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1. PŘEDSOKRATOVSKÁ FILOSOFIE 

1.1. THÁLES Z MILÉTU 

Řecký filosof Thalés se narodil v maloasijském městě Milétos asi v roce 640 před n.l. a stal 

se prvním z přírodních filosofů pocházejících z tohoto města. Milétos patřil mezi dvanáct 

nejvýznamnějších iónských měst, kde končily trasy karavan z asijského vnitrozemí; zde se zboží 

překládalo na lodě, které je vozily do pevninského Řecka. Právě iónská města však nebyla jen 

místem obchodní výměny - narážely zde na sebe také vědomosti Západu a Východu. Vynálezy jako 

kalendář, mince, závaží a snad i písmo dorazily z Východu nejdříve z maloasijským Iónům, kteří je 

pak předávali dále. Milétos pak byl nejjižnějším z oněch dvanácti měst. Významný obchodní přístav 

způsobil, že se Milétos stal asi nejbohatším městem celého Řecka. A z této prosperity nebohatli jen 

obchodníci, ale i mudrci. Milétos je totiž rodištěm řecké, a tím i západní, vědy a filosofie. 

Zpět z Tháletovi. Byl velmi zcestovalý a světaznalý kupec - snad fénického původu - který 

mimo jiné procestoval celý Egypt. Poznal rovněž státnické umění a špičkové přírodovědecké 

poznatky té doby. Seznámil se s astronomickými poznatky Východu a z úžasu 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 nese 

dodnes jeho jméno (Tháletova věta zní asi tak, že všechny úhly sestrojené nad průměrem kružnice 

jsou pravé). A konečně byl filosofem a donedávna byl považován za praotce antické i moderní 

filosofie. Nesporná je Tháletova sláva jako prvního Řeka, který si osvojil orientální vědění v oblasti 

matematiky a astronomie a samostatně je rozpracoval. Pro Řeky byl jedním ze "sedmera mudrců" 

starého světa. 

Své poznatky uměl Thalés náležitě využít: Větu o shodnosti trojúhelníků se stejnou stranou 

a dvěma přilehlými úhly využil při určování vzdálenosti lodí na moři; své poznatky z meteorologie 

spíše zneužil - když podle určitých známek vyvodil, že bude velká úroda oliv, pronajal si včas 

všechny lisovny oleje a značně na tom vydělal. Už tak dost vážený Thalés došel ještě větší úcty svou 

předpovědí zatmění slunce, díky kterému došlo z předčasnému míru mezi Lýdy a Médy. 

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: 

"Poznat sebe sama", co je nejsnadnější: "Poradit druhým", co je bůh: "To, co nemá začátek ani 

konec", a jak lze žít v dokonalém souladu s ctností: "Tak, že nikdy nečiníme to, co odsuzujeme 

u druhých". Sporné ale je, jak dalece Thalés dospěl ke všeobecným filosofickým závěrům. Není od 

něho znám jediný spis (to však nic neznamená, takových filosofů je víc, třeba i Sókrates) a to, co 

donedávna platilo jako základní myšlenka přírodní filosofie - že voda je pralátkou, ze které všechno 

vzniklo - bývá v poslední době dokonce připisována jeho následníkovi. 

Ve filozofii má Thalés veliký význam, protože se ji snaží oprostit od jakýchkoliv 

mytologických prvků a pralátku hledá mezi hmotou. Jeho arché je voda (HYDÓR) jako hmotný, 
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přirozený prvek, tedy jako přírodní živel. Jak došel ke svému závěru? Je několik možností. Město 

Milétos leželo na poloostrově obklopeno mořem a na moři a mořeplavcích bylo existenčně závislé; 

dalším důvodem mohly být závěry Thaletových pozorování - že vše se živí vlhkem; poslední 

pravděpodobné východisko mohlo být pozorování, že voda nemá ustálenou podobu (vyskytuje se 

jako voda samotná, jako led, sníh, déšť...) a tudíž může být i tam, kde není patrná. 

Thalés tedy došel z závěru, že vše je vodou. Současně dochází z závěru, že "vše je plné 

bohů" (zl. A 22 z Aristotela). Proto bývá někdy označován za panteistu (PAN = všechen, THEOS = 

bůh) a za hylozoistu (HYLÉ = látka, hmota, ZOÉ = život). 

1.2. ANAXIMANDROS 

Řecký filosof Anaximandros byl stejně jako Thalés občanem maloasijského Milétu, navíc žil 

přibližně i ve stejné době. Narodil se roku 611 nebo 610 před n.l., zemřel pak roku 549 nebo 546 

před n.l. Modernější literatura (Malé dějiny filosofie, Karmelitánské nakladatelství, 2000) pak 

hovoří o letech 611 - 549 před n.l. Anaximandros pak vedle svého krajana patří z samotným 

zakladatelům filosofie jako samostatné vědy. Ostatně podle jistých zpráv ho s Thalétem pojilo 

osobní přátelství. O jeho životě nevíme prakticky nic, myslíme si ale podle čelního postavení 

v jistém poselstvu, že ho Miléťané považovali za předního občana. 

Své názory vyložil Anaximandros v nedochovaném spise O přírodě (přesněji, dochoval se 

velmi malý zlomek). Původním principem světa a původem všeho bytí je podle něj "nekonečné 

a neomezené" (řecky apeiron), z nějž se vyděluje teplo a chladno, vlhko a sucho, z jejich protikladů 

pak vzniká všechno ostatní. Svou myšlenkou, že Země, kterou si představoval jako volně plující 

v prostoru, byla nejprve v kapalném stavu a při svém postupném vysoušení dala vznik živočichům, 

kteří žili nejdříve ve vodě a poté i na souši, předpověděl a v mnoha bodech i uhádl vývojovou teorie 

naší planety. Mnozí jej přezdívali Darwinem starověku. Něco málo z jeho vývojové teorie: "První 

živočichové se zrodili ve vlhku a měli na sobě ostnatou kůru, ale když dorůstali, vystupovali na 

souši, a když se kůra zlomila, žili ještě krátký čas." (zl. A 30 z Aetia) "Praví, že se na počátku zrodil 

člověk z živočichů jiného druhu..."(zl. A 10 z Pseudoplutarcha). 

Anaximandros si svou naukou o ohnivém prstenci kolem Země, který se roztříštil a nyní 

vyzařuje oheň (neboli hvězdy), zajistil prvenství v oblasti nesprávných teorií fyzikálního vzniku 

hvězd. Podle něj také stále vznikají stále nové světy a další zase zanikají, "neboť si za své bezpráví 

navzájem platí pokutu a trest podle určení času", jak praví závěrečná věta jediného zachovaného 

zlomku. 

Kromě své průkopnické práce v oblasti vědecké filosofie si Anaximandros získal prvenství 

i v oblasti poznání jisté gravitační tíhy a patří z prvním řeckým kartografům. Jeho mapa prý vychází 

z velmi starých babylonských vzorů. Snažil se racionálně vysvětlit blesk nebo větry, ale nebyl 

úspěšný. V astronomii pak stál na počátku sférických teorií pythagorejců. Hlásal však podobně 

chybnou teorii jako Thalés, že Země je válec, přeceňoval velikost Měsíce a podceňoval naopak 
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Slunce. Od Anaximandra také pochází řecký termín pro pralátku - arché, který je odvozen z řec. 

ARCHEIN = vládnout. 

Anaximandros tedy patří z velkým mudrcům Řecka, byť o něm nevíme mnoho. O jeho 

velikosti svědčí však i to, že se s ním setkáte jako s dějepisným učivem na střední škole. A to se 

nepovedlo mnohým významným filosofům... 

1.3. DÉMOKRITOS 

Atomismus je materialistický filosofický směr hlásající, že hmota se skládá z nepatrných 

a dále nedělitelných částic, atomů. Tato tělíska jsou věčná a nezničitelná a mají vlastní pohyb; jejich 

mechanickým spojováním vznikají všechny věci včetně kosmických těles a duše. Zakladatelem této 

nauky je Leukippos, který se narodil buď v Milétu nebo v Abdéře, kde také působil. Z jeho nauky 

známe doslovně jediný fragment: "Ani jedna věc nevzniká bez příčiny, ale vše vzniká z nějakého 

důvodu nebo příčiny". Jeho učení o atomech známe prostřednictvím jeho velkého žáka Démokrita, 

který pravděpodobně přejal celé Leukippovo učení do svého systému. 

Démokritos pocházel z působiště svého učitele Abdéry a žil asi v letech 470 - 360 před n.l., 

neboť se měl údajně dožít 109 let. Svůj nemalý zděděný majetek vynaložil Démokritos na studijní 

cesty, které ho prý zavedly až do Egypta, Persie a Indie. Rozhodně sám o sobě prohlásil: "Já jsem ze 

svých vrstevníků prochodil nejvíce zemí, zkoumaje největší věci, a viděl jsem nejvíc podnebí a krajů, 

vyslechl nejvíce učených lidí..." Po návratu pak dožil ve svém rodném městě ve skromné 

zdrženlivosti a cele se věnoval studiu. Veřejných rozprav se stranil a nezaložil ani žádnou školu. Byl 

velmi všestranný, neboť mu jiní autoři připisují i díla o hudbě, psychologii, lékařství a samozřejmě 

filosofii. Z Leukippovy nauky vybudoval uzavřený systém. 

Jelikož se filosofové této školy nazývají atomisté, obraťme nyní pozornost na jejich učení 

o atomech. Jsou to nespočetná malá tělíska vyplňující celý prostor, avšak pro jejich malé rozměry je 

vůbec nevnímáme. Tato tělíska nemají v sobě žádné prázdno, svůj prostor zcela vyplňují. Nejsou 

také dělitelná, proto se atomy nazývají (řecky atomos = nedělitelný). Nezanikají, jsou neměnné, 

všechny jsou z téže látky, mají ale jinou velikost a jí odpovídající váhu. Všechno složené vzniká 

spojením oddělených atomů a všechen zánik spočívá v oddělení dosud spojených atomů. Samy 

atomy jsou nestvořené a nezničitelné. Jejich počet je neomezený. Všechny vlastnosti věcí jsou 

výsledkem rozdílu ve tvaru, velikosti a uspořádání atomů, z nichž jsou složeny. Atomisté také 

rozdělili vlastnosti těles na skutečné (přesněji pak primární) - hustotu, tíhu a tvrdost - a neskutečné, 

které dáváme věcem ze subjektivního pohledu. Těmito sekundárními vlastnosti jsou například barva, 

chuť atd. Co se pohybu atomů týče, atomisté hlásali, že se pohybují již od doby stvoření světa. Právě 

z jejich srážek vzniká víření, ve kterém vznikají komplexy atomů. Takovýto vznik světa tedy podle 

Démokrita nepotřebuje nějakou božskou sílu ani řídícího ducha, ale na druhou stranu filosof důrazně 

varoval před spoléháním se jen na náhodu. Vše se mělo dít podle jisté zákonitosti, která je jsoucnu 

vlastní. 
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V etice považovali atomisté za nejvyšší blaženost, které může člověk dosáhnout, radostné 

uspokojení mysli (řecky ataraxiá). Vede z ní umírněnost, pohrdání smyslovými požitky, především 

ale vysoké hodnocení duchovních statků. Tělesná síla je dobrá u tažných zvířat, ale člověka šlechtí 

jeho síla duševní. O tom se nám zachoval Démokritův citát: "Raději bych objevil jediný důkaz 

(v geometrii), než bych získal perský trůn." Jak vidno, Démokritova etika není sourodá s jeho 

systémem atomů, filosof se ji nepokusil vědecky spojit. Proto zůstal přírodním filosofem, byť 

jedním z nejvýznamnějších. Jeho systém se nazývá materialistickým, protože ve světě mají být jen 

látkové atomy; dokonce se považuje za klasicky materialistický. Bez něj nejsou další systémy 

prakticky myslitelné. Vliv učení atomistů sahá až do současnosti, kdy zažívá díky vědě dokonce 

jistou konjunkturu. 

