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Úvodem

Jan Sokol

Mám tu čest i radost představit tu letošního laureáta Ceny Na-
dace Vize 1997, pana ing. Ivana Chvatíka, Dr. h. c., člověka mi-
mořádných schopností i výkonů ve velmi různých oblastech, 
akademických i praktických. Vy, kteří ho znáte, víte také, že se 
s ním člověk setká všude tam, kde se skutečně něco filosofic-
ky významného děje, obvykle z jeho iniciativy a pod jeho prak-
tickým vedením. Naopak rozhodně nevyhledává místa, kde se 
to spíš jen hemží fotoaparáty, kamerami a novináři, takže v na-
ší silně medializované době o něm i vzdělaní lidé a odborníci 
vědí jen tolik, že je podepsán pod nápadně mnoha filosoficky 
významnými projekty, edicemi, překlady i originálními odbor-
nými texty. S vaším laskavým dovolením tedy začnu stručným 
životopisem, který doktor Chvatík sice neskrývá, ale který má-
lokdo zná. Všude tam, kde by jej člověk hledal a očekával, totiž 
náš laureát sebe sama dovedně upozadí, skryje se za svoji dů-
myslnou šifru „ich“ a obrátí vaši pozornost k nějaké nečekané 
a velmi užitečné činnosti.

Ivan Chvatík (neboli ICH) se narodil roku 1941 v Olomouci do 
středostavovské rodiny se staršími selskými kořeny. Jeho otec, 
pan František Chvatík, byl bankovním úředníkem, strýc Ivano-
vy máti Jindřišky byl Antonín Klobouk, významný veterinářský 
odborník, objevitel „Kloboukovy obrny prasat“, profesor brněn-
ské zvěrolékařské vysoké školy, dnešní Mendelovy univerzity. 
V roce 1947 byl František Chvatík jmenován ředitelem nově za-
ložené pobočky Agrární banky v Žatci, kam se celá rodina od-
stěhovala a kde Ivan začal chodit do školy. V napjaté atmosféře 
před únorem 1948 byl pan Chvatík, mimochodem člen národně 
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socialistické strany, nalezen ve své kanceláři zastřelený. Ivanova 
matka po několika dnech rovněž tragicky zahynula na předáv-
kování barbituráty v reakci na manželovu smrt.

Malého, v jednom týdnu osiřelého Ivana se ujali dědeček a ba-
bička Kloboukovi ve Velkém Týnci u Olomouce, než se po dvou 
letech, v roce 1949, odstěhoval do rodiny svého strýce, vodo-
hospodářského inženýra Miroslava Řihoška, který právě získal 
nový velký byt v Praze. Tak se náš dnešní laureát potřetí stěho-
val a dodnes vzpomíná, jak ho spolužáci šikanovali, že neumí 
„pražsky“, ale mluví v rodném „čuháckém“ nářečí. Ještě na býva-
lém Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici, kde roku 1958 
maturoval, trpěl nedostatky v rétorické schopnosti. Ačkoliv se 
už tehdy začal zajímat o filosofickou moudrost, už také tušil, že 
na fakultě, jež ji má v názvu, se k ní těžko dostane. Protože na-
proti tomu vynikal v matematice, nastoupil studium elektroniky 
na nedávno založené Fakultě jaderné a technické fyziky, mezi 
studenty známé jako „Fujtajfl“.

Studium to rozhodně nebylo lehké, a i když zde začala stu-
dovat řada mladých lidí, kteří se po roce 1990 uplatnili ve veřej-
ném životě, mnozí z nich už během studia přešli jinam. Naproti 
tomu Ivan Chvatík v roce 1964 studium dokončil, ale přesto se 
začal shánět po nějaké intelektuálně zajímavější činnosti.

Padla mu do oka tehdy čerstvá novinka, totiž možnost aspiran-
tury v oboru kybernetiky u odborníka na slovo vzatého, profe-
sora Antonína Svobody. Svoboda byl proslulý už svým válečným 
příběhem, kdy z pařížské emigrace převezl do Marseille na jízd-
ním kole plány svého vynálezu mechanického zaměřovače pro 
protileteckou obranu a dále je přes Casablanku propašoval do 
USA. Zde se dostal Svoboda mezi zakladatele oboru číslicových 
počítačů, pracoval například s Howardem Aikenem, a když se 
roku 1946 jako vlastenec vracel do Prahy, měl už mezi zasvěce-
nými skvělou pověst. Naopak v rychle rudnoucím Českosloven-
sku byly jeho americké úspěchy a vyznamenání trnem v oku pří-
slušných ministrů i vedení Akademie věd. Přesto se mu podařilo 
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vytvořit tým nadšenců, s nimiž postavil první československé 
děrnoštítkové počítače, a není divu, že přitahoval i mladého Iva-
na Chvatíka. Bohužel právě roku 1964, kdy měl Chvatík ke Svo-
bodovi nastoupit, ten už ztratil trpělivost s rozličnými šikanami 
a emigroval do USA podruhé, tentokrát natrvalo.

Z mnoha hledisek to jistě byla škoda, pro českou filosofii to 
však bylo štěstí. Chvatík zůstane sice ještě nějaký čas „u počí-
tačů“ ve vokovické Aritmě, při dlouhé cestě autobusem do prá-
ce a z práce čte Proustovo Hledání ztraceného času, přičemž 
jeho dlouhá souvětí s výhodou použije pro popis paralelně pro-
bíhajících logických dějů v počítači, ale životní cesta jej pove-
de jinam. V uvolněnější atmosféře 60. let narazil na přednášky 
docenta Jana Patočky a stane se jedním z jeho nejvěrnějších po-
sluchačů. Po roce 1968, kdy bude Patočka po čtyři roky před-
nášet na pražské filosofické fakultě, bude Chvatík i jeho dok-
torandem. Získal přitom mimořádně vhodné pracovní místo 
v technické obsluze švédského počítače DATASAAB, jehož pří-
slovečná spolehlivost mu zajistila jisté množství volného času.

Takto příhodně nalezený čas investoval Ivan Chvatík především 
do filosofických podniků, teď už na vysoké úrovni – po Patočko-
vě penzionování v roce 1972 organizoval jeho soukromé každo-
týdenní semináře, a to až do prosince 1976, než se Jan Patočka 
stal mluvčím Charty 77.

Textové a redakční zpracování magnetofonových záznamů 
z těchto seminářů (pořizovaných na kazeťácích Philips, které 
propašoval Ivan za svých expertních pobytů ve Švédsku), zá-
pisky posluchačů z  předchozích  Patočkových přednášek na 
fakultě a posléze i písemná pozůstalost Jana Patočky pak po-
vedou k prvnímu vrcholu Chvatíkových aktivit. Ještě týž den, 
13. března roku 1977, kdy Jan Patočka za známých neblahých 
okolností zemřel,  jsem Ivanu Chvatíkovi, provázenému Jiřím 
Polívkou, Jiřím Michálkem a Miroslavem Petříčkem, pomáhal 
v Patočkově bytě napěchovat stohy rukopisů do objemných tašek, 
aby byly odtud odvezeny na bezpečná místa, protože hrozilo, že 
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by je StB mohla zabavit a zašantročit, jak se stalo s řadou jiných 
filosofických i literárních spisů. Jedním z dočasných úkrytů byl 
kuriózně i byt zahradníka ve vládní, dříve Kramářově vile. Za-
chráněná pozůstalost se stala základem disentního Archivu Jana 
Patočky, ve kterém bude pod Chvatíkovým vedením po dalších 
dvanáct let ilegálně, redakčně i editorsky zpracovávána a vydá-
vána v samizdatových strojopisech – od roku 1977 do r. 1989 
v sedmadvaceti svazcích, v pověstných bleděmodrých deskách 
„Archivního souboru prací Jana Patočky“: projekt, jaký svým 
rozsahem i zpracováním nemá v samizdatu obdoby.

Chvatíkovy filosofické edice měly už v disentním samizdatu šir-
ší tematický rozsah. V soukromých seminářích s Janem Patoč-
kou se četl až do roku 1976 Heideggerův stěžejní spis Sein und 
Zeit. V této tradici začal ICH překládat Heideggerovy pozdní 
přednášky a posléze (za oponentury Jiřího Němce, Pavla Kouby 
a Miroslava Petříčka) i samotný spis Sein und Zeit / Bytí a čas – 
do roku 1990 byl tak na světě překlad tří čtvrtin originálu, a to 
v podobě samizdatových sešitů „na pokračování“, jako se kdysi 
vydávala i náročná filosofická díla v Laichterově proslulém na-
kladatelství. Při tomto projektu a paralelně i v patočkovských 
edicích Chvatík postupně – díky své někdejší odborné průpra-
vě – vybudoval moderní techniku digitálního zpracování textu, 
jeho přepisu i tisku, pro což mimo jiné vytvořili počítačoví přá-
telé krásnou řeckou alfabetu.

Chvatík při tom všem prokázal i veskrze praktické manažerské 
kvality. Na vojenském cvičení v roce 1976 se seznámil s vedou-
cím rozmnožovny jednoho z významných federálních minister-
stev, který měl pod palcem obzvlášť kvalitní xeroxy. Byl sice pod 
přísným dohledem bezpečnostního a kádrového oddělení, nic-
méně ochotný za rozumnou úhradu rozmnožovat patočkovské 
samizdaty, ačkoliv s činností ministerstva evidentně nesouvise-
ly. Protože jej filosofie upřímně nezajímala a spolu s Chvatíkem 
jednali nanejvýš opatrně, zůstal tento podnik po celou dobu uta-
jen, i když náklad některých Chvatíkových edic – nesrovnatelný 
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s dosavadními „klasickými“ samizdatovými strojopisy – časem 
přesáhl i sto kusů.

Xeroxové kopie přitom nesměřovaly jen k českým čtenářům: od 
druhé poloviny osmdesátých let putovaly diplomatickými ces-
tičkami do vídeňského Institutu für die Wissenschaften vom 
Men schen (IWM), který byl od roku 1982 středoevropským in-
te lektuálním centrem za železnou oponou. S Chvatíkovými zá-
silkami tak v IWM poroste jako jeho nejvýznamnější projekt 
„Archiv Jana Patočky“, zrcadlově totožný s utajeným Archivem 
Jana Patočky v Praze. Na rozdíl od Prahy mohl být archiv ve 
Vídni otevřen badatelům ze zahraničí i editorům Patočkových 
„vybraných spisů“ v němčině, kterých se podaří do roku 1989 
připravit pět objemných svazků.

Intelektuál může téměř podvědomě chápat text jako cosi ne-
hmotného, jenže metrové stohy xeroxových kopií, pořízených 
z předtím zredigovaných originálů a přepisů samizdatových 
písařek, bylo také třeba ve výtiscích roztřídit a seřadit, nechat 
knihařsky adjustovat a po všech předchozích mezitransportech 
osobně ještě distribuovat, případně ukrýt do meziskladů, tak-
že se Ivan Chvatík – pracující povětšinou sólo, spoléhající ve 
své domácí oficíně na minimum spolehlivých spolupracovní-
ků – objevoval v pražských ulicích často se dvěma objemnými 
kabelami v rukou. Cestou do svého bytu v Nekázance se jed-
nou po výstupu z metra na Můstku zamíchal do davu demon-
strantů, které právě rozháněla policie, ale svůj vzácný náklad 
šťastně donesl domů. Po léta tak ICH kombinoval vysoce od-
bornou činnost editora a překladatele se svépomocnou poly-
grafií, posléze i s jejím intelektuálně pokročilým počítačovým  
zpracováním.

Za druhý vrchol Chvatíkovy činnosti považuji manažerské a or-
ganizační aktivity, do nichž se pustil po roce 1989. Nejvýznam-
nějším z nich bylo založení Archivu Jana Patočky ve Filosofic-
kém ústavu Československé akademie věd, a to hned 1. ledna 
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1990. Dosavadní utajovaný filosofický podnik byl tak ze dne na 
den převeden do akademického prostředí.

Současně se ICH věnoval projektu založení Středoevropské 
univerzity intelektuálního mecenáše George Sorose a po pět let 
vedl nakonec marný boj o to, aby zůstala v Praze. Když se v roce 
1996 jako poslední část odvážela do Budapešti knihovna SEU, 
potkal jsem Ivana na ulici a skoro jsem se ho lekl, jak na něm 
bylo vidět znechucení z domácí nepřízně k úsilí vytvořit z Prahy 
opět intelektuální centrum oživené Střední Evropy.

V následujících letech rozvinul Chvatík bohatou činnost v šíře-
ní a propagaci Patočkova díla. Organizováním přednášek, sym-
pozií a konferencí vznikla postupně síť spolupracovníků nejen 
v Evropě, což výrazně přispělo k přijímání Patočkových myšle-
nek i mimo Československo a ČR. Tuto činnost Chvatík v roce 
2002 také institučně zajistil založením mezinárodní Organizace 
fenomenologických organizací, v anglické zkratce OPO, se síd-
lem v Praze.

Na domácí frontě vyjednal choulostivou otázku autorských 
práv, která Patočkovi dědicové nakonec svěřili Archivu JP, kde 
s nimi dodnes Chvatík uvážlivě a svědomitě zachází. Definitivní 
vydávání Patočkových sebraných spisů zajistil smlouvou s na-
kladatelstvím OIKOYMENH a prostřednictvím přátel pro ně 
získává veřejné i soukromé subvence.

Jak vydávání Patočkových spisů pomalu, ale přece – s výrazným 
vkladem Chvatíka jako hlavního editora – pokračovalo, uvolnily 
se Chvatíkovi ruce i mozková kapacita pro vlastní filosofickou 
práci. Ta se soustředila a soustřeďuje do tří hlavních ohnisek, 
totiž interpretace textů Patočkových, Heideggerových a Plató-
nových. Jim – ve sdíleném úsilí rozumět – věnoval ICH něko-
lik desítek samostatných textů, které vynikají stručností a téměř 
technickou snahou o přesnost a jasnost, čemuž slouží i soustav-
ná snaha o vytvoření srozumitelné heideggerovské terminolo-
gie v češtině. Posoudit to můžete sami z tohoto malého výboru 
z Chvatíkových textů.
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Vynikajícím autorským výkonem našeho laureáta jsou 
ovšem překlady, nejen filosofických děl, především Heidegge-
rových, včetně stěžejního spisu Sein und Zeit, ale též překlady 
básnické, nakolik samy nalézají místo ve filosofických spisech. 
Za vrchol pokládám překlady velmi obtížných básní Hölderli-
nových, jejichž jazyk si nezadá se vznešeností jazyka originálu.

Ještě bych rád připomněl i poněkud nečekaný „čtvrtý život“ Iva-
na Chvatíka, totiž jeho objev mediteránního ducha v italské re-
nesanci. Ta je pro něho předmětem téměř mladického obdivu 
zejména architektonických děl severní Itálie, z něhož povstala 
i cenná autorská spolupráce na knihách Jany Máchalové o ital-
ských vilách. V jejich „lehkonohé“ i vznešené kráse, zdá se mi, 
Ivan podobně jako třeba Hölderlin, Goethe nebo Nietzsche ob-
jevuje živou stopu řecko-latinského starověku a jeho přírodě 
blízkého „pohanství“, tak radikálně odlišného od současné mó-
dy temného pohanství Severoevropanů.

Suma sumarum, filosofie a nejen ona vděčí za mnohé vzácnému 
muži Ivanu Chvatíkovi.





Friedrich Hölderlin

V rozmilé modři

V rozmilé modři kvete
kovovou střechou kostelní věž.
Kolem se nese vlaštovek křik,
obklopen jímavou modří. Slunce
nad střechou stoupá a zbarvuje plech,
ve větru nahoře tiše však
korouhev skřípe. Když člověk
pod zvonem jde potom dolů, po oněch schodech,
tichý to život, neb
když tvar tak vytržen utkví,
obraznost nítí se v nitru.
Okna, z nichž zvonů zvuk se nese,
jsou jako ke kráse brány. Protože
jsou podle přírody ještě ty brány,
podobny lesním stromům. Čistota
však jest též krása.
V nitru z rozmanitého vážný duch vzniká.
Tak velmi prosté však jsou ty obrazy, tak velmi
svaté, že člověk skutečně
často se bojí je popsat. Nebeští ale,
kteří stále jsou dobří, všechno zároveň
mají, jak boháči, radost i ctnost. Člověk
napodobit to smí.
Smí, když život jest jenom únava, člověk
vzhlédnout a říci: tak
být chci i já? Ano. Dokud laskavost ještě
na srdci, čistá, dlí, měří
ne nešťastně člověk se
božstvím. Zůstává neznám bůh?
Je zřejmý jak nebe? Tomu
věřil bych spíše. Toť člověka měrou.



Pln zásluh, leč přece básnicky bydlí
člověk na této zemi. Však čistší
stín noci s hvězdami není,
odvážím-li se to říci, než
člověk, jenž obrazem božství je zván. 

Je na zemi nějaká míra? Není
žádná. Vždyť nikdy nezdrží hromu běh světy
Stvořitele. I květ je krásný, protože
pod sluncem kvete. V životě
oko často nachází bytosti, které
mnohem hezčími ještě zvát by se měly
než květy. Ó, vím to přec dobře! Což
krvácet z podoby a srdcem
a nebýt už celý, to líbí se bohu?
Duše však, věřím, musí
zůstati čistá, jinak vznese se k Mocnému
na křídlech orel se zpěvem chvály
a s hlasem tak mnoha ptáků. Je to
bytnost, tvar to je.
Ty krásný potůčku, ty zdáš se jímavým,
když tečeš tak jasný jak
oko božstva Mléčnou dráhou.
Já sice znám tě, však prýští slzy
mi z očí. Radostný život vidím
v těch tvarech tvorstva kvést kolem sebe, neb
nikoli neprávem srovnávám je s holuby
v samotě hřbitova. Ale smích lidí
zdá se mne zraňovat,
mám přece srdce.
Chtěl bych být kometou? Myslím že ano. Protože
rychlostí rovny jsou ptákům; kvetouce ohněm
čisté jsou tak jako děti. Nic většího přáti si
nemůže nátura lidská.



Přeložil Ivan Chvatík

I radost ze ctnosti zaslouží pochvalu
vážného ducha, jenž mezi
třemi sloupy tam v zahradě vane.
Krásná dívka musí si ověnčit hlavu
květem myrty, neboť je prostá
v bytosti své a ve svých citech.
Myrty však rostou v Řecku. 

Když někdo, muž, k zrcadlu vzhlédne,
tu vidí svůj obraz jak obkreslen; podoben
muži je, oči má člověka obraz, zatímco
měsíc má světlo. Pro krále Oidipa i jednoho
oka je možná až příliš. Útrapy tohoto
muže snad nelze ni popsat,
vyslovit, vyjádřit. Když však divadlo
trýzeň tu předvede, ona až sem se dostaví. Jak
je však mně, když na tebe pomyslím nyní?
Jak potoky nese mne pryč konec něčeho,
co stře se jak Asie. Zajisté
útrapu tuto, tu má Oidipús. Zajisté je to proto.
Zdali i Herkules trpěl?
Ovšem. A Blíženci ve svém přátelství, což
neměli trýzeň i oni? Vždyť
jak Herkules zápasit s bohem, toť trýzeň. A
závidět, že v životě tomto nesmrtelnost
sdíleti nelze, je útrapa také.
Však jest i útrapa, když
pihami v létě poset je člověk.
Mnohými skvrnami zcela být pokryt! To
dělá to krásné slunce: vždyť
vytáhne všechno ven. Mladíky vyvede na cestu
půvabem paprsků svých jak růžemi.
Útrapy zdají se pak, jež Oidipús snášel, jako když
chudobný truchlí muž, že něco mu chybí.
Láiův ty synu, ubohý cizinče v Řecku!
Život je smrt, a i smrt je přec život.
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Smrt, časovost a čas
(1977) 1

V přednáškách na seminářích s Janem Patočkou a Jiřím Něm-
cem u paní profesorky Nesnídalové 2 na podzim roku 1976 a ta-
ké letos u Petra Rezka se několikrát mluvilo o otázce celkovosti, 
příp. plnosti lidského života, a bylo naznačováno, že jí lze dosáh-
nout i jiným způsobem než vztahem k nejvlastnější lidské mož-
nosti – vztahem ke smrti. Málo pozornosti však bylo věnováno 
smrti samotné. Chtěl bych se o to pokusit dnes.
Moje úvaha je rámována anticipací, která vychází z uvedených 
přednášek – anticipací o kosmicitě, zasazenosti lidského života 
do širšího dění – do dění světa. Nechci tím provádět kritiku Hei-
deggerova pojetí v jeho stěžejním díle Sein und Zeit (Bytí a čas) 
z roku 1927, protože jsem si vědom východiska a cíle tohoto spisu. 
Ale nechci se jím ani dát svést k oné krátkozrakosti, na kterou Hei-
degger upozornil v semináři pořádaném v roce 1953 k přednášce 
Zeit und Sein (Čas a bytí) poznámkou o vztahu svého novějšího 
myslitelského úsilí k některým místům v Bytí a času:

Tato místa se dnes ukazují jako pokusy v půli cesty – poku-
sy o rozpracování otázky po bytí, pokusy dát jí přiměřený 
směr –, které ještě zůstávají nedostatečnými. Dnes proto zá-
leží na tom, vidět v těchto pokusech tematiku a motivy, které 

1 Přednáška na soukromém kolokviu u Petra Rezka v létě 1977. Upravený zá-
znam přednášky in: P. Rezek (ed.), Cesty ke kosmicitě, Praha, samizdat 1977. 
Další příspěvky ve sborníku: Jiří Němec, Petr Rezek, Leoš Horák, Martin 
Hybler.
2 Semináře organizované Petrem Rezkem a Jiřím Němcem se konaly v letech 
1975–1976 na oddělení dětské a dorostové psychiatrie Krajského ústavu národ-
ního zdraví pro Středočeský kraj v Klimentské ulici v Praze 1. 
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na otázku po bytí poukazují a jsou jí určovány. Jinak se velmi 
lehce připadne na to, vidět ve zkoumáních z Bytí a času sa-
mostatná pojednání, která se pak odbudou jako nedostatečná. 
Tak např. otázka smrti je sledována jenom v rámci motivů, 
které plynou z úmyslu rozpracovat časovost pobytu 3. 4

V první kapitole druhé části Sein und Zeit rozebírá Heidegger 
existenciálně ontologickou strukturu smrti a určuje ji jako bytí 
ke konci. Činí tak proto, aby mohl zkoumat bytí pobytu jako ce-
lek, aby uchopil bytí pobytu v jeho celkovosti, a zajistil tak pů-
vodnost a úplnost své ontologické interpretaci tohoto zvláštního 
jsoucna, jež mu mělo být východiskem pro radikální rozpraco-
vání otázky po smyslu bytí vůbec.

Lidské bytí je bytí v možnostech. Smrt stojí před pobytem 
jako možnost nebýt. Je to jeho nejvlastnější možnost, kterou 
musí každý pobyt sám převzít. Tváří v  tvář této nejkrajnější 
lidské možnosti je pobyt vyvázán ze všech vztahů k ostatním 
bytostem. Je to možnost ve své krajnosti nepředstižitelná a jako 
taková jistá. Tato jistota není odvozena ze zkušenosti o smrti 
bližních, je původnější než jakákoliv apodiktická evidence o ni-
trosvětsky se vyskytujících jsoucnech nebo o formálních před-
mětnostech a tkví v odemčenosti pobytu pro tuto jeho možnost. 
Je uchopitelná jedině ve vlastním způsobu existence pobytu, 
v předběhu ke smrti. V této své jistotě je tato možnost zároveň 
neurčitá a znamená pro pobyt stálé ohrožení, které jej udržuje 
v základní naladěnosti úzkosti. V ní se pobyt nachází před ni-
cotou možné nemožnosti své existence.

3 Heideggerův termín Dasein (doslovně ‚bytí tu‘) zavedený v jeho stěžejním 
díle Bytí a čas pro označení lidského způsobu bytí překládáme podle návrhu 
Jana Patočky slovem „pobyt“ (rozumí se pobyt na světě). Viz M. Heidegger, 
Sein und Zeit (1927), in: Gesamtausgabe sv. 2, Frankfurt a. M. 1977. Česky: Bytí 
a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček, J. Němec, Praha 1996, 2002, 2018. 
Stránkové údaje uvádíme podle německého vydání. V českém překladu jsou 
uvedeny v hranatých závorkách v textu.
4 M. Heidegger, Protokoll zu einem Seminar über den Vortrag „Zeit und Sein“, 
in: Zur Sache des Denkens, Tübingen 1976, str. 47.
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Předběh ke smrti odhaluje pobytu jeho ztracenost v anony-
mitě a staví ho před možnost být sám sebou, být celým, rozvrho-
vat se ve svých možnostech bytí ve světě vlastním, autentickým 
způsobem, být ve svém porozumění otevřen jak sám sobě, tak 
také bytí vůbec, být autentickou existencí. Možnost naprosté 
nemožnosti pobytu není tedy nic jiného nežli naprostá uzavře-
nost, která se ve smrti pobytu zmocní, která však, pokud pobyt 
existuje, stále do jeho otevřenosti zasahuje a patří k ní tak pod-
statně, že v předběhu k vlastní smrti je sám zdroj vší otevřenosti.

Pobyt může vykonávat předběh ke smrti, ale nemůže zakusit 
smrt samu. Přechod k nebytí znemožňuje pobytu tento přechod 
prožít a jako takový pochopit. Na základě vlastního bytí k smrti 
můžeme však být svědky fenoménu smrti druhých.

Všimněme si nyní blíže tohoto „objektivního“ fenoménu. 
Sedíme u lůžka nemocného, hovoříme s ním a náhle se stane, že 
si uvědomíme, že slova, která právě pronesl, byla jeho poslední. 
Člověk zemřel, není již mezi námi, není již na světě. Něco však 
po něm zbylo. U vědomí, že tyto ostatky patří bezprostředně 
k našemu bližnímu, který již není zde, zacházíme s nimi s pa-
třičnou pietou. Odedávna jsou předmětem obřadů a  kultů, 
z nichž dnes přetrvává obřad pohřbívání, příp. spalování, který 
je nicméně ve svém provedení již úplně zbaven svého smyslu 
a vyzní většinou jako velmi trapná událost. Jsou však pravým 
předmětem těchto obřadů ostatky mrtvého? Právě tam, kde se 
zaměření na péči o ostatky dovede až do groteskních důsledků – 
ať už ve snaze se jich co nejrychleji zbavit, jak je tomu v našich 
krematoriích, nebo v nesmyslné obřadní pompě na počest „dra-
hých zesnulých“, jak to se svou ironií popsal Evelyn Waugh – 
právě na těchto rozpačitých až trapných okolnostech vidíme, že 
ten, o koho mělo jít a jde, je mrtvý sám – ten, který zde už není, 
ten, který býval pobytem, – a že nejde o jeho ostatky, které samy 
o sobě jsou pouhým výskytovým jsoucnem.
 Bývalý pobyt tedy odešel, ale jako odešlý zůstává zde, jest zde. 
Ale jaký je to způsob bytí? Od věků se lidem zdálo, že je to způsob 
zvláštní a snažili se jej nějak pochopit, nějak si jej vysvětlit. Na je-
den z význačných způsobů pochopení tohoto „posmrtného života“ 
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přivádí člověka právě fakt, že po mrtvém něco zbude. I když jazyk 
disponuje naprosto jednoznačným výrazem „mrtvola“, nazýváme 
tento ostatek ve snaze o eufemismus mrtvým tělem. Protože toto 
tělo alespoň po jistou dobu vykazuje význačnou podobnost, ba 
téměř totožnost s tělem zemřelého člověka, je nasnadě ztotožnit 
to, co tzv. oživovalo toto tělo, dokud člověk nezemřel, a to, co jest 
s námi po jeho smrti, a v tomto smyslu mluvit o nesmrtelné duši. 
Domníváme se, že všechny teorie o dualismu duše a těla a o ne-
smrtelnosti duše jsou vposled založeny na těchto dvou fenomé-
nech: že zemřelý je dále s námi a že po živém zůstalo tělo (mrt-
vola). Problémem je tedy tento zvláštní přechod: přechod pobytu 
jsoucího „zde“ v pobyt, který je zde jakožto ten, který zde byl, a zá-
roveň přechod ve zvláštní druh výskytového jsoucna, v mrtvolu. Je 
možno pochopit tento přechod jako změnu určení nebo vlastnosti 
nějakého substrátu? Viděli jsme, že nikoliv. Tělo je tělem, pokud je 
člověk pobytem, pokud pobyt tělem tělesní, pokud je tělesněním. 
Být pobytem, znamená být tělem, tělesnit. Mrtvé tělo je contra-
dictio in adjecto. To tedy nemůže být pochopeno jako substrát, na 
kterém došlo k oné podstatné změně. A co duše, namítneme, to 
je přece to, co v té změně zůstalo zachováno, to je ten substrát, ta 
nezničitelná substance, s kterou se stala ona změna. Ano. Takto 
je pochopen fenomén smrti ve všech dualistických koncepcích, 
protože jsou to zároveň koncepce, které nejsou s to pochopit změ-
nu jinak nežli jako aristotelskou ἀλλοίωσις, jako změnu na něja-
kém substrátu. Problém fenoménu smrti vede k problému změny, 
k problému dění, vzniku a zániku všech jednotlivých věcí, k pro-
blému času a – k problému bytí.

Na prahu evropského filosofování stojí Anaximandrův vý-
rok:

A z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, 
neboť si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle 
určení času. 5

5 Diels/Kranz, Anaximandros, zl. B 1; česky in: K. Svoboda, Zlomky předso-
kratovských myslitelů, Praha 1962, str. 33.
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Když Heideggger vynechal začátek a konec výroku jako pozdní 
dodatky komentátorů, které se snaží začlenit citát do souvislosti, 
a pokusil se na čtyřiceti sedmi stránkách o jeho výklad, dopadlo 
to takto:

(…) κατὰ τὸ χρεών διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις 
τῆς ἀδικίας.

(…) entlang dem Brauch; gehören nämlich lassen sie Fug 
somit auch Ruch eines dem anderen (im Verwinden) des 
Un-Fugs. 6

Přeložit tento překlad do češtiny znamená předvést celou Hei-
deggerovu interpretaci. 7 Pokusíme se jen stručně charakterizo-
vat, o co zde Heideggerovi jde, pokud se to týče našeho tématu. 
Především tedy o čem fragment vlastně vypovídá: Antický ko-
mentátor říká, že – o jsoucnech, tois úsi. Ale co znamená v ar-
chaické řeči to eon, jsoucí, jsoucno? Pro zachycení archaického 
smyslu tohoto slova sahá Heidegger k Homérovi.

Homérův věštec Kalchas může Achájům před Trójou vylo-
žit boží hněv, protože je vidoucí. Vidí totiž ne jako my, ostatní 
smrtelníci, pouze to, co je zde před námi, nýbrž to, co bylo, co 
jest a  co bude. Co může věštec takto vidět? Jistěže jenom to, 
co ve světlině, kterou proniká jeho pohled, je jeho pohledu od-
haleno jakožto nějakým způsobem přítomné. To je však trojí: 
to, co jest; to, co bylo; a  to, co bude. Chceme-li blíže určit to 
první, říkáme: přítomné jsoucí. Přítomné se však nemyslí ani ve 
smyslu přítomnosti v nějakém teď, ani ve smyslu předmětnosti 
vztažené k představujícímu subjektu, nýbrž tuto přítomnost je 
třeba určit z bytostného určení jsoucího, a ne naopak. Jsoucí 
je přece také to, co bylo, a to, co bude. Tato speciální úzká pří-

6 M. Heidegger, Spruch des Anaximander, in: Gesamtausgabe, Bd. 5: Holz-
wege, Frankfurt a. M. 1977, str. 371 n.
7 „(…) podle obyčeje; nechávají totiž platit patřičný řád, a berou tudíž na sebe 
také vzájemně starostlivý ohled (při překonávání) ne-řádu.“ In: M. Heidegger, 
Anaximandrův výrok, přel. I. Chvatík, Praha 2012.
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tomnost je otevřené pole odhalenosti, do něhož jsoucí vstupuje 
a v němž prodlévá. Toto vstoupení a prodlení v poli odhalenosti 
je přítomnost toho, co je ve vlastním smyslu přítomné. Také 
to, co bylo, a to, co bude, je v poli odhalenosti přítomné. Je to 
přítomné jakožto nepřítomné. Jako takové je bytostně vztaženo 
k přítomně přítomnému, a to buď jako to, co do pole odhalenosti 
přijde, nebo co z něho odešlo. Zde se však nesmíme nechat svést 
představou biografu, kde smyslově přítomné je to, co se právě 
ukazuje na plátně, minulé to, co už projektorem prošlo a je na-
vinuto na jedné cívce, a budoucí to, co nás čeká na druhé cívce, 
totiž představou, že přítomné v širším smyslu je obecný pojem, 
jehož zvláštním případem je přítomné v užším smyslu. To, co 
bude, není jsoucí tak, že by někde mimo pole odhalenosti, někde 
v temnu budoucnosti čekalo hotové, až na ně přijde řada, aby se 
zjevilo, a ani to, co minulo, neukládá se někde do jeskyní času 
jako do skladiště, nýbrž toto nepřítomné budoucí a nepřítomné 
minulé jest naopak stále zde, v poli odhalenosti, a to právě jako 
minulé a budoucí. Věštec je ten, komu je od bohů propůjčeno 
věštecké šílenství, extáze, v níž je mimo sebe. Kde však se věš-
tec zdržuje, jsa mimo sebe? Vyvázán z pout pouhého přítomně 
přítomného, je obrácen k nepřítomnému, ale to znamená právě 
k velké přítomnosti toho, co jakožto přítomně nepřítomné je 
zde. Proto může ze svého odstupu vidět, co je třeba nyní učinit, 
aby byl odvrácen boží hněv.

Přítomně přítomné neleží mezi minulým přítomným a bu-
doucím přítomným jako nějaký ohraničený výsek, jako úsek na 
časové ose, nebo dokonce jako bezrozměrné krátké teď, nýbrž 
jedno přináší s  sebou druhé, jedno nechává druhé odcházet. 
Přicházejíc ze skrytosti, prodlévá jsoucno jakousi chvíli v ote-
vřeném poli odkrytosti, ale tak, že už také z něho odchází pryč 
do skrytosti. Přítomné jsoucno prodlévá svou chvíli, a to nikoli 
mezi příchodem a odchodem, nýbrž právě v nich. Prodlévání je 
přechod z příchodu v odchod. Přechodně prodlévajíc prodlévá 
jsoucno již ve svém příchodu a prodlévá ještě ve svém odchodu. 
Prodlévající přítomné čerpá svoje bytí, svoje prodlévání z ne-
přítomnosti.
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Ve zmíněné přednášce Čas a bytí z roku 1953 říká Heidegger 
o tomto bytí-zde, které má charakter prodlévání, asi toto:

[12] 8 Bytí-zde se nás týká, přítomnost znamená: prodlévat 
vůči nám – lidem.
 Kdo jsme? Zůstaneme s odpovědí opatrní. Neboť by to 
mohlo být také tak, že to, co člověka vyznačuje jako člověka, 
se určuje právě z toho, o čem zde máme uvažovat: člověk, 
totiž ten, koho se týká přítomnost, ten, kdo je na základě to-
hoto týkání sám všemu přítomnému a nepřítomnému svým 
způsobem přítomen.
 Člověk stojí uvnitř tohoto dotyku přítomnosti tak, že 
přítomnost, která se mu dává, přijímá jako dar, a to tím, že 
přebírá to, co se v onom dávání přítomnosti ukazuje. Kdyby 
[13] člověk nebyl stálým příjemcem daru dávání přítomnosti, 
kdyby to, co je v daru podáváno, člověka nedosáhlo, zůstalo 
by bytí vynecháním tohoto daru skryté nebo uzavřené, člo-
věk by zůstal vyloučen z dosahu tohoto dávání bytí: člověk 
by nebyl člověkem. (…)
 Přítomnost znamená: stálé, člověka se týkající, jeho do-
stihující a jemu podávané prodlévání. (…)
 [14] Jak máme určit toto podávání, které se odehrává 
v přítomnosti, minulosti a budoucnosti? Spočívá toto po-
dávání v tom, že nás dostihuje, nebo nás dostihuje, protože 
samo v sobě jest jakýmsi podáváním? Přiměřené je to dru-
hé. Přicházení jakožto ještě-ne-přítomnost podává a navo-
zuje zároveň už-ne-přítomnost, totiž bývalost a tato býva-
lost si naopak podává budoucnost. Vzájemný vztah obou 
podává a  navozuje zároveň přítomnost. Říkáme ‚zároveň‘ 
a  přisuzujeme tím vzájemnému podávání si budoucnosti, 
bývalosti a přítomnosti, tzn. jejich vlastní jednotě, časový  
charakter.

8 M. Heidegger, Zeit und Sein (1953), in: Zur Sache des Denkens, Tübingen 
1969, str. 12–24, přeložil I. Chvatík. Pro přehlednost uvádím čísla stránek ori-
ginálu v hranatých závorkách v textu.
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 Je zřejmé, že nazveme-li tuto právě stanovenou jednotu 
podávání „časem“, není tento popis věci práv. Neboť čas sám 
není ničím časovým, stejně jako není ničím jsoucím. Proto 
nám zůstává zapovězeno říkat, že budoucnost, bývalost a pří-
tomnost se vyskytují „zároveň“. Nicméně patří jejich ‚podá-
vání si sobě navzájem‘ dohromady. (…) Avšak co si navzájem 
podávají?
 Nic jiného nežli sebe samy, a  to znamená: v  nich po-
dávané bytí-zde. Tím se vysvětluje to, co nazýváme časo-
prostorem. Slovem „čas“ však už nemíníme postupný sled 
řady teď. (…) Časoprostor znamená nyní otevřené pole, kte-
ré se rozsvětluje ve vzájemném podávání si [15] přicházení, 
bývalosti a přítomnosti. Teprve toto otevřené pole, a jedině 
ono, umožňuje rozprostírání nám běžně známého prostoru. 
Toto rozsvětlující vzájemné podávání budoucnosti, bývalosti 
a přítomnosti je samo předprostorové; jen proto může roz-
prostraňovat prostor, to znamená dávat ho.
 (…) Myslíme-li čas z tohoto trojitého podávání, ukazuje 
se jako trojdimenzionální. (…)
 Odkud se však určuje jednota těchto tří dimenzí vlastní-
ho času (…)? Již jsme slyšeli: Jak v přicházení toho, co ještě 
není zde, tak i v bývalosti toho, co už zde není, a stejně i v pří-
tomnosti samé je ve hře vždy nějaký způsob dávání, týkání se, 
tzn. bytí-zde. Toto bytí-zde nemůžeme však přiřknout jedné 
z těchto dimenzí, totiž, jak by se nabízelo, přítomnosti. [16] 
Jednota těchto tří dimenzí spočívá spíše v souhře každé s kaž-
dou. Tato souhra se ukazuje jako k času ve vlastním smyslu 
patřící podávání, tedy jako jeho čtvrtá dimenze (…).
 Vlastní čas je čtyřdimenzionální. (…)
 Ale kde se nachází tento čas? (…)
[17] Na to se filosofie ptá od samého svého počátku. (…) Vi-
děla přitom především sled po sobě jdoucích teď. Říkalo se, 
že tento počítaný čas nemůže být bez ψυχή, duše, bez vědomí, 
bez ducha. Čas není bez člověka. Ale co znamená toto „není 
bez“? Je člověk ten, kdo čas dává, nebo ten, kdo ho přijímá? 
A jestliže ho přijímá, jak ho přijímá? Je člověk nejdříve člo-
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věkem, aby teprve potom, příležitostně, tzn. v nějakém čase, 
čas přijal a vstoupil k němu ve vztah? Vlastní čas je ve svém 
trojjediném rozsvětlujícím podávání jednotící blízkost bytí-
-zde z přítomnosti, bývalosti a budoucnosti. Člověka jako ta-
kového čas vždy již dostihl tak, že může být člověkem jenom 
tím, že stojí v tomto trojitém podávání a vystává onu blízkost. 
Čas není výtvor člověka, člověk není výtvor času. Není zde 
žádné tvoření, je zde jen dávání ve smyslu již zmíněného, 
časo-prostor rozsvětlujícího podávání. (…)
 [18] Je tedy čas ve vlastním smyslu to, co dává bytí? Niko-
li. Neboť čas sám je darem, jehož dávání udržuje oblast, v níž 
je podáváno bytí-zde. (…)
 [20] V posílání daru bytí, v podávání času se ukazuje při-
-vlastňování, předávání do vlastního; a čeho? – bytí jakožto 
přítomnosti a času jakožto oblasti otevřeného pole – u-vlast-
ňování do toho, co je jejich vlastní. To, co bytí a čas určuje 
v tom, co je jejich vlastní, tj. v tom, jak patří navzájem do-
hromady, nazývejme: ú-vlast (Er-eignis). (…)
 [21] Co však je úvlast? Touto zdánlivě nevinnou otázkou 
bychom se chtěli něco dovědět o bytí úvlasti. (…)
 [23] Ale čas a bytí se uvlastňuje v úvlasti. A tato sama? 
Lze o úvlasti říci ještě něco víc? (…)
 Jak jsme již slyšeli, k bytí a času, k otevřenému poli od-
krytosti patří skrytost, zakrývání, odtahování se. (…) Odta-
hování se musí tedy patřit ke zvláštnostem úvlasti. (…)
 (…) v uvlastňování se ohlašuje, že úvlast se zdráhá bez-
výhradnému odhalení toho, co je její nejvlastnější. Úvlast se 
v tomto smyslu sama sobě vy-vlastňuje. K úvlasti jako takové 
patří vyvlastňování. Jím se však úvlast sama sebe nevzdává, 
nýbrž podržuje si to, co je jejím vlastnictvím. (…)
 [24] Pokud se bytí a čas dává pouze v uvlastňování, pak 
člověk, jako ten, kdo postřehuje bytí tím, že stojí v čase, patří 
do úvlasti. Úvlast uvlastňuje člověka do toho, co je člověku 
vlastní.
 (…) Z toho plyne, že si úvlast nikdy nemůžeme postavit 
před sebe, ani jako předmět, ani jako něco všeobjímajícího. 
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Úvlasti se proto nemůže zmocnit ani představující a zdůvod-
ňující myšlení, ani soudová výpověď.

Mnozí z vás teď nabyli dojmu, že jsme naše téma obětovali abs-
traktním spekulacím o ještě abstraktnějších abstraktech, která 
se navíc výslovně vzpírají našemu pochopení. Nicméně právě na 
základě těchto úvah můžeme teprve v plném smyslu slova říci: 
člověk přichází, prodlévá a odchází. Jeho přicházení je zároveň 
již i jeho odcházením. Jedině na základě toho, že jeho život je 
prodléváním v otevřené oblasti rozsvětlujícího podávání čtyřdi-
menzionálního času, může být jeho bytí na světě bytím k smrti. 
Jedině proto, že patří do úvlasti, která uvlastňuje bytí a čas, může 
mít paměť, která není jeho vlastnictvím, nýbrž podílením se na 
uvlastňování úvlasti. Jedině proto může rozumět pohybu, změ-
ně, být svědkem vzniku a zániku všech věcí i svých bližních. Náš 
svět a náš vlastní život není naším vlastnictvím, nýbrž darem 
uvlastňující úvlasti.
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Úvod k přednášce o bytí
(2003) 9

Nevím úplně přesně, do jakého kontextu mám vlastně mluvit, 
ale vím, že mám říci něco o bytí, o tom nejvyšším, nejobecněj-
ším, ale nejprázdnějším pojmu, o onom „posledním výčpělku 
vypařující se reality“, jak říká posměšně Nietzsche, když kritizu-
je boha filosofů a metafyzické morálky ve svém spisku Soumrak 
bůžků aneb jak filosofovati kladivem. 10

Mluvit o bytí – jak jistě víte – patří do filosofie. Když se dělá 
přírodní věda, jako je biologie, když se laboratorně pipetuje nebo 
když ornitolog zjišťuje počet jedinců v daném ptačím společen-
stvu, moc se toho o bytí nenamluví. Ale když dojde na problémy 
druhu a rodu, neřkuli na evoluci, to už začínáme cítit v kostech, 
že by se možná o bytí nějak mluvit mělo.

Ale jak? Je to přece filosofická otázka, která do vědy nepatří. 
Věda se zabývá tím, co je jejím předmětem, má na starosti ně-
jaký výsek reality, a hotovo. Ale jak k tomu výseku ta která věda 
přišla? Na to se většinou neptáme, to je jaksi tradičně jasné.

Když už se však na to přece jen zeptáme, vidíme, že se mu-
síme ohlédnout, podívat se do minulosti, zjistit, jak se to s tou 
tradicí vlastně má. Jak k tomu došlo, že máme vůbec nějakou 
vědu či vědy?

Nemusíme chodit příliš daleko, abychom zjistili, že ještě 
u Descarta, jak on říká, 11 patří jednotlivé speciální vědy do filo-
sofie, asi tak jako větve stromu, které vyrůstají z kmene, jímž je 

9 Hostování v semináři Zdeňka Kratochvíla na katedře filosofie a dějin pří-
rodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 31. 10. 2003.
10 F. Nietzsche, Ecce homo, přel. L. Benyovszky, Praha 1993, § 4, str. 34.
11 R. Descartes v listě abbé Picotovi, Opp. ed. Ad. et Ta. IX-2, 14, ap. M. Hei-
degger, Co je metafyzika, přel. I. Chvatík, Praha 2005, str. 7.
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fyzika, a který saje živiny z kořenů, jimiž je metafyzika. Filosofie 
představuje pro Descarta ještě ten strom celý.

Ale je potřeba jít do minulosti dále. Descartes byl samo-
zřejmě vzdělán ve scholastické tradici, která nám dochovala 
Aristotela. A víme, že moderní věda, za jednoho z jejíchž otců 
je Descartes považován, vznikla přece právě v plodném rozho-
voru s Aristotelem, nebo, jak někteří říkají, v jeho překonání. 
Když se tedy podíváme do Aristotela, zjistíme hned na začátku 
první kapitoly IV. knihy Metafyziky, že o výseku se mluví už 
tam, a to dokonce v mediopasivu: „každému badateli je odsek-
nut kus jsoucna, který mu připadl“. 12

Už u Aristotela je to tedy tradice. Tato tradice určila Evropu. 
Dokazuje to moc, kterou věda Evropě dala, a také to, že nikde 
jinde na světě věda v našem smyslu nevznikla. Opět bychom se 
museli ptát, co to je „věda v našem smyslu“, a zjistili bychom, že 
to znamená, že je to systematické vědění, že výsek, který každé 
z nich připadl, chce věda svým bádáním vyčerpat tak, aby jí 
nic neuniklo, aby všemu, co do jejího výseku patří, jasně poro-
zuměla, aby v jeho rámci všechno vysvětlila, to znamená, aby 
podala odpověď na otázky týkající se toho, co je v tom daném 
výseku reality nejasné, co nás překvapuje, zaráží, s čím si nevíme 
rady, co nás zajímá, co nás trápí.

Ty otázky by se snad daly shrnout jednoduchou formulí: 
Proč se něco děje tak, jak se to děje? Proč je něco tak, jak to je?

V čem pak spočívá odpověď na takové otázky? Aby odpověď 
byla vysvětlením, musí do problematiky vnést nějaké světlo. Ale 
kde to světlo vzít? Přece někde tam, kde už je.

Když se ptáme, ptáme se nejen proto, že je nám něco ne-
jasné, ale také proto, že je nám vždy už mnoho věcí jasných a ta 
nejasnost nás zlobí. Mít o něčem jasno, znamená to vědět. Chtěli 
bychom vědět vše.

Ale všeho je strašně moc. Jak se jasno, světlo vrhá do těch 
nedozírných temných oblastí veškerenstva? Právě o  tom pře-

12 Aristotelés, Met. IV, 1, 1003a24.
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mýšleli staří Řekové, kteří, jak sami říkali, milovali moudrost, 
a kterým se podle toho říká filosofové.

O tom, jak to dělali, nás zpravuje Aristotelés. Právě Aristote-
lés pojal tento problém systematicky a viděl, že každý, kdo před 
ním chtěl něco vysvětlit, převáděl složité věci na jednodušší, pro-
tože jednodušší je přehlednější a už to nějak známe.

Problém je ovšem v tom, na co známého tu kterou nejasnost 
převádět a jak. Když se o to pokoušíme, ukazuje se, že ty nej-
jednodušší a snadno poznatelné věci, které máme jakoby před 
nosem, se právě ve své samozřejmosti rády skrývají, jak věděl 
už Hérakleitos:

Fysis kryptesthai filei – Povaha (věcí) se ráda skrývá. 13

To nejjednodušší, to poslední, na co je třeba všechny nejasnos-
ti převést, aby na ně bylo vrženo světlo rozumu, tedy to, u če-
ho veškeré naše poznání, veškerá jasnost v tomto smyslu začí-
ná, nazývá Aristotelés opravdu „počátky“, a protože odpovídají 
na otázku „proč?“, nazývá je také „prvními příčinami“, princi-
py. Jindy se také nazývají axiomata – poznatky, které si zaslouží, 
abychom z nich při vysvětlování vycházeli.

Ale naším úkolem teď není zabývat se založením jednotli-
vých věd. Máme mluvit o bytí. To všechno, co jsem říkal, mělo 
být jakýmsi vysvětlením toho, jak jsme se k takovému tématu, 
jakým je bytí, dostali. A už jsme konečně u toho. Přivedli nás 
k tomu filosofové, kteří se snažili systematicky vyjasnit všechno 
nejasné, tak aby nic nezůstalo nepovšimnuto, stranou. Když si 
totiž všimli, že tradice odsekla každému specialistovi jeho díl, 
začali se zajímat o to, z čeho jim to bylo odseknuto.

A my už jsme viděli, z  čeho: každý dostal svůj díl veške-
renstva, svůj díl toho, co jest. Všechny ty výseky jsou zajedno 
v  tom, že jsou. O  tom, co není, nechce přece věda nic vědět, 
cituje Heidegger pozitivistického historika a filosofa 19. století 

13 Diels/Kranz, Herakleitos, zl. B 123.
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Hippolyta Taina. 14 Je tedy třeba, aby se někdo podíval na to, 
v čem jsou zajedno, aby se podíval na to jedno, které je všemu 
společné, totiž že jsou. Všechny věci jsou zajedno v tom, že jsou: 
hen panta einai. 15

To je samozřejmě zcela jasné, na tom, zdá se, není co řešit.
A přece! Když se Aristotelés díval na to, jak jeho předchůdci 

hledali prapříčiny všech věcí, a když viděl, jak se jim to nedaří, 
všiml si, že věci jsou nejen různé, nýbrž že různě jsou. Aristotelés 
o tom mluví, když svým předchůdcům vyčítá, že chtěli všechno 
vysvětlovat principem látkovým a  všechno jsoucno skládali 
z nějakých prvotních, principiálních částí, prvků:

A vůbec, jestliže hledáme prvky jsoucen a nerozlišujeme mezi 
mnohými významy, v nichž o jsoucnech mluvíme, není mož-
né, abychom něco nalezli, zvláště ne v případě, že hledáme, 
z jakých jsou prvků. Neboť je dozajista nemožné dobrat se 
toho, z jakých prvků je „činění“ nebo „trpění“, nebo to, co je 
„přímé“, nýbrž pokud se vůbec lze někde dobrat prvků, mo-
hou to být pouze prvky bytostí. 16

A pak už u Aristotela vždycky jen slyšíme: to on legetai polla-
chós 17 – o jsoucnu se mluví v mnoha významech. Aristotelés 
nikde nevysvětluje, proč tomu tak je, spíše se stará o to, jaké 
ty významy jsou. Zkoumání o tom, jakými způsoby jest veš-
keré jsoucno jakožto jsoucí, tedy jaké jsou rozmanité způsoby 
onoho „jest“, provádí výslovně v souboru knih, které se něko-
lik set let po jeho smrti našly ve skladišti za knihami pojedná-
vajícími o principech věcí, se kterými se setkáváme v přírodě. 
A jednak proto, že se našly za nimi, jednak proto, že svým té-
matem fyzické věci překračují, byly svými vydavateli nazvány 

14 M. Heidegger, Co je metafyzika, cit. vyd., str. 45.
15 Diels/Kranz, Herakleitos, zl. B 50. Česky in: Zlomky predsokratovských 
myslitelů, přel. K. Svoboda, Praha 1962, str. 54: „Vyslechnou-li ne mne, nýbrž 
rozum, pak je moudré, aby uznali, že vše je jedním.“
16 Aristotelés, Met. IX, 992b18–22.
17 Aristotelés, Met. VII, 1028a10.
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Ta meta ta fysika – O tom, co je za záležitostmi přírody – Meta- 
fyzika.

To ovšem neznamená, že v Aristotelové Fyzice není filosofie. 
Oba soubory knih je třeba číst zároveň. Jedině tak lze sledovat 
Aristotelovu filosofickou nit, nebo lépe Ariadninu nit Aristote-
lovým bludištěm.

Proč se ale do bytí nepustíme sami? Proč na to potřebujeme 
Aristotela? Už jsem se to snažil naznačit. Stejně jako věda, tak 
i filosofie stojí v nějaké tradici. Pojmy jako „bytí“ máme – jak 
jsme ukázali – z  tradice. To však neznamená, že jsme tradici 
vydáni na pospas, jak si to někteří představují, a že je tedy třeba 
tradice se zbavit, z tradice se vymanit. Nikoli. Pokud totiž ne-
chceme znovu od začátku vymýšlet trakař, musíme se tradici 
otevřít, musíme se pustit do rozhovoru s tím, co nám tradice 
podává, s tím, co už před námi někdo vymyslel a o čem přemýš-
lel. Nic jiného nám totiž nezbývá. Když to neuděláme výslovně, 
budeme znovu vymýšlet ten trakař, a budeme si namlouvat, že 
ještě nebyl vymyšlen, místo abychom ten vymyšlený znovu po 
svém promysleli. Budeme tak jako tak mluvit a myslet v řeči, kte-
rou jsme se naučili od předků a s kterou jsme převzali nějakým 
způsobem právě celé bohatství toho, co již bylo myšleno. Jen si 
toho nevšimneme a budeme si myslet, že řeč je jen nějaký nástroj 
komunikace o záležitostech každodenní potřeby.

Výslovný rozhovor s tradicí, a to nejen ve filosofii, ale i ve 
vědě, je něco jiného. Jde v něm o to, že máme s tradicí nějaké 
problémy. Tradice nám něco podává, tím nás přivádí do něja-
kých situací. My těm situacím zčásti rozumíme, zčásti nerozu-
míme. Je to, jako by nám tradice říkala: podívej se, je to tak 
a tak. Vidíš to? Co s tím uděláš? Nebo se ti zdá, že je to jinak? 
Jak tedy? Rozhovor s tradicí neznamená referovat názory údajně 
moudrých mužů minulosti, nýbrž poslouchat, co říkají, snažit se 
to uvidět a odpovídat na otázky, které se v tom, co nás nechávají 
uvidět, skrývají, resp. které v takovém rozhovoru vycházejí na 
světlo. Jsou to totiž naše otázky. Už ne jejich. Ale jak jsme viděli, 
bez nich bychom ty otázky neměli. Bez nich bychom o takových 
věcech vůbec nemohli mluvit.
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Otázky nám klade tradice, řeč, bytí, ale nahlédnout a vyslo-
vit je musíme my sami. Písmena v knihách a předměty zasuté 
pod nánosy ruin, které tu jsou, protože tu kdysi byly, samy nic 
neříkají. To, co kdysi bylo, nás dostává do situací, ve kterých 
nyní jsme.

Jsme v Evropě na prahu třetího tisíciletí, plnýma nohama 
v globalizaci, která by chtěla znamenat, že naše racionální vě-
decké poznání si podmaní celý svět. Jen si nejsme tak docela 
jisti, zda se celý svět stane jednou velkou Evropou, což bychom si 
možná přáli, nebo něčím úplné jiným – hrůza pomyslet. A taky 
si nejsme tak docela jisti, že víme, co to ta Evropa vlastně je.

Tradice nám říká, že Evropu udělala Evropou otázka po bytí. 
Chceme se tedy znovu zeptat: Co je to bytí?
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Ve svém ústředním díle Bytí a čas 19 odmítá Heidegger metafy-
zický pojem substanciálního subjektu a klade otázku: Kdo je to 
zvláštní jsoucno, které rozumí bytí a které nazýváme lidským?

„Rozumět bytí“ zahrnuje především možnost říkat o vě-
cech, co jsou a co nejsou, rozlišovat, zda něco je, nebo bylo, 
nebo snad bude, či dokonce tvrdit, že něco být má, nebo na-
opak, že něco vůbec být nemůže. Mít porozumění pro bytí také 
znamená chápat, že my sami jsme, že žijeme a že umíráme. Je 
nám také jasné, že jsme vždycky mohli udělat něco jiného, než 
jsme udělali. To všechno však můžeme jen proto, že mluvíme. 
Pouze v řeči můžeme pojednávat o věcech, které nejsou, jen 
pokud mluvíme, můžeme vážit možnosti, o něco se zajímat, 
rozlišovat mezi dobrým a špatným. Mluvit však můžeme jen 
tehdy, máme-li co dělat s druhými. To vše a mnoho dalšího je 
obsaženo v tom, když Heidegger říká, že člověku jde v jeho bytí 
o jeho bytí.

Toto jsoucno – když se o něm mluví teoreticky a když je ana-
lyzováno ve své odlišnosti od bytí jsoucna ne-lidského – nazval 

18 Podklad pro německy proslovenou přednášku na konferenci k 70. výročí 
vydání Heideggerova spisu Bytí a čas, Rakouská společnost pro fenomenologii, 
Vídeň 1997, viz: I. Chvatík, Schwierigkeiten mit der Eigentlichkeit, in: Helmut 
Vetter (Hrsg.), Siebzig Jahre Sein und Zeit, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New 
York, Paris, Wien 1999, str. 165–174. Viz též in: The Journal of Humanities and 
Social Sciences, Woosuk University, Chonju, South Korea, str. 1–10. 
19 V závorkách za citáty uvádíme se zkratkou SZ čísla stránek německého 
souborného vydání M. Heidegger, Sein und Zeit, GA 2, Frankfurt a. M. 1977. 
V českém překladu Bytí a čas, přel. I Chvatík, P. Kouba, M. Petříček a J. Ně-
mec, Praha 2018, jsou tato čísla uvedena v hranatých závorkách v textu.



38

POTÍžE S AUTENTICITOU

Heidegger, jak známo, „Dasein“, což podle návrhu Jana Patočky 
překládáme slovem „pobyt“ (rozumí se pobyt na světě).

Zájmem na svém vlastním bytí a  porozuměním pro bytí 
vůbec vyznačuje se toto jsoucno oproti všem jiným jsoucnům, 
která jsou od dob Aristotelových uchopována pojmovým apará-
tem kategorií. Proto se kategoriální pojmovost pro ono význačné 
jsoucno nehodí. „,Bytnost‘ pobytu spočívá v jeho existenci,“ (SZ, 
56) „v tom, že jest mu být“ (SZ, 56). Není to substance. „Veškeré 
‚být něčím‘ znamená u tohoto jsoucna primárně být“ (SZ, 57), 
říká Heidegger. V mém bytí jde mi o moje bytí, v mém ‚že vůbec 
jsem‘, jde mi o to, jak jsem, tedy jak býti mohu a jak býti mám. 
Nesubstanciální „bytnost“ pobytu spočívá v tom, že „každé ta-
kové jsoucno musí vždy být své bytí jako bytí, jež je jeho“ (SZ, 
17), tedy: že své bytí musím vykonávat jako své – je to přece moje 
bytí. Způsob bytí pobytu je charakterizován rysem ‚vždy moje‘ 
(Jemeinigkeit, SZ, 57). Ono ‚moci vždy být tak nebo tak nebo 
ještě jinak‘ nazýváme svými možnostmi. V tom, že ‚jest mu být‘, 
je tedy obsaženo, že pobyt je bytí v možnostech: „Rysy, jež je na 
tomto jsoucnu možno vykázat, jsou (…) vždy ty které způsoby, 
jakými je tomuto jsoucnu možno být, a  jenom to. (…) Pobyt 
vždy jest tou kterou svojí možností (…)“ (SZ, 56 n.).

Poté, co jsme knihu přečetli, víme, že – když strukturu po-
bytu a jeho rys ‚vždy moje‘ interpretujeme jako krouživou ča-
sovou strukturu starosti ve světě – předpoklad substanciálního 
subjektu již nepotřebujeme. ‚Já‘ už není hotová, vyskytující se 
substance, která jedná a s kterou se něco děje, nýbrž je to ‚bytí 
sebou‘, jehož stálost spočívá v tom, že je vždycky schopno převzít 
možnosti, které se mu otevírají v situaci, jako své. Jeho samostat-
nost (Selbst-Ständigkeit), která se vždy uskutečňuje tímto krou-
živým způsobem, má být schopna škrtnutou setrvalou substanci 
vystřídat, ale nikoli nahradit. Nově pojatá subjektivita už není 
věc. Teoretická otázka po jsoucnu, které rozumí bytí, dostává 
odpověď, že toto jsoucno sice s věcmi zachází, nemůže bez nich 
být, samo není žádná věc, ale přece jen není nemožné představit 
si je jako předmět. Jenom pak musíme chápat, že nyní máme 
co dělat s předmětem, jehož předmětnost je od předmětnosti 
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věcí zcela odlišná. Stálost tohoto předmětu už není setrvalost, 
kterou se vyznačují věci, a proto musí Heidegger mluvit o stá-
losti a celosti, která je zakotvena v krouživé struktuře časovosti  
pobytu.

