Sókratés a sokratika I.

Vladislav Suvák
Prešov 2015

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0164-12.

Na obálke je použitý výsek z obrazu La Mort de Socrate od
Jacques-Louis Davida (1787)
Autor: 		

Vladislav Suvák

Recenzenti: 	 doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
		
doc. Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Vydal: 		

Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity

Rok: 		

2015

ISBN: 		

978-80-555-1338-6

Obsah
Predslov...............................................................................................

5

1. Problémy so Sókratom .................................................................

9

2. Sókratovský problém ................................................................... 19
2.1. Sókratés v Aristofanových Oblakoch .................................... 29
2.2. Sókratés v Xenofóntových sókratovských dialógoch ....... 38
2.3. Aristotelov Sókratés . ............................................................. 50
2.4. Sókratés v Platónových dialógoch . ..................................... 55
3. Prečo Sókratés nepíše? ................................................................. 71
4. Sókratovské rozpravy (λόγοι Σωκρατικοί) .............................. 81
Jazyková poznámka .........................................................................107
Zoznam použitých skratiek . ...........................................................108
Latinské skratky antických autorov a diel ....................................109
Literatúra . ..........................................................................................111
A. Pramenná a prekladová ..........................................................111
B. Interpretačná .............................................................................113
Orientačné témy seminárov ............................................................129
Lívia Flachbartová

Predslov
Kurz nazvaný Sókratés a sokratika I. je určený pre študentov
odborov filozofia a etika, ktorí študujú na Inštitúte filozofie a Inštitúte etiky a bioetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.
Cieľom kurzu je uvedenie do antického prúdu myslenia, ktoré sa
hlási k Sókratovi a ktoré by sme mohli označiť adjektívom „sókratovské“.
Slovo „sokratika“ je novotvar vytvorený podľa gréckeho vzoru: τὰ σωκρατικά (ta sókratika). V slovenčine má podobný význam ako „sofistika“ (odv. od gr. τὰ σοφιστικά, ta sofistika). Výraz sokratika odkazuje k pôsobeniu Sókrata, ktorého považovali
viacerí grécki vzdelanci za „otca filosofie“.1 Od Sókratovho mena
(Σωκράτης, Sókratés) je odvodené grécke adjektívum „sókratovský“ (Σωκρατικός, Sókratikos), ktoré nadobúda v množnom čísle
stredného rodu špecifický význam „všetkých vecí súvisiacich so
Sókratom“ (τὰ σωκρατικά, ta sókratika).2 Výraz „sokratika“ by sme
mohli voľne preložiť spojením „sókratovské skúmania“.3 Sokratika nás odkazuje na viaceré vetvy a rozličné podoby myslenia, ktoré sa hlási k Sókratovi. Z nášho pohľadu ide o široké a vnútorne
rôznorodé hnutie mysliteľov zastávajúcich niekedy až protichodné postoje, ale vždy pod hlavičkou „sókratovské“.
Sókratés je symbolická postava filosofie. Hovoríme o ňom, že je
„duchovným otcom západného myslenia“ a v tomto patetickom
tóne k nemu priraďujeme aj druhého „otca západnej kultúry“ – Ježiša. Aténčania sa dívali na Sókrata ako na výstredného mysliteľa,
ktorý sa neobliekal ako oni, nežil ako oni, neveril v to, v čo verili
oni.4 Zrejme sa mu to stalo osudným, pretože aténske zhromaždenie ho r. 399 pr. Kr. odsúdilo na smrť v obave pred zlým vplyvom
na mladých Aténčanov. Sókratova smrť sa stala symbolom obra1

2

3

4

Dôvody neštandardného prepisovania gréckeho slova φιλοσοφία, filosofia („filosofia“,
a ďalších odvodených slov, napr. „filosof“, „filosofický“ atď.) s grafémou „s“ vysvetľuje
Jazyková poznámka na konci učebnice.
Por. G. W. Smyth, Greek Grammar, §§ 1000-1003. Podobný tvar majú v gréčtine výrazy
pre „vojenský výcvik“ (τὰ πολεμικά, ta polemika, τὰ πολεμιστήρια, ta polemistéria), etiku (τὰ ἠθικά, ta éthika), matematiku (τὰ μαθηματικά, ta mathématika) atď.
Tento preklad navrhuje Andrej Kalaš. Iný možný preklad by vyjadrovalo spojenie
„sókratovská tradícia“, resp. plurál „sókratovské tradície myslenia“.
Por. obraz Sókrata v Aristofanových Oblakoch.
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zu filosofa ako mučeníka, ktorý zápasí s konvenčnými mienkami
o správnom živote a neúnavne hľadá opravdivý život. Sókratés sa
stal veľmi rýchlo filosofickou legendou.5 Jeho sláva je takmer zarážajúca, ak uvážime, že živnou pôdou filosofie sú texty, ktoré nás
inšpirujú k premýšľaniu alebo nútia k polemikám. Sókratés však
po sebe nezanechal žiadny spis. Nevieme, či bolo jeho zámerom
nepísať o tom, čo on sám často spochybňoval, alebo považoval filosofiu za „živý rozhovor“, ktorý nemožno napodobniť a zapísať.
Ale aj keď nepísal, stal sa inšpiráciou pre nasledujúce generácie
antických filosofov a dodnes mu patrí jedno z predných miest
v dejinách západného myslenia.
Prednáškový cyklus Sókratés a sokratika I. je uvedením do pomerne komplikovanej rekonštrukcie miesta Sókrata v dejinách
antickej filosofie. V rámci cyklu sa pokúsime o predbežné vymedzenie myslenia, ktoré sa v antike označovalo prívlastkom „sókratovské“. Pozrieme sa na tzv. „sókratovský problém“ z rôznych
strán, pričom našim cieľom nebude jeho vyriešenie, ale skôr dôsledná problematizácia, ktorá je mimochodom jedným z plodov
sókratovského myslenia.6
1. kapitola, ktorá problematizuje miesto Sókrata v kontexte dejín západnej filosofie, vychádza zo staršej štúdie „Sókratés a sokratika“.7 Ďalšie kapitoly sa zaoberajú rôznymi aspektmi sókratovského problému, pričom ho dávajú do súvislostí so sókratovským
myslením – s otázkou jeho dejinného postavenia a s možnosťami
súčasného premýšľania o zmysle filosofie, ktorá sa často označuje
za dedičku „sókratovského obratu“.
Kurz Sókratés a sokratika I. je uvedením do problematiky Sókrata – v nasledujúcom roku by mal byť rozšírený o konkrétne podoby sokratiky (sókratovského myslenia), ktoré rozvíjali tzv. malé
sókratovské školy (Sókratés a sokratika II.).
5
6