1.3.1. ATOM 

Jak však sám filosof definoval základ svého učení? "Podstatou věčných věcí jsou malá 

jsoucna, neomezená co do počtu." Jsoucna mají být tak malá, že unikají našemu vnímání a že mají 

různé podoby, tvary a rozdíly ve velikosti. Tato jsoucna nazval atomy, podle řeckého "atomos", tedy 

nedělitelný. 

Každý atom měl v rozdílné situaci mít jinou vlastnost. A jelikož oba filosofové a zakladatelé 

atomismu (Démokritos a Leukippos) tvrdili, že atomů byl od počátku nekonečný počet, hlásali, že 

pomocí změn v atomech mohou uspokojivě a pravdivě vysvětlit všechny změny a podstaty věcí 

i dějů. Je třeba ovšem dodat, že jejich tvrzení o nekonečnosti prvků ve vesmíru nebylo ani z jejich 

úst zcela jisté. Leukippos i Démokritos snad shodně tvrdili, že neomezené množství tvarů je u atomů 

proto, že spíše je, než že spíše není. 

Samotné atomy jsou nezničitelné, nezměnitelné a trvalé, takže se jich samotné shlukování 

nikterak nedotýká. 

1.3.2. ROZDÍLY V ATOMECH, JEJICH TVARY 

Démokritos pravděpodobně vycházel z učení poněkud tajemného Leukippa. Oba dva shodně 

tvrdili, že látky jsou tvořeny buď pouze přímo z atomů nebo z rozdílů v jejich vzájemné stavbě. Ty 

znají tito mistři tři - podobu, obrat a dotyk neboli lidověji řečeno tvar, polohu a uspořádání. 

Aristoteles nám zanechal důkaz převzatý pravděpodobně od samotného Démokrita. 

Aristoteles ukazuje tuto teorii na základě písmen A a N - rozdíl v jejich uspořádání způsobuje to, že 

tyto dvě písmena - která můžeme nahradit atomy - mají dva možné způsoby spojení, tedy AN a NA, 

která se od sebe liší. Polohu zase vysvětlil na příkladě písmen N a Z , která se liší v podstatě jen tak, 

že Z je N v jiné poloze (naležato). 

Podle Cicerona mělo tvarů atomů existovat více druhů. Cicero uváděl, že Démokritos znal 

atomy hladké, drsné, kulaté, hranaté, opatřené háčky, křivé, zahnuté dovnitř a další. Kulaté pokládal 

filosof za základní vlastnost látky. Oheň, který se má skládat z kulatých a malých atomů pak 

Démokritos bere do jisté míry jako jediný ryzí prvek (element). Oheň měl také mít nejmenší tíhu ze 

všech elementů, neboť při hoření "je vytlačován těmi atomy, které jej předcházejí (těžšími atomy); 
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tím spěje do výše, a proto se zdá lehkým." Ostatní elementy jsou pak složeny z atomů nejrůznějšího 

druhu, ale vždy o jisté stanovené velikosti - alespoň zhruba. Země je tedy utvářena z atomů různě 

utvářených a velkých, zatímco atomy vody a vzduchu se postupně zjemňují. 

1.3.3. PRIMÁRNÍ VLASTNOSTI TĚLES 

Atomisté také rozdělili vlastnosti těles na skutečné (přesněji pak primární) - hustotu, tíhu 

a tvrdost - a neskutečné, které dáváme věcem ze subjektivního pohledu. Těmito sekundárními 

vlastnostmi jsou například barva, chuť a podobně. 

V předchozím rozboru jsme pak u ohně narazili na definici těžkého a lehkého. Za to, co 

nejvíce ovlivňuje tíhu předmětu, označuje Démokritos velikost základních stavebních jednotek, ze 

kterých se ta která látka skládá. Jinak řečeno, čím větší atom, tím větší tíže. Atomista ve Zlomcích 

ústy Theofrastovými tvrdí, že kdyby se každá věc rozdělila na své jednotky, měly by váhu podle své 

velikosti, i kdyby se lišily tvarem. Ve směsích má pak největší vliv na tíhu předmětu množství 

prázdného prostoru mezi atomy. Lehčí je pak to, co obsahuje více prázdna a těžší to, co ho má méně. 

Další vlastností, o níž padá zmínka v Theofrastovi, je tvrdost respektive měkkost. Zde je 

filosof stručný a věcný - praví, že husté je tvrdé a řídké je měkké. Platí zde přímá úměra, tedy čím 

hustší tím tvrdší a naopak. 

Rozdíl tvrdého a měkkého oproti těžkému a lehkému dokumentoval Démokritos na příkladu, 

kdy se snaží zdůvodnit, proč je železo tvrdší než olovo, které je těžší. Železo má být složeno 

v podstatě nepravidelně, na mnoha místech je zhuštěno a obsahuje v sobě velké množství prázdna. 

Naproti tomu olovo má méně prázdna a je veskrze pravidelně složeno. Tedy železo je zhuštěno, 

z čehož vyplývá to, že je tvrdší. Olovo má méně prázdna, tudíž je těžší. 

Z ostatních dojmů nemá už žádný vlastní přirozenost, ale všechny pokládá Démokritos za 

stavy měnícího se vnímání, z čehož pak vzniká představa nějakého dojmu. Není tedy žádná 

přirozenost chladna a tepla, ale pouze měnící se seskupení atomů, které pak působí i změnu v nás, 

neboť koncentrované má převahu a rozptýlené není cítit. Důkazem toho, že kromě primárních 

vlastností látek jsou ostatní vzniklé dohodou je to, že stejné dojmy si mohou vykládat různí 

živočichové jinak. Theofrastos v klíčovém zlomku A135 uvádí ten příklad, že to, co se lidem jeví 

sladké, se zdá jiným kyselé, jiným hořké, jiným stahující a podobně. Dokonce i tělesný stav 

pokládají atomisté za představu, neboť složení člověka se mění podle jeho stavu a věku. 

1.3.3.1. MAGNET A ŽELEZO 

Buďme však konkrétnější a vysvětleme si učení o atomech na podrobném příkladu 

samotného Démokrita, který se dochoval ve Zlomcích - o magnetu a železe a o důvodu, proč se 

přitahují. Démokritos soudil, že atomy magnetu i železa jsou si v zásadě podobné, ale magnet je 

složen z jemněji uspořádaných a řidších atomů, má více prázdných prostorů, a proto jsou jeho atomy 

pohyblivější. Rychleji se tedy pohybují směrem z nějakému blízkému železu, vnikají do průduchů 

tohoto kovu a uvádějí v pohyb jeho atomy. Do železa se dostávají atomy magnetu díky své jemnosti. 



 8 

Atomy železa po uvedení v pohyb vytékají a pohybují se ven - směrem z magnetu. Důvodem 

uspořádání pohybu směrem z magnetu je to, že železo a magnet si jsou navzájem podobné 

(atomismus hlásá, že podobné látky se navzájem přitahují, díky čemuž vznikla voda, pevnina atd.) 

a to, že magnet je uspořádán do více dutin. Železo pak následuje své atomy a pohybuje se směrem 

z magnetu, zatímco magnet žádný pohyb nevykonává, neboť železo má méně dutin. 

1.3.3.2. DUŠE 

Démokritos se rovněž jako většina filosofů zabýval složením duše. Usoudil, že duše je 

v základě stejná jako teplo, tedy jsou to první tvary kulových těles. Kulatá má být duše proto, že pro 

svůj tvar může nejsnáze vším pronikat a ostatním hýbat, samy se hýbajíce. Duše podle Démokrita 

dává živočichům pohyb; proto je také dýchání nejpoužívanější mírou přítomnosti života. Dokud prý 

tělo dovede dýchat, žije, a to tím vědoměji, čím je větší převaha přijímání nad vydáváním. 

Základem celé duše, která byla pro Démokrita stále ještě věcí jasně hmotnou, jsou tedy 

atomy zvlášť lehké, velmi malé, hladké, kulaté. Duše, dech a vzduch jsou pro něj velmi příbuzné. 

Tvrdí totiž, že pomocí dýchání se tyto duševní atomy vyměňují s okolím. Vzduch, který nás 

obklopuje, je přeplněn atomy duše, které jsme ze sebe dýcháním "vytlačili" a naopak my stále při 

každém nádechu přijímáme duševní atomy ze vzduchu. 

1.3.3.3. CHUTĚ 

Démokritos tedy věřil, že všechny věci, děje a vlastnosti všeho ve vesmíru je způsobeno 

tvary atomů. Dokonce i smyslové dojmy přičítá velký filosof různému seskupení atomů. 

V dochovaných zlomcích však ze smyslů hovoří hlavně o chutích a barvách. Kyselá chuť měla mít 

tedy hranatý tvar, avšak mnohokrát zahnutý, co do velikosti patří atomy kyselosti z těm menším 

a jemnějším, neboť Démokritos zaznamenal, že "pro svou ostrost všude a rychle proniká, a jsouc 

drsná a hranatá, svírá a stahuje." Kvůli těmto svým vlastnostem se podle Démokrita při konzumaci 

kyselého také zahřívá tělo, protože atomy kyselé v nás vytváří dutiny. Druhým faktorem zahřívání 

mělo být to, že každá látka zahřívá tím víc, čím má v sobě více prázdného prostoru. Protipólem 

kyselé chuti je pochopitelně sladká, věnujme tedy kousek místa jí. Démokritova teorie tvrdí, že tato 

chuť se skládá z okrouhlých, nepříliš malých atomů. Proto sladká chuť prochází pomalu a bez 

překážek po celém těle, po kterém se zcela rozlije. Sladká chuť je tedy podle této teorie slizovité 

konzistence 

1.3.3.4. BARVA 

Odstavec věnovaný Démokritovu pohledu na barevnou škálu začněme jeho citátem: "Podle 

dohody barva, podle dohody sladké, podle dohody kyselé, ve skutečnosti však jsou jen atomy 

a prázdno." Smysly tedy pokládá filosof za nedokonalé a domnívá se, že ve skutečnosti člověk 

smysly nedojde z poznání. Jako v celé Démokritově filosofii se totiž i za rozdíly v barevné škále 

schovává rozdílnost skladby atomů. 
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I v tomto případě tedy platí to, že Démokritos hledal podstatu věcí v rozdílech v atomech. 

Z barev nazývá Démokritos podle Theofrasta čtyři barvy jednoduchými - bílou, černou, červenou 

a zelenou (popřípadě to mohla být i žlutá, protože pro obě barvy měl Démokritos název chloros). 

Atomy bílé barvy se měly seskupit do hladkých soustav, neboť pouze drsné plochy vrhají stín a jsou 

tudíž tmavé. Bílá měla být rovněž barvou prostupnou, neboť se pochopitelně stala synonymem 

jasnosti. Tato barva disponovala i dalšími za zmínku stojícími vlastnostmi - jasnými přímými 

průduchy a průhledností. Bílá je tedy barvou z hladkých atomů propouštějících světlo. 

Vše černé je pochopitelně přesně z opačných tvarů: drsných, křivých a nestejných. Ty pak 

způsobují to, že černá vrhá stíny a průduchy nejsou přímé ani snadno průchodné a neprojde jimi tedy 

světlo. 

Další barvou je červená. Co o ní víme ze Zlomků? "Červené se skládá ze stejných tvarů 

(atomů) jako teplo, avšak větších". Čistě fyzikálně je podle Démokrita teplo takový stav, kdy se 

atomy rozptylují a dělí, zatímco chladem se vyznačují atomy náchylné ke spojování a slučování. Co 

se tvarů atomů týče, musíme si pomoci odvozením ze známých tvarů. Zkusme "odhadnout" 

Démokritovu myšlenku z jeho výše zmíněné definice duše, která se prý skládá z podobných atomů 

jako oheň, zdroj tepla. Jelikož víme, že atomy ohně považoval filosof za malé a kulaté a duševní 

atomy měly být rovněž kulaté, můžeme si nyní již velmi snadno domyslet, že atomy červené barvy 

by se měly skládat z kulatých atomů nespecifikované, i když zřejmě pro příbuznost s ohněm malé, 

velikosti. Proto zachovalý důkaz pravící, že "červenáme se, když se zahříváme, a červenají i ostatní 

věci, až dojdou do ohnivé barvy", pro nás nemá závratnou cenu pro pochopení filosofova názoru. 