Naše dosavadní pojmy jsou však raženy pro zacházení 
s věcmi a není snadné vytvořit nový pojmový aparát. Tento pro-
blém Heidegger tematizuje, když mluví o nutnosti popsat her-
meneutickou situaci, z níž při interpretaci vychází. Jak známo, 
používá pro popis ontologické struktury pobytu takzvané exis-
tenciály. Pro určování věcí podržuje Heidegger kategoriální po-
jmy.

Nicméně se mi zdá, že toto není možné učinit bez problémů. 
Když sledujeme analýzy prováděné v Bytí a času, vidíme, že staré 
pojmy, určené pro věci, se při popisu ontologické struktury no-
vého předmětu, totiž pobytu, stále znovu vnucují (mám na mysli 
pojmy jako bytnost, základ, a právě také pojem předmětu atd.), 
na druhé straně však, že stará předmětnost, tedy věci, nelze tra-
dičními pojmy uspokojivě pojmout a že nové pojetí subjektivity 
vyžaduje nové pojetí věcí. Domnívám se, že právě s tím souvisejí 
moje problémy s Heideggerovým pojetím polarity autenticita–
neautenticita.

Heidegger ukazuje, že pobyt je ‚bytí ve světě‘. V § 18 vysvět-
luje, jak se ve světě setkáváme s věcmi ve způsobu bytí dosta-
tečnosti (Bewandtnis), tedy s  příručními prostředky (Zuhan-
denheit), na základě předchůdné odemčenosti, v níž se pobyt, 
jakožto v důvěrné obeznámenosti s věcmi, ve světě udržuje (SZ, 
116). Tuto strukturu celku dostatečnosti (Bewandtnisganzheit) 
pak v §§ 31 a 32 upevní interpretace rozumění jako hermeneu-
tického kruhu. V této souvislosti se mi nezdá být výhodným 
odtrhovat hermeneutický kruh přísně od apofantického – a Hei-
degger v tomto ohledu také není příliš radikální. Bylo by naopak 
zapotřebí úlohu řeči zdůraznit, protože právě řeč člověku prav-
děpodobně teprve vůbec umožňuje udržovat se ve světě jako 
ve světě významů (Bedeutsamkeit). Heidegger to později sám 
nahlédl, jak je vidět z  jeho pozdější poznámky na straně 117. 
V hlavním textu čteme: „Významnost sama, s níž je pobyt vždy 
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již důvěrně obeznámen, ukrývá v sobě ontologickou podmínku 
možnosti toho, aby rozumějící pobyt mohl jakožto vykládající 
odemykat něco takového jako ‚významy‘, jež samy zase fundují 
možné bytí slova a řeči.“ (SZ, 117) V pozdější poznámce k tomu 
Heidegger říká: „To není pravda. Řeč není nástavba, nýbrž jest 
původní bytností pravdy jakožto ‚tu‘.“ (SZ, 117, pozn. c)

Tedy jedině když věci pojmeme jako v řeči sedimentovaný 
výsledek krouživého hermeneutického porozumění, lze je přísně 
vzato interpretovat jako možnosti pobytu. Pak ale ani věci už 
nemají žádnou substancialitu, nelze je bez dalšího popisovat 
pomocí kategorií, lze ovšem znovu klást otázku po odkázanosti 
a konečnosti lidského jsoucna. Jen pak je struktura ‚bytí ve světě‘ 
bez trhlin, jimiž rozumím pojmy výskytovosti (Vorhandenheit) 
a upadlosti (Verfallenheit).

I polarita autenticita–neautenticita je součástí předchůdného 
hermeneutického předestření struktury bytí pobytu. Toto pře-
destření stojí na začátku expozice analýzy pobytu, když tedy 
jde o to, nepojímat už lidské jsoucno jako substanciální subjekt: 
„A poněvadž je pobyt bytostně vždy tou kterou svojí možností, 
může toto jsoucno ve svém bytí sebe sama ‚zvolit‘, získat, nebo 
se může ztratit, příp. nikdy se nezískat nebo se získat jen ‚zdán-
livě‘.“ (SZ, 57)

Polarita autenticita–neautenticita je od začátku formulována 
velmi ostře: získat se – ztratit se. Vnucuje se dokonce otázka, zda 
tato polarita vyplývá z rozumějícího bytí v možnostech tak bez-
prostředně, že ji Heidegger zavádí spojkou „poněvadž“, jak jsme 
viděli v právě citované větě. K rozumění vlastním možnostem 
přece patří jen to, že když něco dělám, to znamená, když volím 
konkrétní možnost, buď chápu, jakou jinou možnost jsem místo 
té zvolené mohl vybrat, anebo že toto rozumění chybí. Zda ten 
druhý případ znamená, že se sám sobě ztrácím, o tom ještě nic 
nevíme, poněvadž také ještě nevíme, co má znamenat ono ‚sebe 
sama získat‘.

Zdá se, že i Heidegger cítí, že zdůvodnění, které naznačuje 
spojka „poněvadž“, není uspokojivé, a v další větě dodává: „Samo 
sobě se ztratit nebo ještě se nezískat může toto jsoucno jen ten-
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krát, je-li jeho bytností možnost získat se, tzn. být opravdu samo 
sobě vlastní, autentické“ (SZ, 57).

Heidegger tedy od začátku myslí tuto polaritu podstatně 
silněji, než ji pojímám já. A Heidegger to také neskrývá. Když 
na konci §  62  a  v  §  63  rekapituluje hermeneutickou situaci 
zkoumání, výslovně připouští, že jeho ontologická interpretace 
existence pobytu je založena na určitém ontickém pojetí auten-
tické existence, na faktickém ideálu pobytu (SZ, 411). A rovněž 
vysvětluje, že to znamená, že formální idea existence má určitý 
„ontologický ‚obsah‘“ (SZ, 116). To dokládá, v jak vysoké míře 
bylo pro Heideggera důležité zřetelně odstínit ontologický svéráz 
pobytu oproti všemu výskytovému jsoucnu. Idea existence byla 
vymezena v protitahu proti ideji reality. Nenápadný ontologický 
‚obsah‘ obou těchto idejí objasňuje Heidegger na tomto místě 
jako takříkajíc „předběžnou ideu bytí vůbec: „Pouze v horizontu 
této ideje (tj. v horizontu ideje bytí) lze rozlišovat mezi existencí 
a realitou. Obojí přece míní bytí“ (SZ, 416).

A zde shledávám obtíž. Nové, nesubstanční pojetí lidského 
bytí nelze důsledně rozvinout, podržíme-li substancialitu věcí. 
Substancialitu však v sobě nese idea reality. Starý rozštěp mezi 
subjektem a objektem, jehož zrušení bylo jedním z nejdůleži-
tějších úkolů Bytí a času, je tudíž v určité skryté podobě stále 
zde. Pobyt může od sebe sama odpadnout a ztratit se v obstará-
vání ‚světa‘, tedy v reálných věcech. Bytí u věcí, které jsou sou-
částí ‚bytí ve světě‘, je nazván upadáním. Rozdíl mezi starým, 
substančním, a novým, existenciálním pojetím ‚bytí sebou‘ byl 
poněkud neprůhledným způsobem propleten s rozdílem mezi 
čistým, tzv. vlastním a nevlastním modem pobytu.

Téměř to vypadá, jako by vodítkem pro získání ideje upa-
dání bylo rozumění světu, které je vyjádřeno u sv. Jana. V Hei-
deggerově způsobu vyjadřování zaznívá téměř totéž zhnusení 
světem, které můžeme číst v prvním apoštolově dopise:

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska 
Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem 
dychtí člověk, co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, 
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není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí, i jeho chtivost; kdo 
však činí vůli Boží, zůstává na věky (1. list Janův, 2, 15).

Odmítavý postoj vůči světu zaráží, když na druhé straně zá-
kladní ontologická struktura pobytu má být ‚bytí ve světě‘. A nic 
tu nepomáhá, že Heidegger stále znovu dodává, že tyto zjevně 
pejorativní označení a popisy neznamenají „‚méně‘ bytí nebo 
snad nějaký ‚nižší‘ stupeň bytí“ (SZ, 57) a že se jimi také nemí-
ní, že by se pobyt v autentickém modu ze světa stahoval:

Odhodlanost jako autentické ‚bytí sebou‘ neodděluje pobyt od 
jeho světa, nemění jej v izolované, nezakotvené já. A není to 
ani možné – neboť odhodlanost jako autentická odemčenost 
není ničím jiným než autentickým ‚bytím ve světě‘. Právě ona 
vede ,bytí sebou‘ do příslušného obstarávajícího bytí k příruč-
nímu jsoucnu a podněcuje je k pečujícímu spolubytí s dru-
hými“ (SZ, 395).

Heidegger to sice říká, ale neukazuje. A z toho důvodu to vždy 
znovu opakuje jako pouhé tvrzení. Neboť to, co ukazuje, budí 
jiný dojem a on to ví.

Dojem, že autentické ‚bytí sebou‘ má být světaprostá iden-
tita, se nejvíce vnucuje při interpretaci svědomí. V rozumění 
hlasu svědomí není totiž žádný prostor pro hermeneutický kruh 
a Heidegger něco takového výslovně odmítá: „Protějškem vo-
lání svědomí jako původní řeči pobytu není jiná řeč – která by 
snad dokonce vyjednávala o tom, co svědomí říká. Rozumějící 
poslouchání volání se zříká odpovědi ne proto, že je zasaženo 
‚temnou mocí‘, která je ochromila, nýbrž proto, že přijímá za 
vlastní nezastřený obsah volání.“ (SZ, 392)

Neboť již víme: Svědomí fenomenálně dosvědčuje autentické 
‚moci být sebou‘: „To, co bylo takto dosvědčeno, je ‚uchopeno‘ 
posloucháním, které nezkresleně rozumí smyslu tohoto volání 
tak, jak je jím intendován.“ (SZ, 391) Volání však dává na srozu-
měnou: „pobyt je jako takový vinen“ (SZ, 379).
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Po pečlivém pojmovém ujasnění, které Heidegger provádí, 
znamená tato vina toto: nicotnost (Nichtigkeit) pobytu jakožto 
‚bytí v existencielních možnostech‘. Toto bytí znamená být svo-
boden pro možnosti: „Svoboda však jest jen ve volbě jedné mož-
nosti a tato volba znamená: nést to, že jsme nezvolili a nemohli 
zároveň zvolit druhou“ (SZ, 378).

V tomto určení lze téměř rozpoznat moji oslabenou formu-
laci autenticity, kterou jsem již zmínil: „Když něco dělám, chápu 
při tom, že bych mohl dělat něco jiného.“ Kde je tedy problém? 
Předběžně řekněme: v nenápadném souběhu onticko-existen-
cielní roviny konkrétních možností s problematikou celosti či 
sebeidentifikace pobytu jako předmětu zkoumání.

Neboť Heidegger pokračuje. Pobyt je vinen. Volání svědomí 
požaduje, aby pobyt byl „to, co je – totiž ‚vinen‘ – autenticky. 
Správně poslouchat výzvu svědomí pak znamená rozumět si ve 
svém nejvlastnějším ‚moci být‘, tj. rozvrhovat se ke svému nej-
vlastnějšímu autentickému ‚moci být vinen‘.“ (SZ, 381)

Kde jsou při tom konkrétní existencielní možnosti, mezi kte-
rými mám volit? „Pobyt, rozumějící volání svědomí, je poslušen 
nejvlastnější možnosti své existence. Zvolil sebe sama.“ (SZ, 382)

Tato volba je tedy volbou ontologického modu existence. 
S ontickými možnostmi má něco společného jen potud, že ať 
udělám cokoli, jsem vinen. Nic dalšího nebylo ukázáno. A Hei-
degger shrnuje: „Odemčenost pobytu je tedy ve struktuře ‚chtít 
mít svědomí‘ konstituována rozpoložením úzkosti, rozuměním 
jako seberozvrhováním do své nejkrajnější provinilosti a řečí 
jako zamlklostí“ (SZ, 393).

Tuto odemčenost nazývá Heidegger odhodlaností (Ent-
schlossenheit, SZ, 393). A na tomto místě, kde očekáváme, že 
ukáže, jak volíme možnosti, kterými jsme a jejichž volbou roz-
vrhujeme a otevíráme a zavíráme další možnosti, zde řekne jen: 
„Odemčenost našeho ‚tu‘ odemyká vždy stejně původně celé 
‚bytí ve světě‘ – tzn. svět, ‚bytí sebou – jímž toto jsoucno jakožto 
‚já jsem‘ jest.“ (SZ, 394)

Potom Heidegger připomene strukturu celku dostatečnosti 
a obstarávající ztracenosti do neurčitého ‚ono se‘ (das Man). Říká, 
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že tato ztracenost může být zavolána hlasem svědomí a tomuto 
volání může být porozuměno. Pak člověk vidí všechno nově: 
„‚Svět‘ příručních prostředků nebude ‚obsahově‘ jiný, okruh 
druhých se nezmění, a přece je nyní rozumějící a obstarávající 
bytí k příručnímu jsoucnu a pečující spolubytí s druhými určeno 
ze svého nejvlastnějšího ‚moci být sebou‘.“ (SZ, 394 n.)

A když si Heidegger sám výslovně položí otázku: „K čemu se 
má (pobyt) odhodlat?“, vidí, že „odpověď může dát jen odhod-
lané rozhodnutí samo.“ (SZ, 395)

Výsledek analýzy je tedy tento: „teprve odhodlané rozhod-
nutí je odemykající rozvržení a určení konkrétní faktické mož-
nosti.“ (SZ, 395)

To však přichází příliš pozdě. Již jsme přece pochopili, že 
volba možností otevírá či zavírá další možnosti, že odhodlané 
rozhodnutí je rozvrhující. Nicméně se ptáme: Jak se určuje sama 
volba? Na to však nedává Heidegger žádnou odpověď. Čteme jen 
znovu totéž negativní ujištění: Odhodlané rozhodnutí neopouští 
‚skutečnost‘, nýbrž teprve odkrývá to, co je fakticky možné, 
uchopujíc to tak, jak to jako nejvlastnější ‚moci být‘ v neurčitém 
‚ono se‘ lze.“ (SZ, 396)

A nic dalšího nelze od Heideggera očekávat, poněvadž au-
tentické ‚bytí sebou‘ je jen okamžikové. Pouze okamžik odhod-
laného rozhodnutí je autentická přítomnost. Není zde žádný 
prostor pro autentické hermeneutické rozumění. Ne-rozlišitel-
nost volby vlastní provinilosti a volby faktické vlastní možnosti 
je provedena. Je pak jen důsledné, když v § 62, kde Heidegger 
pojem odhodlanosti shrnuje, čteme: „Fenomén odhodlanosti 
nás přivedl před původní pravdu existence. Jakožto odhodlaný 
je pobyt odhalen sobě samému ve svém faktickém ‚moci být‘, 
a to tak, že on sám jest odhalování i odhalené“ (SZ, 407).

Schéma tohoto autentického ‚bytí sebou‘ silně připomíná 
Aristotelovu noésis noéseós z XII. knihy Metafyziky (Met. XII, 
9, 1075a).

Rozdíl mezi lidskou existencí a božským životem spočívá 
však v tom, že aristotelský nús je nekonečný, což lidská existence 
dozajista není. Zdá se mi, že sebeidentifikace pobytu, kterou 
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Heidegger v této struktuře hledá, aby poté, co mu odebral sub-
stancialitu, mohl vykázat jeho celost, nelze tímto způsobem do-
sáhnout. Totéž platí pro bytí k smrti, tedy pro celou autenticitu 
předběhové odhodlanosti. Bylo by přece zapotřebí ukázat, jak 
v autenticitě funguje hermeneutická struktura rozumění. Vyjde-
-li se však od polarity autenticita–neautenticita, tak jak je pojata 
v Bytí a času, pak toto ukázat nelze. Rozumět možnostem lze 
v rámci Bytí a času jen neautenticky. A nelze to zachránit grama-
tickým komparativem. Bytí k smrti nelze používat jako měřítko 
autenticity zvolených možností. Nelze říci to, co píše Heidegger 
v § 74: „Čím autentičtěji se pobyt odhodlá, to znamená, poro-
zumí si nedvojznačně ze své nejvlastnější, význačné možnosti 
v předběhu ke smrti, tím jednoznačnější a méně náhodné je na-
lezení zvolené možnosti jeho existence“ (SZ, 507).

Několik řádek předtím se však zdá, jako by si byl autor 
tohoto problému vědom. Proč by jinak čtenáře znovu ujišťo-
val: „Předběhové seberozvrhování do nepředstižné možnosti 
existence, jíž je smrt, zaručuje jen celost a autenticitu odhod-
lanosti. Fakticky odemykané možnosti existence se ale nedají 
čerpat ze smrti“ (SZ, 506).

Přesto se zdá, že u Heideggera se nejvlastnější možnosti ze 
smrti čerpají. Heidegger se zjevně snaží tomuto dojmu zabránit. 
A přece se nechce svého pojetí vzdát. Rétorika identitní autenti-
city je mu zjevně milejší. Umožňuje mu konstruovat problema-
tické pojmy dědictví, osudu pobytu a údělu národa, z nichž ten 
poslední je nejnepodloženější a koneckonců též politicky nejne-
bezpečnější. Cena je však vysoká.

Trvání na silném pojmu autenticity brání Heideggerovi ne-
chat přijít ke slovu věci. V autentické přítomnosti okamžiku jed-
nání nelze totiž prodlít. K tomu je zapotřebí věcí, jež jako moje 
otevřené, avšak konečné možnosti konstituují ve světě mé ‚tu‘. 
Do světa takovýchto věcí nemohu nikdy upadnout, těmi přece 
už vždy jsem. Věcmi jsem ale tak, že s  nimi zacházím, že se 
ve světě starám o své bytí ve spolubytí s druhými. Vzhledem 
k tomu, že struktura možností existence nese s sebou konečnost, 
mohu sice v krouživé časovosti mnoho možností otevírat, ale 
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vždy jen jedinou z nich v okamžiku jednání dovést do důsledků 
a tím ji prozkoušet co do její pravdivosti v užším smyslu, totiž 
přezkoušet, zda byla opravdu taková, za jakou jsem ji považoval. 
O takové pravdě lze však mluvit pouze v perfektu.

Jedině tak mohu pochopit, co měl Heidegger na mysli, když 
říkal, že jsme stejně původně v pravdě jako v nepravdě. V kaž-
dém okamžiku a jen okamžikově mění se má přítomná situace, 
ať už v důsledku jednání mého, jednání druhých či „náhodou“, 
jíž jsem vždy vydán na pospas a kterou musím ve své vrženosti 
přijmout jako součást své fakticity. Pod náhodu zde pak subsu-
muji i veškerou pravidelnost, s níž se ve své odkázanosti setká-
váme a kterou jsme schopni rozvrhovat v nejrůznějších vědách 
jako přírodní zákonitost.

Moje bývalost (Gewesenheit) tedy ke mně přichází v  nej-
různějších formách zkušenosti, věcí, tradice atd., nesena řečí. 
V této krouživé časovosti, charakterizované rysem ‚vždy moje‘ 
(Jemeinigkeit), drží se v otevřenosti naše společné ‚tu‘, jímž jsme 
spolu s druhými a jež spolu s druhými nazýváme naším společ-
ným světem. V hermeneutickém kruhu časovosti časí se nejen 
věci, nýbrž časím se i  já sám. Zda se ve své provinilosti a ve 
svém bytí k smrti se sebou samým setkám, závisí na tom, jak si 
budu na pozadí své vrženosti, vycházeje ze svého předchozího 
porozumění, rozumět, co mi k tomu řeknou druzí atd. A nikdy 
také nebudu se sebou samým identický já, jak to kdysi pro svou 
duši reklamoval Sókratés. Mohu si ovšem něco takové představit 
s Heideggerem jako ideál, a dokonce o něj usilovat. Ale také ne-
musím. A obojí, usilovat o něj či neusilovat, mohu dělat dvojím 
způsobem: buď tak, že vím, co dělám, nebo že to nevím. V obou 
případech nebudu ani věcí, ani substanciálním subjektem, ale 
moje bytí a bytí vůbec bude myšleno hermeneuticky z bezedné 
krouživé struktury času.
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čas přítomnosti
(1998) 20

Ivanu M. Havlovi k 60. narozeninám

(…) a nezakaleni ve vodě,  
vychrtlí dnové se vytrácejí

do jeskyní času. 21

Když Aristotelés shrnuje obtíže, na které narážíme uvažujíce 
o čase, říká: „Jedna jeho část již byla, a proto není, druhá však 
teprve bude, a proto ještě není.“ 22 Přítomný okamžik, který tyto 
dvě části času, minulost a budoucnost, od sebe odděluje, je však 
bezrozměrný. Svatý Augustin k tomu říká: „Kdyby však přítom-
ný čas byl stále přítomným a neměnil se v minulý, již by to nebyl 
čas, nýbrž věčnost.“ 23 Říká však tamtéž: „Nebyl by přítomný čas, 
kdyby nic netrvalo.“

Přítomný není tedy vlastně čas, nýbrž to, co v  něm trvá. 
Přítomný čas je jen v gramatice. V přítomném čase může být 
sloveso. Sloveso v přítomném čase může v některých případech 
vyjadřovat, co podmět věty dělá, nebo co se s ním děje, co trpí. 
Může vyjadřovat i mnohé jiné věci, ty však ponechme stranou. 
Aby mohlo sloveso o podmětu něco vypovídat, musí podmět 
trvat, musí vydržet to, co o něm sloveso říká, aniž by se přitom 
v nějakém zásadním ohledu změnil. Aniž by se změnil tak, že 
by to nebyl on. Trvání tedy připouští změnu, ale jen takovou, 

20 Příspěvek do Transdisciplinárního gratulovníku Ivanu M. Havlovi k šedesá-
tým narozeninám, sestavili J. Fiala a I. Chvatík, Praha 1998/2000, str. 285–291.
21 Thomas Wolfe, O času a řece, Praha 1961.
22 Aristotelés. Fyzika. 21b33.
23 Aurelius Augustinus, Vyznání, Praha, 1992, str. 391.
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při níž věc zůstává sama sebou, při níž zůstává tou věcí, kterou 
byla, když změna začala. To, co takto zůstává ve věci tím, čím 
bylo, a co tedy o ní dovoluje mluvit, nazývá Aristotelés bytností 
věci, úsia, a charakterizuje to právě oním výrazem to ti én ei-
nai – to, čím bylo a jest <jsoucnu> býti. 24 To, čím věc byla a je, se 
pro Aristotela ve změně nemění, setrvává beze změny, nevzniká 
a nezaniká. Buď to prostě je, a pak to vždycky bylo a vždycky 
bude, anebo to vůbec není. 25 Tento pojem se, zhruba řečeno, 
udržel až do našich dnů pod názvem substance. Setrvalost je ne-
zbytná podmínka toho, abychom vůbec mohli mluvit o změně. 
Změna je možná, myslitelná, jen na podkladě něčeho, co se ne-
mění, co trvá. Co však doopravdy trvá?

Všechno, co známe, sice nějaký čas trvá, takže to nazýváme 
týmž jménem a můžeme se o tom vyjadřovat pomocí sloves, ale 
dobře víme, že každá věc má svůj čas, mění se tak dlouho, až ji 
nakonec nepoznáme a musíme o ní už jen říci – byla. Všechno 
se mění – co bylo, není.

Co tedy ale je? Tradice zde nabízí mnoho odpovědí, které 
však její dědici postupně víceméně úspěšně vyvracejí. Koncem 
19. století se začal hroutit pojem substanciálního subjektu, který 
byl zajisté jedním z velmi dobrých pojmových prostředků pro 
zvládnutí problému změny a trvání. Už Aristotelés neopomene 
zdůraznit, že čas je počet nebo číslo změny 26 a že počítat umí je-
dině duše. 27 Je-li tedy subjekt jednoduchá substance, jež ve všech 
změnách zůstává táž a  jíž se změna týká jenom tak, že právě 
ona je tou instancí, která je s to změnu registrovat, pak je téměř 
vyhráno. Jen je třeba, aby takový subjekt nezanikal. Substance, 
která vznikne, trvá beze změny a pak zanikne, není žádnou sub-
stancí. Tato potíž je jedním z důvodů pro víru v nesmrtelnou 
duši, pro víru v boha, nebo pro konstruování takových pojmů 
jako je třeba Husserlova transcendentální subjektivita.

24 Aristotelés, Met. VII, 1029b.
25 Tamt., 1039b20–27.
26 Aristotelés, Fysika IV, 11, 219b5.
27 Tamt., 223a25.
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Ontologická analýza lidské existence, jak ji ve svém hlavním 
díle Bytí a čas podává Martin Heidegger, však ukazuje, že to, 
co takovýmto substanciálně pojatým, neměnným subjektivitám 
chybí, je na jedné straně právě ona schopnost být nositelem, re-
gistrátorem, způsobovatelem a trpitelem změny, na druhé straně 
právě ona schopnost být tímtéž, udržovat se jako něco, co je stále 
sebou samým, ale to obojí v čase, ve změně, a to nejen navenek, 
pro pohled nějaké jiné, opravdové subjektivity, nýbrž vnitřně, 
pro sebe samu. Problém trvání, resp. toho, co je trvalé, patří do 
času a je třeba jej řešit v čase, nikoli v bezčasí, kam poukazuje 
tradiční pojem subjektu.

Jediná subjektivita, se kterou máme zkušenost, jsme my 
sami a nám podobní. My sami, každý sám pro sebe, si říkáme 
„já“ a zdá se nám, že jsme si nejbližší. 28 Už v tom se však ohla-
šuje jakási potíž. Jsem sám sobě bližší, než jsou mi moji bližní, 
a ti jsou přece docela blízko. Ale co všechno patří ke mně, co 
všechno jsem já?

V mistrných analýzách předvedl Martin Heidegger, že člo-
věk, jakožto jsoucno, jemuž jde v jeho bytí o toto bytí samo, je 
bytím v možnostech a jako takovéto bytí „vždy již sebe sama 
ve svém bytí předstihl. Je vždy již před sebou, nikoli jako vzta-
hování k nějakému jinému jsoucnu, jímž není, nýbrž jako bytí 
k  onomu ‚moci být‘, jímž sám je“ (SZ,191 n.). Je jím ovšem 
právě jako člověk, totiž právě jako bytost, která se ve svém vzta-
hování k sobě vztahuje k věcem jako k něčemu, čím sama není, 
jako bytost zapjatá nedozírně složitou sítí poukazů a vztahů 
do světa, který pro ni vystupuje jako to, čím je ve svém bytí 
konkrétně faktickým způsobem určena, co je jí předáno, čím 
je omezena či zvýhodněna, na co je odkázána a z čeho musí ve 
svém sebepředbíhání a seberozvrhování vycházet. Heidegger 
říká: vržený rozvrh. I  těmito svými omezenostmi a odkáza-
nostmi však člověk je. Ne nadarmo říká Aristotelés ve svém 
zkoumání o duši, že duše člověka je jakýmsi způsobem všemi 

28 Srv. Aurelius Augustinus, cit. d., kniha 10. hlava XVI. str. 325: „Co však 
jest mně bližším, než já sám sobě?“ Srv. SZ, 44.
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věcmi. 29 Když toto místo citoval Jan Patočka, zdůrazňoval 
ovšem vždy právě ono „jakýmsi způsobem“. Jako omezenost, 
odkázanost, negativita, může tato část struktury lidského bytí 
vystupovat jedině ve výše uvedeném sebepředbíhání, které je 
překračováním právě těchto mezí.
Lidský život je tedy vždy rozehrán v tomto napětí mezi překračo-
vatelnou fakticitou a omezenými možnostmi tuto fakticitu překra-
čovat, totiž rozvrhovat a uskutečňovat svým jednáním její změnu. 
Tuto lidskou rozpjatost mezi fakticitu a rozvrh je možno charakte-
rizovat jako svobodu. Jak je vidět, je to svoboda omezená, konečná, 
přesto však opravdová svoboda. Kdykoli něco udělám, mohl jsem 
udělat – formálně logicky řečeno – opak, tedy nic, nebo ledacos 
jiného. Omezenost, konečnost svobody spočívá ovšem v tom, že 
sice mohu udělat ledacos, nikoli však cokoli. Mám nějaké mož-
nosti a musím s nimi hospodařit, musím se o ně starat. Z velké 
části si je svým jednáním, svým hospodařením dávám, z neméně 
velké části je shledávám hotové, ať už jde o materiální věci takří-
kajíc přírodní, či o okolnosti, do kterých jsme postaveni jednáním 
druhých svobodných lidských bytostí. Nemohl bych však jednat, 
kdybych nebyl omezen svou konkrétní fakticitou, kdybych nebyl 
situován. Nebylo by proč, kvůli čemu, s čím a o čem. Nekonečná 
svoboda je prázdný pojem.

Rozehraná rozpjatost lidské svobody mi dovoluje, ba přímo 
vyžaduje, abych jednal, abych hospodařil se svými možnostmi, 
abych se staral. I nicnedělání je jednání, je hospodaření, je sta-
rost. Jednáním pojatým v  tomto nejširším smyslu slova svoje 
možnosti nejen, jak už jsme řekli, modifikuji, ale jednáním také 
zjišťuji, jak na tom se svými možnostmi jsem. Jednám s lidmi, 
zacházím s věcmi. V každém jednání, v němž vždy ohledávám 
a obměňuji své možnosti, přicházím jaksi zpět ze svého předběhu 
před sebou k sobě ve své fakticitě, a vždy znovu identifikuji sebe 
rozevlátého ve svých možnostech se sebou odkázaným na svá 
omezení. Konám skutek a rozumím: jsem to já. Já jsem to vyko-
nal, mně vyšlo, co jsem si naplánoval, já jsem se zmýlil ve svých 

29 Aristotelés, O duši, 431b21.
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předpokladech, já jsem unikl při havárii o vlásek smrti a mne 
teď bolí zranění. Tímtéž tahem, kterým identifikuji sebe, iden-
tifikuji rovněž věci a druhé svobodné bytosti, které mi mé mož-
nosti poskytují a omezují. S takovými, takto identifikovanými 
a ověřenými věcmi a bytostmi pak mohu zacházet a počítat. Je-
dině opravdovým výkonem skutků docházím k pravdám, a to 
k pravdám o věcech, o sobě i o světě, ba dokonce i k pravdám 
abstraktním. Jedině výkonem skutků mám co dělat se skuteč-
ností. Bez skutků žádná skutečnost. I ty nejabstraktnější, takří-
kajíc nadčasové pravdy se ukazují a udržují v hermeneutické 
kruhové struktuře našeho rozumění. Vycházeje z  předporo-
zumění, které vždy už mám díky výchově, vzdělání, tradici či 
vlastním předchozím skutkům, dospívám skutkem k potvrzení 
nebo vyvrácení toho, co jsem dosud považoval za pravdu. Vzhle-
dem ke své konečnosti a omezenosti nemohu však nikdy projít 
skutkem veškerou skutečnost a vždy jsem odkázán na skutky 
druhých a na předchůdné porozumění, jímž uceluji parciálnost 
skutků vlastních. Mohu si být jist, že svým skutkem nikdy ne-
vyčerpám všechny aspekty a možnosti, které věc a situace skýtá, 
a proto veškerá skutečnost, kterou považuji za opravdovou, má 
charakter onoho Heideggerem analyzovaného „považování za 
pravdu“, a moje bytí v pravdě je vždy také zároveň bytím v ne-
pravdě, iluzi, omylu. Jdouce správnou cestou, vždy zároveň také 
bloudíme. Nikdy ovšem v témž ohledu a v témže smyslu. Právě 
díky svým skutkům, které konáme jako konečné, smrtelné by-
tosti, jimž v jejich bytí o toto bytí jde, máme docela dobrý pře-
hled o  tom, že na to a  to stačí takový a  takový skutek; víme, 
že na určitého člověka se můžeme v daném ohledu spolehnout 
a na jiného ne. Díky víceméně smrtelné vážnosti, s níž se sta-
ráme o své bytí, máme dostatečnou jistotu o spolehlivosti pravdy 
a skutečnosti. A právě proto, aby naše jednání a náš život vůbec 
tuto skutečnost a opravdovost neztratily, nemůžeme být nesmr-
telní. Vždy musíme počítat s tím, že naše skutky považované 
za dostatečné jednou stačit nebudou a že zemřeme. Toto naše 
prokletí umožňuje nám však naši velikost, možnost nebýt umož-
ňuje nám být.
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Zůstaňme však u skutků. Kdy konám skutek? Teď. Nějaký 
čas jsem se na něj připravoval, schylovalo se k  němu, nějaké 
skutky mu předcházely, a  teď jej vykonám: Připravit, pozóór, 
teď! Uf, a je to. Teď jsem to vykonal. Možnost skutku stala se 
skutečností. Skutečnost je mi přítomna. Jaká však je přítom-
nost skutečnosti? Jistěže jiná než přítomnost onoho teď, kdy 
jsem konal skutek. Skutečnost skutečnosti je minulost skutku. 
Tato minulost je mi přítomna jako součást mých možností, mi-
nulost skutečnosti ke mně přichází jakožto budoucnost v mých 
možnostech. Minulost trvá v přítomnosti jako skutečnost, která 
rozevírá a nechává k nám přicházet budoucnost. Co se stalo, 
nemůže se odestát. Co se však vlastně stalo, můžeme se dovědět 
jedině z budoucnosti, dalšími skutky, dalšími výkony hermeneu-
tického porozumění. Skutečnosti tedy nejsou jen tak bez dalšího 
minulými skutky. Přítomnost skutku, ono teď, v němž skutek 
konám, je ve shodě s klasiky nedostupné, nehmatné, něco, če-
hož hlavní charakteristika je, že se vymyká, je to to extatikon 
kath’exochén. Setkat se s ním můžeme jen jako s minulým, ho-
tovým, nebo jako s budoucím, zamýšleným, očekávaným.

Podobně je tomu – jakkoli se vnucuje zdání opaku – s pro-
žitky, s tím, co snáším, vydržuji, trpím, čehož nejmarkantnějším 
příkladem je bolest. Avšak stačí si uvědomit, jak je to s  jejím 
začátkem či koncem, abychom nahlédli, že ani zde nelze mluvit 
o prožívání okamžiků, o čistém bytí v  takzvané přítomnosti. 
Bolest nikdy nezačíná, vždycky shledáváme jaksi dodatečně, 
že už tu je, a  také nikdy nekončí, vždycky teprve dodatečně 
a v obavné nejistotě konstatujeme, že už nás to vlastně nebolí. 
Co však prožíváme, když nás to bolí? Vždyť to přece opravdu 
bolí, a je to strašné! Ano, v bolesti je dobře vidět naše odkáza-
nost, omezenost našich možností. Musím udělat to a to, aby to 
bolelo méně, nemohu už dělat nic, musím počkat, jestli to snad 
přestane bolet – a vždycky je možné, že to nepřestane a že ze-
mřu. Skutečnost bolesti stejně jako skutečnost skutků a událostí 
je minulá a přichází k nám z budoucnosti.

Minulostně-budoucnostní charakter skutečnosti je dobře 
vidět na fenoménu prostoru, na prostorovém uspořádání věcí 
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a  dějů. Co může být skutečnější než domy, které teď vidím 
z okna na druhé straně údolí. Tyto domy jsou přítomné. Jsou 
přítomné ve dvojím smyslu. Jednak jako přítomnost minulého 
skutku, jímž byly vystavěny, jednak jako budoucnostní přítom-
nost mých možností: kdybych tamtudy náhodou šel, budu se 
jim muset vyhnout. Prostor je vždy prostorem nějakých věcí, 
které tu už vždycky jsou, a s nimi souvisejících možných udá-
lostí, které mne mohou potkat a které mohu tam, v prostoru 
uskutečňovat. I se sebou samým se setkávám vždy někde tam, 
u věci, se kterou zacházím a jíž vždy, jak už jsme s Aristotelem 
řekli, v tomto smyslu jsem, ať už je to nejvzdálenější orchidea 
v tropickém pralese, kterou jsem nikdy neviděl, či nejvnitřnější 
část mého těla. Nikdy se se sebou nemohu setkat tu, opravdu 
u sebe, ve svém ze světa vytrženém centru, protože nic takového 
nemohu jakožto bytost fakticity svých možností nikde najít. Tu, 
jak Heidegger srozumitelně vykládá, je celá ta do otevřena se 
rozprostírající neurčitost našeho porozumění svým možnostem, 
kterou proto nazývá „bytí tu“, Dasein, pobyt. Tato naše časově 
prostorová struktura nám tváří v tvář naší smrti umožňuje her-
meneuticky kruhovou identifikaci sebe, druhých a zároveň s tím 
našich společných věcí, naší společné skutečnosti.

A co při tom v této nekonečně rozmanité střídě a bez konce 
kolotavé změně trvá, o co se lze opřít, co drží a nezklame? Není 
to nic jiného než smrt. A nyní už nejen moje vlastní, ale smrt 
vůbec. Smrt jako skrýše bytí. 30

Kéž ještě mnoho dobrého a  zajímavého v  ní prožijeme 
a uskutečníme!

30 Srv. M. Heidegger, Das Ding, in: Vorträge und Aufsätze (GA 7) 177. Čes-
ky: Věc, In: M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk, přel. I. Chvatík, Praha 2006, 
str. 31. 
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Jan Patočka a péče o duši

(1999) 31

Husserlovo pojetí Evropy jako racionality

Dramatické dějinné události konce šedesátých let – studentská 
povstání na Západě, okupace Československa vojsky Varšavské 
smlouvy a následná, stále se utužující „normalizace“ politických 
poměrů – to vše přimělo Jana Patočku znovu přemýšlet o ev-
ropské civilizaci, jejích základech a vyhlídkách do budoucnosti. 
Nejkoncízněji byly na počátku 70. let tyto úvahy podány v Pa-
točkově německy psaném, za jeho života nepublikovaném ru-
kopisu Evropa a doba poevropská, 32 v němž lze nejlépe sledovat, 
jakými cestami se ubíralo Patočkovo myšlení před sepsáním Ka-
cířských esejů o filosofii dějin. 33 Přihlížím přitom částečně k Pa-
točkově německy psanému rukopisu Doba poevropská a její du-
chovní problémy, 34 zachovaném rovněž v pozůstalosti.

31 Přednáška proslovená německy dne 10. 10. 1999 na konferenci Bildung als 
Grundlage europäischer Identität. Denkwege mit Eugen Fink und Jan Patočka, 
Freiburg i. Br.
32 J. Patočka, Europa und Nach-Europa. Die nacheuropäische Epoche und 
ihre geistigen Probleme, in: Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte 
und ergänzende Schriften, Stuttgart 1988, str. 207–287. V přítomném překladu 
přednášky je použit český překlad Věry Koubové Evropa a doba poevropská, 
in: SS-2/PD-II, str. 80–148. Odkazy na stránky tohoto vydání uvádíme za citáty 
v závorkách se zkratkou EaDP.
33 J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, in: SS-3/PD-III, str. 11–144. Dále 
jen KE.
34 J. Patočka, Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme, in: AS/
PD–3, str. 371–381. V přítomném překladu přednášky je použit český překlad 
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V návaznosti na celoživotní úsilí Edmunda Husserla pokusil 
se Patočka „nechat kroužit celý běh evropských dějin kolem jed-
noho jediného principu, nebo spíše kolem jediného – byť velkého 
a rozhodujícího – důsledku, který z principu vyplývá“ (EaDP, 
80). Později uvidíme, jaký důsledek měl Patočka na mysli.

Cestu viděl naznačenu v nedokončeném pozdním díle Ed-
munda Husserla Krize evropských věd a transcendentální feno-
menologie. 35 Říká o tom: „Že Evropa je logos a ratio, je ovšem 
známo odedávna, stejně jako to, že se zde vynořila všeobecnost 
a universálnost, která jediná byla s  to učinit svět jedním svě-
tem. Avšak co logos a ratio znamená, mohlo se vyjasnit teprve 
tehdy, když byl odhalen základní mechanismus mínění a ná-
hledu, jejich zázračná, dříve nikdy neprozkoumaná, tajemná 
trivialita (…), za což vděčíme tomuto mysliteli“ (EaDP, 80). 
Porozumění pro obecnost a universalitu je založeno v „rozu-
mové reflexi, tj. reflexi, jež veškeré jednání a myšlení zakládá 
nahlédnutím“ (EaDP, 84). Z tohoto „principu nahlédnutí“ jeví 
se „dějiny Evropy jako jednotné dění“ (EaDP, 98) a sama „Ev-
ropa jako jednotná politická, sociální a duchovní skutečnost“, 
která však poté, co prošla dějinnou fází „rozpadu na suverénní 
partikulární organismy“ (EaDP, 84), dospěla až k dějinným ka-
tastrofám, v nichž jako taková zanikla. Husserl psal své pozdní 
dílo, říká Patočka, „aby zabránil poslední katastrofě evropského 
světa“ (EaDP, 83). Ve své diagnóze vykázal „nepřeklenutelnou 
propast mezi přirozeným světem a světem matematickopříro-
dovědecké, ‚fyzikalistické‘ racionality, ohrožující tak „životní 
jednotu v tehdejší ještě stále existující Evropě“ (DP, 41). Byl to 
Husserl, který „se pokusil tváří v tvář pozitivismu a fyzikalismu 
běžné evropské racionality, jak se projevovala ve vědě a technice, 
vybudovat racionalitu hlubší“: poukázal na „kořeny oné racio-

Doba poevropská a její duchovní problémy, in: SS–2/PD–II, str. 29–44. Dále jen 
DP.
35 E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen-
dentale Phänomenologie, Husserliana VI, Nijhoff 1962. Česky: Krize evropských 
věd a transcendentální fenomenologie, Praha 1972, 1996.
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nality v přirozeném světě, který výslovnou, aktivní racionalitu 
předchází“ (DP, 41), a chtěl tím přemostit rozšiřující se trhlinu.

Patočkova kritika Husserlova pojetí racionality

Až potud Patočka s Husserlem souhlasí a říká, že toto přemostě-
ní „je jednou z velkých zásluh jeho díla“ (DP, 41). Nyní však při-
cházejí rozdíly:

Fenomenologie jako jedinečná syntéza platonismu, kartesia-
nismu a empirismu chtěla dospět k tomu, že by se přiroze-
ný svět na základě radikalizované metody reflexe zpřístupnil 
racionalismu nového typu. Měla se najít cesta k absolutnímu 
základu vší racionální objektivity, a to v objektivně uchope-
né ne-objektivitě zvané transcendentální intersubjektivita 
(DP, 41).

A v tom spočívá problém. Husserl ukazuje, že fyzikalismus ra-
cionalizuje původně subjektivní zkušenost o světě a chce, jak 
říká Patočka, tentýž krok opakovat a ukázat, že i předvědecká 
zkušenost na úrovni přirozeného světa je náhodná subjektivní 
konstrukce. A toto celé, tuto dvoustupňovou konstrukci, chce 
Husserl racionalizovat, zpřístupnit na pevné, absolutní půdě 
subjektivity vyššího stupně, která sebe samu uchopuje v reflexi. 
Tímto objevem, tímto přemostěním propasti mezi přirozeným 
světem a světem matematické přírodovědy, s jejíž pomocí bylo 
europeizované lidstvo vybaveno nakonec již nekontrolovatelnou 
technikou a pozbylo tím smysl své existence, chtěl Husserl uká-
zat cestu z krize.

Avšak takto, jak ukazuje Patočka, nedělá Husserl „nic ji-
ného, než že ještě jednou připomíná podnik moderní Evropy, 
jehož cílem je ve všech oblastech, nejen v oblasti vědy, ale i v ob-
lasti praxe, a to jak praxe jednotlivců, tak praxe společensko-po-
litické, uskutečnit totéž pojetí absolutnosti subjektu“ (DP, 42). 
V  uskutečnění Hegelovy myšlenky státní suverenity, „jež ve 
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státu vidí konkrétní podobu svobody, kde se nic hodnotného 
nemůže odehrávat mimo něj, nýbrž jedině v jeho nitru, v jeho 
rámci“, vidí Patočka „politické završení evropského usilování, 
evropského pojetí absolutnosti subjektu“. Takovou racionalizací 
však nebyla odstraněna iracionalita, nýbrž „utekla se do plu-
rality státních skutečností Evropy a odtud spustila imperiální 
dialektiku, jež ve svých důsledcích vedla k onomu faktickému 
rozplynutí Evropy“ (DP, 42/43). A podobně, domnívá se Patočka, 
by tomu bylo s Husserlovým řešením.

Krizi – a nyní nejen vědy, nýbrž evropského vědomí jako 
takového  – vidí tedy Patočka v  sebeabsolutizaci subjektivity: 
„Sebeuzavření skrze absolutizaci – v tom by pak bylo evropské 
proton pseudos.“ (DP, 43)

Patočkovo pojetí „otevřené duše“

Z této konfrontace se ztroskotáním Husserlova podniku Patoč-
ka vyrozumívá, že je nezbytné učinit něco daleko radikálnějšího 
než Husserl. Domnívá se, že základ je zapotřebí položit hlouběji. 
„Nové pojetí lidské ‚subjektivity‘ je nutné (…)“ (DP, 43).

Při hledání jejího nového pojetí neztrácí Patočka ze zřetele, 
že se koneckonců nejedná o uspokojení teoretika, který chce vy-
tvořit definitivní nauku o celku universa, nýbrž že ve skutečných 
obtížích je samo lidstvo a že učenec, nemá-li se cítit jako zrádce, 
musí se pokusit k řešení krize nějak přispět – a že je toho také 
svým přemýšlením schopen. Proto se Patočka ve svém filosofic-
kém úsilí zaměřil nejen na vysoce abstraktní, čistě ontologické 
otázky, nýbrž přitom vždy také na problémy dějin a politiky a na 
problematiku mravnosti.

Hledání duchovních základů evropské dějinnosti a politiky 
začíná Patočka ve shodě s Husserlem a Heideggerem v Řecku. 
V  Platónových dialozích nachází původní pojetí subjektivity 
zvané duše, jímž byl celý dějinný pohyb evropského lidstva až 
do současnosti nesen, jež však nebylo pojetí uzavřené, absoluti-
zované subjektivity naší přítomnosti.
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V návaznosti na Heideggerovu filosofii lidské existence a jako 
alternativu k ní rozvrhuje Patočka na začátku sedmdesátých let 
své pojetí „otevřené duše“. Přitom přichází s pozoruhodnou in-
terpretací platonismu a démokritovské atomistiky a prohlubuje 
Husserlovu analýzu racionality jako principu evropských dějin.

Čím se vyznačuje otevřená duše? Proč se nazývá otevřená? 
Poněvadž se neuzavírá proti jinému, proti cizímu, které není její 
vlastní, poněvadž je pojata jako na toto jiné odkázaná, a to nejen 
vnějškově, ve smyslu „odkázanosti ,vědomí‘ na transsubjektivní 
kvality, obrazy, data, reality“, nýbrž vnitřně, tak, že „lidská od-
kázanost – či konečnost – sahá tak hluboko, že prostupuje i pů-
vodním elementem oné jasnosti, díky níž lze vůbec mluvit o lid-
ském vědomí, totiž porozuměním bytí, porozuměním tomu, že 
je svět, v němž i já sám jsem a k němuž patřím“ (DP, 43). Toto 
nové pojetí subjektivity vyžaduje rovněž nové pojetí fenoménu. 
Odtud pak vede cesta k Patočkovu pokusu o asubjektivní fe-
nomenologii. Tou se však nyní nebudeme zabývat. Zůstaneme 
u duše.

Pojetí „otevřené duše“ je pojetí „konečnosti, která je nepře-
konatelnou lidskou bídou a zároveň tím jediným bohatstvím, 
které člověk má“ (DP, 44). Jedině takovéto pojetí subjektivity 
má být s to vytvořit půdu pro vyřešení problému poevropského 
lidstva.

Jedině když bude kultivována mentalita, která bude s to po-
jmout všechny tradicionality jako články nutně jednostranné-
ho, vždy konečného odhalování se bytí celku, bude moci být 
učiněno něco vskutku planetárního a lidskému duchu odpo-
vídajícího, proti nebezpečí ideologizace ustrnulých komplexů 
tradic v době gigantů, kteří budou formovat novou epochu. 
(DP, 44)

Otevřená duše je tedy bytostně konečná a žije v odkázanosti, ale 
přesto se nám zdá, že Patočkovo pojetí je stále ještě prostoupeno 
určitým, řekněme platonistickým optimismem. Ve stati o filoso-
fii výchovy J. A. Komenského z téže doby se praví:



59

JAK JSME My SMRTELNÍCI NESMRTELNÍ?

Člověk není věc, nýbrž v základě svého bytí je člověk světlo, 
průhlednost a jasnost, a jen zdánlivě, kvůli své situovanos-
ti mezi věci, má bytnost definovatelnou vlastnostmi, silami, 
věcnými vztahy. Lidské bytí nemá charakter danosti, nýbrž 
člověk musí své bytování vykonávat, nést, a vykonávat toto 
poslání může jen díky tomu, že vykračuje mimo sebe, ‚oteví-
rá se‘, to znamená, vydává se, rozdává a přichází k sobě jedi-
ně tehdy, když vychází ze sebe ven. Člověk totiž nachází své 
vlastní bytí sebou jedině tím, že zahlédá něco, pro co může být 
použit, spotřebován a sám vydán, a to tak, že na sebe vezme 
úkol, který v běžném světě objevil. 36

Takovéto „vycházení ze sebe ven“, takovéto přebírání úkolu, na-
zývá Patočka vzmach. Opačné chování, když se člověk uzavírá 
v sobě a jen se zajišťuje, když se oddává jen svým vlastním žá-
dostivostem, charakterizuje Patočka – ve shodě s tradicí plato-
nismu, křesťanství a spolu s Heideggerem – jako upadání.

Schéma vzmachu a upadání lze koneckonců použít i na dě-
jiny. Řečeno Patočkovými slovy: „Ekonomické poměry a  vý-
robní síly tvoří jen obecný rámec, uvnitř něhož se rozpoutává 
mocenský boj.“ Ale moc – a zde Patočka připomíná Hegela – je 
fenoménem mravním. Je podmíněna „mravním činem, pohr-
dáním smrtí či strachem z ní, tedy překonáním nebo nepře-
konáním úpadkové tendence“ (EaDP, 99). Proto nestačí opírat 
se v době mas pouze o schopnost technického rozvažování, jež 
zjednává prostředky, nýbrž potřebujeme mravní rozum, mravní 
nahlédnutí, které „určuje cíle – totiž své vlastní sebeuskuteč-
nění“ (EaDP, 91).

Je nyní důležité pochopit, že dějinný náhled není žádným 
‚ideovým‘ poznáním, že v dějinách vůbec nejde o ‚poznatky‘ 
a jejich užití, nýbrž že tu jde o nahlédnutí těchto základních 

36 Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius, Paderborn 1971, str. 15, 
překlad citátu I. Chvatík. Viz též J. Patočka, J. A. Komenský II/2. Publikace od 
r. 1958. Praha (Archivní soubor) 1980, str. 36.19.
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mravních vztahů vzmachu a  úpadku, o  možnost svobody 
a její podrývání. (EaDP, 99)

Jak ale může člověk na základě takovéhoto porozumění jednat? 
To ještě není jasné. Patočka píše:

Mravní nahlédnutí není nic jiného než sedimentace a kodi-
fikace této zkušenosti: točí se kolem vzestupu a pádu duše 
člověka, kolem ‚dobrého‘ života v jeho dvojznačnosti; ‚dobro‘ 
může znamenat stupňované pohodlné uspokojování bezpro-
středních ‚potřeb‘, ‚dobro‘ může však také znamenat odvážné 
vystoupení proti obecné nouzi, proti zalézání do ulit, pokus 
obrátit moc společenského celku proti jeho tíži a uvést jej na 
cestu záchrany. (EaDP, 99)

Tato dvojznačnost je sice pojmenována, ale zdá se nám, že ne-
ní dostatečně analyzována. Znaky, kterými se má falešné dobré 
jednání rozlišovat od pravého, nejsou podle mého mínění do-
statečné. Je přece tak snadné si představit, jak zavádějící mohou 
být mnohé odvážně prosazované kroky, jakkoli usilují o to, aby 
směřovaly k záchraně.

Patočka přirozeně o  tomto nebezpečí ví. Je však pozoru-
hodné, že tuto námitku odmítá argumentem, že odvaha je sice 
„základním předpokladem, na němž může mravní nahlédnutí 
stavět“, sama však ještě nahlédnutím není. Nahlédnutí je totiž 
„zajištěné vědění, na němž se vždy lze shodnout a jež je prosto 
veškeré skepse.“ Patočka samozřejmě ví také, že takové nahléd-
nutí je obtížné „nabýt a udržet; snadno se zaměňuje s omylem, 
jen s námahou se odlišuje od pseudonahlédnutí“, je mu jasné, že 
„podléhá vlivu nikoli rozumového, ale nutkavého prvku v nás: 
tendenci“, že nahlédnutí „samo si není dost jasné: nedokáže 
obecně a předem rozlišit, jak daleko sahá a do jaké míry je smí-
šeno s pouhým nerozumovým míněním“ (EaDP, 100). Ale snad 
právě proto (jak jsem již citoval ze stati o Komenském) – že duše 
je vposled „světlo, průhlednost a jasnost“ a že je to hlavně lenost 
a zbabělost, co nám překáží v nahlédnutí –, je třeba duši povzbu-
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zovat, pomáhat jí, aby přišla k sobě samé, poněvadž i v nejhlub-
ším úpadku je s to zpozorovat paprsek světla a svým vlastním 
přičiněním, tím, že na sebe vezme úkol a vydá se, zachrání svou 
otevřenost. Tato pomoc je jedna z forem vzdělávání a filosof v ní 
má důležitou roli, protože duši ukazuje, co a jak ona je:

Pouze pojetí ‚otevřené duše‘ může být s to člověku předvést, 
že svou existenci nesmí chápat jako věc a tak s ní zacházet, 
a umožňuje mu pochopit základní faktum jeho existence, že 
lidské bytí není něco hotového a prostě konstatovatelného, 
nýbrž něco, co je třeba nést a nasadit, něco, čeho je třeba se 
vzdát a co je třeba vydat. (DP, 44)

Patočka žádný z „méně pozitivních rysů nahlédnutí“ neta-
jí a opakuje, že „život založený na nahlédnutí“ přesto zůstává 
„odvážným činem“, výrazem „filosofické vůle k životu“, přičemž 
ovšem taková filosofie „neztrácí svůj problematický ráz a zů-
stává opovážlivostí“ (EaDP, 100). Nárok nahlédnutí „na obec-
né uznání“, totiž to, že je lze „různými jedinci vždy zopako-
vat“, zdá se Patočkovi dostačovat k tomu, abychom nahlédnutí 
chápali „jako životní princip“, abychom uznali „mravní jádro 
každého nahlédnutí a nahlédnutí jako jádro každé mravnosti“  
(EaDP, 100).

„Právě takováto tradice zformovala Evropu“ (EaDP, 101). 
V tomto smyslu je třeba se v naší dnešní krizi k této tradici opět 
obrátit.

O co Patočka tuto pozici opírá? Zcela zřejmě o interpretaci 
předsókratovské a sókratovské filosofie, které jsou oproti mýtu 
cestou k novému, vyššímu pojetí lidskosti.

Vznik filosofie vidí Patočka jako vynoření se z mýtu, jako 
zrod samostatného člověka, který se učí „zaujímat od sebe od-
stup, (…) žít ve výslovném vztahu k celku, (…) k tomu, co v po-
míjivém přetrvává, co v každé mnohosti je jedno a nerozptýlené, 
ve veškeré nahodilosti nikdy nechybějící a nutné, (…) nikdy ne-
zanikající a věčné (…)“ (EaDP, 104). Aby se tomu mohl učit, 
musel by však člověk „objevit v sobě cosi, co je tohoto vztahu 
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schopno, a co je tudíž věčné (božské)“ (EaDP, 105). V souhře 
těchto dvou úkolů se na jedné straně rozvíjí filosofický požada-
vek zdůvodňování, požadavek zjednat si přístup k tomuto Jed-
nomu, Nepomíjivému a Nutnému, aby se člověk zajistil proti ne-
spolehlivé mnohosti věcí, lidí a nejistotě osudu, na druhé straně 
vzniká nový druh nauky o duši.

Oba tyto úkoly vězí sice hluboko v mýtu samém, ale nyní 
se rozvíjejí v podobě metodické reflexe. Bylo by možno říci, že 
Patočka interpretuje celé dějiny nejen řecké filosofie, nýbrž ce-
lého západního světa jako pokus uchránit se před osudem krále 
Oidipa způsobeným jeho „údajným věděním“ (EaDP, 102). Úko-
lem tedy je dospět k takovému nahlédnutí, které je skutečným 
nahlédnutím do toho, co jest, k nahlédnutí, které vydrží v prů-
běhu času a ve střídě situací, které vytrvá a nebude nakonec 
demaskováno jako klam a mam.

Již předsokratikům se přístup ke skutečnému základu, 
k universu samému, zdál nedosažitelným, ale při pokusu jej do-
sáhnout se člověk přece jen něčemu naučil: hledat důvody, pro-
cházet postupem zdůvodňování. „Existují důvody, které nejsou 
posledním základem. S jejich pomocí lze učinit několik kroků 
nad bezprostřední danost. Pravým zakládajícím důvodem by byl 
celek. Nemáme-li jej, mohou roli celku v jistém ohledu převzít 
zakládající důvody dílčí. (…) I když nebylo dosaženo hluboké 
půdy, bylo zbudováno lešení, jež stojí“. (EaDP, 108) To je podle 
Patočky výdobytek předsokratiků.

Tento dějinný pohyb vedl k  takzvanému řeckému osví-
cenství. Ale Oidipův příběh – „osvícenství není nic jiného než 
Oidipús zaslepený leskem svého dne a zvláště Kreón“ (EaDP, 
106) – se mnohonásobně opakoval, až se tato osvícená společ-
nost nakonec sama zničila; a zde Patočka připomíná Thúkydida, 
u něhož „je centrálním motivem zaslepení a světlo, které samo 
sebe uvádí na scestí“ (EaDP, 107).

Přitom však vzniká „zcela jiné dědictví“, které je daleko 
mocnější, které princip nahlédnutí na mnohem vyšší úrovni 
nese dál a formuje, jak říká Patočka, vědomí o nových úkolech, 
vědomí „povznesené nad předchozí katastrofy“ (EaDP, 108).
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Vzmach je třeba kultivovat péčí o duši

Filosofická reflexe, jež by se pokusila připravit cestu „pevnou, 
zřetelnou a trvale schůdnou“ (EaDP, 108), byla podle Patočky 
rozhodující podmínkou, jak vybudovat z jednotlivých tradič-
ních matematických a geometrických praktik souvislou půdu 
důkazů, jejichž platnost by bylo skutečně možno nahlédnout. 
„Matematika ukazuje cestu k rozmanitosti a mnohosti, ces-
tu míjející Jedno a vedoucí k obsahu světa,” říká Patočka. „Ale 
k tomu, aby byl tento význam matematiky objeven, je zapotřebí 
filosofie.“ Naopak teprve na matematice se filosofii ukázalo, co 
je opravdové zdůvodňování. Od té doby začala mít matematika 
pro filosofii nesmírnou důležitost. „Filosofie usiluje o to, aby za 
pomoci matematického zdůvodňování pronikla k pravému bytí, 
aby dosáhla posledního základu, jenž je jejím cílem, naznačeným 
v celkovém horizontu“. (EaDP, 109)

Oba hlavní filosofické směry, které se ve spolupráci s ma-
tematikou vypracovaly na filosofické doktríny, tj.  atomistika 
a nauka o idejích, neztrácely ze zřetele, co bylo původním cílem 
jejich filosofického snažení – dobrý lidský život. U obou Patočka 
vidí to, co spolu s Platónem nazývá péčí o duši.

Démokritova péče o duši vede k vědě a k rezignaci na politiku

„Až atomistika skutečně pozvedla matematiku na organon filo-
sofie“ (EaDP, 118), říká Patočka. Velké úspěchy v matematice 
připravují na jedné straně půdu, na které se mohou rozvíjet jed-
notlivé vědy, na druhé straně vedou Démokrita tak daleko, že 
„se domnívá, že se může usídlit v srdci tohoto bytí, u jeho sku-
tečného počátku“ (EaDP, 120). Jeho péče o duši podle Patočky 
slouží tomuto účelu.

Duše nesmí ani na okamžik kompromitovat pronikavost své-
ho smyslu pro pravdu, nesmí se zkazit, jinak je ztracena pro 
tento pravý svět, do něhož ji vede filosofická kontemplace. 
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(…) Duše se ocitá v jiné krajině bytí, kde neplatí kritéria běž-
ného praktického, a především občanského života, kde nezuří 
boj o čest a prvenství, o bytí a nebytí, boj na život a na smrt, 
neboť tam, kde se prostě nazírají a vysvětlují nepomíjivé věci, 
tento rozdíl už neexistuje. (EaDP, 120)

Tím, že u Démokrita pečuje člověk o duši jen kvůli absolutnímu 
vědění, „nepřekonává nakonec Oidipovo bloudění, nýbrž zaha-
juje jeho novou etapu“ (EaDP, 120).

