiky. Sofistika je jevem přechodným, ale tak
významným, že bez ní by následující vrcholné období antické filozofie nebylo
myslitelné.
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II. Sokrates

1. Sokratův život
Sokrates se narodil okolo r. 470 jako syn sochaře a porodní báby v Athénách.

Své rodné město opouštěl jen tehdy, když se zúčastnil polních tažení, při nichž
vynikal statečností a schopností snášet námahu. Jeho zevnějšek, soudě podle
jedné dochované busty, neodpovídá ani obvyklému obrazu Řeka, ani obrazu
filozofa. Mohutná zavalitá postava, široká hlava, kulatý obličej s tupým nosem,
celý jeho postoj — to vše připomíná spíše řemeslníka, jímž svým původem také
byl. Povolání svého otce, kterému se vyučil, však brzy opustil a právě tak zaned-
bával svou rodinu — příslovečnými se staly výčitky jeho ženy Xantipy — aby
se mohl zcela věnovat novému způsobu vyučování, k němuž se cítil povolán.

Prostě, téměř nuzně oblečen se den co den procházel po athénských ulicích
a náměstích. Obklopoval ho pestrý průvod žáků, mezi nimi mnoho mladíků
z předních rodin města. Vyučoval bezplatně a živ byl z pohostinnosti svých
žáků a přátel. Vyučování tvořil pouze rozhovor, hra otázek a odpovědí.
Sokrates se neobracel jen na své žáky, ale rád oslovoval i nahodilé kolemjdoucí,
příslušníky všech vrstev. Začínal zpravidla nevinnými otázkami, které stále
prohluboval, a nepolevil, dokud nepřivedl rozhovor k obecným filozofickým
otázkám jako: Co je zdatnost? Jak se dobereme pravdy? Která ustáva je nejlepší?
Přitom svého partnera zaháněl stále více do úzkých tak dlouho, dokud vyčerpán
nepřiznal své nevědění — to však byl výsledek, kterého chtěl Sokrates
dosáhnout.

Pro pochopení jeho dalších osudů je nezbytná znalost politické situace
v tehdejších Athénách. Ústava tohoto města byla velmi demokratická. Ovšem
když mluvíme o řecké demokracii, nesmíme nikdy ztratit ze zřetele, že masa
obyvatelstva, v Athénách např. více než polovina počtu obyvatel, byli bezprávní
otroci. Z výnosu jejich práce vyrůstal blahobyt ostatního obyvatelstva.
Všechno, co u řeckých spisovatelů čteme o různých formách ústavy, se vždy.
vztahuje na tuto menšinu svobodných občanů. Nikoho nenapadlo pochybovat
o spravedlnosti otroctví. Předešleme-li toto omezení, lze říci: Demokracie byla
v Athénách provedena s takovou důsledností, že její zásady byly až přepjaté.
A jako přepjatá, ba jako principiálně nesprávná se tato státní forma také jevila
jejím protivníkům, straně aristokratické. Zvláště v době téměř třicet let trvající
války peloponéské (431-404 př. n. L), kdy šlo o to, aby se všechny síly Athén
spojily proti spartskému nepříteli, zuřil v Athénách rozhořčený stranický boj
mezi vládnoucími demokraty a těmi, kteří vskrytu považovali aristokratickou
ústavu Sparty za lepší. Sokrates, přestože se aktivně na politice nepodílel, platil
za mluvčího aristokratické strany, přesněji za toho, kdo této straně poskytoval
duchovní výzbroj.

Když Athény nakonec podlehly, došlo k dočasnému svržení demokratické
vlády. Když ale po novém převratu demokracie nakonec přece jen nabyla vrchu,
byl Sokratův osud zpečetěn. Byl postaven před soud kvůli bezbožnosti, což
byla žaloba naprosto neoprávněná. Jeho smělá obhajoba se nám zachovala
v Platónově podání. Sokrates byl odsouzen k smrti a musel vypít pohár jedu,
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podle tehdy obvyklého způsobu popravování. Odmítl prosit o milost. Odmítl i
útěk, k němuž mu byla poskytnuta příležitost. Bylo mu 70 roků. Zdálo se mu
nesmyslné opustit Athény a žít v exilu. Ani nechtěl uprchnout svému osudu.
Jímavé vylíčení jeho smrti čteme v Platónově „Faidónu"5:

„Čekali jsme tedy a rozmlouvali sami mezi sebou o tom, co se mluvilo,
a zkoumali to; hned zase jsme rozjímali, jak veliké neštěstí nás stihlo, soudíce,
že zrovna tak, jako bychom pozbyli otce, budeme od té doby žít osiřelí. Když
pak se umyl, byly k němu přivedeny jeho děti — měl dva malé chlapce a jednoho
velkého — a také přišly příbuzné ženy; promluvil s nimi před Kritónem a uložil
jim, co chtěl, potom kázal ženám a dětem odejíti a sám přišel k nám. A bylo již
blízko západu slunce, nebot strávil dlouhý čas tam uvnitř.

Když přišel, posadil se umyt a potom již mnoho s námi nemluvil: A přišel
zřízenec jedenácti, a stanuv vedle něho, pravil: Sokrate, od tebe se mi nestane,
co se mi stává od jiných, že se na mne zlobí a proklínají mě, když je na rozkaz
úřadu vybídnu vypít jed. Ale tebe jsem já i jinak poznal v tomto čase jako nejhod-
nějšího a nejvlídnějšího a nejlepšího muže ze všech, co sem kdy přišli, a také
nyní dobře vím, že se nehněváš na mne, nýbrž na ty — vždyť znáš, kdo tím jsou
vinni. Nyní tedy — vždyt víš, co jsem ti přišel říci — měj se dobře a pokoušej
se co nejsnáze nésti, co je nutné. A přitom zaslzel a obrátiv se odcházel.

A Sokrates, pohleděv na něj, řekl: I ty se měj dobře a já to udělám. A zároveň
řekl nám: Jak slušný je ten člověk! Po celý ten čas ke mně přicházel a leckdy
se mnou hovořil a byl velmi milý; a nyní jak ušlechtile pro mne pláče! Nuže tedy,
Kritóne, poslechněme ho a at někdo přinese ten jed, je-li utřen; pakli ne, at jej
ten člověk utře. — A Kritón řekl: Ale Sokrate, já myslím, že na horách je ještě
slunce a že ještě nezapadlo. A také vím, že i jiní pijí velmi pozdě potom, co
dostanou rozkaz; napřed se ještě dobře najedí a napijí a někteří si i dopřejí styku
s tím, po kom právě touží. Jen nic nespěchej, nebot ještě je čas! — A Sokrates
řekl: Přirozené, Kritóne, dělají tyhle věci ti, o kterých mluvíš — myslí totiž, že
z toho mají zisk, když to udělají — a já to přirozeně neudělám; nebot myslím,
že když vypiji jed o něco později, nebudu z toho mít nic jiného, než že se stanu
směšným sám u sebe, že lpím na životě a šetřím ho, když už žádný nezbývá.
Než jdi, poslechni, jak já pravím. —

A Kritón po těch slovech pokynul sluhovi stojícímu nablízku. A sluha vyšel
ven, a dlouhý čas se tam zdržev, přišel spolu s tím, který měl dáti jed, a ten jej
nesl utřený v číši. Sokrates, spatřiv toho člověka, řekl: Nuže, příteli, ty jsi přece
znalec těchhle věcí, co se má dělat? — Nic jiného, odpověděl, než vypít to a pak
se procházet, až se ti dostane do nohou těžkost, potom si lehnout; a tak to bude
už samo působit. A zároveň podal číši Sokratovi. A ten ji vzal, nic se nezachvěl
a nezměnil ani barvy, ani rysů obličeje, nýbrž jak měl ve zvyku, upřel své velké
oči na toho člověka a docela klidně se zeptal: Co říkáš, jak je to s tímhle nápojem,
když se chce někomu ulít za oběť ? Smí se to nebo ne?—Jen tolik, Sokrate, třeme,
kolik si myslíme, že náleží vypít. Rozumím, řekl Sokrates; ale pomodlit se
k bohům, to smím i musím, aby to přestěhování odsud na onen svět bylo
šťastné; za to se také modlím a necht se tak stane!

A zároveň s těmito slovy dal číši k ústům a zcela lehce i klidně ji vypil.
A z nás mnozí až potud dost dobře dovedli se zdržovat, aby neslzeli, ale jak jsme
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uviděli, že pije a vypil, již to nebylo možno; přemohlo mě to a mně samému
proudem tekly slzy, takže, zahaliv si obličej, plakal jsem sám nad sebou — nad
ním jistě ne, nýbrž nad svým vlastním osudem, jakého přítele to jsem zbaven.
Kritón ještě přede mnou, když nemohl zadržet slzy, vstal a odešel. Apollodoros
již dříve bez ustání slzel, tehdy však se dal do takového nářku z hoře a rozčilení,
že nebylo mezi přítomnými nikoho, komu by nebylo pukalo srdce, kromě
samého Sokrata. A ten řekl: Co to děláte, bláhoví! Vždyt jsem hlavně právě
proto poslal ženy pryč, aby nedělaly takové zbytečné věci; vždyt jsem slýchal,
že se má umírat v tichu. Nuže zachovejte klid a bučte silni!

A my jsme se po těch slovech zastyděli a zdrželi jsme se pláče. On pak se
procházel, a když, jak řekl, cítil tíhu v nohou, lehl si naznak — tak totiž mu
poručil ten člověk — a tento, který mu podal jed, dotýkaje se ho po chvílích,
zkoušel mu nohy dole i nahoře a pak, stisknuv mu silně chodidlo, ptal se, zdali
to cítí; on řekl, že ne. A potom zase lýtka; a takto postupuje vzhůru, ukazoval
nám, že chladne a tuhne. A sám se ho dotýkal a řekl, že až se mu to dostane
k srdci, tehdy že skoná. Tu mu již chladlo tělo tak asi kolem života; on se odkryl
— ležel totiž přikryt — a řekl — to byla jeho poslední slova: Kritóne, Asklépiovi
jsme dlužni kohouta; dejte mu ho a nezapomeňte! — Ano, stane se tak, řekl
Kritón, ale hled, zdali chceš říci ještě něco jiného. — Na tuto Kritónovu otázku
již nic neodpověděl, ale po krátké chvíli sebou škubl a ten člověk ho odkryl
a on měl oči obráceny v sloup; spatřiv to Kritón, zavřel mu ústa i oči. Takto nám
skonal náš přítel, muž, mohli bychom říci, ze všech lidí své doby, které jsme
poznali, nejlepší a vůbec nejrozumnější a nejspravedlivější."

2. Sokratova nauka

Získat správný obraz o Sokratově filozofii ze zachovaných zpráv —
především Platónových, Xenofóntových a Aristotelových, neboť Sokrates
nezanechal nic písemného — se ukázalo jako jeden z nejobtížnějších úkolů
dějin filozofie. Všechny bezpečné poznatky byly získány nepřímou metodou,
na-základě zpětného usuzování.6 Ukázal se tak alespoň názorný obraz tzv.
sokratovské metody, na niž náš výklad v podstatě omezíme.

„Sám vždy rozmlouval o tom, co se týkalo člověka, a zkoumal, co je zbožné
a co bezbožné, co je krásné a co ošklivé, co je spravedlivé, co nespravedlivé,
co je to rozumnost a co šílenství, co je to statečnost a co zbabělost, co je stát,
co je státník, co je to vláda nad lidmi a co je vládce. O těchto věcech se tedy
pouštěl do hovoru a o jiných, jejichž znalost podle jeho názoru činí lidi
dokonalými."7 Byl to ale zvláštní druh rozhovoru a poučení, kterého Sokrates
používal. Obvyklý vztah, kdy se žák ptá a učitel odpovídá, je u něho obrácen.
Sokrates je tím, kdo se táže. Často svou úlohu srovnával s uměním babickým,
povoláním své matky, a říkal, že jeho úlohou není moudrost rodit, nýbrž pouze
pomáhat při zrození myšlenek druhým. Do své metody pojal mnohé z dialektiky
sofistů, jejichž logickými kousky a uskoky nijak neopovrhoval. Se sofisty má
společné také to, že jeho zájem se obrací výhradně k člověku a pomíjí spekulaci
o přírodě. A též výsledek, k němuž zpravidla dospívá a jenž je vyjádřen v jeho
slavné větě „Vím, že nic nevím", se podobá jejich učené skepsi.
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A přece prý tohoto muže, který o sobě stále tvrdil, že nic neví, delfská věštírna
označila za nejmoudřejšího z Řeků a jeho vystoupení znamená jednu z nejzá-
važnějších revolucí v dějinách filozofie. Zdravý instinkt muže z lidu mu
nedovolil spokojit se s pouhou dialektickou hrou, která dokáže všechno a nic
a nakonec vede ke zničení každého měřítka. Cítil, že v sobě má vnitřní hlas,
který ho vedl a zdržoval od neprávného jednání. Nazýval ho „daimonion",
svědomí (doslova „božské").

Jeho nauka je rozdvojena. Na jedné straně byl hluboce náboženským
člověkem, který považoval povinnosti vůči bohům za základní povinnosti
člověka, ale tichý, nikdy neutichající hlas svědomí nedovedl dále odůvodnit.
Na druhé straně je pro něho zdatnost (ctnost) totožná s rozumovým nahléd-
nutím. Stejně jako je nemožné dělat to, co je správné, když to neznáme, tak je
dle Sokrata nemožné to nekonat, pokud to známe. Protože pak každý dělá jen
to, co je pro něho nejlepší, a mravně dobré je právě toto, stačí lidi o pravé
zdatnosti (ctnosti) poučit, aby se zdatnými stali. Toto spojení zdatnosti
s věděním je to, co Sokratova nauka přináší nového. Odkrýváním nevědění chce
člověka přivádět k sebezkoumání a k ponoření do sebe. Připomíná mu starý
řecký výrok: Poznej sám sebe! (gnóthi seauton, doslova: poznej sebe, nápis
v chrámu). Když budou lidé návratem k sobě samým a uvažováním o sobě
přivedeni k poznání mravní ubohosti a slepoty, ve které dosud žili, dospějí
k hledání a touze po mravním ideálu.8

Sokrates se nikdy neobrací na obecnou, neuchopitelnou masu lidí, nýbrž
vždy jen na tělesně přítomného jednotlivce. Sokrata je třeba chápat jako vzděla-
vatele vedeného vírou v člověka a láskou k němu, nikoliv jako učitele
všeobecných pouček. Musela z něho vycházet nesmírně burcující moc, neklid,
který se už nikdy neutišil. Jak hluboce musela jeho osobnost působit na okolí,
lze poznat ze slov, která Platón vkládá do úst Sokratovu žáku Alkibiadovi
v Hostině.9 „Aspoň my, kdykoli slyšíme někoho jiného, třeba velmi dobrého
řečníka, mluvit jiné řeči, takřka žádného z nás nic nezajímají; ale když někdo
poslouchá tebe nebo tvé řeči z úst jiného, ... býváme uchváceni a ve vytržení.
Aspoňjá, mužové,... řekl bych vám a přísahou stvrdil, jak na mě působily jeho
řeči a ještě i nyní působí. Když ho poslouchám, srdce mi tluče ještě více než
lidem v korybantském vytržení a slzy se mi řinou od jeho řečí; a také s mnohými
jinými, jak vidím, se děje totéž ... Před tímto jediným ze všech lidí ozval se ve
mně cit, kterého by nikdo ve mně nehledal, totiž stud: tohoto jediného já se
stydím."