A nedostatečnost dochovaného materiálu se nám ukáže v celé své nahotě při rozboru oné 

poslední barvy, tedy zelené. O té padne pouze tato zmínka: "Zelené se skládá z tuhého i prázdného, 

jsouc smíšeno z obojího." Snad se tedy dá říci, že zelená barva je tvořena směsí atomů a prázdného 

prostoru. 

Tímto rozbor Démokritova bádání v oblasti barev atomů uzavřu s poslední poznámkou, že 

všechny ostatní barvy se dají získat smísením barev předešlých. 

Co se týká pravdivosti Démokritovy filosofie, mohla rozřešení přinést teprve moderní doba. 

Teprve v našem století jsme zjistili, že tělesa jsou skutečně tvořeny z velmi malých, prakticky 

nekonečných částic, které i my nazýváme atomy. Jejich spojování ve větší soubory částic, molekuly, 

skutečně radikálně mění vlastnosti látek. Stejně tak víme, že atomy se pohybují, i to, že jejich tvar 

má dopad na chování částice. S čím nemůžeme ani zdaleka souhlasit, je prakticky celé Démokritovo 

učení, pokud začne zacházet do podrobností - například zmíněné příklad o železe a magnetu. Ale 

kdo mohl v době rozvoje přírodní filosofie v Řecku tušit o existenci magnetického pole? 

1.4. HÉRAKLEITOS Z EFESU 

Někdy v průběhu 6.století se v maloasijské Iónii setkáváme s nejpronikavějším myslitelem 

mezi zakladateli řecké filosofie. V Efesu, tehdy kvetoucím městě, za jehož hradbami stával 

nejslavnější řecký chrám, se ve vznešené rodině narodil okolo roku 540 před n.l. Hérakleitos, 
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kterému potomci dali přídomek Temný. Hérakleitos byl samotář, tupitel davu a nepřítel demokracie; 

v životě i myšlenkách hledal nové a neprozkoumané cesty. Své myšlenky uložil ve spisu O přírodě. 

Je to spis napsaný vyhroceným, svévolným, obrazy a příměry oplývajícím stylem, usilující o co 

nejsevřenější výraz a pro svou aforistickou stručnost - pravděpodobně taktéž úmyslně - spis velmi 

temný. Více než sto jednotlivých zlomků, které se nám z něj zachovaly, rozhodně tímto dojmem 

působí. Ve vysokém věku se mimo jiné Hérakleitos zcela odloučil od lidí a žil jako poustevník 

v horách, kde se živil rostlinami. Stal se tak prvním zdokumentovaným poustevníkem na evropské 

půdě. 

Učenosti ve smyslu pouhého vědění si Hérakleitos váží málo. Množství vědění neformuje 

ducha. 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 neproměnlivém trvajícím bytí; 

dění a mnohost není pro něj jen klam. Nevidí je však ani v opaku, totiž v nepřetržitém toku věcí. 

Hérakleitos je autorem slavných vět: "Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky (neboť mezitím přitekla 

nová voda a i my jsme se změnili) a "Vše plyne, nic netrvá.", která mu antičtí autoři shodně dávají 

do úst. Zřejmě tedy zakoušel tajemství času a věčné změny s takovou naléhavostí jako málokdo jiný. 

Avšak velikost jeho poznání tkví v něčem jiném: v tom, že za nepřetržitým tokem a v něm samém 

přece spatřil jednotu, totiž jednotný zákon. Jednotu v mnohosti a mnohost v jednotě. 

Svět je podle Hérakleita nestvořený, existuje od věčnosti. Všechno dění ve světě řídí logos 

a jím se mají lidé řídit. Logos se dá přeložit jako výrok, rozumná řeč, princip, vzorek a můžeme to 

přeložit i jako víceméně abstraktní "světový zákon". Výklad zůstává nejistý, už proto, že Hérakleitos 

nedbal na jasnou definici. Zůstal "naivním myslitelem", který staví jmenovanou věc a slovo na jednu 

rovinu. 

I Hérakleitos asi předpokládal jednu prasubstanci, ale nespatřoval ji na rozdíl od Miléťanů 

ve vodě nebo vzduchu. Mluví o praohni, čímž snad nemyslí přesně oheň, ale něco přeneseného 

významu, co bychom přeložili jako energii. Velký zákon, podle kterého se z praenergie nepřetržitě 

rozvíjí mnohost, je jednota protikladů. Veškerý vývoj se odehrává v polární souhře protikladných sil. 

V boji ideje s ideou, muže se ženou, třídy se třídou, národa s národem, se utváří harmonická 

celistvost světa. V tomto smyslu je tedy boj a válka "otcem všeho, králem všeho". Každá věc 

potřebuje z samotné existenci svůj protiklad. Proto podle Hérakleita nemají pravdu ti, kdo touží po 

skončení všech válek a po ustanovení věčného míru. Neboť pomine-li tvůrčí napětí, zavládne 

naprostý klid a smrt. Proto by pro člověka nebylo dobré, kdyby dosáhl všech svých přání - je to 

nemoc, která činí zdraví příjemným atd. 

Touto naukou o sounáležitosti a spolupůsobení protikladů vytvořil Hérakleitos model 

dialektického učení o vývoji, které ožilo později u Hegela a marxistů. Je-li povoleno překládat slovo 

logos jako světový názor, potom směřoval Hérakleitos zřejmě z myšlence jednoho Boha, v němž 

všechno dochází klidu, v němž jsou všechny protiklady zrušeny. V jeho zachovaném díle jsou 

náznaky vývoje tímto směrem. Hérakleitos také na rozdíl od předchůdců nezkoumá jen látkový svět 
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a jeho domnělé příčiny. Obrací svůj pohled také do lidského nitra, v čemž ho překonali už jen Platón 

a Aristoteles. 

Hérakleitův vliv se neomezuje na jednotlivé filosofické školy a trvá až dodnes. Pojem logu, 

jak jej zavedl Hérakleitos, se stal Božím slovem křesťanské teologie. Myšlenka o boji jako otci 

pokroku se znovu projevuje u Nietzscheho a Darwina. O vlivu na Hegela a marxisty už byla řeč. 

Fragmenty, které zanechala tato temná postava řecké filosofie, zůstávají nevyčerpatelnou studnicí 

zasutého pradávného vědění. 

1.5. PARMENIDÉS 

Xenofanův žák Parmenidés se narodil okolo roku 540 před n.l. v Eleji, kde byl později 

ctěným občanem. Stal se nejvýznamnějším představitelem elejské školy a jedním z nejvíce vážených 

filosofů Řecka vůbec. O tom svědčí i to, že Platón po něm nazval jeden ze svých dialogů a nechal jej 

už ve stařeckém věku diskutovat se svým žákem Zénónem z Eleje a Sokratem, který byl však 

v době, ve které se měl dialog odehrávat, příliš mladý. Parmenidés došel z určitějším poznatkům než 

jeho učitel. Přijal Xenofanovu myšlenku o neměnnosti jsoucna a systematicky ji zformuloval. 

V dochované naučné básni se líčí Parmenidova cesta z říše noci z bohyni v říši světla (pravdě). Jsou 

zde proti sobě postaveny pravda a vědění na jedné straně, zdání a mínění na druhé straně. Pravého 

poznání se podle filosofa dosahuje čistým rozumovým poznáním. Smysly jsou tedy pokládány za 

klamavé. 

Parmenidés také říkal, že "jen jsoucno jest, nejsoucno není a nemůže být myšleno." 

Jsoucnem se přitom rozumí to, co vyplňuje prostor, je tedy popírána možnost prázdného prostoru. 

Hypotéza pohybu však předpokládala, že pokud se jsoucno má pohybovat na nějaké místo, musí tam 

být nejdříve prázdný prostor. Parmenidés to popřel a směle tvrdil, že pokud je všude jsoucno, 

nemůže existovat dění, ani pohyb, nýbrž jen neproměnlivě trvanlivé bytí. Protože jsoucno vyplňuje 

všechno, není ani nějaké myšlení, které by stálo mimo bytí. Naopak, myšlení a jsoucno jsou totéž. 

Smysly, které předvádějí stálé změny a stálý pohyb, klamou, jsou zdrojem veškerého omylu. Avšak 

jako u všech předsokratiků je výklad myšlenek poněkud sporný. 

Z jeho slavné větě "...neboť bytí jest,kdežto nic věru není," což by se dalo jasně říct tak, že 

bytí je a nebytí není, mám jednu malilinkou poznámečku, a totiž to, že se v této nevinně vyhlížející 

větičce dopustil paradoxu: Říká, že nebytí není, ale právě ono slůvko "není" označuje nebytí, které 

ale přece podle něj není. No NENÍ to na zblbnutí? 

Jsoucno podle Parmenida: 

- je věčné 

- nemá tedy vzniku ani zániku 

- je stálé, neměnné, totožné se sebou samým 

- je absolutně soběstačné 

- je souvislé, nepřetržité, spojité 

- je všude stejné, homogenní 
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- je celistvé, pevné, neporušené 

- je nedělitelné 

- je absolutně nehybné 

Z toho všeho dohromady plyne, že BYTÍ JE JEDNO. 

Parmenidés je na rozdíl od Epikúra přísným deterministou, tzn. že nepřipouští prvek náhody 

a tvrdí, že vše je determinováno, tj. předurčeno. 

1.6. ZÉNÓN Z ELEJE 

Parmenidova nauka, popírající jakoukoli změnu, vyhlíží velmi zranitelně a o útoky na ni 

skutečně nebylo nouze. Roli obránce nauky svého učitele si vzal jako životní úkol Zénón z Eleje, 

o čtyřicet let mladší než Parmenidés. Přitom vyvinul tak důvtipné a rafinované umění důkazu, že se 

v podstatě stal zakladatelem dialektiky, která později v Řecku zažila nevídaný rozkvět. V původním 

znění se nám opět zachovalo pramálo ze Zénónova díla. Skoro vše, co o něm víme (nebo si 

myslíme) vychází z poznámek Platóna, Aristotela nebo jiných filosofů. Zénón vychází z námitky, 

která Parmenidovo popření mnohosti a pohybu viní z rozpornosti, a snaží se dokázat, že právě přijetí 

opaku Parmenidova učení vede z neřešitelným rozporům. Jako příklad Zénónovy argumentace 

uvedu dva velmi známé důkazy proti pohybu. 

1. v závodě Achilla se želvou, při kterém by želva měla sebemenší náskok, by ji Achilles 

nemohl dohnat. Proč? Když Achilles dosáhne bodu A na trati, želva je už v bodě B. Dosáhne-li 

Achilles tohoto bodu, je želva už na bodu C atd. až do nekonečna. Achilles tedy může náskok 

zmenšovat ale nemůže želvu nikdy dohnat! 

2. Letící šíp, pozorován v kterémkoli jednotlivém okamžiku letu, se nalézá na určitém místě 

v prostoru, na němž je v tom okamžiku v klidu. Když je ale v klidu de facto v každém libovolném 

okamžiku svého letu, pak je v klidu i v čase. To znamená, že se letící šíp nepohybuje. 

Není třeba se domnívat, že Zénón byl vážně přesvědčen o tom, že by Achilles nikdy 

nedohonil želvu. Cíl jeho důkazů - které se staly legendárními - byl negativní. Chtěl protivníkům 

Parmenida ukázat, jak snadné je v jejich názorech najít slabiny a protimluvy. Jestliže si myslíte, že 

Zénónovy důkazy jsou chabé, dostal byste jistě pádný protiargument - začal by dialektický proces. 

Můžeme bez přehánění říct, že Zénón se stal průkopníkem, neboť zostřil pohled i na nejjasnější věci 

a názory - jdeme-li jim kriticky do jádra, mohou se ukázat jako pochybné, nejisté, rozporné. 