Sókratovská péče o duši

Přes nesmírný význam, jaký pro duchovní založení Evropy mě-
lo Démokritovo „filosofické zkoumání světa, opřené o obecné 
principy a vybudované na základě co možná exaktních, dobře 
promyšlených zdůvodňovacích postupů“ (EaDP, 121), shledá-
vá Patočka jeho hlavní nedostatek v tom, že Démokritos nevidí, 
„že poznávání a vědění může být organon původní činnosti, tedy 
praxe původně mravní povahy, že dobro může být věděním v ta-
kovém smyslu, že nikoli vědění determinuje dobro, nýbrž dobro 
vědění“ (EaDP, 121).

Touto tezí jsme se konečně dostali k tomu, co nás – jak ří-
kával Patočka – udržuje v napětí, totiž: jak ‚být dobrý‘ může být 
věděním. Neboli, co to znamená, že vědění je determinováno 
oním ‚být dobrý‘, a dále jaké jsou pro to opory v Platónových 
dialozích.

V návaznosti na Gaiserovu knihu Platónova nepsaná na-
uka 37 Patočka dále rozvíjí své pojetí sókratovské cesty k  po-
chopení vztahu člověka k universu, ke společnosti a k sobě sa-
mému. Podle Gaisera má platónské universum hierarchickou 
strukturu, v  níž „ontologická priorita, právo na roli nejvyšší 
podstaty“ (EaDP, 129), přísluší toliko ideji. Ve všeobecně kle-
sajícím odstupňování bytí závisí vždy to nižší na vyšším, které 

37 Srv. K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1998.
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je zároveň ontologicky silnější a obsažnější. Ontologická struk-
tura platónského universa „vychází z principů (jedno a neurčená 
dvojice), pokračuje idejemi (se schématy dělení jako rozličnými 
pochopitelnými logoi)“, přes matematiku jako soubor objektů 
myšlení, které jsou v duši, „v tom, co se pohybuje, vždy znovu 
přesně a identicky realizovatelné, až dospívá nakonec k těles-
nosti“ (EaDP, 129/130).

Duše je v tomto schématu tím prvním pohyblivým, teprve 
ona zná čas a s ním počet v aritmetickém smyslu slova, teprve 
ona umí počítat, určovat, rozlišovat, chápat. To všechno duše 
umí, protože je schopna pohybovat se celým universem, prochá-
zet všemi stupni bytí, tedy od toho nejvznešenějšího, co lze po-
znávat, od asymblétoi arithmoi, kterými jsou ideje, přes exaktní 
oblast matematiky a kolísavou neurčitost věcí tělesných, až k ne-
postižitelné iracionalitě látky a bezmeznosti žádostivostí a vášní. 
Toto bezmezné může však být pohybem duše formováno. Duše 
jako zdroj všeho pohybu je především duše světa, „svým kosmo-
logickým původem náleží k nebi, kosmu, a jednotlivé duše pak 
mají v této kosmické duši (…) svůj původ a také oporu“ (EaDP, 
131). Duše je tím, co pohybuje nejen sebou samou, nýbrž uvádí 
v pohyb i vše ostatní.

Na pozadí tohoto ontologického schématu formuluje Pa-
točka péči o duši ještě přesněji: „duše je to, co samo sebe určuje 
ke svému bytí, a co se tedy zaměřuje buď k zákonnému růstu, 
k růstu bytí, nebo naopak k úpadku a ztrátě bytí (…)“ (EaDP, 
131). A tím se ocitáme u původu schématu vzmachu a upadání. 
V souladu s  tím lze také říci, co znamená pro Patočku vzdě-
lávání: „Duše ze sebe může v  péči o  sebe samu učinit buďto 
pevný útvar, anebo, nedbá-li o sebe a vyhýbá-li se jakékoli pai-
deia, může propadnout neurčitosti, neohraničenosti žádostivosti 
a rozkoší.“ (EaDP, 131)

Vzmach, v němž se duše činí „pevným útvarem“ a „určuje 
se k bytí“, je třeba chápat analogicky s geometrií. Geometrické 
útvary, které kreslíme v písku nebo na tabuli, nejsou ty čisté 
a přesné útvary, o které nám ve vlastním smyslu jde, o kterých 
mluvíme a u kterých svou duší jsme. Ony kreslené figury chtějí 
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být čisté, ale „něco jim k tomu chybí,“ 38 nejsou takové. Toto chy-
bění je interpretováno jako nedostatek bytí. Jejich bytí, jejich 
podobnost s  čistými útvary je pouze vypůjčená, není úplná. 
Tyto útvary nejsou plně jsoucí. Je to tato nedostatečnost, co duše 
chápe ve svém pohybu, do něhož se sama uvádí a jímž je s to 
překračovat hranici mezi nečistým a čistým. Tímto aktem po-
hybu přebývá duše v oblasti čistého a v ní se pohybuje dál, když 
se cvičí v geometrických konstrukcích, podává důkazy, a stává 
se tím vědoucí. Učí se něco o tom, co více jest, a tím i sama zís-
kává více bytí. Skrze vůli něco se naučit a skrze čin, který z toho 
pochází, určuje sebe samu k více bytí.

Podobně tomu má být v oblasti praktické, v oblasti dobra 
a zla. Duše je totiž „to, pro co má smysl dobro a zlo“ (EaDP, 131). 
I  tam má duše svým činem rozhodovat o tom, zda tím, že se 
rozhodne pro dobro, získá více bytí, nebo zda se opačným roz-
hodnutím odsoudí k bytostné ztrátě. Opačné rozhodnutí zna-
mená upadání do bezmezna a neurčita žádostivosti, znamená 
ztrátu míry.

Co však nyní znamená rozhodnout se pro dobro? „Tím, že se 
objevuje nebo zapadá sféra čistého, vzniká však také pro psyché 
samu teprve možnost, stát se skutečně jednou, sjednotit se, zba-
vit se konfuze, disharmonie a rozporu, nebo do nich zapadnout,“ 
říká Patočka v přednášce z roku 1972. 39

Nyní však dávejme pozor. Duše může jen tehdy být, může 
jen tehdy být jednou duší, míří-li její základní pohyb do sféry 
čistého, chápe-li, že je pro ni dobré o tuto čistotu usilovat. Na 
druhé straně Patočka říká: „dobro samo jakožto cíl a úběžník 
všeho má smysl jen tehdy, když existuje takový pohyb. Jen pokud 
existuje něco, co může stupňovat své bytí pohybem k dobru, je 
dobro účinné, tzn. jest“. Takovouto, řekněme transcendentální 
dedukcí ospravedlňuje Patočka celé teleologické pojetí uni-
versa, „celkovou hierarchii bytí ve smyslu dobra“ (tamt.), a tím, 
jak říká, „dává odpověď na otázku (kterou položil výslovně až 

38 Srv. Platón, Faidón, 74d.
39 J. Patočka, O duši u Platóna, SS-2/PD-II, str. 61.
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Nietzsche), proč volit dobro, a nikoli zlo, proč pravdu, a nikoli 
(eventuálně účinnější) zdání“ (EaDP, 131). 40

Patočka chválí Platóna za to, čím se jeho myšlení liší – ne-
hledě na obsah doktríny – od Démokrita:

Platón rozvrhl v rámci rozvíjení svého názoru o filosofickém 
životě jednu z nejvelkolepějších systematik, které kdy byly 
vytvořeny, a položil tak základ filosofické tradici, jež dodnes 
nebyla přerušena. A nejspecifičtější a jedinečné na jeho výko-
nu je zřeknutí se, jež do tohoto základu zároveň vložil: tento 
systém se zříká nároku na pravdu, neboť má charakter cesty, 
po níž se člověk ubírá. (EaDP, 132)

Platónova doktrína nenabízí člověku žádné konečné vědění 
o bytí, žádnou nauku o tom, co a jak universum ve své bytnosti 
opravdu je, nýbrž dláždí pouze cestu, na níž „se mu může ote-
vřít cosi jako lidské nahlédnutí bytí“ (EaDP, 132). Má to být ces-
ta zdůvodňování. Pro všechno má být filosof, popřípadě každý 
dobrý člověk schopen uvést důvody: byl vyslán „hledat dobro 
a rozumovou jasnost o všem, co promýšlí, říká a činí“ (EaDP, 
132). Toto hledání jasnosti je hledání dobra. Tak jako říkáme, že 
dobrý je ten, kdo usiluje o dobro, tak Patočka říká, že kdo hledá 
jasnost, žije v pravdě. Toto hledání jasnosti skrze tázání a zkou-
mání, díky kterému jedině lze lidské mravnímu chování a jedná-
ní označit za dobré, je podle Patočky péče o duši. Člověk pečuje 
o duši, tj. „snaží se poznávat, ptá se a zkoumá, aby zajistil duši 
nejvyšší, či alespoň vyšší bytí“ (EaDP, 147).

Nyní tedy vidíme, jak „poznávání a vědění může být orga-
non původní činnosti, tedy praxe původně mravní povahy“, jak 
„dobro může být věděním v takovém smyslu, že nikoli vědění 
determinuje dobro, nýbrž dobro vědění“ (EaDP, 121). Chápu-li 
to správně, chce Patočka říci: Kdo je dobrý v tom smyslu, že chce 
být dobrý, že hledá dobro, ten sice od začátku neví, co dobro je, 
ale v Sókratovi, v platónském filosofovi, ve vzdělání založeném 

40 F. Nietzsche, Radostná věda, přel. Věra Koubová, Praha 1992, § 344.
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na platónském dědictví je mu nabídnuta opora; je mu nabídnuta 
cesta, na které duše pečuje o své bytí, cesta, na které může být 
dobrý ve vyšším stupni, na které si může zajistit vyšší stupeň 
bytí. Na této cestě „byly vytvořeny myšlenkové formy a mož-
nosti dovolující myslet nové reality, klást jim otázky mravního 
náhledu, a zakládat tím jednotu života, který je formován sty-
lem tohoto náhledu“ (EaDP, 147). Na této cestě bude pak možno 
rozvrhovat „novou lidskou obec, obec areté, a především obec 
spravedlnosti“ (EaDP, 148).

Na této cestě učiní duše také zkušenost, „že existuje hloubka 
bytí, kterou člověk odkryje jen tehdy, když kráčí zcela proti 
proudu a obecné tendenci reality, věcnosti“ (EaDP, 144). Tato 
tendence, jak na témže místě čteme dále, je „obecná tendence 
reality k nicotě a znicotnění“. Obrácením životního směřování, 
tím, že jde proti „obecné tendenci reality“, je duše s to „překonat 
i svou vlastní realitu v tom smyslu, že nejen pohlédne smrti do 
očí, ale uvítá živoucí smrt ve vlastním životě a učiní z ní vehicu-
lum svého sebeporozumění“. Toto porozumění shrnuje Patočka 
ve větě, která se v různých obměnách objevuje i v jiných jeho 
spisech:

V srdci světa, dalo by se říci metaforou, musí být něco, co ur-
čuje – byť různým způsobem – jak realitu, věcnost, tak i prav-
du, takže realita může sice pravdu plodit, ale nemůže ji nikdy 
zakládat a určovat, zatímco pravda sice realitu prostupuje, ale 
nikoli na způsob reálné ‚síly‘, tedy čehosi, co způsobuje a ur-
čuje pohyb v čase (EaDP, 144).

A tím se platónská nauka o duši završuje: „Pokud v oblasti bytí 
existuje tato základní komponenta, jež má bytostný vztah k duši, 
pak je jí duše ve své nejniternější bytnosti prostoupena a určena, 
a to lze vyložit jako její nesmrtelnost“ (EaDP, 145/146).
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Kritika Patočkova pojetí založená na motivech a argumentech 
z jeho vlastních spisů

Je však paralela mezi matematickým a mravním nahlédnutím 
udržitelná? Je mravní nahlédnutí, je jasnost, kterou si pro své 
jednání můžeme zjednat tázáním a zkoumáním, je tento život 
v pravdě, toto vědění, pomocí kterého je nám jasné, co děláme, 
znamená již toto vše ‚být dobrým‘? Patočka přece zdůrazňoval, 
že platónská konstrukce je jen hypotetická, což lze v Platóno-
vých dialozích vskutku vykázat. Sókratés by něco tak pozitivní-
ho nikdy netvrdil, na to je příliš moudrý: právě v této rezignaci 
na pozitivní vědění přece spočívá jeho moudrost.

Něco tak pozitivního však netvrdí ani Patočka. Vždyť přece 
říká, jak jsme citovali, že mravní nahlédnutí není nic jiného než 
sedimentovaná a kodifikovaná zkušenost o vzmachu a upadání 
duše, o zápolení duše o ‚dobrý‘ život v jeho dvojznačnosti.

Sedimentovaná a kodifikovaná však mohou být jen sché-
mata jednání, které bylo v minulosti dobré. Jistěže mohou být 
inspirativní a ilustrativní, v žádném případě však neposkytují 
určení ideje. Je to jako u Platóna, když Lachés uvádí příklady 
statečnosti nebo když se pokouší statečnost určit svými nepo-
vedenými definicemi. Duše musí vždy znovu, ve stále nových 
situacích, svou soudností rozhodovat, co má udělat, aby se udr-
žela ve vzmachu. Jiná otázka však je, proč má zůstat ve vzmachu, 
jak se podle Patočky ptá Nietzsche. Duše musí toutéž soudností 
rozlišovat, kdy je dobré usilovat o vzmach a kdy nikoli – to však 
znamená: kdy je dobré zůstat „v úpadku“. Teprve toto rozhod-
nutí je nejvyšší výkon soudnosti.

Pojmový pár vzmach–úpadek pak ale, jak vidíme, na rozli-
šení mezi dobrým a ne-dobrým nestačí. Vzmach je nyní jen mo-
dus dobrého života, v němž si klademe do budoucna nějaký cíl, 
kterému obětujeme přítomné okamžiky. Hodnota těchto oka-
mžiků spočívá v tom, že slouží dosažení vytčeného cíle. Mohli 
bychom totiž v těchto okamžicích dělat něco jiného, co by nám 
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bylo takříkajíc milejší, co by mělo cíl v sobě samém, co by ne-
mířilo nad sebe někam do budoucnosti, k cíli, který je mimo ně.

Jen zřídka se nám podaří uvést oba mody do vzájemného 
souladu, tj. klást si takové cíle, kde cílem by bylo již i jednání ve 
směru vytčeného cíle. To jsou okamžiky božské eudaimonie, to 
je například Aristotelova noésis noéseós. Ale většinou tomu tak 
v našem životě není, řekl by Aristotelés, a já říkám: není tomu 
tak nikdy, neboť je v tom logický spor. Jeden nebo druhý modus 
bude totiž v  tomto unio mystica zbytečný. Proč bychom totiž 
měli mluvit o nějakém cíli, kterého je třeba teprve dosáhnout, 
když už u cíle jsme? Anebo: proč si namlouvat, že jsme u cíle, 
když je nutno jej teprve dosáhnout? Sjednocením obou těchto 
modů by totiž byla zrušena časovost naší existence. To je faus-
tovský motiv naplněného okamžiku, kterému slovy Goethovými 
říkáme: „Prodli přec, vždyť jsi tak krásný!“ Mefistofeles však ví, 
že to už není život.

Ve skutečném, tedy lidském, nikoli božském životě pečuje 
duše právě o to, aby mezi těmito dvěma mody rozlišovala, aby 
rozhodovala, kdy a jak dlouho je dobré setrvávat v soběstačném 
naplnění, a kdy je dobré toto setrvávání obětovat nějakému cíli, 
a jakému.

Ale protože jde o rozhodování, může duše rozhodnout dobře 
nebo špatně. Zde se tedy již musíme ptát, jak to pozná. A hned 
vidíme, že tato otázka je dvojznačná. Musíme ji rozdělit na dvě. 
Jedna věc je vědět, co bude dobré učinit, druhá je vědět, co dobře 
učiněno bylo. To první se zdá být obtížnější, ale je to jen zdání. 
Obojí má totiž, pokud jde o rozlišení mezi dobrým a ne-dob-
rým, budoucnostní charakter. Zda to je dobré, nemůžeme s jis-
totou říci nejen o tom, co teprve učiníme, ale ani o tom, co jsme 
již učinili: pokud jsme na tom mezitím neztratili veškerý zájem, 
nemůžeme s definitivní platností tvrdit, že to bylo dobré. Obojí 
nás udržuje v napětí, o obojím musíme vždy znovu rozhodovat 
a důsledky svých rozhodnutí nést. Toto napětí, ve kterém jsme, 
pokud jsme, je život sám.

Kdybychom toto napětí měli přeložit do řečtiny, nemohli 
bychom říci nic jiného než: dynamis. Skutečnost života ve smyslu 
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neustálého udržování se v  tomto napětí by pak bylo možno 
přeložit do řečtiny pomocí Aristotelovy definice pohybu z III. 
knihy Fyziky jako hé tú dynamei ontos entelecheia hé toiúton. 41 
Přibližně takovým způsobem bylo by také možno ospravedlnit 
Patočkovo pojetí lidské existence jako pohybu. Ale zpět k na-
šemu problému:

Otázka, jak poznáme, zda je naše jednání dobré, tedy ne-
byla dvojznačná, nýbrž nezodpověditelná. Pokusy jednoznačně 
ji zodpovědět, i když se omezily jen na formální stránku věci, 
charakterizují – jak Patočka ukazuje – celé dějiny Evropy. Tyto 
pokusy však vedly k  tomu, že jeden z oněch dvou modů lid-
ské existence na sebe strhl veškerou váhu, totiž ten, v němž si 
klademe smysluplné budoucí cíle. Absolutizace této cílesměr-
nosti, podřízení obyčejných lidských cílů jednomu jedinému cíli, 
v němž jsou všechny částečné cíle zrušeny a uchovány a které 
představují pouhé milníky na cestě k tomuto cíli, jenž je právě 
proto dobrým cílem o sobě, tedy Dobro samo – tato absolutizace 
představuje vyprázdnění onoho konečného cíle, neboť veškerý 
obsah přece leží v oněch jednotlivých částečných cílech, které 
jsou na onen nejvyšší zaměřeny. Proto už není na místě nazývat 
jej cílem, účelem, nýbrž je třeba nazvat jej spíše smyslem, totiž 
tím, co našemu snažení dává správný směr, co však samo o sobě 
je nedosažitelné, nýbrž je jen úběžníkem. Absolutizace cílesměr-
nosti vede, jak ukazuje Friedrich Nietzsche a Pavel Kouba ve své 
knize o něm, 42 k mravnímu nihilismu.

Odmítnutí absolutizace, jež Patočka právem vidí již u Pla-
tóna samého, vede jej k tomu, že lidský život, jak jsem již zmínil, 
pojal jako pohyb existence, podařilo se mu rozvrhnout existen-
ciální interpretaci Platónovy myšlenky o samopohybu duše. Zdá 
se nám však, že odmítnout tuto absolutizaci nestačí. Je třeba 
odmítnout i cestu, která k ní vede. Je třeba odmítnout i pojetí, 
které identifikuje bytí se smyslem, když zacílený vzmach si 

41 „pohyb je skutečnost toho, co je v možnosti, jakožto toho, co je v možnos-
ti“ – Ar. Phys. 201a10/11.
42 Pavel Kouba, Nietzsche, filosofická interpretace, Praha 2006.
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všechno bytí nárokuje pro sebe, zatímco bezcílné setrvávání je 
stigmatizováno jako upadání. Je třeba odmítnout i jemnější verzi 
téhož, která se u Patočky vyskytuje – kde se nejedná o dobro 
jako takové, kde mravní nahlédnutí není zakotveno v poznání 
universa, nýbrž kde jde o naše lidské dobro, které ve stálém tá-
zání a zkoumání přezkušujeme a které musíme dokládat pokud 
možno nejnevyvratitelnějšími důkazy. Toto odmítnutí se ovšem 
týká i Heideggerova pojetí autenticity a upadání v Bytí a času, to 
však zde nechme zatím stranou.

Život v pravdě, sebezodpovědné usilování o jasnost o všem, 
co děláme, je vždy jen částí toho, čeho je duše schopna. Po-
kud modu bezcílného bytí u cíle v relativním setrvávání téměř 
všechno bytí upřeme a nazveme jej upadáním, které je ne-dobré, 
nadmíru si ztížíme právě sebezodpovědnost v modu cílesměr-
nosti. Cílesměrnost se nasazuje pro dobro, dobro je identifi-
kováno s cílesměrností, se vzmachem. Čeho se tím dosáhne? 
Koneckonců jen iluze, že jsme dobří. Ze života v pravdě, který 
ví o  tom, že jsme konečné bytosti, jež o dobru nemohou mít 
žádnou matematickou nauku, se stane život v pravdě, který se 
cítí zodpovědný a s dobrým svědomím si přiřkne autenticitu, 
což mu umožní vyvyšovat se nad druhé, kteří o duši správně 
nepečují.

Pokusili jsme se naznačit, že rozhodování o dobrém a ne-
-dobrém nelze uchopit pojmovým párem vzmach–upadání a že 
duše může více. Zvláštnost duše, její nejvyšší areté, kterou mů-
žeme nazvat fronésis, soudnost nebo vkus, spočívá v tom, že do-
vede volit dobro, které je přiměřené dané situaci, aniž by k tomu 
měla oporu v nějakém vědění, v nějaké nauce. Tuto areté, jak 
Platón dobře ví, nelze vyučovat. Jediné, co zde pomáhá a co po-
važuji za paradigma veškeré výchovy, je to, co Platón říká v Sed-
mém listě: „(…) to nijak nelze pověděti jako jiné nauky, nýbrž 
z hojného spolubytí a soužití oddaného té věci najednou, jako 
plamen vznícený od vylétlé jiskry, vznikne to v duši a pak se to 
již samo živí“. 43 Nechceme tedy zavrhnout tázání a zkoumání, 

43 Platon, Listy, 341c, in: Platón, Spisy, přel. F. Novotný, Praha 2003.
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jen se domníváme, že tuto nejvyšší schopnost duše, která je také 
nejhlubším kořenem vší racionality, nelze podřídit kontrole ra-
tio, na to jsme příliš koneční. A právě tato konečnost to je, co 
nás nutí vážně rozlišovat mezi dobrým a ne-dobrým. Jde přece 
o bytí a nebytí.

Když totiž rozhodneme dobře, tak, jak to věci a situace vy-
žadují, otevíráme nové možnosti bytí, nebo alespoň nerušíme ty, 
které už otevřeny jsou, a to nejen své vlastní, nýbrž často i mož-
nosti druhých. Za svůj čin sklidíme pochvalu nebo tím vznikne 
něco nového nebo se vyjeví něco, co dosud nikdo neviděl nebo 
co ještě neexistovalo a co vydrží, prosadí se a potvrdí. Pak je 
takový čin tvůrčí, pravdivý a jeho výsledek je na svém původci 
nadále nezávislý – je tedy novou skutečností.

Když ale rozhodneme špatně, uzavíráme možnosti bytí, skli-
díme ostudu, odsudek, pohrdání, svou vlastní nespokojenost, 
nebo dokonce úplné znemožnění bytí, smrt.

Tím, že žijeme, tím že užíváme svou soudnost, riskujeme 
své bytí. Pokud toto chápeme, bereme svůj život, své rozhodo-
vání mezi dobrým a špatným vážně. Při tomto úkolu je pro duši 
tou poslední a nejvlastnější oporou smrt. Teprve když v sókra-
tovském tázání a zkoumání uvážíme nezměrnost tohoto úkolu, 
který má cíl v sobě samém, totiž vést život tváří v tvář smrti, 
můžeme opravdu souhlasit s Patočkou a Platónem, že duše je 
samopohyb a  jako taková si zaslouží být zvána nesmrtelnou. 
Pak je tomu – s trochou nadsázky – jako u Hérakleita: athanatoi 
thnétoi, thnétoi athanatoi, zóntes ton ekeinón thanaton, ton de 
ekeinón bion tethneótes – Smrtelníci jsou nesmrtelní, nesmrtelní 
jsou však jen jakožto smrtelní: žití těchto nesmrtelných je bytí 
k smrti, ale život, v němž umírají, je životem nesmrtelných. 44

44 Diels/Kranz, Herakleitos, zlomek B 62, a můj vlastní překlad s trochou 
nadsázky.
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Kacířské pojetí evropského dědictví 
v pozdních esejích Jana Patočky

(2002) 45

V tomto krátkém textu si nekladu za úkol vyčerpat celý Patoč-
kův „kacířský“ odkaz. Chci se jen pokusit ujasnit si jeho nej-
vlastnější jádro. Co podle Patočky učinilo Evropu Evropou a co 
je její odkaz světu po jejím – jak Patočka říká – pádu, dovrše-
nému dvěma světovými válkami? Co by si měla Evropa sama 
uchovat, chce-li se, jak se dnes zdá, opět stát respektovaným či-
nitelem ve světovém dění? Je něco, co by měl globalizovaný svět 
od staré Evropy převzít, popřípadě čeho by se měl vyvarovat, 
nechce-li, aby dějiny skončily a dostavil se totální úpadek?

Dějiny začínají podle Patočky otřesem. V tzv. před-dějinném 
období se postupně hroutí uzavřenost starého světa mýtu, kdy 
člověk žil v bezpečí „akceptovaného smyslu“, tj. smyslu daného 
a člověkem bez ptaní přijímaného, smyslu „sice skromného, ale 
spolehlivého“. Takový svět, říká Patočka, „má smysl, tj. srozu-
mitelnost, tím, že existují moci, démonično, bohové, kteří stojí 
nad člověkem, vládnou a rozhodují o něm“ (KE, 28). 46 Je to „svět 

45 Podklad pro německy proslovenou přednášku Die ketzerische Auffassung 
des europäischen Erbes in den späten Essais Jan Patočkas, at: 3. MitOst-Forum 
Philosophie, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt an der Oder, Collegi-
um Polonicum, Słubice, 26. – 29. 9. 2002, viz: A. Homp, M. Sedlaczek (eds.), 
Jan Patočka und die Idee von Europa, str. 35–55. Česky in: Reflexe 25 (2003), 
str. 3–20. Viz též: I Chvatík, The Heretic Conception of the European Heritage-
in the Late Essays of Jan Patočka, in: Phainomenon č. 8, Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, 2004, str. 55–72.
46 J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin. In: SS-3/PD-III, str. 28. (Odkazy 
na stránky tohoto vydání uvádíme dále za citáty v závorkách se zkratkou KE.)
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před objevením problematičnosti (…), kde skrytost jako taková 
není zakoušena“ (KE, 26). Je v  něm sice mnoho tajuplného, 
není v něm však možná otázka: „(…) otázky totiž předpokládají 
možné osvobození, distanci vůči tomu, co již jsme a v čem se na-
cházíme…“ (KE, 28). Dějiny začínají podle Patočky tam, kde se 
prohlubuje tato „distance“, kde dochází k tomuto „osvobození“ 
a kde si člověk začíná výslovně klást otázky, kterých v mýtu ne-
bylo třeba. Na tyto nové, nikdy předtím nekladené otázky však 
nejsou pohotově odpovědi. Vychází najevo „problematičnost ni-
koli toho či onoho, nýbrž veškerenstva vůbec a přísně do něho 
zařazeného života v něm“ (KE, 40). Objevení této nové, všeza-
hrnující problematičnosti vidí Patočka jako otřes, který zásadně 
mění způsob života, jímž lidé do té doby žili, mění jejich svět 
i člověka samého. Teprve toto nové dění nazývá Patočka ději-
nami.

Ve světě před začátkem dějin, „se smysl již před každou otáz-
kou dostavil a ustanovil“ (KE, 28). Byl od nepaměti tradován 
v mytickém vyprávění a zajišťoval člověku skromné, víceméně 
nesvobodné postavení nepříliš důležité součásti vznešeného svě-
tového celku, která se musí starat především o své přežití, o svou 
úživu. Oproti každodennímu „mozolení za naplněným žalud-
kem“ existovalo pro mytického člověka pouze démonické vytr-
žení, „orgiastické chvíle soukromé a veřejné, sexualita a kult“ 
(KE, 104).

Jeden z dokladů o počátku proměny, která vyústí v situaci, 
kdy se svobodný člověk ocitne v otevřeném světě, tváří v tvář 
problematickému světu vcelku, vidí Patočka v mýtu o Gilga-
mešovi. V tomto vyprávění je hrdina konfrontován se ztrátou 
smyslu, se slabostí lidské tělesnosti a s lidskou smrtelností, ale 
podle Patočky před problematičností, do které ho situace staví, 
uhýbá a uchyluje se k vystavění městských hradeb, v kterých by 
život věnovaný pouhé úživě mohl nerušeně pokračovat: „Mož-
nost otřesení naň doléhá, ale je odmítána.“ (KE, 70)

Naproti tomu homérský Achilleus vědomě volí život krátký, 
ale slavný. V řeckém mýtu je hrdina stále častěji stavěn do si-
tuace volby, kdy na něj různí bohové kladou nároky, které si 
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navzájem odporují. Jejich rozpor nelze v rámci situace smířit, 
vyústění je tragické. Hrdina hodný toho jména však volí mož-
nost, která nějakým způsobem překračuje rovinu pouhé úživy, 
pouhého udržování života. V Hérakleitově ještě napůl mytickém 
pojetí koná hrdina činy, které mu vynesou „slávu věčnou v pa-
měti smrtelníků“ (KE, 130), 47 která je víc než pouhý život a „na 
níž záleží význam a sláva obce“ (KE, 52).

Řecká epická a dramatická poezie již mýtus pouze nevypráví, 
nýbrž začíná postavení člověka ve světě tematizovat. Ukazuje, 
jak se člověk s pomocí bohů samých vymaňuje z bezprostřed-
nosti a začíná se na sebe a na svět dívat z jakéhosi nadhledu, za-
číná svou bezprostřednost nahlížet jako situaci. Namísto přímé 
participace na rituální orgii dovede se na posvátný obřad podí-
vat z vnějšku jako divák a prožít předváděné situace vnitřně (KE, 
104), což vede ke vzniku divadla. Může při tom být dokonce za-
stoupen vyslanci, kteří se jedou podívat např. na olympijské hry 
do vzdáleného posvátného okrsku za něho. (Právě odtud máme 
slovo theoria, které označovalo takové poselstvo a jeho úkol, to-
tiž přihlížet posvátnému obřadu a přinést o něm zprávu: dodnes 
toto slovo označuje odtažité, z konkrétního zacházení s věcmi 
vyvázané, tzv. abstraktní pozorování principů a základních zá-
konitostí věcí a  jejich reflexi.) Toto „vnitřní zvládnutí posvát-
ného jeho interiorizací“ (KE, 103) je jedním z momentů na cestě 
ke vzniku svébytného „já“, individuální bytosti, která otřesnou 
konfrontaci se svým postavením smrtelné bytosti uprostřed bez-
břehé propasti světa vydrží.

Teprve tematizací se situace stává situací. Dokud neproble-
maticky rozumíme a  bezprostředně jednáme, nedá se přísně 
vzato mluvit o situacích. Situace je teprve tam, kde je otázka. 
Otázka však může být jedině tam, kde se mluví. Mluví se tam, 
kde člověk není sám. V situaci jsme vždy – ať už bezprostředně 
nebo zprostředkovaně – s druhými, kteří s námi situaci sdílejí 
a vytvářejí. Sdílejí a vytvářejí ji tak, že spolu s věcnými okol-
nostmi, popřípadě ještě s různými božstvy, naléhají na člověka, 

47 „kleos aenaon thnétón“ – Diels/Kranz, Herakleitos, zl. B 29.
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aby se v dané situaci nějak zachoval, aby jednal. Účastníků si-
tuace je mnoho a jejich nároky se různí. Člověk je postaven před 
otázku, co má dělat, jak se má v dané situaci zachovat.

Otázka si žádá odpovědi. S objevením situace jakožto si-
tuace, tedy s tematizací situace jako otázky, souvisí vznik zod-
povědnosti. Jakmile jsme s  to zaujmout tematickou distanci, 
jakmile se takto ptáme, stáváme se zodpovědnými, takovými, 
kteří jsou si vědomi jak otázky, tak toho, že na otázku, kterou 
situace klade, nemají jednoznačnou odpověď, ale chtěli by ji mít. 
Mít ji znamená totiž obstát se svým činem před druhými i před 
sebou samými, tj. být schopni zjednat svou odpovědí souhlas 
druhých se svým činem a zároveň svůj čin, takto zodpovězený, 
výslovně přijmout sami. V procesu zodpovídání tedy přijímáme 
či odmítáme své činy, čímž vytváříme a udržujeme svou svébyt-
nou individualitu. Zároveň zodpovídáme otázku, zda to, co jsme 
učinili, bylo správné.

Výslovně říkám ‚bylo‘. Často totiž musíme jednat bezpro-
středně, tedy dříve a rychleji, než jsme s to příslušnou otázku 
zformulovat a nějakou odpověď najít. Odpovědí je tak většinou 
jednání samo, odpovědí jsou naše činy, dříve než promyšlené vý-
sledky našich úvah. To však neznamená, že jsme otázky zproš-
těni. Naopak: provedený čin si jakožto odpověď na situaci, která 
je implicitně otázkou, žádá posouzení. Zodpovědný je ten, kdo 
je ochoten a schopen vydat počet ze svých činů, provést toto 
posouzení, dát do vztahu problematičnost situace a čin, kterým 
na otázku situace odpověděl. V případě, že čin je v dané situaci 
odpovědí správnou, je to „v pořádku“ a celá epizoda prochází 
většinou bez povšimnutí, neupoutává pozornost moji ani dru-
hých, nýbrž otevírá výhled na to, co přichází.

O zodpovědnosti mluvíme tedy především a téměř výhradně 
v případě opačném, když se ukáže, že odpověď, kterou jsme či-
nem podali, je nějakým způsobem neuspokojivá. Zodpovědný 
v takovém případě svůj čin odmítá, ale protože jej nemůže vzít 
zpět, znovu stojí před otázkou, totiž jak jednat, aby vyřešil tuto 
neuspokojivou situaci, která vznikla především proto, že nebyl 
schopen dát svým činem uspokojivou odpověď v situaci před-
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chozí. Zodpovědný je tedy ten, kdo zaujímá distanci ke své bez-
prostřednosti a stává se individuem, které spolu s druhými jedná 
v situaci, chápe provázanost situace, tázání a jednání a svými 
odpověďmi a činy se udržuje na cestě, která vede ke stále dalším 
a dalším situacím, k dalším a dalším otázkám.

Patočka pojímá zodpovědnost zcela zřejmě heideggerovsky 
jako „výkon“, v němž člověk „nese“ své „pravé“, „vlastní bytí“, je 
„ztotožněn s jeho tíží“. Toto existenciální pojetí však ještě zvlášt-
ním způsobem vyostřuje. Protikladem života zodpovědného je 
mu život „odcizený“, který si tíži „ulehčuje“. Je to „uhýbání, 
útěk, uchýlení do nepravosti“, které způsobuje, že „my sami se 
jevíme sobě jinak, než jsme (…). Pravé, vlastní bytí spočívá však 
v tom, že jsme s to vše, co jest, nechávat být tak, že jest a jak jest, 
nekomolit je, neupírat mu jeho bytí a jeho povahu.“ (KE, 100)

Patočkovy formulace jako by překračovaly to, co zde bylo 
zatím předvedeno a pojmově vypracováno. Zodpovědnost jako 
by znamenala více než objevení problematičnosti a situovanosti, 
která nutí zodpovědného klást si otázku po správnosti jeho jed-
nání a  popřípadě zjistit, že správné nebylo. Tyto formulace 
umožňují chápat zodpovědnost samu již jako správnou odpo-
věď. Být zodpovědný je podle Patočky už samo „pravým bytím“, 
přestože to znamená pouze „být s to“, „nekomolit“, „neupírat“, 
„nechávat vše být tak, jak je“, tedy pouhou možnost. Tendence 
k takovému chápání je však Patočkou pouze naznačena. Netrvá 
na ní. Naopak: jakmile se takováto tendence začne příliš prosa-
zovat, výslovně ji odmítá. Tato tendence není v jeho textu oje-
dinělá. Tendence nerozlišovat mezi viděním problému a vyřeše-
ním problému, tendence zaměňovat schopnost kladení otázek za 
jejich zodpovězení, je vnitřním nervem celého jeho filosofického 
postoje. Domníváme se, že právě tato tendence činí Patočkovu 
filosofii dějin tak obtížně uchopitelnou, a proto ji chceme dále 
explicitně sledovat.

Existencialistické pochopení zodpovědnosti umožňuje Pa-
točkovi pojmout počátek dějin „jako povznesení z úpadku, jako 
pochopení, že život dosud byl životem v úpadku“ (KE, 104), a to 
jak tehdy, kdy se staral o svou nuznou obživu, tak tehdy, když 
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extaticky propadal orgiastickému rituálu, prostě proto, že to byl 
život v bezprostřednosti, který neviděl svou problematičnost. 
„Řecká polis, epos, tragédie a filosofie jsou různé stránky téhož 
elánu, který znamená vzmach z úpadku.“ (KE, 104)

Pokusme se připomenout, co nového podle Patočky přináší 
řecká polis, v čem spočívá „vzmach“ života politického. Otázka, 
před kterou nás staví situace, se často týká i života a smrti. Za-
tímco mytický „válečník před vznikem politického života se 
opírá o smysl, který je v bezprostřednosti života, bojuje za svůj 
domov, rodinu, za životní kontinuum, k němuž patří“, v nichž 
„má svou oporu a cíl“, a proto může neproblematicky, bezpro-
středně položit v boji svůj život nebo vyvraždit své protivníky, 
zodpovědný musí všechno, co bylo do té doby prožíváno jakoby 
pasivně, „odůvodňovat a zakládat“, protože si začíná být vědom 
toho, že už „nestojí na pevné základně generativní nepřetržitosti, 
neopírá se zády o temnou zemi, nýbrž temnotu, tj. konečnost 
a stálou ohroženost života, má stále před sebou“ (KE, 50). Polo-
žit život svůj a zbavovat života druhé může tedy jen v takových 
případech, kde to lze zodpovědět. A to lze pouze tam, kde jde 
o víc než o život, kde jde o to, vzepnout se nad pouhou úroveň 
života vegetativního, života pro život. Toto „více“ je však život 
svobodný, právě ten druh života, který žije v problematičnosti, 
jež umožňuje toto „více“ zahlédnout. Pro jeho udržení tedy stojí 
za to zemřít nebo zabít, dokonce se to stává povinností. Život 
pod úrovní života svobodného si svobodný nemůže zodpovědět, 
takový život nemá pro něj smysl.

Cílem svobodného života je tedy svobodný život sám, jeho 
smyslem je udržení jeho svobody. Toho se primárně dosahuje 
v boji na život a na smrt proti druhým, kteří chtějí svobodného 
o svobodu připravit. Z tohoto boje, který je koneckonců sou-
peřením o  to, jak se vyrovnat s problematičností, do které je 
svobodný člověk postaven, vzniká „duch polis“, kterým je „duch 
jednoty ve sporu, v boji“ (KE, 52). Tento boj „není pustošivá vá-
šeň divokého nájezdníka, nýbrž je tvůrce jednoty. Jednota jím 
založená je hlubší než každá efemérní sympatie a zájmová koa-
lice; v otřesenosti daného smyslu se setkávají protivníci a tvoří 
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tím nový způsob bytí člověka – možná ten jediný, který v bouři 
světa poskytuje naději: jednotu otřesených, ale neohrožených.“ 
(KE, 54)

Novinka politického života je tedy v tom, že chápe, že svo-
bodný život lze udržet pouze ve společenství, kde se svobodní 
navzájem nevyvraždí, nýbrž kde si vytvoří a udrží pro své sou-
peření otevřený prostor, v němž jsou zajedno. Tímto prostorem 
je právě „polis“, řecká obec, která vzniká na úsvitu dějin jako 
něco, co tu ještě nebylo, jako společenství svobodných, kteří se 
shodli na zákonech, na pravidlech, na něčem, co výslovně na-
hlédli jako správné a co hodlají nadále respektovat jako právo. 
Řecká obec, polis, má psanou, do kamene tesanou a na veřejném 
prostranství vystavenou ústavu, soubor zákonů, jimiž je obec 
ustavena a které ve sporu a boji vznikají jako něco, co nakonec 
stojí nad spornými stranami a umožňuje jejich svobodu.

Ustavením obce však boj nekončí. To, co bylo jednou dobyto, 
jeho prostor svobody, je neustále ohroženo, a to nejen zvenčí, ale 
především zevnitř. „Dějinné jednání se stává potíráním toho, 
co se v situaci vyvinuvší se z vnitřní i vnější destrukce jednou 
dobytého prokáže jako největší nebezpečí, a opakováním toho, 
co je pravou možností. Tato možnost však není nikdy definitivní 
a zajištěna před nebezpečím. Co se nejprve zdá být východis-
kem a ukazuje po jistý čas cestu, může se v konfrontaci s hlubší 
zkouškou záhy ztratit a prokázat jako scestí. Úspěch může zasle-
pit a stát se lákadlem s osudnými následky,“ komentuje Patočka 
své Kacířské eseje. 48 Boj tedy nemůže přestat, je třeba být stále 
ve střehu a kde je třeba, tam zasahovat. Kdo však ví, kdy je toho 
třeba? I o to se musí vést a vede boj.

A tady někde se nám zdá, že by bylo možno chtít vidět vznik 
filosofie. Svobodným a zodpovědným nestačí, že se na něčem 
dohodli, že mají zákony, které si sami dali proto, že nahlédli, že 
jsou správné. Jelikož vidí křehkost a polemičnost, z níž zákony 
obce vzešly a jíž jsou neustále ohroženy, chtěli by vědět, zda jsou 
opravdu dobré, co je doopravdy ohrožuje, chtěli by vědět, jak věci 

48 J. Patočka, Schéma dějin, in: SS-3/PD-III, str. 264.
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v pravdě jsou, bez ohledu na to, kdo zvítězil ve sporu, bez ohledu 
na situaci. Chtěli by znát pravdu samu. Ale pravda, která nezá-
visí na situaci, na tom, jak jí rozumíme a na výsledku boje, který 
o ni s věcmi a s druhými svádíme, nemůže být pravda o jed-
notlivostech, o které v situaci jde. Otázka po pravdě, která není 
relativní a která se ve změněné situaci nemůže stát nepravdou, 
je otázka, kterou lze klást jedině tak, že ze situace vystoupíme 
a klademe ji tváří v tvář veškerenstvu, je to otázka, která chce 
získat „míru toho, co jest a co není, co dovoluje výslovně něčím 
zjevným a pevným určovat, co jest.“ (KE, 27) Takový požadavek 
vede ke zrodu filosofie, která tematizuje bytí jsoucího vůbec.

To, že u zrodu filosofie stojí táž problematičnost, z níž se rodí 
polis, dokládá Patočka svou interpretací Hérakleita (KE, 52 n.). 
Hérakleitos vidí polemičnost, boj, z něhož se rodí obec, a týž 
polemos je pro něho tvůrcem jednoty, v níž se udržuje kosmos 
veškerenstva. Jedním tahem zde tedy dochází k tematizaci celku 
života a světa, a to výslovně v jeho problematičnosti. I filosofie se 
tak rodí jako vzmach, jímž člověk vstupuje do dějin. „Nekrytý 
život, život vzmachu a  iniciativy, neznající pauzy a  ulehčení, 
není pouze život jiných cílů, jiného obsahu, jiné struktury než 
život akceptovaný – jest jinak, a to tak, že si sám otevřel onu 
možnost, pro kterou se vydává; a zároveň vidí toto své osvo-
bození (…). To však znamená: život na oné hranici, která dělá 
život setkáním se jsoucnem, na hranici celku všeho, co jest, kde 
tento celek je stále naléhavý, protože se tu nezbytně vynořuje 
něco zcela jiného než jednotlivé věci (…). Tím, že se mu ukázala 
možnost pravého života, tj.  celek života, otevřel se mu prvně 
také svět (…) – jako celek toho, co se otvírá na černém pozadí 
uzavřené noci. Tento celek nyní mluví k němu bezprostředně, 
bez tlumící tradice a mýtu, jen jím osobně chce být přijat a zod-
povídán.“ (KE, 50)

Nejen politika, ale i filosofie je tedy záležitostí svobodného, 
zodpovědného jedince, jde v ní však o něco jiného než o zodpo-
vědné jednání v situaci. Jde v ní o to, jakou odpověď dá filosof, 
který ze situace vystoupil a setkává se tudíž s věcmi nikoli jako 
se součástmi situace, v níž mají nebo nemají smysl, ale jako „se 
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jsoucnem“, tedy setkává se s věcmi jako s tím, co jest, tedy po-
kud jde o jejich bytí. Jinými slovy nesetkává se s „jednotlivými 
věcmi“, nýbrž s jejich „celkem“, kterému zde Patočka říká „svět“, 
setkává se s  tím, že všechny věci se nějak „ve světě“, v  tomto 
„celku“ zjevují a mizí. Setkává se se samým jejich zjevováním, 
s tím, „co se otvírá na černém pozadí uzavřené noci“.

To, co je na tom pro Patočku nejdůležitější a v čem je podle 
něj celá nová lidská situace koncentrovaně obsažena, je právě 
objevení tohoto kontrastu, protikladu „zjevujících se věcí“ 
a „černého pozadí“, na němž se zjevují, které však není žádná 
věc a o kterém musí zodpovědný myslitel koneckonců říci, že je 
to tolik, co nic. „Objevení“ tohoto „nic“, které je v základu všeho 
jsoucna, je zároveň tím, co je na nové lidské situaci to otřása-
jící, to nejotřesnější. Tento protiklad jsoucna a bytí, jak by řekl 
Heidegger, je to, co má Patočka na mysli, když s Hérakleitem 
říká: polemos.

Na počátku dějin získává tedy člověk porozumění pro tuto 
otřásající prekérnost veškerenstva, což se, jak jsme viděli, proje-
vuje vznikem zodpovědného jednání a vznikem polis a koncent-
ruje se ve filosofii. V tomto koncentrovaném smyslu pak Patočka 
může říci, „že v dějinách nejde o to, co je možno vyvrátit nebo 
čím lze otřást, nýbrž o otevřenost pro to otřásající“ (KE, 54).

A opět je zde v Patočkově vyjadřování dvojsmyslnost, na 
kterou už jsme poukázali výše. „Otevřenost pro to otřásající“, 
které, jak jsme viděli, není žádná věc, jako by již sama byla po-
zitivním poznáním. Tato „otevřenost“ totiž podle něho a jeho 
Hérakleita „opravdu vidí do povahy věcí“, říká „jak se to s věcmi 
má“, je to „moudrost“, která říká „to, co je odhaleno“, tzn. říká 
pravdu a umožňuje „dělat to, čemu tak porozuměno v jeho by-
tostné povaze“ (KE, 53). Zdá se tedy, že toto filosofické nahléd-
nutí již samo umožňuje jednat správně.

Viděli jsme však, že tak tomu ve skutečném jednání být ne-
může a není. Jistěže „moc, která se vytváří skrze boj, není slepá 
síla,“ nýbrž je „vědoucí, vidoucí“ (KE, 53). Udržuje se přece tím, 
že vidí, co je správné, a musí se stále ohlížet po svém odpůrci, 
který chce věci zařídit jinak. Musí si dávat pozor na to, jestli se 
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stále ještě osvědčuje, jestli má stále ještě pravdu, jestli je stále 
ještě mocí. Ale co má dělat, ba co je v dané situaci správné, o tom 
se od filosofie pranic nedozví. Pole působnosti filosofie je právě 
mimo situaci. Uplatňuje se tam, kde se snaží všechny situace 
překročit, kde se setkává s  jejich bytím, s oním „ne“, které se 
skrývá tím, že místo sebe ukazuje jsoucna, dává věci a situace. 
O tomto setkání se zodpovědně snaží podávat zprávu. Odkud 
tedy vzniká dojem, že by filosofická zpráva o setkání s bytím 
mohla přispět k lepší orientaci v situaci, nebo dokonce zajistit, 
že se v ní budeme orientovat opravdu správně?

Odpověď na tuto otázku není snadná a pokusíme se ji jen 
zhruba načrtnout. Heideggerova filosofie, kterou si Patočka pro 
své úvahy o dějinách zvolil jako vodítko (KE, 60), pojímá člověka 
jako bytost, která je interesována na svém bytí. Předpokládá, že 
člověk svému bytí a bytí vůbec vždy už nějak rozumí, že toto 
porozumění, které primárně vůbec není výslovné, je to, co dělá 
člověka bytostí žijící v možnostech, co mu umožňuje být časo-
vou bytostí, jež se ve světě setkává s věcmi, s bližními a se sebou, 
a to tím, že přesahuje svou přítomnost do budoucnosti a do mi-
nulosti. Člověk je tak bytostně svobodou, která znamená právě 
onu možnost vůbec se s něčím setkávat, nechávat jsoucno být 
tím, čím je, je možností žít v pravdě, což ale zároveň znamená 
moci také pravdu nemít. Ve světle toho, že a jak rozumí bytí, se 
mu ukazují věci, bližní i on sám – jeho situace. Jeho svoboda 
jde však ještě dál. Jakožto porozumění bytí je tato svoboda „po-
sléze svoboda pravdy, a to v podobě odhalenosti samotného bytí, 
pravdy bytí samého, a nikoli jen jsoucen“ (KE, 59). Tímto „po-
sléze“ má Patočka na mysli ve shodě s Heideggerem právě období, 
v němž začínají dějiny. Člověk je bytostně vztahem k bytí vždy, 
i v mýtu. Osvobození z mýtu je tedy osvobození k jeho bytostné 
možnosti, k možnosti uskutečňovat ji výslovně. Je to osvobo-
zení k dějinám, které pak ale nejsou „divadlo, které se odvíjí 
před našima očima, nýbrž odpovědná realizace vztahu, kterým 
je člověk“ (KE, 58). Svoboda pak „není stránka lidské podstaty, 
nýbrž znamená to, že bytí samo je konečné, že je v otřesu všech 
naivních ‚jistot‘, které hledí najít svůj domov ve jsoucnech, aby 
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si nemusely přiznat, že člověk nemá žádný, vyjma toto všeodha-
lující a svobodné, co právě proto nemůže ‚být‘ tak jako jsoucna: 
bytí a jeho tajemství a div: že jsoucno jest. Odhalování bytí sama 
se však odehrává ve filosofii a jejím prvotnějším, radikálnějším 
tázání.“ (KE, 59) Tuto nejhlubší svobodu tedy člověk sdílí s by-
tím: způsob, jakým „jsoucno jest“, není v  lidské libovůli, ale 
neobejde se bez lidského přičinění. Zatímco v mýtu bylo toto 
přičinění neuvědomělé a pasivní, v dějinách, kdy existuje filo-
sofie, se člověk přičiňuje aktivně, výslovně. Vytváří filosofické 
nauky a systémy. Problematičnost lidského situovaného jednání, 
reflektovaná v zodpovědnosti, přivádí sice člověka k vystoupení 
ze situace a k tematizaci bytí, ale jeho „naivní“ zvyk zacházet 
a vycházet se jsoucny a spoléhat se na „jistoty“, ke kterým se 
dopracoval, které si ve jsoucnu zjednal, ho nutí zvěcnit takto 
rovněž bytí a zabydlet se v něm pomocí svých filosofických sys-
témů tak, jako je zabydlen ve jsoucnu. To však zodpovědnému, 
který se radikálně táže, bytí nedovolí, protože právě jakožto bytí 
žádnou věcí není. Jeho tázání je proto „stále obnovovaný pokus 
o život v pravdě“ (KE, 59), který ale vždy znovu ztroskotává, 
končí vždy otřesem: „bytí samo je konečné“. Vzhledem k této 
bytostné spjatosti člověka a bytí působí toto odhalování „ne-
zbytně, že nejen okrsek přístupných jsoucen, ale sám svět určité 
epochy podléhá změně. Od vzniku filosofie jsou dějiny přede 
vším ostatním těmito vnitřními dějinami světa jako bytí od-
lišného od jsoucen, a přece jim patřičného, jako bytí jsoucího.“  
(KE, 59)

Dějiny jsou tedy dějinami světa, dějinami bytí, které se v růz-
ných epochách různě odhaluje ve filosofickém tázání. Ale podle 
toho, jak se mění svět, mění se i okrsek přístupných jsoucen, 
mění se také způsob, jakým rozumíme věcem, bližním a sobě 
samým. Tímto zprostředkovaným způsobem má tedy filosofické 
odhalování bytí vliv na to, jaký je svět, ve kterém jednáme. V ji-
ném světě jsou zajisté jiné věci a jiné situace, a musí v něm tedy 
být také jiné jednání. „Život v pravdě“ však v žádném případě 
neznamená vlastnění nějakých věcných poznatků, ani dispo-
nování onou na situaci nezávislou mírou pravdy a správnosti, 
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jejíž hledání bylo možná východiskem pro filosofické usilování, 
nýbrž jakožto vždy znovu troskotající může znamenat právě jen 
to, že se lidstvo udržuje v oné „otevřenosti pro to otřásající“ 
(KE, 54), že se udržuje v dotyku se svobodou bytí a zjevování 
samého, že si udržuje svobodu. Toto samo však bylo označeno 
jako vzmach, jako něco veskrze pozitivního, až to začalo vypa-
dat tak, že „žít v pravdě“ znamená mít vždycky pravdu, umět 
každou situaci správně, spravedlivě a „zodpovědně“ vyřešit.

Pokusme se však sledovat tuto tendenci k přeceňování vy-
užitelnosti výsledků filosofického uvažování v konkrétní praxi 
jednání na tematice třetího “kacířského eseje”, v němž se Pa-
točka ptá, zda mají dějiny smysl, a probírá otázku smyslu vůbec. 
Říká-li totiž, že dějiny vznikají jako ztráta akceptovaného smyslu 
a že vzmach z mytické nesvobody směřuje k životu svobodnému 
a zodpovědnému, který chce žít nad úrovní pouhého života pro 
život, je třeba věnovat pozornost tomu, že se v posledních dvou 
stoletích stále častěji mluví o nihilismu, o ztrátě smyslu lidského 
života, lidského usilování na tomto světě, o tom, že nic nemá 
smysl, natož pak dějiny.

Jak k  tomu dochází? Odmítnutím mytické smysluplnosti 
se člověk, jak jsme již řekli, vystavuje problematičnosti a bere 
do svých rukou iniciativu, která mu má zjednat „přístup k větší 
hloubce smysluplného života“ (KE, 71). V obci se „buduje prostor 
pro autonomní smysluplnost ryze lidskou, smysluplnost vzájem-
ného uznání v působnosti“, která překračuje „pouhé udržování 
života tělesného“ (KE, 71). Na půdě obce je rovněž možné sou-
peření náhledů filosofických, které tematizují problematičnost 
bytí a smyslu jsoucího vůbec, chtějí nahlédnout „do temnoty, 
z níž trhlinami probleskuje osvícení, aniž by mohlo noc promě-
nit v den“ (KE, 71a). O tuto proměnu se ovšem jak v politice, tak 
ve filosofii usiluje. Člověk by chtěl, aby relativní smysl, který pro 
nás má situace a který musíme vždy znovu zjednávat, pomáhat 
nechat vzniknout či vybojovávat a který může situace také ztra-
tit, bylo možno zavěsit na něco pevného, co je nad situací a co 
nás i v případě, že situace smysl ztratí, nenechá na holičkách. 
Tato tendence není nic jiného než snaha vyhnout se možnosti 
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ztráty smyslu v situaci, tedy vlastně snaha najít něco, co by bylo 
zdrojem smyslu absolutního.

Je objevena fysis, božská příroda, v níž všechno vzchází a za-
chází, aniž by ona sama pomíjela; kosmos, řád, pořádek, který 
se v tomto vznikání a zanikání věcí udržuje a který má nadále 
sloužit za vzor budované obci. Snaha porozumět tomuto řádu, 
prohlédnout jej až k jeho základům s definitivní jasností, vede 
zároveň ke zrodu systematické matematiky a filosofické metafy-
ziky. Uskutečněná možnost nahlédnutí neměnné pravdy v ma-
tematice dává vzniknout hned třem velkým metafysickým kon-
ceptům, Platónovu, Démokritovu a Aristotelovu, které údajně 
nabízejí definitivní pravdu o kosmu. „Filosofie ve své metafy-
zické podobě sice tedy setřásá ono tajemství, jež bylo výcho-
diskem onoho otřesu, který jí dal vznik – ale ono ji dostihuje 
znovu v této podobě záhady plurality metafyzických konceptů, 
základně odlišných nazření povahy jsoucího jako takového.“ 
(KE, 73) Tato pluralita a historické okolnosti helénistické doby 
vedou ke skepsi, ukazují, že filosofie opírající se o kosmický řád 
„není s  to dát člověku vyšší životní smysl veskrze pozitivní“, 
smysl, který by byl „beze vší záhadnosti, k níž vede otřes prvotní 
skromné smysluplnosti“ mýtu (KE, 73).

V  této situaci přichází křesťanství. Slovy sv. Pavla označí 
filosofii, která opírá smysluplnost o kosmos, za bláznovství a na-
bídne každému člověku přímý přístup ke smysluplnosti, kterou 
skýtá transcendentní Bůh. Tím, že křesťanství odmítá filosofické 
odstranění problematičnosti, je však odmítnuto pouze řešení, 
ale nikoli otázka. Křesťanský Bůh totiž nepřichází jako něco 
samozřejmého. V Boha je třeba uvěřit. Bůh je novou odpovědí 
na starou otázku. Odpověď dává pouze tomu, kdo ji chce slyšet, 
tomu, kdo k němu má důvěru, kdo má víru – říká Patočka v do-
provodných přednáškách a seminářích ke Kacířským esejům. 49 
Pak skýtá absolutní smysl. Dějiny jakožto vzmach, který se vý-
slovně snaží vyrovnat s problematičností, tedy pokračují. Člověk 
se uchyluje k Bohu a svůj smysl nachází v cestě k dosažení života 

49 Srv. J. Patočka, Mají dějiny nějaký smysl? In: SS-3/PD-III, str. 345 n. 
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věčného na onom světě. Naproti tomu tento svět, v němž ži-
jeme jakožto bytosti smrtelné, tímto obratem svůj vlastní smysl 
ztrácí. Veškerý smysl, který má, pochází od Boha a chceme-li 
jej poznat, musíme se obrátit k Bohu. Ten nám poskytuje naše 
rozumové schopnosti, na které se tudíž můžeme spolehnout. 
Spolehlivé poznání o přírodě je možno získat jedině tím, že ji 
budeme rekonstruovat ve světle apriorních představ rozumu, ve 
světle idejí a matematických jistot, které jsou konec konců zaji-
štěny Bohem. Tak vzniká v lůně křesťanství možnost moderní 
matematická přírodovědy.

Velký úspěch vědy vede k tomu, že „se od křesťanského zá-
kladu odpoutává a  stává se čím dál tím větší mocí v  lidském 
životě“. Člověk, lidstvo a jeho rozum sám se staví na místo Boží. 
Aby spolu se ztrátou Boha jako zdroje všeho smyslu, nedošlo 
rovněž ke ztrátě smyslu samého, zachovávají všecky historické 
koncepce, kterým o smysl jde, strukturu křesťanského obrazu 
dějin, jsou to „sekularizace křesťanské historie spásy“. „Ať už 
běží o myšlenku pokroku a perfektibility lidského ducha, která 
se dá zvyšovat do nekonečna (…), ať už běží o koncepci nové 
duchovní moci na základě vědy (…), dialektiku absolutního 
ducha“, který v dějinách přichází sám k sobě, případně „o kon-
cepci, podle níž (…) vývoj výrobních sil (…) vede k takovému 
stavu lidství, který znamená vyšší, zcela smysluplné stadium“, 
žádná těchto koncepcí nemůže poskytnout to, co slibuje, „po-
něvadž celkový smysl pochopitelně nemůže vytvořit člověk“. 50

V celém tomto dějinném postupu se uplatňuje původní me-
tafyzická tradice, která představuje pokus odvodit smysluplnost 
lidské situace ze smysluplnosti jsoucna či bytí samého, nezávisle 
na člověku, ať už tato smysluplnost měla vyplývat ze světa idejí, 
nebo z dokonalosti Boží. Vtělila se do hodnot a do vyprávění 
velkého příběhu o dějinách spásy, popřípadě pokroku. Smysl byl 
vydáván za hotově daný. Toto pojetí se ukázalo neudržitelným. 
Nejvyšší hodnoty byly demaskovány jako prázdné, velký příběh 
jako falešný, ale představa potřeby absolutního smyslu se udr-

50 Celý odstavec viz tamt., str. 347 n.
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žela dál. Protože však nikde nebyl k nalezení, začalo se mluvit 
o nihilismu. Světu chybí celkový, absolutní smysl, nemá tedy 
smysl nic, nihil. Patočka cituje Weischedelovu analýzu smyslu 51 
a vyhrocuje tuto otázku takto: „Smysl částečný a podmíněný 
závisí na totálním a nepodmíněném, ustupuje fenomenálně před 
ním.“ (KE, 65b) „Každý smysl jednotlivý poukazuje na celkový, 
každý smysl relativní na absolutní.“ (KE, 66/67) Zdá se, že pro 
Patočku „z toho vyplývá, že tedy není možný lidský život buď 
bez naivní, nebo kriticky získané důvěry v absolutní smysl (…)“ 
(KE, 67).