7

Por. obrazy Sókrata v Platónových a Xenofóntových dialógoch.
Filosofiu v kontexte sókratovského myslenia by sme mohli charakterizovať veľmi široko ako problematizáciu toho, čo sa ukazuje ako (neriešiteľný) problém, aj keď na druhej
strane sa niečo môže ukazovať ako problém až vďaka otázkam, ktoré si kladú sókratovskí filosofi.
In: V. Suvák (ed.), Sokratika I. Sokratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnosť, Prešov:
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2006, s. 5 – 32. V tejto štúdii sú
načrtnuté aj niektoré otázky, ktorými sa budeme zaoberať v 4. kapitole („Sókratovské
rozpravy“).
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Náročný charakter „sókratovského problému“, ktorý v sebe zahŕňa okrem samotného problému historického Sókrata aj dejiny
jeho interpretácií, sa prejavil na formálnej stránke učebnice: Úlohou pomerne veľkého množstva poznámok pod čiarou je rozšírenie výkladu, čo ho zároveň spomaľuje. Študenti môžu čítať výklad
nezávisle od poznámok, ak sa nechcú zdržiavať. Poznámky slúžia
na to, aby naznačili ďalšie možné súvislosti, iné interpretačné prístupy alebo alternatívne stratégie interpretácií. Sú dôležité preto,
aby sme si uvedomili, čo všetko vstupuje do hry, keď sa zaoberáme Sókratom a sokratikou.
Za cenné pripomienky k rukopisu a rozširujúce odkazy na literatúru sa chcem poďakovať Lívii Flachbartovej, ktorá už mnoho
rokov trpezlivo číta moje príspevky a overuje ich zrozumiteľnosť.
Veľmi si to cením. Za viacero doplňujúcich otázok, kritických poznámok a odporúčaní na zaujímavé tituly sa chcem poďakovať
Františkovi Škvrndovi. Moja vďaka patrí takisto obidvom recenzentom, ktorí trpezlivo čakali na dokončenie rukopisu a upozornili ma na viacero nejasných formulácií. Snažil som sa zohľadniť
takisto ich odporúčania týkajúce sa náročnosti výkladu.
Lívia Flachbartová pripojila k učebnici „Orientačné témy seminárov“, aby si študenti mohli vytvoriť predbežnú predstavu o tom, ktorými otázkami sa budeme zaoberať v rámci kurzu
Sókratés a sokratika. Čítanie a interpretovanie textov sókratovskej
tradície myslenia je súčasťou širšieho projektu APVV-0164-12, ktorý sa venuje Starosti o seba – antickým problematizáciám života
v kontexte súčasného myslenia.

V Prešove, 10. mája 2015
Vladislav Suvák
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1. Problémy so Sókratom

Už pri zbežnom pohľade na texty, ktoré považujeme – s väčšími alebo menšími výhradami – za dôležité diela západnej filosofie,
si všimneme, že Sókratovi prisudzujú nezvyčajné miesto: Tradícia,
ktorá si zakladá na písanom texte, označuje nepíšuceho Sókrata
za iniciačný symbol vlastnej histórie. Sókratom, resp. „sókratovským obratom“ vstupuje filosofia – a spolu s ňou aj my – do novej etapy, v ktorej myslenie problematizuje ako možnosť všetkých
ďalších problematizácií predovšetkým svoj vzťah k sebe samému.
Inými slovami, každé filosofické porozumenie skutočnosti musí
odteraz vychádzať zo sebaporozumenia filosofie, t. j. z porozumenia jej možností rozumieť sebe, životu a svetu.
Sókratés nič nepíše. Napriek tomu spájame s jeho menom otázky, ktoré si kladieme spoločne s vplyvnými dielami západného
myslenia. Mnohé z nich sa zmieňujú o Sókratovi s veľkou úctou, aj
keď mu neprisudzujú žiadny filosofický program. Alebo to robia
veľmi opatrne. Pokusy o vymedzenie takého programu by museli
vychádzať z nejakých kritérií, a tie by sa ukázali skôr či neskôr ako
nejednoznačné či dokonca sporné.
Sókratés patrí k najmenej kritizovaným mysliteľom tradície,
ktorá si zakladá na svojej kritickosti. Alebo sú kritické výhrady
voči jeho pôsobeniu vágne: Vytknúť Sókratovi nejakú chybu znamená poukázať na myšlienkový postoj, ktorý vyústil do chybného
záveru. Ale to nie je možné z viacerých dôvodov. Jedným z nich
je charakter žánru s príznačným názvom „sókratovské rozpravy“,1 v ktorých figuruje Sókratés ako mysliteľ viacerých podôb,
či „tvárí“.
1