Zénón mimo jiné měl osvobodit své spoluobčany z tyranie. Historický základ je nejistý, ale 

údajně Zénón osnoval spiknutí proti tyranovi, které však bylo prozrazeno. Byl pak hrozně mučen, 

ale odmítl říct jména spoluviníků a dokonce prý pohnul spoluobčany z zabití tyrana, byť to sám 

nepřežil. Je-li to legenda, pak hezky dokresluje pohled na Zénónovu osobnost. 

Zenón se snažil podpořit učení svého učitele Parmenida a chtěl dokázat neexistenci pohybu, 

ovšem zaměřil se pouze na pohyb mechanický, zatímco Parmenidovi šlo pravděpodobně hlavně 

o pohyb ve smyslu vývoje. Každopádně jeho aporie - důkazy proti pohybu (někdy se jim říká 
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logické paradoxy) - byly ve své době matematicky nevyvratitelné a vyvrátit se je povedlo až 

novověkým filozofům Pascalovi a Leibnizovi. Z uvedeným dvěma přidávám ještě další dvě. 

1. letící šíp 

2. Achilles a želva 

3. dichotomie - půlení 

Pokud se chci dostat z místa A do místa B, tak nejdřív musím dojít z místu C, které je přesně 

v polovině vzdálenosti míst A a B. Ovšem do místa C se mohu dostat jen když zdolám vzdálenost 

z A do D, přičemž D je opět v polovině vzdálenosti AC atd. Znamená to tedy, že nejen nikdy místa 

B nemohu dosáhnout, ale při nekonečném dělení vzdálenosti ani nikdy nevyrazím z místa A . 

4. stadion AAAA 

Představme si závodiště: 

D B4B3B2B1 -> E 

<- C1C2C3C4 

A jsou stojící tělesa (diváci), od jejich středu začínají tělesa B, mířící na stranu E a od strany 

E jsou to tělesa C začínající na konci a mířící na stranu D. Všechna tělesa jsou stejně velká a je jich 

stejně a tělesa B, C jsou navíc stejně rychlá. 

B1 se dostane na konec závodiště zároveň s C1. Všechna C projdou kolem všech B, ale B 

jen kolem poloviny A , takže jejich čas je poloviční, protože C mají stejný čas kolem B, jako B 

kolem A . Stejně tak B projdou kolem všech C, protože B1 a C1 budou současně na opačných 

koncích 
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2. SOFISTÉ 

2.1. ANAXAGOROVI ŽÁCI 

Působí v době tzv. antropologického obratu - v době, kdy se pozornost od přírody obrací ke 

člověku. V této době měl člověk povinnost účastnit se společenského života. Někdo ho ale musel 

naučit myslet, mluvit a jednat, ale ne z tomu, aby hledal pravdu, ale aby dostal za pravdu. Ten někdo 

byli sofisté, učitelé moudrosti - za peníze. Učili své žáky také řečnickým trikům a logickým 

úskokům, které pak podle nich byly nazvány sofismaty. Je jim vlastní gnozeologický a etický 

relativismus. 

2.1.1. GNOZEOLOGICKÝ RELATIVISMUS 

Sofisté vychází z toho, že vše plyne, mění se. V toku věci o ní můžeme říct cokoli a vždy 

budeme mít alespoň trošku pravdy. Permanentně se mění vnější okolnosti. 

2.1.2. ETICKÝ RELATIVISMUS 

Vychází z toho, že mezi jednotlivými řeckými městskými státy jsou jiné etické, morální 

normy, tedy je musel vytvořit člověk. Neexistuje etický univerzalizmus, podle kterého by se člověk 

mohl kdykoli chovat. 

2.2. PRÓTAGORÁS Z ABDÉRY (481 - 411 P Ř. KR.) 

Nejznámější představitel školy sofistů a první člověk, který přijal přídomek sofista. Cestoval 

po celém Středomoří, všude nadšeně přijímán, neboť vyučoval umění prosazovat v politice 

a právnictví svou věc. V kolonii v Thuriích ho pověřili zpracováním zákonů. V Athénách se stýkal 

s Periklem, byl mluvčím řecké demokracie, byl nařčen z atheismu. Z jeho rozsáhlého díla se 

dochovaly pouze zlomky. Byl zastáncem názoru, že o každé věci je možno předkládat protikladné 

výroky. Byl pro své názory ve spise Peri theón - O bozích - vypovězen z Athén. Zahynul prý cestou 

do vyhnanství, když utonul někde u břehů Sicílie. 

"O bozích věděti ani že jsou, ani že nejsou, ani jakou mají podobu.”  

"Mírou všech věcí je člověk - jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou.” - věci mají ty 

vlastnosti, které jim dává člověk. 

"Hmota je plynoucí...”  

2.3. GORGIÁS Z LEONTIN (ASI 483 - 375 N. 380 PŘ. KR.) 

Řecký filozof a rétor, další představitel školy sofistů. Pochází ze Sicílie a do Athén přišel asi 

v roce 427 př. Kr. jako vedoucí poselstva svého města, které žádalo Athény za peloponéské války 

o ochranu před Syrakusami. Vyučoval rétoriku a napodoboval jej třeba historik Thúkydidés. Později 
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i on začal cestovat po řeckých městech a vydělávat si na chléb přednáškami rétoriky a sofistiky. Byl 

stoupencem nihilismu, který vyjadřují jeho tři nejznámější věty: 

"Nic není.” 

"Je-li něco, nelze to poznat.” 

"I kdybych to poznal, nelze to sdělit jiným.” 

Tyto paradoxní formulace pocházejí ze spisu O nejsoucím nebo o přírodě, zachovaném 

u Sexta Empeirika. Jeho skepse mu šla očividně z duhu - měl se v plné síle dožít 109 let. 

2.4. THRASYMACHOS Z CHALKEDÓNU (KOLEM 420 P Ř. KR.) 

Řecký filozof, sofista. Říkal, že spravedlnost spočívá v prospěchu silnějšího, proto se všude 

stále děje nespravedlnost. Jestliže bohové všechny nespravedlnosti přehlížejí, plyne z toho to, že se 

o lidské záležitosti nestarají. Jeho výroky známe hlavně díky Platónovi, u něhož Thrasymachos 

vystupuje v jednom z dialogů. 

"Tvrdím, že spravedlivé není nic jiného než prospěch silnějšího.” (Ústava) 
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3. SOKRATES 

Řecký filosof Sokrates je prvním z trojice nejslavnějších řeckých filosofů, důležitý jak pro 

svoji filosofii, tak i množství a kvalitu žáků, které vychoval. Je rovněž vzorem helénských ctností. 

Sokrates se narodil v roce 469 před n.l. v Athénách. Jeho otec Sófronikos byl sochař, jeho matka 

Fainareté pracovala jako porodní bába. Sokrates se vyučil stejnému řemeslu (nebo spíše umění) jako 

jeho otec, ale později se začal plně zabývat filosofií, což patřilo později také z hlavním důvodům 

sporů mezi ním a jeho ženou Xantipou. 

Jako mladý muž zažil Sokrates rozkvět demokratických Athén za Perikla i úpadek za 

peloponéské války. Během ní se dokonce zúčastnil tří válečných výprav. Několikrát projevil 

značnou statečnost - například u Poteidaie zachránil život raněnému Alkibiadovi. Po námořní bitvě 

u Arginus (406 před n.l.), kde Athéňané zvítězili, ale bouře znemožnila zachránit posádky 

potopených lodí a vylovit utonulé, a tak byli vítězní stratégové naprosto nespravedlivě obviněni 

a šest jich bylo popraveno, byl Sokrates jediným, kdo se postavil proti rozsudku. 

Další, známější příhoda také svědčí o velké osobní odvaze filosofa. Po porážce ve válce 

a následném sestavení oligarchické vlády, odmítl Sokrates uposlechnout její rozkaz, aby jí přivedl ze 

Salamíny občana odsouzeného na smrt. Několik let po ukončení peloponéské války a opětném 

vzniku demokracie, se dostal Sokrates před soud. V žalobě byl obviněn z "neuznávání státem 

uznávaných bohů, zavádění nových božstev a kažení mládeže." Proces měl zřejmě politické pozadí - 

Sokrata dobře znali jako kritika demokratického smýšlení Athén. Každopádně Sokrata odsoudili 

z smrti a filosof se s tímto rozsudkem smířil, i když prý mohl utéct. Tímto možným útěkem se 

zabývá Platónův dialog Kritón. Sokrates tam mimo jiné vyslovuje myšlenku, že občan je vázán 

naprostou poslušností vůči zákonům státu, jestliže se rozhodl v něm žít. Sokratův život skončil tedy 

popravou v roce 399 před n.l. 

Sokrates během svého života nenapsal žádné dílo a o něm i jeho filosofii se dozvídáme z děl 

jeho žáků a součastníků. Například Aristofanés napsal komedii, kde Sokrates vystupuje jako 

představitel nových myšlenek o přírodě a společnosti. Xenofon ho v díle Vzpomínky na Sokrata 

spodobnil jako rozumného praktického muže schopného poradit svým spoluobčanům v každé 

životní situaci. 

Sokrates se stal prvním filosofem, který si položil otázku, na čem záleží štěstí a snažil se 

o správné definování laických hodnot. Metodou z vyhledávání definicí se mu stal jím vynalezený 

systematicky vedený dialog. Argumenty a protiargumenty se mělo dojít z výsledku debaty, přičemž 

obě strany se snaží nalézt chyby v argumentaci soka. Tento postup je zachycen jak u Xenofónta, tak 

i u Platóna. Filosof se rovněž domníval, že předpokladem ctnosti a mravnosti je vědění, o kterém 

tvrdil, že má takovou donucovací sílu, že člověk udělá, co je dobré, jestliže to ví. V tomto Sokratově 

názoru je skryt i jeho postoj z athénské demokracii - hlásal, že vláda má patřit do rukou odborníků, 

což bylo v rozporu se systémem athénské demokracie. Platónův názor o filosofech - vládcích - je 

pak rozšířením Sokratova názoru. Sokrates věřil také, že vědění je síla, která činí člověka 
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svobodným - při sloučení myšlenek tohoto odstavce můžeme říct, že se řadil mezi idealistické 

demokraty. 

V obžalobě, která stála Sokrata život, byl i článek o zavádění nových bohů. Sokrates 

opravdu nazval hlas svého vnitřku bohem a nazval ho daimonion. Tento hlas pak měl člověka 

provázet celým životem a radit mu, jak se v některých situacích zachovat. Velký filosof tedy zemřel 

kvůli nepochopení (nebo nechtění pochopit) svých spoluobčanů - a samozřejmě kvůli politice. Jeho 

nejslavnějším výrokem je určitě slavné "Vím, že nic nevím." Toto se vykládalo různě, zjednodušeně 

se dá říci, že Sokrates zjistil, že člověk nemůže vědět všechno, a čím moudřejší je, tím více si to 

uvědomuje. Další slavný výrok zní "Poznej sama sebe!" Tím chtěl filosof upozornit, že nejvíce 

bychom měli znát své vlastní nitro a svůj daimonion a až poté zkoumat jiné a okolní věci. O jeho 

hádavé a hašteřivé ženě Xantipě se toho napovídalo až moc... 



 18 

4. PLATÓN 

4.1. PLATÓNŮV ŽIVOT 

Platón, vlastním jménem Aristoklés, se narodil roku 427 př.n.l. do jedné z význačných 

a bohatých rodin v Athénách. Jeho otec Aristón odvozoval svůj původ od krále Kodra a jeho matka 

Periktioné pocházela z rodu Solóna. Dostalo se mu nejlepší výchovy od vzdělaných sofistů, kteří 

Platóna naučili uměním, které byly považovány za klíčové pro budoucího politika. V mládí Platón 

také psal básně a tragédie. 

Ve svých dvaceti letech pak Platón potkal Sokrata a zůstal u něj po zbývajících osm let jeho 

života. To ovšem neznamená, že jeho filosofické vzdělání formovali jen sofisté a Sokrates. Platón se 

dostal do styku také se staršími filosofy, hlavně pak s Hérakleitem z Efesu a jmenovitě s jeho 

stoupencem Kratylem. Studoval však také eleaty a pythagorejce. 