Podíváme-li se na to málo, co o Sokratovi opravdu jistě víme, chtěli bychom
se skoro zeptat: Jak mohl člověk, který byl sice osobnost neobyčejné mravní
velikosti a zemřel pro své přesvědčení, jehož vlastní filozofie je však téměř
neuchopitelná, mít tak nezměrný dějinný vliv?10 Bylo by ovšem možno připo-
menout, že Sokratova památka zůstala živá díky podobnosti jeho mučednické
smrti se smrtí Krista a mučedníků raného křestanství, na niž je také v raně
křestanských spisech stále znovu poukazováno. Ale pravou odpovědí bude
přece jen to, že Sokratův význam vskutku spočívá spíše v jeho jedinečné
osobnosti, která nám může být lidsky blízká ještě i po tisíciletích, než v jeho
učení — Sokratem totiž vstoupilo do dějin lidstva něco, z čeho se postupně
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stávala stále důležitější kulturní síla: sama v sobě neotřesitelně založená,
autonomní osobnost. To je „sokratovské evangelium" vnitřně svobodného
člověka, který koná dobro kvůli němu samému.

m. Platón

1. Platónův život

„Tenkrát, když jsem byl mlád, bylo to se mnou zrovna tak, jako s mnoha
jinými; myslil jsem, že jakmile se stanu svéprávným, hned se oddám politické
činnosti. A tu jsem zažil takovéto zvláštní události politického života: Protože
bylo tehdejší ústavě mnohými mnoho vytýkáno, nastane převrat a v čelo nového
zřízení se postavila vláda jedenapadesáti mužů... a třicetičlenná vláda se ujala
neomezené moci. Tu byli někteří z těchto moji příbuzní a známí a hned mě
vybízeli k veřejné činnosti... A není divu, co jsem zažil při svém mládí; myslil
jsem totiž, že budou spravovat obec tím způsobem, aby ji vedli z nespraved-
livého života k spravedlivému jednání, a proto jsem je napjatě pozoroval, co
budou dělat. A když jsem ovšem viděl, že zásluhou těchto mužů se v krátkém
čase zdála dřívější ústava zlatou proti nynější — mezi jiným také povolali mého
staršího přítele Sokrata, o němž bych snad bez ostychu mohl říci, že byl něj spra-
vedlivější muž své doby, a poslali spolu s jinými pro kteréhosi občana, aby jej
násilím přivedl na popravu, patrně za tím účelem, aby byl... zapleten do jejich
počínání; ale on neposlechl a raději podstoupil nebezpečenství nejhoršího
stíhání, než aby se stal společníkem jejich nešlechetných skutků — když jsem
tedy viděl všechno to i jiné takové věci, ne nepatrné, pocítil jsem odpor
a odvrátil jsem se od tehdejších špatností. Ale za nedlouhý čas padla vláda
třicítky a spolu s ní celá tehdejší ústava; a tu opět, sice už méně prudce, ale přece
mě táhla touha po veřejné a politické činnosti ... Ale zvláštním dopuštěním
osudu pohnali někteří mocní lidé zase toho našeho druha Sokrata na soud,
uvalivše naň nejnespravedlivější žalobu, jaká byla právě pro Sokrata nejméně
vhodná; jedni totiž jej pohnali, druzí odsoudili a usmrtili jako bezbožného, toho
muže, který se tenkrát nechtěl zúčastnit nespravedlivého zatčení jednoho
z přátel tehdejších vyhnanců ... Jak jsem tak pozoroval ty věci i lidi činné
v politickém životě i zákony a občanskou mravnost, čím lépe jsem do toho viděl
a věkem by l pokročilejší, tím obtížnějším se mi jevilo správně řídit veřejné věci.
Neboř ta činnost, jak jsem viděl, nebyla možná bez přátel a věrných druhů ...
Také psané zákony i mravy se kazily udivujícím způsobem, takže já, který jsem
byl na začátku pln veliké horlivosti pro veřejnou činnost, když jsem se tak na
to díval a viděl, jak se všechno o překot řítí, nakonec jsem dostával závrat;
neustal jsem sice uvažovat, jakým způsobem by asi bylo možno napravit toto
i všechen ústavní život, ale čekal jsem na příhodnou dobu k činnosti; konečně
jsem však usoudil o všech nynějších státech, že všechny jsou spravovány špatně
— nebot stav jejich zákonů je téměř nezhojitelný bez nějakého neobyčejného
opatření provázeného štěstím —, a byl jsem přinucen říci ke chvále pravé
filozofie, že jen z jejího hlediska je možno spatřit, v čem záleží spravedlnost jak
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ve státě, tak v životě soukromém; že tedy lidské pokolení nevyjde z běd, dokud
se bud stav pravých a opravdových filozofů neujme politické vlády, anebo
dokud se třída držitelů vládní moci nějakým božským řízením neoddá vážně
filozofii."

Zde před sebou máme určující dojmy Platónova života a mnohé poukazy
k motivům jeho filozofického a politického myšlení, jak je on sám vylíčil
v jednom ze svých dopisů. Platón se narodil r. 427 př. n. 1. v jedné z předních
athénských rodin. Bylo mu 20 roků, když jeho cestu překřížil Sokrates a rozho-
dujícím způsobem ho navždy ovlivnil — vzdal se svých literárních pokusů
a obrátil se k filozofii. Osm roků byl jeho žákem. Pod otřesným dojmem
Sokratova odsouzení a jeho popravy — citovali jsme Platónovo vlastní vylíčení
té scény v předchozím oddíle — své rodné město záhy opustil, na přechodnou
dobu odešel do Megary, později podnikl rozsáhlé cesty, které ho údajně zavedly
i do Egypta a seznámily ho s tamějším náboženstvím a učeností a s egyptskými
kněžími. Snad pronikl i dále na východ a poznal moudrost Indů — mnohé
v jeho díle to potvrzuje. Určitě ale pobyl delší dobu v řeckých koloniích v jižní
Itálii a na Sicílii, kde navázal úzké vztahy s pythagorejskou školou a kde získal
rozhodující podněty pro své pozdější myšlení. Nějaký čas se zdržoval
v Syrakusách na dvoře tyrana Dióna, kterého se snažil, nakonec bezvýsledně,
získat pro své ideje. Roku 387 př. n. 1. otevřel ve své zahradě v Athénách školu,
která ještě celá staletí po jeho smrti měla existovat jako „platónská Akademie".
Zde vyučoval bezplatně okruh žáků, kteří se brzy kolem něho shromáždili. Žil
zcela touto činností, kterou přerušoval jen příležitostnými, ale opět marnými
cestami do Syrakus. Dosáhl věku 80 let a zemřel uprostřed práce.

2. Platónova díla
Činnost Platónova učitele Sokrata spočívala výlučně v bezprostředním

působení na spoluobčany rozhovorem a řečí, takže se od něho nedochovala ani
řádka. Platón zanechal celou řadu spisů. Je jisté, že větší část z nich — mezitím
bádáním očištěna od pozdějších přídavků a podvrhů — od něho také pochází,
rovněž několik dopisů. Ale právě tak jisté je, že i pro Platóna těžiště jeho
působení spočívalo v ústním výkladu. O spisovatelství se nevyjadřoval právě
s úctou — což se u skvělých spisovatelů, jako byl Platón, stává častěji. On však
dokonce říká, že nejvlastnější jádro své nauky by nikdy nesvěřil žádnému spisu,
protože tím by je vydal nepřízni a nepochopení.12 O tomto jádru, říká, „ode
mne není žádného spisu a také nikdy nebude; neboť to nijak nelze povědět jako
jiné nauky, nýbrž z hojného společného zkoumání té věci a ze soužití jako
plamen vznícený od vylétlé jiskry vznikne to najednou v duši a pak se již samo
živí".

Nicméně pro nás potomky jsou jeho spisy jediným pramenem poznání jeho
filozofie a ta z těchto jeho takřka zapřených výtvorů i tak vystupuje velkolepým
způsobem. Psal je více než pět desetiletí. Jednotlivé problémy jsou v nich
probírány tak, jak se Platónovi v příslušné době jevily. Proto jsou v Platónově
pojetí většiny otázek patrné proměny.
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Platónova díla mají vesměs formu dialogu (rozhovoru). V prvních dialozích,
sepsaných brzy po Sokratově smrti, vystupuje Sokrates jako hlavní postava.
Také téměř ve všech pozdějších spisech hraje vůdčí roli; je přirozeně obtížné
rozlišit, kolik z toho, co zde Sokrates říká, pochází z jeho vlastních výroků
a nakolik Platón jen používá jeho postavu, aby vyslovil své vlastní myšlenky.

Nejdůležitější Platónovy dialogy jsou tyto:
1. Obrana Sokratova — Přebásnění Sokratovy obhajoby v soudním procesu
vedeném proti němu.
2. Kritón — O úctě k zákonům.
3. Prótagorás — Konfrontace se sofistickými názory o zdatnosti (ctnosti), zvi.
o její jednotě a učitelnosti.

Tyto tři dialogy se počítají k nejranějším spisům.14

4. Gorgiás — I zde je v centru zdatnost (ctnost) a otázka, zda jí lze učit.
Egoistická morálka sofistů je ukázána jako nedostatečná. Rétorika nestačí jako
prostředek vzdělání. Mravní dobro je nepodmíněné a je metafyzicky
odůvodněno. Politika, umění a básnictví mu jsou podřízeny. Závěr tvoří výhled
na osud duše na onom světě.
5. Menón — O podstatě poznání jako „vzpomínce". Význam matematiky.
6. Kratylos — O jazyce.

Tyto tři dialogy jsou pokládány za přechod k další fázi Platónova díla. Jsou
sepsány zřejmě po jeho pobytu v Itálii, protože v nich lze rozpoznat vliv
pythagorejské nauky. Platón zde však ještě nedosahuje vrcholu svého myšlen-
kového vývoje.
7. Symposion— „Hostina". Erós jako hnací síla filozofického usilování o krásno
a dobro. Zde se také nalézá Alkibiadova chvalořeč na Sokrata, jenž je
dokonalým ztělesněním Eróta.
8. Faidón—O nesmrtelnosti. Nadsmyslovost a věčnost duše. Počátek formování
platónské nauky o idejích.
9. Políteiá — Ústava. Nejrozsáhlejší a obsahově nejbohatší Platónovo dílo.
Věnoval mu mnoho let svého zralého věku. Dialog přechází od problematiky
jednotlivce k nauce o společnosti a zahrnuje všechny oblasti Platónovy filozofie.
10. Faidros — Tento dialog je zvláště důležitý pro nauku o idejích a pro
Platónovu nauku o „třech částech duše".
11. Theaitétos — Neetický rozbor podstaty vědění.

Spisy pod číslem 7-11 vznikly v Platónově zralém věku.
12. Tímaios — Platónova přírodní filozofie. Vznik přírodních jevů od
vesmírných těles až po pozemské živočichy.
13. Kritiás — Nedokončený spis. Obsahuje slavné vylíčení zániku bájné
ostrovní říše Atlantidy, k němuž došlo asi 10 000 let před dobou Platónova
života. Tato říše je dodnes předmětem stále nových dohadů.
14. Polítikos — Státník. Obsahuje politické názory starého Platóna a je
přechodem k dílu.
15. Zákony — Zákony jsou posledním velkým dílem pozdního Platóna, které
sám již nedokončil a které vydal jeden z jeho žáků až po jeho smrti. Z tohoto
dialogu, věnovaného opět politice, je zřejmé, že vlastním cílem Platónova
myšlení bylo od počátku až do konce mravní založení státu a odpovídající
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výchova jeho občanů. „Zákony" jsou hlavním pramenem pro poznání
Platónovy pozdní filozofie.

Dialog jako formu podání filozofických myšlenek používali pak podle
Platónova vzoru Rekové, Římané i pozdější Evropané. Platónský dialog je
ovšem nemyslitelný bez dialektického umění rozhovoru, které vytvořili sofisté
a které Sokrates přivedl k dokonalosti. Forma dialogu má oproti systema-
tickému rozvíjení myšlenek výhodu větší názornosti a živosti. Pro a proti,
rozličné stránky problému mohou být zastupovány rozličnými osobami. Tato
forma má dále tu přednost, že autor nemusí rozpoutaný spor dovést v závěru
vždy k rozuzlení a zaujmout definitivní stanovisko. To může poukazovat na
nerozhodnost nebo nejistotu autora, může to však také, a tak je tomu u Platóna,
svědčit o hlubokém poznání, že naše lidské myšlení je vždy rozpolcené a musí
zůstat v zajetí protikladů. Platónovy dialogy se vyznačují skvělým jazykem
a mistrným, často dramatickým konfrontováním svářících se osob a idejí. Patří
k nepomíjivým dílům světové literatury.

3. Předběžná metodická poznámka
O předvedení Platónovy filozofie se lze pokusit v systematické formě.

Probádá se pak jedna dílčí oblast filozofie po druhé a ukazují se příslušné
Platónovy myšlenky. Proti této metodě lze namítnout, že Platón sám nikde
souvislý „systém" nepodal a že ani ze spisů, které máme k dispozici, nelze
takový systém bez dalšího získat; Platón sice pracuje v protikladu k převážně
obrazivému raně řeckému myšlení jako první s filozofickým pojmovým
jazykem, lépe: razí ho — ale není u něho žádný „systém" v moderním smyslu.
Výklad ve formě systému by musel sáhnout ke konstrukci a vystavoval by se
nebezpečí, že vtěsná myšlenkový svět Platóna do cizího, a tudíž nevhodného
schématu. Schéma zvolí systematik podle svého vlastního hlediska. Mnoho
filozofů se tak pokusilo všechno předchozí vyložit ve svém smyslu a prokázat,
že vše tvořilo předstupeň jejich vlastního systému; v extrémních případech se
nakonec celá filozofická literatura jeví takříkajíc jen jako poznámka k jejich
vlastním dílům. Z těchto důvodů věda postupně přešla ke genetickému
výkladu, tj. k podání, které sleduje Platónův vývoj. Takový postup vyžaduje
značnou zevrubnost. Je nutno sledovat mnohdy spletitý a často jen tušený
vnitřní vývoj, nesmí se přeskočit žádný stupeň a žádný z Platónových spisů.

Takovým metodickým obtížím je vystaven v podstatě každý historický výklad
filozofie. Poukazujeme na ně, protože náme v úmyslu vzdát v Platónově díle
hold prvnímu univerzálnímu a široce rozvětvenému filozofickému myšlení.
Každý myslitel je „člověk se svým rozporem", téměř žádné myslitelské dílo není
naprosto konsekventní. Na tomto místě nemůžeme důsledně sledovat ani jednu
z obou metod. Přidržujeme se otázek, s nimiž, jak bylo řečeno v úvodu,
přistupuje k takovému dílu nefilozof, a přejdeme po načrtnutí dějinného
východiska od metafyziky (nauky o idejích) k etice a politice.
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4. Dějinné východisko

Platónovo myšlení se rozněcuje stejně jako myšlení každého jiného myslitele
nejprve myšlenkami jeho doby. Jako každý jiný myslitel i on k nim zaujímá
rozdílný postoj. Některé přijímá a dále utváří, jiné myšlenky potírá
a překonává. Lze tedy mluvit o východisku v pozitivním a negativním smyslu.

Co Platón potírá a co se snaží překonat, je sofistika V jeho dialozích stále
znovu vystupují sofisté, kteří nejprve mohou otevřeně vyložit své názory, aby
pak ovšem byli poraženi. Jako základní omyj se Platónovi jeví Prótagorova věta,
že člověk je mírou všech věcí a že nemůže existovat žádná všeobecná míra.
Taková nauka, říká, by nutně zničila základy vědy i mravnosti. Rétorika sofistů
jako umění přemlouvat nemůže být metodou filozofie.

Stejně jako podle Hérakleita každá věc potřebuje svůj protiklad, tak
potřebuje filozof svého protivníka. Platón ve své snaze distancovat se od sofistů
nevidí, jak dalece na nich sám závisí. Zcela spravedlivý postoj vůči protiv-
níkovi nelze ovšem očekávat ani u největšího filozofa. Společné má Platón se
sofisty — kromě dialektické metody, kterou přijímá, aby ji dále rozvinul —
především dvě věci. Za prvé ani on nedůvěřuje běžnému vědění. Předvádí, že
smyslové vnímání neukazuje věci tak, jak jsou, nýbrž pouze jejich jev, který se
stále mění. A když si shrnutím většího počtu smyslových vjemů vytvoříme
obecnější představu, dosáhneme sice většího stupně pravděpodobnosti, ale
i taková představa pak spočívá přece jen více na určitém druhu přemlouvání,
přesvědčování (ze strany smyslů) než na jasném vědomí důvodů. Za druhé
Platón podobně jako sofisté nedůvěřuje obvyklé představě o zdatnosti (ctnosti),
za niž bylo pokládáno nevědomé lpění na mravech předků nebo oslavovaný
velký čin geniálního státníka. Oběma totiž, stejně jako běžnému vědění, chybí
to, co každé jednání teprve činí hodnotným: jasné vědomí důvodů, proč je toto
jednání dobré a správné.

Potud tedy Platón se sofisty souhlasí. O to výrazněji se od nich odlišuje, pokud
jde o důsledky, které je třeba vyvodit z poznání nedostatečnosti dosavadního
poznání a dosavadní nauky o ctnosti (zdatnosti). Sofisté usoudili: nejsou tedy
žádná všeobecně závazná měřítka pro myšlení a jednání. Pro Platóna tady teprve
začíná vlastní úloha filozofie: ukázat, že takové měřítko přece jen existuje a jak
k němu dospějeme. Všechno ostatní je pouze příprava (propedeutika). Zde
Platón navazuje na dílo Sokratovo, které je pozitivním východiskem jeho
filozofie. Kromě toho se však vrací i ke starším naukám. Platón jde ovšem
mnohem dále než jeho učitel. Sokratovo „Vím, že nic nevím" nahrazuje naukou,
že našemu myšlení a jednání je ve věčných idejích dána míra, kterou lze vytušit
a myšlenkově uchopit. Platónovo myšlení se nevymezuje jenom vůči sofistice.
Vyrovnává se také se staršími mysliteli, např. s Démokritem — na rozdíl od něho
vidí svět jako svědectví a výtvor světového rozumu — a s tragickým viděním
světa u raných básníků a filozofu. U Platóna je temný základ světa potlačen;
jeho filozofie je „metafyzikou světla". Tento charakter je pak určující pro
veškerou evropskou metafyziku až po současnost.



5. Nauka o idejích

a/ Éros jako podnět k filozofování
K poznání idejí se může povznést jen ten, kdo má filozofický pud. Tento pud

nazývá Platón „erós". Dává tak tomuto slovu, které je v řečtině označením pro
lásku (pud plození) — i bůh lásky se nazývá Erós —, zduchovnělý a vyšší
význam. Erós je snahou přejít od smyslového k duchovnímu; je to puzení
smrtelníka povznést se k nesmrtelnosti a zároveň touha probudit tento pud
i v druhých. Potěšení z krásné postavy je nejnižším stupněm erótu. Všecho
zabývání se krásou tento pud posiluje, především hudba, která je považována
za přípravu pro filozofii, a matematika, protože učí odvracet se od smyslového
světa a nahlížet čisté formy.