Patočka přijímá Nietzschovu diagnózu nihilismu moder-
ního lidstva, podle níž je tím, co vede k nihilismu, právě metafy-
zická snaha odvozovat smysl z absolutních hodnot, které by byly 
fundovány v samém bytí. Fenomenologická analýza, jak jsme již 
uvedli, ukazuje, že bytí samo je „nic“, absence veškerého smyslu, 
„černé pozadí“, „uzavřená noc“ (KE, 50). Na druhé straně právě 
porozumění pro bytí, jak jsme také již připomněli, je onou ote-
vřeností pro věci, která umožňuje, abychom se s věcmi jakožto 
smysluplnými vůbec setkávali. Patočka charakterizuje tento filo-
sofický nález jako „antinomii smyslu a bytí“, jako „rozpor mezi 
bytím jsoucího a absolutností smyslu“, jak jej „Nietzsche vytušil“ 
(KE, 67). Odmítá však Nietzschův návrh spokojit se se smyslem 
relativním, situativním. Chápe jej jako jakýsi „biologismus“, 52 
„prohlášení světa za nesmyslný ve jménu života, který je tvůrčí, 
a je následkem toho s to organizovat část jsoucího tak, že získá 
relativní smysl“ (KE, 67). Nietzschovy názory nepodrobuje Pa-
točka nikde v Kacířských esejích hlubší analýze, trvá však na 
tom, že Nietzschovo řešení je samo nihilistické: „Život se ve 
svém praktickém rozvíjení nemůže opřít o relativní smysl, který 
spočívá na nesmyslu, poněvadž relativní smysl nemůže nikdy 
osmyslit nesmyslno, nýbrž je vždy jím stržen do nesmyslnosti 
(…)“ (KE, 67).

51 W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, Grundlegung einer Philo-
sophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. Bd.2, 1971, S. 165–182.
52 Srv. SS-3/PD-III, str. 334.
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Přesto však Patočka nechce popřít, že člověk je nějakým 
způsobem zdrojem smyslu: „Dějiny jsou tam, kde se život stává 
svobodným a celým, kde buduje uvědoměle prostor pro rovněž 
takový svobodný, pouhou akceptací se nevyčerpávající život 
a kde v důsledku otřesení ‚malého‘ životního smyslu, který ak-
ceptace v sobě nese, se odhodlává k novým pokusům osmyslit 
se sám ve světle toho, jak se mu ukazuje bytí světa, do něhož je 
postaven.“ (KE, 51) Výslovně však Patočka odmítá myšlenku, že 
by osmyslování bylo v moci naší vůle a libovůle: „Neleží v naší 
dispozici, aby se věci nejevily za určitých okolností beze smyslu, 
a  korelativně k  tomu opět, aby nás smysl z  věcí neoslovoval, 
jsme-li proň otevřeni.“ (KE, 66)

Jaké tedy Patočka nabízí řešení?
Na jedné straně mluví o otřesení naivně akceptovaného ab-

solutního i  relativního smyslu, o rezignaci na „bezprostřední 
danost smyslu“ (KE, 83), o  tom, že „smysl není nic otevřeně, 
jednou pro vždy daného“, že „ve smyslu tkví temnota (…), která 
nás pojala do své hybnosti tak, že se jí sice můžeme vyhýbat, ale 
že se jí nemůžeme zbavit…“ (KE, 66a).

Na druhé straně se od myšlenky absolutního smyslu Pa-
točka nechce oprostit. Odmítá „dogmatický nihilismus“, který 
„tvrdí nesmyslnost jako poslední a nepochybný fakt“, a chce ni-
hilistickou pochybností projít až k pochybnosti o této pochyb-
nosti, zpochybnit i domnělou nepochybnost faktu nesmyslnosti 
(KE, 80). Tímto krokem se sice pochybnost neodstraňuje, ale 
nesmyslnost už není prostým faktem, nýbrž problémem. Situace 
je podobná jako na počátku dějin. Je to situace problematičnosti. 
Co nyní Patočka navrhuje, je neopakovat metafyzicko-nábožen-
ské pokusy o nalezení pozitivního celkového smyslu, nýbrž tuto 
problematičnost konečně jednou vydržet a převzít. Vydat se na 
cestu hledání, odhodlat se „žít ve stálých otázkách a ve stálé 
nejistotě“, přihlásit se k „tomu základnímu, co asi člověka dělá 
člověkem, totiž (…), že o této problematičnosti ví“. 53 Přihlásit se 
k této problematičnosti znamená pro Patočku „přiznávat se k dě-

53 Tamt., str. 349.
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jinám“ (KE, 116). Dějiny by tudíž nihilismem neskončily, nýbrž 
mohly by pokračovat, pokud by se výslovně opřely o princip, 
ze kterého vznikly, pokud by se nechtěly vyhnout problematič-
nosti. Dějiny by pak nebyly „postupným zjevením nesmyslnosti 
veškerenstva, aspoň by tím nebyly nutně, a existovala by snad 
i možnost pro lidstvo, aby realizovalo ve shodě s tím smyslupl-
nou existenci“ (KE, 80).

Patočka tedy nabízí jakousi možnost. Tato možnost, že dějiny 
budou mít smysl, že se lidstvu podaří realizovat smysluplnou 
existenci, je podle něj ve svém uskutečnění vázána zvláštní pod-
mínkou, kterou formuluje ve svých textech v různých podobách 
již od druhé poloviny šedesátých let. Touto podmínkou je „soli-
darita otřesených, solidarita těch, kdo jsou s to pochopit, oč běží 
v životě a smrti a následkem toho v dějinách“ (KE, 129). Splnění 
této „podmínky“ má mít podobu „obrovité konverze, neslýcha-
ného metanoein“ (KE, 80). Tato konverze „v historických rozmě-
rech“ má spočívat v tom, že lidstvo, resp. „ta část lidstva, která 
je s to pochopit, oč v dějinách běželo a běží“ a která je „stále 
více donucována k přejímání zodpovědnosti za nesmyslnost“, 
v níž se tato pozdní fáze vědecko-technické vlády nad světem 
nachází, zaujme „postoj nezakotvenosti, v němž jedině se může 
realizovat smysl absolutní a lidstvu přece přístupný, poněvadž 
problematický“ (KE, 81). Tento postoj však mohou úspěšně za-
ujmout jen „ti, kteří chápou (…), že patří k sobě ve společném 
otřesu všedního dne (…)“ (KE, 131).

Tento poslední požadavek je tedy požadavek „solidarity“. 
Vrací nás k tomu, jak vznikla řecká polis. To, co se osvědčilo 
tehdy, když šlo o počátek dějin a vznik ducha Evropy, platí i dnes, 
kdy jde o to, zda se evropský odkaz uplatní v globálním měřítku: 
„Dějiny jsou tam, kde se život stává svobodným a celým, kde 
buduje uvědoměle prostor pro rovněž takový svobodný, pouhou 
akceptací se nevyčerpávající život (…).“ (KE, 51) Tento prostor, 
solidárně budovaný jako společný, má dokonce umožnit, aby 
došlo „k bratrství těch, kdo byli ve své naivitě otřeseni, k jejich 
solidaritě, překonávající konflikty a rozpory (…)“ (KE, 81a). Zdá 
se, že tato část odkazu je celkem jasná a můžeme si ji snad před-
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stavit jako jakési celosvětové demokratické zřízení, jež by tvořilo 
základnu, na níž by bylo možno svobodně soupeřit, aniž by to 
znamenalo zkázu soupeřů.

Proč však Patočka mluví o „konverzi“ (KE, 80/81)? Kde se tu 
bere tento výraz, který v běžném užití označuje přijetí nábožen-
ské víry? A proč tato konverze „vyžaduje kázeň a sebezapření“ 
(KE, 81)? Přestože se tato slova vyskytují v Kacířských esejích 
jenom na jednom místě, má jejich užití příznačný význam. Do-
mnívám se, že je zapotřebí dát je do souvislosti s jiným, v těchto 
esejích rovněž ojedinělým výrokem, který zaznívá v souvislosti 
s podrobnějším výkladem o historickém vývoji podob zodpo-
vědnosti, tedy v souvislosti s výkladem o tom, jak křesťanství 
převzalo platónský koncept „péče o  duši“. Patočka na tomto 
místě říká, že křesťanství je „dosud největším a  nepřekona-
ným, ale též do konce nedomyšleným vzmachem, který člověka 
uschopnil k boji proti úpadku“ (KE, 108).

Zdá se, že Patočkův pokus o objevení smyslu dějin má být 
a je něčím takovým jako domýšlení křesťanství. Toto domýšlení 
je však, jak jsme si již všimli, velmi nekřesťanské. Vždyť přede-
vším se rozloučilo s představou Boha jako dárce všeho smyslu. 
Je si však své souvislosti s křesťanstvím jasně vědomo, a proto 
samo sebe nazývá kacířským. To, co zde Patočka hlásá, je ja-
kýmsi křesťanstvím, které není křesťanské, náboženstvím, které 
nemá Boha, ale přesto má charakter náboženství. Proto je třeba 
mluvit o konverzi, a to obrovité, v historických rozměrech. Má to 
být konverze, která vytvoří novou epochu, asi tak jako konverze 
od mytického rituálního orgiasmu vedla ke vzniku svobodného 
zodpovědného individua ocitajícího se v problematičnosti a za-
kládajícího polis, nebo jako konverze odtud ke křesťanství, která 
vedla k  tomu, že člověk pod podmínkou víry navázal přímý 
vztah k Bohu, a získal tak „přístup k tomu poslednímu, co je 
smysluplné a smysl dávající“. 54

Podobně v této nově navrhované konverzi jde, jak jsme vi-
děli, o  podmínku. Jednu její část, solidaritu, jsme již uvedli. 

54 Tamt., str. 345.
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To druhé, co se zde od člověka očekává, však není víra. Je to 
nahlédnutí, ono „pochopení toho, oč v dějinách běželo a běží“ 
(KE, 81). Konverze jsou schopni „ti, kteří chápou“ (KE, 131). Je 
to výslovné přihlášení se k problematičnosti, právě k té, o které 
jsme mluvili, když jsme popisovali začátek historie jako vzma-
chu z předdějinného úpadku. Člověk musí vydržet „stálé otřá-
sání naivního povědomí smysluplnosti“ (KE, 69). „Nesmí zavírat 
oči před temnotou, problematičnostmi, rozpory“ (KE, 81a), musí 
unést, že v  jeho životě „již nevládne pozitivnost a nezlomená 
naivita“ (KE, 81a). Jedině zaujme-li výslovně tento „postoj neza-
kotvenosti“, „může se realizovat smysl absolutní a lidstvu přece 
přístupný, poněvadž problematický“ (KE, 81).

Náboženská struktura konverze je tedy mimo veškerou po-
chybnost: pod podmínkou určitého pochopení – které je ana-
logické víře – získá lidstvo přístup k „novému způsobu smyslu“ 
(KE, 69). Patočka jej neváhá nazvat „absolutním“, přestože ví 
a jedním dechem říká, že se jedná o „smysluplnost podmíně-
nou“, o život „v hypotetičnosti smyslu“, 55 že se jedná o smyslupl-
nost, která vzniká teprve touto konverzí. Přesto je tato konverze 
jakoby sázka na jistotu. Ti, kdo pochopí, že Hérakleitův „po-
lemos není nic jednostranného, že nerozděluje, nýbrž spojuje“, 
dotkli se totiž toho, „co tvoří poslední jednotu a tajemství bytí“, 
a dotknout se tohoto znamená „dotknout se božství“, být „s to 
se stát bohy…“ (KE, 131)

Evropské dědictví má tedy podobu úkolu: naučit se „osvo-
jovat si smysl jako cestu“ (KE, 83), vydržet „žít ve smyslu, který 
se zjevuje jakožto plod temnoty, která se šíří nepřekonatelným, 
věcně odůvodněným způsobem v samém základu veškerenstva 
a která je sice navždy nevyhladitelná, ale která umožňuje hle-
dání, jež smysl podmiňuje a ke smyslu postačuje (…)“ (KE, 81a). 
Taková je tedy možnost pro ty, kteří „prošli zkušeností ztráty 
smyslu“: „že smysl, k němuž se snad vrátíme, nebude pro nás 
prostě faktem v přímé nezlomenosti, nýbrž že bude reflektova-
ným, důvod hledajícím a zodpovídajícím smyslem (…), že smysl 

55 Tamt., str. 349.
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se může objevit pouze v činnosti, která vyplývá z hledajícího 
nedostatku smyslu, jako úběžný bod problematičnosti, jako ne-
přímá epifanie“ (KE, 68 n.).

*

Patočkův pokus o zformulování východiska z krizové situace, 
v níž se svět nacházel na začátku sedmdesátých let dvacátého 
století na obou stranách ‚železné opony‘, je veden, jak jsme vi-
děli, snahou vyhnout se laciným metafyzickým řešením. Jeho 
rozchod s teleologií ‚velkého příběhu‘ je třeba bezvýhradně při-
jmout. Ale proč se nechává vést Weischedelovou tezí o nezbyt-
nosti absolutního smyslu? Proč se tak úporně snaží vidět jakousi 
absolutnost smyslu tam, kde sám přesvědčivě ukázal, že ji ne-
lze najít? Odpověď je nasnadě. Protože se bojí, že kdybychom 
se teze o nezbytnosti absolutního smyslu vzdali, znamenalo by 
to nivelizaci, znamenalo by to, že „všecko lidské konání… je na 
stejné úrovni“. Bylo by pak úplně jedno, co kdo udělá, a bylo by 
ohroženo celé pojetí dějin jako vzmachu z úpadku. Nebyl by pak 
rozdíl mezi pouhým životem pro život a dějinným životem ve 
vzmachu, „nad úrovní pouhého života“.

Co tedy ale Patočkův návrh „nalézání smyslu v  hledání, 
které vyplývá z jeho nepřítomnosti“ (KE, 69) vlastně znamená? 
Co to znamená „žít v hypotetičnosti smyslu – žít tak, jak by mělo 
smysl, kdyby posléze se světem bylo všecko v pořádku“? Není to 
nakonec ona „iluze totálního smyslu“, o které hovoří Weischedel 
a kterou se vidí nucen imputovat těm, kteří nejsou schopni „kri-
ticky získané důvěry v absolutní smysl“ (KE, 67), kteří jednají, 
aniž by se o nějaký celkový smysl starali, protože jim stačí, že 
situaci rozumějí a vidí, co je smysluplné relativně, právě vzhle-
dem k situaci? Vždyť je-li obsahem oné hypotézy absolutního 
smyslu pouze to, že nějaký jest, ale vzhledem k jeho nepřítom-
nosti a  nedosažitelnosti nikdy nevíme jaký, pak toto hledání 
smyslu neznamená nic jiného než právě to, že jsme konečné, si-
tuované bytosti, kterým se z problematičnosti, jež na ně v situaci 
naléhá a kterou si berou spolu s druhými na zodpovědnost, rodí 



94

K ACÍřSKé POJETÍ EVROPSKéHO DĚDICT VÍ

smysl. Tento smysl je ovšem relativní, vázaný na situaci, ze které 
vyšel, a  musíme jej v  situaci vždy znovu zjednávat, pomáhat 
nechat vzniknout či vybojovávat. Může se nám to také nedařit. 
Tento nezdar však nezachráníme odvoláním na absolutní smysl, 
stejně jako před smrtí se nezachráníme vírou v život věčný. O to, 
aby naše situace, naše činy a  naše životy měly smysl, se mu-
síme přičinit, a to právě proto, že jsou konečné a vydané všanc 
možné nesmyslnosti. Bez této konečnosti, bez možnosti smysl 
ztratit, by totiž žádný smysl neměl smysl. Teprve pak by všechno 
bylo jedno. O tom, zda naše činy budou vzmachem, či úpadkem, 
nemůže být rozhodnuto předem, tím, že byly konány na cestě 
jakkoli odhodlaného „hledání, které vyplývá z nepřítomnosti 
smyslu“ (KE, 69), nýbrž rozhodne o tom vždy koneckonců, tak 
jako u Hérakleita, „věčná sláva mezi smrtelníky“.

Zdá se tedy, že přes všechno úsilí z metafyziky se vyvázat je 
Patočkův pokus vyhovět Weischedelovu požadavku a udržet ale-
spoň hypotetickou naději na absolutní smysl svým způsobem ni-
hilistický a patří ještě k dějinám onto-theo-logické metafyziky.
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života u Jana Patočky

(2004) 56

Ve své přednášce bych chtěl stručně naznačit, jakým směrem se 
ubíralo Patočkovo uvažování v posledním roce jeho života, tedy 
čím se zabýval těsně před tím, než se rozhodnul veřejně vystou-
pit jako mluvčí disidentské iniciativy na obranu lidských práv 
nazvané Charta 77. Jak známo, stálo ho toto rozhodnutí život.

Kdo se blíže seznámil s Patočkovým dílem, vidí zcela jasně, 
že jeho veřejné politické vystoupení lze pochopit jako integrální 
součást jeho myslitelského úsilí. Již na počátku své filosofické 
dráhy si Patočka uvědomuje, že filosofické problémy, ať už jak-
koli abstraktní, nelze analyzovat a řešit bez přihlédnutí k tomu, 
že jsou to problémy, před kterými člověk stojí jako skutečná by-
tost, která není abstraktním individuem, nýbrž existuje vždy 
jako součást nějakého společenství. Toto společenství, které 
přijímá člověka do svých řad a umožňuje mu žít, přesahuje jed-
notlivce. Člověk se vždy již nachází v situaci, která je nějak spo-
lupřipravena tím, co bylo, a jedná tak, že záměrně spoluurčuje 

56 Podklad pro německy proslovenou přednášku na fenomenologickém kon-
gresu v Salamance v dubnu 2004. Publikováno portugalsky: Prolegómenos 
a uma fenomenologia do sentido da vida humana nos ensaios tardios de Jan 
Patočka, in: Phainomenon. Revista de Fenomenologia (2006) č. 13, str. 19–36. 
Anglicky prosloveno na první konferenci fóra PEACE (Phenomenology for 
East-Asian Circle) sdružujícího filosofy z Japonska, Jižní Koreje, Číny a Hong 
Kongu. Konferenci uspořádal Research Centre for Phenomenology and Hu-
man Sciences at the Chinese University of Hong Kong v květnu 2004, viz Pro-
legomena to a Phenomenology of the Meaning of Human Life in the Late Essays 
of Jan Patočka, in: Kwok-Ying Lau, Chan-Fai Cheung, Tze-Wan Kwan (eds.), 
Identity and Alterity, Würzburg 2010, str. 319–336. 
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situace budoucí, a  to nejen své, ale i druhých. Jako takový je 
člověk bytostí dějinnou a lidská společenství mají, či lépe řečeno 
mohou mít dějiny.

Ve svém habilitačním spise Přirozený svět jako filosofický 
problém 57 rozvrhuje Patočka své zkoumání jako pokračování 
v  Husserlově programu fenomenologie, která chce „projasnit 
struktury zjevování v  jejich původnosti“ a dostat se ke „kon-
krétnímu lidskému životu na světě“, a již tehdy konstatuje, že 
toto zkoumání se neobejde bez „úvahy o lidských dějinách“, bez 
jakési fenomenologické filosofie dějin. V tomto rámci pak vede 
své filosofické úvahy po celý život.

Studium fenomenologie přivedlo Patočku k přesvědčení, že 
konflikty a krize v životě i v dějinách vždy nějakým způsobem 
pocházejí z konfliktu, který je přítomen v hlubinách bytí sa-
mého. Tento konflikt se odehrává právě ve zjevování, v oblasti 
fenoménu. Zjevování toho, co jest, závisí na našem porozumění 
tomu, ve světle čeho se nám jsoucí věci zjevují, závisí na tom, 
jak se nám odhaluje bytí. Toto odhalování bytí, toto porozumění 
pro bytí jsoucích věcí, díky němuž se nám věci vůbec ukazují, 
nám však právě tyto ukazující se věci samy zakrývá. A Patočka 
viděl dějinnou strukturu fenoménu v druhé polovině 20. století 
opravdu dramaticky: „To skrývání není jen clona, zástěna, to 
je konflikt, boj, to se odbývá v ukazujícím samotném“, říká Pa-
točka v soukromém semináři k problému Evropy v roce 1973. 58

Jakkoli je zde patrná heideggerovská filiace, Patočka jde 
dál. Nemluví už o pouhém „nebezpečí“ (Gefahr), nechce se jen 
s Heideggerem připravovat na příchod „milosti bytí“ (Gunst des 
Seins) skrze myšlení a umění (4S, 392), nýbrž chce nakonec dě-
jinně jednat. Dějiny fenomenologie pak v soukromém semináři 
z roku 1973 shrnuje v jedné větě takto: „Od Husserlovy snahy 
řešit krizi věděním přes Heideggerovu snahu řešit krizi uměním 
jsme se dostali k otázce, zda nebezpečí není třeba skutečně čelit, 

57 J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém (1936), in: SS-6/Fen–I, 
Praha 2008, str. 127–261.
58 J. Patočka, Čtyři semináře k problému Evropy, in: SS-3/PD-III, str. 394. Dále 
jen 4S.
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nikoli jen čekat. A zároveň zda není třeba jiného pojetí“ tohoto 
nebezpečí, „nejen jako pouhého závoje, nýbrž jako konfliktu, 
který nás posílá do boje a v něm také zkonzumuje“ (4S, 393).

Pochopení dějin jako dějin fenomenalizace a  pochopení 
struktury fenomenalizace jako dějinného formování bytí vede 
Patočku nejen k tomu, že své dějinně-filosofické zkoumání chápe 
jako jakousi fenomenologii smyslu lidského života, resp. jako 
dějiny filosofie smyslu, nýbrž i k tomu, že si otázku smyslu lid-
ského života, resp. smyslu dějin výslovně klade a pokouší se na 
ni odpovědět. Mají dějiny smysl? je název třetího z Patočkových 
Kacířských esejů. Směřují dějiny k nějakému cíli, dá se v jejich 
zauzleních a zákrutech vystopovat nějaký jednotící obsah? – Je 
zřejmé, že takovou otázku si člověk klade v situaci, kdy smysl 
postrádá. V situaci postrádání celkového smyslu je lidstvo již 
po dlouhou dobu. Od časů Nietzscheho, ba už před ním, je zde 
pro tuto situaci název: nihilismus.

Ve svých esejích o filosofii dějin však Patočka ukazuje, že 
„zkušenost ztráty smyslu“ (KE, 82) je daleko starší, že „otřes 
smysluplnosti“ (KE, 82) stojí hned na počátku období, které 
nazýváme dějinným. Dějiny začínají podle Patočky tím, že se 
hroutí mýtem tradovaná srozumitelnost světa mýtu. V  tako-
vém světě je sice velmi mnoho tajuplného – dalo by se říci, že 
téměř všechno – není v něm však možná otázka: „otázky totiž 
předpokládají možné osvobození, distanci vůči tomu, co již jsme 
a v čem se nacházíme“ (KE, 28). Dějiny začínají tam, kde do-
chází k tomuto „osvobození“, kde si člověk začíná výslovně klást 
otázky, kterých v mýtu nebylo třeba, a hledá na ně odpovědi, za 
které by mohl výslovně převzít odpovědnost.

První kroky na této cestě vidí Patočka ve starém Řecku. 
Mluví o společném vzniku politiky a filosofie. Provázanost po-
litiky a filosofie vede podle Patočky k vybudování několika růz-
ných velkých metafyzických systémů. Patočka jmenuje Platóna, 
Démokrita a Aristotela. Definitivní poznání řádu veškerenstva 
mělo umožnit vybudovat řád u lidí. Ale hned je tu háček. Tyto 
tři velké metafyzické systémy se od sebe natolik liší, že vzniká 
otázka, který z  nich má pravdu. Vzhledem k  jejich složitosti 
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a důkladnosti to nebylo možné rozhodnout a jeden z nich vy-
brat. Mezi filosofy se rozhostila skepse, tedy bádalo se dál, ale 
naděje, že by filosofie mohla „dát člověku vyšší životní smysl 
veskrze pozitivní“ (KE, 73), se nenaplnila.

V této situaci přichází svatý Pavel a tuto obtížnou filosofic-
kou situaci vyřeší jedním rázem. Patrně pochopí, že problémem, 
nebo „chybou“, tohoto filosofického usilování je špatně polo-
žená otázka, špatně vytyčený úkol: chtít se lidským rozumem 
dobrat absolutna. Označí tedy moudrost antických filosofů za 
bláznovství a nabídne nejen filosofům, nýbrž i širokým masám, 
pro které bylo subtilní filosofické uvažování tak jako tak téměř 
nepřístupné, spolehnout se na absolutní smysluplnost zvěstova-
nou milosrdným, ale transcendentním, tedy lidskému rozumu 
nedostupným Bohem.

Křesťanské řešení problematičnosti bylo velmi úspěšné. Spo-
lehnutí se na Boha, posléze propojené přece jen s využitím an-
tických filosofických motivů, vedlo k vytvoření moderní evrop-
ské civilizace. Křesťanství dalo zrodit nové vědecké racionalitě, 
která vedla ke vzniku moderní matematické přírodovědy, ale 
také k rozvoji racionální theologie. Metafyzický rozum se znovu 
snaží ovládnout situaci. „S touto racionální theologií ožila v mo-
derních lidech naděje, že nalezená nová racionální metoda do-
káže základní pravdy křesťanské, praeambula fidei (…), prokázat 
jednou provždy a priori s matematickou jistotou.“ 59 Ona naděje 
zároveň dávala smysl přírodovědeckému bádání, jehož předmě-
tem byla přece právě Bohem stvořená příroda. Ve snaze poznat 
s apodiktickou jistotou přírodu právě jakožto Bohem stvořenou 
byl projekt, v němž byly matematická přírodověda a racionální 
theologie úzce spjaty. Vrcholem metafyzického úsilí theologů 
byly racionální důkazy existence Boha samého. 60

59 J. Patočka, Kolem Masarykovy filosofie náboženství, in: SS-12/Češi-I, 
str. 368. (Odkazy na stránky tohoto vydání uvádíme dále za citáty v závorkách 
se zkratkou KoMa.)
60 V úvodu studie Kolem Masarykovy filosofie náboženství doporučuje Pa-
točka knihu D. Henricha, Der ontologische Gottesbeweis, Tübingen 1960, kde 
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Ale právě tím, že theologie nabyla tohoto výrazně racionál-
ního charakteru, začalo se stále více ukazovat, že úkol, který si 
dala, ji zaplétá do rozumem neřešitelných rozporů. Snaha ro-
zumu odůvodnit články víry se stejnou logicko-matematickou 
přesvědčivostí, s  jakou se začalo dařit bádání v  přírodovědě, 
přivedla lidský rozum k tomu, že sám nahlédnul beznadějnost 
svého počínání. Výslovné a přísné zformulování tohoto stavu 
věcí se podařilo Immanuelu Kantovi. Účelem jeho „kritické“, 
tj. „rozlišující“ filosofie bylo osvobodit rozum od úkolů, které 
překračují jeho možnosti, aby se mohl s plnou silou věnovat vě-
deckému poznání v oblasti, jež je jeho poznávacím schopnostem 
přiměřená. Poctivost a důkladnost, s jakou svůj úmysl provedl, 
mu navždy zajistila významné místo v dějinách filosofie.

V  citované masarykovské studii z  roku 1976 se Jan Pa-
točka podle svých vlastních slov pokusil narýsovat dějiny fi-
losofie smyslu lidského života od Kanta počínaje (KoMa, 415). 
Učinil tak proto, aby na závěr mohl předložit revizi těchto po-
kusů a shrnout své vlastní názory na tuto problematiku, která 
už v jeho Kacířských esejích získala při úvahách o filosofii dě-
jin stěžejní postavení. Patočka sám ovšem viděl, že v relativně 
krátké studii nemůže téma smyslu vyčerpat, a proto v jejím zá-
věru říká: „Naše úvaha sloužila jen za historické prolegomenon 
k tomuto problému a jeho fenoménům.“ (KoMa, 420) Protože 
však už neměl příležitost ve svých úvahách pokračovat, musíme 
se spokojit s tím, co nám zanechal. Pokusíme se na základě jeho 
historických analýz předvést, jak se nám jeví jeho vlastní pozice, 
a zaujmout k ní kritické stanovisko.

Na začátku své studie tedy Patočka ukazuje, že Kantovo vy-
vrácení možnosti racionální theologie mělo „nesmírný význam 
(…) jak pro filosofii, tak pro život“ (KoMa, 367). Kantovou zá-
sluhou byly odstraněny poslední zbytky pout, jimiž byla příro-
dověda spjata s theologií, tedy s oblastí, odkud mohlo vědecké 
bádání čerpat smysl. Z přírodovědy se stala oblast, v níž po-

je význam racionální theologie pro rozvoj moderní přírodovědy podrobně 
analyzován.
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znávání nemůže odhalit nic jiného než neoblomnou kauzalitu 
materialisticko-mechanického dění. Už tomu nikdy nebude tak, 
že by jeden a týž způsob nazírání zaručoval jak svobodu vůle, 
immaterialitu a nesmrtelnost duše, existenci a pravdivost Boží, 
tak i poznatelnost stvořeného světa přírody. Nesmrtelnost, svo-
bodu a Boha nelze najít v přírodovědě.

To, co se již dlouho vědělo a budilo obavy a úzkost, to nyní 
Kant ve své kritické filosofii dokázal. Úzkost byla vystřídána 
zděšením, ze kterého jsme se nedostali dodnes. O aktuálnosti 
této problematiky svědčí i to, jak v soudobých debatách o rela-
tivismu tzv. postmoderny – ať už je přitom obhajován, či odmí-
tán – zůstává tato problematika nepovšimnuta nebo traktována 
způsobem, který její porozumění spíše znemožňuje, než aby mu 
napomohl.

Především tedy Kant sám je nucen nějak se vypořádat se 
situací rozumu, kterou tak zásadním způsobem odhalil. Rozvine 
velkolepý pokus zachránit víru tím, že ji propojí s oblastí mrav-
nosti. Ani zde to už nebude víra v Boha, jenž požaduje, abychom 
dodržovali jeho přikázání, která nám ze své moci předepsal, 
nýbrž naopak: bude to víra, kterou si rozum sám uloží, stejně 
jako si sám uloží mravní povinnost. Racionálně nahlédnutelná 
nepodmíněnost kategorického imperativu nás sice opravňuje 
považovat se za bytosti svobodné, ale tato autonomie je sama 
o sobě – právě díky své čisté, od jakýchkoli empirických podmí-
nek našeho života odtržené racionálnosti – zcela formální, abs-
traktní a takříkajíc bezcitná. Jednání ve shodě s kategorickým 
imperativem má sice smysl samo v sobě neboli je smyslem, samo 
však může o dosažení nejvyššího dobra pouze usilovat, nemůže 
jeho dosažení v empirickém světě způsobit. Tím ovšem vychází 
najevo pozoruhodná a znepokojující skutečnost, že mravní jed-
nání by přes svou formální vnitřní smysluplnost mohlo – z hle-
diska dosahování účelu – smysl postrádat. Proto je praktický 
rozum nucen postulovat Boha jako morálního původce světa, 
jako garanta toho, že tento z teoretického hlediska bezúčelný 
svět k nejvyššímu dobru s naším přispěním opravdu směřuje. 
Dále je nucen postulovat nesmrtelnou duši, aby mravně jedna-
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jící bytost za mezemi pozemského života, v úběžníku věčnosti, 
právě účastí na tomto nejvyšším dobru, dosáhla – jako odměnu 
za své mravní jednání – blaženost, která k nejvyššímu dobru 
nutně patří. Že existuje morální Bůh a že duše je nesmrtelná, 
jsou tedy postuláty praktického rozumu, kterým je třeba věřit, 
nikoli poznatky teoretického rozumu, které by byly dokazatelné 
z nějakých principů. Tyto postuláty formulují požadavek harmo-
nie, která by překlenula antinomii mezi přírodou a mravností. 
Přestože to tedy nejsou racionální poznatky, je to přece jen něco 
velmi racionálního, je to něco, co rozum nutně předkládá k vě-
ření, aby abstraktní nepodmíněnost mravního imperativu smířil 
s empiricky podmíněnou a smrtelnou tělesností celého člověka. 
Morální theologie tedy má zachránit víru, kterou zároveň smi-
řuje s rozumem.

Problematiky, kterou Kant odhalil, se sice ujali velcí básníci 
jako Goethe a Schiller, ale Hegel a Schelling Kantovo řešení ne-
přijali a snažili se obnovit onto-theo-logickou metafyziku, čímž 
do značné míry zakryli pochopení pro to, „že Kantem započal 
v metafyzice věčnosti nový styl, orientovaný na smyslu světa 
a života (…)“ (KoMa, 369). Dosud takové otázky po smyslu ne-
bylo třeba.

Kantovo řešení problému smyslu se u Dostojevského Bratrů 
Karamazových 61 stává předmětem útoku: „Má-li být účel světa 
a života zavěšen na úběžník poslední harmonie, za níž směřuje 
nekonečné úsilí o mravní dokonalost, pak to implikuje uznání 
disharmonie a zla jako fakta.“ (KoMa, 375) Z argumentace Ivana 
Karamazova s Aljošou u Dostojevského vyplývá, že přijetí po-
stulátů není absolutně nutné, nýbrž podmíněné tím, že vůbec 
chceme jednat a očekáváme za to odměnu ve formě blaženosti. 
Rozhodneme-li se pro takovýto smysl, pak je zlo uznáno, ba lze 
dokonce říci, že „mravní smysl světa je za tuto cenu. Má-li exis-
tovat něco jako mravní zásluha, musí být utrpení a bezpráví (…) 

61 Patočka k tomu cituje knihu J. E. Golosovkera, Dostojevskij i Kant, Moskva 
1963. Pojmově ostrou diskusi Kantovy morální theologie vidí Patočka v Dosto-
jevského Bratrech Karamazových, II. díl, 5. kniha, kapitola Vzpoura.
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Ale je nutné, aby svět měl mravní smysl?“ (KoMa, 378) Patočka 
tuto otázku zdůrazňuje a ukazuje, že Dostojevského argument 
proti mravnímu smyslu světa „je analogický Kantově argu-
mentaci proti racionální theologii. Jako je Kantovo vyvrácení 
ontotheologie založeno na nemožnosti dát obsah pojmu nutné 
bytosti, tak je Ivanovo vyvrácení morální theologie založeno na 
nemožnosti prokázat, že mravní účel universa je apodikticky 
nutný.“ (KoMa, 378) Ivan Karamazov se nezříká víry v Boha, 
ale odmítá Boha morálních postulátů. Protože však podržuje 
morálně-metafyzickou formulaci problému smyslu, zbývají mu 
dvě možnosti: „Buď je zde jiný, dosud nepochopitelný smysl, 
nebo vůbec žádný smysl není (…) a (…), ,všechno je dovoleno‘.“ 
(KoMa, 380) Dnešní řečí: anything goes. Dramatu rozhodování 
mezi těmito dvěma alternativami je věnováno Dostojevského 
dílo.

A je to právě tento jiný, dosud nepochopitelný smysl, o co 
Patočkovi při četbě Dostojevského jde. V povídce Sen směšného 
člověka vidí Patočka nejúhrnnější vylíčení překonání tohoto ni-
hilistického dilematu (KoMa, 382). Směšný podzemní člověk se 
po své sebevraždě ve snu, tedy právě poté, co všechny lidské 
účely a cíle zapadly jako nicotné, setká se sluncem, jehož světlo 
vše osvěcuje a přivádí k životu, stane se s ním „vnitřní proměna, 
která (…) je s to odhalit pozadí zdánlivě samozřejmého, většinou 
nenápadného a nepozorovatelného dění“ (KoMa, 387). Obje-
vení tohoto „pozadí“ interpretuje Patočka jako objevení rozdílu 
mezi bytím a jsoucnem, objevení ontologické diference, objevení 
onoho „divu, že všecko jest“ (KoMa, 387). Tento div bytí, který 
se takto v zámezí každodennosti ukázal, „tento div, na jehož 
základě stojíme uprostřed jsoucna, je spojení [s bytím], otevření 
[se pro bytí], které lze proto [že je to spojení s… a otevření se 
pro… – ICH] označit slovem láska“ (KoMa, 387). Tato „láska 
nepatří mezi věci a obsahy světa, nýbrž patří na stranu nesmr-
telného Bytí“ (KoMa, 388). Náboženství lásky, které Dostojevskij 
staví proti Kantově mravní theologii, se tedy Patočka snaží po-
chopit existenciálně. Vidí v tom paralelu k Heideggerovu pojetí 
možného obratu z upadlé každodennosti přes úzkostnou zku-
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šenost nicotnosti všeho jsoucího až k autentickému setkání se 
svou konečností.

„Harmonie, kterou morální účel světa klade do nekonečné 
dálky, je pojednou rázem zde.“ (KoMa, 388). Přestože zlo ze 
světa nezmizelo, přestože lidé jsou dále nešťastní a dále umírají, 
poznali plnost, jsou smířeni. Odmítnutí nekonečného pokra-
čování vede k odmítnutí účtování vin a k odmítnutí pomsty 
a zároveň k převzetí viny za všechny, což Patočka paralelizuje 
s Heideggerovým „chtít mít svědomí“ z Bytí a času. 62 Tragédie 
a nesmysl se ze světa nevymýtí, ale jsou to jen záležitosti rela-
tivní. I zmar zde dostává smysl: teprve v setkání se zmarem, se 
svou konečností, se můžeme otevřít onomu „nejsoucímu“ zdroji 
smyslu. Ale smysl se neukáže jako „odměna za zásluhy, jako od-
plata a vyrovnání křivd. Smysl je to, zač se musíme sami zasadit 
a jemu se věnovat (…)“ (KoMa, 394).

Patočka si samozřejmě nemyslí, že tímto způsobem vyložil 
Dostojevského vlastní pozici. Naopak. Výslovně říká: „Dosto-
jevskij tak objevil novou pevninu dosud neznámého smyslu, 
ale domnívá se, že našel jen novou cestu na známý kontinent 
(…) Křesťanská theologie mluví o lásce (…) a o lásce mluví rov-
něž Dostojevskij; (…) ale je v obojím případě řeč o téže věci?“ 
(KoMa, 395)

V další části studie Kolem Masarykovy filosofie náboženství 
(KoMa, 395–407) Patočka ostře kritizuje Masarykovo pozitivis-
ticky-sociologické pojetí filosofie náboženství a ukazuje, jak pro-
blematika otevřená Kantem a Dostojevským zůstává v takovém 
pojetí zásadně nepochopena.

Patočka se rovněž kriticky vymezuje vůči Nietzschemu, ale 
bohužel velmi krátce. Jeho pojetí se v zásadě neliší od postoje, 
který k Nietzscheho filosofii postupně zaujímal Martin Heideg-
ger ve svých přednáškách z let 1936–1946. Pojímá Nietzscheho 
jako hlasatele nihilismu a vychází mu z toho, že u Nietzscheho je 
„problém smyslu rozhodnut tak, že vzniká naprostý nedostatek 
jakéhokoli smyslu…“ (KoMa, 412).

62 SZ, str. 382.
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A tak jsme na tom dodnes. Dnešní nihilismus spočívá podle 
Patočky „v samozřejmém přesvědčení, že existuje pouze rela-
tivní smysl, tj. relativní k lidskému životu. Protože lidský život 
sám je (…) cosi nezbytně prekérního, je všecek smysl otřesitelný 
a není-li právě otřesen, bude v dohledné době.“ (KoMa, 413/414) 
Dnešní člověk neočekává trest ani blaženost na věčnosti pro 
svou nesmrtelnou duši od všemohoucího Stvořitele. Kantovy 
postuláty jsou prázdná slova a s nimi ztratil svou kategoričnost 
i mravní imperativ. Člověk je zůstaven sobě samému. Aby si 
zakryl ztrátu celkového smyslu, utíká se ke stále pestřejšímu 
sortimentu relativních smysluplností, do anonymity Pascalova 
‚divertissement‘.

A nyní se konečně podívejme, jak chce Patočka tuto nihi-
listickou krizi překonat. Jak už jsme naznačili v referátu o Do-
stojevském, bude se toto řešení opírat o heideggerovské porozu-
mění ontologické diferenci. Toto porozumění chybí Patočkovi 
u Kanta, který buduje svou morální theologii, aniž by se zabýval 
pojmem smyslu. Celá nauka o postulátech je u Kanta vybudo-
vána na pojmu účelu. Nejvyšší dobro jakožto účel je něco, čeho 
má být dosaženo, nějaká budoucí skutečnost, byť by měla být 
v  nekonečnu. Je to nějaké jsoucno, něco ontického. Celkový 
smysl se však otřesenému ‚směšnému člověku‘ podle Patočky 
zjevil jako fenomén ontologický, jako zdroj všeho jsoucna, který 
sám není ničím jsoucím. „Smysl je to, na základě čeho se něco 
stává srozumitelným“, říká spolu s Heideggerem v Kacířských 
esejích nad otázkou po smyslu dějin (KE, 62). Je to „formálně-
-existenciální struktura odemčenosti, jež přísluší rozumění,“ 
čteme k tomu v Bytí a čase. 63 Proto smysl „nesmí být se samo-
zřejmostí neproblematičnosti vyvozován z účelu a účelnosti (…); 
účely vznikají v našem životě teprve reflexivním zachycováním 
a fixací toho, co smysl má a smysl dává“ (KoMa, 420). Z nihilis-
tické krize se tedy dostaneme tak, že přestaneme chápat smysl 
v kategoriích účelu, že provedeme „revizi celé filosofie smyslu 
lidského života od Kanta počínaje“ (KoMa, 415).

63 SZ, str. 201. 
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Člověk si nemůže dávat smysl sám, je třeba, aby se mu zje-
voval v  existenciálním otřesu, „za mezí oněch významností, 
které jsou čerpány ze vztahu k lidskému životu“ (KoMa, 415). 
Teprve tam je člověk konfrontován s absolutní pozitivností toho, 
že jsoucno jest, a fascinován nesmírností této pozitivnosti. Z ní 
pramení veškerý smysl: „Veškerá významnost, všecka hodnota, 
všechny cíle naposledy mají svůj základ v  porozumění tomu 
‚jest‘, ‚je dáno‘, ‚je otevřeno‘, ‚je přítomno‘, vyslovenému přede 
vším tím, co se dotýká obstarávek vlastního života.“ (KoMa, 416) 
„Smysl je přece ontologická kategorie, které původně, v  jejím 
prabytí, není nic po lidských hodnotách, starostech a účelích 
(…): smysl jako základ všeho porozumění je pra-rozdíl mezi by-
tím a jsoucnem (…)“ (KoMa, 418).

A od nezávislosti na člověku se dostáváme k další důležité 
charakteristice celkového smyslu: je podmíněn něčím, „co ani 
není lidské, ani není stránkou či vlastností člověka, neboť mu 
chybí existence, protože není ničím jsoucím“ (KoMa, 419). Ne-
může jej proto potkat osud metafyzických účelů a hodnot, které 
bylo možno vyvrátit: je to „smysl, který odhalen zhroucením, 
sám se nehroutí, v katastrofě smyslu všeho skutečného zůstává 
nedotčen, jsa sám ne-skutečným, ne-jsoucím“ (KoMa, 417). 
V tomto ohledu je o něm Patočka v Kacířských esejích ochoten 
říci, že je „absolutní“ (KE, 81).

Tato absolutnost není ovšem nic metafyzicky definitivního. 
Celkový smysl se nám zjevuje dějinným způsobem. Je to vždy 
znovu plod našeho úsilí povznést se nad smysl relativní k lid-
skému životu. „Smyslodajství“ „ve směru života pro život“ chápe 
Patočka jako „nulový bod lidského historického úsilí“ a  zto-
tožňuje je s úpadkem: život pro pouhý život – to je živoření. 
Proti tomuto setrvávání v upadlosti je namířena snaha z tohoto 
úpadku se osvobodit, a  to je vzmach. Tento vzmach je veden 
úsilím o „život v pravdě“. 64 Pravda zde však není myšlena jako 
adekvace nebo jako něco mystického, co poznat by znamenalo 
vyvázat se z kolotání života a světa, nýbrž má to být něco jako 

64 J. Patočka, Fenomén základním momentem historie. in: SS-PDIII, str. 456.
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heideggerovská pravda bytí, dějinně se proměňující rozevírání 
otevřené oblasti, v níž se nám ukazují jsoucna, v níž dochází 
k fenomenalizaci. Úsilí o život v pravdě pak pro Patočku zna-
mená snahu usídlovat se vždy znovu v této otevřené oblasti, či-
nit ji vždy znovu fenoménem, vždy znovu odhalovat to, jakým 
způsobem se nám jsoucna zjevují. Struktura zjevování je proto 
„základním momentem historie“, onou pružinou, která udržuje 
dějiny v chodu. Dějiny jsou dějinami našeho úsilí objevujícího 
ontologické fenomény, v němž jsme ale zároveň odkázáni na to, 
že a jak se tyto fenomény samy vynoří a nám se ukáží. Dějiny 
jsou dějinami našeho porozumění, jak na tom s tímto odhalo-
váním jsme.

Smysl, který se nám takto v odhalování ontologického feno-
ménu dává, je tedy přes svou „absolutnost“ smysl problematický. 
Na jedné straně je problematický proto, že si nikdy nemůžeme 
být jisti, zda jsme se pro odhalení „pravdy bytí“ opravdu otevřeli 
tak, aby se bytí samo mohlo zjevit tak, jak chtělo, nemůžeme 
si být jisti, zda jsme je nechali být, aby se samo zjevilo, a ne-
přimíchávali jsme do jeho zjevování své „subjektivní“ příměsi, 
kterými bychom je komolili; nemůžeme si být jisti, „zda jeho 
nenápadnost dovedeme pochopit jako tajemnou přítomnost ne-
změrného bohatství, nebo zdali se snažíme prostě vyrvat mu 
některý dar, některé jeho poselství za tím účelem, abychom se 
sami povýšili na pány svého okolí…“ (KoMa, 418). Na druhé 
straně je smysl problematický proto, že – jak čteme v Kacířských 
esejích – „se zjevuje jako plod temnoty, která se šíří nepřeko-
natelným způsobem v samém základu veškerenstva“ (KE, 81a).

Historie je tedy proces odhalování smyslu, který však „má 
podobu problematickou, a nikoli ráz bezpečné cesty, po níž se 
lze bez námahy ubírat“. 65 Je to cesta, na níž člověk musí vydr-
žet „stálé otřásání naivního povědomí smysluplnosti“ (KE, 69), 
na níž „nesmí zavírat oči před temnotou, problematičnostmi, 
rozpory“ (KE, 81a). Přitom je třeba pochopit nás samé jako „ob-
darované darem neotřesitelným, s  nímž nic relativního není 

65 Tamt., 455.
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srovnatelné“. Patočka zde říká: „Člověk stojí před nesmírným 
úkolem: nereklamovat smysl pro sebe, nezvedat nárok na smys-
luplnost universa ve svůj prospěch, nýbrž naopak sebe pochopit 
jako bytost ze smyslu pro smysl existující, žijící proto, aby vzni-
kal smysluplný svět, vydávající se na to, aby smysl, jehož základ 
‚je‘ mimo jsoucno, usídlil se a rozhojnil se v něm.“ (KoMa, 421) 
To je tedy Patočkovo řešení, které v Kacířských esejích nazýval 
„konverzí“ požadovanou od nového duchovního člověka, jenž 
má převzít zodpovědnost za pokračování dějin.

Na závěr mi však dovolte, abych stručně naznačil, v čem si 
myslím, že je třeba s Patočkou nesouhlasit. Z toho, co jsem dosud 
uvedl, je zřejmé, že to hlavní, o co Patočkovi při hledání smyslu 
jde, je jeho celkovost, nebo jak občas říká – jakoby s omluvou – 
„absolutnost“. Patočka vychází z náhledu v Kacířských esejích, 
který sdílí s Wolfgangem Weischedelem, 66 že „smysl částečný 
a podmíněný závisí na totálním a nepodmíněném, ustupuje fe-
nomenálně před ním“: „Každý smysl jednotlivý poukazuje na 
celkový, každý smysl relativní na absolutní.“ (KE, 66/67) Identi-
fikováním celkového smyslu s ontologickou rovinou tedy mělo 
být zaručeno, že takto pojatý smysl nelze ztratit. V pojmu pro-
blematičnosti celkového smyslu bylo dokonce prokázáno pocho-
pení pro dějinnost tohoto smyslu a nezbytnost lidské aktivity 
v dějinách. Problém nihilismu jako by byl vyřešen.

Přesto se domnívám, že je zde jistá obtíž, která souvisí 
s ústředním východiskem celé koncepce, totiž se samým poža-
davkem celkovosti, resp. absolutnosti smyslu. Je-li celkový smysl 
identifikován se zdrojem světla, v němž se věci ukazují, je-li zto-
tožněn s „prvotní pravdou, předpokladem všech mnohých pravd 
i ne-pravd, omylů a bludů, jimž je život vystaven“ (KoMa, 416), 
přehlíží se, že stejně jako je tato „prvotní pravda“ zdrojem pravd 
a ne-pravd, omylů a bludů, je také zdrojem smyslu a ne-smyslu.

Samozřejmě, že se jedná o smysl a ne-smysl relativní, to-
tiž vztažený k lidské situaci jednání. Stejně jako v rámci Kan-
tovy morální theologie, tak i v dějinném jednání opírajícím se 

66 W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, Bd.2, 1971, S. 165–182.
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o „dar neotřesitelný, s nímž nic relativního není srovnatelné“, 
musí se jednající člověk rozhodovat na základě soudnosti a toto 
rozhodování má nezbytně hermeneutický charakter. Zatímco 
v Kantově morální theologii měl kategorický imperativ právo 
veta a absolutním způsobem tak hermeneutickou situaci jednání 
přesahoval, v naší dnešní situaci ničím takovým nedisponujeme. 
Ona „prvotní pravda“, to, jak – a především: že – se nám situace 
otevírá, je totiž sice pro naše porozumění situaci konstitutivní, 
ale z nesmyslnosti situace, do níž jsme se třeba dostali, nás to 
nevymaní. Explicitně deklarovaná problematičnost „celkového 
smyslu“ a konflikt v bytí tak vlastně nepatří na rovinu onto-
logickou, ale je to zcela nezbytná charakteristika smyslu jako 
takového: aby vůbec mohl být smysl smyslem, musí být moci 
otřesen, ztracen; smysl musí být vždy orientován, obrácen vůči 
určité podobě ne-smyslnosti. 67

Patočkův „celkový smysl“ měl však být z této orientovanosti 
vyvázán. Viděli jsme, že ve své nejsoucnosti je nezničitelný. Je 
výslovně postaven do protikladu k prekérní konečnosti lidské 
existence. Má se dokonce zjevit v tomtéž základním existenci-
álním rozpoložení úzkosti, v němž jsme konfrontováni se svou 
„poslední, krajní, nepředstižitelnou a nezaměnitelnou možností 
naprosté ne-existence“ (KoMa, 417). Jako by objevení „celkového 
smyslu“ mělo hned v zárodku odstranit nebo zakrýt ne-smysl-
nost smrti, která přece právě konečné, smrtelné bytosti dodává 
veškerou její vážnost. Nadřazením „celkového smyslu“ nad re-
lativní smysl a ne-smysl situace dochází totiž nakonec podobně 
jako v metafyzické onto-theo-logii k nivelizaci situovaného roz-
dílu mezi (relativním) smyslem a ne-smyslem. Jako bychom se 
tím ocitali před rozhodnutím mezi celkovým, absolutním (on-
tologickým, ne-předmětným a neotřesitelným) „smyslem“ na 
straně jedné, a relativními, pouze ontickými a proměnlivými 
podobami smyslu a nesmyslu na straně druhé.

Je třeba se nyní ptát, zda se tím opět nezakryje prekérnost 
možné nesmyslnosti, tzn. ono základní existenciální určení, bez 

67 Srv. P. Kouba, Nietzsche. Filosofická interpretace, Praha 1995, str. 141.
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něhož by nebyla možná temporální struktura naší bytosti roz-
přažené mezi minulostí, která se nemůže odestát a dává naší pří-
tomnosti nevývratný smysl, a budoucností, která je sice nejistá, 
ale dovoluje rozvrhovat jiný smysl, jemuž bychom mohli svou 
přítomnost obětovat. Myslet s Patočkou konflikt v bytí by pak 
znamenalo myslet situativní jednání – jemuž vždycky jde o to, 
zda si smysl uchová, nebo ho ztratí, a to nikoli „pouze relativně“, 
nýbrž jakožto konečná bytost, tedy v dramatické vážnosti, která 
má skutečně ontologický dosah.
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Patočkův projekt autentického náboženství

(2008) 68

Vysoko u stropu lodžie medicejské vily ve Fiesole je na stěně 
nenápadný nápis. Naštěstí je lodžie vyzdobena ornamentální 
freskou, která stála za vyfotografování. Teprve když jsem digi-
tální snímek upravoval na počítači a obrázek stěny jsem patřič-
ně zvětšil, povšiml jsem si nápisu. Najednou jsem uviděl, že je 
řecky a že je možno jej přečíst:

TEPMA OPAN BIOTOIO METPON APISTON
Hranici života zříti míra nejlepší

Brzy se ukázalo, že nápis jako celek nepochází z antiky, ale že je 
kombinací údajných výroků dvou ze sedmi mudrců, jak jsou do-
chovány ve scholiu k Platónovu dialogu Prótagoras. 69 Kleobúlos 
z rhodského Lindu tam říká: METPON APISTON – „Nejlepší je 
znát míru.“ Solónovi z Athén je připsán výrok: TEPMA OPAN 
BIOTOIO – „Je třeba mít na zřeteli, že život má konec.“

Propojení obou výroků do poučky, která jako by byla shr-
nutím Heideggerovy nauky o autentické existenci, musí tedy být 
výkonem Marsilia Ficina nebo někoho z okruhu florentské Aka-

68 Podklad pro německy proslovenou přednášku Kann man das Christentum 
christlich überwinden? na workshopu Christianity, History, and Europe. Enga-
gements with Jan Patocka’s Philosophy of History, ve vídeňském IWM (Institut 
für die Wissenschaften vom Menschen), 31. 10. 2008. Česky in: Ty, když se smě-
ješ, tak pláčeš. Sborník k devadesátinám Karla Krause, Praha 2010, str. 37–46.
69 Scholia in Platonem vetera, ed. W. C. Green, ad Protagoram, 343a1 sqq. 
Nebo též: Anthologia Graeca, IX, 366.
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demie 15. století, jejímž byl Ficino nejdůležitějším členem. Vila 
Medici ve Fiesole, postavená okolo roku 1450, byla totiž jedním 
z míst, kde se Akademie pod patronací Cosima il Vecchio, jeho 
syna Giovanniho a vnuka Lorenza il Magnifico scházela. 70

Byl-li tedy tento nápis umístěn jako jediný na významném 
místě stavby, musel představovat shrnutí moudrosti, ke které 
akademikové došli. Z nápisu však neplyne, jak si jeho autoři 
onu hranici života představovali. Vzhledem k tomu, že Lorenzo 
il Magnifico si na smrtelné posteli vyžádal k poslednímu po-
mazání Savonarolu, tak významného odpůrce renesančního 
obdivu k  antické kultuře a  ničitele kacířských filosofických 
spisů, musíme mít za to, že smrt pro něj byla nejspíše hranicí 
mezi tělesným a od těla oproštěným životem nesmrtelné duše. 
Jistě to nebyl takový neznaboh jako mnozí z nás, pro které ne-
smrtelná duše a posmrtný život jsou jen náboženské či mytické 
fikce. Musel si myslet, že těsně před dospěním k oné hranici lze 
zpovědí dohonit to, co zanedbal, dokud byla tato hranice v ne- 
dohlednu.

V nedohlednu však byla jen zdánlivě. Jinak by Solón nemohl 
nabádat k jejímu zření. Memento mori však znal i celý středověk, 
a Kristus na kříži v každém kostele to neustále připomíná. Ale 
chtěl nám Kristus naznačit jen to, abychom si ve své poslední 
hodince nezapomněli poslat pro Savonarolu? Láskyplný Bůh 
může zajisté kajícníkovi všechny hříchy odpustit a přijmout ho 
do království nebeského. Není však právě zde jeden z momentů, 
které ve svých důsledcích vedou k vyprázdnění křesťanských 
hodnot, k tomu, co Nietzsche nazve nihilismem?

Pečliví a duchaplní čtenáři Platóna, jakými byli renesanční 
vzdělanci stojící u kolébky moderní doby, byli s touto proble-
matikou jistě v nejdůvěrnějším doteku. Co všechno museli od 
Platóna vyslechnout! Připomeňme si, jak začíná slavný Platónův 
dialog Faidón, v němž je údajně dokázána nesmrtelnost duše. 
Sókratés, kterému nepříznivé počasí na moři poskytlo před 

70 Srv. J. Máchalová, Příběhy slavných italských vil. K vydání připravil 
I. Chvatík, Praha 2010, str. 157 a 161.
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smrtí několik dní navíc, se k velkému údivu svých přátel, kteří 
ho znají jako vážného filosofa, baví tím, že převádí do veršů 
ezopské bajky. Jak může dělat něco tak nízkého!? Sokratés po-
dává vysvětlení, které si nic nezadá s haškovským švejkováním. 
Chce se na poslední chvíli ujistit, že plnil boží přikázání. Apol-
lón mu totiž zjevil, že se má zabývat múzickou činností a on se 
celý život domníval, že filosofování, které od rána do večera na 
agoře a v gymnasiích provozoval, je ta nejvyšší músiké. Ale teď, 
těsně před smrtí, mu přišlo na mysl, že bůh třeba chtěl, aby byl 
obyčejným veršotepcem, a tak se to snaží ještě dohonit. Řekne 
se – platónská ironie. Ale když pochopíme, že všechny důkazy 
nesmrtelnosti duše v dialogu Faidón jsou logicky chybné, a to 
nejspíše záměrně, získá i  toto žertovné prooimion svůj vážný 
význam. 71

Nietzsche tedy diagnostikuje nihilismus jako důsledek 
křesťanské morální věrouky a Patočka jeho diagnózu přijímá. 
Dokonce se zdá, že když v 5. Kacířském eseji říká, že křesťan-
ství je potřeba „domyslet do konce“ (KE, 108), 72 jako by opa-
koval Nietzschovo dvojité rétorické gesto z „Předmluvy“ k plá-
novanému spisu Vůle k moci. 73 Ve třetím odstavci předmluvy 
Nietzsche říká: „Ten, kdo si tu bere slovo, nedělal dosud nic ji-
ného, než že rozvažoval: jako filosof (…), jako první dokonalý 
nihilista Evropy, který však v sobě už nihilismus sám prožil až 
do konce (…)“ (zvýraznil ICH). A ve čtvrtém odstavci čteme: 
„Neboť proč je teď propuknutí nihilismu nutné? Protože jsou to 
samy naše dosavadní hodnoty, které v něm vyvozují svou po-
slední konsekvenci. Protože nihilismus je do konce domyšlená 
logika našich velkých hodnot a ideálů (…)“ (zvýraznil ICH)

71 Srv. též I. Chvatík, Platónova ezopská bajka o Sókratovi a nesmrtelné duši, 
in: Filosofický časopis 52 (2004) č. 6, str. 967–990. Viz též str. 132 tohoto 
svazku.
72 Číslice v závorkách se zkratkou KE označují stránky v 3. svazku Sebraných 
spisů Jana Patočky, Péče o duši III – Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 2002. 
73 F. Nietzsche, KSA 13, 189 n. (Wille zur Macht, Vorrede). Viz též čes. překl. 
Pavla Kouby in: Fragmenty o nihilismu, Filosofický časopis 40 (1992) č. 4, 
str. 637.
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A čtěme Nietzscheho dál: „(…) protože musíme nihilismus 
nejprve prožít, abychom přišli na to, co vlastně byla hodnota 
těchto ‚hodnot‘. Budeme mít zapotřebí nových hodnot.“ – S ja-
kými „novými hodnotami“ přichází Patočka, když domýšlí do 
konce Kristova poslední slova na kříži: „Bože, bože, proč si mne 
opustil?“ Když tato slova bere nikoli jako řečnickou otázku, 
která bude třetího dne usvědčena z omylu, nýbrž jako konsta-
tování faktu: Opustil jsi mne. „Co by se stalo, kdybys mne ne-
opustil? Nic by se nestalo, stát se může teprve tenkrát, když jsi 
mne opustil. Oběť musí jít až do samého konce. Opustil právě 
proto, aby nic, žádná věc tu nebyla, čeho se mohu ještě chytit.“ 
(zvýraznil ICH) (4S, 413) 74

A co se tedy stalo? Něco se ukázalo. Ale to, co se ukázalo, 
není žádná věc. Ukázalo se něco, co se jinak neustále skrývá. 
Ukázalo se samo ukazování. To ukazování, které nám běžně 
ukazuje vždy jen věci, a právě v tom se samo skrývá. A ukázalo 
se jednak jakožto nic, jednak jako to nejmocnější, to „božské“. 
Nejmocnějším a  božským může být nazváno právě proto, že 
ukazuje, odhaluje, dává všechny věci (4S, 415). Ale stejně důle-
žité, ba pro situaci, ze které Patočka mluví, ještě důležitější, je to, 
že toto nejmocnější božské je NIC. Není možné se jej zmocnit, 
nelze je poznat, ochočit a využít. Tedy žádný Bůh jako nejvyšší 
jsoucno, žádná racionální theologie, žádný posmrtný život duše, 
žádné království nebeské. Patočka ke Kristovým posledním slo-
vům výslovně říká: „Najednou se ukazuje, že to, co se jevilo pů-
vodním cílem, tzv. lepší svět, to byla jen záminka, aby se ukázalo 
něco, co bylo ve skrytosti.“ (4S, 412)

Situace, ze které a do které Patočka mluví, je podle něho 
situace, kterou Heidegger nazývá Gestell, situace, kdy všechny 
věci jsou propočitatelné, kdy všechny máme takříkajíc na po-
vel, včetně nás samých; situace, kdy se s Descartem cítíme pány 
a vlastníky veškerenstva, a přitom chápeme, že jsme každý jen 

74 J. Patočka, Čtyři semináře k problému Evropy. Přepis magnetofonového zá-
znamu soukromých seminářů v bytě Jana Patočky v roce 1973, in: SS-3/PD-III, 
str. 374–423. Dále jen 4S.
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kolečko v  jakémsi obludném soustrojí, kolečko, které je kdy-
koli vyměnitelné, atd. Tuto situaci Patočka charakterizuje, jak 
známo, jako konflikt v  bytí: totiž právě to, co jsme už řekli, 
že bytí či ukazování, které je zdrojem všeho jsoucna, se za 
tímto jsoucnem skrývá, a to tak, že k němu nemáme přístup. 
A konfliktní je na tom podle Patočky to, že na druhé straně 
bytí jaksi chce, abychom k němu přístup měli, protože vztah 
člověka k bytí, tedy lidské porozumění bytí je to, co dělá člo-
věka člověkem, co je zdrojem veškerého smyslu: „Vždyť tím, že 
se skrývá v  jasnosti o věcech, jako by sebe samo popíralo…“  
(4S, 392).