Po porážce v peloponéské válce a nástupu oligarchické vlády se Platón patrně zapojil do 

politiky, ale krvavá restaurace demokracie spolu se Sokratovou popravou v něm vyvolala děs 

z demokracie a politiky vůbec. Brzy po Sokratově popravě Platón spolu s dalšími jeho žáky uprchl 

do Megary. Odtud začal brzy podnikat dlouhé cesty. Nejprve navštívil Afriku, kde studoval 

matematiku pod vedením Theodóra, který vystupuje v několika Platónových dialozích. Odtud pak 

cestoval do dnešní Itálie a do Egypta. V Itálii se seznámil s dalším slavným pythagorejským 

matematikem Archytou z Tarentu a také se syrakuským rodákem Diónem, který byl zetěm 

a švagrem tamního tyrana Dionýsia I . 

Po návratu do Athén začal působit ve funkci učitele. Převzal od Sokrata metodu učení 

v rozhovorech, kterou provozoval v zahradě, nazvané z poctě héróa Akadéma. Vzniklá Akademie 

byla školícím centrem, které si na nedostatek žáků nemohlo stěžovat, a to nejen z toho důvodu, že 

Platón vyučoval zdarma. Proslulo svoji kvalitou a pojem akademie se nám zachoval dodnes ve 

smyslu vysoké školy. 

Svoji činnost v Athénách přerušil Platón dvojí cestou na Sicílii z Dionýsiovi II., vládci 

Syrakus a synovci Dionýsia I . Do těchto končin ho znovu pozval Dión, který byl Dionýsiovým 

blízkým příbuzným. Doufal, že Platón zde uvede do praxe svoje vize státu řízeného filosofy jako 

nejschopnějšími občany. 

Filosof zřejmě doufal v totéž, a proto se na Sicílii skutečně vydal. Dionýsios se však ukázal 

být průměrnou povahou a nijak dobrým vládcem. Platóna sice měl v úctě, ale jejich přátelství nebylo 

z nejpevnějších, protože vládce se odmítal nechat vést. Po rozpadu přátelství oba muži cítili touhu 

opět se spojit. Platón se tedy vrátil. Dionýsios však nemohl snést ani filosofovu přítomnost, neboť se 

cítil zahanbován tím, že by měl být veden někým jiným. Ovšem právě na tomto Platón stavěl. I proto 

se rozhodl znovu odcestovat do Řecka. To mu chtěl Dionýsios znemožnit, a tak bylo třeba několika 

intervencí z různých stran, aby byl Platón propuštěn. I pod vlivem této zkušenosti později Platón 
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odmítal četná města, která se na něj obracela s žádostí o vypracování ústavy. Zůstal ve své milované 

Akademii a zemřel pravděpodobně roku 347 před n.l. ve věku 80 let. 

4.2. PLATÓNOVY SPISY 

Platónovo myšlení prošlo dlouhým vývojem. Žádný z jeho spisů neobsahuje ucelený výklad 

jeho filosofie. Jednotlivá díla řeší vždy jen dílčí problémy. Spisy jsou nejčastěji psány formou 

dialogu, výjimkou je Obrana Sokratova a Listy. Doba vzniku jednotlivých dialogů není známa, lze 

jen přibližně určit jejich posloupnost. 

Jak už bylo řečeno, Platónovo myšlení nebylo od začátku stejné, ale měnilo se pod různými 

vlivy. Jako jisté zjednodušení se přejímají tři, někdy čtyři stádia: 

a ) V prvním (sokratovském) byl Platón pod vlivem Sokrata, objevuje se u něj kriti čnost, 

skepse vůči zdánlivým jistotám a přistupuje tak i z etické problematice zkoumané Sokratovými 

dialektickými metodami. Dá se říci, že v tomto období Platón hájí Sokratovu památku a představuje 

jeho učení. 

b) Druhé období (konstruktivní) je pro Platóna nejklasičtější, neboť právě v této době vzniká 

jeho filosofie idejí. Platón převzal názory o nesmrtelnosti duše a jejím převtělování, o těle jako 

o hrobu duše a hledá ve svých pracích pozitivní řešení problémů a nalezení konečných jistot. 

c) Období třetí (období stáří nebo též kritické) je charakteristické tím, že Platón doplňoval, 

modifikoval nebo i odmítal své dřívější názory. 

4.3. PLATÓNOVA DÍLA 

4.3.1. I . OBDOBÍ 

� Lachés - pokus o definici statečnosti 

� Charmidés - zkoumá uměřenost 

� Euthyfrón - dialog o tom, co je zbožné a co již ne 

� Lýsis - o přátelství a lásce 

� Kritón - Sokratův příběh z vězení - Kritón mu chce pomoci ven, ale Sokrates odmítá, 

neboť by se tak prohřešil proti zákonům 

� Hippiás Menší - o lži, o chybách (člověk chybuje z nevědomosti, nikoli ze zlé vůle) 

� Hippiás Větší - o krásnu, je to v podstatě parodie na mnohomluvnost sofisty 

� Ión - dialog o poezii 

� Obrana Sokratova (Apologiá Sókratús) - tři fiktivní Sokratovy řeči před soudem, který ho 

nakonec odsoudí z smrti 

� Gorgiás - polemika se sofisty, odsuzuje řečnictví jako nástroj osobního prospěchu 

� Prótagorás - další útok proti sofistům - jediná ctnost je vědění 

4.3.2. II.OBDOBÍ 
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� Menón - cestou z vědění je rozpomínání duše, která již všechno viděla ve svých minulých 

převtěleních 

� Kratylos - o podstatě řeči 

� Euthydémos - proti rétorické eristice 

� Menexenos - polemika s rétory 

� Hostina 

� Faidón - o Sokratově žákovi, který vypravuje o posledních hodinách Sokrata 

� Ústava (Políteiá) - 10 knih o ideálním státě 

� Faidros - Sokratova oslava Eróta jako dárce božského šílenství a původce růstu duše až 

z idejím 

� Parmenidés - o problémech Sokratova učení 

� Theaitétos - o vědění 

4.3.3. III.OBDOBÍ 

� Sofistés - navazuje na poslední dílo druhého období 

� Polítikos - o dokonalém státníkovi 

� Filébos - o tom, zda hledat dobro (tedy vrcholný cíl života) v rozkoši nebo ve ctnosti 

� Týmaios - výklad Platónovy přírodní filosofie 

� Kritiás - nedokončené pokračování Týmaia, hlavně o civilizaci na Atlantidě 

� Zákony (Nomoi) - nejdelší Platónovo dílo (12 knih) uveřejněné až po jeho smrti, probírá 

podstatu, použití a účinnost zákonů 

� Poznámka - řazení některých dialogů se v různých zdrojích liší. 

4.4. HISTORIE ANTICKÉHO POJETÍ DUŠE PO PLATÓNA 

Duše (řecky anemos = vítr, dech) byla od pradávna považována za zvláště jemného ducha 

hmoty, který oživuje tělo. Z představ o její nehmotnosti a pohyblivosti vzešla víra v její nesmrtelnost 

v idealistické filosofii. 

Nejstarší představy o duši najdeme u pythagorejských filosofů 6.století před n.l. Podstatu 

duše viděli v číslu a v harmonii čísel i v jejím pohybu. Duše je nesmrtelná a stěhuje se do různých 

těl. 

Hérakleitos zase soudil, že tělo i duše se skládá z ohnivé pralátky obdařené rozumem. 

V tuhém a necitlivém těle budí život duše, která je utvořena z teplého a suchého výparu. 

Empedoklés nerozlišoval duševno a tělesno. Duševno je podle něj nejen v lidech a ve zvířatech, ale 

také v rostlinách a ve všech věcech. Anaxagorás považuje ducha (nús) za samostatný princip, který 

je pořádající hybnou silou vesmíru Jenom duch oproštěný od tělesného je schopen poznávání. 

Sofisté zkoumali člověka, ne kosmos, ale v kritice duševních jevů byli skeptiky. Protágorás 

učil, že jev se zrcadlí v duši, ale ustavičně se mění a s ním i vjem - odtud také relativnost poznání 

a mínění, kterou sofisté prosazovali. 
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4.5. PLATÓN A JEHO POJETÍ DUŠE 

Platón provedl další krok směrem kupředu v antickém pojetí duše. 

Na začátek si řekněme několik základních vlastností lidské duše, její domov a další nezbytné 

nacionále. 

Duše člověka má podle Platóna být jsoucnem nevzniklým a nesmrtelným (viz. rozbor dialog 

Faidros). Má celkem tři části, totiž myšlení, vůli a žádostivost. Myšlení má své sídlo v hlavě, vůle 

v hrudi a žádostivost v podbřišku. Myšlení je pak vůbec nejvyšší součástí duše a také jedinou 

nesmrtelnou částí, která se při vstupu do těla spojuje s ostatními částmi, které jsou ovšem pro 

Platóna mnohem méně vyspělé. Ostatní části jsou pak také smrtelné a zanikají společně s tělem. 

Nesmrtelná duše (tedy rozumová část duše) nemá počátek 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. Duše je pak jediným plnohodnotným odrazem ideálního světa, který na Zemi 

najdeme. Vše ostatní je jen velmi nedokonalý obraz toho, co se nachází ve světě idejí. Ten se 

nachází za hranicemi našeho poznání. 

Duše a celý svět idejí je stálý, nevzniká ani nehyne, je nezávislý na prostoru i na čase. 

Nebytí postavené naproti idejím a duším, věci smyslového světa včetně hmoty, jsou pak pouze 

neskutečné napodobeniny idejí a jsou předmětem mínění, ale ne vědění, jsou pomíjivé, relativní, 

prostoru a čase závislé 

4.6. IDEJE A DUŠE 

Vynikajícím úvodem do celé Platónovy idealistické filosofie a do jeho učení o idejích 

a funkci duše v idejích je následující část podobenství o jeskyni z Platónovy Ústavy: 

"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 šíji, 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 přečnívající nad zídku, také podoby lidí 

a zvířat z kamene i 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? 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 přecházející 

stín? Nuže pozoruj, jeden z nich je vyproštěn z pout a přinucen náhle vstát a otočit šíji a jít a hledět 
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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 z předmětům 

skutečnějším? A kdyby ho docela nutil hledět do světla samého, že by ho bolely oči a že by se 

obracel a utíkal z tomu, nač se dovede dívat, a měl za to, že toto jest vskutku zřetelnější, než co se mu 

ukazuje?" 

Toto je ve zkráceném podání obraz lidského života a lidského poznání, který Platón podává 

v Ústavě. Vězením je zde 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? Ideje (řecky edois nebo ideá, 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 filosofická otázka. 

Pro Platóna jsou ideje rozhodně tou nejvlastnější realitou. V pozdějším období svého vývoje Platón 

rád uváděl ideje do vztahů s čísly, používaje přitom pýthagorejských myšlenkových postupů. 

Na rozdíl od Sókrata 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. Přírodověda, 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: Jak vůbec 

vzniká svět stínů, viditelný svět? Přírodní věci jsou zřejmě obrazy nebo jevy idejí, protože i nazírání 

krásného může vést z idejím. Jak ale dochází z tomu, že se ideje, které existují ve vyšší, duchovní 

sféře "mimo svět", zjevují, byť 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 vnějškovosti, což by zahrnovalo nejenom existenci 

"vedle sebe", ale i "po sobě". Není vyloučeno, že již Platón tento druhý princip označil ve zcela 

obecném smyslu za "látku" stejně jako později Aristoteles. 

Podrobnosti jsou příliš vzdálené tématu. Je však jasné, že tu zůstává jakási propast, neboť 

i když existují dva principy, není dost dobře pochopitelné, jaká síla způsobuje, aby se ideje jako 

pouhé v sobě spočívající praobrazy vůbec v látce obrážely. Sám Platón tuto mezeru nikdy zcela 

neuzavřel. 
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Z jejímu plnému uzavření by bylo třeba ještě třetího principu, který by zprostředkovával 

děje mezi světem idejí a světem našim. V pozdějších dílech se Platón klonil z hypotéze božstva nebo 

světové duše (viz. dále), ale nepoužil myšlenkovou argumentaci, ale formu mýtu. 