Budiž zde zmíněno, že často používaný pojem „platonická láska" ve smyslu
čistě duchovní nebo „přátelské" lásky mezi mužem a ženou, z níž je vyloučena
smyslnost, spočívá na nedorozumění. Na příslušném místě se u Platóna pouze
říká: „Špatný je nízký, přízemní milovník, který více než duši miluje tělo."
O vyloučení tělesnosti tedy není řeč. Navíc se toto místo nevztahuje na lásku
mezi mužem a ženou16, nýbrž týká se náklonnosti ke stejnému pohlaví, která
byla tehdy velmi rozšířena a o níž se u Platóna mluví bez jakéhokoli ostychu.

bl Dialektika jako metoda filozofování
Nazíraní krásy je přípravou, avšak vlastním prostředkem k poznání idejí je

pojmové, nebo jak ho nazývá sám Platón, dialektické myšlení. Aby se dosáhlo
cíle, musí k erótu přistoupit správná metoda. Rétorika přemlouvá. Dialektika
je umění proniknout společným hledáním v rozhovoru k tomu, co je všeobecně
platné. Dialektické myšlení jednak stoupá od jednotlivého k všeobecnému, od
podmíněného k nepodmíněnému, jednak sestupuje všemi mezičleny od
všeobecného Je jednotlivému. Při tvoření pojmů je třeba, jak Platón ukazuje
v „Kratylovi", vyvarovat se toho, abychom z pouhých slov chtěli získat poučení,
které nám může poskytnout jen pojem věci.17

c/ Bytí idejí
„Pomysli si lidi jako v podzemním obydlí podobném jeskyni, jež má ke světlu

otevřen dlouhý vchod zšíři celé jeskyně; v tomto obydlí již od dětství žijí
spoutáni na nohou i na šíjích, takže zůstávají stále na témže místě a vidí jedině
dopředu, ale nemohou otáčet hlavy, protože jim pouta brání; vysoko a daleko
vzadu za nimi hoří oheň a uprostřed mezi ohněm a spoutanými vězni je nahoře
příčná cesta, podél níž si mysli vystavěnou zídku. Podél této zídky chodí lidé
a nosí všelijaké nářadí přečnívaj ící nad zídku, také podoby lidí a zvírat z kamene
1 ze dřeva i všelijak vyrobené, přičemž jedni z nosičů, jak se podobá, mluví,
druzí pak mlčí.

Divný jest ten tvůj obraz a divní vězňové.
Podobní nám, odpověděl jsem; neboť takoví lidé jistě by neviděli ze sebe

samých ani ze svých druhů něco více než stíny vrhané ohněm na protější stěnu
jeskyně. A co předměty nošené podél zídky? Neviděli by z nich právě tolik?

120

A kdyby mohli vespolek rozmlouvat, jistě by myslili, že těmi jmény, která dávají
tomu, co před sebou vidí, označují skutečné předměty. A což kdyby to vězení
odráželo od protějška i ozvěnu? Kdykoli by promluvil někdo z přecházejících
nosičů, nemyslíš, že by pokládali za původ toho hlasu jedině právě ten přechá-
zející stín? — Nuže pozoruj, jeden z nich je vyproštěn z pout a přinucen náhle
vstát a otočit šíji a jít a hledět vzhůru ke světlu. Z toho všeho by cítil bolest
a pro mžitky v očích nebyl by schopen dívat se na ony předměty, jejichž stíny
tenkrát viděl: Co by asi řekl, kdyby mu někdo tvrdil, že tenkrát viděl jen přeludy,
nyní však že zří správněji, že je mnohem blíže skutečnosti a obrácen
k předmětům skutečnějším? A kdyby ho docela nutil hledět do světla samého,
že by ho bolely oči a že by se obracel a utíkal k tomu, nač se dovede dívat,
a měl za to, že toto jest vskutku zřetelnější, než co se mu ukazuje?" Toto je ve
velmi zkráceném podání obraz lidského života a lidského poznání, který Platón
podává ve slavném „podobenství o jeskyni" v Ústavě.18 Vězením je náš
obvyklý způsob života. Pouhý stín je naše okolí, jak nám je ukazují smysly.
Výstup a pohled na věci nahoře znázorňuje vzlet duše do světa idejí. Co jsou
však tyto ideje? „Ideu předpokládáme tam, kde řadu věcí označujeme týmž
jménem"19. Ideje — řecky eidos nebo idea, původně „obraz" — jsou tedy
formy, rody, obecné rysy bytí. Nejsou to ale jen jakési všeobecné pojmy, které
si naše myšlení tvoří odhlédnutím od zvláštností a shrnutím společných znaků
věcí. Ideje jsou veskrze reálné, ba jak ukazuje ono podobenství, jedině ony mají
pravou (metafyzickou) realitu. Jednotlivé věci jsou pomíjivé, ale ideje trvají
jako jejich nepomíjivé pravzory.

Zda lze obecnosti přiřknout vyšší realitu než jednotlivině, nebo zda jsou
naopak skutečné jenom jednotliviny a všeobecné ideje existují jen v našich
hlavách, je základní filozofická otázka. Ve středověké filozofii se k ní ještě
vrátíme. Pro Platóna jsou ideje rozhodně tou nejvlastnější realitou.

V pozdějším období svého vývoje Platón rád uváděl ideje do vztahů s čísly,
používaje při tom pythagorejských myšlenkových postupů.

d/ Idea a jev
Na rozdíl od Sokrata zahrnul Platón do svého systému i viditelnou přírodu.

Protože však jedinou skutečností jsou ideje, přístupné pouze čistému myšlení,
může mít pro Platóna zkoumání tělesného bytí jen druhořadý význam. Příro-
dověda, která toto zkoumání provádí, nemůže nikdy poskytnout jistotu, nýbrž
jen pravděpodobnost. S touto výhradou podal Platón v „Timaiovi" také výklad
přírody.

Základní otázkou, která v souvislosti s naukou o idejích ihned vyvstává, je
tato: Jako vůbec vzniká svět stínů, viditelný svět? Přírodní věci jsou zřejmě
obrazy nebo jevy idejí, protože i nazírání krásného může vést k idejím. Jak ale
dochází k tomu, že se ideje, které existují ve vyšší, duchovní sféře „mimo svět",
zjevují, byt nedokonale a oslabeně, v předmětech smyslového světa? Kromě
idejí musí přece být ještě něco druhého, takříkajíc materiál, v němž se ideje
obrážejí! Platón popisuje toto druhé v Timaiovi, jistě v návaznosti na
Démokrita, jako (prázdný) prostor — možná by bylo výstižnější říci: forma
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vnějškovosti, což by zahrnovalo nejenom existenci „vedle sebe", ale i „po
sobě".20 Není vyloučeno, že již Platón tento druhý princip označil ve zcela
obecném smyslu jako „látku" jako později Aristoteles.21

Podrobnostmi platónské nauky o přírodě se zde zabývat nebudeme. Je však
jasné, že tu zůstává jakási propast, neboř i když existují dva principy, není dost
dobře pochopitelné, jaká síla způsobuje, aby se ideje jako pouhé v sobě spočí-
vající praobrazy vůbec v látce obrážely. Platónskou filozofii lze nazvat dualis-
tickou, protože tuto propast mezi dvěma posledními principy neuzavírá.

K jejímu uzavření by bylo třeba ještě třetího principu, který by mezi oběma
prvními prostředkoval nebo stál nad nimi. Ve svém pozdním díle se Platón stále
více klonil k hypotéze božstva nebo světové duše, která tuto úlohu plní. Podává
ovšem tuto myšlenku nikoli formou výkladu, nýbrž formou mýtu — u Platóna
se ostatně mýtus objevuje všude, kam nepronikne přísné myšlenkové uchopení.

6. Antropologie a etika

a/ Duše a nesmrtelnost

Duše člověka má podle Platóna tři části: myšlení, vůli a žádostivost. Myšlení
má své sídlo v hlavě, cit v hrudi, žádostivost v podbřišku. Myšlení, rozum, je
jedinou nesmrtelnou částí duše, která se při vstupu do těla spojuje s ostatními
částmi.22

Nesmrtelná duše nemá začátek ani konec a je svou podstatou stejná jako duše
světa. Všechno naše poznání je vzpomínkou na to, co duše vnímala
v předchozích stavech a vtěleních. „Protože tedy je duše nesmrtelná
a mnohokrát se narodila a viděla, co je zde i co je v Hádů, i všechny věci, není
nic, co by nebyla poznala; proto není nic divného, že je schopna i o zdatnosti
(ctnosti) a o jiných věcech si vzpomenout na to, co již dříve věděla. Protože totiž
je celá příroda sourodá a duše poznala všechny věci, nic nebrání, když si člověk
vzpomene toliko na jednu — což lidé nazývají učením — aby všechny ostatní
nalezl sám, je-li statečný a neúnavný v hledání, nebot hledání a poznávání je tedy
vůbec vzpomínání."23

b/ Zdatnost (ctnost)

V říši idejí stojí nejvýše idea nejvyššího dobra. Je v jistém smyslu ideou idejí.
Nejvyšší dobro je nadřazeno všemu ostatnímu jako nejvyšší cíl, je posledním
cílem světa. „O slunci, myslím, řekneš, že viditelným věcem dává netoliko
možnost, aby byly viděny, nýbrž i vznik a vzrůst a výživu, ač samo není
vznikem? ... Právě tak i předměty poznání mají od dobra nejen to, že jsou
poznávány, nýbrž i bytí a jsoucnost, ačkoli dobro není jsoucnost, nýbrž vyniká
ještě nad jsoucnost důstojností a mocí."24

Platónova etika je výsledkem spojení této ideje nejvyššího dobra s názorem,
že na světě idejí se člověk podílí nesmrtelnou duší. Cílem člověka proto je osvojit
si nejvyšší dobro tím, že se pozdvihne do nadsmyslového světa. Tělo a smysly
jsou pouta, jež mu v tom zabraňují: „sóma séma", tělo (je) hrobem (duše) —
touto formulí to Platón vyjadřuje nejstručněji.
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Zdatnost (ctnost) je stav, v němž se duše tomuto cíli přibližuje. Protože věci
viditelné jsou obrazy věcí neviditelných, mohou, zvláště v umění, sloužit jako
pomocné prostředky k uchopení idejí.

Zdatnost je — tak jako u Sokrata — skutečnou zdatností jen tehdy, když je
založena na vědění. Lze ji proto také učit. Platón jde v nauce o zdatnosti dál než
Sokrates a rozkládá všeobecný pojem zdatnosti ve čtyři základní zdatnosti. Jsou
to moudrost, statečnost, uměřenost a spravedlnost. První tři odpovídají třem
částem duše: moudrost je zdatností rozumu, statečnost je zdatností vůle. Třetí,
která byla právě nazvána uměřeností, se řecky nazývá sófrosyné. Toto slovo
sófrosyné znamená rovnováha, schopnost najít pravý střed mezi požitkem
a askezí, mezi přísností a shovívavostí, a ve vnějším vystupování zachovávat
ušlechtilou slušnost, která má k neohrabané důvěrnosti stejně daleko jako
k odmítavé chladnosti.25 Ve spravedlnosti jsou všechny ostatní zdatnosti
zahrnuty; spočívá ve vyváženém poměru tří částí duše a jejich zdatností.

7. Stát

Místo, které j smě na začátku citovali z Platónova dopisu, nám ukázalo Platóna
takříkajíc jako politika, kterému byla znemožněna politická činnost, zároveň
také ukázalo politický problém — správné uspořádání státu — k němuž se po
celý svůj život stále znovu vracel. „Poliš", centrální pojem v Platónově myšlení
o státě, je ostatně kořenem našeho slova „politika". Správné jednání, zdatnost
(ctnost), mravnost, spravedlnost a vše, co Platón nejprve ukazuje u jednostlivce,
se ve zvětšeném měřítku vrací ve státě a teprve v něm to může být správně
pochopeno a jen v něm to může dojít naplnění. Nejvyšší myslitelná forma
mravního života je mravní život společenství v dobrém státě.

V Platónově nauce o státě lze rozlišit část negativně kritickou a pozitivně
konstruktivní. V první Platón na základě svých bohatých životních zkušeností
kritizuje současný stav. Ve druhé načrtává obraz ideálního státu. — Z obou částí
uvedeme charakteristické úryvky.

ál Kritika dosavadních ústav

Ústav je tolik druhů, kolik je druhů lidí, potože ústava se rodí z charakteru
lidí, kteří stát tvoří, a tento charakter je jí opět formován. Platón zkoumá různé
formy státu a lidské typy, jež jim odpovídají.

Oligarchie je ústava, která „se zakládá na oceňování majetku; vládnou v ní
bohatí, a chudí jsou z vlády vyloučeni.. ,"26 Oligarchie má tři velké nedostatky.
První: „Kdyby tak někdo chtěl tímto způsobem vybírat podle výše majetku
kormidelníky pro lodě; a chudým, i kdyby daleko lépe rozuměli kormidelnictví,
by nebylo dovoleno kormidlovat! Ti by měli... špatnou plavbu ... Není tomu
tak s vedením i každé j iné věci? I s vedením státu?... A to tím spíše, že jeho řízení
je úlohou nejobtížnější a nejdůležitější." Druhou chybou je, „že takový stát
nutně není jeden, nýbrž dva; nebot jeden tvoří chudí, druhý bohatí, a obě tyto
strany se budou, ačkoli žijí v téže obci, navzájem ohrožovat". Třetí chybou je,
„že existuje možnost promrhat svůj majetek ... a pak presto nadále bydlet ve
státě... jako nemajetný chudák..." „Ve státě, kde jsou žebráci, se ve stejné míře
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skrývají též zloději, kapsáři, chrámoví lupiči a podobní řemeslní zločinci."
S nutností se objevuje lidský typ, který odpovídá této ústavě. Nebot: „Co je
u lidí ve vážnosti, to také dělají, čeho si neváží, to zůstává stranou." Místo
o moudrost a spravedlnost zde lidé usilují o zisk a shromáždování pokladů.
Z žádostí lenocha a z žádostí žebráka vznikne člověk, který má k ideálu
vyrovnané mravní osobnosti tak daleko, jak si lze jen pomyslet. —

Z třídního boje, který vládne v oligarchii, může vzniknout demokracie.
„ Demokracie tedy podle mého soudu vzniká, když zvítězí chudí a z nepřátelské
stany nechají jedny popravit, druhé vyženou a ostatním poskytnou rovný podíl
na správě státu a v úřadech ..." Heslem demokracie je svoboda. „Především
jsou lidé svobodní a celá obec je plna svobody a neomezené volnosti projevu
a každý tu smí dělat, co se mu zachce ..." „A dokonce tě nikdo nenutí, aby ses
v takovém státě podílel na vládě, byt bys k tomu měl sebelepší předpoklady, ani
nemusíš poslouchat, když nemáš chut, ani válčit spolu s ostatními, ani
dodržovat mír, když ho dodržují ostatní, pokud ty sám k tomu nemáš chut, ...
není to pro tuto chvíli božský a nanejvýš příjemný způsob života? ... Tyto a jim
podobné vlastnosti by tedy měla demokracie, a je proto ústavou příjemnou, bez
vlády, pestrou, a rozděluje údajnou rovnost rovnou měrou rovným i nerovným
..." Jak vyhlíží člověk, který odpovídá této ústavě? Nemusí se zde vzmáhat
bezuzdnost a šířit všeobecný rozklad? Jak vychovávat mládež, kdy ž j sou v šichni
lidé stejní a stejně svobodní? „Učitel se za těchto poměrů před žáky chvěje
a vlichocuje se jim, žáci si ale ze svých učitelů nic nedělají... A vůbec se mladí
staví starším na roven a hledí je předstihnout v řečech i činech; staří se drží
s mládeží a snaží se jí vyrovnat bujností vtipu a veselými nápady, aby totiž
nevznikl dojem, že jsou nespokojeni anebo panovační." „Stud nazývají
hloupostí a beztrestně jej zatracují, rozvážnost nazývají nemužností, plísní ji
a vyhánějí; uměřenost a domácí řád předvádějí jako slepou a ubohou bytost
a vypuzují ji za hranice ..." Po demokracii přichází tyranie (vláda násilí).
„Nebot že je reakcí na demokracii, je snad jasné!" Jak se uskutečňuje tento
přechod? „Co si oligarchie vytýčila jako něj větší dobro a z čeho také povstala,
to bylo přece velké bohatství. Avšak nenasytnost touhy po bohatství a zaned-
bávání všeho ostatního kvůli zisku vedlo k jejímu zániku ... A nevedla
1 k rozkladu demokracie nenasytnost v dosahování toho, co prohlašuje za své
dobro? ... Svoboda." „Vskutku, kde je něco příliš vyhroceno, tam obvykle
následuje zvrat v opak: tak je tomu u ročních dob, u rostlin, při výživě těla
a v neposlední řadě i u států ... A tak se potom, jak se zdá, svovoda vyhnaná do
krajnosti zvrátí pro jednotlivého občana i pro stát právě v odpovídající otroctví."
Cesta vede přes funkci vůdce lidu. „Nestaví si národ obvykle do čela jednoho
muže jako svého vůdce, kterého pak opatruje a chrání a jehož moc posiluje?"
Tento muž však okusí moci, jež jej opojí, jako je zvíře opojeno krví. „A není
tomu tak, když vůdce lidu, podporován masou, která je mu zcela oddána,
necouvne ani před přoléváním krve svých spoluobčanů, nýbrž — jak to
s oblibou dělávají—je na základě křivého obvinění pohání před soud a poskvrní
se vraždou, volající po pomstě, potože ničí lidské životy a... vyslovuje rozsudky
smrti a posílá do vyhnanství, přičemž slibně naznačuje vymazání dluhů
a rozdělení půdy: Takový člověk musí pak s neúprosnou nutností bud zahynout
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rukou nepřátel nebo se stát tyranem, to znamená z člověka vlkem." Naše nejno-
vější dějiny byly napsány již před dvěma tisíci léty!

b/ Ideální stát

V jednotlivém člověku je spojena žádostivost s vůlí a rozumem
a spravedlnost spočívá v nalezení správného poměru mezi nimi.Podobně má
i přirozený život státu tři rozličné úlohy: výživu a zisk jako základ, obranu
navenek a řízení rozumem. Tomu odpovídají tři přirozené stavy: „řemeslníci",
„strážci" (jak Platón nazývá válečníky) a „vládci"; a spravedlnost spočívá i zde
zhruba v tom, že jsou tyto tři stavy uvedeny rozumem v pravý soulad. Stejně
jako v jednotlivém člověku musí i ve státě vládnout rozum, ztělesněný vládci.
Jak ale tyto povolané nalézt? Platón odpovídá: výběrem.