Ide o korpus „sókratovských rozhovorov“ (Σωκρατικοὶ λόγοι, Sókratikoi logoi), ktoré
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Sókratés sa prejavuje ako etický mysliteľ bez nároku na konečné odpovede – ako človek s výsostným záujmom o porozumenie
otázkam, ktoré skrývajú za zdanlivou samozrejmosťou obrovský
svet nesamozrejmostí. Práve z tejto zdanlivej samozrejmosti sa stáva hybný moment skúmania toho, čo je dôležité pre otázku vedenia nášho života.2 Ale Sókratés sa môže prejavovať aj úplne inak.
Spektrum jeho prejavov je široké – od komického tlčhubu (Aristofanés, Aristoxenos) až po láskavého radcu (Xenofón, Aischinés,
Antisthenés).
Sókratés nepatrí k filosofom, voči ktorým sa kriticky vymedzujeme. Skôr sa k nemu hlásime – aj keď naše „prihlasovanie“ nemá
taký istý charakter ako v prípade iných veľkých postáv západného
myslenia. Kto sa dnes nazýva „sókratovcom“, resp. kto sa kriticky
vyhraňuje voči Sókratovi – podobným spôsobom, akým sa nazýva
„platonikom“ alebo „karteziánom“, resp. vyhraňuje sa voči platonizmu alebo kartezianizmu? Predpokladom takého postoja by
bola existencia myšlienkovej línie, ku ktorej patrí určitá kontinuita myslenia a dejiny zápasov s inými líniami. Práve tieto atribúty
„sokratika“ – ako viacero možných spôsobov rozvinutia Sókratovho odkazu – nemá.3 Sokratika nemá „kontinuitu“ ani „dejiny“ – nepriznali sme jej dejinnosť, na ktorú by nadväzovala naša
prítomnosť, a nehľadáme v nej kontinuitu s minulosťou, ktorá by
umožňovala myšlienku dejinnosti. V tomto zvláštnom zmysle je
sokratika „diskontinuitná“ a „nedejinná“.
Moderné chápanie sokratiky nekorešponduje s jej antickým
postavením. Viaceré okolnosti vývoja západného myslenia, ako
aj moderné prístupy k čítaniu dejín filosofie, nás vedú k potrebe
premyslieť sokratiku odznova. Čo to znamená? Počas helenizmu
sa hlásili takmer všetky filosofické školy (s výnimkou epikúrovcov) k Sókratovi ako iniciátorovi vlastnej tradície alebo k nemu
vzhliadali s veľkou úctou – aj keď si každý dosadzoval za Sókrata
niekoho iného a za sokratikou hľadal niečo iné. Helenistické mys-

2

3

písali Sókratovi nasledovníci od 4. st. pr. Kr.; por. Arist., Poet. 1447b11; Arist., Rhet.
1417a21; Arist., Fr. 72-73.
Sókratés ako neúnavný skúmateľ vecí, ktoré sa týkajú bezprostredne človeka, je zobrazený v raných Platónových dialógoch.
Z jazykového hľadiska by bolo vhodnejšie, ak by sme výraz „sokratika“ spájali s plurálom, t. j. s viacerými sókratovskými líniami myslenia. Por. G. W. Smyth, Greek Grammar,
§§ 1003 a jazykovú poznámku v Predslove.
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lenie si vytvorilo vo vzťahu k Sókratovi vedomú kontinuitu, ktorú
ďalšie epochy počnúc stredovekom stratili.4 Vzťah helenistických
filosofov k Platónovi alebo Aristotelovi bol oveľa vlažnejší, ako
by sme predpokladali. Je možné, že Platónove texty neboli verejne prístupne najmenej po dobu sto rokov od jeho smrti a možno
ešte dlhšie, takže sa pravdepodobne nečítali a nediskutovali mimo
Akadémiu.5 Podobne to mohlo byť aj s korpusom Aristotelových
spisov, ktoré boli verejne sprístupnené zrejme až v 1. st. pr. Kr.
zásluhou vydania Andronika Rhodského.6 Výnimku vo vzťahu
k Platónovmu a Aristotelovmu dielu tvorili akademici a peripatetici, ale tí dávali svojmu učeniu značne ezoterický charakter.7
4