Proto to může být právě duše, která zprostředkovává spojení mezi světem idejí a světem 

pozemským, který poznáváme jen pomocí smyslového poznání. Právě ona - přesněji jediná její část, 

totiž rozum - jako jediná přenáší dokonalost ideálního světa do našich poměrů. A Platon hlásá, že 

dobro duše a zdraví jsou konečným účelem veškerého pohybu a úsilí. 

Z poznání idejí se pak může povznést jen ten, kdo má jistý filosofický pud. Tento pud 

nazývá Platón "erós". Dává tak tomuto slovu, které je v řečtině pojmem pro tělesnou lásku, vyšší 

význam. Erós je snahou přejít od smyslového požitku z duchovnímu. Je to vlastně puzení smrtelníka 

povznést se z nesmrtelnosti a zároveň touha probudit tento pud i v druhých. Potěšení z krásné 

postavy je nejnižší formou erótu Cesta z filosofii je pak stále vyšším stupněm tohoto pojmu. Zvláště 

důležité pro naše téma idejí je pak pochopení matematiky a hudby, které připravují cestu pro 

skutečnou filosofii a učí odvracet oči od smyslového světa a nahlížet čisté formy. 

Nazírání krásy je přípravou, avšak vlastním prostředkem z poznání idejí je pojmové, nebo 

jak to nazývá sám Platón, dialektické myšlení. Dialektika je umění proniknout společným hledáním 

během rozhovoru z tomu, co je všeobecně platné a správné. Dialektické myšlení může stoupat od 

jednoduchého ke složitému, od podmíněného z nepodmíněnému. A toto dialektické myšlení měli jen 

filosofické duše, které nejlépe využívaly schopnosti duše rozpomínat se (viz. dále) 

4.7. GNOSEOLOGIE A DUŠE 

Platónova teorie poznání je neoddělitelná od jeho učení o duši. Podle Platóna není vědění 

určeno každému. Filosofie ve smyslu láska z moudrosti není pro ty, kteří disponují pravdivým 

věděním nebo kteří neznají nic. 

Filosofie není pro ty, kdo ovládají pravdivé poznání, tedy pro bohy. Ti totiž nemají proč 

usilovat o vědění, neboť ho už mají v plném rozsahu. Ale filosofie není ani pro ty, kdo nic nevědí, tj. 

pro nevzdělance, kteří jsou se sebou spokojeni a nemyslí si, že potřebují vědění, nechápou míru své 

nevzdělanosti. Filosofové jsou tedy lidé, kteří stojí mezi nevědomostí a poznáním a snaží se od 

nedokonalého poznání přejít z dokonalejšímu. 

4.8. AMAMNÉSIS 

Učení o amamnézi (rozpomínání) duše rozepisuje Platón ve svém spisu Menón. Usuzuje 

zde, že lidská duše je nesmrtelná a existovala již dříve, než se vtělila do smrtelného těla. Navíc toto 

vtělování už zažila mnohokrát. V dřívějších životech a během pobytu v podsvětí už spatřila všechny 

věci. Proto veškeré učení a poznání je z pohledu Platóna pouhým procesem rozpomínání duše na to, 

co už dávno zná. 

V dialogu Menón Platón tuto teorii popsal následovně: "Protože tedy je duše nesmrtelná 

a mnohokrát se narodila a viděla, co je zde i co je v Hádu, i všechny věci, není nic, co by nebyla 
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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, neboť hledání a poznávání je tedy vůbec 

vzpomínání." (Platón: Menón) 

Podobné věty vedou některé z myšlence, že Platón znal myšlenky staroindických filosofů, 

které mohl poznat během některé ze svých neznámých cest. 

Ve výše zmíněném dialogu si Menón přeje důkaz toho, že člověk všechno zná již 

v okamžiku zrození. Proto si Platón nechá zavolat jednoho z otroků, který je evidentně naprosto 

nevzdělaný v geometrii, a pomocí vhodných otázek ho dovede z vyvození Pythagorovy věty. 

Použije následující postup (viz. také obrázek přiložený na konci článku): 

Narýsuje holí v písku čtverec, jehož strana měří 2 stopy (ABCD). Potom se otroka zeptá, jak 

velká bude plocha čtverce dvakrát tak velkého. Otrok mu odpoví, že 4 stopy, ale Sokrates ho opraví 

a ukáže mu, že výsledný čtverec je čtyřikrát tak velký (AGIH) a měří 16 stop. Otrok se tedy opraví 

na 3 stopy, ale Sokrates ho přivede z tomu, že v tom případě dostane čtvercovou plochu 9 stop 

velkou (AMON). Otrok pak prohlásí, že si už neví rady. 

To je pro Sokrata významné stadium - poznání nevědomosti. Nyní otroka vede z správnému 

řešení. Nechá ho rozdělit největší čtverec AGIH úhlopříčkami, čímž vznikne velikostí poloviční 

čtverec (BDKL), který má rozměry, které od počátku otrok hledal. 

Z toho pak Platón usuzuje, že ačkoli se otrok v životě geometrii neučil, přece dospěl 

z správné definici matematické poučky. Musil proto mít zárodek této vědomosti v sobě od doby, kdy 

byl na světě v jiném těle. Vědomost byla jen tlumena a správnými otázkami se dá poměrně snadno 

nalézt v plné síle. 

Neboli Platónovými slovy z dialogu Menón: "Tedy v nevědoucím, kdykoli o některých 

věcech neví, jsou pravdivá mínění o těch věcech, které neví ... A nyní v něm tato mínění právě 

vyvstala jako sen ... Ačkoli tedy neměl učitele a jen dostával otázky, bude vědět, nebera své vědění 

sám ze sebe ... Avšak nabírat sám v sobě vědění, není to rozpomínání? Ovšem ... Jestliže však jich 

(vědění) nenabyl v nynějším životě, není již zřejmé to, že je měl a že se jim naučil v kterémsi jiném 

čase? Není to tedy ta doba, kdy nebyl člověkem? Jestliže tedy v něm jsou pravdivá mínění po ten 

čas, kdy je i kdy není člověkem, a ta se stávají věděním, když jsou otázkou vzbuzena, zdalipak je 

tedy nemá jeho duše naučena pro všechen čas? Je totiž zřejmé, že doby, kdy člověk je a kdy není, 

tvoří všechen čas ... Jestliže tedy pravda o tom, co je, je v naší duši vždycky, je patrně duše 

nesmrtelná, takže co právě nyní nevíš - to je, co právě nemáš v paměti - to máš směle se snažit 

hledat a vzpomínat si na to." 

Platonova gnoseologie zde podle mě opět sklouzává do mysticismu, kterým halí věci, které 

nemůže řádně rozumově vysvětlit. 

4.9. ETIKA A DUŠE 
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Podle Platónova poměrně těžko pochopitelného výkladu stojí v jeho říši idejí na vrcholu 

jeho idea nejvyššího dobra. Je v jistém smyslu ideou idejí. Nejvyšší dobro je nadřazeno všemu 

ostatnímu jako nejvyšší cíl, je posledním cílem světa. 

Platónova etika je pak spojením této myšlenky nejvyšší ideje 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 pouhými pouty, která mu v tom zabraňují. 

Platón to nejstručněji vyjádřil známou formulí "sóma séma" - tělo je hrobem duše. 

Ctnost je pak stav, v němž se duše tomuto cíli nejvíce přibližuje. Protože věci viditelné na 

našem světě jsou odrazem věcí ideálních, mohou sloužit jako pomocné prostředky pro uchopení 

idejí. Zvláště cenným prostředkem se pak pro Platóna stává umění. 

Ctnost je však skutečnou ctností jen tehdy, je-li založena na vědění. Jelikož Platón používá 

ctnost jako synonymum zdatnosti, můžeme říci, že Platón rozvinul učení Sokrata a rozeznává čtyři 

základní zdatnosti, které všechny souvisí s idealistickým pojetím duše. 

Základními zdatnostmi tedy jsou moudrost, statečnost, uměřenost a spravedlnost. První tři 

pak odpovídají třem částem duše. Moudrost je zdatností rozumu, zatímco statečnost je zdatností 

vůle. Uměřenost (řecky sófrosyné) můžeme také přeložit jako rovnováhu, tedy schopnost najít střed 

mezi požitkem a askezí, přísností a shovívavostí a ve vnějším vystupování se snažit zachovávat 

ušlechtilou slušnost. Je ctností žádostivosti. 

Spravedlnost je ctností, ve které jsou zahrnuty všechny tři zdatnosti ostatní. Spočívá ve 

vyváženém poměru tří částí duše a jejich zdatností. Tolik tedy z Platónově etice ve vztahu z duši. 

4.10. KOSMOLOGIE A DUŠE 

Také Platónova kosmologie velmi významně staví na jeho učení o duši. Kromě tohoto 

stálého vlivu se také zdá, že Platón formuloval své kosmologické názory v době, kdy se výrazně 

sblížil s pythagorejci. Matematická a kosmologická učení Archytovo a Filolaovo, předních 

pythagorejců té doby, musel Platón dobře znát a musela upoutat jeho pozornost. Ostatně v pozdním 

dialogu Timaios vkládá svůj výklad kosmologie právě do úst pythagorejce. Tento spis je podán 

formou mýtu, který Platón používá tam, kde nepronikne přísné myšlenkové pochopení. 

Podle tohoto učení je svět živou bytostí, která má formu koule. Jako každá živá bytost má 

i svět svoji vlastní duši. Duše zde však není součástí těla, ale obklopuje celý svět. Skládá se ze tří 

počátků, totiž z "totožného", "jiného" a podstaty. Tyto počátky jsou vyššími základy "konečného" 

a "nekonečného" bytí, tedy bytí materiálního a ideálního. Jsou rozmístěny podle zákonů hudební 

oktávy (opět vliv pythagorejců) v kruzích, otáčejících nebeskými tělesy. 

Tělo světa, obklopené ze všech stran světlou duší, se skládá z prvků země, ohně a vzduchu. 

Tyto prvky vytvářejí proporcionální spojení podle číselných zákonů. Kruh "totožného" (viz.výše) 

vytváří kruh nehybných hvězd, zatímco kruh "jiného" tvoří kruh planet. Hvězdy a planety jsou 

božská jsoucna (tedy bytosti), světová duše je stejně jako celý ostatní svět oduševňuje. 
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Světová duše nejen žije, ale také sama poznává. Její život je řízen opět číselnými vztahy 

a harmonií. Vždy, když se ve svém kruhovém opakujícím se pohybu dotkne toho, co má jsoucnost, 

dosvědčuje, co je s čím totožné, co se od čeho odlišuje, a také kde, kdy a jak má vše přechodné být 

z věčně neměnnému i vzhledem z jinému přechodnému. Toto svědectví je stejně pravdivé ve vztahu 

z "jinému", tak i ve vztahu z "totožnému". 

Duše člověka je do jisté míry příbuzná duši světa, je v ní také obsažena harmonie a podobné 

koloběhy. Zpočátku žila na hvězdě, ale byla uzavřena do těla, které se pro ní stalo příčinou 

neharmoničnosti. Cílem lidského života je obnovení prvopočáteční přirozenosti, což můžeme do 

jisté míry chápat i tak, že cílem života pro duši může být i osvobození od těla, tedy smrt. Podle 

Platóna však lze obnovení přirozenosti dosáhnout jinak - zkoumáním nebeského koloběhu 

a harmonie. 

Prostředkem z dosažení tohoto cíle jsou naše smysly. Z témuž cíli vede i schopnost řeči 

a hudební hlas, který slouží sluchu a ten zase harmonii. Pohyby harmonie jsou mimochodem také 

příbuzné koloběhu duše. V Timaiu je obsaženo učení o převtělování lidské duše do těl ptáků a zvířat, 

za čímž opět můžeme cítit indické kořeny. Platón stejně jako Indové totiž myslí, že druh zvířete, do 

kterého se duše převtělí, je určován mravní podobou člověka určitému druhu živých bytostí. Tedy 

kdo se chová jako vepř, stane se vepřem. Když pak duše dosáhne očištění, vrací se na svou původní 

hvězdu. To však trvá dlouho, 10 000 let. Ovšem tomuto problému jsem se více věnoval v rozboru 

dialogu Faidros. 