Začít je nutno tím, že stát každému dítěti, lhostejno jakého původu, poskytne
stejné možnosti vzdělání. Gymnastika a hudba jsou základní elementy výchovy
dětí. Gymnastika utváří tělo, učí odvaze a tvrdosti. Hudba formuje duši,
propůjčuje jí mírnost a jemnost. Jejich sjednocení vede k harmonické vyváže-
nosti charakteru. K tomu pak přistupují počty, matematika a průprava
k dialektice, tedy ke správnému myšlení, zvykání si na bolest, námahu
a odříkání i na různé svody, aby se vyzkoušela a upevnila odolnost vůči nim. Ve
dvaceti letech jsou ti, kteří nevyhovují všem požadavkům, v přísné a nestranné
zkoušce vyloučeni z řad čekatelů na nejvyšší úřad. Ti, kteří obstojí, jsou vycho-
váváni dalších deset let. Pak následuje další prosívání. Pro ty, kteří zůstanou,
následuje pak pětileté intelektuální školení ve filozofii. Těmto nyní již
pětatřicetiletým mužům, kteří mají toto vše za sebou, by však k vedení chyběla
jedna podstatná věc: zkušenost a obratnost v praktickém životě, v boji o život.
Musí se nyní po dobu patnácti let zabývat praktickými věcmi a namísto v říši
myšlenek se musí ted osvědčit ve věcech, které neústupně vyvstávají v reálném
prostoru. Potom, jako padesátiletí muži, střízliví a zocelení, vyzkoušení
v životním boji, vzdělaní stejnou měrou v teorii i praxi, nastupují na vedoucí
místa. A sice automaticky, aniž by bylo ještě třeba volby — nebot nejlepší jsou
již nalezeni. Stanou se filozofickými králi nebo královskými filozofy, o nichž
Platón sní, kteří v sobě sjednocují — jaký to ideál! — moc a moudrost.

Je nasnadě, že Platón se již kvůli svému původu a svému těsnému vztahu
k Sokratovi kloní k aristokratickému ideálu státu. Jeho ustávaje aristokracie
v doslovném smyslu slova: vláda nejlepších. Je však zároveň dokonalou
demokracií. Neexistují tu žádné dědičné výsady, všichni mají stejnou možnost
dosáhnout nejvyšších míst. Jsou-li znakem demokracie stejné šance pro
všechny, nemůže být uskutečněna důsledněji.

Předpokládejme, že by se takový stát přes všechny nesnáze podařilo zřídit,
pak by mu přece jen ještě hrozila značná nebezpečí z vnitřku. Takto zvolení
vládci by jistě byli celí muži a žádní slaboši. Všeobecné lidské pudy a žádosti
bychom u nich nalezli ve stejné míře jako u průměru ostatního obyvatelstva.
Když budou ve státě mít neomezenou moc, ocitnou se navzdory výchově a všem
zkouškám v pokušení, aby více než o všeobecné dobro dbali o svůj prospěch.
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Lákadlem se mohou stát — v souladu s dvěma základními lidskými pudy,
„hladem a láskou" — peníze a majetek nebo žena a rodina.

V obou směrech se musí svodům předejít. Pro válečníky, jakož i pro
(budoucí) vládce, kteří se z válečníků rekrutují—Platón zde obě skupiny chápe
společnějako „strážce" —platí předpis: „ Předně ať žádný nemá žádného jmění
soukromého, leda co jest nejnutnější; potom at žádný nemá takového bytu
a hospodářských místností, kam by nemohl vejít každý, kdo by chtěl. Co se týče
životních potřeb, pokud jsou nezbytné pro střídmé a statečné bojovníky, at je
dostávají v určité výměře od ostatních občanů jako mzdu za strážní službu,
a to na rok tolik, že by jim ani nepřibývalo, ani že by neměli málo; at chodí ke
společnému stolu a žijí pospolitě jako v poli. Co se týče zlata a stříbra, ať se jim
řekne, že mají stále ve své duši božské zlato a stříbro od bohů dané
a nepotřebují dále žádného lidského; že by byl hřích poskvrňovat onen majetek
směšováním s majetkem lidského zlata... Jim jediným z obyvatelstva obce není
dovoleno obírat se zlatem a stříbrem, ani se ho dotýkat, ani být s ním pod jednou
střechou, ani se jím ověšovat, ani pít ze stříbra nebo zlata. A takto by jednak sami
sebe uchovávali od zkázy, jednak by uchovávali od zkázy obec. Jakmile však
budou mít sami svou vlastní půdu, své domy i peníze, budou místo strážců
hospodáři a rolníky, ostatním občanům se stanou místo spojenců
nepřátelskými pány, po celý život budou jen nenávidět a činit nástrahy, zatímco
jiní budou nenávidět je a činit nástrahy jim, a daleko více a silněji se budou bát
nepřátel vnitřních než vnějších, až se pak posléze sami i ostatní občanstvo
octnou na pokraji záhuby."27

Společné vlastnictví bude u strážců zahrnovat i ženy. Strážci nebudou mít
žádné manželky. Spíše to bude zařízeno tak, aby „všechny tyto ženy byly
společné všem mužům, aby se žádná nestýkala pouze s některým a aby i děti
byly společné, takže by ani otec neznal své dítě, ani dítě svého otce".28

Všeobecně bude výběr žen veden hlediskem, aby se „nejvýtečnější muži stýkali
s nejvýtečnějšími ženami co nejčastěji, méněcenní muži s méněcennými
ženami co nejméně; děti těch prvních by měly být vychovávány, těch druhých
nikoliv, má-li stát zůstat na výši." „Množství svateb ale chceme přenechat
vládcům, aby s ohledem na války a nemoci a všechno ostatní udržovali pokud
možno týž počet mužů .. ."29

Početná masa výdělečně činných si podrží soukromé vlastnictví i vlastní
rodinu, ale bude vyloučena z jakéhokoli politického vlivu.

Poznamenejme na závěr, že v „ Zákonech", pozdním díle Platónova stáří, jsou
mnohé jednostrannosti jeho dřívější nauky o státě zmírněny a jeho pojetí se více
přibližuje životu. Doporučuje zde např. ústavu, která je smíšena z různých
systémů.

8. Kritika a hodnocení

a/ Ke kritice Platónovy nauky o státě •
Proti Platónově nauce o státě bývá namítáno, že jde o utopii. Říká se, že

obsahuje sice leccos správného, ale je zcela neproveditelná. Již Platónův žák
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Aristoteles o ní očividně žertem říkal: „Takové a mnohé další věci byly během
let stále znovu vymýšleny."30

Především se poukazuje na to, že Platón podceňuje vlastnický pud muže jak
ve sféře materiální, tak pokud jde o ženu, jestliže věří, že jeden stav přijme
v oblasti vlastnictví a pohlavního života konsekventní komunismus. Budou-li
matkám odňaty děti, zamkne jejich mateřský instinkt, a tím i velká část jejich
přirozené ženskosti a důstojnosti. Zničení rodiny jako dějinného zdroje a trvalé
základny státu a mravnosti by nutně přivodilo rozklad společnosti.31

Proti těmto námitkám, které jistě nelze brát na lehkou váhu, zastánci Platóna
uvádějí, že tyto požadavky platí jen pro vybranou menšinu a že Platón velmi
dobře ví, že většina lidí se vlastnictví, luxusu a soukromého rodinného života
nikdy nezřekne; dále že Platón sám ve zralém stáří většinu ze svých poněkud
přepjatých požadavků zmírnil a konečně že v dějinách byly části platónské
nauky znovu a znovu uskutečňovány. Stačí poukázat na to, že mnohé Platónovy
představy připomínají moderní totalitní státy, např. eugenická opatření
(zaměřená na zlepšení rasy a udržení její čistoty) připomínají národní socia-
lismus, hospodářský komunismus zase Sovětský svaz; j iné my šlenky, j ako např.
vláda duchovní elity, vybrané ze všech vrstev obyvatelstva, připomíná
katolickou církev a jezuitský stát v Paraguay i. Konečně i Platónovi bylo jasné,
že načrtl těžko dosažitelný ideál, avšak tento ideál se mu jako takový zdál být
nutný a cenný: „Tak stojí v nebesích vzor takové obce, a kdo chce, může ho
vidět a řídit se jím a bez ohledu na to, zda taková obec někde je nebo zda někde
bude ..., bude chtít zastávat věc této a žádné jiné obce."32

Druhá závažná námitka říká, že Platón nevzal v úvahu neoddělitelnost
politické a hospodářské moci. Vládci v Platónově státě by měli v rukou
politickou moc bez hospodářské základny, hospodářsky by byli spíše na
ostatních stavech závislí. Dějiny však dokazují, že dlouhodobá moc se vždy
proměňuje podle posunů v hospodářských vztazích. Třetí námitka říká, že
Platón ze strachu vyplývajícího z jeho životních zkušeností, ze strachu před
zneužitím demokratických práv a duchovních svobod zašel příliš daleko
opačným směrem. Vždyť žádá (maje před očima vzor spartské ústavy) bezoh-
ledné pronásledování náboženského „kacířství", chce básnictví, hudbu
a výtvarné umění podřídit přísné cenzuře a povolit a uznávat jen to, co bude jako
výchovný prostředek zdůrazňovat hodnotu zdatnosti (ctnosti) a zavržení-
hodnost neřesti. Proto i nejkrásnější výtvory minulosti svého národa, např.
Homérovy básně, vylučuje jako těmto požadavkům nevyhovující. — Po zkuše-
nostech naší současnosti by bylo asi třeba uvážit také mimořádné, ba nesnesi-
telné nebezpečí, které tkví v tom, že statuje poskytnuta naprosto neomezená
moc k eugenickým opatřením — tzn. likvidaci dědičně nemocných a invalidů
atd.

bl Platónovo postavení v řeckých duchovních dějinách

Platónovo dílo v celém — zde ani zdaleka nevyčerpaném — rozsahu je
vrcholem řecké filozofie. Vše, co předcházelo, se v něm sbíhá jako v ohnisku.
Kromě sokratovských a některých sofistických prvků využívá Platón i starší
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přírodní filozofie. Nejprve se klonil ke strnulému bytí elejské školy, později
nahlédl oprávněnost dění a mnohosti a přiblížil se tak v otázce „bytí a dění"
Hérakleitovi.33

Především se ale v Platónovi poprvé sjednotila tradice dosavadní řecké racio-
nální filozofie s vírou v převtělování, očištění a vykoupení, která se objevila již
v orfismu a pýthagoreismu. Platón patří k těm vzácným mužům, kteří se
myšlence věčnosti věnují s plnou vážností. Základní myšlenkou jeho etických
úvah je toto poznání: „K čemu by člověku bylo, kdyby získal celý svět a uškodil
přitom své duši?"34 S tím však musí být, jak jsme viděli již u indických"
upanišad, nutně spojena devalvace smyslovosti. Toto pojetí člověka, pocházející
z Orientu, bylo označeno jako „cizí krůpěj v řecké krvi".

Platónovo dílo, které na jedné straně dosavadní řeckou filozofii shrnuje, ji
však zároveň opravdu překračuje, ba v jistém smyslu se s dosavadní řeckou
tradicí rozchází. Platón se tedy musel ocitnout v konfliktu s některými
základními elementy helénské kultury. Jako neuznává velké athénské státníky
za pravé vychovatele národa k mravnosti, tak zavrhuje i celou uměleckou
a literární minulost a její díla, přestože ho jako citlivého umělce a milovníka
všeho krásného jistě muselo stát hodně sebezapření, aby tyto hodnoty opustil
ve prospěch nepodmíněného mravního bud-anebo.35

c/ Platón a jeho vliv
Působení Platónovy filozofie je nedozírné. Prvního obnovení se dočkala

v novoplatónismu, který byl po několik století hlavním filozofickým systémem
pozdní antiky. Ve středověku se stala nejsilnějším spojencem rozvíjející se
křesťanské teologie a filozofie. Zažila opravdovou „renesanci" na počátku
novověku a v současnosti se k ní filozofický zájem obrací znovu.

Platónova Velikost spočívá zvláště v pronikavosti jeho psychologického
pohledu — předjal mnohé poznatky moderní hlubinné psychologie —
a v univerzalitě jeho ducha, jakož i v pevném lidském charakteru, proniknutém
hlubokou vážností.

„Platón je a po všechny časy zůstane zakladatelem idealistické filozofie,
bojovníkem za vládu ducha v životě, zvěstovatelem nepodmíněných mravních
norem pro lidské jednání, a tudíž jedním z největších vychovatelů lidstva."36

Potomkům se Platón jevil již brzy po své smrti jako zjasněná postava mudrce,
který v harmonické rovnováze sil usiluje o mravní krásu. Tak ho Aristoteles
oslovuje takto:

„I když ne jako jediný, tak poprvé ze smrtelníků zřetelné ukázal
svým životem i svým slovem učitele,
že člověk může být spravedlivý a šťastný jen zároveň.
Nyní, když ho smrt umlčela, již nám to nikdo nezvěstuje."37

Goethe o Platónovi napsal: „Platón je ve vztahu ke světu jako blažený duch,
kterému se zachtělo na nějakou dobu se v něm ubytovat... Proniká do hloubek,
spíše aby je naplnil svou bytostí, než aby je probádal. Tíhne k výšinám s touhou,
že se opět bude podílet na svém původu. Všechno, co říká, se vztahuje
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k věčnému celku dobra, pravdy, krásy a touhu po něm chce probudit v každé
hrudi."38

To je ovšem poněkud idealizovaný Platón, pojatý příliš jako „Oly mpan", který
se vznáší nad věcmi. Jeho obraz nám však ukazuje spíše „hluboce vážnou tvář,
ve které zanechal své stopy život plný bojů"39.

IV. Aristoteles
1. Aristotelův život

Platónův největší žák a odpůrce pocházel z rodiny lékařů. Narodil se r. 384
př. n. 1. ve Stageiře v Thrákii, dnešním severním Řecku. Jako mladík přišel do
Athén a po 20 let by l žákem Platónovy Akademie. Zdá se, že již tehdy mezi téměř
šedesátiletým Platónem a jeho o více než čtyřicet let mladším geniálním žákem
vy vstaly, jak při střetnutí dvou géniů lze očekávat, určité názorové neshody.40

Po Platónově smrtí žil Aristoteles po nějaký čas v Malé Asii na dvoře
někdejšího svého spolužáka, který se tam zatím stal diktátorem, a oženil se
s jeho adoptivní dcerou. Filip, král makedonský, který násilně sjednotil Řecko,
ho povolal na svůj dvůr, aby převzal výchovu jeho syna Alexandra, později
zvaného Veliký.

Když se Alexander ujal vlády, vrátil se Aristoteles do Athén a otevřel zde
vlastní filozofickou školu, zvanou Lykeion (lyceum). V Athénách rozvinul
rozsáhlou badatelskou a pedagogickou činnost. Kromě vlastního majetku měl
pravděpodobně k dispozici rozsáhlé prostředky, které dostal od Alexandra.
Aristoteles si založil velkou soukromou knihovnu a přírodovědeckou sbírku
rostlin a zvířat z celého tehdy známého světa. Alexander prý svým zahrad-
níkům, lovcům a rybářům přikázal, aby Aristotelovi zaslali vzorky všech
vyskytujících se druhů rostlin a živočichů. Za účelem srovnání pořídil Aristo-
teles také sbírku všech známých státních ústav, celkem 158.

Ke konci dvanáctého roku vedení své školy se Aristoteles ocitl v politických
nesnázích, protože se jednak pokazil jeho vztah k Alexandrovi, jednak na něj
jako na Alexandrova přítele a zastánce makedonské politiky, která Athény
připravila o svobodu, silně nevrazili jeho spoluobčané. Po náhlé smrti Alexan-
drově se hněv proti „makedonské" straně vybil náhlým výbuchem. Aristoteles
byl stejně jako Sokrates obžalován z bezbožnosti, vyhnul se však hrozícímu
rozsudku smrti útěkem, aby, jak řekl, neposkytl Athéňanům podruhé příle-
žitost prohřešit se proti filozofii. V následujícím roce 322 př. n. 1. zemřel
v osamění v exilu. Není to nic nového, že stát své nejlepší muže posílá do
vyhnanství.

2. Aristotelovo životní dílo

Učenci starověku znali několik set Aristotelových spisů. Jako učitel
přednášel pro malý kroužek pokročilých žáků, ale měl i populárnější
přednášky pro širší okruh posluchačů. Také část jeho spisů byla způsobem
svého podání určena pro tento širší okruh, ostatní však byly čistě odborně
vědecké a používaly se ve škole. Z prvních spisů, které byly ve starověku
stavěny po bok Platónových dialogů, se nezachoval žádný. Z odborných spisů
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se zachovala jen část, nicméně ještě stále tak rozsáhlá a mnohostranná, že
podává představu o šíři a velikosti celého jeho díla. Tyto spisy jsou z větší části
jen chatrně uspořádány, obtížně se čtou, a nejsou proto vhodné pro delší
doslovné citace jako spisy Platónovy.