5

6

7

Sókrata označoval za iniciačný symbol filosofie Cicero, slávny rímsky rečník s vynikajúcim filosofickým vzdelaním, ktoré získal v Aténach. Por. niektoré Ciceronove vyjadrenia
o Sókratovi: „otec filosofie“ (parens philosophiae; Cic., Fin. 2, 1, 1), „zakladateľ a hlava filosofie“ (fons et caput philosophiae; Cic., De Or. 1, 10, 42), por. taktiež Cic., Acad. 1, 4, 16 atď.
Por. Antigonos (ap. Diog. Laert. III 66), ktorý sa zmieňuje vo svojom životopise Zénóna
(335 – 263 pr. Kr.) o „nedávnom vydaní“ (νεωστὶ ἐκδοθέντα) Platónových spisov, čo
by sme mohli považovať za časový rámec (prvého?) vydania corpus Platonicum. Správa
Antigona je najstaršia zmienka o zverejnení korpusu Platónových dialógov. Jonathan
Barnes (Mantissa: Essays in Ancient Philosophy, s. 220 – 221) nevylučuje možnosť, že existovalo aj akademické vydanie Platónových spisov, ktoré bolo prístupné príslušníkom
Akadémie (napr. Arkesilaovi). Ako ma upozornil František Škvrnda, na základe antických správ by sme mohli usudzovať, že niekoľko Platónových dialógov bolo známych
širšej verejnosti už vo 4. st. pr. Kr. Debra Nails (Agora, Academy, and the Conduct of Philosophy, s. 217) uvažuje v tejto súvislosti o dialógoch Gorgias a Prótagoras, ktoré mohli
slúžiť ako ukážkové texty Akadémie. Predpoklad, že niektoré Platónove myšlienky boli
verejne známe, by našiel oporu aj v správach Diogena Laertského, ktoré sa týkajú viacerých posmešných narážok na Platónovo učenie v Strednej komédii (Diog. Laert. III
26-29) – E. Havelock („The Socratic Problem: Some Second Thoughts“, s. 158 – 162) však
poznamenáva, že narážky komických básnikov mohli vychádzať aj z iných zdrojov,
ako z Platónových dialógov. Antické správy týkajúce sa korpusu platónskych spisov
zozbierali H. Dörrie a M. Baltes, Der Platonismus in der Antike, zv. 1 a 2.
Bližšie pozri: P. Moraux, Der Aristotelismus bei den Griechen, zv. 1; H. B. Gottschalk, „Aristotelian Philosophy in the Roman World from the Time of Cicero to the End of the
Second Century A.D.”, s. 1079 – 1174.
Helenistická Akadémia sa zásadne zmenila po Krantorovom vedení. Arkesilaos obnovil sókratovské dialogické skúmania a založil novú skeptickú líniu Strednej Akadémie. Vyhlásil, že nič nevie – dokonca ani to, čo vedel Sókratés, ktorý vedel, že nevie nič
(por. Cic., Acad. 1.12; 1.43 n.). Akademici boli presvedčení o tom, že Platón bol skeptikom (samotné sókratovské dialógy nás vraj presviedčajú o tom, že nič nie je isté), preto
sa považovali za verných platonikov. Charakter ich školy je zásadne odlišný od predošlej Akadémie – najbližšie má k pyrrhónskej skepse a k helenisticky poňatému Sókratovi:
Pomocou babického umenia spochybníme akékoľvek pravdivé úsudky – každé skúmanie nás musí doviesť k aporetickosti – preto je dôležité vedieť argumentovať pro a contra,
t. j. „na obe strany“. Diogenés Laertský tvrdí, že Arkesilaos sa ako prvý pokúšal o obojstranný výklad (IV 28: πρῶτος ... ἑκάτερον ἐπεχείρησε), ale korene argumentácie pre
a proti siahajú až k sofistom prvej generácie (Prótagoras, Gorgias). Hlavným prameňom

11

Oproti „veľkým školám“ (Akadémia a Lykeion) mali tzv. „malé
sókratovské školy“ (Aristippos a kyrenaici, Eukleidés a megarici,
Antisthenés a kynici) oveľa bližšie k otázkam, ktorými sa zaoberali helenistickí filosofi. Napriek tomu ich označujeme nálepkou
„post-aristotelovské“ či „post-platónske“. Irónia dejín? Línie myslenia, ktoré sa pre nás stali „podstatnými“ a „významnými“, vytlačili do úzadia myšlienkové prúdy, ktoré sa práve vďaka nim
stali „malými“. Pritom to boli práve tzv. „malé sókratovské školy“,
ktoré predznačili charakter helenistickej filosofie.8
Sókratovi patrí netypické miesto medzi ostatnými filosofmi aj
z iného dôvodu: Jeho činnosť niekedy prirovnávame k pôsobeniu
veľkých náboženských vodcov. Toto prirovnanie pôsobí paradoxne, keď uvážime, že Sókratés v zachovaných textoch nevystupuje
ako prorok či náboženský reformátor.9 Naopak, z tých málo životopisných správ, ktoré poznáme, vstúpilo do pamäti Sókratovo
odsúdenie na smrť za neúctivý postoj voči bohom aténskej obce.