4.11. ROZBOR DIALOGU FAIDROS 

Faidros je, stejně jako převážná většina ostatních Platonových spisů, psán formou dialogu, 

který je však velmi důležitý pro pochopení Platonova pojetí duše. Proto jsem ho také vybral pro 

podrobnější analýzu. 

Ve Faidru se tradičně objevuje postava Sokrata, s nímž v tomto díle diskutuje mladý Faidros 

o řečnictví. V první části spisu rozebírá Platon ústy Sokrata jedno konkrétní řečnické dílo, řeč 

Lysiovu, a staví proti ní své dvě vlastní řeči, rétoricky hodnotné, postavené na filozofii. Ve svém 

prvním výstupu zachovává Sokrates původní obsah Lysiovy řeči, jen změní formulaci úvah a formu, 

vybírá lepší, filozofické zdůvodňování logických myšlenkových postupů. Druhou řeč staví obsahově 

naproti oběma předchozím, samozřejmě při zachování hodnotné rétorické formy. V druhé části 

Faidra pak Platon prostřednictvím Sokrata rozebírá všechny tři řeči (Lysiovu a dvě Sokratovy), 

hledá v nich řečnické klady i zápory a demonstruje na nich, jak má správná a hodnotná rétorika 

vypadat. 

Vedle samotného rozboru umění řečnictví má Faidros pro filozofický svět ještě jeden 

důležitý aspekt. Tím je obsah řečí samotných. Tématem všech tří výstupů je láska z tělesné kráse 

jako cesta z poznání absolutního krásna, ideje krásy. Přitom Platon nemá namysli lásku mezi mužem 

a ženou, ale paiderastiu, lásku milovníka z chlapci. Příčinou této lásky je prý bůh Eros, jenž 

způsobuje takové krásné milování, které vede právě až z poznání nejvyššímu, z poznání ideje krásy. 
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Autorem všech tří, navzájem zcela rozdílných řečí, je samozřejmě Platon sám, jen je pronáší skrz 

svého Lysia či Sokrata. Ukazuje jimi různé úhly pohledu na totéž téma, přičemž poslední, třetí řeč, 

již plně koncipuje ve světle svého idealismu, za předpokladu pevných, věčných a neměnných idejí. 

Obsah řečí je často (a nejspíš i právem) považován za hlavní přínos Faidru, daleko důležitější než 

následný rétorický rozbor, a je v tomto ohledu pokládán za předstupeň z vrcholnému Platonovu dílu 

na téma lásky, Symposionu. 

První řečí je řeč Lysiova. Lysios, známý athénský řečník, v ní řeší otázku, zda je lépe být po 

vůli spíše milujícímu či nemilujícímu. Srovnává milující a nemilující, jak se z člověku chovají a jak 

na něj působí v průběhu vývoje jejich vztahu. Vychází ze skutečnosti, že i sami milující uznávají, že 

jsou spíše nemocní než při zdravém rozumu, že si jsou vědomi své nerozumnosti, ale nedovedou se 

ovládat. Přitom Lysios implicitně předpokládá, že ono zamilované pobláznění je jednoznačně 

záporné, což následně dokazuje na mnoha příkladech. 

Za nejdůležitější však Lysios ve svém spisu považuje, že milující kvůli své žárlivosti 

a strachu o své milované je odvracejí od styků s jinými lidmi. Obávají se, že by je v očích jejich 

miláčka mohl někdo předčít, ať už penězi, vzděláním či jakoukoliv jinou předností. Navádějí 

milovaného, aby se všem ostatním zprotivil a dělají z něj člověka bez přátel. Naopak nemilující, 

kteří dosáhli svých přání ne milováním, ale dobrostí, naopak nenávidí ty, kteří se nechtějí s jejich 

přítelem stýkat. Za důkaz dlouhodobého přátelství Lysios považuje, že přítel, neovládán blouznící 

láskou, nezačíná velké nepřátelství kvůli maličkostem, ale naopak se hněvá jen málo i kvůli velkým 

věcem, přičemž neúmyslné věci odpouští a úmyslné se snaží odvracet. Naproti tomu nešťastně 

milující pokládají za bolestné i to, co běžným lidem nevadí, a šťastně milující vychvalují i věci 

nehodné zalíbení. 

První Sokratova řeč obsahově víceméně kopíruje Lysiův spis, je jen lépe formulována 

a vystavěna. Sokrates pojal řeč jako promluvu nemilujícího z chlapci, kterého přesvědčuje, že je lépe 

vyhovovat milujícímu před nemilujícím. Na samém začátku vymezil vlastní pojem láska jako jeden 

z druhů bujnosti, kterou postavil naproti uměřenosti. Bujnost vychází z žádosti a rozkoše, zatímco 

uměřenost z rozumu. Láska je tedy žádost, která bez rozumu ovládne mínění jinak směřující ke 

správnosti. 

Podobně jako Lysios, říká Sokrates, že milovník nesnese svého miláčka silnějšího ani sobě 

rovného, neboť co je mu rovné či lepší, to je mu také protivné. Vždy tedy dělá milovaného slabšího 

a podřadnějšího, nevědomého, bázlivého a tupého, z čehož se sám těší. Také mu z titulu své 

žárlivosti brání ve všech stycích s okolím, s cizími lidmi i s filozofií. Avšak po čase, když milovník 

již přestane milovat, vymění v sobě žádostivou bujnost za rozumovou uměřenost. To však milovaný 

neví a očekává od milovníka stále stejnou náklonnost a lásku. Ta mu však již nemůže být dána. 

A tehdy miláček pozná, že nikdy neměl být po vůli člověku milujícímu, ale raději nemilujícímu 

a majícímu rozum. 

Sokrates si ale uvědomil, že svým projevem zajisté urazil boha lásky, Erota. Aby napravil 

tento hřích, vymyslel druhou řeč, řeč opačnou, po vzoru bájného Stesichorose, který poté, co byl pro 
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urážku krásné Heleny zbaven zraku, pěl na ni chvály a zrak se mu hned navrátil. Podstatou této 

druhé řeči je skutečnost, že šílení lásky není věc špatná, ale naopak dobrá, pokud je ovšem dávána 

darem božím. Pro důkaz svých slov použil několik příkladů, například šílenost danou bohy věštkyni 

v Delfách či básníkovu posedlost získanou od Mús. Za hlavní cíl celé řeči si pak předsevzal dokázat, 

že blouznění lásky je šílenost daná od bohů z našemu největšímu štěstí. 

Nejdříve Platon ústy Sokratovými dokázal, že duše je jsoucno nevzniklé a nesmrtelné. Duše 

se stále pohybuje, neboť pohyb vychází z ní samotné, nikdy nezanikne a nikdy také nevznikl, tudíž 

duše je nesmrtelná. A co je nesmrtelným to je podstatou a smyslem duše. A protože touto podstatou 

a smyslem duše je duše sama, která sama sebou pohybuje, je pak nutně ona sama jsoucno nevzniklé 

a nesmrtelné. 

Pro lepší představu duše použil pro ni Platon podoby okřídleného spřežení s vozatajem. 

Duše bohů má oba koně krásné, z dobrého původu, vzhledem přímé, s tělem pravidelně 

rozčleněným, s vysokou šíjí, vypouklým nosem, bílou barvou, černýma očima, milovníky cti 

s uměřeností a studem, přátele pravdivého mínění, nepotřebující ran, řízené jen pobídkou a slovem. 

Ale u ostatních je jeden kůň křivý, tělnatý, sestavený bez ladu a skladu, má silnou šíji, krátký krk, je 

ploskonosý, barvy tmavé, světlooký, krevnatý, přítel zpupnosti a vychloubání, na uších chlupatý, 

hluchý, poslouchající stěží biče a bodců. A vozatajovi činí velké problémy takové spřežení uřídit. 

Duše se na světě vyskytují v různých podobách a v čase své podoby mění. Dokonalé duše mají velká 

křídla a stoupají do výšin a pobývají ve vesmíru, zatímco ty, které ztrácejí své peruti, padají z zemi, 

kde se zachytí něčeho pevného, čímž vznikne život smrtelný. Sokrates si klade otázku, proč duše 

ztrácejí perutě, následkem čehož padají z zemi. Odpověď začíná právě na opačné straně, nahoře, 

kam stoupají dobré duše. 

Síla perutí dobrých duší je vznáší tam, kde sídlí bohové, krásní, moudří a dobří. Těmito 

vlastnostmi se perutě živí a z nich vyrůstají, zatímco ošklivými a zlými vlastnostmi hynou. Když 

jedou bohové z hostině a ke kvasu, jedou lehce a snadno, ale ostatní už ne, neboť je zdržuje 

neposlušný černý kůň, táhne je zpátky z zemi, v duši vzniká zápas. Mezitím nesmrtelné duše 

dojedou až na hřeben světa a otáčející se nebesa je vezou dokola. 

A tam spatří jsoucnost jsoucí, Platonovy ideje, ke kterým se vztahuje pojem pravdivého 

vědění. Božské duše se oblaží tímto pohledem a pak se zase vracejí dolů. Ostatní duše bohy 

následovaly, ale kvůli svým koním neviděly buďto vůbec žádná jsoucna nebo pár nejšťastlivějších 

jenom některá a krátce. Ostatní se tlačí dole, narážejí do sebe a občas si i zurážejí křídla, ale 

odcházejí, aniž by spatřily jakákoliv jsoucna, naplněny jen sofistickým míněním. 

Proč se vlastně duše snaží uvidět skutečná jsoucna, věčné ideje? Pohled na ideje je totiž 

nejlepší zdroj pro růst jejich křídel. Jestliže duše vidí některou z pravdivých věcí, poporostou jí 

křídla a po celý další okruh bude bez starostí. Ale když některá duše zapomene, co viděla, či se 

naplní špatností, pozbude perutí a spadne dolů z zemi, a jako taková nemá být při prvním zrození 

vsazena do žádného živého tvora. Sokrates uvádí pořadí bytostí, do kterých má být duše vsazena, od 

nejlepší, filosofa, až po nejhorší, sofistu a tyrana. Duše, která žije svůj život dobře a spravedlivě, 
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nabývá lepšího údělu a naopak, ale až po deseti okruzích, po deseti tisíci letech, předtím se duše 

neopeřuje. Je tu však jedna výjimka, kterou je duše filozofa, ta se opeří již po třech okruzích dobrého 

a poctivého filozofování. 

A zde se již dostáváme z nejdůležitější části, z samé podstatě Platonova idealismu. Člověk, 

ve kterém je duše, která uviděla některé ze jsoucen, musí poznávat podle eidos, pojmového druhu, 

jenž vychází z mnoha vjemů a je rozumovým myšlením sbírán v jednotu. Své vjemy porovnává 

s absolutním ideálem, s idejemi, které viděl na své okružní jízdě a na které nyní vzpomíná. Vidí 

pozemskou krásu a vzpomíná na tu pravou, nesmrtelnou a neměnnou, přitom nabývá perutí, snaží se 

vzlétnout. Ostatním lidem se jeví šíleně. 

Takový člověk, který miluje krásno, se nazývá milovníkem. Ten, pokud uvidí obličej či část 

těla připomínající viděné ideje, zachvěje se, dívá se na ten výjev jako na boha, zachvátí ho pot 

a nezvyklé horko. Z té viděné krásy se zahřeje, roztají obaly kolem puků, brky peří nabobtnají 

a vyrazí z kořenů po celém povrchu duše. Kdykoliv se však poté od své krásy vzdálí, puky peří se 

zamykají a jsouce takto uzavřeny, dotírají na svůj průchod, takže duše je bodána a rozčílena, cítí 

bolest, nemůže spát ani ve dne vydržet na místě, ale přesto se raduje ze vzpomínky na krásný zjev. 