Seřazení dochovaných spisů podle doby vzniku není možné. Proto jsou poté,
co byly obtížnou badatelskou prací odděleny pravé od nepravých, členěny podle
obsahu do těchto skupin:41

I. Spisy o logice: Kategorie, dvoje Analytiky (nauka o soudu a o důkazu),
Topiky (Aristotelova „dialektika"). — Tyto spisy byly již ve starověku shrnuty
pod názvem „Organon", tj. „nástroj" (totiž nástroj k správnému, filozofickému
myšlení).
II. Spisy přírodovědné: Fyzika (8 knih), O nebi, O vzniku a zániku, Meteoro-
logie. O živých bytostech pojednává několik spisů: O duši, O zkoumání
živočichů, O částech živočichů, O chůzi živočichů, O vzniku živočichů.
III. Spisy metafyzické. Pod tímto názvem uspořádal antický vydavatel spisy
pojednávající o obecných příčinách věcí. V jeho souborném vydání byly
zařazeny po spisech přírodovědných, tj. po spisech o věcech fyzických, řecky:
meta ta fysika. Toto čistě vnější označení bylo v průběhu filozofického vývoje
v pozdní antice vyloženo jako „to, co přesahuje přírodu (fysis)", neboli „to, co
je za přírodou". Od té doby se metafyzikou míní filozofická disciplina, která se
snaží poznat nikoliv jednotlivé věci, nýbrž věci co do jejich bytí, „jsoucno
jakožto jsoucno".
IV. Spisy etické, 10 knih tzv. Etiky Nikomachovy, nazvané podle Aristotelova
syna Nikomacha, který ji po smrti svého otce vydal.
V. Spisy politické. 8 knih.
VI. Spisy o literatuře a rétorice. 3 knihy o řečnictví, jedna o básnictví. —

Je pronikavý rozdíl mezi střízlivým duchem Aristotelovým, usilujícím
o shromaždování, katalogizování všeho, co jest, a o přísně logický důkaz,
a fantazií Platónovou, básnicky okřídlenou, zaměřenou ke kráse a ideám. Stej ný
rozdíl se objeví při srovnání jejich životního díla. Aristoteles je především
vědec. Je jím ovšem v širokém slova smyslu: jeho badatelské úsilí zahrnuje
všechny oblasti vědeckého poznání, ale i on nalézá nad shromaždováním
a popisem faktů korunu vědění v poznání filozofickém, které všechna fakta
uspořádává podle jednotných principů. Jeho dílo představuje duchovní dobytí
světa, které není o nic méně velkolepé a pro dějiny lidstva závažné než vítězství
jeho žáka, dobyvatele Alexandra.

3. Logika
Aristoteles založil logiku jako vědu ve vlastním smyslu slova. Název logika

je odvozen od slova „logos". Aristoteles sám ještě toto označení nezná, používá
výrazu „analytika" aj. Logika je nauka o správném myšlení, přesněji o formách
a metodách (tedy ne o obsahu) správného myšlení. Nemůže ukázat, co musíme
myslet, nýbrž jen, jak musíme v myšlení postupovat, abychom, vycházejíce od
něčeho daného, dospěli ke správným výsledkům. To odlišuje logiku jako
formální védu od věd reálných. Od psychologie, která se také zabývá lidským
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myšlením, se odlišuje tím, že neučí, jak myšlení skutečně probíhá, nýbrž jak
probíhat má, aby vedlo k vědeckým poznatkům.42 Je jasné, že logika patří
k nejabstraktnějším, a tím i k nejobtížnějším oborům filozofie. Její nejdůleži-
tější elementy (když obměníme pořadí, ve kterém je uvádí Aristoteles), jsou
tyto:

a/ Pojem

Naše rozumové myšlení se děje v pojmech. Správné může být naše myšlení
jen tehdy, když pracuje se správnými pojmy. Jak získáme jasné pojmy, které lze
použít pro vědecké myšlení? Definicí.

Ke každé definici patří dvě části. Definice musí předně zařadit definovaný
předmět do třídy, jejíž obecné znaky souhlasí se znaky definovaného předmětu:
Co je člověk? Člověk je živočich. Na druhé straně musí udat, čím se tento
předmět odlišuje od ostatních předmětů stejné třídy: Člověk je živočich
rozumný (nebo mluvící nebo potřebující nástroje, anebo v čem jiném chceme
vidět specifický rozdíl). Definice tedy obsahuje znak oddělující, rozlišující
a znak spojující, společný (popř. více znaků).

Existují pojmy vyšší a nižší obecnosti. Živočich je např. obecnější pojem než
člověk nebo pes, protože se kromě nich vyskytují ještě další živočichové.
Vyjdeme-li od pojmu, který má vyšší obecnost (rodový pojem), můžeme přibí-
ráním stále dalších „specifických rozdílů" sestoupit k užším pojmům (druhový
pojem) a od těch dále k pojmům, které jsou tak úzké, že je již nelze štěpit do
dalších podskupin, protože se týkají již pouze jednotlivin: živočich — savec —
pes — jezevčík — jezevčí plemeno — hnědý dlouhosrstý jezevčík — „tento"
hnědý dlouhosrstý jezevčík. Největší důraz klade Aristotelova nauka na to, aby
se sestup od obecného k zvláštnímu a vzestup od zvláštního k obecnému
odehrával ve správném pořadí, v postupných krocích, které nevynechají žádný
člen.

b/ Kategorie

Tento výraz byl zaveden Aristotelem. Aristoteles zvolí nejprve namátkou
pojem a zkoumá, zda jej lze či nelze odvodit z nadřazených rodových pojmů.
Tímto postupem dospívá k deseti kategoriím, o nichž soudí, že již nemají žádný
společný nadřazený pojem, že jsou pojmy původními a základními pro všechny
pojmy ostatní. Tyto kategorie vyznačují jakoby různá možná hlediska, z nichž
se lze vůbec na věc dívat.

Toto je deset Aristotelových kategorií: substance, kvantita (množství), kvalita
(vlastnost), relace (vztah), kde, kdy, poloha, mít, činit, trpět.

V pozdějších spisech Aristoteles při výčtech ještě některé kategorie vypouští.
Také pro něj nemají všechny stejnou hodnotu. První čtyři jsou nejdůležitější,
mezi nimi však především substance. Je jasné, že se o tyto otázky lze přít. To
se také v hojné míře dělo a budeme se tím ještě zabývat.
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c/ Soud
Pojmy spojujeme ve věty neboli soudy (v logickém, nikoli snad v právním

smyslu). V každém soudu jsou spojeny (nejméně) dva pojmy. Subjektem se
nazývá ten pojem, o kterém se něco vypovídá. Predikátem se nazývá výpověd,
která se činí o subjektu. (Vidíme, že se toto všechno opírá především o stavbu
— řeckého! —jazyka.)

Aristoteles se pokouší rozdělit soudy do různých tříd. Odlišuje kladné
soudy: „Tento karafiát je červený" odzáporných: „Tento karafiát není červený".
Dále odlišuje obecné soudy: „Všechny karafiáty vadnou" — od částečných:
„Některé karafiáty nevoní" — a od jedinečných: „Tento karafiát je žlutý".
Nakonec odlišuje soudy, které prostě vypovídají, co je: „Tento karafiát kvete"
— od takových, které vypovídají, že něco nutně je: „Tento karafiát musí dnes
rozkvést" — a od soudů, které vypovídají pouhou možnost: „Tento karafiát
dnes možná rozkvete".

d/ Úsudek
Soudy spojujeme v úsudky. Nauka o úsudku je jádrem Aristotelovy logiky.

Myšlení se podle Aristotela vždy odehrává v úsudcích. Úsudek je „řeč, ve které
z určitých předpokladů vychází něco nového".43 Je to odvození (nového) soudu
z jiných soudů. Sestává vždy z předpokladů (premis) a závěru (konkluze)
z nich vyvozeného.

V centru nauky o úsudku stojí tzv. sylogismus. Skládá se ze tří částí:
z (obecné) věty horní: „Všichni lidé jsou smrtelní", z (speciální) věty dolní:
„Sokrates je člověk". To jsou premisy. Závěr: „Tedy (také) Sokrates je
smrtelný". Aristoteles sestavil více základních tvarů (figur) takových úsudku.
S kritickou reakcí čtenáře souhlasíme v tom smyslu, že slabina této sy logistické
figury tkví v tom, že se vlastně již v horní větě předpokládáte, co má vyjít teprve
v závěru (Sokrates je smrtelný). Kdyby totiž Sokrates nebyl smrtelný, pak by
horní věta „Všichni lidé jsou smrtelní" nebyla v uvedené obecnosti správná.

e/ Důkaz
Úsudky se spojují v důkazy. Důkaz je (logicky) nutné odvození jedné věty

z jiných vět prostřednictvím postupných úsudků. To, z čeho má být nějaké
tvrzení dokázáno, musí být ovšem samo již zajištěno. Musí být dokazatelné
z nadřazených vět. Pokračujeme-li takto, nutně narazíme na určitou mez, na
věty nejobecnějšího charakteru, které již dále dokazovat nelze. Podle Aristotela
je náš rozum schopen bezprostředního a neomylného uchopení takových vět.
Nejvyšší z nich je zásada sporu: „To, co je, nemůže zároveň a v témže ohledu
nebýt." Tím je formulována první ze čtyř zásad myšlení (Aristotelova formulace
zní: „Totéž nemůže jednomu a témuž v témže ohledu příslušet a zároveň nepřís-
lušet"). Ostatní tři principy, které byly během vývoje filozofie zformulovány
teprve později, jsou zásada identity (A = A), zásada vyloučeného třetího
(„Mezi bytím a nebytím téže výslovné věcné souvislosti není nic třetího") a
zásada dostatečného původu.

132

f/ Indukce

Aristoteles jako přírodovědec věděl, že odvozování zvláštního z obecného
pouze prostřednictvím takových důkazů nám nikdy nemůže poskytnout dosta-
tečné poznání. V praxi musíme jít zpravidla cestou právě opačnou, totiž vyjít
od jednotlivých pozorování a tím, že je porovnáváme a shrnujeme, dospíváme
postupně k obecným závěrům. Aristoteles proto probírá i tuto cestu — indukci.

Indukce je postup, kterým větu nevyvozujeme teoreticky z věty obecnější
(tzv. dedukce), ale dokazujeme ji tím, že se její faktická platnost vykáže na co
možná mnoha jednotlivých případech, které pod ni spadají. Např. věta „Kovy
jsou těžší než voda" může být dokázána tím, že postupně ukážeme: „Zlato je
těžší než voda", „Stříbro je těžší než voda", „Železo je těžší než voda" atd.
Nepodmíněné jistoty ovšem tímto způsobem nikdy nedosáhneme. Nebot i když
vyzkoušíme všechny známé kovy, mohl by přece jen být objeven kov, který by
se choval jinak. A skutečně mohla naše věta platit jen do té doby, dokud nebyl
v draslíku objeven kov, který je lehčí než voda.44 I když pomocí indukce nepře-
kročíme větší nebo menší pravděpodobnost, přece jen zůstává nepostrada-
telnou vědeckou metodou.

I Aristoteles ovšem věděl, že je nemožné uchopit všechny myslitelné
jednotlivé případy v pozorování a tím důsledně dokázat větu induktivní cestou.
Hledá proto cestu, jak indukci zajistit vyšší stupeň jistoty a nalézá ji v tom, že
u dané věty vždy zkoumá, kolik učenců před ním ji považovalo za správnou
a jaká autorita jim přísluší. Tento postup má ovšem svou mez, nebot všichni
učenci se mohou shodovat, a přece se mýlit. Aristoteles tuto mez opakovaně
překračoval.

Rozumí se samo sebou, že indukce jako metoda přírodovědeckého zkoumání
má význam jen pro toho, kdo zkušenosti, tedy faktickému smyslovému
vnímání, důvěřuje. Aristoteles, jak lze očekávat od badatele, který směřuje
k láskyplnému zahloubání do jednotlivých věcí, bere také — na rozdíl od
Platóna — schopnost smyslů skýtat správné poznatky výslovně v ochranu.45

Říká dokonce, že smysly jako takové nás nikdy neklamou, že všechen omyl
pochází jen z chybného myšlenkového podřazování a spojování dat
poskytovaných smysly; odtud také chápeme důraz, který musí Aristoteles klást
právě na správné myšlení, totiž na logiku.

4. Metafyzika

a/ Jednotlivé a obecné

Co je vlastně skutečné? Jednotlivé anebo obecné? Platón řekl: Skutečnost
náleží pouze obecným idejím, jednotliviny jsou jen nedokonalé, z nich
odvozené napodobeniny. Aristoteles s Platónem nesouhlasí. Obecné podle něho
není ideální, v jakémsi jiném světě jsoucí předobraz. Když vypovídáme obecné,
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je to v podstatě možné vždy jen o jednotlivinách, existujících v prostoru a čase:
k nim se vztahují všechny naše soudy. Ovšem Aristoteles nejde tak daleko jako
ti myslitelé, kteří v pozdním středověku bojovali s Platónovou pozicí jakožto
„nominalisté". Podle nich jsou obecné pojmy výlučně jen v našich hlavách, jsou
na základě určité podobnosti získány abstrakcí z jednotlivin. Naproti tomu
Aristoteles je se svým Mistrem zajedno v tom, že v obecnu uchopujeme něco
z bytnosti (esence) jsoucna: Když na základě vnímání mnoha podobných a nikdy
stejných jednotlivců vytvoříme pojem člověka, nezískáme tím pouze pomocný
prostředek, který nám umožní orientovat se v nepřehledné rozmanitosti jednot-
livin, naopak, uchopujeme tím to, co je jednotlivinám společné, bytnost
(esenci), která je v jednotlivých bytostech a jednotlivinách ztělesněna. Platón
i Aristoteles jsou oba přesvědčeni, že mezi jsoucnem a naším poznáním je
kongruence, že naše poznání a řeč jsou s to uchopit, obrážet strukturu jsoucna:
že logika a ontologie se takřka kryjí nebo zeje lze k sobě nepochybně přiřadit.

Až budeme sledovat filozofii křestanského středověku, uvidíme, že se tento
problém znovu vynořuje a je řešen daleko radikálněji.

b/ Látka a forma
Aristoteles však vidí, právě tak jako viděl Platón, že bezpočetné „stromy"

pomíjejí, zatímco „strom" jako obecnina je střídáním jednotlivých jevů
nedotčen, že trvá dále. Chceme-li mít nějaké jisté vědění, pak se nesmí týkat
— nahodilých a proměnlivých —jednotlivých jevů, nýbrž jen toho, co je nutné
a neproměnlivé . Toto neproměnlivé nalézá Aristoteles ve formách (pro které ale
také z části používá Platónem užívaný pojem „eidos" = idea).

Aby bylo možné mluvit o formě, je třeba předopokládat něco, co je
formováno, čemu je forma vtištěna. To, co je zcela nezformované a neurčené,
na čem se formy jeví, nazývá Aristoteles „látkou" neboli „matérií". Látka vzata
sama o sobě, když necháme stranou všechny formy, nemá žádnou skutečnost.
Protože však je s to stávat se díky utvářejícím formám skutečnou, má možnost.
Formy, protože dopomáhají látce ke skutečnosti, jsou nejenom (jako Platónovy
ideje) věčnými pravzory věcí, nýbrž zároveň i jejím cílem a silou, která nezfor-
movanou látku přivádí ke skutečnosti.

Aristotelova látka ovšem není něčím čistě pasivním, co teprve působením
formy získává skutečnost. Aristoteles totiž učí, že látka klade formujícím silám
odpor. Z toho je zřejmé, že všechno vzniklé je nedokonalé a že vývoj přírody
se děje jen v postupných krocích od nižších forem k vyšším. Tím se látka více
nebo méně stává druhým působícím principem Aristotelovy metafyziky.

Rozporný výklad o látce obsahuje jednu z nejasností celého systému. Jednu
závažnou námitku si totiž nesmíme zakrývat: Poté, co Aristoteles o sobě jsoucí
obecné ideje ze svého systému rozhodně vypudil, nechává je opět vstoupit
zadními vrátky zpět, nebot jeho formy jsou od Platónových idejí téměř
k nerozeznání.
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c/ Čtyři příčiny jsoucna

O látce (řecky hýle) a formě (řecky morfé) Aristoteles pojednává v rámci
úvahy, která rozhodujícím způsobem určila celou evropskou filozofii: v nauce
o čtyřech příčinách jsoucna. Jsou to — nazvány vžitou latinskou terminologií
scholastické filozofie středověku: 1. causa materialis, látka (např. stříbro,
z něhož je zhotovena obětní miska); 2. causa formalis, forma, v našem případě
vlastní forma misky; 3. causa efficiens, příčina působící (stříbrník, který
misku vytvořil); 4. causa finalis, to, kvůli čemu byla miska vytvořena, neboli
účel (určení misky pro obětní obřad). Na toto dělení navazuje mj. Schopenhauer
ve svém pojedání „O čtverém kořenu věty o dostatečném důvodu".

d/ Teologie

Tam, kde se stýkají forma a látka, vzniká pohyb. Nebot nejenom že na látku
působí formující síly, nýbrž látka podle své přirozenosti dokonce touží po
formách jako po dobru a něčem božském. Protože forma a látka na sebe působí
od věčnosti, je i pohyb bez konce. Protože ale pohyb vždy vyžaduje pohybující
a pohybované, musel popud jednou vyjít z pohybujícího, které samo není
pohybováno. Takovým pohybujícím může být jen čirá forma bez látky. Čirá
forma je však zcela dokonalá. Zcela dokonalá může být ale jen jedna věc. Tak
Aristoteles dospívá k božství, které je čiré myšlení, čirý duch. Bůh myslí jen
to, co je nějvyšší a nejdokonalejší, a protože sám je dokonalý, myslí sebe sama.
Jeden kritik říká o tomto Aristotelově bohu: „Je nepolepšitelně dokonalý,
nemůže proto po ničem toužit, proto také nic nečiní... Jeho jediným zaměst-
náním je nazírat sebe sama. Nebohý aristotelský bůh! Je to ,roi fainéant",
nečinný král — ,Král panuje, ale nevládne'. Žádný div, že Britové Aristotela
tolik milují, jeho bůh je zřejmě vytvořen podle jejich krále."46

5. Příroda

a/ Fyzika

Aristotelovy přednášky s tímto názvem jsou zčásti spíše metafyzikou než
fyzikou, zčásti v každém případě fyzikou teoretickou. Zabývají se nejobec-
nějšími základními pojmy fyziky: prostorem, časem, látkou, příčinou,
pohybem. Načrtávají obraz vesmíru, který zde přecházíme. Mnoho místa
v přírodovědeckých spisech zaujímá výčet názorů Aristotelových předchůdců
a jejich kritika. Zde Aristoteles často postupuje nespravedlivě. Nicméně
vděčíme těmto pasážím za podstatnou část našich poznatků o učení těchto
mužů.