8

9

pre štúdium akademického skepticizmu je pre nás Ciceronov spis Academica (dialóg
o povahe a možnostiach vedenia). Por. taktiež Filodémove čiastočne rekonštruované
Dejiny filosofie, ktoré sú dôležitým prameňom pre štúdium akademického skepticizmu
(Filodemo, Storia dei filosofi. Platone e l’Academia). Zbierku antických správ o Arkesilaovi
zostavil H.-J. Mette („Zwei Akademiker heute: Krantor von Soloi und Arkesilaos von
Pitane“, s. 7 – 94).
Titul Socratici minores neznamená, že tzv. „malé sókratovské školy“ boli považované
v Aténach za menej významné ako tzv. „veľké školy“ (t. j. Akadémia a Lykeion), ale
že sa nám nezachovali súvislé diela ich zakladateľov a stúpencov (patria k nim predovšetkým Aischinés, Antisthenés, Faidón, Aristippos, Eukleidés). Označenie Socratici
minores zaviedol nemecký historik Eduard Zeller, ktorý zaradil do II. zv. svojich dejín
gréckej filosofie (Die Philosophie der Griechen, 1844 – 1846) kapitolu nazvanú „Sokrates
und die unvollkommenen Sokratiker“ („Sókratés a neúplní sókratovci“). Adjektívum
unvollkommenen môže mať v nemčine taktiež význam „nedokonalí“, ktorým chcel Zeller poukázať na to, že „menší sókratovci rozvíjali Sókratovo učenie (oproti Platónovi)
jednostranne, takže nedosiahli takú komplexnosť myslenia ako Platón. Ako môžeme
vidieť, Zellerov výklad „menších sókratovcov“ vychádza z (hegelovského) predpokladu, že jediným právoplatným nástupcom Sókratovho učenia z hľadiska „dejín ideí“
bol Platón. V súčasnosti odkazuje pomenovanie Socratici minores skôr na fragmentárny
charakter ich diel, resp. na útržkovitosť našich správ o nich; bližšie pozri: F. D. Caizzi,
„Minor Socratics“, s. 119 – 135; K. Döring, „Students of Socrates“, s. 24 – 47; P. Merlan,
„Minor Socratics“, s. 143 – 152.
Ako ma však upozornil František Škvrnda, niektoré Sókratove vyjadrenia by sme mohli
považovať za prorocké výroky. John Bussanich („Socrates‘ religious experiences“, s.
290 – 291) napr. poukazuje na silný prorocký tón Platónovho Sókrata v Obrane (Apol.
39c-d) a Faidónovi (Phd. 60c-61b). Ale takisto je možné, že „prorocký Sókratés“ je jednou
z masiek Platónovho Sókrata, ktorá súvisí skôr s Platónovou obhajobou filosofie, než
s historickou osobnosťou Sókrata.
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Postoj, ktorý zrejme nemal viesť k reforme gréckeho náboženstva,
ale k hľadaniu dobrého života – života, ktorý si volíme sami nezávisle od vôle bohov.10 Práve touto voľbou sa približujeme k božskej
blaženosti.11
Mohli by sme pokračovať a načrtnúť ďalšie súvislosti, ktoré by
stavali Sókrata do určitého protikladu s tradíciou, ktorá sa k nemu
takmer bezvýhradne hlási. Samotné prívlastky spojené s menom
Sókrata poukazujú na jeho atypické postavenie: Babica pomáha
pri pôrode, ale sama je neplodná.12 Učiteľ sa zaoberá spravodlivosťou, ale nerobí svojich žiakov spravodlivo konajúcimi.13 Aténčan
sa cíti vo svojej obci ako cudzinec, ale neopustí ju ani vo chvíli, keď
má možnosť uniknúť poprave.14 Filosof vie iba to, čo v konečnom
10