Patočka odmítá Husserla, který tuto krizovou situaci člo-
věka vidí jako krizi vědy a navrhuje řešit ji novou, lépe pojatou 
vědou. Souhlasí s Heideggerem, že žádná věda, žádná vědecká 
objektivace nemůže tuto krizi vyřešit, protože je to krize sa-
motného porozumění, chápání bytí. A nemůže ji vyřešit, „neboť 
objektivace dává vždy to, co je pochopeno, ale ne toto chápání 
samotné“ (4S, 392). Ale oproti Heideggerovi nechce Patočka jen 
pasivně čekat na přízeň bytí, nýbrž chápe tuto krizi jako kon-
flikt v bytí samém a v takové oběti, jaká byla Kristova, vidí nyní 
možnost řešit konflikt v bytí konfliktem.

Ale co si tedy Patočka od tohoto řešení slibuje? V  jakém 
smyslu je konflikt řešením? Jde o to „dostat se do něčeho hlou-
běji a původněji lidského“ (4S, 396). Jde o to, „jít až na sám konec 
narcistních tužeb a představ člověka, a  tím teprve ukázat, že 
to, co neexistuje, vládne nade vším, co jest“ (4S, 403, zvýraznil 
ICH). A citujme ze zápisu druhého semináře k problému Evropy 
celý odstavec:

„To nejsou abstraktní pojmy, to je šťáva a jádro – o to běží, aby 
lidé i v tomhle strašlivém a tvrdém našli smysl. Tento smysl 
nelze hledat tak, že z života něco amputujeme, že před ně-
čím zavřeme oči, nýbrž že to prohlédneme až do té dimenze, 
kde se to naplní něčím pozitivním. Z tohoto důvodu je tak 
smysluplné, že spravedlnost nedostává svou odměnu na světě. 
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To, čemu se říká dobrota, kvůli čemu se tenhle svět doplňuje 
o tu lepší půlku – je třeba pochopit, že toto je protismyslné. 
Možná, že hlavní smysl obecného lidského pohybu, které-
mu se říká emancipace, sekularizace atd., je v tomhletom.“ 
(4S, 403/404, zvýraznil ICH).

Citace doslovného magnetofonového záznamu improvizované-
ho výkladu možná není úplně srozumitelná, takže ještě jednou: 
To strašlivé a tvrdé je, že to, co vládne, je NIC, nihil. V tom má-
me najít smysl, a ne to z našeho života amputovat, zavírat před 
tím oči a namísto toho doplňovat tento svět o jakousi lepší půl-
ku, o dobro na onom světě. – A že se spravedlivému nedostává 
na tomto světě za jeho spravedlivost odměny, to je jen dokladem 
toho, že vládne ono NIC.

Ve třetím ze čtyř seminářů k problému Evropy lze ke kon-
fliktnímu řešení konfliktu v  bytí ještě najít, že „člověk (…) 
vlastně na životě lpí kvůli jasnosti. Smrt je chvíle, kdy přestává 
odhalování, kdy člověka všechno opouští, světské i božské. Bož-
ské člověka zcela spotřebuje – tak, že nezůstane nic. Tedy žádná 
odplata či odměna. Ta kompenzace je protismyslná.“ (4S, 414)

Ale abychom Patočkův seminář vytěžili až na dno, a protože 
je tu naším tématem náboženství, uveďme ještě Patočkovy vý-
roky, kde o náboženství mluví výslovně. Nechce totiž, aby jeho 
filosofické úvahy byly brány jako nabídka nového náboženství:

Teď slovo ‚božské‘: je to nebezpečné slovo, také z důvodů filo-
sofické polemiky, tu se vždy naskytne invektiva, že je to skry-
tá theologie, náhražka náboženství. Mluvíme-li o ‚božském‘, 
myslíme tím jednoduše to, co vším vládne, tzn. co je všemu 
nadřazeno; v tomto smyslu máme nepochybně právo to tak 
nazvat. – K té námitce o náhražce náboženství: nejde o ná-
hražku, ale právě o tu autentičnost; podíváte-li se na theologii, 
vidíte, že vyústila v tento druh atheismu. Když chceme jít na 
samotný pozitivní grunt toho, co náboženství dělá nábožen-
stvím, tak je to pravděpodobně tohle (…) (4S, 415).
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Ale co tedy Patočka chce? Nikoli nové náboženství, nýbrž nábo-
ženství autentické. A o tom, že to má být křesťanství, není u ně-
ho pochyb. Říká přece v 5. Kacířském eseji výslovně:

Implikována, ač nikdy výslovně nereflektována a filosoficky 
neuchopena je zde [v křesťanství] myšlenka, že duše je pova-
hy nesouměřitelné se vším věcným jsoucnem, že tato povaha 
souvisí s její starostí o vlastní bytí, na němž je na rozdíl od 
všech ostatních jsoucen nekonečně interesována, a že k to-
muto skladu náleží bytostně odpovědnost, tedy možnost vol-
by a ve volbě dospění k sobě samé – myšlenka, že duše není 
nic předem, nýbrž až posléze přítomného, že je svou celou 
bytostí něčím dějinným, a pouze takto neupadlým.
 Pro tento svůj základ v propastném prohloubení duše je 
křesťanství dosud největším a nepřekonaným, ale též do kon-
ce nedomyšleným vzmachem, který uschopnil člověka k boji 
proti úpadku. (KE, 108)

Ale vraťme se ještě k soukromým seminářům z roku 1973. Je 
v nich velmi dobře vidět, jak Patočka se svou koncepcí zápasí, jak 
nesnadné je dostat se k jasné formulaci. Ale on přece o této obtíži 
dobře ví: „co z toho budeme mít, jakou konkrétní změnu to v nás 
provede, čeho se tím má dosáhnout? Na to se nedá v počátcích 
žádné změny odpovědět plnohodnotným způsobem.“ (4S, 422)

Pokusme se nicméně zkonstruovat jakousi schematickou 
kostru Patočkovy koncepce:

1. Lidstvo je v krizi.
2. Filosofická analýza ukázala, že krize je způsobena tím, že 

vládne heideggerovský Gestell, tedy nivelizovaný způsob, 
jakým se věci ukazují, způsob, jakým lidstvo věcem, sobě 
a světu vůbec rozumí.

3. Rozumět světu, věcem a sobě však znamená rozumět bytí. 
Porozumění bytí je to, co dělá člověka člověkem. Toto po-
rozumění má dějinný charakter, je v různých dobách růz-
né. Je to něco, co se může měnit. Je tedy třeba je změnit.
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4. Potíž je však v  tom, že porozumění bytí je něco, co si 
člověk sám nedává, nýbrž do čeho se rodí. Porozumění 
bytí je způsob, jakým se bytí samo člověku dává. Bytí je 
porozumění bytí (říkával Patočka často). – Domnívám 
se, že v tomto zvláštním ztotožnění je jádro Patočkovy 
koncepce:

5. Bytí sice není žádná věc, nic jsoucího, s čím bychom mohli 
nějak manipulovat, ale protože je to zároveň záležitost 
našeho porozumění, tak by s tím snad přece jen mělo být 
možno něco počít.

6. A jsou tady historické precedenty. Zde se tedy dostává ke 
slovu Patočkova filosofie dějin. Dějiny lidstva jako stále 
nový vzmach ze stále nového úpadku.

7. Vzmachy a úpadky lze v dějinách identifikovat – a o to se 
Patočka snaží. Jsou to vzmachy a úpadky lidí, ale nelze se 
dopátrat nějakých jednoznačných kauzálních souvislostí 
s konkrétními lidskými činy. Lze je jen dodatečně hypo-
teticky rekonstruovat. Takové rekonstrukce však ukazují, 
že v epochálních změnách porozumění bytí hrají nějakým 
způsobem (většinou velmi zprostředkovaným) roli výkony 
jednotlivců – začasté výkony myslitelské.

8. Je tedy třeba něco dělat. Ale to, s čím se má něco dělat, 
není žádné jsoucno. O tom, co není žádné jsoucno, lze 
jedině přemýšlet. Myslitel jedná tím, že myslí. Ale možná, 
že to nestačí. Je ještě jeden způsob, jak se dostat k tomu, 
co není. Obětování vlastního života – radikální setkání 
s nicotou, setkání, které nemá jiný smysl než ukázat pře-
moc této nicoty, ukázat hierarchický rozdíl mezi jsoucnem 
a bytím, a tedy ukázat pozitivitu této negativity bytí.

9. Po Nietzschově diagnostikování nihilismu jako důsled-
ku faktického vyformování křesťanství objevuje Patočka 
spolu s radikálními theology, že křesťanství má autentické 
jádro, jehož realizací by bylo možno nihilismus překonat.

10. Jedna věc je domyslet křesťanství do konce, až k jeho au-
tentickému jádru, druhá věc však je, jak toto domyšlené, 
autentické křesťanství do důsledků realizovat.
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11. Jedině tato realizace, kterou Patočka označuje metanoia 
neboli „konverze planetárních rozměrů“, by totiž zname-
nala epochální změnu porozumění bytí, a tedy změnu 
bytí samého, konec vlády Gestellu. A patrně právě proto, 
že by se tato změna porozumění měla týkat všech, celého 
lidstva, muselo by to mít formu náboženství.

Zbývá tedy ještě říci, jak by takové autentické křesťanství mělo 
vypadat. Že to božské, které vším vládne, není žádný bůh, nýbrž 
nic, nihil, to už jsme řekli. Že duše není samostatné nesmrtelné 
jsoucno, toho už jsme si také všimli. Obnovené křesťanství by 
tedy snad mělo být jakousi péčí o duši, jakousi paideia, která by 
odmalička každého učila, že duše je naše lidské, konečné, smr-
telné „bytí sebou“. Která by učila, že toto naše konečné „bytí se-
bou“ vždy nějak bytí rozumí, což znamená, že je svobodné. A je-
li tedy člověk svobodný a rozumí bytí, jedná, protože je schopen 
nacházet pro své jednání smysl, a je proto také s to být za své 
jednání zodpovědný. A co je hlavní, že na toto své svobodné 
smysluplné jednání nepotřebuje oporu v transcendentní božské 
instanci. Tato péče o duši by člověka učila, že právě v tom, že 
chápe problematičnost všeho svého smyslodajství, je sám trans-
cendující, překračující veškeré jsoucno, a v tomto smyslu bož-
ský. Smysl, který svému jednání dává, protože se svým trans-
cendováním orientuje ve světě, je sice relativní, ale činy, které 
koná, jsou absolutní. Nemohou se odestát. V lidské konečnosti 
a nicotnosti je tedy obsažena možnost vzmachu a úpadku, která 
není relativní.

Dne 10. června 1887 si Nietzsche zapisuje 16 bodů o evrop-
ském nihilismu. V bodě 7 čteme:

Je tedy zřejmé, že se tu usiluje o protiklad pantheismu: neboť 
‚vše je dokonalé, božské, věčné‘ nutí rovněž k víře ve ‚věčný ná-
vrat‘. Otázka: je s morálkou znemožněno i toto pantheistické 
přitakání ke všem věcem? V základě je přece překonán jen 
morální bůh. Má smysl myslet boha ‚mimo dobro a zlo‘? Byl 
by možný pantheismus, v tomto smyslu? Odstraníme z pro-
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cesu představu účelu, a přesto procesu přitakáme? – K tomu 
by došlo, kdyby bylo v rámci tohoto procesu v každém jeho 
momentu něčeho dosahováno – a to stále téhož… 75

Nemohlo by tedy nakonec Patočkovo autentické křesťanství být 
něčím takovým? Procesem, v němž sice není konečného, abso-
lutního účelu, k němuž by se směřovalo, ale v němž je cíle do-
sahováno v každém jeho momentu, přičemž toto dosahování by 
mohlo mít i deficientní modus, totiž nedosahování, ztroskotává-
ní. To, co by se věčně navracelo, by byla právě vždy znovu tato 
možnost vzmachu či úpadku.

TEPMA OPAN BIOTOIO METPON APISTON  – mít na 
zřeteli hranici života jako nejlepší míru jeho dobrého zvládání, 
jak k tomu vyzývá nápis v medicejské vile ve Fiesole, by v tomto 
smyslu znamenalo nahlédnout, že tuto životní amplitudu, toto 
úsilí vzmachu neustále ohrožovaného úpadkem, musíme vzít 
na sebe.

75 F. Nietzsche, KSA 12, 211–217 (Wille zur Macht, Aforismus 55). Česky in: 
Fragmenty o nihilismu, cit. vyd. str. 629.



120

Patočkův projekt asubjektivní 
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Jak už sám titul Patočkova projektu napovídá, jde v něm přede-
vším o vymanění filosofického uvažování ze zbytků tradičního 
karteziánského subjektivismu. Ten vidí Patočka nejen ve filoso-
fii, nýbrž i v tom, jak si rozumí celá moderní technická civili-
zace.

 Připomeňme si stručně, v čem karteziánský subjektivismus 
spočívá. Descartovo „ego cogito ergo sum“ je zjištění, které je 
absolutně jisté. Tuto větu nelze vyvrátit. Její jistota tkví v tom, že 
obsah jejího tvrzení je mi bezprostředně evidentní. Ať se zamýš-
lím nad čímkoli, ať je to, nad čím se zamýšlím, jakkoli nejisté, 
vágní či absurdní, jistota toho, že přitom jsem, je nepochybná. 
Tento poznatek na ničem dalším nezávisí, čerpám jej přímo ze 
sebe, je to, řečeno s Platónem, mathéma – jak připomíná Jan 
Patočka v jednom ze svých posledních dokončených textů, ve 
studii Karteziánství a fenomenologie. 77 Na tomtéž místě Patočka 
zdůrazňuje, že důležité na tomto základním pilíři novověké ra-
cionality je nejen to, že „podává vzor vší jistoty“, nýbrž přede-

76 Podklad pro anglicky proslovenou přednášku na workshopu „Responsibi-
lity, Formal Knowledge, and the Life-World“, který pořádala „The Australian 
Phenomenology and Hermeneutics Association“ ve spolupráci s katedrou filo-
sofie univerzity Murdoch v Perthu ve dnech 28. – 29. 11. 2011. Publikováno in: 
L. Učník, I. Chvatík, A. Williams (eds.), Asubjective Phenomenology, Nordhau-
sen 2015, str. 55–70.
77 J. Patočka, Karteziánství a fenomenologie, in: SS-7/Fen II, str. 461: „Jistota 
Cogito předchází zajisté všecky ostatní; je to však nicméně jistota mathematic-
ká, protože nepřichází ‚zvenčí‘, zjišťuje se v samotné, čisté reflexi.“
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vším to, že je východiskem myšlení, „v němž je jistota samou 
podstatou pravdy, s pravdou identická“. 78

Je zajímavé, že tato základní Descartova věta s sebou nese 
„zvláštní dvojznačnost spočívající v tom, že je východiskem jak 
moderního subjektivismu, tak matematického objektivismu“, 79 
který zvítězil na celé čáře nejen ve fyzice, nýbrž stal se vzorem 
pro zvědečtění ve všech ostatních odvětvích lidského poznání. 80

Když se totiž Descartes v dalším kroku ptá, co tedy je toto 
ego, které ze svého cogito čerpá jistotu svého bytí, odpovídá si 
konsekventně, že je to res cogitans. V další úvaze pak vyvodí, že 
všechno ostatní, co není res cogitans, musí být res extensa. Toto 
prostorové určení věcí má tu výhodu, že je zcela universální, 
vejdou se pod ně všechny materiální věci a není třeba zabývat 
se specifičtějšími znaky, kterými se tyto věci liší od sebe na-
vzájem a které pro Descarta všechny podléhají možnosti klamu 
ze strany našich smyslů. Daleko větší výhodou tu ovšem je, že 
prostorová určení jsou něco, co bylo už v antice odhaleno jako 
obor možné idealizace, s nímž lze zacházet s podobnou jistotou, 
jakou jsme objevili při reflexi na cogito. O idealizovaných pro-
storových určeních totiž platí geometrie, a jak ukázal už Platón 
a po něm Kant, poznatky v geometrii čerpáme sami ze sebe – 
jsou to mathémata. Všechno, co se podaří převést na prostorová 
určení, je matematizovatelné: „(…) porozumění prostorovým 
vztahům otvírá přístup k  věcem (…) jako konstruovatelným 
a vypočitatelným. Konstruovat a vypočítávat znamená zároveň 
předvídat“. 81 Objektivismus tendence k matematizaci, která se 
v moderní vědě uplatňuje ve všech disciplínách, je tedy konec-
konců založen subjektivně.

Snadnější je pochopit, jakým způsobem pramení z Descar-
tovy jistoty moderní subjektivismus ve filosofii. Podívejme se, 
jak karteziánskému subjektivismu podlehl Edmund Husserl 

78 Tamt.
79 Tamt.
80 Tamt., str. 459.
81 Tamt., str. 460.
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a jak tato okolnost přivedla Patočku na myšlenku asubjektivní 
fenomenologie.

Patočka se setkává s Husserlem a jeho filosofií poprvé při 
přípravě své doktorské disertace na stipendijním pobytu v Paříži 
v roce 1928. Husserl byl tehdy čerstvě emeritován a proslovil 
v Paříži sérii přednášek, ve kterých rekapituloval své dosavadní 
filosofické dílo. (Tyto přednášky vyšly, jak známo, poprvé ve 
francouzském překladu Emmanuela Lévinase pod titulem Mé-
ditations cartésiennes: Introduction à la phénoménologie, Paris 
1931.) Tehdy se jedenadvacetiletý Patočka, který si Husserlovy 
pařížské přednášky vyposlechl víceméně šťastnou náhodou, de-
finitivně rozhodl pro fenomenologii.

Podruhé už Patočkovo setkání s Husserlem nebyla náhoda. 
V letech 1932–33 se v rámci Humboldtova stipendia odebral se 
do Freiburgu, kde ho Husserl uvítal s otevřenou náručí jako jedi-
ného krajana, který se zajímá o fenomenologii, a odevzdal ho do 
péče svému tehdejšímu asistentovi Eugenu Finkovi, Patočkovu 
jen o dva roky staršímu vrstevníkovi. Oficiálně musel být ovšem 
Patočka zapsán na katedře filosofie u Martina Heideggera, který 
tehdy právě prováděl ve funkci rektora university svůj nechvalně 
známý pokus s nacionálním socialismem. Zkušenosti z němec-
kého pobytu byly ovšem pro Patočku vydatné. Zažil tehdy nejen 
nástup Hitlera k moci, ale osobně se seznámil i s oběma veli-
kány, kteří zásadně ovlivnili jeho vlastní filosofické dílo. Kromě 
toho navázal celoživotní přátelství s Eugenem Finkem, který se 
rovněž řadí k velkým postavám filosofie 20. století.

Patočka tehdy připravoval už svou habilitační práci o přiro-
zeném světě, a kromě detailního studia Husserlovy fenomenolo-
gie se začal seznamovat i s jejími kritiky, z nichž nejvýznamnější 
byl právě Heidegger. Ve  třicátých letech ovšem Patočka ještě 
Heideggerovu kritiku zdaleka nedocenil. To přišlo až později. 
Studiem problémů přirozeného světa si však zjednal půdu, na 
které mohl do konstruktivní kritiky Husserla aktivně zasáhnout.

Patočkovi – a nakonec ani Heideggerovi – nešlo o to Hus-
serlovu fenomenologii zásadně vyvrátit. Šlo o to jasně pochopit 
vůdčí myšlenku, s níž se Husserlovi podařilo vydat se ve filo-
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sofii úplně novým, velice plodným směrem, a identifikovat při 
tom v jeho filosofování momenty, kde se svému původnímu pro-
jektu v dobré víře zpronevěřil. A pak se ovšem pokusit navrh-
nout a rozpracovat jiné řešení vzniklých problémů. Heideggerův 
velkolepý pokus máme dnes téměř v úplnosti na dosah ruky 
v impozantně dlouhé řadě svazků jeho souborného díla. Není to 
ovšem snadná četba a mnozí si myslí, že se v něm Heidegger pů-
vodnímu Husserlovu projektu postupně zpronevěřil. I Patočka 
si to zčásti myslel, přesto však Heideggerovu filosofii bral velmi 
vážně, nechal se jí vydatně inspirovat a jeho ambicí bylo přičinit 
i k ní některé korektury.

„Husserlova fenomenologie pretendovala na to být novo-
počátkem ve filosofii,“ říká Jan Patočka na začátku své uni-
verzitní přednášky o fenomenologii ve školním roce 1969/70, 
„chtěla být od samého začátku zcela novým způsobem empi-
rismu ve filosofii.“ 82 Proč empirismu? – Husserl byl původním 
vzděláním matematik. Měl tedy smysl pro exaktnost a protivily 
se mu vyfantazírované filosofické spekulace. Chtěl stavět vý-
hradně a pouze na tom, co opravdu vidí, co se v opravdové živé 
zkušenosti dostavuje před pohled. Právě na to totiž byl zvyklý 
z matematiky. Právě tam nelze připustit jako pravdivé nic, co 
bezprostředně nenahlížíme – myslí se ovšem, co nenahlížíme 
duševním zrakem, okem duše.

Proto hned od počátku musel rozšířit pojem zkušenosti 
z oblasti senzuální, kde se setkáváme s jednotlivinami, na oblast, 
kterou nazývá kategoriální, kde si zjednáváme zkušenost o zále-
žitostech universálních, obecných. Zde ovšem musel rozlišit dva 
druhy obecnosti. Obecnina může být získána buď generalizací 
mnohých zkušeností o jednotlivém, pak se nazývá empirická a je 
samozřejmě hypotetická – vždycky se může vyskytnout černá 
labuť, která obecnost bílých labutí zruší. Anebo jde o obecninu, 
která nevzniká generalizací, nýbrž kterou jsme schopni vyzřít 
z jediného případu jako něco, co musí o všech příslušných jed-
notlivostech platit nutně, nikoli hypoteticky. Takové obecniny 

82 J. Patočka, Úvod do fenomenologické filosofie, Praha 1993, str. 5.
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nazývá Husserl eidetické: to, co na věci a priori vyzřeme, je vid, 
eidos – opět vlastně jakési mathéma.

Teprve po tomto rozšíření je pochopitelný Husserlův „prin-
cip všech principů“, kterým se má řídit fenomenologie:

Každý originárně dávající názor je pramenem ospravedl-
ňujícím poznání a vše, co se nám v názoru dává v originále 
(takříkajíc ve své tělesné skutečnosti), je třeba brát jednoduše 
tak, jak se to dává, ale rovněž jen v mezích, v nichž se to zde 
dává. 83

Ve hře je tu samozřejmě rozdíl, který velmi dobře známe z kaž-
dodenní zkušenosti a jehož důležitosti si povšiml již Platón, to-
tiž rozdíl mezi prázdným míněním a jeho vyplněním. Je zřejmé, 
že tento rozdíl se uplatňuje jak v oblasti senzuální, tak v oblasti 
kategoriální. A bylo to také to hlavní, co Husserla vedlo ke zmí-
něnému rozšíření pojmu zkušenosti.

Ta věc ovšem není tak jednoduchá, jak jsem to tu zestručnil. 
Ve skutečnosti je v tom obsažen úkol vysledovat, co to je zku-
šenost, jaké jsou její obory, jaká je její zákonitá struktura, jak je 
zkušenost vůbec možná.

Zkušenost je vždy zkušenost s něčím, o něčem. Aby to byla 
zkušenost, musí nám toto něco být nějak dáno, jak říká princip 
všech principů, nemůžeme si to jen tak vyfantazírovat. Něco se 
nám musí ukázat, zjevit. Otázka, co je zkušenost, je tedy otáz-
kou, jak se nám věci dávají, jak se zjevují. Studovat zjev jako 
takový, studovat zjevování, studovat fenomén – to je úkolem 
fenomenologie.

To ovšem vyžaduje metodu, a  tou je, jak známo, fenome-
nologická redukce doprovázená konstitucí. Historii zrodu myš-
lenky redukce a konstituce sleduje Patočka podrobně například 
v textu Epoché a redukce. 84 V prvním přiblížení jde Husserlovi 

83 E. Husserl, Ideje I, Praha 2004, str. 56. 
84 J. Patočka, Epoché a redukce. Několik poznámek, in: SS-7/Fen II, 
str. 442–452.
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o to, aby vytěžil Descartovo pochybování o možnosti poznání 
vnějšího světa, proti němuž je kladena jistota našeho cogito, na-
šeho myšlení, a to znamená našich cogitationes, našich myšlenek. 
Problematičnost „transcendentního obsahu“, tedy toho, co by-
chom chtěli v naivním postoji o věcech světa poznat, necháme 
stranou a budeme se věnovat studiu našich myšlenek o těchto 
transcendentních věcech. Transcendentní obsah převádíme, re-
dukujeme na to, jak se ukazuje v našich cogitationes – to je tedy 
redukce. A nyní můžeme studovat, jak se v těchto cogitationes 
buduje naše zkušenost – to je konstituce. Své myšlenky máme 
podle Husserla bezprostředně k dispozici, jsou nám dány samy 
o sobě jako takové, stačí si jich všímat, stačí zaměřit se na ně 
v reflexi. Transcendenci věcí světa tak Husserl převádí na abso-
lutní samodanost v imanenci vědomí. Je to prožitková struktura, 
která je podle něho dána v originále, a lze tedy na ni aplikovat 
princip všech principů. A protože k ničemu jinému než k této 
struktuře nemáme originální přístup, vykazuje Husserl, že celý 
tento redukovaný svět je založen ve výkonech vědomí, které 
v tomto smyslu světu předchází. 85

Nyní bychom očekávali, že Husserl bude dělat něco tako-
vého, co Kant, že totiž svými prostředky předvede, jak se v na-
šich subjektivních výkonech buduje to, co chápeme jako trans-
cendentní, na nás nezávislý předmět. To však Husserl nedělá. 
Nechce totiž opakovat Kantův postup, který spočívá v tom, že se 
logicky vykonstruuje, jaké musí být subjektivní syntetické akti-
vity, aby jejich výsledkem byla, jak Kant říká, objektivní realita, 
„vytvoření fenomenálních předmětů pro nás“. 86 Husserl studuje 
pouze „fakticky konstatované eidetické struktury“. 87 Omezuje se 
na to, že v imanentní samodanosti nachází poukazy k dvojímu 
různému způsobu bytí. Jedním z nich je způsob bytí prožitku, 
který se vyznačuje tím, že je přístupný, jak jsme viděli, bezpro-
středně a v originále, druhý je způsob bytí reality, která „se stále 

85 Tamt., str. 447.
86 J. Patočka, Úvod do fenomenologické filosofie, Praha 1993, str. 72.
87 Tamt., str. 73.
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jen jednostranně a neúplně podává prostřednictvím jisté vrstvy 
prožitků, ‚hyletických dat‘ (…)“. 88

Zde Patočka navazuje na kritiku, která už zazněla před ním, 
že tato ontologie „předpokládá totiž reflexi jako bezprostřední 
akt sebezachycení, aniž by prokázala její možnost“. 89 O čem se 
zde mluví? Co přesně tato kritika odmítá? Nikoli to, že v reflexi 
zachycujeme své prožitky. Ty jsou skrze karteziánské východisko 
zajištěny. To, co je zde sporné, je předpoklad, že zachycováním 
těchto prožitků zachycuji sebe sama jakožto prožívajícího, že 
jde o sebezachycování. Jinak řečeno, sebejistota mého prožívání, 
ono cogito ergo sum neboli jistota toho, že prožívám, a tedy jsem, 
je zaměněna za jistotu bezprostředního přístupu k tomu, co jsem 
jakožto prožívající, jak své prožívání prožívám. V tom je ovšem 
obsažen nekonečný regres: prožívám, že prožívám, že proží-
vám… Je to jakýsi zbytek kartezianismu. Prožívající ego je zde 
pochopeno jako věc, jako res cogitans, na kterou je možno se – 
na rozdíl od res extensa – adekvátně, v čisté evidenci podívat. 
Má to být poslední, absolutní půda, na které jedině lze budovat 
opravdové poznání.

S  tím souvisí další Husserlův motiv, totiž motiv epoché. 
Termín je zaveden už v  jeho Ideji fenomenologie (1907), kde 
pouze doplňuje motiv redukce na imanenci vědomí: chceme-
-li „vědecky poznat (…), čím je poznání,“ nesmíme ponechat 
v platnosti žádný předem daný poznatek, nesmíme „žádné bytí 
přijímat jako předem dané“ – samozřejmě kromě absolutně jis-
tých, totiž svých vlastních cogitationes. 90 Teprve v Idejích I  je 
zaveden pojem generální teze světa, 91 přesně řečeno kladení fakt 
a věcí reálného okolního světa, kterou v přirozeném postoji au-
tomaticky vykonáváme, tzn. chápeme, klademe (tithémi > thesis) 
tato fakta a věci jako „zde jsoucí skutečnosti“. A teprve zde je 
epoché výslovně od redukce odlišena a znamená zdržení se této 
generální teze. „Tezi, kterou jsme vykonávali, neopouštíme (…), 

88 J. Patočka, Epoché a redukce, SS-7/Fen II, str. 447.
89 Tamt., str. 448.
90 E. Husserl, Idea fenomenologie, Praha 2001, str. 33 n.
91 E. Husserl, Ideje I, Praha 2004, § 30, str. 65 n. 
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zůstává v sobě tím, čím je, [ale] ‚rušíme její působnost,‘ ‚vyřa-
zujeme ji,‘ ‚dáváme ji do závorek‘,“ 92 nepracujeme s tím, že tyto 
věci přirozeného postoje jsou nějaká transcendentní jsoucna, 
aniž bychom ovšem ztratili ze zřetele cokoli z jejich obsahu. Ten 
ponecháváme v platnosti. Podle Husserla však nemůžeme toto 
uzávorkování udělat univerzálně, protože pak by byl vyřazen 
ze jsoucnosti „celý svět, včetně nás samých se vším cogitare“. 93 
To ovšem Husserl nemůže připustit, protože tím by ztratil výše 
zmíněnou absolutně jsoucí půdu, na které chce založit veškeré 
poznání. Musí tedy epoché omezit: „(…) vědomí má samo o sobě 
vlastní bytí, které ve své absolutní vlastní podstatě zůstává ne-
dotčeno fenomenologickým vyřazováním“. 94

Jakmile však Patočka odmítne možnost absolutní reflexe, 
která by právě tuto absolutní půdu vědomí mohla studovat v ori-
ginále, musí odmítnout i toto Husserlem požadované omezení 
epoché. Odhodlává se provést epoché opravdu universálně, 
tak, aby zahrnula i  samo prožívání. Tím dosáhne toho, že se 
přestaneme domnívat, že reflektováním svých prožitků získá-
váme přístup k svému aktuálnímu prožívání, a teprve nyní bude 
možno plnohodnotně tematizovat to, co měl původně Husserl 
v úmyslu, totiž to, jak se nám vůbec něco, včetně nás samých,  
zjevuje.

Důležité je na tom ono „včetně nás samých“. Dokud totiž 
Husserl předpokládal, že my sami se svým prožíváním jsme si 
bezprostředně v reflexi přístupni, nebyla tato přístupnost zahr-
nuta pod titul zjevování. Naopak, veškeré zjevování, tzn. pří-
stupnost všeho, co bylo obsahem naší zkušenosti, bylo založeno 
v přístupnosti nás samých, přesně řečeno v jádře naší subjekti-
vity, kteréžto jádro Husserl vypracoval do podoby nadosobního 
„transcendentálního subjektu“. A  zde nasazuje Patočka svou 
kritiku. Stručně řečeno, zjevování je tím u Husserla založeno 
na zvláštním jsoucnu a není tematizováno samo o sobě. Tak se 

92 Tamt., str. 67.
93 Tamt., str. 70. 
94 Tamt., str. 71. 
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Husserl, podle Patočky, zpronevěřil svému původnímu fenome-
nologickému projektu. Teprve universalizováním epoché, jejím 
rozšířením i na oblast subjektivity je možno začít studovat zjevo-
vání jako takové, teprve tím „činíme zjevným samo zjevování“. 95 
A protože subjektivita byla takto zbavena své funkce výhradního 
základu zjevování, nazval Patočka tuto podobu fenomenologie 
fenomenologií asubjektivní.

V universální epoché se nám [totiž] také ukáže, že právě tak 
jako já je podmínkou možnosti zjevování věcí světa, je svět 
jako horizont horizontů (nikoli jako celek realit) podmínkou 
možnosti zjevování našeho já. Jáství není ovšem nikdy vnímá-
no či jakkoli bezprostředně zakoušeno samo v sobě a o sobě, 
nýbrž pouze jako organizační centrum universální struktury 
zjevování, která není převoditelná na zjevující se jako takové 
v jeho jednotlivém bytí. Tuto strukturu proto nazýváme svět 
(…). 96

S odmítnutím absolutnosti půdy vědomí padne rozdíl mezi 
transcendencí věcí světa a imanencí prožitků vědomí a ukáže se, 
že svět není pouhá suma toho, co se nám ukazuje, nýbrž jakási 
zvláštní apriorní horizontová struktura, pomocí které se nám co-
koli, a to právě v našich prožitcích, může ukázat. Tento apriorní 
svět jakožto horizont všech horizontů ovšem není nic jsoucího, 
přesněji: není to žádná jsoucí věc, právě tak jako jsoucími věcmi 
nejsou ani naše vlastní prožitky. Obojí patří k nezbytným sou-
částem struktury zjevování.

Ve svém prožívání, které si principiálně vždy jaksi dodatečně 
uvědomujeme, jsme u zjevujících se věcí. Bez této možnosti uvě-
domování by to nebylo prožívání a nebylo by to ani zjevování. 
Ke struktuře zjevování patří tedy i  umožnění toho, že si své 
prožívání uvědomujeme. Znovu je však třeba zdůraznit, že to 
neznamená, že bych sebe jakožto prožívajícího mohl prožívat 

95 J. Patočka, Epoché a redukce, SS-7/Fen II, str. 449.
96 Tamt.
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jako něco prožívaného. Jsme nuceni pochopit, že toto prožívající 
se jako takové nezjevuje.

Pokud ovšem chci říci s Descartem, že já, tento prožívající, 
tento cogitans, jsem – a to přece chci, od toho jsme vyšli, já přece 
nejsem žádné nic – musím nutně říci, že jsem jinak nežli věci, že 
pro mne „být“ znamená něco jiného než pro věci. Tímto směrem 
jde Heidegger a snaží se tento způsob bytí popsat, a to ve vý-
slovném kontrastu ke způsobu bytí věcí. Patočka s ním v tomto 
jeho úsilí dalekosáhle souhlasí, ale požaduje, aby Heideggerovy 
„struktury zkušenosti – já, svoboda, možnost, tělesnost, vněm, 
druhý (…) – nebyly vyloženy jako základ, nýbrž jako to, co je 
založeno na původním dějství časové otevřenosti (…)“, 97 tedy 
novým, nesubjektivistickým způsobem.

V čem nyní toto nové, asubjektivní pojetí subjektu zhruba 
spočívá? K tomu se musíme s Patočkou dostat přes úvahu o tom, 
jak se nám cokoli zjevuje. Tomu věnuje mnoho pozornosti 
a  mnohokrát to popisuje. Někdy začíná Platónovým líčením 
o stupních poznání ze 7. dopisu, které jsou nezbytné k tomu, 
abychom se dostali k věci samé, a vyčítá Platónovi, že přestože 
v těchto stupních objevil různé způsoby jevení předmětu, nevy-
pracoval nauku o zjevování, jak ji nyní chce mít Patočka. Onoma, 
logos, eidólon, aléthés doxa, epistémé 98 – jsou pro Patočku různé 
způsoby zjevování téhož. Tuto různost lze samozřejmě sledovat 
do nejrozmanitějších detailů, budou tam patřit všechny druhy 
vzpomínání, fantazie, veškerá aspektuálnost, v níž se nezbytně 
ukazují věci reálně-fyzické, právě tak jako tápání v oblasti ide-
álií, když se snažíme dobrat nějakého pevného eidos. To je tedy 
první krok úvahy: totéž se zjevuje různým způsobem.

Druhý krok je celkem jednoduchý. Tyto různé způsoby je-
vení – charaktery zjevování – nepatří k určení toho, co zjevující 
se věc nebo ideálie jest. (Že se koleje v  dálce sbíhají nebo že 

97 J. Patočka, Husserlova transcendentální filosofie po revizi, in: SS-8/Fen III, 
str. 271.
98 „jméno, výměr, obraz, pravdivé mínění, poznání“ – Platón, List sedmý, 
342b–c, in: Platón, Spisy. Praha 2003, 
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jsme si špatně představili kroky při důkazu Pythagorovy věty 
a nevyšla nám.)

Rozhodující je krok třetí: různé způsoby jevení, které ne-
patří k určení toho, co věc je, nejsou něčím subjektivním, co 
bychom k jevící se věci přidávali – nebo jí většinou vlastně ubí-
rali – nějak ze svého, nýbrž, citujme Patočku: „Charaktery obo-
jího druhu [tj. ty, které patří k určení věci, i ty, které patří ke 
způsobu jejího zjevování] se zjevují ve světě, ve zjevovém poli 
‚přede‘ mnou, v žádném případě zde nejsou jako prožitky a něco 
subjektivního“. 99 Ovšem právě toto je ta záležitost, o kterou vedl 
Husserl svůj marný boj. Trval na tom, že tyto charaktery zje-
vování jsou subjektivním výkonem pojímání, apercepce před-
mětu, a takové výkony že tedy jsou vlastně „původcem zjevo-
vání něčeho transcendentního“ 100 a že tyto výkony mohou být 
právě ve fenomenologii, tedy po redukci, „ještě jednou jakýsi 
další předmět možného ‚vnitřního vnímání‘, které tento před-
mět uchopuje ‚v originále‘. To tedy Patočka – spolu s mnohými 
jinými – odmítá.

Ve čtvrtém kroku úvahy se nyní zeptáme, co tedy vlastně 
subjekt – jako ten, komu se zjevující zjevuje, jakožto součást 
pole zjevování – dělá, když neapercipuje, neintenduje, nepře-
hazuje duchovní háv přes hyletická data. A tady, v tomto bodě, 
je Patočkovo pojetí nejméně jasné. Stručně řečeno je to snad 
takto: výkon subjektu při zjevování spočívá v tom, že subjekt ro-
zumí, že v různých způsobech zjevování se zjevuje totéž. Chápe, 
že zjevování je „pohlížení skrze perspektivy na onu jednu věc, 
která se v nich předvádí (…). Toto prohlédání perspektiv, toto 
transcendování smyslově daného je však přece výkon, který 
musí být vykonán někým, výkon, který je provedením návratu 
a  v  tomto návratu vydržením něčeho identického, co se pak 
stává předmětem“. 101

99 J. Patočka, Subjektivismus Husserlovy fenomenologie a požadavek fenome-
nologie asubjektivní, in: SS-7/Fen II, str. 410.
100 Tamt., str. 411.
101 Tamt.
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Nejasnost, o které mluvím, je snad v tom, že tento výkon se 
na první pohled právě velmi podobá té Husserlově apercepci, 
konstituci atd. Ale je třeba sledovat Patočku pozorně. Zásadní 
rozdíl je v tom, že tyto činnosti subjektu samy nejsou „přístupny 
v originále pomocí objektivujícího aktu reflexe“. 102 Tyto činnosti 
subjektu jsou pro Patočku přístupné jedině ve svých výkonech, 
v tom, co je těmito činnostmi vykonáváno, totiž právě v postup-
ném zjevování se věci jako něčeho v sobě identického. Subjekt 
tím ovšem věc nijak netvoří. Zjevové charaktery si samy říkají 
o to, aby je subjekt identifikoval. Na subjektu samém není „nic, 
co by bylo možno ‚objektivně‘ uchopit, nýbrž je tu prostě jen 
realizování výzvových charakterů, které se v poli zjevování na 
já obracejí a nechávají ono jáské zjevovat se jako realizátora.“ 103 
Takže ještě jednou: ego cogito je bezprostředně jisté, nemá však 
žádný obsah. Vše, co se zdá být jeho obsahem, se právě tak jako 
ono samo odehrává ve světě, v poli zjevování. „Fenomenální 
pole“, „bytí fenoménu“, „zjevování jako takové“ „nelze převést 
na žádné v něm se zjevující jsoucno…, nelze vysvětlit ze jsoucna 
ať už přírodně-objektivního či jásky-subjektivního“. 104

102 Tamt., str. 412.
103 Tamt.
104 Tamt.
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Platónova ezopská bajka 
o Sókratovi a nesmrtelné duši
Zlomek pokusu o rozbor dialogu Faidón

(1999) 105

1. Echekratés: Sám jsi byl, Faidóne, u Sókrata onen den, kdy 
vypil ve vězení jed, či jsi to slyšel od někoho jiného? Faidón: 
Sám. (57a) 106

Hned na začátku dialogu si má čtenář vytvořit dojem, že líče-
ní, které bude následovat, je ve velké míře autentické, protože 
Echekratés, který si referát vyžádal, se nechá výslovně ujistit, že 
referující Faidón byl Sókratově smrti a rozhovoru, který jí před-
cházel, osobně přítomen. O dvě stránky dál se však dovídáme, 
že autor dialogu, který čteme, Sókratově smrti přítomen nebyl, 
a že Echekratovi není tak docela jasné, proč: „Platón, myslím, 
byl nemocen“ (59b). Napětí, které se tím pro pozornějšího čte-
náře vytváří, není možno nechat bez komentáře. Vzhledem k to-
mu, že další text se touto maličkostí, která významně spoluur-
čuje rámec dialogu, nezabývá − není například vysvětleno, jak 
se o průběhu posledního Sókratova dne Platón dověděl, zda mu 

105 Podklad pro německy proslovenou přednášku na II. mezinárodním pla-
tónském symposiu v Praze dne 20. 10. 1999 věnovaném Platónovu dialogu 
Faidón, viz I. Chvatík, Aisópou ti geloion, in: Plato’s Phaedo. Proceedings of the 
Second Symposium Platonicum Pragense. Praha 2001, str. 174–192. K titulu ně-
mecké verze textu viz níže, pozn. 14. Česky: Platónova ezopská bajka o Sókra-
tovi a nesmrtelné duši, in: Filosofický časopis 52 (2004) č. 6, str. 967–990. 
Anglicky: Aisopou ti geloion. Plato’s Phaedo as an Aesopian Fable about the Im-
mortal Soul. In: The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological 
Philosophy, London and New York 2005, str. 225–244.
106 České citáty uvádím v překladu F. Novotného. Viz: Platón, Faidón, in: 
Platón, Spisy. Praha 2003. Číselné údaje odkazují na standardní Stephanovo 
vydání Platónových textů.
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snad o něm vyprávěl Echekratés podle Faidónova referátu −, 
dovolíme si z této autorské autoreferenční poznámky usoudit, 
že vztah Faidónova líčení k tomu, co se před Sókratovou smr-
tí skutečně odehrálo, je velmi volný, ještě daleko volnější, než 
je volnost, která nutně zůstává nevymýtitelná, i když se o věr-
né vylíčení nějaké události snaží očití svědkové. („Nuže, vyna-
snaž se nám tohle všechno, ταῦτα δὴ πάντα, co nejdůkladněji, 
ὡς σαφέστατα, vypověděti (…)“ a v další replice ještě jednou: 
„(…) pokoušej se všechno vyložit, jak můžeš nejpodrobněji, 
ὡς ἂν δύνῃ ἀκριβέστατα.“ 58d) − Domnívám se tedy, že smys-
lem Platónova textu není zachytit pro budoucí pokolení Sókra-
tův poslední den, ale něco podstatně jiného. A právě ve srov-
nání s tímto jiným není otázka, jak to vlastně se Sókratovým 
posledním dnem doopravdy bylo, příliš zajímavá. Zbývá ještě 
podotknout, že Platónova výslovná přítomnost ve fikci dialogu 
by znemožňovala Platónovi být zároveň jeho autorem. Nebylo 
by totiž dramaticky únosné, aby, jsa přítomen, v dialogu nevy-
stupoval, a pakliže by vystupoval, nemohl by to být dialog jako 
literárně-filosofická forma, ale něco jako protokol ze skutečného 
semináře, což náš text dozajista není.

2. Faidón: Stala se mu, Echekrate, zvláštní náhoda; byla totiž 
právě den před tím soudem ověnčena záď lodi, kterou posílají 
Athéňané na Délos. (58a)

Sókratův proces i  jeho pobyt ve vězení spadají do období, kdy 
má být obec čistá, protože vypravila děkovné poselství do Apol-
lónovy svatyně na ostrově Délos. Dovídáme se, že než se loď vrá-
tí, nesmí být nikdo usmrcen, protože by se tím obec poskvrnila. 
Dále vyrozumíváme, že odsouzení Sókrata patrně jako poskvrna 
chápáno nebylo. Nebralo se tedy příliš vážně Sókratovo ujišťování, 
že je Apollónův ἵερος, světec (85b), to by o sobě mohl říci každý. 
Ale my to vzít vážně musíme. Je s tím totiž spojena otázka, jaký 
je vztah tohoto boha ke svému služebníku, když dopustí, aby jej 
odsoudili k smrti v rámci oslav na jeho počest. Pro to, že Platóno-
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vi o souvislost Sókratovy věci s Apollónem opravdu jde, najdeme 
ještě mnoho dalších dokladů a komentátoři o tom vesměs nepo-
chybují. Na tomto místě si povšimněme hlavně toho, jak Platón 
zdůrazňuje obdivuhodné lpění Athéňanů na prastarých zvycích. 
Loď je vypravována každoročně od té doby, kdy bájný Théseus 
zabil krétského Mínotaura, tedy takříkajíc od nepaměti. Jsou ně-
jaké jiné, na Platónově textu nezávislé doklady o tomto athénském 
zákoně? Zejména zmínka o tom, že je to stále táž loď, se zdá přímo 
vnucovat Platónův ironický odstup od těchto věcí.

3. Echekratés: Rád bych to slyšel (…) (doslovně: sladce by se mi 
to poslouchalo) (57a)

Dále je určitě pozoruhodné, kolik textu je ve filosofickém dialogu 
věnováno od samého začátku náladám. Pro Echekrata je sladké 
o Sókratovi poslouchat, pro Faidóna je ze všeho nejsladší o Sókra-
tovi mluvit, vzpomínat na něho a rovněž, samozřejmě, o něm po-
slouchat (καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ αὐτὸν λέγοντα καὶ 
ἄλλου ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἥδιστον, 58d). Když byl pří-
tomen Sókratově smrti, byly jeho pocity podivuhodné (θαυμάσια 
ἔπαθον, 58e). Nebyl to ani pocit lítosti (οὔτε ἔλεος εἰσῄει, 58e), jak 
by se slušelo, když umírá někdo blízký, ani pocit libosti (οὔτε αὖ 
ἡδονὴ, 59a), na který byl zvyklý při filosofování. Na jedné straně 
se totiž Sókratés zdál štastným (εὐδαίμων, 58e) a umíral nebojácně 
a důstojně (ἀδεῶς καὶ γενναίως, 58e), na druhé straně to, co se 
tehdy říkalo, bylo takového charakteru, že to, co cítil, bylo „něco 
naprosto podivného“ (ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοι πάθος παρῆν), ja-
kási směs libosti a zármutku (τις ἀήθης κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς 
συγκεκραμένη ὁμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς λύπης, 59a). A byli na tom tak 
patrně (σχεδόν τι) všichni, protože hned se smáli, hned plaka-
li (τοτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, 58a), nejvíce však 
Apollodóros. 107 Že tomu tak bylo, a že tedy není jisté, zda přítomní 

107 O Apollodórovi víme z dialogu Symposion (173d), že se mu říkalo 
μαλακός, „měkký“, protože byl poněkud labilní. Některé rukopisy mu přezdí-
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rozmluvě, tedy sami sobě i Sókratovi opravdu rozuměli, nebo byli 
jen smýkáni citovou bouří (καὶ αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ 
ἄλλοι, 59b), o tom nás Platón ujišťuje ještě jednou na konci dialo-
gu, když tentýž Apollodóros, tj. „od Apollóna seslaný darem“, který 
tak jako tak „bez ustání slzel“ (οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων), dal se 
„do takového nářku z hoře a rozčilení (ἀναβρυχησάμενος κλάων 
καὶ ἀγανακτῶν), že nebylo mezi přítomnými nikoho, komu by 
nebylo pukalo srdce (κατέκλασε), kromě samého Sókrata“ (117d). 
Právě vylíčením rozdílu mezi rozpoložením Sókrata a jeho spolu-
besedníků naznačuje Platón, kdo je kdo. Zatímco Apollodóros se 
jen tak jmenuje, Sókratés jakýmsi Apollónovým darem opravdu 
je: „(…) jevil se mi tak šťastným i svým chováním i svými řečmi, 
jak nebojácně a důstojně umíral, že mi napadlo, že ani když jde do 
sídla Hádova, nejde tam bez božího řízení, nýbrž že i tam se jemu 
dobře povede, jako snad nikomu jinému.“ (58e) Nikoli tedy svý-
mi řečmi, nýbrž svým rozpoložením a atmosférou, kterou dovedl 
svými řečmi vytvořit, přesvědčil Sókratés Faidóna.

4. Echekratés: A což Aristippos a Kleombrotos, ti tam byli?  
Faidón: Nikoli. (59c)

Není pochyb o tom, že mnozí, o nichž Faidón říká, že byli 
Sókratově smrti přítomni, byli nějak filosoficky významní, ať už 
jako Sókratovi či Platónovi přátelé, nebo jako zakladatelé filo-
sofických škol. Zvláštní důraz pak kladou komentátoři na to, že 
dialog se odehrává ve Fliúntu, vyhlášeném středisku pythago-
reismu, a že Simmias a Kebes, kteří se Sókratem rozmlouvají, 
jsou literárně dosvědčení pythagorejci. Přítomná – a rozruše-
ná – je tedy filosofická elita. Jen Platón byl, jak už jsme viděli, 
nemocen. Výslovně postrádáni jsou ještě dva cizinci, Aristippos 
a Kleombrotos, z nichž první založil po Sókratově smrti školu 

vají μανικός, „blouznivý horlivec“, protože kromě Sókrata, kterého nezřízeně 
zbožňoval, považoval všechny lidi včetně sebe za ubohé a neustále se na ně ve 
svých řečech sápal.
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hédonickou, druhý se podle Kallimacha usmrtil, když si přečetl 
Platónův spis O duši. Chyběli tedy oba extrémisté.

5. Faidón: (…) scházeli jsme se ráno v soudní místnosti, ve 
které se konal také jeho soud; byla totiž blízko vězení. (59d)

Pozornost dále upoutává poznámka, že Sókratovi přátelé se 
scházeli každé ráno před otevřením vězení v soudní síni, kde 
byl Sókratés odsouzen. Zdůvodnění, že to bylo odtamtud do vě-
zení blízko, je sice logické, ale přesto nám nedovoluje tuto po-
známku přejít bez povšimnutí. Kdyby ta věc byla samozřejmostí, 
nebylo by třeba ji zmiňovat, a pak ji dodatečně jakoby zastírat 
logickým zdůvodněním. Tím se dá oklamat jen povrchní čtenář. 
My však chceme být tentokrát pozorní. A tento podivně působí-
cí detail není jediný. Nemyslíme si však, že by v těchto případech 
šlo o Platónovu neobratnost nebo o jeho snahu navodit atmo-
sféru bezprostřednosti Faidónova vyprávění, asi v tom smyslu, 
že když se člověk snaží podrobně vyprávět něco, co už se stalo 
před časem a co si musí vybavovat z mysli s jistým úsilím, zmi-
ňuje občas nedůležité detaily, jako by měly nějakou důležitost, 
a pak je odsouvá stranou jako samozřejmosti. Spolu s psychoa-
nalytiky a ostatními hermeneutiky se domníváme, že takové de-
taily vždy nějaký význam mají a že je naším úkolem, abychom se 
jej pokusili stanovit. V tomto případě je to snadné. Tak jako při 
soudu se Sókratés obhajoval před obcí, obhajuje se nyní, jak sám 
zanedlouho zdůrazní (63b), před svými přáteli filosofy. Občané 
athénští jeho obhajobě nerozuměli. Budou jí rozumět jeho žáci?

6. Řekli jsme si tedy vespolek, že musíme přijíti co nejčasněji 
na obvyklé místo. (59e)

Podobným detailem je zmínka o tom, že Sókratovi přátelé se 
scházeli vždy časně ráno a že toho dne večer, kdy se vrátila Apol-
lónova loď z Délu, si mezi sebou ještě výslovně vzkázali, že se 
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sejdou obzvláště brzy, patrně proto, aby nepřišli ani o jediný 
okamžik rozkoše z pobytu se Sókratem. Kupodivu je předstih-
li státní úředníci a Sókratova žena Xanthippa s dítětem. Máme 
se tedy domnívat, že byli nějakým zvláštním způsobem zpoz-
dilí? Asi ano, protože jak se lišili svým chováním a rozpolože-
ním od ženského způsobu Xanthippy, která byla právě tak jako 
oni nešťastná, že nadešel Sókratův poslední den, a kterou nechal 
Sókratés odvést domů (καὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ 
Κρίτωνος βοῶσάν τε καὶ κοπτομένην, 60a), aby je svým bědo-
váním (ἀνευφήμησε, 60a) nerušila? A znovu si vzpomeneme na 
zmínku o Platónově nepřítomnosti. Mohl by bez dalšího sply-
nout s touto družinou filosofických plaček?

7. (…) ale Sókratés si sedl na lůžko, skrčil nohu, potřel si ji 
rukou a přitom řekl: Jak divné je, mužové, podle všeho to, co 
lidé nazývají příjemným (…) (60b)

Ale to už se na scéně objevuje sám Sókratés. A když už jsme 
mluvili o náladách, musíme konstatovat, že nálada našeho textu 
se od řádku 60b1 citelně proměnila. Scéna je najednou nasví-
cena jakýmsi ostrým světlem věcnosti, a to přesto, že se znovu 
jedná o pocity. Tentokrát jsou to však pocity Sókratovy, kterému 
se právě ulevilo, protože mu sňali z nohou těsná pouta. A místo 
aby se z toho prostě radoval, když už je to taková úleva, začne 
to hned rozebírat. A jen co se objevil, hned se nám zase poně-
kud skryje, a to za lidového mudrce a vtipálka, skladatele zvíře-
cích bajek, slavného Ezopa. Před zraky udivených návštěvníků, 
kteří se ještě nevzpamatovali ze srdceryvné scény s Xanthippou, 
skicuje Sókratés bajku o tom, jak bůh chtěl usmířit navzájem 
pocit nelibého a pocit příjemného, které se nikdy nechtějí vy-
skytovat u člověka zároveň, a proto je spojil hlavami jako siam-
ská dvojčata, takže komu se dostane jednoho, nevyhne se poslé-
ze druhému. Domníváme se, že v této krátké bajce shrnul Platón 
celý obsah dialogu. Příjemné a nelibé se jakoby podobá životu 
a smrti, nemohou se vyskytovat zároveň, a kdo má jedno, musí 
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brát nakonec i druhé. Ale i hlavní důkaz nesmrtelnosti je tu 
předznamenán. Jde v něm přece o to, zda „z opačné věci vzniká 
opačná věc“, či zda „opačná věc se nikdy nemůže stát opačnou 
sama sobě“ (τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο ἐκ τοῦ ἐναντίου πράγματος 
τὸ ἐναντίον πρᾶγμα γίγνεσθαι, νῦν δέ, ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον 
ἑαυτῷ ἐναντίον οὐκ ἄν ποτε γένοιτο 103b).

Za povšimnutí stojí, že v jedné sbírce ezopských bajek je na 
prvním místě uvedena tato:

O dobrech a zlech
Dobra byla utiskována zly, protože zla byla mocnější. Uprchla 
tedy dobra do nebe. Tam se tázala Dia, jak by mohla být s lid-
mi. Zeus jim řekl, že nemají chodit k lidem všechna najednou, 
ale jedno po druhém. Proto jsou zla u lidí téměř nepřetržitě, 
neboť je jich mnoho, zatímco dobra zřídka, protože přicházejí 
z nebe. Téměř nikdo tedy není obšťastňován dobry, zla však 
navštěvují každého denně. 108

Možná, že Sókratés, stejně jako všichni ostatní, tuto bajku znal 
a chtěl ji optimisticky vylepšit. Anebo Ezop, ten neznámý a ča-
sově neurčitelný mudrc, Sókratův optimismus nesdílel a chtěl 
jej touto bajkou odmítnout. Ale ať je tomu jakkoli, jedno je mi 
divné: aesopologie zná Platónova Faidóna; zdá se však, že plato-
nologie neví nic o Ezopovi. Alespoň zatím jsem v komentářích 
k Faidónovi nic o Ezopovi nenašel. A myslím, že jsem používal 
dobré pomocníky.

Ale zpátky k Sókratovi. Ezopský závoj ještě neodloží. Vždyť 
se o  něm proslýchá, že ve vězení „zveršovat bajky Aisópovy 
a složil zpěv na Apollóna“ (60d). Všechny zajímá, proč to Sókra-
tés dělá, když se tomu nikdy v životě nevěnoval. Nás však musí 
zajímat, proč to zde Platón píše.
 Sókratova odpověď je zjevně ironická. Zpytoval ve vězení své 
svědomí a uvědomil si, že možná špatně pochopil, jaký příkaz 

108 Esope. Fables, Text établi et trad. par Émile Chambry. Paris, Les Belles 
Lettres 1927, Collection G. Budé.
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mu bůh v životě tak často posílal prostřednictvím snů. Není totiž 
snadné správně pochopit, co bůh žádá. Už z Hérakleita víme, jak 
je to s Apollónem: οὔτε λέγει, οὔτε κρύπτει, ἀλλὰ σημάινει – ani 
nevysvětluje, ani nezastírá, nýbrž naznačuje. 109 A je na tobě, jak 
to pochopíš, jak se zařídíš ve své konkrétní situaci: γνῶθι σαυτόν, 
poznej sám sebe, je napsáno na Apollónově chrámu v Delfách. 
„Dej si pozor, jak na tom jsi“, mohli bychom přeložit. To však není 
snadné. Lidská zpozdilost je veliká, a proto je to s lidmi až příliš 
často tak, že sami sobě nerozumějí a za správné v dané situaci 
považují něco, co jen bezmyšlenkovitě převzali od jiných a z jiné 
situace, nebo co považují za správné, protože jim to prostě působí 
libost.
 I Sókratovy sny mají tento nejednoznačný charakter. Přicháze-
jí k němu a postávají u jeho hlavy v různých podobách, ale Sókra-
tés chápe, že jde o jeden a týž sen (τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον, (…) ἄλλοτ’ 
ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, 60e), protože mu říká stále totéž: „dě-
lej múzické dílo“ (μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου, 60e). I zabýval se 
Sókratés filosofií, domnívaje se, že právě to je „největší múzické 
umění“ (ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης μουσικῆς, 61a), a že 
tedy tím bohu nejlépe vyhoví. Nyní však, když byl o svátcích to-
hoto boha odsouzen k smrti, zdá se mu, že možná sice šlo o stále 
stejný sen, ale že říkal něco jiného, že chtěl, aby se Sókratés věnoval 
„múzickému umění v obyčejném smyslu“ (τὴν δημώδη μουσικὴν 
ποιεῖν, 61a). A jakkoli to pořád vypadá jako legrace, jde najednou 
o něco velmi vážného. Ve hře je zde totiž Sókratova identita. Co 
když byl po celý život někým jiným, než měl být. Γένοι οἷος ἐσσὶ 
μαθών – „Staň se, kým jsi, ale tak, aby sis toho byl vědom“ – říká 
přece Pindaros 110 jako obměnu delfského „Poznej sebe“. Nyní tedy, 
když bůh zabránil tomu, aby poprava byla provedena ihned po 
rozsudku (καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με ἀποθνῄσκειν, 61a), 
a dal Sókratovi ještě tolik volného času, chce se Sókratés na po-
slední chvíli pojistit pro všechny případy a mít před bohem jakési 

109 Diels/Kranz, Herakleitos, zl. 93.
110 Pindaros, Pythia, 2, 72; citováno podle: W. F. Otto, Theophania. Hamburg, 
Rohwolt 1956, s. 96.
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alibi: „je totiž jistější neodejíti, dokud bych neupokojil své svědomí 
složením básní, poslechna toho snu“ (ἀσφαλέστερον γὰρ εἶναι μὴ 
ἀπιέναι πρὶν ἀφοσιώσασθαι ποιήσαντα ποιήματα πιθόμενον τῷ 
ἐνυπνίῳ, 61ab).