Vyjímáme z fyziky jen jednu základní myšlenku, která je pro pozdější
výklady přírody nejzávažnější: Pozorování přírody nám všude ukazuje podivu-
hodnou účelnost. Ód největšího k nejmenšímu je všechno účelně uspořádáno.
Nic, co se děje pravidelně, nemůže být vyloženo z náhody, a proto je
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všeobecnou účelnost přírody nutno vysvětlit tak, že vlastní důvod věcí spočívá
v jejich posledních příčinách, v jejich účelovém určení. Toto vysvětlení přírody
se nazývá teleologickým.

b/ Stupňovitá říše živých bytostí

Zda Aristoteles napsal vědecké dílo o rostlinách, není jisté. Jisté je, že se
botanikou zabýval. V každém případě je zakladatelm (systematické
a srovnávací) zoologie (nauky o živočiších). Všechno živé má schopnost
pohybovat samo sebe. Protože k pohybu, jak bylo vyloženo v metafyzice, může
dojít jen tam, kde kromě pohybovaného je i pohybující, musí to, co se samo
pohybuje, obsahovat v sobě jak pohybované, tak pohybující. Pohybované je tělo,
pohybující je duše. Vztah těla a duše je týž jako mezi látkou a formou — tělo
je látka, duše je forma. Duši, která pohybuje a formuje tělo, Aristoteles nazývá
dodnes hojně používaným slovem entelechie.

Jako je forma účelem látky, tak je duše účelem těla a tělo je nástrojem (řecky
organon) duše. Odtud pocházejí pojmy orgán, organismus, organický, které
poprvé razil Aristoteles.47

Nejnižším stupněm organična jsou rostliny. Jejich životní funkce je výživa
a rozmnožování. U živočichů přistupuje schopnost smyslového vnímání
a změna místa, u člověka navíc ještě schopnost myslet. Jsou tedy tři druhy duše,
vyživující neboli rostlinná, smyslově vnímající neboli živočišná a myslící neboli
lidská. Vyšší duše nemůže být bez nižší. Tak stará je nauka o „vrstvách"
osobnosti, která se navrací v nejnovější psychologii!

Přecházíme jednotlivé výsledky Aristotelova zoologického zkoumání. Jsou
přirozeně zčásti nesprávné a nepřesné, což lze pochopit z nerozvinutých
pozorovacích metod a úplného nedostatku přístrojů v tehdejší době. Na druhé
straně jde o základní nové a správné poznatky, jako např. v oblasti embryologie.
Ve svém celku tvoří Aristotelovy poznatky základ všech dalších prací v této
vědě, což j e výkon, který by sám stačil k tomu, aby zaj istil badateli trvalou slávu.
V Aristotelově díle představují ovšem pouze malou část.

6. Antropologie, etika a politika

a/ Člověk
Svými tělesnými funkcemi a nižšími duševními činnostmi se člověk řadí

k ostatním živým bytostem. Ale i tyto funkce jsou přizpůsobeny jeho vyššímu
určení. Ruce, orgány řeči, vzpřímená chůze, velikost mozku k tomu poukazují.
K nižším duševním činnostem však přistupuje duch (nús).

Bylo již řečeno, že Aristoteles důvěřuje smyslovému vnímání. Avšak
jednotlivé smysly nás zpravují vždy jen o vlastnostech věcí, ke kterým se
speciálně vztahují: oko o barvách, ucho o zvucích atd. Spojení dat, která
poskytují jednotlivé smysly, jednotný obraz skutečnosti, je dílem zvláštního
smyslu, který je nadřazen jednotlivým smyslům, tzv. „společného smyslu".
Jeho sídlo Aristoteles klade do srdce.

Duch je nesmrtelný a nezaniká s tělem. Jak ale čistý duch existuje před
narozením a po smrti a jakým způsobem se v živém člověku spojuje s nižšími
funkcemi v jednotu osobnosti, o tom se Aristoteles nevyslovil.48

b/ Zdatnost (ctnost)

Aristoteles, stejně jako kterýkoliv jiný Řek, nepochybuje o tom, že pro
člověkaje nejvyšším dobrem blaženost. Dokonalost každého živočicha spočívá
v dokonalém rozvinutí činnosti, která je mu vlastní. Protože člověk je
především bytostí rozumovou, je pro něj dokonalostí nejvyšší rozvinutí této
bytostné povahy. V tom spočívá lidská zdatnost (ctnost). Podle dvojí přiroze-
nosti člověka rozlišuj e Aristoteles dva druhy zdatností. Etické zdatnosti (ctnosti)
spočívají ve vládě rozumu nad smyslovými pudy. Dianoetické zdatnosti
spočívají ve vystupňování a zdokonalení samého rozumu. Tyto druhé zdatnosti
jsou tedy pro Aristotela vyšší.

c/ Stát

Člověk je zóon politikon, živá bytost společenská (politická). K udržení
a zdokonalení života potřebuje společenství s jinými takovými živými bytostmi.
Jako pro Platóna je i pro Aristotela mravní společenství občanů v dobrém státě,
založeném na zákoně a zdatnosti (ctnosti), nejvyšší a vlastní formou mravnosti.
Politika není nic jiného než užitá etika. Zkoumání etické zdatnosti (ctnosti) je
pouze předstupněm a teoretickou částí etiky, nauka o státu je její částí užitou
a praktickou.

I Aristoteles podává jak kritiku stávajících a možných ústav, tak i popis
ideálního státu. Ústavy rozlišuje tradičním způsobem podle počtu
vládnoucích: Monarchie je vláda jednotlivce, aristokracie vláda několika,
„políteiá" vláda mnoha. Jejich zvrhlými protějšky jsou tyranie, oligarchie
a demokracie. Z těch tří forem nedává žádné nepodmíněnou přednost, nýbrž
konstatuje, že ústava se musí řídit podle konkrétních potřeb příslušného národa
v příslušné době. To se ponejvíce děje zdravým míšením forem, při čemž jako
nejvýhodnější se doporučuje mísit aristokratické a demokratické elementy tak,
aby střední stav tvořil těžiště státu. Tím má být nejlépe zajištěna stabilita
a ochrana proti extrémům.

Svou nauku o ideálním státě Aristoteles nedokončil. Platónovi se podobá
v tom, že si umí ideální stát představit jen v prostorově omezených poměrech
řeckého městského státu. Jiné možnosti nebere vůbec v úvahu. Zřejmě v tomto
neporozuměl dobovým příznakům, které poukazovaly k vytvoření velkých
říší, a v hloubi duše, přes své stranění makedonským králům, lpěl na státní
formě řecké minulosti. Otroctví se mu ostatně jevilo jako dané od přírody, tak
jako všem jeho krajanům. Manželství, rodinu a obec hodnotí velmi vysoko.
Ukazuje, že Platónův požadavek obětovat manželství a soukromé vlastnictví
statuje nejenom neproveditelný, nýbrž nesprávně považuje stát za jednotnou
bytost tvořenou jednotlivými lidmi, zatímco ve skutečnosti musí být státní
společenství celek rozčleněný do dílčích společenství.
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7. Kritika a hodnocení

Část kritiky byla již uvedena při výkladu. Aristotelovi chybí strhující
výmluvnost a smělý myšlenkový vzlet Platónův. Ale jeho nauka tvoří svou
klidnou střízlivostí, svým poněkud suchým způsobem registrace všeho, co
jest, nutnou a ozdravující protiváhu vůči Platónovi.

Hodnotu logiky Aristoteles patrně přecenil. Lze pochybovat o tom, zda lze
s figurami myšlení, které stanovil, nějak pracovat. Ale možná tak soudíme jen
proto, že se nám základní pojmy, které vytvořil jako první, staly během
dlouhého užívání samozřejmými. Faktem zůstává, že položil základy této
vědy.

Přírodovědecké spisy obsahují mnoho omylů, např. v astronomii. Je však
třeba uvážit, že se Aristoteles ve většině oblastí pohyboval na zcela panenské
půdě a že prostředky pozorování, které měl k dispozici, byly z dnešního
hlediska nuzné. Musel „časová pozorování provádět bez hodin, srovnávání
teploty bez teploměru, astronomická pozorování bez dalekohledu, meteorolo-
gická bez barometru".49 Že experimentální zkoumání přírody u Řeků ve
srovnání s vysokou úrovní spekulativní filozofie zjevně zaostávalo, souvisí se
zvláštností antického společenského uspořádání, v němž opovrhovanou
tělesnou práci vykonávali výhradně otroci, a vzdělanci sotva přišli do styku
s technickým a výrobním procesem. Nepříznivé společenské podmínky dávají
nakonec Aristotelovým výkonům tím více vyniknout. Poprvé shromáždil
takřka nepřeberné množství faktů a předběžně je uspořádal. Staletí z něho
čerpala své vědění, a to do té míry, že téměř zapomněla přímé pozorování
přírody. Žila z něho celá středověká filozofie. Jeho spisy, přeložené do syrštiny,
arabštiny, hebrejštiny a nakonec latiny, byly považovány za neomylné. Kritické
námitky nemohou velikost jeho díla snížit.

V německé filozofii lze pozorovat sklon dávat před Aristotelem přednost
Platónovi. V anglosaském světě je záliba v Aristotelovi větší. Po celá staletí by ly
na předních anglických univerzitách Aristotelova etika a politika stavěny nade
všechno ostatní. Není snadné říci, nakolik střízlivý, skeptický, realistický
způsob Aristotelův obzvláště vyhovoval anglickému charakteru a naopak jakou
měrou byla asi povaha anglického ducha Aristotelem spoluformována. Jaká
vážnost byla Aristotelovi prokazována ve středověku, plyne z textu Dantovy
Božské komedie:50

„A pohlédnuv pak zase v místa jiná,
spatřil jsem mistra vědců všech a pána
ve sboru těch, jež vede moudrost činná, !

kde pocta všech mu bývá zjevována.
Tam Sokrates a Platón čestná místa
po jeho boku mají ponechána."
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V. Sokratovské, platónské a aristotelské školy

Když králové staví, mají vozkové co dělat. Ke každému ze tří velkých Řeků
se připojily rozmanité školy. Pro zkoumání antických duchovních dějin je jejich
znalost nutná. Nám stačí, když kvůli úplnosti podáme jejich výčet.

1. Sokratovské školy

Vedle školy Platóna, který předčil všechny Sokratovy žáky, jsou rozlišovány
tři školy.
a/ Megarská škola, založená Eukleidem z Megary (nezaměňovat se
stejnojmenným matematikem). Spojuje eleatské myšlenky (Parmenida) se
Sokratovými.
b/ Kyrénská škola, založená Aristippem z Kyrény v severní Africe. U něho na
místo zdatnosti (ctnosti) a dokonalosti jako životní cil nastupuje slast, a sice
požitek okamžiku, poznání se stává prostředkem životního umění, jak v životě
získat co možná nejvíce požitku.
c/ Kynická škola, založená Antisthenem. Jejím klíčovým heslem je „apatie",
indiferentnost. Kynikové nevykonávali žádné povolání, byli proto chudí,
k čemuž byli lhostejní právě tak jako vůči ostatním běžným hodnotám, např.
i vůči lásce k vlasti. Byli proto světoobčany, kosmopolity. Opovrhovali
uměním, vědou a pojmovou spekulací. Všechno v kynickém učení je jedno-
duché. Říkali tak jako později Schopenhauer, že u člověka nejde o to, co má —
proto si málo vážili bohatství, úřadu a poct, státu a všech ostatních vnějších
statků — nýbrž o to, čím je, co si duchovně osvojil.

Nejslavnější kynik byl Diogenés ze Sinópy, žák Antisthenův a současník
Alexandra Velikého. Vypráví se o něm mj. anekdota, že když mu světovládce
Alexander nabídl splnit libovolné přání, odpověděl prý: „Ustup mi trochu ze
slunce!" Načež prý Alexander řekl: „Kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych
být Diogenem." Diogenés žil v sudu nebo psí boudě a jediným jeho majetkem
byla miska z dýně k nabírání vody. Když ale viděl, že pes je s to se napít i bez
nádoby, odhodil i tu. Dostal přezdívku „Pes", řecky kyón, od toho možná
pochází jméno celé školy. I naše slovo „cynický" pochází odtud. Připomíná
drsnost a bezostyšnost, s jakou kynikové mluvili do svědomí svým spoluob-
čanům, které dělili do dvou skupin, na moudré a blázny.51

2. Platónikové

Platónova škola byla dále vedena jeho žáky. První Platónův nástupce byl jeho
synovec Speusippos, po kterém následoval Xenokratés. Stará Akademie
navazovala hlavně na Platónovu pozdní filozofii a tu ještě silněji než Platón
spojila s pythagorejskými myšlenkami.

Okolo r. 300 př. n. 1. se Akademie stala hlavním centrem tehdy rozšířené
skeptické filozofie, v posledních stoletích př. n. 1. eklekticismu, počátkem
našeho letopočtu novoplatónismu.
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3. Peripatetici
Podle promenády (řecky peripatos), ve které vyučoval Aristoteles, je jeho

škola nazývána peripatetická.52 Aristotelovi nástupci ve vedeni školy, mezi
nimi Theofrastos, Eudémos a Aristoxenos, se spíš než filozofií zabývali
bádáním v jednotlivých vědách, jmenovitě ve fyzice, matematice a harmonii.

Třetí kapitola

Řecká a římská filozofie po Aristotelovi

Všeobecná charakteristika. Helénismus

Dějinné pozadí třetího jednání našeho dramatu je zcela změněno. Říše
založená Alexandrem Velikým se brzy po jeho smrti rozpadla. Avšak šíření
řecké kultury v zemích Předního východu, které započalo za jeho vlády, dále
pokračovalo. Ve třech velkých státech, které vznikly rozpadem Alexandrovy
říše, tj. v Makedonii, Sýrii a Egyptě, i v početných menších městských státech,
které existovaly vedle nich, se řečtina stala řečí dvora a duchovní elity, řecká,
kultura se stala základem všeobecné vzdělanosti. Stejnou měrou, jakou řecký
charakter působil na životní podmínky a názory neřeckých národů Orientu, byl
i on sám v průběhu tohoto procesu proniknut a formován orientálními
elementy. Řecká kultura tím do značné míry pozbyla národního charakteru
a stala se kosmopolitní kulturou všeho lidstva — lidstvem se tu přirozeně míní
tehdy známý a prozkoumaný svět. Tlito kulturu nazýváme — výrazem, který
ovšem razil teprve v 19. století německý historik Droysen — helénismus.

Athény, zbavené své politické samostatnosti, zůstaly ještě dlouho duchovním
centrem, zvi. pro filozofii. Ze všech zemí helénistického světa se sem scházeli
mužové, aby studovali filozofii na místech, kde vyučovali Sokrates, Platón
a Aristoteles. Vedle Athén vzkvétala nová centra duchovního života, zejména
Alexandrie. Obdobím helénismu rozumíme dobu od smrti Alexandra (takřka
současné se smrtí Aristotelovou) zhruba k počátku letpočtu.

Vzmáhající se moc Říma mezitím v dlouhotrvajících válkách sjednotila
nejprve celou Itálii, pak odstranila kartaginského soupeře a počala dobýváním
řeckých a helénských států ve východní části Středozemního moře vytvářet
mocnou říši, která mělapozději sahat od britských ostrovů až po Afriku a Asii.
V politickém ohledu Řecko jen vyměnijo jednu cizí nadvládu za jinou,
z nadvlády makedonské přešlo pod vládu Římanů. S nepatrnou nadsázkou by
se dalo říci,jže v kulturním ohledu tomu bylo právě naopak, tj. že politicky
podmaněné Řecko, které dosud kulturně vládlo Východu, počalo nyní dobývat
Říma. Jeden Říman, básník Horatius, dal sám této skutečnosti klasicky stručný
výraz. Do Říma byli povoláni řečtí umělci a stavitelé a bohatnoucí Řím počínaly
zdobit chrámy a sloupové síně v řeckém stylu, řecké tragédie a komedie byly_
překládány do latiny a oplodnily velkolepě rozkvétající římskou literaturu —
krátce, řečká vzdělanost ovládla Řím podobně jako helénistický Východ.
A obzvláště to platí pro řeckou filozofii.
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Filozofie, kterou nalézáme v tomto období ohromných světodějných
převratů, se přirozeně velice liší od filozofie klasického věku. Není již nacio-
nálně řecká. Římský duch, který se v ní spojuje s řeckým, jí vtiskl své rysy.
Nebot přestože hlavní systémy tohoto věku byly založeny Reky, rozšířily se
především v Římě, a mezi Římany také nalezly své nejvýznamnější zástupce.
Tím se přesunuly akcenty. Specifičnost starořecké filozofie a kultury bychom
shrnuli, pokud ovšem lze vůbec připustit tak obecný soud o tak rozsáhlé
a mnohotvárné oblasti, asi těmito pojmy:
kosmos jako souhrn uspořádaného celku světa;
logos, všeovládající rozum jako prafenomén světa;
erós, oddanost krásnu, která je uvedena v těsné spojení s mravním dobrem.