A když svého miláčka zase uvidí, opět se průchody uvolní, přestane cítit bolest a bodání. A nechce 

se od něj za žádnou cenu odloučit. A tento stav lidé nazývají Erótem, láskou. 

Podle toho, se kterým bohem okruh objížděli, si vybírají své miláčky, aby měli také takovou 

povahu. A když ho získají, svým vlastním napodobováním boha i působením na miláčka udávají 

směr, vedou ho z činnosti a podobě onoho boha. Přitom to však nedělají s žádnou závistí ani 

nedůstojnou přízní. Tak se dostává milovanému krásného a šťastného zájmu. 

Když vozataj spatří krásný vzhled miláčka, bílý kůň přemáhán studem zdržuje sám sebe, aby 

skokem milovaného nenapadl. Zato černý beze studu vyskakuje a prudce se z němu žene. Vozataji 

se jen tak podaří je ukočírovat a dojet klidně z miláčkovi. Když ho uvidí, opět si vzpomene na 

spatřené ideje, na skutečnost krásy, ulekne se, strhne otěže a odjede dále. Černý kůň však chce 

neustále zpátky stůj co stůj, vzpírá se a cuká, až ho vozataj musí násilím donutit z poslušnosti 

a následování rozumnosti. Tím však černý kůň dostává strach, kdykoliv pak vidí milovaného. Od té 

chvíle se stává, že duše milovníka chodí za miláčkem ve studu a strachu. 

A postupem času i miláček zpozoruje zvláštní bolest a bodání vždy, když je milovník pryč. 

To je proto, že proud touhy, plynoucí z milovníkovi a vnikající do něj, když je milovník již zcela 

naplněn, odtéká ven a jako ozvěna se nese zase zpět, naplní duši milovaného láskou a povzbudí ji 

z opečovávání. A milovaný podobně jako milovník, i když slaběji, touží vidět se a dotýkat se. A na 

společném lůžku pak milovníkův černý kůň požaduje za všechny ty útrapy malý požitek. Miláčkův 

kůň nemá, co by řekl, ale zduřen smyslností jde tak daleko, že by neodepřel vyhovět milujícímu 

v čemkoliv, o co by požádal. Avšak jeho bílý souspřeženec se s vozatajem proti tomu vzpírají 

studem a rozumem. 

Jestliže pak zvítězí ty lepší části duše a povedou z zřízenému životu a filozofii, budou takoví 

lidé trávit život šťastně, budou mít v moci sami sebe, neboť si podrobili to, čím vznikalo zlo duše 
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a osvobodili to, čím vznikalo dobro. Po skončení tohoto života jim narostou křídla a vyhrají jedno ze 

tří výše zmíněných kol, na jejichž konci je čeká převtělení do lepšího údělu bližšího věčnému 

a neměnnému jsoucnu. 

Platonův popis duše ve druhé Sokratově řeči je nejen čtenářsky úchvatný, ale zajímavý 

především svými myšlenkami. Analogie duše s dvojspřežím je velice přiléhavá a oproti podobným 

analogiím v jiných dílech nezvykle přesně vystihuje objekt zájmu do nejdetailnějších aspektů. 
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5. ARISTOTELES 

Všestranný vědec Aristoteles se narodil v makedonském městě Stageira roku 384 před n.l. 

Jeho otec Níkomachos byl lékařem na dvoře makedonského krále Filipa II. Jako sedmnáctiletý 

vstoupil Aristoteles do Platónovy školy Akadémia, v níž setrval až do Platónovy smrti v letech 347/8 

před n.l. Po odchodu Akadémie začal vyučovat v maloasijském Assu a v Mytiléně na Lesbu. Někdy 

na přelomu let 343 a 342 před n.l. si Filip povolal Aristotela zpět na svůj dvůr, aby zde vedl výchovu 

prince Alexandra. Tento svůj úkol dokonal se vstupem Alexandra na trůn roku 336 před n.l. 

a odebral se do Athén. 

Asi v roce 335 před n.l. založil v Athénách Aristoteles vlastní filosofickou školu zvanou 

Lykeion nebo také škola peripatetická (vychází to z názvu krytého sloupořadí - peripatos - kde se 

žáci učili nebo slova peripatein = procházet se, neboť Aristoteles se údajně se svými žáky při výuce 

procházel). Svým zaměřením se škola celkem dost lišila od Platónovy Akadémie. Lykeion se stalo 

vědeckým střediskem a to především díky badatelskému a učitelskému úsilí Aristotela. Na svou 

dobu byla zajímavé hlavně tím, že byla vybavena kvalitní knihovnou a využívala také učebními 

pomůckami, např. preparáty rostlin a živočichů. V Lykeiu strávil Aristoteles zbytek života. Během 

13 let, které strávil v Athénách vznikla naprostá většina jeho spisů, často spíše poznámkového 

charakteru. Život velkého muže skončil velmi špatně. Po smrti Alexandra Velikého ho obvinili 

z bezbožnosti a uználi vinným. Vedení školy odevzdal svému žákovi Theofrastovi a odešel do 

vyhnanství do Chalkidy na Euboiu. Zde také v roce 322 před n.l. umírá. 

Aristotelův přínos pro vědy i filosofii je obrovský a dodnes velmi dobře patrný. Za jeho 

patrně největší skutek je považováno vytvoření formální logiky, kterou pokládal za předpoklad 

vědecké a filosofické činnosti. Díky Aristotelovi přišly na svět také první zákony logiky a popis 

logických kategorií. Vypracoval též učení o dělení pojmů, soudu, úsudku, definici a generalizaci. 

Jádrem Aristotelovy filosofie je jeho nauka o jsoucnu, která vzniklá přetvořením Platónovy 

teorie idejí. Aristoteles tuto teorii nejdříve silně kritizoval a pak ji přetvořil. Liší se od Platónovy 

popřením existence idejí odloučených od vnímatelných věcí. Ke vzniku konkrétních věcí je podle 

Aristotela třeba látka, tvar, účel a hybná příčina (za nejvyšší hybnou příčinu považuje Aristoteles 

boha). Tento dokonalý základní hybatel je také podmínkou správného řádu ve světě. Prvotní hybatel 

vše uvádí do pohybu, ale sám se nepohybuje (je totiž absolutní dokonalost, což se s jakýmkoliv 

pohybem ve filozofii neshoduje). 

Aristotelův názor na vesmír měl obrovský vliv na myšlení lidí. Převzal ho od něj Claudius 

Ptolemaios a geocentrický (Země je středem všeho) systém se pak stal uznávaným až do konce 

středověku. Aristoteles dále dělí vesmír na pozemskou část, která sahá z Měsíci, kde vše vzniká 

i zaniká, a oblast nad Měsícem, kde je svět nebeských těles vybudovaný z pátého živlu - éteru. 

Slunce, Měsíc, planety i stálice jsou umístěny ve sférách (těch má být celkem 56 včetně těch, 

kterými si Aristoteles pomáhal při vysvětlování odchylek planet od kruhových drah) a obíhají kolem 

Země na stejných kruhových drahách. 
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Velký důraz věnoval Aristoteles také zkoumání živé hmoty - stal se dokonce zakladatelem 

několika vědních disciplín. Při výkladu organické přírody důsledně dodržoval teorii o tvaru a látce. 

U živého organismu je podle něj tělo látkou a duše tvarem. Pro růst rostliny nebo živočicha má mít 

hlavní význam duše. Aristoteles se mylně domníval, že nižší živočichové vznikají samoplozením, 

a to tak, že životoplodná látka působí na bahno, tlející materiál atd. Aristoteles prozkoumal na 500 

živočichů, klasifikoval je (chybně) a zkoumal také orgány živočichů. Zde se dopouštěl těžkých chyb, 

když za centrum myšlení považoval srdce, zatímco mozek jen za ochlazovací orgán pro krev, ale 

i pře četné omyly je jeho práce úctyhodná. Jako první využil Aristoteles výhod skupinové práce. 

Aristotelovy spisy lze rozdělit na spisy, které psal pro veřejnost a spisy psané pro vnitřní 

potřebu. První druh děl psal většinou formou dialogu a většina se jich nedochovala. Těch druhých, 

které vůbec nechtěl Aristoteles uveřejnit, se nám zachovala podstatná část. Tato část jeho tvorby je 

psána podivným jazykem a ne vždy zcela srozumitelně, s častým opakováním, vsuvkami 

a nemůžeme vyloučit dokonce ani pozdější redakční zásahy. 

5.1. SPISY 

5.1.1. URČENÉ PRO VEŘEJNOST (ESOTERICKÉ) 

Z Aristotelova mládí se nám zachovalo: 

� 19 platónovských dialogů (např. O duši) 

� drobné traktáty (např. O bohatství, O rozkoši, O výchově aj.).  

� zlomky z díla O básnících obsahují polemiku s Platónovým odsouzením poezie 

� dílo O filosofii pak odsuzuje Platónovo učení o ideách 

5.1.2. HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ SPISY 

� Didaskalie - obsah divadelních her s údaji o roku uvedení na scénu 

� Sbírka 158 ústav řeckých měst, z nichž se však našla jen Ústava Athéňanů. V celém díle 

se podle antických zdrojů Aristoteles snažil o přehled vývoje ústav od nejstarších dob 

a hledal ústavu, která by byla kompromisem mezi demokratickou a oligarchickou 

� Seznam vítězů olympijských a pythijských her 

5.1.3. ESOTERICKÉ (AKROAMATICKÉ) SPISY  

Spisy určené z poslechu při přednáškách. 

5.1.4. LOGICKÉ SPISY 

Všechny Aristotelovy spisy jsou sebrány do díla Organon (Nástroj). Ten obsahuje spisy: 

� Categoriae - definice deseti základních kategorií poznání 

� De interpretatione - pojednání o větě a soudu 

� Analytika první a druhá - zkoumání procesu sylogismu (J.Ch. - bohužel nevím, co to 

znamená) 

� Topica - výklad o důkazech z pravděpodobnosti 
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� Sophistici elenchi - diskuse o klamných argumentech sofistů 

5.1.5. PŘÍRODOVĚDNÉ SPISY 

� Physica - 8 knih o přírodě, pohybu, hmotě a jiných základních pojmech 

� O nebi - 4 knihy zkoumající složení světa, jeho věčnost a hvězdy 

� O nebeských úkazech - opět 4 knihy o planetách, kometách, atmosférických úkazech, 

pohybech moře apod. 

� Historia animalium a díla, která na něj navazují, jsou encyklopedií zoologických 

vědomostí, pečlivě utříděných 

5.1.6. PSYCHOLOGICKÉ SPISY 

� O duši - 3 knihy, téma je jasné podle názvu 

� Přírodopisné drobnosti - o spánku, dýchání, paměti atd. 

5.1.7. METAFYZICKÉ SPISY 

� Metafyzika - pojednání o "obecných principech jsoucna" 

5.1.8. ETICKÉ SPISY 

� Etika Níkomachova - 10 knih pojednávajících o štěstí, ctnosti, svobodě, vůli, morálních 

schopnostech, spravedlnosti, rozumu, přátelství a rozjímavém životě; psáno pro 

Aristotelova syna 

� Etika Eudémova - jiná verze výše zmíněného 

� Magna moralia - souhrn pozorování v oblasti morálky 

� Politika - dobře vypracované dílo vypráví v 8 knihách o různých teoriích státu, o rodině, 

o občanské výchově atd. 

5.1.9. SPISY O LITERATUŘE 

� Rétorika - 3 knihy zkoumající pojem, účel a různé druhy řečnictví 

� Poetika - 2 knihy o podstatě poezie a jejich základních formách 

Aristotelovy spisy měly obrovský vliv jak ve starověku, tak i ve středověku, zvláště pak 

Organon. Jeho dílo byla přeloženo již ve starověku do latiny, syrštiny, hebrejštiny a arabštiny. Učení 

Aristotela stálo na počátku teologického myšlení, takže pohanský filosof stojí na počátku 

scholastiky. Jeho bezvýhradná autorita trvala vlastně až do konce středověku, kdy se ukázalo, že 

mnohé jeho vědní objevy jsou nesprávné a zavádějící. 