A aby ti, kdo jsou toho schopni, pochopili, že opravdu šaš-
kuje a dělá si z bezduchého dodržování starých kultů legraci, vy-
světluje Sókratés, proč si vybral právě Ezopa: „básník má, chce-li 
být básníkem, skládati vypravování vymyšlená, a ne vzatá ze 
skutečnosti, a protože jsem sám nedovedl vymýšleti vypravo-
vání, proto jsem se dal do bájí Aisópových, které jsem měl v pa-
měti (…)“ (61b). Že by ubohý Sókratés, který jinde u Platóna tak 
vehementně horuje proti takovémuto neodpovědnému, lživému 
působení básníků, musel přijít před smrtí takříkajíc ke křížku?

Jak je možné, že si komentátoři vesměs tohoto Sókratova 
vstupního přestrojení za vtipálka Ezopa vůbec nevšímají? Že by 
jim Ezopova úroveň připadala příliš nízká a Platónovo rétorické 
užití této figury že by považovali za Platónovo odvedení jakési 
„povinné“ daně zavedené zvyklosti, že Sókratés užívá ve svém 
vystupování ironie?

Podívejme se na Ezopa blíže. Sókratés zná jeho bajky zpa-
měti. Každý je totiž zná již od dětství. Je určitě pozoruhodné, 
že když Platón v Ústavě skicuje reformu výchovy dětí, kritizuje 
sice dětské pohádky, ale o všeobecně známém Ezopovi se vů-
bec nezmiňuje, přestože jeho bajky určitě patřily k základnímu 
repertoáru vychovatelů. Toto postavení si patrně podržely po 
celý hellénismus, během doby římské, po celý středověk a téměř 
až do dnešního dne. 111 Ezop, který podle Diogena Laertského 
dosáhl mužného věku okolo 52. olympiády (tj. 570 př. Kr.), ale 
o kterém jinak nevíme nic jistého, byl tedy v Platónově době už 
téměř dvě stě let sběrnou postavou mudrce, s jehož jménem se 
pojí krátké alegorické příběhy zvířat, v nichž je uložena prak-
tická moudrost patrně nejen Řeků, ale celého předchozího kul-
turního světa, Platón by řekl i barbarů, od nichž, jak z Platóna 

111 Srv. např. Curtius, E. R., Evropská literatura a latinský středověk, přel. 
J. Pelán, J. Stromšík a I. Zachová, Praha, Triáda 1998, s. 60 n.
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známo, Řekové leccos rozumného převzali. O velkém úspěchu 
Ezopových bajek svědčí to, že už od klasické řecké doby se tra-
dují nejen zápisy souborů bajek, ale i Aisópův bájný životopis, 
patrně nejstarší fiktivní životopisný román. Nejstarší dochované 
rukopisné redakce tohoto textu jsou dvě řecké a jedna latinská 
asi z 10. stol. po Kr., které odkazují na společný pramen z 1. stol. 
po Kr. 112 Do češtiny byly bajky překládány již v 15. století. Nej-
starší zachovaný překlad pořídil z řečtiny Jan Akron Albín v po-
lovině století šestnáctého. 113

Platón, Sókratés a jistě i jeho společníci tento bájný Aisópův 
životopis znali a nemohli nevědět, jak tento nevzhledný (jako 
Sókratés) a původně koktavý, či dokonce němý otrok z ostrova 
Samu, který se stal postupně úspěšným rádcem nejmocnějších 
panovníků své doby (perského Kroisa a – jak se v řeckém textu 
praví – babylonského Lykúrga), nakonec zahynul.

Poté co ve službách Lycerových, jak Lykúrga česky nazývá 
Jan Akron Albín, zvítězil i nad moudrostí egyptského faraona 
Nektenaba, a získal tím pro Babylon mírovou cestou nesmírné 
množství peněz, postavil Lycerus k jeho cti a slávě zlatý sloup. 
Tu se Aisópovi zachtělo podívat se na stará kolena ještě jednou 
do Řecka. A kam jinam by zamířil věhlasný mudrc než do centra 
apollinské vzdělanosti, do Delf. Všude po cestě mu vzdávali po-
cty a jeho věhlas se rozmnožoval. I v Delfách za ním šly zástupy, 
aby ho mohly poslouchat. Představitelé obce, tedy patrně Apol-
lónovi kněží, mu však žádné pocty neprokázali. A tu se moudrý 
Ezop, který to po celý život s mocnými tohoto světa tak dobře 
uměl, neudržel a řekl jim:

Vy muži z města Delfu podobní jste dřevu, kteréž z moře na 
břeh vyvrženo bývá, poněvadž, když daleko jest, zdá se veliké 
býti [τι ἄξιον εἶναι – zdá se, že za něco stojí], a když se přiblíží, 

112 Srv. Perry, B. E., Aesopica, Urbana, University of Illinois Press 1964.
113 Jan Akron Albín, Ezopa Mudrce život s Fabulemi a nebo s Básněmi jeho, 
Prostějov 1557. Kritická reedice: A. Truhlář, Ezopovy Jana Albína Fabule 
a Brantovy rozprávky, Praha, Česká akademie věd 1901, Památky řeči a litera-
tury české, řada II, číslo 3.
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na oko se vidí, že malé jest [μηδενὸς λόγου ἄξιον εἶναι – ne-
stojí vůbec za řeč]: tak já, když jsem daleko od vašeho města 
byl, domníval jsem se, že byste vy nejrozumnější a nejmoudřejší 
byli, ale blíže přijev, poznávám, že jste ze všech nejnezpůsob-
nější a nejnetrefnější. 114

V postavě Ezopa se tedy ohlašuje jednak silný a explicitní odpor 
proti upadlému bezmyšlenkovitému dodržování starých tradic, 
jednak agonální motiv, který známe z postavy Sókratovy: podívej-
me se, jak moudří jsou ti, co se vydávají za moudré! A bájný živo-
topis pokračuje a – jako každý pořádný životopis − končí smrtí:

Slyšíce pak to muži z města Delfu, řekli sami mezi sebou: Tento 
v jiných městech mnoho lidu po sobě potáhl, a svým pomlouvá-
ním mohl by naší slávy a cti umenšiti aneb zhola nám všechnu 
odníti, leč my jí brániti budem. A tak vešli v radu, kterak by ho 
ze světa svésti mohli, jakožto neužitečného buřiče a kostelův 
vylamovatele. A nesmějíce ho zřejmě pro lid zahladiti, navedli 
služebníka Ezopova, když by páně věci svazoval a pryč táhnouti 
se strojil, aby oni, vezmouce koflík zlatý v chrámě Apollonově, 
tajně jej zavázali do tlumoku jeho; že Ezop nic nevěděl o té 
lsti, kterouž oni složili byli o něm. A když do Focydy přišel, po-
spíchali za ním z Delfu, honíce ho, a jali ho s velikým křikem. 
A když se Ezop ptal, proč by ho jímali, oni křičeli: Nešlechetný 
zločinče, proč jsi chrám Apollonův tak hanebně vzebral? 115

A jak už to v takových případech v civilizovaných krajích bývá, 
jednohlasně ho odsoudili ve veřejném procesu k smrti. Za sva-
tokrádež bylo tradičním trestem svržení ze skály do propasti. Až 
potud je tedy paralela se Sókratem jasná. Teď ale přijdou rozdíly. 
V lidovém vyprávění se samozřejmě nejedná o platónského fi-
losofa s individuální nesmrtelnou duší, ale že jde o paralelu, je, 

114 Tamtéž, s. 47. V tomto a dalších citátech modernizuji pro snadnější čtení 
oproti originálu pravopis.
115 Tamtéž.
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myslím, vidět i nadále. V bajce o žábě a myši, kterou vypravuje 
před procesem, naznačuje Ezop svým nepřátelům, že má mocné 
mstitele. Sám pak je ze svého osudu nešťasten:

A již k v žaláři sedícímu přišel jeden k němu, s nímž prve zná-
most měl, jméno jemu bylo Demas. Ten vida ho zarmouceného, 
řekl k němu: Proč se tak velmi rmoutíš? Buď dobré mysli a měj 
dobrou naději, sám se těše. 116

A pomohl Ezopovi uprchnout a ukrýt se v chrámě Apollónově. 
Kněží však nedbali práva chrámového azylu, a aniž se Apollóna 
zeptali, vysápali Ezopa z chrámu a vedli ho na popraviště.
 Nepřipomíná tato epizoda přece jen trochu odklad Sókrato-
vy popravy, způsobený apollinským svátkem, a úsilí Sókratových 
přátel podplatit strážce a dopomoci mu k útěku? Sókrates ovšem 
nepotřebuje, aby tyto směšné pokusy o záchranu za něj zhatil bůh. 
Filosof už bere některé božské funkce do vlastních rukou.

Zároveň ale vidíme, jak Apollón zachází se svými zasvěcenci. 
Nic moc nevysvětluje, zato však mnohé naznačuje. Především 
neopomene důrazně naznačit, že lidé jsou smrtelní. I Apollónův 
zasvěcenec, velký mudrc, je usmrcen. Zároveň je však použit 
k odhalení kvality tradičních božích úředníků, delfských kněží, 
resp. odhaluje bláhovost, s jakou se lidé, ba i vzdělanci domní-
vají, že se člověk může ve svém jednání opřít o něco pevného, 
ať už jsou to náboženské kulty a rity, anebo třeba ideje či školní 
poučky, neřkuli zákonitosti dějin, a že mu toto spolehnutí se 
na takovou oporu umožní vést dobrý život, aniž by o něj musel 
s největším vynaložením rozumu a soudnosti pečovat, tedy ni-
koli jen život mít, jíst a pít, nýbrž také jej v silném smyslu slova 
vést. V bajce o bláznivém děvčeti, kterou svým katům Ezop vy-
pravuje těsně předtím, než ho svrhnou do propasti, se v překladu 
Jana Akrona Albína praví: 117

116 Tamtéž, s. 48.
117 Tamtéž, s. 49–50. Pro čtenáře, kterým by dělalo potíže prokousat se do-
bovým pravopisem, přikládám moderní přepis textu: „Vida pak Ezop smrt již 
sobě nastávati, řekl: Vy zlobiví a ukrutní lidé, poněvadž vašeho předsevzetí 
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Nezbývá než v primitivním, poněkud zvrhlém chasníkovi 
vidět delfské kněze, v bláznivé děvečce pak ty, kteří chodili do 
Delf pro moudrost. Přicházeli mnoho rozumu nemajíce a od-
cházeli s orákulem, pozbyvše rozumu úplně.

To tedy bylo to druhé, co chtěl bůh naznačit. Je tu však 
možná ještě něco třetího, co je v  tom dvojím jaksi obsaženo 
a o co jde Platónovi podle mého názoru ve všech jeho dialozích, 
o čemž však ví, že to nelze v explicitní formě zachytit a předat, 
jak dosvědčuje známá pasáž z jeho Sedmého dopisu. A to je právě 
ona lidská rozumnost, o níž a jíž mluví jak ezopská bajka, tak 
žertovné sókratovské besedování, ona fronésis, rozumná lidská 
soudnost, která umožňuje člověku vést dobrý život právě proto, 
že ho činí schopným pohlédnout tváří v tvář smrti, a tím ji pře-
moci. A právě tato bazální rozumnost, na níž se teprve mohou 
rozvíjet veškeré další lidské dovednosti a znalosti, je zároveň 
onou lidskou nesmrtelností, kterou před zraky užaslých filosofů 

změniti radou svou nemohu, ještě vás prosím, abyste tuto mou báseň oprav-
du slyšeli a k srdci ji připustili. Žena jedna měla dceru pannu, a to bláznovou. 
Ta s velikým náboženstvím Boha prosila, aby její dceři rozum vlíti ráčil. Když 
pak to často a zřetedlně činila a na Bohu toho žádala, porozuměvši ta blázni-
vá panna těm slovům od mateře, zapamatovala je. Po několika pak dnech šla 
s mateří do dvora a stojíc za dvorem u zadních dveří, uhlédavši jedno sedlské 
pachole, že chce na oslici vsednouti, řekla jemu: ‚Pacholíčku, co že to děláš?‘ 
A on řekl: ‚Chci do té oslice rozum vlíti.‘ A ihned ta bláznivá panna, vzpome-
nuvši na slova mateřina, řekla: ‚Mnedle, pacholíčku, vlej jej ve mne také, a toho 
darmo neučiníš, neboť máti má tobě velice bude děkovati a přesto ještě ti to 
dobře zaplatí.‘ Ten sedlák nechav oslice, nuž se on na pannu, aby v ní rozum 
vlil. A jsouc již porušena, s radostí k mateři běžela, řkouc k ní: ‚Matko, raduj 
se, neb skrze tvou modlitbu rozum jsem přijala.‘ Máti řekla: ‚Ó má milá dcero, 
což Bůh mou modlitbu vyslyšel?‘ ‚A jak jinak,‘ řekla bláznivá dcera. ‚Mládenec 
jeden měl obdélný roubíček se dvěma přivěšenými žalůdky, těmi mi do života 
jej vždy vpichoval, a tak chvíli dobrou dělal, a mně dosti chutno i libo bylo, 
takže jsem znamenitě ucítila rozum a smysl do mě býti vlitý.‘ Tu řekla máti 
k ní: ‚Ach, běda mně, dcero, měla-lis kdy prve který smysl neb rozum, již jsi jej 
nyní naprosto potratila.‘ Tak i vám se přihodí, měšťané z Delf, že, měli-li jste 
prve kdy jakous moudrost, když se domníváte, že skrze mne nevinného něco 
sobě užitečného způsobíte, však potratíte chválu vaši a získáte sobě věčné ne-
přátele a hněv.“
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objevuje Sókratés v našem dialogu. Žádná preexistence a post-
existence, nýbrž jak říká Hérakleitos v mém vlastním, poněkud 
netradičním překladu:

Smrtelníci jsou nesmrtelní, nesmrtelnými jsou však jen jakož-
to smrtelní: žití těchto nesmrtelných je bytí k smrti, ale život, 
v němž umírají, je životem nesmrtelných. 118

8. Ale vraťme se k Platónovu Sókratovi. Úvodní narážka na Ezo-
pa osvětluje scénu dialogu a určuje základní Sókratovu naladě-
nost, a to ani ne tak pokud jde o samu smrt, jako spíše pokud jde 
o rozhovor s družinou přátel. Jak už jsme zmínili, stylizuje Pla-
tón Sókratův další výklad o nesmrtelnosti duše jako jeho dru-
hou apologii: „(…) chci se pokusit přesvědčivěji se před vámi 
obhájiti, než jsem udělal před svými soudci.“ (63b) Nepřipouští 
však aisópské prooimion možnost, že i to, co bude následovat, 
je jakási rafinovaná ezopská bajka? Z Papeho slovníku se do-
vídáme, že vyprávění žertovných bajek s vážným obsahem při 
vážné příležitosti soudu bylo v Platónově době něčím přísloveč-
ným. 119 Domnívám se, že bude třeba brát tuto legraci smrtelně 
vážně. Pokusíme se však vidět tuto vážnost jinde, než kde ji vi-
děli Sókratovi spolubesedníci.

Se zmínkou o Ezopovi přichází v našem dialogu Kebés, tlu-
močící údiv nepřítomného filosofujícího básníka Euéna, který 
začal mít patrně obavy, aby ho Sókratés svými básněmi na stará 
kolena nepředstihl. Celá Sókratova pasáž o Ezopovi je vlastně 
vzkaz, vysvětlující Euénovi, že takové obavy nejsou na místě. Na 

118 ἀθάνατοι θνητοί, θνητοί ἀθάνατοι, ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ 
ἐκείνων βίον τεθνεῶτες, in: H. Diels – W. Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, 
Berlin, Weidmann 1951, Herakleitos, B 62. Viz též Jak jsme my smrtelníci ne-
smrtelní?, str. 54 tohoto svazku.
119 Pape, W., Wörterbuch der griechischen Eigennamen, Braunschweig, Fried-
rich Vieweg 1863–1870, s. 41: Sprichwort wurde Αἰσώπου τι γέλοιον, von de-
nen, welche Fabeln vor Gericht vorbrachten [O těch, kdo před soudem citovali 
bajky, se říkalo, že používají Aisópú ti geloion, Ezopovy žerty.] Doloženo in: 
Aristophanes, Vespae, 566, Prov. app. 1, 11, Hesych.
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závěr vzkazu však přichází bomba, drasticky navozující vlastní 
téma dialogu:

Nuže tohle pověz, Kebéte, Euénovi a že ho vzkazuji pozdravo-
vat, a bude-li mít rozum, aby pospíšil co nejdříve za mnou. Já 
odejdu, jak se podobá, ještě dnes, neboť tak poroučejí Athéňané. 
(61b/c)

A vzápětí se z textu dovídáme, jací jsou to podle Sókrata filo-
sofové, ten Kebés a Simmias, kteří zde reprezentují výkvět sou-
časných pythagorejců, o ostatních přítomných ani nemluvě. 
Sókratovu vzkazu se totiž velmi diví, nerozumějí mu a nepřed-
pokládají, že by mu rozuměl Euénos. Tomu se ale zase velmi diví 
Sókratés, protože přece „každý, kdo je hodným způsobem účas-
ten této věci“ (61c), totiž filosofie, bude Sókrata následovat, bude 
mu rozumět. Když Sókratés vidí, s kým mluví, totiž s nehodný-
mi, kteří neprošli tímto vstupním filosofickým testem, bez mrk-
nutí oka přizpůsobuje další rozhovor jejich úrovni. Nebude váž-
ně zkoumat protimluv obsažený v kombinaci vzkazu následovat 
Sókrata se zákazem sáhnout si na život, kterému by samozřejmě 
také rozuměli, kdyby byli pořádní filosofové, totiž kdyby měli 
rozum, ἂν σωφρονοί, nýbrž začne vyprávět Αἰσώπου τι γέλοιον, 120 
pohádky o tom, jak na tomto světě otročíme moudrým a dob-
rým bohům a po smrti přijdeme k bohům, kteří jsou, řekli by-
chom neopatrně, ještě lepší. Sókratés ovšem opatrně říká: παρὰ 
θεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαθοὺς „k bohům, pánům naprosto dob-
rým“ (63c). Nelze patrně stupňovat dobrost, mluvíme-li o bo-
zích. A je zajisté otázka, co to děláme, když stupňujeme dobrost 
v běžné řeči. Ale to nechme na jindy.

Zde se ještě zastavme u poznámky, která hned následuje: 
„(…) to je, dobře vězte, něco, co bych jistě tvrdil, jestliže bych vů-
bec tvrdil něco z takových věcí“ (63c, kurziva ICH). Tedy vskutku, 
jsou to pohádky. Ale vždyť Kebés je má tak rád. Vždyť si to na 
Sókratovi přímo vyprosil (62d/e) a Sókratés mu laskavě vyhoví, 

120 „Ezopovy žerty“ − srv. předchozí poznámku.
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neodpustí si však naznačit čtenáři, co si o tom myslí: „Když to 
uslyšel Sókratés, zdálo se mi, že má radost z Kebétovy horlivosti, 
a pohlédnuv na nás pravil: Ten Kebés pořád slídí po nějakých 
výkladech a naprosto nechce věřit tomu, co kdo řekne.“ (62/63) 
A tu začne žadonit i Simmias a scéna se proměňuje v ezopský 
soudní tribunál. Sókratés se bude hájit ezopskými bajkami před 
tribunálem, který, zdá se, ani těmto bajkám nebude dost dobře 
rozumět. Ale v jaké vlastně věci se bude hájit? V čem bude pa-
ralela s první apologií a s obžalobou na skutečném athénském 
soudu?

Srovnáme-li příslušná místa ve Faidónu a v Apologii a ne-
cháme-li se vést doslovným zněním, bude se zdát, že zde paralela 
není.

V Apologii je žaloba formulována takto:
1) „(…) jest jakýsi Sókratés, mudrc, který hloubá o zjevech 

nebeských a který má prozkoumáno všechno pod zemí a který 
slabší důvody činí silnějšími.“ (Apol. 18b/c)

2) „Sókratés je vinen tím, že kazí mládež a že nevěří v bohy, 
ve které věří obec, nýbrž v jiná, nová daimonia.“ (24b/c)

Ve Faidónu je pak Sókratova teze tato: „(…) mám dobrou 
naději, že jest něco pro ty, kdo skončí tento život, a že to je, jak 
se také již odedávna vypravuje, mnohem lepší pro lidi dobré 
nežli pro zlé.“ (63c)

V  obou případech je ovšem třeba přihlédnout k  širšímu 
kontextu. Ve druhém přiblížení tedy už styčná místa najdeme. 
I v Apologii je mnohokrát řeč o tom, zda je třeba se bát smrti, 
a i tam si Sókratés vždy odpovídá záporně. Zdůvodňuje to jed-
nak tím, že je důležitější být dobrý, jednak tím, že o smrti nic 
nevíme. Spojeno dohromady to vypadá takto:

Já se, občané, právě tím a po té stránce snad liším od většiny 
lidí, a jestliže jsem snad o něco moudřejší než někdo jiný, je to 
podle mého soudu tím, že když dobře nevím o posmrtných vě-
cech, také si myslím, že nevím; že však křivdit a neposlouchat 
lepšího, i boha i člověka, je zlé a ošklivé, to vím. Tedy těch zlých 
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věcí, o kterých vím, že jsou zlé, se budu vždycky více bát a stříci 
nežli těch, o kterých nevím, zdali snad nejsou dobré. (29b)

Pokud hledáme v Apologii o smrti něco pozitivního, najdeme 
toto:

Smrt je totiž jedno z dvojího; buď je to jako nebytí a mrtvý 
nemá o ničem žádného pocitu, nebo je to, podle toho, co se vy-
pravuje, pro duši jakýsi přechod a přestěhování z tohoto místa 
na jiné místo. (40c)

Jak v Apologii, tak ve Faidónu se tedy objevuje skoro stejná for-
mulace toho, co Sókratés tvrdí o posmrtném životě: vím jen to, 
co se odedávna vypráví; a jako takovéto vyprávění se mu to zdá 
přijatelné, vzbuzuje to dobrou naději. Ale to, co chce Sókratés 
obhajovat, není toto starodávné vyprávění, tomu přece většina 
lidí, až na pár zaslepených zpupných rozumářů tak či onak věří. 
Sókratés má obhajovat tam i tady sebe, má vydat počet z toho, 
co celý život dělal, a to právě tváří v tvář smrti. A i lidové vyprá-
vění, nejen soudci obojího druhu, občanští a filosofičtí, chtějí 
vědět, zda to bylo dobré.

Zdá se ovšem, že ve Faidónu jsou Sókratova tvrzení o věcech 
posmrtných jiná, silnější než v Apologii. Pokračujme tedy v četbě 
Faidóna.

Simmias ještě jednou zapřísahá Sókrata, aby jim svůj postoj 
ke smrti vysvětlil, odvolávaje se na elementární lidskou solida-
ritu: „Vždyť i nám, jak se mi zdá, náleží společenství v tomto 
dobru (…)“ (63d). Všichni jsme přece smrtelní, a když říkáš, že 
je to dobro, tak si to nenech pro sebe.

V dramatické vsuvce varuje na tomto místě Kritón Sókrata, 
že když bude moc mluvit a rozohňovat se, bude vypitý jed po-
malu působit, což jaksi zvětší nepříjemnost umírání. Ale Sókra-
tés se nenechá odradit: budu pít i  třikrát, bude-li třeba (63e). 
A rozohněn malicherností Kritonova varování, formuluje svou 
tezi ostřeji:
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(…) muž, který vskutku strávil svůj život ve filosofii, podle mého 
zdání vším právem se nebojí, když má zemříti, a je pln dobré 
naděje, že se mu, až zemře, dostane na onom světě největšího 
dobra. (63/64)

Tedy vskutku, je třeba obhajovat, že život strávený ve filosofii, 
tedy i život Sókratův, je dobrý. Předmět obhajoby je tedy ve Fai-
dónu i v Apologii týž.

A opět se ukazuje, že spolubesedníci zdaleka nestačí na to, co 
má Sókratés na mysli. Vskutku (τῷ ὄντι) se zabývat filosofií zna-
mená totiž podle Sókrata nezabývat se „ničím jiným než umírá-
ním a smrtí“, οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνῄσκειν 
τε καὶ τεθνάναι (64a).

Simmias je touto formulací tak překvapen, že navzdory 
smrtelně vážné situaci vyprskne v smích: To tedy mají ti soudci 
pravdu, když říkají, že si filosofové zasluhují smrt. (64b) − To, 
co zde Sókratés odpovídá, je vlastní formulace jak Sókratova 
dialektického programu pro zbytek dialogu, tedy pro zbytek ži-
vota, tak programu pro filosofii vůbec: „(…) v jakém smyslu jsou 
opravdoví filosofové ztraceni pro život a v jakém smyslu zaslu-
hují smrti a  jaké smrti“ (64b/c, kurziva ICH). Zestručníme-li 
a vyabstrahujeme-li, jak nejvíc možno, jde filosofii − a dodejme 
hned, že všem lidem vůbec – o  to, „v  jakém smyslu?“, „jak?“. 
Na co se ptáme otázkou „jak“? Jistěže na nesčetně mnoho ob-
sahově různých věcí, a  je tomu tak i v právě citované pasáži. 
Co však všechny tyto věcné obsahy předpokládaných odpovědí 
překračuje a o co při otázce „jak“ ve vlastním smyslu jde, je to, 
co míníme, když odpovídáme: dobře. To nejdůležitější, a Platón 
občas říká to největší, co chceme vědět (τὸ μέγιστον μάθημα, 
Resp. VI, 505b), je právě toto: jak? − dobře!

V prvním rozběhu dialektického zkoumání však ve Faidónu 
nepůjde o toto, nýbrž nejprve o něco jiného. Především se ujis-
tíme, že se stále nacházíme v rovině lidového (δημώδη) vyprá-
vění. Opakuje se tu totiž téměř doslova vymezení toho, co je 
smrt, které bylo v Apologii. Zde: „odloučení duše od těla“ (64c); 
tam: „podle toho, co se vypravuje, je to pro duši jakýsi přechod 
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a přestěhování z tohoto místa na jiné místo.“ (Apol. 40c). A po 
tomto ujištění, tedy s  tímto předznamenáním, si zopakujeme 
něco z tradičních, řekněme, pythagorejských charakteristik fi-
losofa: nebaví ho jíst a pít, nevěnuje se rozkoším, nedbá o oděv, 
chodí jako mrtev, jako duše bez těla (64d/65a). Tělo je totiž pře-
kážkou nabývání moudrosti.

Ale jaká je to moudrost? Je to už zkoumání onoho „jak – 
dobře“? Zdá se, že ne. A to přesto, že se zde tato moudrost na-
zývá fronésis (τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτῆσιν, 
65a). Je totiž jakýmsi naším hermeneutickým východiskem zís-
kaným četbou ostatních Platónových dialogů, že právě onomu 
„jak – dobře“ terminologicky odpovídá fronésis, něco jako nejzá-
kladnější lidská rozumnost, která člověka vyznačuje a leží hlou-
běji než jakékoli rozlišení na moudrost praktickou, technickou 
a teoretickou. Fronésis či sofrosyné veškeré poznání předchází 
a zakládá, transcenduje, a v tomto smyslu je právě tím, čím je 
člověk v dotyku s oním podivuhodně transcendentním „dob-
rým“. Užití slova fronésis na tomto místě připíšeme prozatím 
Platónovu „liberálnímu užívání pojmů“, jak o  Platónovi říká 
např. Gadamer.

Moudrost, o kterou zde jde, je charakterizována jako do-
týkání se, uchopování, dosahování pravdy (πότε οὖν, ἡ ψυχὴ 
τῆς ἀληθείας ἅπτεται, 65b). A pravdu samozřejmě nelze dosa-
hovat smysly, ta vzniká (γίγνεταί), jestliže vůbec někde, jedině 
v rozumové činnosti (ἐν τῷ λογίζεσθαι εἴπερ που ἄλλοθι, 65c). 
Duše totiž uchopuje pravdu, když si ujasňuje něco z  toho, co 
jest (κατάδηλον αὐτῇ γίγνεταί τι τῶν ὄντων). O jaké jsoucno se 
však jedná? Z textu vidíme, že se jedná o bytnost, totiž o to, co 
to které jsoucno jest (τῆς οὐσίας ὃ τυγχάνει ἕκαστον ὄν, 65d). 
A snadno již nahlížíme, že by bylo směšné, chtít smysly zjišťovat, 
co je stůl o sobě, tedy vlastně, co míníme stolem. Aby tato směš-
nost vynikla, aby bylo naprosto jasné, že něco takového nemů-
žeme očekávat od smyslů, nýbrž že ty nás při takovém zkoumání 
dozajista ruší, neuvádí Sókratés jako příklady takových jsoucen 
stoly a podobné věci, nýbrž mluví hned o spravedlnosti, kráse, 
dobru, velikosti, zdraví a síle. A všimněme si dobře: bytnost je 
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vymezení toho, co si pod těmito jednotlivými slovy myslíme: 
Říkáme, že něco je spravedlnost sama, či ne? (65d) Co je spra-
vedlnost, není samozřejmě ve smyslech, to je záležitost řeči a řeč 
je záležitost mysli (αὐτῇ τῇ διανοίᾳ, 65e, τοῦ λογισμοῦ, 66a): 
Zkoumanou věc je třeba co nejlépe a nejpřesněji připravit, aby 
mohla být pojata myslí (διανοηθῆναι). Jedině pak je jistá naděje, 
že se nám to podaří, že se dostaneme k jejímu poznání (γνῶναι) 
(ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀκριβέστατα παρασκευάσηται αὐτὸ 
ἕκαστον διανοηθῆναι περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ 
γνῶναι ἕκαστον, 65e), tedy vlastně k tomu, čemu v běžné řeči 
běžně rozumíme a o čem se dostáváme do rozpaků, až když se 
nás na to filosof zeptá (srv. Soph. 244a). Získat fronésis zde tedy 
znamená získat takovouto pravdu (κτήσασθαι ἀλήθειάν τε καὶ 
φρόνησιν, 66a).

Zbývá však uvážit, zda jsme si tím nezadali příliš velký 
úkol. Dosáhnout takovéhoto jsoucna (εἴπερ τις καὶ ἄλλος ὁ 
τευξόμενος τοῦ ὄντος, 66a), vypreparovat (παρασκευάζειν) jed-
nou provždy, co které slovo znamená, zachytit řeč opět řečí, je 
to vůbec možné? Domnívám se, že následující pasáž není je-
den z  předběžných důkazu nesmrtelnosti duše, nýbrž obraz, 
v němž je důrazně naznačeno, že zadaný úkol, jakkoli jsme s to 
jej formulovat, zásadně přesahuje naše možnosti. Poněvadž se 
s touto prekérní situací neumějí vyrovnat, vzniká z toho potom 
u  „pravých filosofů“ (τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, 66b) mínění 
(παρίστασθαι δόξαν, 66b), že stezka, která k pravému jsoucnu 
vede, je sice úzká (ἀτραπός τις, 66b), ale že k němu vede. Tou 
stezkou je smrt. Je zde předvedeno, jak vzniká filosofický mý-
tus o nesmrtelné duši: „Vskutku se nám ukázalo, že chceme-li 
někdy něco čistě poznati (καθαρῶς τι εἴσεσθαι), musíme se od 
něho [od těla] odloučiti a dívati se samou duší na samy věci; 
a tehdy, jak se podobá (ὡς ἔοικεν), dostane se nám toho, po čem 
toužíme a čeho jsme podle svých slov milovníci, moudrosti, to-
tiž až zemřeme − jak ukazuje ta úvaha (ὡς ὁ λόγος σημαίνει) −, 
zaživa však ne.“ (66d) Nesmíme se ovšem nechat zmást tím, že 
tento mýtus se zde nazývá logos (ὡς ὁ λόγος σημαίνει). A aby 
bylo zdůrazněno, že pravost, či doslovněji, urozenost filosofů, 
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kteří si tento mýtus vyprávějí (a říkají mu logos – vždyť jsou to 
přece filosofové), je míněna ironicky, je jejich usilování o tuto 
nedosažitelnou pravdu popsáno týmiž slovy, jakými je popsána 
domnělá největší překážka tohoto usilování, totiž tělo, a tento 
popis je proveden jedním dechem, v témže odstavci. Pravda, kte-
rou se snažíme ulovit (θηρεύειν, 66a), je to, po čem toužíme (οὗ 
ἐπιθυμοῦμεν, 66b) a čeho jsme milovníci (τε καί φαμεν ἐρασταὶ 
εἶναι, 66e). A mezi těmito dvěma místy, 66b–66e, je vylíčeno, co 
všecko se snažíme ulovit pro tělo, čeho jsme milovníci a po čem 
toužíme jakožto tělesní (τὸ σῶμα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυμίαι, 66c). 
Celá úvaha je tedy jasná: kdo vášnivě touží po čistém jsoucnu 
o sobě, musí se celý život vášnivě očišťovat a má dobrou naději, 
že až se s pomocí boží – nesmí se přece zbavit těla násilím – 
očistí úplně a zbude z něho jen čistá duše, přijde tam, kde, ač 
vůbec kde (εἴπερ που ἄλλοθι, 67b), dosáhne toho, o co mu po 
celý život šlo. A takový muž se přece nebude bát zemřít.

Nemá však právě tato filosofická statečnost tváří v  tvář 
smrti přesně stejnou strukturu jako ona „prostoduchá uměře-
nost“ těch, kteří jsou „uměřeni pro nějakou nevázanost“, kteří 
„bojíce se, aby nebyli zbaveni jiných libostí, a toužíce po nich, 
zdržují se jedněch, protože jsou ovládáni od jiných“ (68e)? Oby-
čejní lidé, pokud jsou někdy tváří v tvář smrti stateční, podstu-
pují smrt „ze strachu před většími zly“ (68d), filosofové však, 
jak se ukazuje, z nevázanosti své touhy po pravdě. Že o  toto 
ironické srovnání opravdu jde, o tom nás Sókratés nenechá na 
pochybách. Nejen filosofové, ale i obyčejní lidé nazývají rozváž-
ností a uměřeností (σωφροσύνη, 68c) nenechat se uchvacovat 
žádostmi (τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσθαι, 68c). Pro ty však, 
kdo jsou nad tělo povýšeni, kteří si je málo cení (τοῖς μάλιστα 
τοῦ σώματος ὀλιγωροῦσίν, 68c), pro ty to ale, zdá se, neplatí. 
U těch účel světí prostředky. Zatímco u množství obyčejných 
lidí (οἱ πολλοὶ, 68c) je to statečnost a  rozvážnost „podivná“ 
(τήν γε τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην δόξει σοι εἶναι 
ἄτοπος, 68d), když „vyměňují libost za libost, bolest za bolest, 
strach za strach, větší za menší jako peníze“ (69a) − u těch, kte-
rých je málo (ὀλίγοι), a jsou proto vzácní, totiž filosofové pohr-
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dající tělem (ὀλιγωρουσάμενοι), je to výměna „dobrá“. V čem ale 
spočívá? Co to filosofové nabízejí za dobrou minci (τὸ νόμισμα 
ὀρθόν, φρόνησις, 69a/b), jíž má být fronésis na onom světě? Ko-
neckonců je to výměna sófrosyné zde, za fronésis tam. Jedině ve 
spojení s ní jsou totiž všechny ctnosti a výtečnosti opravdu tím, 
čím mají být (καὶ μετὰ φρονήσεως τῷ ὄντι ᾖ καὶ ἀνδρεία καὶ 
σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ συλλήβδην ἀληθὴς ἀρετή, 69b).

Opravdu mistrně nás Sókratés zkouší. Jsme jakožto filoso-
fové opravdu ochotni vyměnit svou vezdejší, lidskou rozum-
nost za otrockou a nezdravou vidinu, na které není zbla pravdy 
(σκιαγραφία τις ᾖ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τε 
καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ’ ἀληθὲς ἔχῃ, 69b), a nechat se vláčet bahnem 
(ἐν βορβόρῳ, 69c) od pradávných barbarských zasvěcovatelů 
a očišťovatelů? Není právě to, co tady s námi Sókratés dělá − 
když napíná naši pozornost až k prasknutí a chválou tradičních 
náboženských praktik, slibujících mechanickým dodržováním 
rituálů dosažení moudrosti, provádí jejich zdrcující kritiku, 
která si v ničem nezadá s Ezopovým vyprávěním o bláznivém 
děvčeti −, ona pověstná dialektická metoda, která „jemně táhne 
za sebou [náš] duševní zrak, zabořený v pravém slova smyslu 
do jakéhosi vskutku barbarského bahna“ (τῷ ὄντι ἐν βορβόρῳ 
βαρβαρικῷ τινὶ τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα κατορωρυγμένον ἠρεμα 
ἕλκει, Resp. 533c/d). Ovšem, jak Sókratés hned dodává, bude 
o  ty, kteří se dají tímto jemným vláknem filosofické úvahy 
z bahna vytáhnout, nejspíše nouze: „(…) mnoho těch, kteří nosí 
narthex, ale pravých bakchů málo“ (ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, 
βάκχοι δέ τε παῦροι, 69c).

Že to s  tím očišťováním a  dodržováním zasvěceneckých 
kultů nemohl myslet vážně, naznačuje Sókratés hned v  další 
větě: „(…) také já jsem ve svém životě podle možnosti ničeho ne-
zanedbal, abych se stal jedním z nich [totiž z těch, kdo správně 
filosofovali (οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς), těch pravých bakchů, 
kteří nepotřebují nosit narthex], nýbrž vším způsobem jsem se 
o to vynasnažil; avšak zdali jsem se správně vynasnažil a zdali 
se to podařilo, to, jak se mi zdá, zvíme zanedlouho, bude-li bůh 
chtít, až přijdeme na onen svět.“ (69c/d) Byl přece odsouzen 



155

PL ATóNOVA EZOPSK Á bAJK A O SóKR ATOVI A NESMRTELNé DUšI

právě za to, že neuctívá staré bohy, nýbrž kazí mládež tím, že 
všechno obrací naruby („slabší důvody činí silnějšími“, Apol. 
18b/c).

Zde však končí Sókratova první obrana před přáteli. Jak 
jsme viděli, právem si není jist, jestli je svými žerty přesvědčil 
víc než soudce athénské. (69e)

9. A vskutku, Kebés odpovídá dvojznačně, je evidentně na 
rozpacích. Tuší, že se Sókratovým vyprávěním není vše doce-
la v pořádku, ale zdá se, že podvodu ve směnárně, který jsme 
na předchozích dvou stranách probrali, si nevšiml, přesto však 
cítí, že má kapsu prázdnou a že Sókratův optimismus ohledně 
smrti zdaleka není s to sdílet. Proti Sókratovu vyprávění, jehož 
jinotaj mu unikl a jejž se ještě ani nám nepodařilo srozumitel-
ně artikulovat, stojí totiž střízlivý názor z mytického polosna se 
probouzející inteligence, že „snad duše, když se odloučí od těla, 
již vůbec není, nýbrž hyne a zaniká onoho dne, kterého člověk 
umírá; tu že hned, odlučujíc se od těla a vycházejíc z něho jako 
dech nebo dým, se rozptýlí, rozletí a zmizí, a již není nikde nic“ 
(70a). To je sice formulace silná a vždy, když ji čteme, přeběhne 
nám mráz po zádech, ale už jsme se s něčím podobným setkali, 
a to u Sókrata samého v Apologii: „Smrt je totiž jedno z dvojí-
ho; buď je to jako nebytí a mrtvý nemá o ničem žádného poci-
tu, nebo (…)“ (Apol. 40c) − a následuje alternativa mytická. Ani 
v Apologii však nevzbuzuje ona střízlivá alternativa u Sókrata 
hrůzu: „A jestliže tedy není žádného vnímání, nýbrž je to jak 
spánek, když spící člověk nemá ani žádného snu, byla by smrt 
podivuhodný zisk“ (40c/d).

Tu se ovšem vnucuje Shakespearova hamletovská otázka, 
zda opravdu nejsou v tomto spánku smrti žádné sny, protože 
kdyby to bylo jisté, bylo by při sebemenší nespokojenosti se ži-
votem samozřejmě lepší volit smrt. A protože jsme v alternativě 
střízlivé, kde člověk není otrokem žádných bohů, nic by nám 
v tom nebránilo. Právě nejistota ohledně snů brání Hamletovi 
v sebevraždě a nutí ho, aby se přece jen pokusil naučit svůj život 
žít:
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 Zemřít – spát – nic víc –
a vědět, že tím spánkem skončí
to srdcebolení, ta sterá strast,
jež patří k tělu, to by byla meta,
žádoucí nade všechno. Zemřít – spát. –
Spát. Snad i snít? Á, v tom je právě háček!
To, jaké sny by se nám mohly zdát
v tom spánku smrti, až se těla zbudem,
to, to nás zaráží. To je ten ohled,
jenž bídě s nouzí dává sto let žít.
Vždyť kdo by snášel bič a posměch doby,
sprostoty panstva, útlak samozvanců,
soužení lásky, nedobytnost práva,
svévoli úřadů a kopance,
jež od neschopných musí strpět schopný,
sám kdyby moh svůj propouštěcí list
si napsat třeba šídlem?
Kdo by chroptě se potil krví na galejích žití,
než jen, že strach z něčeho po smrti,
z těch krajů neobjevených, z nichž nikdo
se nevrací, nám ochromuje vůli
a dává snášet raději zla, jež známe,
než prchnout k jiným, o nichž nemá zpráv?
Tak svědomí z nás ze všech dělá baby. 121

Zdá se, že Shakespeare byl dobrý čtenář Platóna. Právě skrze 
nejistotu ohledně snů se dostáváme k druhé alternativě. Shake-
speare tomu moderně říká svědomí. Sókratés má, alespoň jak 
se podle jeho dobré nálady tváří v tvář smrti zdá, svědomí čis-
té, a ještě se, jak jsme viděli, pojistil. Nejenže několik ezopských 
bajek zbásnil, ale dokonce umožnil Platónovi nejednu ezopskou 
bajku napsat.

Kebés tedy není se Sókratovým vyprávěním spokojen. Chtěl 
by mít jistotu, že ona velká a krásná naděje (πολλὴ ἂν εἴη ἐλπὶς 

121 Shakespeare, W., Hamlet, III, 1, přel. E. A. Saudek.
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καὶ καλή, 70a) je pravdivá (ὡς ἀληθῆ ἐστιν ἃ σὺ λέγεις, 70a). 
Chce tedy, aby Sókratés jemu a ostatním dále vyprávěl a dále je 
přesvědčoval (ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται 
καὶ πίστεως, 70b), „že duše po smrti člověka jest a že má nějakou 
sílu a rozum“ (ὡς ἔστι τε ψυχὴ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί 
τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν, 70b). Chtějí být přesvědčováni 
vyprávěním, παραμυθία, aby získali víru, πίστις. Není totiž jisté, 
zda mají dost síly a rozumu na to, aby jim nevyklouzlo z ruky 
Sókratovo jemné vlákno, na němž se je pokouší táhnout za se-
bou a o kterém si sice v Ústavě není jist, jak je nazvat, ale říká, 
že by to mělo být něco „silnějšího, zřetelnějšího než mínění“ 
(ἐναργεστέρον μὲν ἢ δόξης), „slabšího, méně průzračného než 
vědění“ (ἀμυδροτέρου δὲ ἢ ἐπιστήμης), „kdesi dříve jsme to ur-
čili jako myšlení“ (διάνοιαν δὲ αὐτὴν ἔν γε τῷ πρόσθεν που 
ὡρισάμεθα, Resp. 533d). A aby zdůraznil, že dialektická metoda 
v žádném případě není lpění na strnulých či vyčpělých termí-
nech, dodává: „ostatně komu nastává uvažovati o tak velikých 
otázkách jako nám, ten se nebude příti o nějaké slůvko“ (ἔστι 
δὲ ου περὶ ὀνόματος ἀμφισβήτησις οἷς τοσούτων πέρι σκέψις 
ὅσων ἡμῖν πρόκειται, 533d/e). Nejde tedy o slova, nýbrž, jak jsme 
už viděli, jde o  jejich obsah, o  to, co znamenají, o  to, co jimi 
míníme, o to, jak jim rozumíme. Lze však toto zachytit jednou 
provždy, pevně, tak, že bychom se k tomu mohli kdykoli vrátit, 
vzpomenout si na to, naučit to sebe i druhé? Podívejme se, co si 
o tom myslí Sókratés. Nejde totiž v dalším o nic menšího.

Sókratés je tedy ochoten udělat se svými přáteli další po-
kus. To, že se Kebéta ptá, „ale co tedy máme dělat?“ (ἀλλὰ τί δὴ 
ποιῶμεν, 70b), není jen řečnická otázka. Je to otázka kontrolní, 
jejíž pomocí Sókratés zjišťuje, na jakou úroveň hovoru budou 
účastníci rozhovoru stačit. Protože to ale už ví z předchozích 
replik, raději jim rovnou udělá přiměřený návrh: „Chceš snad, 
abychom si pohovořili právě o těchto věcech, zdali je podobno 
pravdě, že to s nimi tak je, či není?“ (ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει 
διαμυθολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτε μή). Kebés je s touto 
úrovní spokojen: „(…) rád bych vyslechl, jaké máš o tom mí-
nění“ (ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι ἥντινα δόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν, 70b). 
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Tedy ano: sladké bude pro Kebéta a ostatní poslouchat, jaké je 
Sókratovo mínění, doxa, o tom, jak by to pravděpodobně s duší 
mohlo být, jak bychom si přáli, aby to s ní bylo. A aby bylo úplně 
jasno, na jaké úrovni bude Sókratés mluvit, nechá ho Platón ještě 
utrousit uštěpačnou poznámku: „To by myslím jistě nikdo, kdo 
by tu nyní poslouchal, neřekl, ani kdyby to byl skladatel ko-
medií, že tlachám a mluvím o věcech, o kterých mi mluvit ne-
náleží“ (οὔκουν γ’ ἂν οἶμαι, εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, οὐδ’ εἰ 
κωμῳδοποιὸς εἴη, ὡς ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς 
λόγους ποιοῦμαι, 70b).

Proč právě na tomto místě napadne Platónovi bránit Sókrata 
proti Aristofanovi, a to slovní hříčkou, která sice může být pře-
ložena tak, jak jsme uvedli podle Novotného, ale kde ἀδολεσχῶ 
znamená nejen „tlachat“, nýbrž původně „mluvit jako ado-
lescent, nedospělý mladíček“? To Sókratés ve svém věku zajisté 
není. A také τὰ προσήκοντα jsou nejen věci, o kterých někomu 
přísluší mluvit, protože je na ně odborník, ale τὰ προσήκοντα 
jsou také věci, které přicházejí, které jsou na dosah ruky. Ta-
kovou věcí je však v Sókratově případě smrt. Není tedy třeba 
chápat tuto větu jen jako obranu a vážné zdůrazňování Sókra-
tovy kompetence, nýbrž jako ironickou připomínku Sókratovy 
moudrosti z Apologie: „(…) a jestliže jsem snad o něco moudřejší 
než někdo jiný, je to podle mého soudu tím, že když dobře nevím 
o posmrtných věcech, také si myslím, že nevím (…)“ (Apol. 29b). 
Není tedy spíše naznačeno, že sice opět půjde o  jakýsi tlach, 
který však pro ty, kteří budou mít sílu a rozum, nebude tak do-
cela prázdný?

Tímto žertem ovšem Sókratés předznamenává svůj úvod do 
teorie idejí. Chtěli bychom ho zajisté v jeho výkladu sledovat dál, 
ale zdá se nám, že k tomu budeme muset přece jen ještě nějakých 
sil načerpat.
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Ach, ta láska nebeská – 
jak bych na ni mohl zapomenout!

Sókratovo sofisma o nesmrtelnosti 
v dialogu Symposion

(2005) 122

Zdá se, že láska je v lidském životě tak vážná věc, že vážně se o ní 
nedá mluvit jinak než v žertu. Tak jsem alespoň pochopil dvě 
nenápadné episody, kterými je zarámován dialog Sympo sion.

Na samém začátku zastavuje Apollodóra Glaukón úřed-
ním zvoláním: „Stůj, občane Falérský…“, jako by se Apollodó-
ros snad něčeho nepřístojného dopustil. Že je to žert, je v textu 
výslovně zdůrazněno. Kupodivu však tento žert není v dalším 
nikde rozveden, není ho k ničemu využito, vypadá, jako by měl 
jen naznačit autentičnost rámcové příhody v  úvodu dialogu. 
Glakuónovi se prostě zachtělo Apollodóra vtipně oslovit. Ale 
stačí to pro vyložení tohoto nenápadného místa? Myslím že ne. 
Dospěl jsem totiž při čtení Platónových dialogů k názoru, že 
ani jedno slovo není v jeho božsky dokonalých textech neuvá-
žené a použité jen tak náhodou. A tak jsem se snažil objevit, 
k čemu by se ten žert mohl vztahovat, až jsem nakonec našel klíč 
k tomuto úvodnímu místu na samém konci dialogu, v poslední 

122 Podklad pro německy proslovenou přednášku na V. mezinárodním pla-
tónském symposiu v Praze ve dnech 12. – 15. 10. 2005 věnovaném Platónovu 
dialogu Symposion, viz I. Chvatík, Himmlische Liebe! wenn ich dein vergäße…, 
in: Plato’s Symposium. Proceedings of theFifth Symposium Platonicum Pragen-
se. Praha 2007, str. 230–243. Název německé verze je citát ze zlomku básně 
Friedricha Hölderlina nazvané Labutí píseň básnířky Sapfó (Sapphos Schwa-
nengesang, in: Sämtliche Werke IV, hrsg. v. N. v. Hellingrath, str. 241). Viz též 
jeho báseň Slzy (Thränen, tamt., str. 70).
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Sókratově myšlence, kterou vypravěč Aristodémos referuje. Ta 
je totiž opět, podobně jako onen vtip na začátku, zcela bez kon-
textu, a Aristodémos o ní dokonce říká, že ji slyšel jen jakoby 
ve snu, protože se právě probíral z mátožného spánku opilce, 
který – na rozdíl od Sókrata – nevydržel dionýsovské opojení 
hostiny a usnul dříve než silnější besedníci. Poslední Sókratova 
myšlenka v tomto dialogu tedy zní: „(…) týž muž má uměti sklá-
dat komedie i tragédie a odborně vzdělaný básník tragický jest 
i básníkem komedií“ (Symp. 223d). 123 Ještě že to ani věhlasný 
Aristofanés, píšící výhradně komedie, ani právě vyznamenaný 
tragik Agathón, který by se k psaní komedií určitě nesnížil, už 
nemohli slyšet, protože také začali právě usínat. Možná, že by se 
urazili. Nezbývá tedy nakonec než pochopit, že takovým dvoj-
hlavým básníkem je sám Platón.

*

V pěti řečech, které předcházejí vystoupení Sókratově, se o lás-
ce dovídáme mnoho žertovného i zároveň pravdivého, přestože 
Sókratés naznačuje, že to všechno byly jen pochvalné nesmysly 
(198e). Podívejme se tedy, co opravňuje Sókrata tvrdit, že on bu-
de o lásce mluvit pravdu.

A povězme ihned, jak naše zkoumání dopadne. Pojmeme-li 
pravdu jako to, co nám o věcech, o kterých je řeč, ukazuje, co 
jsou a jaké jsou, a to s takovou přesvědčivostí, že tomu nedove-
deme odporovat a nezbývá nám než s tím souhlasit a obdivovat, 
jak krásně a dobře to bylo řečeno, pak musíme přiznat, že Pla-
tónův Sókratés má pravdu. A takové pojetí pravdy má zřejmě 
Sókratés na mysli, když v krátkém rozhovoru, který předchází 
jeho takzvané řeči, přesvědčí Agathóna, že se mýlil, když ří-
kal, že Erós je krásný. Jestliže totiž Erós, tedy láska, je touha po 
kráse, pak Erós sám nemůže být krásný, protože by nemusel 

123 České citáty uvádím v překladu F. Novotného. Viz: Platón, Symposion, in: 
Platón, Spisy. Praha 2003. Číselné údaje v závorkách odkazují na standardní 
Stephanovo vydání Platónových textů.
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toužit a netoužil by po něčem, co má, nebo čím dokonce sám 
je. Agathón nedovedl tomuto argumentu odporovat a nezbylo 
mu než souhlasit. A Sókratés poznamenává: „Pravdě, milovaný 
Agathóne, nedovedeš odporovat…“ (201c).

 Potíž s  Platónovým textem, která však zároveň přispívá 
k tomu, že je krásný, spočívá v tom, že Sókratés nepodává svou 
pravdu v podobě přehledného schématu, které by bylo na první 
pohled jasné, nýbrž žertovně do různých částí své řeči rozsévá 
argumenty, jež dohromady tvoří jednolitý celek, a nutí pozorné 
čtenáře, aby si podstatnou část sdělované pravdy zjednali sami: 
aby se odhalení toho, jak věci jsou, sami aktivně zúčastnili.

Pokusme se tedy projít Sókratovou řečí a dosáhnout s jeho 
Diotimou zasvěcení ve věcech lásky. A nebude možná na škodu 
znovu podotknout, že každé řádné zasvěcování je nakonec se-
bezasvěcování, a že tedy záleží na tom, zda a jak tou Sókrato-
vou řečí opravdu projdeme. Sebezasvěcování je tedy jakási cesta, 
a zdá se dokonce, že cíl cesty je jaksi v cestě samé, v tom, čím 
cesta prochází.

Erós tedy, jak řecké slovo přímo říká, je láska ve smyslu tou-
žebného zalíbení. A už jsme slyšeli, že toužit po něčem, znamená 
toužit po tom, co nemáme. Agathón musel připustit, že touží-li 
Erós po kráse, je to proto, že není krásný. Ale musel toho připus-
tit daleko víc. Dalo by se dokonce říci, že ho Sókratés v několika 
větách na úvod své řeči dokonale zesměšnil. Všichni se přece 
shodli na tom, že Agathón mluvil krásně. Vždyť také proto, že 
to umí, byl včera oslavován jako vítěz v dramatické soutěži. Teď 
se ale ukázalo, že mluvil sice krásně, ale nikoli dobře. V tom 
hlavním byl Sókratem vyvrácen. On, Agathón, to znamená 
„Dobrý“, nemluvil dobře. Mluvil jenom krásně. Dobré je ovšem 
krásné. Na tom se Sókratés s Agathónem shodli. Jestliže však 
Agathón mluvil krásně, a přitom nikoli dobře, znamená to, že 
ne všecko, co je krásné, musí být dobré. Mezi krásným a dobrým 
je jakýsi zvláštní rozdíl. Zatím není vidět, jaký bude mít tento 
rozdíl pro další průběh zasvěcování význam, ale uvidíme, že 
velký, ba  zásadní.
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Obecně tedy platí, že je-li dobro krásné, pak ten, kdo nemá 
krásu, nemá ani dobro. (201c) V následujícím textu Diotima pro 
jistotu vyvrátí dojem, že co není krásné a dobré, je ošklivé a zlé, 
a to tím, že připomene, že mezi dvěma extrémy je vždy nějaká 
neutrální, střední poloha. To se týká také vědění. Mezi moud-
rostí, která ví a dovede z toho vydat beze zbytku počet, a napros-
tou nevědomostí, která ani neví, že je nevědomá, je jakási střední 
poloha, jakési víceméně „správné mínění, uprostřed mezi vědě-
ním a nevědomostí“. (202a) Diotima zde dále nerozvádí, čeho 
se toto správné mínění týká, ale tato zmínka je zajisté jedním 
z náznaků, které nás připravují na to, abychom pochopili, že 
Erós, jak je zde líčen, se začíná nápadně podobat člověku.

Podobného náznaku jsme si mohli všimnout už dříve, a byl 
dokonce proveden v  opačném směru. Na začátku Sókratova 
krátkého rozhovoru s Agathónem se totiž ukázalo, že o Erótovi 
platí něco, co charakterizuje člověka jako časovou bytost: že tou-
žit je možno nejen po tom, co nemáme, nýbrž i po něčem, co 
momentálně máme, ale o čem víme, že bychom to mohli vzápětí 
ztratit, a toužíme to tedy mít i v budoucnu. (200c–d)

A Diotima to pak řekne přímo. Erós není bůh. Nepředsta-
vuje něco dokonalého, věčného, blaženého a  krásného, které 
jako takové je bez ohledu na čas a které je tudíž v tomto smyslu 
nesmrtelné, ale zase to není jen tak bez dalšího smrtelník. (202d) 
Co to tedy je? – A zde Diotima sofisticky využije připravenou 
figuru neutrálního modu: je to něco mezi obojím – ani nesmr-
telný bůh, ani smrtelný člověk, nýbrž velký daimón, který mezi 
obojím zprostředkovává.

O sofismatu mluvím proto, že samozřejmě na rozdíl od krás-
ného, dobrého a moudrého zde mezi smrtelným a nesmrtelným 
žádný neutrální modus není možný. Avšak není to tak docela 
na závadu. Mělo by nás to donutit k zamyšlení nad tím, co zde 
pro Diotimu znamená daimón, když navíc říká, že takových 
daimónů má člověk více (203a). A prozradím tedy hned svou 
hypotézu. Daimóni jsou něco takového jako obrazné, mytické 
tematizování bytostných rysů, nebo řekněme strukturálních 
momentů bytostné skladby jsoucna, kterým je člověk. Proto sa-
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mozřejmě nelze jen tak prostě říci, že Erós je člověk. V žádném 
případě to však není bůh, nýbrž to v člověku, co mu umožňuje 
k božské dimenzi se vztahovat, nebo lépe řečeno, je to božská 
dimenze lidského způsobu bytí sama.

Ale pojďme dále. O původu takto předznamenaného dai-
móna nyní Diotima vypráví bajku, v níž ho v hlavních rysech 
charakterizuje (203b–204a). Po matce Bídě (Penia) zdědil by-
tostnou nouzi, bezdomovectví a drsnost, po otci Důvtipu (Poros) 
zdědil vynalézavost, smělost a vytrvalost, a konečně vzhledem 
k okolnostem svého početí, k němuž došlo kdesi v křoví na slav-
nosti u příležitosti zrození Afrodity, je Erós této Afrodity služeb-
níkem a je oddán její kráse. A jak je to s jeho smrtelností a ne-
smrtelností? V jednom dni hned kvete a žije, kdykoli dosáhne 
zdaru díky své genetické výbavě po otci, a v témž dni hned zase 
umírá, neboť to, čeho dosahuje, mu vzápětí zase uniká vzhledem 
ke genetické výbavě ze strany mateřské. Ale Erós vždy znovu 
ožívá silou svého důmyslu, jímž dovede svou nouzi překonávat, 
protože nějakým způsobem vždy rozumí své nuzné situaci, ví 
o své prostřednosti a snaží se z ní vymanit. Maje neustále na 
očích svou Afroditu, touží po dokonalosti, jíž však stále znovu 
a znovu postrádá, a co je hlavní – je si toho vědom. A právě to, že 
o tom ví, jej činí – jak Diotima výslovně zdůrazňuje – filosofem, 
tím, kdo není ani moudrý, ani úplně nevědomý, kdo je někde 
uprostřed a touží po moudrém.

Nyní, když už je kontextem několikrát naznačeno, že Erós 
obrazným způsobem charakterizuje bytnost člověka, přistupuje 
Diotima k  jeho podrobnější analýze. A  ihned narazí na pro-
blém rozdílu mezi krásným a dobrým. Ve všech předchozích 
řečech, a stejně tak v bajce o zrození Eróta bylo každému jasné, 
že Erós znamená touhu po kráse, po krásných tělech, po krás-
ných věcech atd. Ale když Diotima donutí Sókrata, aby se za-
myslel a odpověděl na otázku, co vlastně bude mít ten, kdo touží 
po krásném, když se mu toho dostane, tu je najednou Sókratés 
v koncích, protože vidí, že by musel odpovědět nesmyslnou tau-
tologií. (204d) Mít krásné je sice krásné, ale není jasné, k čemu 
je to dobré.
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Zdá se, že jinak je tomu s dobrým. Každý ví, že komu se 
dostane dobrých věcí, je šťasten. Touha po dobrém je společná 
všem lidem, protože každý ví, že být šťasten je to nejvyšší, čeho 
může člověk v životě dosáhnout, a už není nač dál se ptát. (205a) 
A hned si všimněme, jak to zní řecky: eudaimón – šťasten, eu – 
dobře, a daimón – o daimónech už jsme mluvili. Dosáhnout 
štěstí by tedy mělo znamenat stát se opravdu – tedy dobře – tím, 
čím člověk ve své bytnosti vlastně je: svým vlastním daimónem, 
tím, kdo překračuje svou smrtelnost a dotýká se božství.