Římané byli národ veskrze praktický. To největší, co nám kromě své řeči
a. literatury zanechali, je římské právo a vzor správy státu, propracované s dosud
neznámou dokonalostí. Obě oblasti, od sebe zcela neoddělitelné, mají své
těžiště ve dvou momentech; v mravním jednotlivci a v jeho začlenění do státu
a společnosti.

Ve fijpzqfii.se musel tudíž důraz ještě výrazněji než ve střední periodě řecké
filozofie přesunout od spekulace o přírodě k etice. A proto — zatímco heléni-
stická věda se silně opírala o Aristotela — vlastní filozofie helénisticko-
-římského období navazovala především na Sokrata a Platóna, nebot v jejich
učení se „neřecký" příklon k člověku a k etice projevil do té doby nejsilněji.

V tomto pozdním údobí antické kultury nenalézáme žádného myslitele, jenž
by byl původní tvůrčí silou a všeobjímající genialitou srovnatelný s filozofy
doby rozkvětu. Filozofie možná ztratila na originalitě a hloubce — nikoli na
rozmanitosti, nebot počet soupeřících systémů nebyl malý — avšak získala na
moci a vlivu. Více než umění a náboženství se filozofie stala vládnoucí duchovní
mocností tohoto věku, ba duchovní páteří Římské říše.1 A také jí zůstala,
dokud nakonec nebyla vystřídána rodícím se křestanstvím — které však bylo ve
své dějinně vzniklé podobě touto filozofií opět proniknuto a spoluformováno,
a to v míře, kterou lze sotva přecenit.

Nejvíce místa věnujeme nejvýznamnějšímu a nejvlivnějšímu systému tohoto
údobí, stoické filozofii. Ostatních škol se můžeme dotknout jenom letmo,
nechceme ale žádnou pominout, i když se tím náš výklad stane zčásti pouze
výčtem.

I. Stoikové

1. Zakladatelé a hlavní představitelé

Když dnes chválíme „stoický" klid a mírnost nějakého politika nebo
sportovce, jsme si sotva vědomi toho, že tento výraz se odvozuje od jedné
veřejné budovy v Athénách, stoá poikilé. V této „barevné sloupové síni" totiž
založil Zénón z Kitia na Kypru — nazývaný na rozdíl od svého důvtipného
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jmenovce z Eleje Zénón Stoik — po pohnutém životě vlastní filozofickou školu.
Zénón žil mezi léty 340-260 př. n. 1. Byl pravděpodobně smíšeného řecko-
orientálního původu. Kleanthés a Chrýsippos jsou další dva význační zástupci
stoicismu v jeho počátcích. Které myšlenky od kterého z nich pocházejí, lze
stěží rozhodnout, protože se z nejstarší stoické literatury dochovaly jenom
zlomky.2

Vedle této tzv. starší stoy se rozlišuje střední (hlavní zástupce Poseidónios) a
mladší stoa. Představitelé této mladší jsou již daleko známější než starší
stoikové. Jsou to jmenovitě Říman Seneca, císař Marcus Aurelius a otrok
Epiktétos. Všichni tři žili v prvních dvou stoletích n. 1. „Hovory k sobě" císaře
Aurelia a „Rukovět morálky" otroka Epiktéta podávají základy stoického učení
výraznou a snadno pochopitelnou formou. Oba spisy umožňují dobře a snadno
porozumět stoicismu.

Císař Marcus Aurelius, který přijal stoickou nauku jako dvanáctiletý, jí
zůstal věrný po celý život a řídil se jí nejenom ve svém osobním životě, ale i ve
svém státnickém jednání. Stoické zdatnosti (ctnosti) odvahy, pevnosti a věrnosti
povinnostem se u něho spojují v opravdovou vladařskou velikost. Stěží
nalezneme v dějinách ještě jednu takovou podívanou, kdy by tak velká moc byla
vykonávána s takovou mírou sebeovládání a sebezapření. „Asie, Evropa —
kouty světa; celý oceán — kapka ve veškerenstvu! Athos — nepatrná nrouda
v celku světa; celá přítomnost — okamžik ve věčnosti!" Vládce, který mohl toto
zvolat, měl výši stanoviska a šíři rozhledu, které ho uchránily před omezeností
a jednostranností každého druhu a umožnily mu odolat svodům panovačnosti
a césarského bludu, libovůle, mrhání a změkčilosti a vést si tak odpovědně, jak
toho byli schopni jen málokteří jeho předchůdci a následovníci v úřadě.
Pohrdaje nádherou a pohodlností, zahalen v prostém vojenském plášti, strávil
svůj život ve vojenských táborech svých legií při plnění povinností a v péči
o říši.

2. Charakter a stavba stoického systému

Stoická filozofie, alespoň ve své nejdůležitější části, v etice, se těsně přimyká
k sokratovské škole kyniků. Zmírňuje ovšem četné přepjatosti starého
kynismu, což vytvořilo předpoklady pro širší přijetí jejich nauk, a přiznává
daleko důležitější místo vědění. Obojí — návaznost na kyniky i jejich
překonání — je patrno již v životě samotného Zénóna, který se nejprve
v Athénách těsně přimkl ke kynikovi jménem Kratés (o němž se vypravují
podobné anekdoty jako o Diogénovi v sudě), po nějaké době ale poznal, že toto
učení samo nemůže poskytnout obecný životní program; začal proto studovat
další filozofy a nakonec založil svou vlastní školu, ve které se kynicka nauka
spojuje s učením jiných filozofů, např. Hérakleita. Zénón také, což se traduje
i o jiných stoicích, odešel dobrovolně ze života.

Stoikové dělí svůj systém způsobem, který zůstal po dlouhou dobu
směrodatný: na logiku, fyziku a etiku. Nejvyšší místo přitom zaujímá
Logika a fyzika tvoří předstupně k ní.
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V logice stolkové stavěli na základech vytvořených Aristotelem. Rozdělují ji
na rétoriku, tj. umění mluvit sám (monologicky), a dialektiku, tj. umění mluvit
a myslet s ostatními, společně (dialogicky). Pokud jde o otázku, zda skutečnost
přísluší jednotlivému n e b o obecnému, stojí zcela na stanovisku Aristotelové.
Z toho, že jedinou skutečností jsou jednotlivé objekty, usuzují ještě důsledněji
než on, že poznání musí vycházet z vnímání jednotlivého, ze zkušenosti. Jsou
proto empiriky. Duch je při narození nepopsanou tabulí („tabula rasa"), do níž
teprve zkušenost vnáší obsahy představ. Deset kategorií Aristotelových
redukují stoikové na čtyři.

Stoickou fyziku charakterizujeme pouze heslovitě. Za prvé je materialistická.
Existuje jenom to, co je tělesné, zčásti s hrubými, zčásti s jemnějšími vlast-
nostmi. Za druhé je monistická. Nezná dva nebo více posledních principů,
nýbrž jenom jeden. Za třetí učí, využívajíc Hérakleitovy nauky o praohni,
přísnou zákonitost, která je celku světa vlastní (imanentní). Formující sílu
působící zevnitř (tedy nikoliv vnější vůči látce) nazývají logos, nús, duše,
nutnost, prozřetelnost nebo také bůh (Zeus). Pokud je pro ně bůh totožný
s živým vesmírem, lze jejich nauku konečně za čtvrté nazvat panteistickou.

Jak velkou roli hrála u stoiků tato představa božského rozumu, který vše řídí,
je patrno ve slavném hymnu na Dia od stoika Kleantha, který začíná takto32.

Nejslovutnější z bohů, vždy všemocný, s mnohými jmény,
tvůrce a vůdce světa, jenž řídíš zákonem všecko,
Die, buč zdráv! Jet volno všem smrtelným vzývati tebe.
Tvůj jsou přec rod a dostali řeč, jež božské je řeči
obrazem, jediní z tvorů, co na zemi žijí a tyjí.
Proto tě chci vždy slavit a o tvé zpívati sile.
Tebe je celý ten svět, jenž okolo země se točí,
poslušen, kudy ho vedeš, a rád se ti ovládat dává:
třímáš v nezdolných rukou tak mocnou služebnou sílu,
blesk, jenž věčně je živ, blesk dvojostrý, sršící oheň.
Za jeho úderů děje se vše, co příroda koná,
jím též spravuješ rozumný řád, jenž vesmírem celým
proniká, s velkými z hvězd i malými stále se míse;
jím ses velikým stal a králem nejvyšším ve všem.
Bez tebe, bože, se neděje nic ni na této zemi,
aniž v posvátné étherné výši, ni v hlubinách moře,
nic leč to, co konají zlí, jež nerozum vede;
avšak ty jsi s to i nevhodné učinit vhodným,
neladné uvést v soulad, a nemilé milé je tobě.
Tak totiž v jednotu vše jsi sloučil, dobré i špatné,
takže jest jediný řád všech věcí, trvalý, věčný.
Tomu se snaží uniknout ti, kdo z lidí jsou špatní...

3. Stoická etika
Jedině člověku jako rozumné bytosti je dáno, aby poznal božskou zákonitost

a aby se jí ve vědomém jednání řídil. Život v souladu s přírodou je proto
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klíčovým motivem stoické etiky. Protože je člověk svou přirozeností bytost
rozumná, znamená pro člověka život v souladu s přirozenou povahou život
rozumný. V tom tkví jediná ctnost, v tom spočívá jediná blaženost. To vše má
týž význam.

Taková ctnost je jediným dobrem. Jejím protějškem je jediné zlo: špatnost,
která spočívá v životě nerozumném, a tedy nectnostném. Všechno další: život,
zdraví, majetek, čest, kterých si ostatní cení, nemoc, smrt, chudoba, otroctví,
pohana, které si ostatní oškliví, to vše není pro stoiky ani dobré ani špatné, nýbrž
lhostejné.

Ze všeho něj důležitější je tedy rozeznat, co je dobré, co špatné a co lhostejné.
Jak v našem poznávání správných hodnost, tak i v naší snaze řídit své jednání
poznanými hodnotami jsme omezováni afekty (pudy, vášněmi). Afekty matou
rozum, předstírají, že lhostejné nebo špatné je hodnotné, a nutí nás, abychom
o ně usilovali. Úkolem člověka je proto neustálý boj proti afektům. Cíle
zdatnosti (ctnosti) je dosaženo teprve tehdy, když jsou afekty zcela překonány,
když je duše osvobozena od vášní. Tento stav stoikové nazývají zbavenost vášní
(řecky apatheia — odtud naše slovo apatie, apatický).

Kdo dosáhl tohoto stavu, je moudrý. Pouze takový člověk je svobodný,
protože nahlíží, co je nutné, a vykonává to, jen on může být nazván bohatým,
spravedlivým, ctnostným, slastným; je nezávislý na všem vnějším a suverénní
jako král. Všichni ostatní lidé, a to je většina, jsou pošetilí.

Potud ještě vše odpovídá kynické etice. Ale stoikové — a zde vystupuje
římský vliv — se přece jen snaží, aby svůj ideál mudrce uvedli v soulad s větším
celkem, do něhož je člověk začleněn a vůči němuž má povinnosti. Tato snaha
působí hlavně dvěma směry: Především bylo původní učení, které všechno
vnější řadilo k věcem lhostejným (adiafora), pozměněno v tom smyslu, že
mnohým věcem ted byla přece jen přiznána určitá hodnota, jiné byly označeny
jako bezcenné a jen zbývající platily za úplně bezvýznamné. Tímto způsobem
se dostává manželství, rodině a státu určitého, byt omezeného ospravedlnění.
Druhý směr je však důležitější: Kynické učení bylo v podstatě egoistické.
Kynický mudrc žije jen pro nezávislost a vnitřní svobodu své vlastní osoby
a o nic jiného se nestará. Stoikové naproti tomu znají a chválí nejenom přátelství
mezi moudrými, nýbrž vznášejí dva základní sociální požadavky: spravedlnost
a lásku k člověku — a to v míře, jakou antika dosud neznala. Vztahují je totiž
na všechny lidi, to znamená, že do nich zahrnují i otroky a barbary. To byl
vskutku revoluční požadavek. Dosud se totiž „člověkem" s bezproblémovou
samozřejmostí mínil vždy jen svobodný řecký nebo římský občan. Tyto
požadavky jsou přirozeně výrazem změny politické a společenské struktury
v době, kdy Římská říše zahrnovala bezpočetné, dosud za barbary považované
národy, které usilovaly o občanská práva; na druhé straně tyto požadavky
rozhodně spoluurčovaly vývoj mířící tímto směrem, např. vývoj římského
mezinárodního práva. Stoikové tedy jako první ve starověku zastávali všeobjí-
mající myšlenku humanismu a právě tak univerzální kosmopolitismus.

Mravní výše, které stoicismus dosahuje, zaznívá rovněž ve výše citovanému
hymnu Kleantha, kde se dále říká:
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Oh, ti neštastní! Dobra sic dychtí dojíti stále,
k zákonu však, jejž světu dal bůh, jsou slepí a hluší;
jsouce poslušní jeho a rozumu, žili by slastně.
Avšak každý se za jiným zlem prost rozumu žene.
Jedni zápasí snažně a horlí, by získali slávu,
druzí jsou oddáni zisku a pravé nedbají míry,
jiní zábavám opět a příjemným úkonům těla;
často je potká však zlo, i řítí se každý z nich opět
jinam, opačných věcí se snaží zas všemožně dojít.
Die, ty jasného blesku a černých oblaků bože,
všedárný, vysvobod lidi z té zhoubné nevědomosti!
Rozptyl ji člověku z duše, ty Otče, a dopřej mu dojít
rozumu, s kterým ty vše spravuješ, řídě se právem,
abychom poctěni tak ti spláceli vzájemnou poctou,
stále a stále tvá díla chválíce, jakož má činit
smrtelný tvor. Vždyť pro syna smrti ni pro boha není
větší cti než slaviti bez konce světový zákon.

4. Dějinný význam stoické filozofie

Stoická nauka o hrdé a nezničitelné důstojnosti osobnosti a nepodmíněném
mravním plnění povinnosti natolik splynula s duchovním postojem vládnoucí
římské vrstvy, že lze stěží říci, co je zde podmiňující a co podmíněné. Prostřed-
nictvím Římské říše i jinak působily stoické myšlenky také v pozdější evropské
filozofii. Známky jejich vlivu nalézáme u Giordana Bruna, Descarta, Spinozy,
Locka, Kanta, Schillera, Goetha a dalších.4 Pro světodějný význam stoicismu
je však důležitější než tento vliv jeho vztah ke křesianství. Stoicismus kázal
přísnou asketickou morálku; pohrdal vnějšími statky; viděl světové dění
ztělesněno v nejvyšší bytosti — oslovované jako „otec"; požadoval všeobecnou
lásku mezi lidmi, která překračovala všechny národy i stavovské hranice. Tím
vším připravilpůdu křesťanství. Neznamená to ovšem, že se stoikové v prvních
zápasech křestanství s římským světem ihned postavili na jeho stranu. Opak je
pravdou. Stoik Marcus Aurelius např. postupoval proti křesťanům obzvláště
přísně. Stoikové stáli v tomto boji zcela na straně tradičního náboženství, které
nechtěli zrušit, přestože je také kritizovali. Duchovně dějinná souvislost
s křestanstvím tím však není nijak narušena.

II. Epikurejci

Ve starověku i dnes se „epikurejcem" obvykle rozumí člověk, který usiluje
o pohodlný a požitkářský život. Epikúrovu filozofii lze vskutku takto vyložit
a využít — tedy jako ospravedlnění života věnovaného zcela bezstarostnému
smyslovému požitku. Vždyt Epikúros např. svým slavným heslem „Žij skrytě!"
zřetelně vyjádřil, že si státu i politiky příliš necení a že dává přednost životu

v soukromí. Také veselý družný život, který se odehrával v „Zahradě
Epikúrově" v Athénách (Epikúros žil v létech 341-270 a pocházel ze Samu)
posílil u závistivých spoluobčanů názor, že Epikúros učí bezmeznému
holdování smyslové rozkoši.

Uvidíme, že toto pojetí epikurejskou etiku zcela nevystihuje. Nejprve se ještě
podíváme na logiku a fyziku, kterou Epikúros stejně jako stoikové zařazuje před
etiku jako její předstupeň. Logika je tímto předstupněm potud, pokud učí jak
zabránit omylům. Fyzika je také jen předstupněm k správnému jednání. Má za
úkol ukázat, že svět lze zcela vysvětlit z přirozené souvislosti věcí, že bohové
jej ani nestvořili, ani do něho nezasahují, a osvobodit tak lidi od strachu.
Epikúros bohy přímo nepppírá, ale žijí podle něho „mezi světy" a o lidské
záležitosti se nestarají. Úkolem fyzikálního poznání světa — ve kterém
Epikúros úzce navazuje na Démokritovu nauku o atomech — je sejmout
z člověka strach z nadpozemských mocností, který pustoší jeho duši, tím ho
osvobodit a umožnit mu plný požitek z pozemského života, což Epikúros
skutečně doporučuje.

V žádném případě však Epikúros neučí bezuzdnému holdování smyslové
rozkoši. Označuje ovšem jako jediný cíl člověka blaženost a definuje ji
jednoduše jako získávání slasti a vyhýbání se strastem. Je si ale vědom toho,
že po výstřednosti každého druhu následují o to bolestivěj ší návraty. Proto musí
usilování o štěstí řídit a krotit rozum. Rozum ale říká, že vlastní štěstí lze spíše
nalézt v radostném rozjímání, ve vyváženém klidu ducha (ataraxie). Tím se
Epikúros značně přibližuje životnímu názoru stoiků, vůči kterým bývá často
stavěn do protikladu. Jeho způsob života byl vskutku vzorně umírněný.
Dlouhou nemoc svých posledních let snášel se skutečně „stoickým" klidem
a sebeovládáním. Epikúrovi žáci jeho filozofii nijak podstatně nerozvinuli. Dali
jí ale vnějškově dokonalou formu. Epikúros sepsal své početné spisy bez velké
pečlivosti a také se všechny nedochovaly. Naše poznatky o epikureismu
pocházejí především z naučné básně římského básníka Tita Lucretia Cara (asi
98-55 př. n. L). Lucretiovo dílo podává obraz vesmíru a jeho jednoty v duchu
epákurejské filozofie.