11

12

13

14

Motív voľby života nezávislého od vôle bohov nie je úplne jednoznačný ani u Platóna
– v Obrane vykresľuje Sókrata ako človeka, ktorý svojou filosofickou činnosťou napĺňa
vôľu boha. Tento motív sa viaže na bod obžaloby, ktorý sa týka Sókratovej bezbožnosti.
Xenofóntov Sókratés je zasa vykreslený ako človek zbožný a úctivý k tradičným kultom
(por. napr. Mem. I.1 alebo IV.3).
Filosofická činnosť z nás robí ľudí „podobných bohom“ (ὁμοίωσις θεῷ, homoiósis theó;
Plat., Theaet. 176b1; por. Tim. 90a-d). Tento motív sa vyskytuje takmer vo všetkých myšlienkových hnutiach, ktoré sa hlásia k Sókratovi (vrátane Aristotela; por. napr. X. kn.
Etiky Nikomachovej o povahe „teoretickej činnosti“) – to božské v nás je rozum.
Por. podobenstvo babického umenia (μαιευτικὴ τέχνη, maieutiké techné; Theaet. 161e5,
184b1) v úvode Platónovho Theaitéta (150c): „Boh ma núti pomáhať pri pôrode, ale rodiť
mi zakázal“ (μαιεύεσθαί με ὁ θεὸς ἀναγκάζει, γεννᾶν δὲ ἀπεκώλυσεν). Ak porovnáme túto pasáž s inými Platónovými narážkami na babické umenia (Symp. 206c n.; Resp.
490b), tak vidíme, že alegória sókratovského rozhovoru z Theaitéta je blízka aporetickému duchu a irónii tohto daimonského muža. Por. W. K. C. Guthrie, Socrates, s. 124; J.
Stenzel, Plato`s Methods of Dialectic, s. 4.
Táto výhrada bola zrejme jedným z hlavných bodov dvojznačného prijatia Sókrata. Viď
napr. nepochopenie výchovného charakteru Sókratových skúmaní, o ktorom referuje
Platón v dialógu Kleitofón: Sókratés poskytuje meno spravodlivosti, ktorú skúma (a povzbudzuje iných k jej skúmaniu), ale nevyjasňuje, čo je spravodlivosť a aké je jej dielo
(ἔργον, ergon; Clit. 409b). Kleitofóntova kritika vrcholí v závere dialógu: Ak Sókratés
tvrdí, že k spravodlivosti patrí dobre činiť priateľom, a škodiť nepriateľom, tak sa ocitol
v apórii so sebou samým. Veď spravodlivý človek nikomu neškodí; všetko koná v prospech všetkých (Clit. 410b-c). Sókratés krásne povzbudzuje k starosti o zdatnosť – uzatvára Kleitofón – ale nie je jej znalcom, a to o nič väčším, ako ktokoľvek iný. Por. taktiež
Xenofóntov argument, že dvaja významní Sókratovi žiaci, Kritias a Alkibiadés, dokázali ovládať svoje vášne, kým boli v spoločnosti Sókrata, ale keď sa s ním rozišli, začali
konať nezákonne (Mem. I.2).
Sókratés v Platónovej Obrane viacerými spôsobmi pripomína, že sa cíti v Aténach ako
cudzinec (por. jeho prívlastok ἄτοπος, atopos; Plat., Theaet. 149a, Grg. 494d) – Sókratés
upozorňuje na mladý vek svojich žalobcov (por. Apol. 18b5, 18c6) a na to, že väčšina
z nich Sókrata ani nepozná (t. j. pozná iba fámy o ňom); por. Apol. 17a1, kde Sókratés
používa oslovenie „mužovia aténski“ (ἄνδρες Ἀθηναῖοι, andres Athénaioi), aby zdôraznil, že zvolení „zástupcovia ľudu“ sú jeho spoluobčania, a nie skutoční sudcovia. Na-
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dôsledku nevie. Jeho vedenie sa stáva vedomím nevedenia.15 Ironický postoj k vedeniu iných ústi do sebairónie.16
Viaceré prívlastky nás odkazujú na netradičné postavenie
Sókrata. Svojím spôsobom charakterizujú nielen Sókrata, ale aj tradíciu, ktorá sa s nimi vyrovnáva sebe vlastným spôsobom – rozumom. Rozum vládne nad logikou opozícií. Práve z pozície vládnuceho rozumu sa môže ukázať neukončené hľadanie spravodlivosti
ako skutočná snaha o spravodlivé konanie a neúspešné hľadanie
zbožnosti ako skutočná snaha o zbožnosť – aj keď sa od Sókrata
zachovaných dialógov nedozvieme, čo je to spravodlivosť a čo je
to zbožnosť. Alebo inak: Ak sa to náhodou v akýchsi náznakoch
dozvieme, vzápätí musíme pustiť svoj úlovok na slobodu, aby nás
nezotročil, a hľadanie pokračuje ďalej.17 Nijaké zdôvodnenie nie je
dostatočné – všetky závery sa stávajú východiskom nových skúmaní a nových dialógov, ktoré vedie nielen Sókratés so svojimi
spolubesedníkmi, ale aj my – sami so sebou.
Sókratovým skúmaniam nie je nič „sväté“ – okrem neustálej
potreby skúmať seba a iných.18 Aj preto je Sókratés pre svojich spo15

16

17
18

priek tomu prijíma rozsudok smrti (prečo ho prijíma, vysvetľuje dialóg Kritón).
To je jediné vedenie, ku ktorému sa hlási Platónov Sókratés v Obrane. Veľká časť raných
Platónových dialógov ukazuje, že Sókratés nemá vedenie o veciach, ktoré chce skúmať
spoločne so svojimi spolubesedníkmi. Na druhej strane Platónov Sókratés sa v pasáži
Apol. 29b hlási k určitej znalosti – zlých a hanebných vecí. Por. taktiež Apol. 41c-d, v ktorej sa Sókratés obracia na sudcov s „jedinou pravdivou vecou, že pre dobrého človeka
nie je nijaké zlo“.
Pre Sókrata z raných Platónových dialógov je príznačné, že nevie odpovedať na otázku,
čo je zdatnosť konania, lepšie ako tí, s ktorými vedie svoje rozhovory. Jediný rozdiel
medzi ním a jeho spoločníkmi spočíva v tom, že on vie to, čo oni nevedia a čo nevie ani
on sám. Por. známe pasáže z Plat. Apol. 21b4-5: „veď ani trochu si neuvedomujem, že
som múdry“ (ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὤν); Apol.
21d7-8: „o tom, čo neviem, si nenamýšľam, že to viem“ (ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι)
atď. Bližšie k sókratovskej irónii pozri Marián Fedorko, „Sókratés a Platón ako ironici“,
s. 62 – 94; Irónia vo filozofii, kap. 1.
Por. Plat., Euthyd. 291b-c.
Por. Sókratove slová v Pseudo-Platónovom Theagovi (122b): „O ničom svätejšom by sa
človek nemal radiť, ako o výchove seba samého aj svojich najbližších.“ Viaceré rané
Platónove dialógy sa odohrávajú v „centre“ diania, nie na „periférii“ – diskusie medzi
Sókratom (ktorý je bytostne zainteresovaný na starosti o život) a autoritami v jednotlivých oblastiach vedenia: zbožnosť definuje významný kňaz, odvahu vymedzujú slávni
vojvodcovia, potrebu nového vzdelania zdôvodňujú najslávnejší sofisti a učitelia rečníctva. Sókratés elenkticky, t. j. pomocou vyvracania, vyvracia jednotlivé mienky bez
ohľadu na postavenie ich nositeľov. Aj preto sa stáva nepohodlným článkom spoločenstva. Por. Platónovo podobenstvo o jaskyni v VI. kn. Ústavy, ktoré končí obrazom
vraždy toho, kto po návrate do jaskyne odmieta účasť na živote spoločenstva (Resp.
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luobčanov mužom mnohých tvárí – a masiek. Aspoň takto vykresľuje atmosféru na aténskom súde Platón vo svojej Obrane.19 Môžeme spochybňovať konanie otcov vlasti, keď nevieme obhájiť svoje
vlastné činy? – pýtajú sa Sókratovi žalobcovia. Nespochybňujeme
konanie našich otcov ani neobhajujeme svoje činy, ale chceme, aby
bol dobrý život vecou rozumného rozhodovania, ktoré na seba berie zodpovednosť, a tá sa týka tak nás, ako aj iných – odpovedajú
nasledovníci obžalovaného učiteľa.
Možno by sme sa mali pýtať, prečo znamená Sókratés taký
dôležitý medzník pre tradíciu, od ktorej sa v mnohých ohľadoch
tak výrazne odlišuje? Vyplýva to z jeho odlišnosti? Odlišnosti
tak vo vzťahu k predošlej, ako aj budúcej tradícii? Vzhliadame sa
v jeho inakosti? Samotná odlišnosť pôsobí v Sókratovom prípade
viacznačne: Na jednej strane sa zdá, že ak by sa v ničom neodlišoval od tradície, ktorú „iniciuje“, naložila by s ním rovnako ako
s inými: „analyticky“, „kriticky“, „hermeneuticky“, „historicky“,
či „ahistoricky“. A Sókratés by stratil svoje výsadné postavenie.
Ale zároveň vidíme, že západná tradícia s ním narába spôsobom
sebe vlastným: O Sókratovi sa píšu historické štúdie, ktoré ho začleňujú do dobového i širšieho kontextu „dejín filosofie“. Analyzujú sa argumenty, ktoré cirkulujú vo filosofickej literatúre pod
hlavičkou „sókratovské“, aj keď sú často protichodné. Interpreti
sa pokúšajú o hermeneutické porozumenie dialogického charakteru sókratovských skúmaní. Na historické myslenie uplatňujú
ahistorické kritériá, keď hodnotia Sókratov „prínos“ pre západné
myslenie atď.
V pôsobení Sókrata vidíme obrat, ktorý zásadne zasiahol
do charakteru filosofie, lebo počnúc Sókratom sa začala zaoberať
„človekom“. K Sókratovi jednoducho nedokážeme pristúpiť bez
konvenčných prostriedkov, ktoré používame pri vlastnej práci, aj
19