To, po čem všichni lidé opravdu touží a oč všichni usilují, je 
tedy nikoli jen tak bez dalšího krásno, nýbrž dobro. Jako by tedy 
všecko, co se dosud řeklo o Erótovi jako touze po krásném, bylo 
špatně. Jako by to Diotima všechno jednou dobře mířenou ranou 
vyvrátila. Ale to nemá Diotima v úmyslu. To by to s krásnem 
dopadlo velmi ošklivě. Je tedy nyní na ní, aby vyložila, jaký je 
mezi krásným a dobrým vztah, když už jsme dvakrát viděli, že 
je mezi nimi jakýsi zásadní rozdíl. A právě toho se bude nakonec 
týkat Diotimino erotické zasvěcování.

V prvním přiblížení se dovídáme, že vztah mezi dobrým 
a krásným je záležitostí řečového úzu. Zatímco přísně vzato, 
jak jsme právě viděli, je láska touhou nikoli pouze po krásném, 
nýbrž po dobrém, a tedy po štěstí a blaženosti vůbec, označu-
jeme láskou pouze jednu její část, jednu podobu, totiž právě 
tu takzvanou erotickou, v níž jde, jak jsme také viděli, právě 
o  krásu, a  jak všichni víme, o  rozkoš sexu a  rozmnožování. 
Proto je celkem srozumitelné, když Diotima přijde s definicí, že 
láska ve vlastním, tedy v onom užším smyslu, není pouhá touha 
po kráse, nýbrž plození v krásnu. A aby to nevypadalo jen tak 
tělesně a nízce, dodává ihned, že má na mysli i plození duševní, 
plození dobrých myšlenek. (206b)

Jak se to ale mohlo stát, že takto mluvíme? Co nás opravňuje 
takto vyzdvihovat jeden druh lásky, když tedy jde o něco daleko 
více, když nám jde v životě o dosažení dobra a blaženosti?

Zde se musíme opět vrátit k tomu, co jsme o Erótovi, resp. 
o lidské touze po dobru, už několikrát slyšeli. Člověk jakožto 
časová bytost, nemá nic jednou provždy jisté. Čeho dosahuje, to 
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opět vzápětí ztrácí. Touží-li tedy po dobrém, jde mu nejen o to, 
aby dobré získal jednorázově, nýbrž aby je měl i v budoucnu, 
aby byl šťasten trvale. Tento požadavek trvalosti vyloží Diotima 
jako touhu po nesmrtelnosti a tím zdánlivě nalezne můstek mezi 
láskou jako touhou po dobru a štěstí na jedné straně a láskou 
jako plozením na straně druhé. Vždyť jaká jiná nesmrtelnost 
je vyhrazena smrtelníkům než přežívání v jejich plodech, ať už 
tělesných či duševních.

Když Diotima tuto myšlenku rozpracovává, narazí na jakousi 
zvláštní věc, která je nejspíše velkým objevem. Při popisu gene-
rativní nesmrtelnosti, kdy smrtelná přírodní bytost plodí vždy 
nového mladého jedince téhož druhu, který ji nahradí, všimne 
si Diotima, že něco obdobného se děje i v rámci jedné a  téže 
bytosti. Tak jako udržování téhož druhu je neseno postupně růz-
nými jedinci, tak také jedinec se udržuje týmž, přestože všechny 
jeho složky se stále vyměňují, jsou neustále nové a nové, a tedy 
různé, ať už jde o složky tělesné, či o výkony duše, jakými jsou 
smýšlení, názory, žádosti, radosti, bolesti, strachy atd. (207e)

Udělejme nyní krátkou odbočku a připomeňme si, že tuto 
charakteristiku rozšířil Aristotelés ve své Metafyzice na veškeré 
samostatné bytosti, o nichž lze podle něj v silném smyslu říci, 
že jsou jsoucí, že jsou. Kromě přírodních bytostí, které jsou 
všechny živé (neživé přírodniny, zhruba řečeno, nejsou pro 
Aristotela samostatná jsoucna, nýbrž látka), vzal Aristotelés 
v úvahu také věci zhotovené lidskou dovedností. Jedině taková 
jsoucna, o kterých lze říci, že jsou tím, čím byla (ti én einai), jsou 
opravdovými jsoucny (úsiai). Pro jednotlivou věc je ovšem tato 
setrvalost dočasná. Stejně tak pro zvíře a člověka. Nesmrtelnost 
či nekonečnost je zde právě v opakování při vznikání nových 
jedinců téhož druhu. Aby mohlo vzniknout to a to, je k tomu 
nezbytně zapotřebí, aby jednou z příčin vzniku této věci byla 
příslušná druhová forma (eidos). Ta ovšem sama o sobě ani ne-
vzniká, ani nezaniká, nýbrž je, anebo není, jak říká Aristotelés 
(Met.,1039b26). Být totiž pro Aristotela v nejsilnějším smyslu 
znamená právě uskutečnění, skutečné vyjevování se této formy 
ve skutečném jsoucnu, ve skutečné konkrétní bytosti (synolon). 
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K tomu je ale zapotřebí dalších příčin. Jednou z nich je látka 
se svou příslušnou mohoucností. Protože mít formu, což právě 
znamená umožňovat formě, aby se zjevovala, může právě a je-
dině látka. Řekli jsme ovšem, že většina konkrétních bytostí 
je smrtelná, zjevuje svou formu pouze dočasně. Aby zjevování 
těchto smrtelných forem neustalo, aby mohlo být věčné, je tedy 
zapotřebí ještě dalšího typu příčiny. Musí tu být příčina, která 
zajistí právě a výslovně ono opakování. A  tou je zde v Plató-
nově žertovně mytickém podání právě Erós. V Aristotelově Me-
tafyzice se prozaicky konstatuje, že pokud jde o věci přírodní, 
jsou všechny tyto příčiny a počátky koneckonců fysis, příroda 
sama (Met., 1032a22–26). Ale i Diotima v našem dialogu říká, 
že k plození nás pudí příroda neboli naše přirozenost (Symp. 
206c). A že se o těchto příčinách nějakým způsobem vždycky 
vědělo, vidíme například na tom, co v první řeči našeho dialogu 
připomíná Eryximachos: u Hésioda a Akúsilaa vzniká z prapů-
vodního Chaosu jako první Erós zároveň se Zemí, která všechno 
nese a  živí; Parmenidés pak „praví o vzniku světa: dříve než 
ostatní bozi byl stvořen nejprve Erós“ (178b).

Je však tato neustále opakovaná manifestace druhové formy, 
tato nesmrtelnost druhu, opravdu tím, o co lidem jde, nebo snad 
lépe řečeno tím, co nechává Platón jaksi nepřímým způsobem 
tematizovat Sókratovu Diotimu, když začne mluvit o nejvyšším 
stupni zasvěcení? Zdá se, že je zde ve hře ještě něco vyššího.

Generativní totožnost druhu máme společnou se zvířaty, 
sebetotožnost své individuality máme společnou dokonce se 
všemi samostatnými jsoucny – co nás tedy od nich odlišuje? 
A co vlastně tvoří ono spojení mezi krásou a dobrem? – Vždyť 
na to si ještě stále dlužíme odpověď!

Narazili jsme na to už v mýtu o zplození Eróta. Vzhledem 
k tomu, že nejsme na rozdíl od zvířat něco nevědomého (202a), 
nýbrž majíce správné mínění (202a) o  tom, jak na tom jsme, 
rozumíme tomu, že se musíme o své bytí starat, jak by řekl Hei-
degger, protože kdybychom se nestarali, zahyneme. Tak jsme na 
tom špatně. Jakmile jsme jednou rozumné bytosti, nemůžeme 
nechat své bytí na starosti pouhé přírodě jako zvířata. Proto lze 
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říci, že stejně jako Diotimin Erós nejsme v přírodě, a vlastně ve 
jsoucnu vůbec, doma, nebo řečeno s Hölderlinem, jsme doma 
v cizím. Když se nepřičiníme, musíme tak jako Erós „líhat na 
holé zemi a bez přikrývky, spát pod širým nebem u dveří a na 
cestách… a mít neustále nedostatek“ (203d). Díky svému dů-
myslu se však přičinit umíme. Jsme „zmužilí, smělí a vytrvalí, 
mocní lovci, stále osnujeme nějaké nástrahy, jsme přemýšliví 
a vynalézaví (…), mocní čarodějové a kouzelníci“ (203d).

Jakmile jsme tedy rozumné bytosti, staráme se o své bytí, 
staráme se, aby bylo dobré. Chceme dosáhnout vždy nějaké 
dokonalosti. Nelze se totiž starat a nechtít dosahovat nějakého 
dobra, nějaké dokonalosti – zajisté, že každý podle stupně svého 
porozumění. Této touze a veškerému tomuto usilování říká Dio-
tima, jak jsme viděli, láska. Takto pojatá láska je tedy nejby-
tostnější charakteristikou lidského způsobu života, lidského 
způsobu bytí. Heidegger tomu říká zcela nepoeticky starost. 
Paralela s Heideggerem tu však jde dál, a opět se Diotima uka-
zuje poetičtější, detailnější a přesnější. Zatímco u Heideggera se 
v Bytí a čase dočteme pouze všeobecně, že jedním z bytostných 
rysů lidského způsobu bytí je spolubytí, bytí s druhými, Diotima 
dovede toto spolubytí charakterizovat, jak jsme viděli, nanej-
výš strhujícím způsobem: plodit v kráse. (206b) Člověk není na 
světě sám, a sám také na světě nic nezmůže. Má-li však opravdu 
něčeho dosáhnout, nemůže se spojovat s odpornými, nepřátel-
skými, protivnými. Stejně jako mu nemůže nejít o dobro, ne-
může se ku zdaru spojovat s jinými než s krásnými. Jedině v ta-
kovémto bytí spolu s druhými – zajisté, že na pozadí zmíněné 
lidské nuznosti a bezdomovectví – je také zdroj veškeré lidské 
smysluplnosti. Ne tedy v individuální, egotistické blaženosti, jak 
by se mohlo zdát.

A  co tedy krásného člověk s  těmi druhými, podle něho 
krásnými, plodí? Nejnižším stupněm je plození dětí, zajišťování 
existence druhu. Vyšší už je tvůrčí činnost umělecká, nejvyšší 
však je právě ta činnost, která se týká nejen izolovaného mne 
samého, nýbrž která se týká spolu se mnou i druhých – diakos-
mésis, spravování a zdokonalování věcí společných, ať už veřej-
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ných či soukromých, „obcí i domácností“ (209a). Zatímco u prv-
ních dvou stupňů jde pouze o vytváření plodů, všimněme si, že 
ve třetím stupni se jedná přece jen o něco jiného. Diakosmésis je 
zde přímo ztotožněna s rozvážností a spravedlivostí, tedy s ro-
zumností, nejvyšší lidskou zdatností. Člověk jakožto smrtelník 
se sice nevymyká všeobecnému zákonu bytí pomíjejících věcí, 
že pokud jsou a  aby byly, musí nějak zůstávat tím, čím byly, 
ale řekli jsme, že se od ostatních přírodních bytostí liší tím, že 
zatímco ony zůstávají, čím byly, samy od sebe, tedy od přírody, 
člověk má toto udržování se v bytí, vzhledem ke své rozumnosti, 
na starosti sám. A právě v této diakosmésis, v rozvážném a spra-
vedlivém zařizování společných lidských věcí, tedy plodí člověk 
spolu s druhými svou rozumnost, tedy sám sebe.

Zatímco přírodní udržování bytostí v bytí má charakter ja-
koby kontinuálního setrvávání, u člověka jde o jednání, a to se 
vyznačuje diskontinuitou jednotlivých činů. Stále znovu musí 
člověk napínat svůj důmysl, svůj poros, aby vždy v nové situaci 
přišel na to, co je třeba učinit, aby to bylo dobré. Vždyť dobré 
se tak snadno zvrací ve svůj protiklad! Ale co člověka při tomto 
neustálém usilování o dobro inspiruje, kde bere enthusiasmus, 
který mu nedá v  tomto úsilí polevit, odkud má tuto božskou 
jiskru, která vždy znovu žene jeho poros k pokusům svou aporii, 
svou neřešitelnou situaci vyřešit?

Zdá se, že ke konci Diotimina zasvěcování tomu snad začí-
náme rozumět. Průchodem všemi krásami, co jich je na světě, 
nebo jak Diotima říká, se zrakem obráceným „na veliké moře 
krásna“ (210d), se naučíme vidět, co je všem těmto krásným 
věcem společné, naučíme se pochopit jednu, neměnnou a touž 
krásu ve všech krásných věcech, tělech, skutcích a poznatcích. 
Dosažení této znalosti (211d) však zřejmě ještě není tím úplným 
vrcholem zasvěcení, jak by se mohlo zdát.

Nejsme-li dostatečně pozorní, velmi pravděpodobně se nám 
totiž stane, že jako vrchol zasvěcení a vlastní cíl cesty – „pro 
který byly podstupovány všechny dřívější námahy“ (210e) – nám 
utkví právě jen ono mystické zírání na ideu krásy, které je zde 
tak emfaticky vylíčeno („Na tomto stupni života (…), totiž když 
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se dívá na krásno samo, stojí člověku za to žíti.“ 211d), a vůbec 
si přitom nevšimneme, že těsně předtím je v textu řečeno: „Kdy-
koli tedy někdo náležitým milováním postupuje od těchto věcí 
zde a počíná viděti ono krásno, dosahuje téměř vrcholu zasvě-
cení“ (211b). Vrcholem tedy asi není samo mystické zření krásy 
(212a). Vzpomeňme si, jak Sókratés neuměl Diotimě odpově-
dět na otázku, co bude mít ten, komu se dostane krásných věcí, 
k čemu mu budou dobré. Nyní se zdá, že už to víme: člověk ne-
potřebuje mít krásné věci pro ně samy. Chce je pro jejich krásu. 
Bytím s krásnými věcmi se mu podaří nacvičit si zvláštní způsob 
vidění a dojít k zření ideje krásy. Co však bude mít ten, komu 
se podaří uzřít samu tuto ideu? Shodli jsme se přece na tom, že 
konečným cílem člověka je dosáhnout dobra, a tedy blaženosti! 
K čemu je nám tedy dobrá idea krásy? Že by blaženost spočívala 
v tomto zření? Mnozí by se jistě byli ochotni domnívat, že tomu 
tak je. Ale kde by zůstalo dobro? Vždyť si přece vzpomínáme, 
že ne všecko, co je krásné, je dobré. Proč tedy Diotima tak trvá 
na kráse?

Zdá se, že odpověď máme na dosah ruky. Krásné může být 
krásné i tehdy, když není dobré. Krásné je i to, co se krásným 
jenom zdá, nebo lépe řečeno, u krásy není rozdílu mezi sku-
tečností a klamem, pravdou a nepravdou. Krása není povinna 
osvědčovat se ve zkoušce času, není povinna vydržet na věci, na 
které jsme ji náhodou uzřeli. Krasavice sice stárnou a svou krásu 
ztrácejí, jejich bývalá krása se tím však nikterak nezmenšuje. 
Ztráta krásy nemůže kráse samé nijak ublížit. Mezi Václavským 
a Jungmannovým náměstím v Praze sice můžeme zahlédnout 
sousoší Matyáše Brauna, které znázorňuje, jak Kronos unáší 
Krásu, ale socha sama ukazuje, že na krásu je Kronos slabý. 
Krásnou zůstává jak Krása, kterou drží v náručí, tak socha sama.

Krása se prostě jeví bezprostředně sama v  sobě jako ona 
sama. V tomto smyslu je paradigmatem nejen veškerého jevení, 
ale také paradigmatem veškeré skutečnosti a dokonalé pravdi-
vosti. Je sama v sobě, tj. pokud jde o ni samu, dokonale skutečná 
a pravá. Jak říká Eduard Mörike v básni o krásné lampě, o jejíž 
výklad se kdysi přeli Emil Staiger a Martin Heidegger: „Ale co 
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krásné jest, blaze se v sobě skví.“ 124 A co víc, kdo má oči aspoň 
trochu otevřené, může krásu vidět na každém kroku. V tomto 
smyslu musíme dát rovněž zapravdu Hegelovi, když učí, že 
„krása určuje se jako smyslové vyzáření a zjevování ideje.“ 125 Na 
rozdíl od ostatních idejí – pokud vůbec nějaké jsou – je člověku 
bezprostředně a nejsnáze dostupná. Její skvění svou září jakoby 
rozsvěcuje svět, umožňuje teprve uvidět, že něco krásné není. 
Krása je tak jakýmsi měřítkem, vzorem a  katalyzátorem pro 
člověka, který se chystá plodit, nebo lépe, který, aby byl, musí 
své bytí, které je bytí s druhými, neustále plodit spolu s těmito 
druhými. Erós je ovšem natolik moudrý, že chce plodit v kráse, 
v jasu krásy své Afrodity, aby na to plození řádně viděl, aby se 
nedopustil takové chyby jako jeho otec Poros, který zpit nekta-
rem kdesi potmě v houští zplodil nedokonalého Eróta s ošklivou 
bídnou Penií.

Vrcholem zasvěcení, k  němuž Diotima člověka vede, je 
tedy teprve ono úplně nakonec, v poslední větě jejího proslovu 

124 Eduard Mörike, Lampa

 Tak přece zde, ó krásná lampo, visíš dál
 na lehkých řetízcích a okrašluješ strop
 pokoje rozkoší již téměř zasutých.
 A na tvé mramorové misce, jejíž kraj
 zelenozlatým bronzem břečťan ovíjí,
 vesele dětí rej se v kole proplétá.
 Jak vzrušující, úsměvné, a přec
 jak jemné vážnosti duch pojí celý tvar –
 toť ryzí dílo umění. Kdo o ně dbá?
 Ale co krásné jest, blaze se v sobě skví.

Přel. I. Chvatík, in: K jednomu verši z Mörikeho. Svou korespondenci s M. Heideg-
gerem komentuje E. Staiger, in: Kritický sborník XVI, 3 (1996–1997), str. 61. Viz též 
E. Staiger, Umění interpretace, in: Kritický sborník XVI, 2, Praha 1996, str. 1–13. 
A dále: E. Staiger, Poetika, interpretace, styl, Praha 2008, str. 207. Srv. Zu einem 
vers von Mörike (Ein Briefwechsel von Martin Heidegger und Emil Staiger), in: 
M. Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens 1910–1976 (GA 13), Frankfurt 
a. M. 1983, str. 93–109. Srv. též E. Staiger, Die Kunst der Interpretation, Zürich 
1955, str. 34–49.
125 G. W. F. Hegel, Estetika, přel. J. Patočka, Praha 1966, sv. I, str. 125.
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zmíněné pochopení, že jedině tehdy, „když se bude dívat oním 
zrakem, kterým je pravé krásno viděti, podaří se mu rodit ne 
pouhé obrazy zdatnosti – vždyť se nebude stýkati s obrazem –, 
nýbrž skutečnou zdatnost, protože se bude stýkati se skutečnem 
(…)“ (212a). Zrození a vychování skutečné zdatnosti je tedy to, 
k čemu celé zasvěcování směřovalo. Ale ani to ještě není vše. 
Tato zdatnost přece již v textu vystupovala pod názvy rozum-
nost, uměřenost a spravedlnost, a její nejvyšší výkon byl ztotož-
něn s diakosmésí věcí společných. Tuto správu věcí společných 
je ovšem zapotřebí vždy v nových a nových situacích vykonávat 
znovu. Má-li být dokonalá – a poněvadž má neustále tendenci 
svou dokonalost ztrácet –, je třeba její dokonalost poměřovat 
právě s dokonalostí krásy, která je neměnná. A komu by se po-
dařilo udržovat vykonávání své zdatnosti v dokonalosti, tím ale 
plně uskutečňovat bytnost svou a přispívat k uskutečňování byt-
nosti druhých, ten by byl v dokonalé míře svým vlastním dai-
mónem, ten by byl eudaimón – blažený. Blaženost by tedy nebyla 
jako u Kanta odměnou za mravné chování, dosahovanou v ne-
konečném úběžníku, kvůli čemuž musí Kant nesmrtelnost duše 
pouze násilně postulovat, nýbrž byla by nesmrtelností samou. 
Díky Erótu a zření na krásu dosahovanou zde a nyní, byla by – 
ač je-li něco takového „člověku možno“ (212a) – individuální 
lidskou smrtelnou nesmrtelností.
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Panopova studánka
Poznámky k interpretaci Platónova 

dialogu Lysis

(2000) 126

Na první pohled pojednává dialog Lysis o přátelství. To alespoň 
naznačují Sókratova závěrečná slova, která, jak už to v platón-
ských dialozích bývá, konstatují, že „co je přítel, to jsme ještě 
nedovedli nalézti“ (Lys. 223b). 127 I úvodní úvahy dialogu se tý-
kají lásky a přátelství. Ve hře je však mnohem více. Pokusím se 
postupně tyto věci alespoň vypočítat, když už se mi nepodaří 
vydat z nich počet. Ale začněme od začátku.

To se snadno řekne – Platón začíná žánrovou scénkou, v níž 
se jen tak mimochodem objevuje spousta reálií, za nimiž lze 
tušit významy, jež mohly být Platónovým současníkům zřejmé, 
dnešnímu čtenáři však z větší části neříkají nic. Nevíme dost 
dobře ani co se v  té době učilo v  Akademii, odkud Sókratés 
právě přichází, nebo v Lykeiu, kam směřuje, natož abychom vě-
děli, co učil Mikkos, do jehož zbrusu nové palaistry u Panopovy 
studánky umisťuje Platón náš dialog. Sókratés si jí dosud nikdy 
nevšiml – zřejmě nechodil z Akadémie do Lycea touto oklikou 
okolo hradeb tak často. Že by snad i to mělo pro výklad našeho 
dialogu nějaký význam? Kdo ví?

126 Podklad pro přednášku na II. českém platónském symposiu v Praze ve 
dnech 20.–21. 10. 2000 věnovaném Platónovu dialogu Lysis, viz I. Chvatík, Pa-
nopova studánka, in: Platónův dialog Lysis, Praha 2003, str. 34–46.
127 České citáty uvádím v překladu F. Novotného. Viz: Platón, Lysis, in: Pla-
tón, Spisy. Praha 2003. Číselné údaje odkazují na standardní Stephanovo vydá-
ní Platónových textů.
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Snad bychom si mohli dovolit usoudit z textu alespoň to-
lik, že to, co tu Sókratés probere a naznačí, je něco, o co sice 
v Akademii i v Lyceu jde, na co však náš dialog vrhá nové světlo, 
v němž si máme všimnout aspektů, jež nám dosud unikaly – 
za předpokladu ovšem, že budeme mít otevřené oči a zvednuté 
obočí. A možná ani to nebude stačit, možná, že by bylo zapo-
třebí, abychom měli oči všude!

Určitě se nám nepodaří získat podporu od samého Panopa, 
protože dnes už si v jeho studánce těžko omyjeme oči, prosíce 
tohoto boha, aby posílil náš zrak – jistě už na jejím místě stojí 
nějaká benzinová pumpa nebo obchodní dům. Ale protože dia-
log začíná právě u této a nikoli jiné studánky, měli bychom se 
snažit napnout svůj zrak, co nejvíc to jde.

Podle jakéhosi dochovaného nápisu není totiž Panops, Vše-
vid, německy „Ganzauge“ nebo „Allseher“, nikdo jiný než sám 
bůh Hermés. Ano, právě ten Hermés, který má dnes svátek 
a kterému chlapci v palaistře obětují. (206d) Z dikce dialogu se 
zdá, že už ani sami dobře nevědí, proč se obřady konají, co se 
vlastně slaví. Kdyby totiž věděli, o co je Panops Hermés při oběti 
žádán, možná, že by ji brali vážněji a nemusel by pro ně cvičitel 
posílat sluhy a vytrhovat je z rozhovoru se Sókratem. Pohledem 
do Papeho slovníku řeckých vlastních jmen totiž zjišťujeme, že 
v Harpokrationovi se říká: τὰ Πανόψια jsou attické svátky, které 
se slaví vně hradeb, a Fótius k tomu dodává, že ostatní Řekové 
si myslí, že se tak děje proto, aby všichni na vlastní oči viděli 
úrodu, ὅτι πάντες εἶδον τοὺς καρποὺς τῇ ὄψει. 128

To si tedy myslí ostatní Řekové. Co však je – nebo spíše kdysi 
bylo – smyslem svátečních obětí Hermu Panopovi pro Athéňany, 
to nám slovník neříká.

Ale proč se o to vůbec staráme? Ani Platón o tom nemluví. 
V závěru dialogu pouze konstatuje, že otroci se „o Hermajích 
podnapili a není s nimi žádná řeč“ (223a/b). A z palaistry, kde 
se Hermaje slaví, nejspíše není vidět úrodu, která vyrostla na 
polích okolo hradeb, přestože je vystavěna za hradbami. Svátek 

128 Srv. Pape, Wörterbuch der griechischen Eigennamen: Πάνοψ, Πανόψια.
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Panopsií, natož jejich Fótiovo vysvětlení, nemá zřejmě s naším 
dialogem nic společného.

Ale co když na té doměnce Fótiových „ostatních Řeků“ přece 
jen něco bylo, ale netýkalo se to jen úrody na polích, nýbrž toho, 
co je úrodou, pastvou pro oči vůbec, tedy všeho, co lze viděním 
vidět. Viděním lze totiž vidět ledacos, nejen úrodu. Třeba také 
to, že součet velikosti úhlů v trojúhelníku je 180 stupňů. Nebo 
snad také – co je přátelství!

Zkusme si tedy myslet, že pravým smyslem Panopsií je 
prosba Athéňanů k bohu Hermovi, aby jim dopřál vidět. Vidět 
vůbec. Vidět jako lidé, vidět s rozumem, vidět tak, že tomu, co 
vidíme, rozumíme, tedy vidět tak, že víme.

Vidět s  porozuměním však, jak se zdá, znamená podle 
Sókrata uviděné si zapamatovat a umět to jasně povědět (σαϕῶς 
εἰπεῖν, λέγειν, 211b). Celá figura je naznačena na konci prvního 
rozhovoru Sókrata s Lysidem (211a1–b2):

A v tom se vrátil Menexenos a posadil se vedle Lysida na totéž 
místo, z něhož dříve vstal. A tu Lysis zcela po dětsku a důvěr-
ně mi potichu řekl, aby to Menexenos neslyšel: Sókrate, co 
říkáš mně, pověz i Menexenovi.
 A  já jsem řekl: To mu povíš ty, Lyside; vždyť jsi dával 
dobře pozor.
 Ovšemže ano.
 Nuže tedy se pokus zapamatovat si to co nejlépe, abys mu 
všechno jasně pověděl; jestliže však něco z toho zapomeneš, 
znova se mne zeptej, jakmile mě potkáš.

Figura, kterou mám na mysli, začíná slovy: „vždyť jsi dával dobře 
pozor, πάντως γὰρ προσεῖχες τὸν νοῦν, veskrze jsi se přidržel ro-
zumem té věci, kterou jsem ti pověděl (tedy předvedl a ukázal)“. 
Na to se Sókratés ujistí, že tomu tak opravdu je, že Lysis souhla-
sí s tím, že si o něm Sókratés myslí, že uviděl, co mu bylo řeče-
no, že se toho dotknul myslí. Pak teprve Sókratés vysvětlí, co to 
u něho znamená, dávat pozor, dotknout se myslí – a vysvětlí to 
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imperativem: „Nuže tedy pokus se zapamatovat si to co nejlépe, 
abys mu všechno jasně pověděl.“ První část imperativu je téměř 
samozřejmost. To, čeho se někdo myslí či rozumem opravdu do-
tknul, to už jen tak nepustí, to má, to si podrží, to si zapamato-
val. Je to však zvláštní vlastnictví, zvláštní úroda, kterou sklidil. 
Žádným jiným způsobem se totiž nemůže přesvědčit o tom, že ji 
má, než tím, že ji někomu předá, že to, co si zapamatoval, něko-
mu jasně poví, vyloží, ukáže. Nestačí tedy Lysidovo přisvědčení 
na Sókratovu otázku, zda dával pozor, zda rozuměl, zda viděl: je 
třeba to dosvědčit, a to vlastně i sám sobě, je třeba to osvědčit 
skutkem: je třeba to vyslovit, opět to někomu ukázat.

Tím ale figura nekončí. Může se totiž stát, že se při pokusu 
osvědčit své vidění přesvědčíme, že jsme dobře neviděli, protože 
nejsme s to jasně své vidění někomu povědět, opět mu viděné 
ukázat. Tu ovšem potřebujeme pomoci, a tuto pomoc Lysidovi 
Sókratés nabízí: „jestliže však na něco z toho zapomeneš, znova 
se mne zeptej, jakmile mě potkáš“. Sókratés je ochoten znova 
Lysidovi věc ukázat.

Není zajisté třeba zdůrazňovat, že v této figuře nejde o to, 
aby se Lysis naučil nazpaměť nějaké Sókratovo vyprávění, ně-
jaký text, který by pak zase někomu odříkával. Sókratés mu to 
určitě příště nebude vykládat týmiž slovy a ani Lysis to v případě 
úspěšného pochopení nebude Menexenovi opakovat doslova. 
Nazpaměť se totiž učí texty rhapsódi, jako třeba Sókratův známý 
Ión, nebo učedníci řečníků, jako třeba Faidros. To ale právě, jak 
se zdá, není to pravé vidění, lidské vědění.

Kde jsme se naučili takto vidět? Kdo nás naučil dotýkat se 
viděného myslí, podržet to v ní a umět to jasně povědět? Jak 
jsme se stali lidmi? Nechce nám Platón připomenout něco ta-
kového, co jsme nejen my, ale i jeho Athéňané, zapomněli, že 
totiž to byl právě Hermés, posel bohů, ten, který nám od bohů 
přináší zprávy?

Jak ale takové božské zprávy vypadají? Říká nám to Héra-
kleitos, když mluví o Apollónovi: οὔτε λέγει, οὔτε κρύπτει, ἀλλὰ 
σημαίνει, „ani nemluví jasnou řečí, ani nic nezastírá, nýbrž jen 
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něco naznačuje“. 129 Není tedy snadné uvidět a pochopit, co bo-
hové chtějí, natož to někomu jasně povědět. I takový moudrý 
muž jako byl Parmenidés, kterého božské vozatajky vezly k samé 
bohyni Pravdě, viděl okolo té božské cesty velmi mnoho všeli-
jakých znamení, σήματα πολλὰ μάλα, a přesto nám nakonec 
neřekl nic jiného, než ὅπως ἔστιν, že jsoucí jest. A my si myslíme, 
že tomu rozumíme, ale když se nás nějaký poťouchlý host z ci-
ziny zeptá, co tím míníme, také mu to, podobně jako Parmeni-
dés, neumíme jasně povědět. 130

Na pomoc nám ale přichází právě Hermés. Vždyť přece 
právě o Hermovi se říká, že Řeky naučil filosofovat, on, posel 
bohů, který na ostrově proradné Kirké přichází vstříc Odys-
seovi, jednomu z prvních milovníků moudrosti, přátelsky mu 
tiskne ruku, dává mu kouzelnou bylinu, kterou jen bohové ze 
země vytrhnout mohou, a ukazuje mu, co má dělat. 131

Ale je-li tomu tak, pak opravdovou bohoslužbu nekonají 
chlapci se svým cvičitelem, nýbrž se Sókratem. Ten totiž učí vi-
dět, ale učí nejen to, nýbrž učí také umět uviděné jasně povědět. 
To však není všechno. Důležité je i to, co učí Sókratés své mi-
láčky vidět především. Východisko jakéhokoli vidění, nejvyšší, či 
nulový stupeň vidění zdá se být totiž tento: vidět, že nevidíme. 
„Takto má, Hippothale, milovník rozmlouvat s tím, koho miluje, 
snižovat ho a dělat skromným…“ (210e), totiž učit ho „nebýt 
domýšlivý na svou moudrost, jestliže je ještě nemoudrý“, míní 
přece Sókrates v rozhovoru s Lysidem, když učí Hippothala, co 
má milovník říkat svému miláčkovi, aby jej získal.

V  tomto smyslu je ovšem Sókratés největší hermeneutik 
a  jeho Hermaje jsou Panopsie, svátky hermeneutiky. Nechává 
vidět to největší, co se ukazuje – a co se ukazuje a může ukázat 
pouze člověku –, že totiž nevidí. To je to největší ϕαινόμενον, 
teprve to když uvidíme, jsme v jistém smyslu připraveni vidět 
všechno. Ale v jakém smyslu? Jistěže ne tak, jak vidí všechno 

129 Diels/Kranz, Herakleitos, zl. B 93.
130 Srv. Platón, Sofistés, 244a.
131 Homér, Odysseia X, 276 nn.
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bůh, například Panops Hermés. O takovém by se totiž mohlo 
říci to, co říká Sókratés na místě 218a: „Ti, kdo již jsou moudří, 
již nejsou přáteli moudrosti.“

A  vůbec, co by to znamenalo vidět všechno? Co to je  – 
„všechno (τὸ πᾶν)“? Buďme tedy opatrnější a řekněme: teprve 
když vidíme, že s viděním je potíž, jsme vůbec schopni cokoli 
ani ne tak vidět, jako spíše na cokoli se podívat, ohmatávat to 
myslí, dávat pozor na všechno, co se nás týká, a nespokojit se jen 
tak s prvním postřehem, ale snažit se to podržet a artikulovat. 
V jakém smyslu může být něco, co se nás, lidí, netýká, ponechme 
pro tentokrát stranou. Ulijme tedy Panopovi a pokusme se s jeho 
pomocí uvidět alespoň něco. Bez jeho pomoci totiž, kdo ví, co 
bychom viděli. Ani Sókratés se bez jeho pomoci neobejde: „(…) 
v jiných věcech jsem slabý a k ničemu, ale toto je mi jaksi dáno 
od boha, že dovedu rychle poznat milujícího i milovaného,“ říká 
v našem dialogu na místě 204c.

Zarámování dialogu tedy vyjadřuje napětí mezi bezmyšlen-
kovitým konáním tradičních obřadů a bohoslužbou Sókratovou, 
provozovanou jaksi mimochodem, v  ústraní  – a  přece v  den 
sváteční a na správném místě. Těm, kdo mají oči na správném 
místě, ukazuje Sókratés, že je třeba mít oči všude.

Stejně jako Platón implicitně kritizuje ztrnulé vykonávání 
bohoslužebných obřadů, kritizuje ztrnulé, nedovtipné užívání 
dialektiky k získávání poznání.

Schéma ztrnulé nedovtipnoti, o kterou se domnívám, že Pla-
tónovi jde, je asi toto:

1) s partnerem se v rozhovoru shodneme na nějaké premise, 
jejíž pravdivost není nijak absolutně zaručena, ale která vypadá 
rozumně; může to být přísloví, citát z autority apod.;

2) při vyvozování důsledků z této premisy se snažíme přísně 
držet formální logiky, jako bychom chtěli premisu takříkajíc 
pop perovsky falzifikovat;

3) přitom si nevšímáme toho, že jsme premisu vytrhli z kon-
textu, v jakém byla vyslovena a v jakém také původně měla smysl 
a platnost;
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4) občas přitom Sókratés jakoby nevědomky udělá logicky 
chybný krok, který si nechá od nepozorných spolubesedníků 
schválit jako správný;

5) z  těchto dvou posledně jmenovaných příčin celkem 
snadno dojde k  závěrům, které buď vedou k  jasnému sporu, 
nebo vůbec nesouhlasí s tím, co jsme si o zkoumané záležitosti 
původně mysleli;

6) v obou případech musí být premisa odmítnuta jako ne-
přijatelná, nepravdivá, nesmyslná.

Je však patrné, že takto odmítnutou premisu by bylo možno vy-
užít i k jiným závěrům. Jak tedy ale postupovat, abychom do-
spěli k závěrům, které by byly bezpečné, σαϕεῖς? Jak jasně říci 
(σαϕῶς λέγειν) to, co se samo ukazuje, resp. co nám ukázal bůh? 
V našem dialogu stojí proti sobě Sókratés, který dovede rozpo-
znávat ty, kdo se mají rádi; ale ono „mít rád“ samo, to najít ne-
dovede.

Nejde tedy nakonec o něco takového jako chybu v zadání 
úlohy? Myslím to asi takto: použijeme-li právě popsaný postup 
v případě matematiky, resp. geometrie, odpadne především pro-
blém s vytrháváním z kontextu, ze situace. Matematické výroky 
jsou bezčasové a všechno, co k nim patří, v sobě obsahují. Ma-
tematický výrok je mathéma, dá se naučit, dokonce nazpaměť. 
Ne-li, nejsou to nyní pro nás čistě matematické výroky. Dále 
můžeme zaručit, že při vyvozování neuděláme logickou chybu. 
Díky nesituovanosti toho, oč jde, a pojmů, které při vyvozování 
používáme, můžeme totiž svůj postup mechanizovat. Dojdeme-
-li na konci vyvozování ke sporu, máme jistotu, že premisa byla 
falešná. Tato falzifikace v matematice funguje.

Viděli jsme však, že v nematematické oblasti jsou s tímto po-
stupem vážné obtíže. Ty lze sice jakžtakž abstraktně zformulo-
vat, v konkrétních případech se jim vyhýbat může být snadné či 
obtížné, nelze je však definitivně eliminovat. Vyvozovací postup 
nelze mechanizovat. Je to ovšem ideál, o který zcela evidentně 
jde v době Platónově, je to ideál, který přivede civilizaci zalo-
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ženou na řeckém dědictví k vědě. Nic proti tomu. Co bychom 
dnes byli bez vědy?

Kde je ale jaká chyba v  zadání? Příklad takového zadání 
máme v poslední větě našeho dialogu: nalézti, co je přítel. Tra-
diční dějiny filosofie nás učí, že otázka „co něco jest“, je hlavní 
otázka, o kterou jde ve filosofii až do našich dnů, a že Platón se 
na ni pokusil odpovědět tím, že vytvořil nauku o idejích: to, co 
opravdu, v silném smyslu je, je idea přítele, jakási jednoznačná, 
plná podoba přítele, kterou nahlédnout a popsat by znamenalo 
podat odpověď na otázku „co je přítel“. A kdybychom tuto od-
pověď měli, poznali bychom, kdo je a kdo není přítel, i my, kteří 
to nemáme tak jako Sókratés od boha; dokonce bychom to dnes, 
ve světě vyspělé vědecké technologie mohli naučit i stroje, bylo 
by to pozitivní vědění, bylo by to opravdové mathéma.

V rozporu s tradicí se domnívám, že takové zadání je chybné 
a že Platónovy dialogy nejsou takovým zadáním vedeny. Vě-
dění, na které takové zadání míří, bylo v době Platónově – a je 
dodnes – něco jako společenská objednávka. Takové vědění má 
na mysli Sókratés v našem dialogu, když mluví s Lysidem o do-
vednostech a lásce z hlediska užitečnosti. (207d) Kdo něco umí, 
toho mají rádi, toho mají v té věci za přítele. Kdo je v něčem od-
borníkem, toho nechají dělat, co chce: „kdybychom ukázali, že 
rozumíme připravování jídla (…), třeba vhodit do polévky celé 
hrsti soli (…), kdyby o nás měl za to, že se vyznáme v lékařství 
(…), rozevírat oči a nasypat do nich popelu (…)“ (209e–210a). 
Kdo jsou v  tomto smyslu σοϕοί, budou „v těchto věcech svo-
bodni a budou vládnout nad jinými; ty věci budou jejich, neboť 
z nich budou mít užitek“ (210b).

Takového vědění moci nabýt nejen v záležitostech tradičních 
technologických dovedností, nýbrž ve všem, to znamená i tam, 
kde jde o rozhodování, které se vztahuje k jednání, nikoli jen 
ke zhotovování, to by tedy byl ten kýžený cíl. A úspěchy v ob-
lasti matematiky a geometrie, k nimž se právě v době Platónově 
a patrně s jeho přispěním dospělo, zdály se slibovat, že tohoto 
cíle bude možno dosáhnout. Domnívám se však, že je to právě 
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Platón, kdo ve svých dialozích ukazuje, že klást si tento cíl, vede 
ke sporu a na scestí.

Náznak expozice rozdílu mezi matematickými a nematema-
tickými zřeteli je podle mého názoru exponován hned na za-
čátku prvního rozhovoru Sókrata s Menexenem jakožto přítelem 
Lysida (207c), a to z hlediska rovnosti:

a) jsou stejně staří – přeli by se o to;
b) jsou ze stejně dobrého rodu – přeli by se o to;
c) jsou stejně krásní – zasmáli se;
d) bohatství – o to se nedá přít, to se dá zjistit. Ale zde by se 

dalo použít přísloví „přátelům je vše společné“, tedy také rov-
nost.

e) Nevíme, jak by dopadlo zkoumání o jejich spravedlnosti 
a  moudrosti, zda by se také dalo říci, že jsou-li přátelé, jsou 
na tom stejně. Zde totiž už je úplně jasné, že se nám předmět 
otázky nepodaří matematizovat, podobně jako tomu bylo v pří-
padě otázky, zda jsou stejně krásní. Takové evidentně nesmyslné 
otázce se srdečně zasmáli. To však v našem dialogu Sókratés 
probírat dále nebude, protože v tom okamžiku zasáhl bůh. Me-
nexenos musel jít k obřadům, i když nevěděl k jakým.

*

Zdá se tedy, že v dialogu Lysis nejde o nic menšího než o to, 
o co šlo nejspíše již delší dobu jak v Akademii, tak v Lykeiu, to-
tiž o hermeneutiku idejí, o tu pastvu pro oči, kterou nám jako 
poselství bohů zvěstuje Panops Hermés.

Jak jsme na tom s idejemi, je naznačeno také hned na za-
čátku dialogu. Když Sókrata přemlouvají, aby si šel s nimi do 
palaistry popovídat, říká: Πρῶτον ἡδέως ἀκούσαιμ’ ἂν ἐπὶ τῷ 
καὶ εἴσειμι καὶ τίς ὁ καλός. Novotný překládá: „Nejprve bych rád 
slyšel, proč bych tam šel a kdo tam je krasavec?“ Proč tam má jít, 
je však řečeno již v předchozí replice (204a): „(…) zábava záleží 
většinou v hovorech, v nichž bychom ti rádi dávali podíl.“ Smysl 
nové otázky je tedy třeba pochopit z jejího konce, tzn. vzít druhé 
καί ve větě jako vysvětlující: „Mám-li tam jít, musí být jasno, 
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že se tam setkám s nějakým krasavcem. Rád bych slyšel, kdo je 
tam ten krasavec, kvůli kterému bych tam měl být ochoten jít.“ 
Odpověď je ovšem zprvu v nejvyšší míře zklamávající: Ἄλλος 
ἄλλῳ ἡμῶν δοκεῖ. „Každému z nás se zdá někdo jiný.“ (204b)

Tato nejistá rozmanitost je ovšem pro takové věci jako krása 
charakteristická. V průběhu dialogu se setkáváme s mnoha dal-
šími podobnými, ať už je to dobro, zlo, nebo třeba přátelství. 
Proč ale tedy Sókratés nakonec přece jen vejde do palaistry? 
Zdá se, že Hippothalés ho v rozhovoru před palaistrou natolik 
zaujme svým vášnivým trváním na tom, kdo se zdá krásným 
jemu, že totiž tím krasavcem je Lysis, a zároveň ochotou opravdu 
o těchto problematických věcech rozmlouvat, že Sókratés ne-
odolá a vejde. V průběhu dialogu a na jeho konci se pak ještě 
znovu dovídáme, proč Sókratés vstoupil: „(…) nabýti dobrého 
přítele bych chtěl raději než získat nejlepší na světě křepelku 
nebo kohouta (…)“ (211e), a přirovnání se stupňuje až k bohat-
ství a moci nejmocnějšího muže na světě, velkého perského krále 
Dareia.

Napětí, o které tu jde a které je hybnou silou, jež přivede 
Sókrata do palaistry, je totiž právě toto: na jedné straně samo-
zřejmě víme, co je krása, dobro, přátelství, vždyť přece vášnivě 
o ně usilujeme – každý miluje svého krasavce, a ne někoho oš-
klivého, usiluje pro sebe o dobré, a ne o zlé, chce mít přátele, 
nikoli nepřátele; na druhé straně nejsme s to říci, co to vlastně 
víme. Zdá se tedy, že nesplňujeme Sókratův nenápadný výměr 
vědění či vidění, o němž jsme mluvili na začátku. Neumíme 
jasně říci, co je krása, co je dobro, co je přítel, nedovedeme říci, 
co tím myslíme, když říkáme krása, dobro, přítel, čeho se to 
dotýkáme myslí. A už jsme si všimli, že Sókratés sice hned na za-
čátku dialogu hlásí, že dovede poznat milujícího a milovaného, 
přesto však na konci dialogu konstatuje, že jasně říci, kdo je 
přítel, se nepodařilo. Nebudu zde rozebírat, jak v dialogu dojde 
k ztotožnění významů sloves ἐρᾶν, mít rád, a ϕιλεῖν, mít rád, 
proč lze tedy milujícího i milovaného nazvat přítelem. To lze 
celkem snadno nahlédnout. Ale na tom hledání v našem dialogu 
neztroskotalo.
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Ztroskotalo na něčem jiném. Jak se zdá, může za to Ktésip-
pos, který v dialogu mnoho nemluví, zato je učitelem Menexe-
novým. A aporetické výsledky zkoumání problému přátelství 
se začínají dostavovat právě tehdy, když se Menexenos vrátí od 
vykonaných obřadů na počest Hermovu a Sókratés se s ním 
znovu, tentokrát takříkajíc naostro, dá do řeči. Tato pasáž za-
číná na přelomu 211b/c Sókratovou obavou, aby se v  rozho-
voru s Menexenem nestal směšným: „To není snadné, vždyť 
je to obratný člověk, žák Ktésippův. A je tu – nevidíš? – sám 
Ktésippos.“

Nemohu se vyhnout dojmu, že jména těchto dvou obáva-
ných přítomných jsou sémata, že v dialogu fungují jako návěští, 
že jde o figuru „nomen – omen“. Ktésippos totiž podle Papeho 
znamená nejen doslovně „někoho, kdo má koně“, nýbrž někoho, 
kdo je „majetkuchtivý“. Menexenos je pak „náruživý přítel“ (od 
μενεαίνω – náruživě toužím, a ξένος – hostinný přítel).

Funkce návěští, kterou mám na mysli, pak spočívá v tom, že 
přátelství je v tomto dialogu z největší části vymezováno na po-
zadí užitečnosti, zisku. Máme rádi to, co nám nějakým způso-
bem přináší prospěch. Možná by se dalo předpokládat, že něco 
takového snad Ktésippos učil. Ale právě toto východisko, nebo 
řekněme tento výkladový princip, bude rozhovor o přátelství 
přivádět do aporií. Proti tomu se Sókratés opětovně pokouší 
využít pro výměr přátelství principu rovnosti. Ale patrně právě 
proto, že Menexenos pochází ze školy Ktésippovy, nepodaří se 
tento motiv pozitivně využít, a to přesto, že Sókratés hned na 
začátku druhého rozhovoru s Menexenem, v němž se sám impli-
citně prohlásí za jakéhosi „Menexena“, totiž toho, kdo náruživě 
usiluje o získání přátel, zdůrazní, že on staví získávání přátel 
do protikladu k získávání majetku. To je právě ta výše zmí-
něná pasáž o bojových křepelkách, kohoutech a Dareiovu zlatu.  
(211d/e)

Princip rovnosti se však do rozhovoru opětovně vrací, vždy 
ho tam vnáší Sókratés, přibližně v polovině dialogu (214a) do-
konce skrze Homéra, a zdá se, že jeho ústy mluví bůh:
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αἰεὶ τοι τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον – neboť zajisté 
bůh vždy rovného k rovnému vede  132

Je ovšem třeba zdůraznit, že v Odyssei, odkud je vypůjčen, vy-
chází tento citát z úst Melanthea, jednoho z drzých ženichů, a je 
namířen proti Odysseovi přestrojenému za žebráka a doprová-
zenému jeho věrným sluhou Eumaiem. Předchozí verš, jímž za-
číná svou řeč, zní:

νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει – tak vida, 
darebák darebáka zas vede (…)

Tento kontext citovaného verše je ovšem řeckému čtenáři jasný, 
čímž je umožněn přechod k diskusi o tom, zda může být příte-
lem špatný špatnému. Do tohoto přechodu je vložena zmínka 
o mudrcích, kteří na principu tíhnutí podobného k podobnému 
vykládají přírodu a vůbec všechno. Tuto zmínku bych považoval 
za jakousi nahrávku na kritickou smeč, která ale nebyla expli-
citně využita.

Skrze špatné však se do hry dostává dobré. Konsekventní 
uplatnění hlediska užitku však opět zabrání, aby mohl být pří-
telem dobrý dobrému, logické aporie znemožní, aby se spolu 
přátelily opačné extrémy, a Sókratés se odvažuje k jakémusi zou-
falému pokusu a zavádí do debaty neutrály.

Všimněme si, že na tomto místě je v textu opravdu předěl. 
Sókratovi se začíná z  těch aporií točit hlava. (216c) Uchýlení 
se k ideji dobrého jako k osvědčenému prostředku vedoucímu 
k úspěchu se začíná neosvědčovat. Na pomoc je povoláno krásno. 
Přísloví říká: „krásné je milé“. Sókratés říká: dobré je krásné. 
Obojí je pak podobno „něčemu hebkému, hladkému a  mast-
nému“ (216c), co se nám velice líbí, ale co nám velice „snadno 
může vyklouznout a uniknout“ (216d). Rozpustilá falická na-
rážka se tu zdá být ve společnosti eroticky roztoužených a na-

132 Homér, Odysseia XVII, 218.
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olejovaných hochů zcela na místě. A uvědomme si, že Sókratés 
už je údajně také v transu. Jak se však vyrovnáme s tím, že tato 
narážka je učiněna právě v souvislosti s ideou, která v hierarchii 
tradičního platonismu stojí nejvýše?

Ale nedost na tom. Zavedení neutrálů vede k naprosté rela-
tivizaci dobra. Tím se rozehrává řetězec nekonečného regresu 
prostředků a účelů. Pokusíme-li se jej zastavit předpokladem 
prvního milého, které je předpokladem všech ostatních přátel-
ských vztahů, způsobíme tím jejich znehodnocení. Stanou se 
z nich „jen jakési obrazy, které nás klamou, zatímco vpravdě 
milé je to první“ (219d). Zatím je to jen hypotéza. Co když se 
však ukáže, že dosáhnout „prvního milého“ není pro člověka 
možné. Nevyústí to právě v onen nihilismus, který demaskoval 
teprve v  nedávné době Nietzsche a  s  kterým jsme se dodnes 
nevyrovnali?

Zdá se nicméně, že vina není na straně Platónově. Sókratés 
přece naznačuje dost jasně, že dobro není tímto prvním milým 
(220b–221a) a že kdo by s ním chtěl dobro ztotožňovat, musel 
by popřít existenci zla. Tak daleko však Sóktatés nezajde ani 
v transu. „Či snad je směšná ta otázka, co asi tehdy bude či ne-
bude (…), jesdtliže zmizí zlo? (…) Neboť kdo to ví?“ (221a)

Po tomto vrcholu sklidí Sókratés už jen zbytek aporií. 
U jedné se však přece jen trochu zarazí, a to v momentě, kdy 
rasantně prohlásí, že „uznat neužitečné za přátelské je nesmysl“ 
(222c). Hned potom totiž konstatuje, že „jsme jakoby opilí od 
té rozpravy“. Pak ale ve sklízení aporií pokračuje až nakonec 
prohlásí, že dál už s tím neumí nic udělat a že nemá, co by řekl. 
Právě konstatovanou opilost spolubesedníků svede rozverně na 
otroky paidagogy, kteří odvádějí Sókratovy mladé přátele domů. 
Hermetický rej končí.

Proč se ale Sókratés stal jejich přítelem? Protože se společně 
dotýkali myslí toho, co zahlédali a snažili se dobrou řečtinou 
si navzájem jasně povědět, co viděli. Vedli spolu dialektický 
rozhovor, čímž se odlišili od otroků a  ostatních, kteří tudíž 
nebyli jejich přátelé, protože nebyli přátelé moudrosti. Jsou si 
tedy v tomto příbuzní a podobní. Vede je dohromady bůh, jak 
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se stalo u Panopovy studánky a jak nám to bůh Homérovými 
ústy sdělil. Neměli jsme však oči všude, tak nám to uniklo. Proč 
vedou rozhovor? Protože touží po moudrosti. Ještě ji totiž ne-
mají. Potřebují jeden druhého, přestože jsou si rovni v tom, že ji 
nemají, protože bez rozmlouvání nelze hledat moudrost. Něco 
doopravdy uvidět znamená, jak jsme viděli, podržet to a moci 
to někomu jasně povědět. Tento statek patří k takovým, které 
můžeme mít jedině tehdy, když jej někomu dáváme. Mít a dá-
vat je zde totéž. Jedno bez druhého není nic. Asi tak, jako když 
Menexenos na místě 218e říká: „Nesleduji dobře tu myšlenku,“ 
a Sókratés nenápadně poznamenává: „Není divu. Ale takto snad 
půjdeš spolu se mnou a také já, myslím, budu lépe vědět, co mlu-
vím.“ A protože jsou na tom stejně i v tom ohledu, že jsou to lidé, 
nehrozí jim, že oné kýžené moudrosti definitivně dosáhnou, ale 
v rozhovoru budou mít dohromady více očí, jeden zahlédne, co 
druhý nevidí, a společně se jim podaří v nějakém ohledu pro 
danou situaci něco fixovat. Jenom bůh nefilosofuje, protože mu 
narozdíl od smrtelníků moudrost nechybí, a proto může mít 
jako Panops Hermés oči všude.
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Platónova analýza problému vědění
K dialogu Theaitétos

(2007) 133

1. Platónovy dialogy nepředkládají hotová řešení

O některých Platónových dialozích se říká, že jsou aporetické. 
Chce se tím říci, že jejich tématem je vždy nějaká otázka, kte-
rou besedníci dlouze rozebírají, ale nepodaří se jim podat uspo-
kojivou odpověď, a dialog končí v aporii. Např. co je to stateč-
nost, co je to přátelství, nebo dokonce také, co je to vědění, jako 
v dialogu Theaitétos, kterým se budeme nyní blíže zabývat. O ji-
ných Platónových dialozích se pak tradice domnívá, že aporetic-
ké nejsou, nýbrž že v nich Platón formou rozhovoru moudrých 
mužů podává na různé důležité otázky své odpovědi, že v nich 
prezentuje své názory, např. jak má být uspořádán dokonalý  
stát atp.

Avšak ani jedno ani druhé se mi nezdá být právo tomu, co se 
v dialozích odehrává. Domnívám se, že v obou typech dialogů 
jde o totéž, totiž vtáhnout čtenáře do této fiktivní debaty, vtáh-
nout ho do procesu myšlení, a nechat na něm, aby si uvědomil, 
jak na tom s daným problémem je, co se s tím dá dělat a k čemu 
by to mohlo být dobré. Ani Sókratés, ani nikdo jiný, kdo v dialo-
zích vystupuje, není Platónova hlásná trouba. Platónovy dialogy 
jsou mistrovská díla, která nepředkládají hotová řešení, jež by 
bylo možno prostě převzít, naučit se je nazpamět a uskutečnit 
je, nýbrž učí nás myslet, provokují nás, abychom se nad věcmi 

133 Podklad pro anglicky proslovenou přednášku na mezinárodním platón-
ském symposiu v Praze dne 20. 10. 2007 věnovaném Platónovu dialogu Theai-
tétos, viz I. Chvatík, Rethinking Knowledge and Ignorance in Plato’s Theaetetus. 
In: Plato’s Theaetetus. Praha 2008, str. 300–318.
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a  nad sebou opravdu zamýšleli, abychom sami ručili za to, 
na co při jejich četbě přijdeme. Pokusím se to předvést právě 
na dialogu Theaitétos. Jeho tématem je otázka, co je to vědění,  
epistémé.

2. Stupnice možných intelektuálních schopností

Dialog Theaitétos je uveden rozhovorem Eukleida a Terpsióna 
z Megary. Na jejich rozhovoru si můžeme hned na začátku me-
zi řádky povšimnout jakési stupnice možných intelektuálních 
schopností lidí. Jak se ukáže dále, je jistý stupeň intelektuálního 
nadání nezbytný pro získání určitého druhu vědění.

Nejníže zde stojí Terpsión, blíže neidentifikovaný, patrně 
průměrný megarský občan, který se chodí na agoru bavit s přá-
teli, v myšlení je víceméně pasivní, ale ví, že rozhovory se Sókra-
tem jsou nějakým způsobem důležité. Právě přišel z venkova, 
kde pracoval na poli, a rád si tedy poslechem filosofického roz-
hovoru zpestří chvíli odpočinku. Jeho vědění se týká patrně pře-
devším praktických záležitostí zemědělství.

O stupeň výše stojí Eukleidés, později zakladatel megarské 
filosofické školy. Je zde vylíčen jako přespolní Sókratův poslu-
chač, kterému Sókratés před svou smrtí vyprávěl, jaký úžasný 
rozhovor měl s Theaitétem a Theodórem z Kyrény, a  to právě 
o vědění. A přestože byl tento rozhovor aporetický a odpověď 
na to, co je vědění, nakonec nepřinesl, Eukleidés se snaží si jej 
zapamatovat a hned po návratu domů si jej pokud možno do-
slovně zapíše. Není však s to na všechno si vzpomenout, takže 
když občas zajde do sousedních Athén a potká Sókrata, nechá 
si od něho postupně chybějící místa doplnit. Sám si je domyslet 
nedovede, je odkázán na pomoc zvenčí, od Sókrata.

Nejvýše na žebříčku intelektuálních schopností stojí Sókra-
tés, protože i  po dlouhé době si celý rozhovor pamatuje, což 
nakonec asi znamená, že všemu, co se v něm probíralo, nějak 
zevnitř rozumí. Vždyť přece sám jednotlivé kroky dialogu ini-
cioval a je si nesmírné obtížnosti otázky po vědění výslovně vě-
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dom. Jeho vzpomínka na konkrétní průběh rozhovoru, jak jej 
chce zachytit Eukleidés, je nesena věděním, o co v rozhovoru 
šlo. To jistě ještě nemusí znamenat, že na probíranou otázku zná 
pozitivní odpověď.

Je ponecháno na nás, abychom si uvědomili, že Terpsión 
a Eukleidés nejsou správnými čtenáři onoho dialogu. Nechají si 
totiž dialog předčítat a vůbec do něj nezasahují. Nezbývá než si 
domyslet, že si při jeho poslechu možná docela dobře zdřímli.

Mezi Eukleidem a Sókratem zde stojí ještě sám Theaitétos, 
se kterým Sókratés rozmlouval. Již tenkrát, před třiceti lety, mu 
Sókratés předpovídal slavnou budoucnost, v úžasu nad tím, jak 
veliké má Theaitétos nadání.

V řeckém textu je na tomto místě slovo fysis a my dodnes 
v takovém smyslu latinský překlad tohoto řeckého slova užíváme 
a mluvíme o tom, jakou má kdo náturu, přirozenost. Říkáme-li 
však, že někdo má nadání, jsme také schopni říci, že někdo jiný 
nadání nemá, a vypadá to, jako bychom mluvili o nějaké věci. 
Jako by ono „mít – nemít“ bylo myšleno v absolutním smyslu. 
Z řeckého slova fysis je však možno vyrozumět, že jde o něco, co 
člověk, pokud se narodí opravdu jako celý člověk, má vždycky, 
asi tak jako k němu patří, že má oči, které vidí, nohy, na kte-
rých je schopen chodit. Celý, zdravý člověk se rodí s rozumem. 
Čím se jednotliví lidé liší, je míra nebo kvalita této rozumnosti. 
Tak je to ostatně s celou lidskou fysis. Někdo vidí lépe, někdo 
hůře, někdo rozumu moc nepobral, jiný, jako Theaitétos, je 
eu pefykos, dobře urostlý, je bystrý, důvtipný, má dobrou pa-
měť, „k učení a zkoumání přistupuje tak hladce, bez klopýtání 
a zdárně, s velkou klidností, jako proud oleje neslyšně tekou-
cího“ (Tht. 144b). 134 Spolu s těmito vlastnostmi jsou v dialogu 
vyjmenovány hned i další, především statečnost, ale i rozvážné, 
velkomyslné užívání zděděných peněz. Jediné, co Theaitétovi 
chybí, je krásný obličej. V tom se podobá Sókratovi. Pokud jde 

134 České citáty uvádím v překladu F. Novotného. Viz: Platón, Theaitétos, in: 
Platón, Spisy. Praha 2003. Číselné údaje odkazují na standardní Stephanovo 
vydání Platónových textů.
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o vědění, je však tato okolnost zanedbatelná. Hlavně, že se mu 
podobá v tom ostatním. Prvním předpokladem vědění je tedy 
přiměřené nadaní, natura, fysis.

3. Matematika je pro Platóna pravzorem vědění vůbec – přesto 
matematikové nestačí na filosofické tázání

Je příznačné, že Sókratovými partnery v dialogu o vědění jsou 
Theaitétos a Theodóros, dva významní matematikové té doby, 
přestože o matematickém vědění se v něm téměř nebude mlu-
vit. Ve svém pokusu chci dojít k tomu, proč byla matematika pro 
Platóna vstupní branou k filosofii, 135 a že se tedy nikoli nadarmo 
traduje, že nad vchodem do Akademie byl nápis: „Nevzdělaným 
v geometrii vstup zakázán“. Takže koho jiného měl Platón pro 
rozhovor o vědění vybrat?