Také druhý významný římský básník Quintus Homtius Flaccus (65-8 př.
n. 1.) se ve svých písních, které opěvují lásku a víno, přátelství, družnost
a zjasněnou životní moudrost, kloní k epikurejskému životnímu názoru.

III. Skeptici

Skeptikové, to znamená pochybovači, kteří pravé poznání považují za zásadně
nemožné, se vyskytovali za všech dob a budou se vždy vyskytovat. Ze se skepti-
cismus v posledních stoletích před naším letopočtem obzvláště rozšířil a že se
stal dokonce samostatnou filozofickou školou, lze pochopit z dobové situace.
Nehledě na všeobecnou „kulturní únavu" tohoto pozdního údobí antického
světa, kterou můžeme spíše jen vytušit citem, panovala ve filozofii obdobná
situace jako kdysi před vznikem sofistiky. Velký počet rozmanitých
filozofických systémů, které mířily nejrůznějšími směry, a často nekritický
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způsob jejich zdůvodňování, to vše probouzelo pochybnosti o filozofickém
poznání vůbec.

Rozlišují se tri periody skeptické filozofie. Zakladatelem staršího směru byl
Pyrrhón (asi 360-270 př. n. 1.). Ve střední periodě, zvané též akademická
skepse, protože v tomto období byla jejím hlavním sídlem platónská Akademie,
vy nikaj i A rkesiláos a Karneadés. Zakladatelem mladší skepse by l A inesidémos,
který žil v době narození Krista. Nejdokonaleji jsou dochována díla Sexta
Empeirika, který žil mnohem později, okolo r. 200 n. 1.

Charakteristická je pro antickou skepsi nauka o tropech. Názvem tropos se
označovala hlediska, která všechna dokazují nepoznatelnost pravdy. Ainesi-
démos jich např. uvádí deset:5

1. rozdílnost živých bytostí obecně;
2. rozdílnost lidí;
3. odlišnost smyslových orgánů;
4. rozdílnost subjektivních stavů (nálady atd.);
5. rozdílnost postavení, vzdálenosti a místního okolí objektu;
6. smíšení s tím, co je jiného druhu;
7. odlišné účinky objektů podle kvanta (množství) a kompozice (složení)

objektů;
8. relativnost všech jevů a vjemů;
9. častnost nebo řídkost dojmů;

10. různost výchovy, zvyku, mravu, náboženských a filozofických názorů.

Příznačné dále je, že antičtí skeptikové neprovozovali většinou svá — o sobě
velmi cenná — logická a gnoseologická zkoumání samoúčelně, nýbrž
považovali své poznání nepoznatelnosti všeho, co jest, a z toho plynoucí
„zdržení se soudu" za předpoklad dosažení praktického ideálu radostného
a neotřesitelného duševního klidu — tím je lze v etickém ohledu zcela přiřadit
ke stoikům a epikurejcům.

IV. Eklektici

1. Římský eklekticismus

V době, kdy se římské, řecké a orientální kulturní prvky dosud nebývalým
způsobem navzájem prostupovaly a spojovaly, protože Římská říše vedle
jmenovaných národů zahrnovala ještě mnoho dalších, bylo nasnadě, že také
v oblasti filozofie docházelo k přibližování a míšení škol. Vedle této všeobecné
situace podporovaly vývoj filozofie směrem k eklekticismu a splynutí systémů
především dvě okolnosti. Jednak ta skutečnost, že všechny systémy —
stoicismus a epikureismus, vedle nich starší, ale přetrvávající systémy Platóna
a Aristotela, a konečně skepticismus, který všechny systémy rovnou měrou
potíral — pocházely z Řecka, nebyly tedy vytvořeny samotnými Římany a byly
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k nim přineseny odjinud. Vzdělaný Říman k nim proto již předem přistupoval
se sklonem všechny nezaujatě prozkoumat a vybrat si to, co se mu jeví správné
(odtud jméno „eklektik", doslova „vyběrač"). Druhou okolností bylo již
zmíněné praktické založení Římanů, kteří nikdy nepojímali filozofické
myšlení samoúčelně, nýbrž jako prostředek k praktické orientaci ve světě a ke
správnému jednání a byli tak i touto cestou vedeni k vybírání toho, co se pro tento
účel hodilo, a ke spojování vybraného v novou jednotu.6

Vynikajícím představitelem římského eklekticismu je Marcus Tullius Cicero,
106-43 př. n. 1., významný řečník, státník a spisovatel, vychovaný v Řecku.
Z jeho spisů uvedme „Akademická zkoumání", „O nejvyšším dobru a zlu", „O
povinnostech", „O přirozenosti bohů". Cicero v nich oslnivou řečí, jíž vrcholí
latinské umění stylu, vykládá širšímu vzdělanému publiku své filozofické
názory. Jejich základem je určitý uhlazený, světaznalý skepticismus a spojují
se v nich myšlenky nejrůznějších filozofických škol. Nesmíme práci takového
muže podceňovat, protože úloha filozofie nespočívá jenom v tvorbě origi-
nálních systémů, nýbrž také v jejich zprostředkování obecnému povědomí
a v jejich praktickém uskutečňování.

2. Alexandrijský eklekticismus

Podobné předopoklady pro sblížení a splynutí rozličných duchovních směrů
se vytvořily v Alexandrii, tehdy duchovním centru východního Středomoří.
Alexandrie měla nejlepší knihovny starověku a byla místem, kde se pěstovaly
přírodní vědy, např. medicína. Zatímco v Římě se mísil řecký duch s římským
duchem, v Alexandrii přistupovala zde k řecké tradici ještě tradice orientální,
zvláště náboženská tradice židovská. Starý zákon byl přeložen do řečtiny (tzv.
Septuaginta). Členové silné židovské obce v Alexandrii spojovali věrnost
náboženství svých předků s otevřeností pro řeckou vzdělanost.

Hlavním zástupcem tohoto východního eklekticismu byl alexandrijský žid
Filón (asi 25 př. n. 1. — 50 n. 1.). Co do uhlazenosti podání nelze jeho díla ani
díla ostatních zástupců helénisticko-židovské filozofie srovnávat s díly
Římanů. Jsou však díky přijetí náboženských představ obsahově hlubší.

Filón i ostatní helénizovaní židé narážejí ve svých úvahách na obtíž
vyplývající z toho, že na jedné straně chtějí setrvat v přesvědčení, že pravda je
zjevena jedině v jejich posvátných spisech, na druhé straně ale nemohou
nevidět, že řečtí filozofové, zvláště Platón, Aristoteles a stoikové, nalezli pravdu
filozofickou. Pomáhají si proto domněnkou, že knihy Mojžíšovy byly Řekům
známy již za starých dob a že jejich myslitelé z nich čerpali! Pokud jde o jejich
vlastní posvátné spisy, přecházejí, aby mohli jejich obsah uvést v soulad
s řeckou filozofií, stále více od doslovného výkladu k výkladu obraznému,
přenesenému (alegorickému). Vedle řecké filozofie a alegoricky vyloženého
slova Písma zná Filón nicméně ještě třetí pramen poznání, a to nejdůležitější:
osvícení, přicházející bezprostředně od boha.

Filónovo pojetí boha se značně vzdaluje od představy Starého zákona. Bůh
je zbaven všech lidských vlastností, je zcela neurčitelný a nepoznatelný, kraluje
nade vším v nedosažitelné dálce.7 Důstojnosti tohoto boha by odporovalo,
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kdyby se při stvoření světa bezprostředně dotýkal látky. Bůh používá při
naplňování své vůle v látce tělesných sil, „které se pravým jménem nazývají
ideje"8. Zde vidíme návaznost na Platóna. Souhrn idejí však — a zde Filón
pravděpodobně navazuje na stoiky, i když tento pojem chápe jinak — je logos,
rozum vládnoucí světu. Logos není identický s bohem, nýbrž zaujímá druhé
místo po bohu. Je Filónem nazýván „syn boží"9. Je prostředníkem mezi bohem
a člověkem, a přímluvcem za člověka u boha. Můžeme zřetelně vidět, jak jsou
zde preformovány základní myšlenky křestanství.

V. Novoplatónikové
Na konci antiky, j iž zároveň s počínaj ícím vzestupem křestanství a v boj i proti

němu, se filozofické myšlení ještě jednou naposledy vzepjalo k obsáhlému
systému, ve kterém nejsou předcházející myšlenkové proudy spojeny pouze
více méně volně eklektickým způsobem, nýbrž systematicky podle jednotných
základních principů. Působnost tohoto systému, novoplatónismu, sahá od
2. století do 6. století n. 1. Zajeho zakladatele je považován Ammónios Sakkás
z Alexandrie (175-242), o jehož učení však v podstatě není nic známo. Vlastní
novoplatónský systém vytvořil jeho žák Plótínos.

1. Plótínos
Narodil se v Egyptě r. 204, po rozmanitých studiích přišel do Říma, kde

založil filozofickou školu, kterou vedl až do své smrti r. 270. Císař Gallienus
a jeho manželka mu byli příznivě nakloněni. Od obyvatelstva se mu dostávalo
téměř pověrčivé úcty. O jeho povaze všichni svědci shodně tvrdí, že byl
člověkem pokorným, jemným a charakterově čistým, zcela oddaným hledání
božského. Plótínův plán založit v Itálii město filozofů, které se mělo jmenovat
Platónopolis a mělo uskutečnit Platónův ideální stát, nebyl proveden.10

Celkem 54 Plótínových spisů bylo sebráno jeho významným žákem
Porfyriem a vydáno v šesti skupinách po devíti částech, které se nazývají
enneady (devítky). První enneada obsahuje pojednání etická, druhá a třetí
pojednává o světě, čtvrtá o duši, pátá o duchu a idejích, šestá o nejvyšším
principu, o Dobru. Toto dělení je jen přibližné.

Plótínos a ostatní novoplatónici se nepovažují, jak již naznačuje jméno jejich
systému, za tvůrce nového systému, nýbrž za věrné žáky a vykladače Platóna,
jehož dílo chtějí v nezkreslené podobě uvést na místo, které mu podle jejich
mínění přísluší. Ve skutečnosti však vytvářejí vlastní systém, který sice na
Platóna těsně navazuje, ale přece se od něho zásadně odlišuje tím, že všechno
jednotlivé je v stupňovitém sledu odvozováno z jediného posledního prazá-
kladu, do něhož se také navrací.

„Co asi způsobilo, že duše, které přece jsou z onoho světa a zcela patří
Onomu, zapomněly na svého otce Boha a že neznají ani sebe ani Jeho? —
Počátek jejich zla byla smělost, sestoupení do vznikání, první jinakost a vůle
být samy sebou. Protože se z této své samostatnosti, když vstoupily do jevu,
těšily, hojně užívaly schopnosti samy sebe pohybovat, a protože běžely opačnou
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cestou a velmi se vzdálily, ztratily poznání, že i ony jsou odtamtud; tak jako děti,
které jsou záhy odtrženy od otců a dlouho vychovávány daleko od nich, neznají,
ani kým jsou, ani kdo je jejich otec. A protože již neviděly ani Jeho, ani sebe,
nevážily si, z neznalosti o svém původu, samy sebe, ostatní věci však cenily
vysoko, všemu se obdivovaly více než sobě samým, nad vším ostatním žasly
a kochaly se tím a stávaly se na tom závislými, a jak jen mohly, odtrhly se od
těch věcí, od nichž se v pohrdání odvrátily... — má-li někdo usměrnit lidi, kteří
jsou takto založeni, k věcem opačným a prvotním a vyvést je až k vyšším,
k Jednomu a Prvnímu, musí se k nim obrátit s dvěma důkazy..." n

Tato úvodní slova z páté enneady umožňují jasně rozpoznat již naznačenou
základní myšlenku, které je ostatně příbuzná nauce Filóna Alexandrijského
a také je jím ovlivněna. Jedno, První, věčné, nejvyšší, Dobro, Předobro, nebo
jak ještě Plótínos nazývá božskou bytost, podle něho stojí, ještě výrazněji než
u Filóna, mimo všechny protiklady a všechnu uchopitelnost. Nejen by — stejně
jako u Filóna — odporovalo jeho důstojnosti vstoupit do bezprostředního styku
s látkou —je zcela nepředstavitelné, že by si kdy mohlo něco žádat nebo něco
konat, nebot je v sobě završené a spočívá v klidu.-To znamená, že svět nemohl
být vytvořen volním aktem boha. Ale jak potom tedy? Nejvyšší bytost Jakoby
přetéká a její překypující plnost tvoří vše ostatní"12. Jako slunce vyzařuje
teplo, aniž tím ztrácí něco ze své substance, tak i nejvyšší bytost vyzařuje —
takřka jako by odlesk nebo stín sebe sama — všechno, co jest.

Toto vyzařování (emanace} se děje stupňovitě. Existuje hierarchie různých
sfér bytí podle jejich blízkosti k bohu. První emanace — ale nikoliv časově
první, nýbrž jen co do úrovně, nebot celý proces se odehrává mimo čas — je
duch. Božský duch tedy — stejně jako u Filóna — není samotným bohem. Ten
stojí ještě mimo něj. Duch je souhrnem všech idejí v Platónově smyslu. Další
emanace je duše světa, svět duševna. Mezi ním a světem hmoty, která je
prohlášena za nejméně dokonalou, od boha nejvzdálenější jevovou formu
božského, ba vůbec za temnotu a zlo, stojí jako další mezičleny jednotlivé duše.

Vztah individuálních duší k duši světové Plótínos popisujejzpůsobem, který
velmi připomíná indickou nauku o vztahu brahma — átman. Říká totiž, že celá
duše světaje přítomná v každé jednotlivé duši, že každá duše v sobě nese jakoby
celé veškerenstvo. „ At tedy každá duše nejprve uváží to, že duše veškerenstva
sama vytvořila všechny živočichy tím, že jim vdechla život, všechny ty, které
vyživuje země a moře, které jsou ve vzduchu a na nebi, božské hvězdy; že
vytvořila Slunce a také vesmírná nebesa, že je uspořádala a uvádí v pravidelný
rotační pohyb; a že to všechno činí, odlišujíc se co do bytnosti od toho, co
uspořádává, uvádí do pohybu a oživuje."13

Plótínova nauka o člověku a jeho etika vyplývá z jeho pojetí všeho jsoucího
jako postupného vyzařování božské bytosti a z božského původu lidské duše.
Nejvyšší cíl člověka a jeho blaženost spočívá v opětném sjednocení duše
s bohem, z něhož vzešla. Plótínos přijímá čtyři platónské zdatnosti (ctnosti),
ale jen jako nejnižší stupeň na cestě k tomuto cíli. Vlastní cesta je duchovní,
nesměřuje ven, nýbrž do nitra člověka. Filozofické myšlení ve své rozvinuté
formě, v dialektice, je stupněm vyšším, ale nikoliv nejvyšším. Nejvyšší stupeň
je dokonalé ponoření do nás samých, tj. do toho božského, které je v nás. Zde
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cesta opouští všechno myšlení a vědomí a vede ke stavu nevědomého,
extatického sjednocení s bohem.

Nalézáme zde u Plótína mystickou nauku o sebezapomínajícím odevzdání,
které umožňuje bezprostřední sjednocení s božstvím. Taková mystika byla
veškeré předchozí řecké filozofii cizí. Je naproti tomu hluboce příbuzná
základnímu ladění filozofie indické. Tu Plótínos nemohl blíže poznat. Připojil
se sice — podle zprávy jednoho z jeho žáků — k tažení proti Peršanům
s výslovným cílem poznat perskou a indickou filozofii, ale tažení ztroskotalo
aPlótínos se musel vrátit. Jeho úmysl však ukazuje, že o onom duchovním světě
určitě slyšel a přisuzoval mu takovou hodnotu, že chtěl podniknout nebezpečnou
cestu, aby jej lépe poznal.

Tuto mystiku nalézáme všude tam, kde se uvažování soustředí na myšlenku
bytostné jednoty lidské duše s bohem: před Plótínem u Indů, po něm u velkých
mystiků křestanského středověku.

2. Konec novoplatónismu a antické filozofie

Kromě Říma, kde působili bezprostřední Plótínovi žáci, žil novoplatónismus
dále ve škole syrské, jejíž hlavou byl lamblichos (zemřel 330 n. L), a ve škole
athénské, v níž vynikl Proklos (410-485).

Athénská novoplatónská škola, která byla prudce napadána postupně převlá-
dajícím křestanstvím, a to přes svou vnitřní příbuznost s ním a právě pro ni —
oba směry se různými způsoby snažily vyjít vstříc hluboké náboženské potřebě
doby — uzavírá zároveň dějiny staré pohanské filozofie ve východní, nyní
osamostatněné polovině Římské říše. Císař Justinián uzavřel roku 529
athénskou Akademii, která existovala od dob Platóna, zabavil její majetek
a zakázal veškeré další vyučování řecké filozofie. Sedm posledních učitelů
filozofie odešlo do exilu.

V Západorímské říši byl posledním velkým učitelem řecké filozofie
Boéthius, narozený r. 480 a popravený z politických důvodů v r. 525 na příkaz
gótského křestanského krále Theodoricha. Boéthius, ač navenek křestan, byl
v nitru oddán pohanské filozofii, stoicismu a novoplatónismu. Té dal naposledy
zazářit v jejím starém lesku ve své „Útěše z filozofie", sepsané ve vězení. Byl
nazván „posledním Římanem a prvním scholastikem".
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