517a; por. Resp. 496d; Grg. 486b, 521c; por. taktiež Phd. 85c-d; Meno 100b-c).
Sókratés sa rozhodne obhajovať najprv proti starším, anonymným žalobcom, až potom
bude odpovedať žalobcom, ktorí proti nemu vzniesli obvinenia z bezbožnosti a kazenia mládeže (por. Apol. 18a7-18e4). Týmto (strategickým) krokom núti zhromaždených
spoluobčanov k tomu, aby prehodnotili svoje mienky o Sókratovi, resp. aby sa zamysleli nad tým, ako k nim prišli. „Prví žalobcovia“ hovoria, že žije nejaký Sókratés mudrc
(Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, Sókratés sofos anér), ktorý dumá o nebeských javoch a preskúmal aj všetko pod zemou a ktorý robí zo slabšieho dôvodu silnejší (Apol. 17b8-18c1).
Takýto Sókratés je z jednej polovice prírodným filosofom (skúmateľom fysis) a z druhej
sofistom.
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keď vieme, že v prípade Sókrata nie sú, resp. nemusia byť dostatočné. Veď jediné „diela“, ktoré po sebe zanechal, sú jeho obdivovatelia a žiaci.20
Možno ide o vnútorný pocit neistoty, ktorý nás núti vnímať
Sókrata ako súčasť tradície, ktorú na jednej strane zakladá a z ktorej sa zároveň vyčleňuje. „Zakladanie“ a „vyčleňovanie“ by sme
mohli chápať – aspoň v Sókratovom prípade – ako dva neoddeliteľné pohyby, lebo obidva vyplývajú z nášho spôsobu zmocňovania sa toho, čo symbolizuje „Sókratés“ ako „prelomový mysliteľ“
a „mysliteľ prelomu“.
Sókratovo pôsobenie spájame s „obratom filosofie“ – obratom
do vnútra človeka. Ale Sókratés symbolizuje aj niečo príznačnejšie:
neistotu, ktorú vnáša do myslenia o „veciach človeka“ a prenáša
ju do myšlienkovej tradície, ktorá chce premyslieť všetko (vrátane Sókrata). Čokoľvek, čo vypovieme o Sókratovi, sa týka aj nás
samých, t. j. našej schopnosti myslieť seba ako možnosti myslieť
vôbec. Zdá sa, že v prípade Sókrata narážame na hranice vlastného
myslenia, a to oveľa viditeľnejšie ako v iných prípadoch. Sókratés
nás núti myslieť nielen to, ako sme schopní myslieť, ale aj to, ako
myslieť nedokážeme.21
Nachádzame sa v situácii, ktorá je oproti východiskovej, sókratovskej, odlišná v jednom zásadnom bode: Sókratés spochybňuje
konvencie obce založené na zdravom rozume, a to prostredníctvom zdravého rozumu, aby hľadal cestu k životu, ktorý sa zakladá na autonómnom rozhodovaní. My musíme spochybňovať
nielen konvencie založené na zdravom rozume, ale aj konvencie,
ktoré sa zakladajú na tomto spochybňujúcom rozume, a to prostredníctvom tohto rozumu, aby sme sa uistili, že sme súčasťou
„kritickej tradície myslenia“. Nárok na autonómiu rozhodovania
sa stal súčasťou konvencie. Samotné filosofovanie – ako snaha
20