A přece: Theodóros, starý, zkušený a věhlasný znalec a učitel 
matematiky, astronomie, teorie hudby „a všeho, co souvisí s vyš-
ším vzděláním“ (145a), se zprvu zdráhá být Sókratovi partnerem 
v rozhovoru hledajícím odpověď na otázku, co je vědění. Ani 
později, když se přece jen zapojí, neví si se Sókratovými zkou-
mavými otázkami příliš rady. Zdá se, že je nějaký zásadní roz-
díl mezi oblastí vědění matematického a oblastí otázek, které si 
klade filosofie. Theodóros má vědění, mladý Theaitétos se u něho 
učí, tedy vědění postupně nabývá. I Sókratés „má tyto věci dosti 
slušně v hlavě“ (145d), ale na rozdíl od těchto dvou odborníků, 
ho trápí něco, co jim nepřijde na mysl: Sókratés se ptá, co to 
vlastně je učit se, stávat se učeným, co to je znalost, vědění, 
moudrost (manthanein, epistémé, sofia, 145d/e)? – A zde si rov-
něž povšimněme, že bude třeba uvést do souladu toto Sókratovo 
matematické vědění s  jeho opakovaným tvrzením, že on sám 
žádné vědění nemá.

135 Srv. Platón, Ústava, 525b, 527b. 
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4. Struktura vzniku vědění – jeho božskost a problematičnost

Hledáme, co je vědění, a jako tomu obvykle na začátku Platóno-
vých dialogů bývá, i zde odpovídá naivní partner tím, že vyjme-
nuje několik jednotlivých případů hledané záležitosti. To ovšem 
není správná odpověď na danou otázku. Sókratés se neptá, co 
všechno lze nazvat věděním, nýbrž co to znamená, když cokoli 
z toho nazýváme věděním. Partnerova naivita však není pouhé 
nic. Je to naivita zasvěcená. Svou odpovědí dává najevo, že ro-
zumí, o čem se mluví, nějakým způsobem tedy už předběžně 
ví, co je vědění. Má s věděním nějakou zkušenost, umí je nějak 
odlišit od jiných záležitostí, které věděním nenazýváme. Kromě 
vyššího vědění matematického, o kterém už jsme se zmínili, sem 
patří i všechna řemesla a umění, technai. Že takováto předběž-
ná zkušenost je pro hledání a získávání vědění zásadně důleži-
tá, naznačuje Sókratés, když vypráví oblíbenou historku o svém 
porodnickém umění.

Sókratés přirovnává své celoživotní poslání k tomu, co dělá 
porodní bába (149–151). Tak jako porodní asistentky pomáhají 
mladým ženám přivádět na svět děti, plody tělesné, tak také 
Sókratés pomáhá mladým mužům přivádět na svět plody du-
ševní, tj. vědění.

V tom je především obsažena myšlenka, že vědění je něco, co 
je třeba přivést na svět, tedy něco, co původně na světě není. My 
se běžně vyjadřujeme tak, že říkáme: musíme na to přijít, mu-
síme to objevit, musíme to nalézt – jako by to nové, co chceme 
poznat, už někde bylo, a jen čekalo, až se k němu propracujeme. 
Ale říkáme také: musíme to vymyslet – jako by to byl výkon, 
který je v  naší moci. A  přece cítíme, že možná nejsprávnější 
je idiom, který říká: snad nás to napadne – jako bychom k po-
znatkům přicházeli tajemným způsobem, který se vymyká naší 
kontrole.

Jak je tedy míněno Sókratovo podobenství? Někteří mladí 
muži jsou těhotní věděním a  patří k  Sókratovu babickému 
umění rozpoznat, kteří to jsou. Ale jak takový mladý muž otě-
hotní? Jak dojde v lůně jeho duše k početí? Jak se poznatek začne 
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připravovat, formovat? I to lze z podobenství vyrozumět. Po-
dobně jako ony babice „jsou nejschopnějšími zprostředkovatel-
kami sňatků, protože dovedou velmi moudře poznati, jaká žena 
má žít s jakým mužem, aby rodila co nejlepší děti“ (149d), tak 
také Sókratés, když vidí, že mladý muž není těhotný věděním, 
„stává se velmi dobromyslně prostředníkem a  s pomocí boží 
velmi vhodně nalézá, s kým (z moudrých mužů) by měl obco-
vati, aby z toho měl prospěch“ (151b). K početí poznatků tedy 
dochází obcováním (syngignomai) se staršími moudrými muži. 
Že by tedy přece jen šlo o prosté předávající učení? Ale to přece 
musíme striktně odmítnout, to bychom se dostali do nekoneč-
ného regresu. Počít a posléze porodit se přece má vědění nové. 
Mladík má poznat něco, co dosud neznal nejen on, ale co dosud 
vůbec nebylo známo. Něco, co neznali ani ti moudří, u kterých 
je, jak říkáme, v učení.

Struktura vzniku poznatku tedy není tak docela jednodu-
chá. Kromě obvyklé platónské narážky na tehdy módní homo-
sexuální erotiku je zde třeba vyrozumět, že při obcování s učiteli 
jde o navazování na poznání, které tu už bylo. Sókratés neposílá 
mladíky obcovat s muži hloupými, nýbrž ironicky říká, že je 
posílá k moudrým, sofois, ba čteme dokonce thespesiois (151b), 
k „božským“, přesněji k takovým, kteří mluví jako bohové, kteří 
říkají věci běžně nevyslovitelné, takové, které je s to vyslovit jen 
bůh (theos + espon, eipon). Domnívám se, že toto místo není jen 
ironická narážka na domněle úžasné schopnosti sofistů, nýbrž že 
je v ní zároveň i něco vážného. Vědění je něco tajemného, bož-
ského. I Sókratovi je babické umění nakonec, jak čteme, dáno od 
boha. (150c) Ironizací sofistů, k nimž Sókratés posílá ony jak se 
zdá hloupější mladíky, kteří „nejsou těhotní“ (151b) věděním, je 
ovšem jasně naznačeno, že Sókratés se od sofistů nějak zásadně 
liší. Péči, kterou potřebují ti, kdo otěhotněli poznáním, dovede 
poskytnout jen on.

Snad by se tedy dalo říci, že obcováním, spolubytím, stykem, 
tj. rozhovorem a společným jednáním s moudrými získáváme 
s  věděním jakousi zkušenost, která sice sama ještě věděním 
v nejsilnějším smyslu není, ale bez níž se k němu nedá dostat. Jen 
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si vzpomeňme, jak v dialogu Euthydémos Sókratés sice žertovně, 
ale zcela bezvýhradně trvá na tom, že chce k sofistům do učení. 
Tuto podmínku lze snad rozšířit zcela obecně. Už od narození se 
dítě stýká s rodiči a příbuznými, a učí se tak mluvit a rozumět. 
A nelze přece říci, že bychom mu toto vědění nějak výslovně 
předávali. Dítě samo ve styku s námi přijde i na takové taje řeči, 
které ani my sami nedovedeme řádně formulovat.

Že zkušenost je k vědění (epistémé) či umění (techné) zapo-
třebí, je v podobenství o porodním asistentovi Sókratovi řečeno 
výslovně. Artemis, která má na starosti ochranu rodiček, „(…) 
nedala babického umění ženám zcela neplodným, protože je lid-
ská přirozenost příliš slabá, aby nabyla umění ve věcech, v kte-
rých nemá zkušeností (…)“ (149b/c). Proto je zde ale se Sókra-
tem určitá potíž. Ten totiž výslovně říká: „bůh mě nutí pomáhat 
k porodu, ale roditi mi zabránil“ (150c). Na rozdíl od babic, které 
v mládí rodily, tedy Sókratés vlastní zkušenost s plozením po-
znatků nemá – sám vlastně nic neví, sám nikdy žádný poznatek 
neporodil – a přesto umí k plození poznatků pomáhat. V tom, 
že se při svém babickém umění obejde bez vlastní zkušenosti, 
překračuje lidskou přirozenost, a je tedy vlastně božský. Podobá 
se přece samotné Artemis z našeho podobenství. Ta má na sta-
rosti péči o rodičky, přestože sama je panenská a nikdy nerodila.

Ale proč zde Platón v tomto podobenství připustil takový 
nesoulad? Vždyť přece mohl snadno nechat Sókrata v mládí ně-
jaký ten poznatek porodit, aby s tím měl zkušenost. Zřejmě tedy 
toto rozlišení mezi plozením poznatků a Sókratovou asistencí 
při jejich plození má nějaký zásadní význam. Vždyť i o Arte-
mis se v  podobenství říká, že „přikázala babické umění že-
nám, které již pro svůj věk nerodí, poctívajíc tak stav podobný 
svému“ (149c). Kdyby totiž šlo pouze o to, mít s rozením dětí 
zkušenost, mohla Artemis nechat dělat porodní bábu každou 
mladou maminku. Ale chtěla poctít stav podobný svému. Není 
i Sókratovo nevědění pro něho jakousi božskou poctou? Když si 
vzpomeneme na to, jak Sókratés – když šlo o geometrii, astro-
nomii, harmonii a počtářství – říkal, že i on „má tyto věci dosti 
slušně v hlavě“ (145d), musíme nutně nabýt dojmu, že vědění, 
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o kterém Sókratés mluví, když tvrdí, že je neplodný, je jiného 
druhu. Mohlo by nás napadnout, že má na mysli nějaké božské 
vědění, které je člověku nedostupné. Ale je jasně řečeno, že ně-
kteří z jeho žáků „sami ze sebe nalezli a zrodili mnoho krásných 
věcí“ (150d). Nezbývá tedy než vzít vážně Sókratovu následující 
větu: „Ale pomocníkem toho rození je bůh a já.“ (150d) Sókratés 
je zde – tj. pokud jde o vědění v silném smyslu – ve shodě s po-
dobenstvím o Artemidě postaven naroveň bohu. Není to oby-
čejný člověk, je to filosofický daimón. Vědění, o které Sókratovi 
(a Platónovi ve filosofii) jde, je sice něco jiného než to, co objevují 
pozitivní vědy, ale je to vědění lidské. Božské je na něm jen to, 
že bez pomoci boha, bez pomoci daimóna, jakým je Sókratés, se 
zárodky vědění buď vůbec nepodaří přivést na svět, nebo jsou 
špatným ošetřováním zahubeny. (150e)

5. Sókratovo babické umění jako alegorie platónské dialetiky

Sókratés má dále „schopnost vším způsobem zkoušeti, zda mysl 
mladého člověka rodí pouhý přelud a nepravdu, či plod zdárný 
a pravý“ (150c). Ti, kdo se s ním stýkají a nechají se takto zkou-
šet, dělají podivuhodné pokroky, z neznalých se stávají znalými. 
Sókratovo rozmlouvání s mladíky má tedy zároveň dvojí účinek. 
Jednak působí jako katalyzátor vědění, jednak jako jeho kontro-
la. Je celkem snadné pochopit, že ti méně nadaní se na Sókra-
ta zlobí, a „jsou hotovi kousati, když jim odnímá nějaký tlach“ 
(151c), ale ty nadanější, jako třeba Theaitétos, právě toto odní-
mání neobyčejně povzbuzuje a nutí v myšlení pokračovat.

Zdůrazněním toho, že Sókratés sám ze sebe žádné poznatky 
neplodí, chce tedy Platón nejspíše naznačit strukturovanost 
vzniku vědění, chce říci zaprvé, že vědění nevzniká v rozhovoru 
tak, že by bylo přebíráno od druhých, nýbrž že je člověk musí 
najít v  sobě. Za druhé, že vznik vědění, a  tedy vědění samo, 
je nějaký proces či výkon, k němuž patří prověřování, posuzo-
vání, zda nějaký nápad je nebo není dobrý, tedy zda může či 
nesmí být přijat jako opravdové vědění. A za třetí, že tato posu-
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zovací schopnost sice nějak k vědění patří, ale že je to schopnost 
sama o sobě podivuhodná, tajemná, jakoby nadlidská. To, že 
Sókratés je charakterizován takovouto jednostrannou božskou 
dovedností, je tedy třeba chápat jako snahu o vypreparování 
a zdůraznění tohoto strukturálního momentu. Toto umění vést 
rozhovor, dialegesthai, v němž se vynořují a prověřují myšlenky, 
které kandidují na to, být uznány za vědění, to je slavná Plató-
nova dialektika.

Vzpomeneme-li si na Platónovo podobenství o úsečce na 
konci šesté knihy Ústavy (509d), je zřejmé, že pokud jde o pro-
blém vědění, pohybujeme se v té části úsečky, která představuje 
obor věcí pomyslných, věcí, které žádné smyslové oko nikdy 
nespatří, nýbrž které lze uvidět, nahlédnout jedině rozumem. 
A pokusme se předpokládat, že se pro náš kontext hodí i roz-
dělení této části úsečky vedví. Levá část, která je blíže středu 
úsečky a sousedí s oborem věcí smyslových, tedy obsahuje před-
měty matematické, tedy především geometrické útvary, kdežto 
teprve v její pravé části jsou opravdové ideje.

Ale čtěme text pozorně. Když je tato levá oblast pomyslné 
krajiny charakterizována, nemluví se výhradně o geometrii. Ta 
je zmiňována jen jako příklad toho, oč zde běží. To, čím se tyto 
dvě oblasti rozumového pomyslna od sebe liší, je způsob, jakým 
rozum v každé z nich postupuje. V té nižší vychází vždy z před-
pokladů, které mají charakter axiomů, tedy toho, co si zaslouží 
být použito jako principy, z nichž lze vyvozovat s logickou, ro-
zumovou nutností důsledky, které z nich vyplývají. Tímto způ-
sobem postupují všechny tzv. deduktivní vědy.

Hledání principů však patří do vyšší, poslední oblasti úsečky, 
kde ovšem musí duše postupovat úplně jinak než právě popsa-
nou dedukcí. Zde si totiž ony principy, z nichž v té nižší oblasti 
dedukuje, duše teprve zjednává. Nemůže k nim tedy přicházet 
dedukcí. To by znamenalo nekonečný regres. Něčemu takovému 
je samozřejmě zapotřebí se vyhnout. Platónův mluvčí zde popi-
suje postup jiný, který nazývá dialektikou. Jak toto dialektické 
myšlení postupuje, není snadné pochopit, ale ani vysvětlit, a Pla-
tón se tím vlastně zabývá ve všech svých dialozích.
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Na samém konci šesté knihy Ústavy, je to – v překladu Fran-
tiška Novotného – popsáno stručně takto:

Druhým tedy úsekem pomyslného oboru rozuměj, že myslím 
to, co chápe (haptetai) rozum (logos) sám pomocí dialektiky 
(té dialegesthai dynamei), maje své předpoklady (hypotheseis) 
ne za počátky, nýbrž za předpoklady v pravém smyslu jako 
za výstupky (epibaseis, o které se člověk opírá) a východiště 
(hormas, popudy, odrazové můstky), aby došel až po to, co 
jest bez předpokladů, k počátku všeho, a pak aby, chopě se 
toho (hapsamenos autés), zase nazpět sestupoval až ke konci, 
drže se (echomenos) toho, co s tím (počátkem) souvisí (tón 
ekeinés archés echomenón), neužívaje přitom ku pomoci žád-
ného jevu smyslného, nýbrž idejí samých o sobě a jejich po-
stupných vztahů (all’ eidesin autois di’ autón eis auta), a tak 
končil v ideji. (511b)

Co zde tedy duše dělá, jaká je její činnost? Především se zde 
jedná o jakýsi postup tam a zase zpátky. Tam, k „počátku vše-
ho“, který „jest bez předpokladů“ – nejde tedy o nekonečný re-
gres –, a zase zpátky, k příslušné ideji, o kterou nám šlo a která 
na začátku byla pouhou hypotézou, tedy k tomu, co v oné niž-
ší, deduktivní oblasti má sloužit jako princip. Duše zde používá 
logos a postupuje tak, že užívá své schopnosti něco prohovořo-
vat, dialegesthai, pročež se celý postup nazývá dialektika. Roz-
mlouvá o předpokladech (hypotheseis), které v deduktivní ob-
lasti slouží jako principy. Používá však tyto předpoklady ne jako 
principy, z nichž se něco dedukuje, nýbrž jako odrazové můstky 
(hormas), jako opěry pod nohy (epibaseis), po nichž lze šplhat 
vzhůru, až k nepodmíněnému. Při tomto vzestupu se tedy pro-
hovořuje, o kterou hypotézu se opřít dá a o kterou ne. Nezna-
mená to tedy podávat nějaký důkaz, není to žádná dedukce. Je 
třeba vyhledávat v rozumném rozhovoru takové hypotézy (tedy 
opírat se o takové výstupky), které umožní vyšplhat se až k to-
mu, co je nepodmíněné, vyhmátnout, uchopit to a držet se toho 
(haptesthai). Od nepodmíněného je pak třeba sestupovat zase 
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zpátky, a přitom si pečlivě všímat všeho toho, co s oním nepod-
míněným souvisí (ta echomena), pokud jde o náš předpoklad. 
To znamená nahlížet, vidět, sledovat, v jakém vztahu k sobě sa-
mým a k tomu, o co nám jde, je to, co je při tomto postupu vi-
dět duševním zrakem, tedy ostatní ideje. Stále se přesvědčovat 
o tom, že to všechno drží pohromadě (echomenon). Cesta zpát-
ky končí tam, kde začala, ale předpoklad, od kterého jsme vyšli, 
je nyní dialekticky prověřen, je to nyní idea, která může slou-
žit jako axiom, jako předpoklad, který si opravdu zaslouží (axi-
oó) být uznán za princip, za východisko dedukcí v nižší oblasti. 
Jestliže se ovšem příslušná hypotéza v dialektickém postupu ne-
osvědčí, je třeba ji opustit, asi tak, jako když Sókratés svým ba-
bickým uměním „usoudí, že některý výrok je jen přelud a plod 
nepravý, a vezme jej a odhodí…“ (151c).

6. Shrnutí předpokladů a formulace problému

Shrňme tedy, jak nyní vypadá struktura vzniku vědění vytušená 
z náznaků na začátku dialogu Theaitétos. Předně (1) musí mít 
člověk v dostatečné míře rozum, přirozené nadání. Dále (2) mu-
sí mít v dané oblasti zkušenost, kterou získává tím, že se stýká, 
rozmlouvá a společně jedná s lidmi, kteří už se ve věcech, o kte-
ré jde, nějak vyznají. (3) Musí dávat pozor a nebát se formulovat, 
jaké myšlenky jej v dané souvislosti napadají. V běžné řeči říká-
me, že se musí umět soustředit, totiž zaměřovat svou pozornost 
do jakéhosi středu své bytosti, obracet se pro myšlenky k sobě, 
snažit se sám myslet. (4) Musí své nápady podrobovat zkouše-
ní, a to nejlépe v rozhovoru s druhými, aby byly včas odmítány 
ty nepravé, které žádné vědění nepřinášejí, žádnými poznatky 
nejsou.

Tím ovšem ještě zdaleka nejsme u cíle. Přáli bychom si umět 
tuto strukturu doplnit o takové momenty, kterými bude zaru-
čeno, že nápad, předložený ke zkoumání, je opravdu poznatek. 
Ale pozor! Uvědomme si, že ještě stále jsme nutně ve stádiu 
(2), tedy ve stádiu předběžného porozumění, protože nevíme-li 
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ještě, co je vědění, tedy čím se vyznačuje nápad, který máme 
označit a přijmout jako poznatek, nevíme, zda to, co o vědění 
říkáme, jsou opravdu poznatky. Ocitáme se tedy jakoby v blud-
ném kruhu. Ale nezoufejme! Podívejme se ještě jednou, jakou 
máme o vědění předběžnou zkušenost.

Víme, že mnozí lidé jsou v  mnohých věcech odborníci, 
znalci, mistrovsky své obory zvládají, mají příslušné odborné 
znalosti. Patří sem všechna řemesla a umění a především – jak 
jsme viděli na začátku – vyšší vzdělání matematické. Theaitétos 
podá hned na začátku dialogu příklad takového matematického 
poznatku. Podařilo se mu totiž vystihnout všechny iracionální 
odmocniny jedním stručným výměrem, jehož správnost lze 
snadno nahlédnout, a to přesto, že těchto odmocnin je neko-
nečně mnoho (147d–148b). Tak nějak bychom tedy asi chtěli od-
povědět na otázku, co je vědění. Pod jeden jednoduchý výměr 
shrnout všechny případy, kdy říkáme, že něco víme, i kdyby 
těch případů mělo být nekonečně mnoho, a to tak, že bychom 
správnost tohoto výměru bezprostředně nahlíželi. I  později 
v průběhu dialogu učiní Sókratés nenápadnou narážku na to, 
že matematické vědění je vzorem jakéhokoli vědění, když spo-
lubesedníkům vyčítá: „užíváte pravděpodobnosti, jaká by při-
pravila o všechnu vážnost Theodóra (…), kdyby jí chtěl užívat 
v geometrii“ (162e).

7. Zdanlivá aporetičnost dialogu. Hermeneutická struktura 
Sókratova rozhovoru

Podle toho, co se v dialogu výslovně říká a podle tradiční inter-
pretace podává dialog Theaitétos tři pokusy o takový jednodu-
chý všeobsáhlý výměr toho, co je vědění: (1) vědění je vnímání, 
(2) vědění je pravdivé mínění, (3) vědění je pravdivé mínění do-
plněné výměrem. Sókratés všechny tyto pokusy vyvrátí a dialog 
bezvýchodně končí.

Ale zkusme to jinak. Když se na jednotlivé návrhy odpovědí 
blíže podíváme, vidíme, že jejich prezentace opakuje na vyšší 
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úrovni to, co jsme už viděli, když Theaitétos na otázku, co je 
vědění, vyjmenoval jednotlivá řemesla atd.

(1) Když vnímám závany větru a říkám, že je studený, je to 
přece proto, že poznávám, že je mi z něho zima. Nic nevadí, že 
jinému je v tomto větru příjemně teplo: já vím svoje a obléknu 
si svetr. Vněmové poznání, které je vždy relativní k poznáva-
jícímu subjektu, je zcela určitě vědění. Ale přesto má pravdu 
Sókratés, když na závěr první části přiměje Theaitéta dojít k zá-
věru, že „vědění je něco jiného než vnímání“ (186e). Tento závěr 
ovšem neprotiřečí tomu, co jsme právě řekli, že totiž vnímání 
je vědění. Co zde Theaitétos se Sókratovou pomocí vyvrátil, 
bylo to, že by touto odpovědí byla zodpovězena otázka, co je 
to vědění vůbec. Takové totiž bylo zadání: Co je vědění jakožto 
vědění? Vyžadujeme přesně takový typ odpovědi, jakou podal 
Theaitétos, když jednou větou vymezil iracionální odmocniny. 
Vědění jako takové – co to je?

(2) Podobně i pravdivé mínění je jakési vědění. Theaitétos 
sice neumí říci, čím se liší od nepravdivého, ale to je právě tím, 
že ještě stále neumí říci, co je vědění vůbec: „Nepravdivé mínění 
není možno poznati (gnónai), dokud člověk dostatečně nepojme 
(prin an tis hikanós labé), co je vědění“ (200d). (Předběžně tedy: 
gnónai = hikanós labein ti pot’ estin.)

Tím ovšem Sókratés prozradil, že už od začátku nějak ví, co 
je to vědění: Něco poznat pro něho znamená „dostatečně ucho-
pit, co to je“. Problém ovšem je, že ani u jednoho z těchto slov 
přesně nevíme, co v této souvislosti znamenají. Nevíme, co to 
znamená, že něco jest, nebo že něco jest něco, nevíme, co to zna-
mená něco jsoucího v jeho jsoucnosti uchopit, natož abychom 
věděli, co to znamená uchopit to dostatečně.

(3) Theaitétos tedy přichází s třetím návrhem: „(…) vědění 
je pravdivé mínění spojené s výměrem“ (201d/e). Ano: dejme 
tomu, že podat výměr znamená dostatečně uchopit, totiž fixo-
vat řečí, formulovat ve větě, co něco je. To samozřejmě vede 
k  problému definice a  jejích částí, k  problému částí a  celku, 
k problému vztahu druhu a rodu atd. Všechny tyto problémy 
Platón Sókratovými ústy naznačí. Avšak brzy ukáže, že jsme 
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opět v kruhu: dobrý výměr vědění je, že je to vědění o tom, co 
něco je. Spolu s Theaitétem jsme se tedy dokonale zesměšnili, 
protože říkáme sice správně, ale bezobsažně: vědění je vědění. 
A zde dialog končí.

8. Vyvrácení Prótagorovy teze, které se však ukazuje být jejím 
potvrzením

Zbývá tedy otázka: Umíme se z této aporie dostat? A je snad do-
konce taková cesta naznačena v našem dialogu – sliboval jsem 
přece, že se v něm o vědění něco dozvíme.

Musíme se tedy vrátit na začátek dialogu a podívat se, co 
důležitého nám uniklo. Theaitétovu první odpověď, že vědění 
je vnímání, vyvrací Sókratés tak, že ji nejprve ztotožní se slav-
nou Prótagorovou tezí, že „všech věcí měrou je člověk, jsoucích, 
že jsou, a nejsoucích, že nejsou“ (152a), kterou přeformuluje do 
senzualistické podoby, jako by Prótagoras říkal: „jakými se jed-
notlivé věci jeví mně, takové jsou pro mne, a jakými tobě, takové 
jsou zase pro tebe“ (152a).

Spor vzniká z  toho, že to, co se jeví každému jinak, chá-
peme jako pravdivé poznatky o věcech o sobě (jak by řekl Kant). 
Sókratés se tohoto sporu pokusí zbavit přibráním hérakleitov-
ské teze o tom, že vše je v neustálém pohybu, míšení a změně, 
což vystihuje slavným výrokem: „Nic není samo o sobě jedno.“ 
(152d) Všechno je v pohybu, pořád se nějak mísí, a tudíž mění, 
takže se jeví pokaždé a každému jinak, a Prótagorova relativis-
tická věta tedy platí. Není ovšem o věcech o sobě, protože nic 
takového není, nýbrž všecko jen vzniká, mění se a zaniká. – Ale 
mohla by snad být o fenoménech.

Fenomén vzniká nějak ze vzájemného setkání pohybu věci 
a pohybu smyslového čidla. Např. fenomén barvy není ani ve 
věci, ani v  očích, ani na jiném určitém místě, nýbrž vzniká 
děním, narážením pohybu očí na pohyb věci, a je tedy nějak 
„mezi“ (metaxy ti, 154a), dnes bychom s Janem Patočkou řekli, 
že v  jakémsi neutrálním, asubjektivním fenomenálním poli 
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(ne utrál ním proto, že není ani čistě objektivní, ale také ani 
čistě subjektivní).

Ale ani v tom není záchrana Prótagorovy relativisticky pře-
formulované teze. Fenomény jsou rovněž proměnlivé, protože 
ani ten, komu se věci jeví, „nikdy není sám se sebou ve stejném 
stavu“ (154a)  – a  zde má Sókratés nepochybně na mysli naši 
tělesnost. Nyní už začne být Theaitétos se svou tezí, že vědění 
je vnímání, na rozpacích. A když mu Sókratés předvede, že ani 
v oblasti kvantity, tedy v oblasti, která je Theaitétovi jako mate-
matikovi nejblíže, nejde o vlastnosti věcí samých, protože věci se 
stávají velkými nebo malými, podle toho, jaké k nim přiložíme 
měřítko (154c), začne se Theaitétos „nesmírně divit, co asi ty-
hle věci jsou, a druhdy, když se na ně dívá, doopravdy dostává 
závrať“ (155d). Sókratés ho za to chválí a pronáší slavnou větu, 
která se vždy cituje, když se zkoumá, odkud pochází filosofie: 
„Neboť právě filosofu náleží tento stav, diviti se; vždyť není ji-
ného počátku filosofie než tento.“ (155d)

Ve světě tedy nic není fixní. Je třeba „nadobro vyloučiti 
pojem býti“ (157a) a nemá se připouštěti „ani pojem něco, ani 
v souvislosti s něčím, ani v souvislosti se mnou, ani tohle ani 
ono ani žádné jiné jméno, které by ustalovalo, nýbrž má se podle 
přirozenosti užívati názvů vznikající, dělané, zanikající a měnící 
se (…)“ (157b). Ale ani to by nestačilo. Všechna slova jsou usta-
lující, jinak by nemohla nic znamenat. Nelze-li však ustalovat, 
nelze vůbec mluvit, natož něco poznávat či vědět.
A proto se chce Sókratés znovu „podívati na věci, o kterých pře-
mýšlíme (ta tón frénón), samy o sobě, co asi jsou“ (154e). Docela 
nenápadně přesouvá zkoumání od proměnlivého kolotání vnějších 
věcí přes neutrální oblast fenoménů do oblasti myšlení, chce zkou-
mat, „co asi jsou tyhle jevy v nás“ (hatta pot’ esti tauta ta fasmata 
en hémin, 155a). Říká, že záležitosti myšlení jsou „něco jiného, 
než čeho se lze pevně chopit rukama“ (155e), že jsou neviditelné, 
a přesto je třeba jim přiznat jsoucnost (hós en úsias merei, 155e). 
A překvapivě se dovídáme, že všechny ty pojmy jako dění, vzniká-
ní, kolotání, činnost, trpnost atd., které jsme používali, když jsme 
mluvili o věcech kolem nás, mají svůj původ v duši.
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Mluvit totiž právě znamená používat slova, dávat jména „jak 
jednotlivým složkám, tak i mnohým složkám shrnutým dohro-
mady“ (157b), třeba „člověk nebo kámen a tak i při každém jed-
notlivém živoku a druhu“ (157c), a tedy jakékoli kolotání usta-
lovat a říkat o čemkoli, zda a co to je, nebo není.

Právě to je úkolem duše. Rozmanité tělesné smysly jsou 
jen jakési nástroje, skrze které vnímáme, nejsou však ve vlast-
ním smyslu to, čím vnímáme. Jednotlivé smyslové vjemy je to-
tiž třeba nějak vyhodnocovat, porovnávat a zjišťovat, že spolu 
mají něco společného, totiž věc, které patří. Aby to bylo možné, 
musí se všechno vnímané vztahovat „k jakési jedné způsobě (eis 
mian tina idean), ať už je to duše nebo jakkoli se tomu má říkat“ 
(184d). Musí to být něco, „co náleží nám samým, co je stále totéž 
a čím dosahujeme skrze oči bělosti a černosti a skrze ostatní či-
dla zase jiných dojmů“ (184d). A jakého čidla, ptá se nyní Sókra-
tés, „jakého prostřednictví užívá ta schopnost, která ti objevuje 
to, co je společné u všech věcí (…) a o čem užíváš výrazů ‚jest‘ 
a ‚není‘ (to estin, to úk estin) (…), podobnost a nepodobnost, to-
tožnost a různost, jednost i jiný počet (…), sudé a liché i ostatní 
věci, které s tím souvisí (…)“ (185c).

A Theaitétos nyní sám přijde na to, že „není pro tyto věci 
takového zvláštního ústrojí jako pro ony, nýbrž duše sama skrze 
sebe pozoruje při všech věcech, co je jim společné“ (185d). Ve 
vlastním smyslu tedy vnímá duše. Jedině proto, že je duše stále 
táž (184d), může zjišťovat, co je vněmům společné, srovnávat 
minulé a  přítomné s  budoucím (186a), a  na základě tohoto 
srovnávání, tedy sama skrze sebe (186a), „v soudném myšlení 
o smyslových dojmech“ (en tó peri ekeinó syllogismó, 186d) kon-
stituovat věc, neboli říkat, zda věc jest, či není, zda je krásná, či 
ošklivá, dobrá, či zlá atd. (186a). Proto také může zjišťovat, že se 
něco mění, a říkat, že změna jest. Tedy vlastně zastavovat změnu 
a tím ji teprve nechat být změnou.

Platí tedy původní Prótagorova teze. Svou duší je člověk mě-
rou všech věcí, výkonem své duše rozhoduje o tom, zda něco je, 
či není. Není to ovšem rozhodování libovolné. Právě zde nastu-
puje dialektika, sókratovské umění rozhovoru. V něm se ode-
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hrává srovnávání minulého a přítomného s budoucím (186a), 
tedy vlastně stanovování příčin a  účinků, v  něm se pomocí 
„soudného myšlení“ (186d) prověřuje, co nás spolu se smyslo-
vými počitky samo napadá, a „jen stěží a po delším čase s vyna-
ložením velké práce a působením vzdělání“ (186c), se podaří od-
stranit veškerou spornost (186b) a duší nahlédnout, že všechny 
složky naší řeči se opravdu kryjí. Teprve nyní můžeme tuto řeč 
nazvat výměrem.

9. „Pesimistický“ závěr: vědění v silném smyslu slova je možné 
jen v geometrii

Nyní ovšem chápeme, proč Theaitétos na začátku říkal, že vědě-
ní je vnímání. Byl totiž zvyklý ze své geometrie, že slovní důkaz 
geometrické věty je možno přijmout jako pravdivý teprve tehdy, 
když je spojen s jasným nahlédnutím, že obrazce, o které jde, se 
opravdu kryjí. Jen si nebyl s to uvědomit, že toto nahlédnutí se 
neděje očima, nýbrž duší.

A patrně jsme to dokonce trochu přehnali, když jsme mluvili 
o krytí nejen v případě geometrických obrazců, nýbrž i v pří-
padě nálezů, které jsou výsledkem zkoumání v dialektice. Na 
žádném z obou citovaných míst se o krytí nemluví. V Theaité-
tovi se odstraňuje „veškerá spornost“, v Ústavě se přihlíží k tomu, 
jak všechno souvisí s nepodmíněným a se vzájemným vztahem 
idejí, přičemž ani zde není užito slovo souladně. Že jde o soulad, 
plyne implicitně z toho, že se podařilo prověřovanou hypotézu 
potvrdit, zjednat jí statut ideje, uvést ji do souladu s nepodmíně-
ným, o kterém se v další knize Ústavy ukáže, že je to idea Dobra. 
Místo „souladně“ mohli bychom tedy také říkat „dobře“. Ne-
může zde jít o krytí, poněvadž nejde o obrazce – a přece bychom 
byli nejraději, kdybychom i  zde mohli nahlížet krytí. Vždyť 
i způsob, jakým o těchto věcech Platón mluví, tomu nahrává. 
Jde přece o ideje, o vidy, o něco, co je vidět, něco, co duše nahlíží. 
Toto nahlížení však není prosté vnímání, a to ani smyslové, ani 
geometrické. Je to noésis, jejímž nástrojem je logos a jeho diale-
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gesthai. Ale zdá se, že geometrické krytí je zde paradigmatem. 
Proto má geometrie a vše, co s ní souvisí, samostatné místo na 
úsečce z Ústavy, proto Platón nechává Sókrata rozmlouvat v The-
aitétovi o vědění s dvěma význačnými matematiky.

Immanuel Kant později řekne, že exaktní, nepochybné 
nahlédnutí krytí rovinných geometrických útvarů se děje 
v apriorní formě názoru prostoru, 136 a ukáže, že apriorní formy 
názoru prostoru a času jsou nezbytné i pro provádění výpočtů 
aritmetických. I ty jsou pro Kanta – a domnívám se, že plným 
právem – syntetickými soudy a priori. Proto je pro něj matema-
tika opravdovou vědou. Také čistá fyzika je pro Kanta vědou. 
V tomto případě ovšem nikoli proto, že by se v ní přírodní zákony 
nahlížely v čistém názoru, nýbrž proto, že jsou přírodě a priori 
předpisovány. 137 Obojí, „čistá matematika i čistá přírodověda 
mají svou vlastní jistotu a nepochybnost“, přesto však si je Kant 
vědom jejich zásadního rozdílu. Zatímco matematika „se opírá 
o svou vlastní evidenci“, nemůže se přírodověda „úplně zříci 
svědectví zkušenosti (…), poněvadž se, podobně jako filosofie, 
přes všechnu svou jistotu nemůže vyrovnat matematice“. 138 Aby 
byla fyzika vědou, je zajisté zapotřebí, aby zákony byly přírodě 
a priori předpisovány, ale není zde naprostá libovůle. Je nutno 
předpisovat jí takové zákony, kterými je schopna se řídit. Všim-
něme si, že nacházení přírodních zákonů se nápadně podobá 
Platónovu nacházení principů, jak jsme o tom mluvili výše. Te-
prve nyní můžeme vyslovit naši hypotézu o Sókratových rozpa-
cích ohledně vědění, hypotézu o jeho proklamovaném nevědění. 
Je to nevědění povýtce vědoucí, ale bohužel negativní. Na rozdíl 
od Theodóra či Theaitéta je Sókratés mistrem dialektického způ-
sobu myšlení, umí se podívat na oblast matematiky z nadhledu 
nejkrajnější části úsečky a ví, že není možné dosáhnout završení 
rozhovorů o věcech ne-matematických bezprostředním nahléd-
nutím takového krytí jako v matematice, abychom mohli říci, 

136 I. Kant, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci státi vě-
dou , § 12. 
137 Tamt, § 36, poslední věta. 
138 Tamt, § 40, první odstavec.
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že jsme dosáhli o těchto věcech definitivního vědění. „Mnohé 
krásné věci,“ které se Sókratovým babickým přispěním „sami 
ze sebe nalezli a zrodili“ (150d) jeho žáci, tedy mohou být vědě-
ním, které je dobré pro danou situaci, nikdy to však nemůže být 
vědění Dobra samého jednou provždy. Teprve tímto vědoucím 
nevěděním stojí Sókratés na vrcholku stupnice lidských intelek-
tuálních schopností a dotýká se tak božství.
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Matematika jako průprava 
k dialektickému poznání dobra

Oprava tradičního překladatelského omylu

(2012) 139

Ve vzpomínce na Aleše Havlíčka,
s nímž jsme nad touto problematikou

strávili nejednu plodnou noc.

Ve svém článku o dvojím druhu apriorního poznání sepsa-
ném v rámci transdisciplinárního semináře Centra pro teore-
tická studia (CTS), jehož tématem byl problém matematizace 
ve vědách, 140 jsem se pokusil předvést, jak matematika přišla ke 
svému jménu a co toto jméno vlastně původně pojmenovává. 
Své zkoumání jsem zaměřil na rozdíl mezi tím, co jako mathé-
ma vystupuje v „hodině geometrie“ v Platónově dialogu Menón, 
a tím, co by se v tomto dialogu sice probírat mělo, ale k čemu se 
Sókratés kvůli Menónově netrpělivosti a naivitě vůbec nedosta-
ne. Tímto druhým jsou, jak známo, ta megista mathémata, tzv. 
kardinální ctnosti, resp. to megiston mathéma, idea dobra. Tento 
nejvyšší předmět lidského poznání je hlavním tématem Sókrato-
vy řeči v dialogu Ústava (Resp. 505a). 141

139 Přednáška proslovená anglicky třetím kolokviu On the Modalities of the 
Good, Filosofický ústav AV ČR, srpen 2012. Česky in: AITHÉR. Časopis pro 
studium řecké a latinské filosofické tradice, ročník VII (2015), č. 14, str. 56–67.
140 I. Chvatík, Dvojí druh apriorního poznání v Platónových dialozích, in: 
Spor o matematizaci světa, Praha 2011, str. 195–210.
141 Pokud není uvedeno jinak, cituji české překlady F. Novotného, in: Platón, 
Spisy. Praha 2003. Číselné údaje v závorkách odkazují na standardní Stephano-
vo vydání Platónových textů.
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Stejnou měrou jako rozdíl těchto dvou předmětů, ba ještě 
více, mne zajímalo to, co mají tyto předměty společného, 
proč se obojí nazývá mathéma. Ukázalo se, že je to tím, že ani 
jedno (opravdové pochopení matematických nálezů), ani druhé 
(opravdové nahlédnutí dobra a ztotožnění se s ním v jednání) 
není něco, co by bylo možno vyučovat (didaskein) jako poznatek, 
který lze mechanicky předávat, nýbrž k obojímu lze sice pomocí 
příslušné výchovy (paideia) žáky přivádět, ale ten hlavní krok – 
pochopit, dovtípit se, nahlédnout (manthanein), o co v tom kte-
rém případě jde – musí každý provést sám za sebe. Když o tom 
Sókratés mluví žertovně-mytickým způsobem, nazývá tento vý-
kon anamnésis, rozpomínání: duše se rozpomíná na to, co viděla 
před svým vstupem do těla, když jezdila na voze v průvodu bohů 
po obloze koldokol hranic hmotného světa a měla příležitost 
pozorovat na odvrácené straně svět idejí – čteme v dialozích 
Menón nebo Faidros (Meno 246 n., Phaedr. 245 n.). Když o tom 
promlouvá co nejvážněji, jako je tomu právě v Ústavě, neobejde 
se sice bez různých podobenství, ale naznačuje, že to, na co se 
duše v anamnéze jen nejasně rozpomíná – tedy to, „za čím každá 
duše spěje a  proč všechno koná, [ačkoli] tuší, že to jest něco 
velikého, ale nezná jistoty a nemůže dostatečně postihnouti pod-
staty toho“ (Resp. 505e) –, je možno poněkud jasněji spatřit „di-
alektickým věděním v oboru jsoucna a pomyslna“ (Resp. 511c).

Nejvhodnější průpravou pro dialektické přibližování se k vr-
cholnému porozumění ideji dobra jsou podle Platónova Sókrata 
měřictví a počty (geometria te kai logismos). Ty jsou totiž tím, 
co „nutí duši obraceti se k onomu místu, na kterém jest nejvzne-
šenější ze jsoucna, jež má duše vším způsobem spatřiti“ (Resp. 
526e), a to proto, že tato nauka, matematika, „má předmětem 
věčné jsoucno, a ne to, co časem vzniká a zaniká“ (Resp. 527b). 
Je to „činitel vedoucí duši k pravdě a způsobující filosofické myš-
lení“ (tamt.).

Jakým způsobem to však matematika dělá, jak přivádí duši 
k dialektice?

Aby to předvedl, přichází Sókratés se svým známým podo-
benstvím o úsečce. Jednu část úsečky, říkejme jí nižší, předsta-
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vuje universum věcí, které lze vnímat smysly, vyšší část zastu-
puje věci inteligibilní, věci, o kterých lze pouze přemýšlet, které 
můžeme vidět jedině zrakem své mysli. O předmětech oné první 
oblasti, které jsou rozmazané a ponořené v temnotě, můžeme 
mít jen domněnky a smyšlenky. Abychom získali vědění, mu-
síme zapojit rozum a překročit do oblasti předmětů inteligibil-
ních. Jedině tam se dostáváme do styku s něčím opravdu jasným 
a zřetelným.

Přechod k výuce matematiky je zprvu uveden jakýmsi prag-
matickým důvodem: „Jak lze [strážce] vyvésti na světlo…? Která 
by to tedy byla, Glaukóne, nauka, jež by táhla duši od proměn-
ného dění ke jsoucnu?“ (Resp. 521c/d) Musí to být něco, co je 
užitečné i v každodenním praktickém životě, aby byli strážci 
ochotni se touto cestou vydat. Bude to něco „z  těch činitelů, 
které pronikají všemi [obory]“ (Resp. 522b), tj. „to společné, čeho 
užívají všechna umění (technai) i  všechno myšlení (dianoiai) 
a vědění (epistémai) – čemu se také každý musí především učiti 
(manthanein)“ (Resp. 522c), totiž „znalosti čísel a počtů“ (ari-
thmos te kai logismos, Resp. 522c), tedy „aby dovedl počítati a vy-
znal se v číslech (…), má-li vůbec býti člověkem.“ (Resp. 522e)

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

Ale vraťme se k podobenství o úsečce. Nižší část inteligi-
bilní oblasti obsahuje předměty geometrie, aritmetiky a ostat-
ních exaktních deduktivních věd, zatímco v druhé se nacházejí 
opravdové ideje. Rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi je ve způ-
sobu, jakým duše v každé z nich postupuje. V oboru matematic-
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kém vychází z hypotéz, které bere za axiomy a vyvozuje z nich 
logické důsledky. Sókratés nazývá tuto proceduru dianoia, vy-
vozování. Ale s tímto vyvozováním je problém. Matematikové

(…) předpokládají při každém postupu liché a sudé, tvary, 
trojí druh úhlů a jiné věci s tím příbuzné; myslíce si, že tyto 
pojmy znají, učiní si je předpoklady a nepokládají již dále za 
potřebno je dokazovati ani sobě, ani jiným, jako by šlo o věci 
každému jasné, nýbrž počínajíce od nich, probírají hned věci 
další, a nakonec přicházejí rovnou k tomu, co si byli učinili 
cílem svého zkoumání. (Resp. 510c)

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

V nejvyšší části úsečky postupuje duše úplně jinak než po-
mocí dedukce. Sókratés říká:

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

Výsledkem tohoto postupu je pravé vědění, epistémé. Dialektic-
ký postup je zde připodobněn horolezeckému výstupu – patrně 
ven z jakési jeskyně, o které bude řeč až o stránku dál, na začátku 
7. knihy. Podobenství je umožněno významovou a tvarovou po-
dobností slov hypothesis = předpoklad a hypobasis = výstupek, 
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kterého je možno se při výstupu chytit, opěrka pod nohu. Zdán-
livé, nedostatečně pevné výstupky, které výstup neumožňují, se 
vydrolují a padají do propasti, tzn. nevhodné hypotézy jsou při 
dialektickém zkoumání, v sókratovském rozhovoru (elenchos) 
odstraňovány. Jestliže to, od čeho se při zkoumání vyšlo, a celá 
významová souvislost, která umožnila vystoupat až k něčemu, 
co duše bezprostředně nahlíží (noei) okem (nús) svého rozu-
mu (logos), znamená to, že použité hypotézy byly dobré, a celá 
významová souvislost je tedy zakotvena v dobru. To, od čeho 
jsme vyšli jako od hypotézy, získalo status ideje. A znovu zo-
pakujme: nebylo toho dosaženo deduktivním důkazem, nýbrž 
pomocí dialektiky.

Pasáž o přechodu od matematiky k dialektice v 7. knize na 
začátku pasáže Resp. 533c je třeba chápat v  souvislosti s  pa-
sáží právě citovanou. I zde vede cesta z oblasti věcí smyslových 
vzhůru k oblasti idejí skrze oblast vědy, jmenovitě skrze oblast 
matematiky. Říká se zde téměř totéž jako na místě Resp. 510c. 
A právě tady bychom očekávali, že bude naznačeno, jak mate-
matika přivádí k dialektice. Když si však pasáž přečteme, nabu-
deme spíše dojmu, že matematika je něčeho takového naprosto 
neschopna:

Co pak se týče zbývajících [oborů poznání], o kterých jsme 
pravili, že se poněkud dotýkají [opravdového, neměnného] 
jsoucna, geometrie a věd s ní souvisejících, vidíme, jak se jim 
jenom ve snu cosi zdá o jsoucnu, ve skutečnosti však nejsou 
schopny ho spatřiti, dokud nechávají nedotčeny stát předpo-
klady [zvýraznil ICH], kterých užívají, nemohouce jich vě-
decky odůvodniti (logon didonai). Neboť komu jest počátkem 
to, čeho nezná, a konec i části střední má spleteny z toho, 
čeho nezná, jak by bylo možno, aby soulad takových složek 
stal se kdy věděním?
 Nijak, odpověděl [Glaukón].
 Nuže, děl jsem, jedině dialektická metoda odklizujíc před-
poklady [zvýraznil ICH] bere se touto cestou k samému po-
čátku, aby byl upevněn [zvýraznil ICH] (hé dialektiké metho-
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dos moné tauté poreuetai, tas hypotheseis anairousa, ep’ autén 
tén archén, hina bebaiósétai); ona jemně táhne za sebou du-
ševní zrak zabořený v pravém slova smyslu do jakéhosi bar-
barského bahna (en borboró barbarikó) a vyvádí jej vzhůru 
užívajíc pomoci a spoluvůdcovství těch oborů, o kterých jsme 
vyložili. (Resp. 533c–d)

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

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

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

(…) hé dialektiké methodos moné tauté poreuetai, tas hypo-
theseis anairúsa, ep’ autén tén archén, hina bebaiósétai (…) 
(Resp. 533c)
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Aby nebyla narušena rétorická souvislost výkladu, musí tato 
Sókratova replika vybít napětí, které se nahromadilo v předcho-
zím výkladu, kde velevážená věda matematická byla předvedena 
jako něco, co žádné vědění neobsahuje. „Odstraněním hypotéz“ 
se sice napětí vybije, ale důstojnost matematiky se, jak jsme vi-
děli, nezachrání. Domnívám se, že ono napětí je možno vybít 
jinak, a to tak, že se zároveň naznačí, jak matematika přivádí 
k dialektice: matematika si vynucuje přechod k dialektice jako 
k disciplíně, která už nebude matematická, ale bude si vědět ra-
dy s matematickými hypotézami. Navrhuji proto přeložit větu 
takto:

(…) jedině dialektická metoda znovu zvihajíc předpoklady 
(tas hypotheseis anairúsa, tj. znovu uvádějíc do pohybu, znovu 
činíc předmětem zkoumání hypotézy, které dianoia nechává 
nedotčeny) ubírá se (s nimi) touto cestou k samému počátku, 
aby se dosáhlo (jejich) upevnění (hina bebaiósétai – lépe: hina 
bebaiósóntai) (Resp. 533c).

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

Zde mám za to, že je třeba explicitně doplnit něco, co Sókra-
tés neříká, ale silně naznačuje mezi řádky: podobným způsobem 
jako nás některé situace v oblasti věcí smyslových nutí počítat, 
tedy přecházet do oblasti předmětností matematických a užívat 
vyvozování (dianoia), abychom smyslovým věcem porozuměli 
a zvládali je, tak nás dianoia, když tedy není s to vydat počet 
o pravdivosti svých hypotéz, nutí postupovat vzhůru do oblasti 
dialektiky.

Můj návrh se tedy od překladu Františka Novotného liší 
na dvou místech. První se týká chápání a překladu participia 
anairúsa, druhé problematizuje předmět slovesa bebaiósétai.

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

Pokud jde o  výraz hina bebaiósétai, nedovedu pochopit, 
proč by mělo být úkolem dialektiky „upevňovat počátek“. Proč 
by bylo zapotřebí upevňovat počátek, tedy ideu dobra, která je 
přece právě to jediné nejpevnější? Upevňovat ji by přece zname-
nalo dedukovat ji z něčeho ještě pevnějšího – ale nic takového 
přece už Platón nemá k dispozici.

Zatímco Novotného překlad anairein jako „odstranit“ se zdá 
být ve shodě se všemi moderními překlady, druhé problematické 
místo je překládáno různě. Z téhož důvodu jako Novotného mu-
síme odmítnout i Jowetta, který nejenže odstraňuje hypotézy, 
nýbrž podobně jako Novotný upevňuje „základ dialektiky“, tedy 
ideu dobra:

Then dialectic, and dialectic alone, goes directly to the first 
principle and is the only science which does away with hypo-
theses in order to make her ground secure (…) 142 – Dialektika 
a pouze dialektika postupuje přímo k prvnímu počátku a je 
jedinou vědou, která odstraňuje hypotézy, aby upevnila svůj 
základ (…).

Rovněž standardní překlady do němčiny odstraňují hypotézy 
a upevňují počátek:

Also das dialektische Verfahren allein (…) schreitet auf die-
sem Wege, die Voraussetzungen aufhebend, zum Anfange 
selbst, um ihn festzustellen (…) 143 – Dialektická metoda tedy 

142 Překlad Paula Shoreyho citován z Platón, 1996.
143 Platón 1881, s. 127. 
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jediná kráčí touto cestou, odstraňujíc hypotézy, k samému po-
čátku, aby jej upevnila (…).

Nebo:

(…) das wissenschaftliche Verfahren der Dialektik allein 
steigt, unter Aufhebung der anfänglich aufgestellten Voraus-
setzungen, zum Urgrunde, damit er dann unerschütterlich 
feststeht (…) 144 – Vědecká metoda dialektiky jediná stoupá, 
odstraňujíc předpoklady na začátku přijaté, k prazákladu, aby 
stál neochvějně pevný (…).

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

(…) the dialectical method alone proceeds in this way, 
destroying the hypotheses, to the very beginning, in order to 
obtain confirmation. 145

Ale zdá se, že i Robinson chce odstraňováním hypotéz pomoci 
upevnit dialektickou metodu. Podobně činí ve svém slavném la-
tinském překladu z 15. století Marsilio Ficino:

Dialectica vero sola, sublatis 146 suppositionibus omnibus, ad 
ipsum principium ut compertum habeat, pergit (…) – Dialek-
tika opravdu jediná, odstraňujíc všechny hypotézy, postupuje 
k samému počátku, aby měla pevnost.

Naproti tomu C. E. Ch. Schneider, pozdější editor Ficinova pře-
kladu, tuto osudnou větu úplně předělal. Hypotézy neodstraňuje, 

144 Platón 1940, s. 277.
145 Robinson 1970, s. 160.
146 Sublatio – 1) Erhebung, Aufschlag im Takte; 2) Aufhebung, Vernichtung; 
Sublatus – part. perf. pass od tollo – überhebend, hochfahrend, stolz; Tollo – 
heben, aufheben 1) in die Höhe; 2) wegnehmen, entfernen, vernichten.
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nýbrž přivádí je k počátku, což by snad souhlasilo s mým ná-
vrhem. Nejasné u něho zůstává, čemu je dodávána pevnost:

Sola disserendi ratio [i.e., dialectica] hac via procedit, sup-
positiones ad ipsum principium extollens, 147 ut firmas reddat 
(…) 148 – Jedině rozlišovací rozum, tj. dialektika, postupuje 
takovou cestou, že hypotézy vyzvedá k samému počátku, aby 
dodala pevnost.

Nejstarší dostupná interpretace tohoto sporného místa je v ko-
mentáři k Ústavě, který napsal Proklos. Ten převyprávěl Plató-
nův text takto:

(…) moné de dialektiké ep’ autén hormómené tén archén 
anairei tas hypotheseis, heós an heuré tén mé hútós úsan ar-
chén hós hypothesin, alla’ ontós anhypotheton (…) 149 – Jediná 
dialektika, spěchajíc za samým počátkem, odstraňuje hypo-
tézy tak dlouho, dokud nenajde počátek, který není něčím na 
způsob hypotézy, nýbrž který je skutečně nepodmíněný.

Problém s upevňováním obešel – spěchá k nepodmíněnému 
počátku. Pokud jde o odstraňování hypotéz, nestará se o réto-
rickou návaznost věty na předchozí úvahu o nedostačivosti ma-
tematiky, nýbrž myslí si, že Sókratés zde přímo přechází k popi-
su dialektické metody.

Nejzajímavější a pro mou hypotézu poněkud svědčící je Ja-
mes Adam, který sice rovněž nakonec odstraňuje hypotézy, ale 
ve svém standardním vydání Platónovy Ústavy nás informuje, 
že i když ve všech rukopisech čteme anairúsa, někteří editoři – 
zprvu včetně Adama samého – opravovali toto slovo a nahra-
zovali je slovy anagúsa, anaferúsa či aniúsa, která všechna 
znamenají „vést vzhůru“, „zvedat“, nemají však druhý význam 

147 Extollo – herausnehmen, in die Höhe heben, aufrichten, emporrichten; 
význam „odstraňovat“ je zde patrně předponou ex úplně potlačen.
148 Platón, Paris 1877, s. 137.
149 In Platonis Respublica, 1.283.8–11.
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„odstraňovat“. Nicméně Adam nakonec píše: „Další zkoumání 
Platónovy ‚hypotetické metody‘ mne přesvědčilo, že znění a in-
terpunkce pařížského rukopisu A  je správné.“ 150 Pokud jde 
o slovo anairúsa, nedomnívám se, že by je bylo třeba v řeckém 
textu nahrazovat. Prostě si zde podržuje svůj první význam. Je 
ovšem pravda, co říká Adam ve výše zmíněném komentáři o slo-
vesu anaireó, že totiž „toto slovo je často užíváno ve spojitosti 
s eleatskou dialektikou, kterou Platón dále rozvíjí, když provádí 
svou „analýzu založenou na hypotéze“. 151 Zajisté. Odstraňová-
ním, či přímo rozbíjením hypotéz se zde míní to, že Sókratés 
v rozhovoru s partnerem zkoumá přijatou hypotézu a vyvozuje 
z ní důsledky, které nakonec vedou k aporii. Takovou hypotézu 
je pak třeba opustit. Musí být tedy odstraněna. Ale o to zde, jak 
jsem se snažil ukázat, ještě nejde. O to jde až v dalším kroku.

Vidíme tedy, že zde opravdu byly pokusy porozumět onomu 
místu jako návodu znovu hypotézy zvednout, vést je k  ideji 
dobra a upevnit tu, která si zaslouží, aby byla považována za 
dobrou, tj. pokusy vyhnout se „nutnosti“ překládat ono místo 
jako pouhé „odstraňování hypotéz“.

Ze žádného z překladů nepřevezmeme tedy „odstraňování 
hypotéz“. Z Robinsonova překladu přebíráme pouze vtipně vy-
řešený překlad konce věty (hina bebaiōsētai – in order to obtain 
confirmation – aby se dosáhlo upevnění), který nechává do jisté 
míry otevřeno, co má být upevněno, a tuto elipsu, kterou jsme 
snad oprávněni vidět i v Platónově textu, doplňujeme v závor-
kách. Myslím, že s neosobním hina bebaiósétai – „aby se dosáhlo 
upevnění“, je moje interpretace kompatibilní, i když by jistě bylo 
příjemnější, kdyby v řeckých rukopisech byl plurál: hina bebai-
ósóntai.

Tedy ještě jednou:

150 “Further investigation into Plato’s ‘hypothetical method’ has now con-
vinced me that the reading and punctuation of Paris A represent the truth.” 
(Adam 1902, s. 191).
151 “The word is often used in connexion with the Eleatic dialectic of which 
Plato’s hē ex hypotheseōs analysis is a development.” (Adam 1902, s. 191)
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(…) jedině dialektická metoda znovu zvihajíc předpoklady 
ubírá se (s nimi) touto cestou k samému počátku, aby se do-
sáhlo (jejich) upevnění.

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

Barbarským bahnem – Platón si neodpustí zvukomalebnou 
ozdobu en borboró barbarikó – se zde myslí naivní (= nevzdě-
lané, barbarské) užívání všelijakých libovolných, nijak nekontro-
lovaných hypotéz k vyvozování domněle vědeckých poznatků. 
Bylo zvykem, jak čteme, nazývat tyto obory vědami, ale pokud 
jejich principy zůstávají hypotézami, a  ještě nejsou upevněny 
dialektikou, „potřebují jiného jména, silnějšího než mínění, 
slabšího však než věda“ (Resp. 533d). A uvědomme si ještě jed-
nou: jak by dialektika mohla poskytnout tuto pomoc a za spo-
luvůdcovství těchto „věd“ upevnit jejich hypotézy, pokud si to 
zaslouží (axioó), kdyby je všechny šmahem hned na začátku dia-
lektického zkoumání odstranila? Odstraňovat je přece zapotřebí 
pouze ty hypotézy, které se v dialektickém zkoumání neosvědčí, 
které dialektickou zkoušku (exetasis, elenchos) nevydrží.
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Je tedy zřejmé, že v pasáži Resp. 533c–e má Sókratés stále 
ještě na mysli třetí část úsečky a  její epistemický status, a  to 
v porovnání s dialektikou. Teprve po další replice (534a), v níž 
sumarizuje obsah podobenství o úsečce, názvy jejích segmentů 
a příslušných předmětů, zobecňuje to, co bylo naznačeno v sou-
vislosti s matematikou:

Tedy také nazýváš dialektikem toho, kdo při každé věci posti-
huje důvodný smysl její jsoucnosti (ton logon hekastú lamba-
nonta tés úsias)? A o tom, kdo to nedovede, řekneš, že nemá 
o té věci rozumového vědění (nús)? (Resp. 534b)

Potvrzuje se zde tedy, co bylo naznačeno již v uvedeném po-
dobenství o horolezectví (Resp. 511b–c) a v podobenství o bah-
nu (Resp. 533d): logon lambanein nebo logon didonai nezname-
ná podat definici, nýbrž srozumitelně formulovat to, co bylo 
bezprostředně nahlédnuto jako samo-zřejmé, jako bez dalšího 
pravdivé. Toto dialektické úsilí cílící za dobrem je ovšem velmi 
těžký a urputný zápas. Je to však bitva, kvůli které jedině stojí za 
to žít, či lépe, která jediná je opravdovým bdělým životem:

Nuže tedy, i s dobrem je tomu právě tak; kdokoli by nedovedl 
ideu dobra ode všeho ostatního úsudkem odloučiti (afelón < 
afaireó) a vymeziti (diorisasthai tó logó) a neuměl jako v bitvě 
raziti si cestu všemi námitkami (elenchón), snaže se vésti dů-
kazy nikoli na základě zdání, nýbrž podle skutečnosti (kat’ 
úsian elenchein), a takto se pohybovati v celém tomto prostře-
dí pevným soudem (aptóti tó logó), o takovém člověku jistě 
řekneš, že nezná ani dobra samého o sobě, ani žádného jiného 
dobra, nýbrž dosahuje-li vůbec nějakého jeho obrazu, že ho 
dosahuje míněním, a ne věděním, že tráví tento nynější život 
ve snách a v dřímotě, a dříve, než se zde probudí, že přijde do 
Hádu a usne nadobro. (Resp. 534b/c)
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