21

Por. úvodné slová Jana Patočku k jeho kurzu prednášok o Sókratovi z r. 1947 (Sókratés,
s. 8): „Sókratés jako postava ustavičně unikající a Sókratés jako nárok a výzva stále se
obnovující; Sókratés, kterého stále nedokonale konstruujeme, a Sókratés, s nímž nebo
proti kterému se bojuje, který tedy přes všecky obtíže ryze objektivního pojetí je nějak
zde.“
Možno práve táto situácia spôsobuje dvojznačnosť v našich interpretáciách Sókrata
– napr. u Nietzscheho alebo Heideggera, ktorí stavajú Sókrata na jednej strane na začiatok metafyzickej línie západného myslenia, ale zároveň ho z nej vyčleňujú (por. S.
Kofman, Socrates: Fictions of a Philosopher, s. 221 nn.).
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o myslenie oslobodené od konvencií – sa stalo konvenciou. Práve
táto situácia nášho myslenia nám nedovoľuje myslieť Sókrata ako
Sókrata a sťažuje nám aj hľadanie Sókrata v sokratike.
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2. Sókratovský problém

Tzv. „sókratovský problém“ je moderná otázka vyvolaná povahou antických správ o Sókratovi. Na jednej strane sú tieto správy nejednoznačné, takže nám nedovoľujú vytvoriť si predstavu
o Sókratovi bez kritického prehodnotenia zdrojov, z ktorých vychádzame pri našich interpretáciách.1 Na druhej strane sú antické
správy vždy už určitými obrazmi alebo interpretáciami Sókrata,
ktoré nemáme možnosť porovnať s niečím, čo by sme mohli uchopiť ako pôvodne sókratovské – text, gesto, postoj. Sókratovský
problém je otázka modernej historiografie, a ako taká je úzko zviazaná s moderným pohľadom na „dejiny filosofie“, ktoré sú primárne „dejinami textov“.2
Zjednodušene by sme mohli povedať, že sókratovský problém by neexistoval, ak by Sókratés zanechal po sebe písomné dielo.3 Keďže nemáme nič „pôvodné“, čo by sme mohli analyzovať
1

2

3

Por. klasickú prácu W. K. C. Guthrieho (Socrates, s. 5 – 57), ktorá sa zaoberá hodnotou
jednotlivých zdrojov správ o Sókratovi. Pozri taktiež štúdiu Janiny Gajdy-Krynickej
(„Kwestia sokratejska“, s. 33 – 61), ktorá ukazuje, ako tematizovali sókratovský problém historici v 1. pol. 20. st., keď prehodnocovali všetky dôležité antické zdroje správ
o Sókratovi.
Por. štúdiu Matúša Porubjaka, ktorá načrtáva problematickosť interpretácií Sókrata
z hľadiska dejín filosofie („Sókratés a problém interpretácie dejín filozofie“, s. 87): „Ak
chápeme dejiny filozofie ako dejiny filozofických systémov a filozofických textov, tak
Sókratés v nich oprávnene svoje miesto nemá. Sókratovo vytrvalé zotrvávanie v dejinách filozofie však pred nás stavia výzvu nového preskúmania spôsobov, ktorými sa
dejiny filozofie zmocňujú samých seba, i záverov, ku ktorým dospievajú. Dejiny filozofie nemusia byť totiž len dejinami teórií, ale môžu byť aj dejinami reflektovaných foriem
životnej praxe a z nich plynúcich činov, ktoré inšpirujú nasledovníkov k ich vlastným
činom a k reflexii týchto činov.“
Poznamenajme, že legenda o Sókratovom nepísaní (podobne ako iné legendy tematizované sókratovskou literatúrou) nie je jednoznačná. Platón pripisuje Sókratovi dva
spisy: zveršované Ezopove bájky a spev na Apollóna (Phd. 60c-61b; por. Diog. Laert. II
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a interpretovať ako „Sókratovo učenie“, musíme sa vydať cestou
textovej archeológie, t. j. pátrať po stopách Sókratovho myslenia
v textoch, ktoré sa zmieňujú o „Sókratovi“. Musíme sa dať na detektívnu prácu, lebo bez nej nemôžeme rozhodnúť o tom, ktoré
stopy Sókrata sú pravé a ktoré falošné.
Sókrata považujeme – spoločne s antickou doxografickou tradíciou – za „otca filosofie“, ktorý na jednej strane oddeľuje jednu
epochu vývoja filosofie od druhej, ale zároveň dáva úplne nový
význam samotnému filosofovaniu.4 Význam, ktorý spájame so
zmyslom filosofie dodnes. Niekto by mohol povedať jednoducho,
že Sókratés sa stal symbolickou postavou filosofie preto, lebo nič
nenapísal. Ale to by bola neúplná odpoveď na otázku, prečo sa stal
práve Sókratés patrónom filosofie? Dôležitejšia časť odpovede by
sa týkala toho, ako ovplyvnil nasledujúce generácie filosofov.
Tzv. „sókratovský obrat“ oddeľuje z hľadiska dejín filosofie
„predsókratovské“ obdobie od „klasického“. Sókratovský obrat
predstavuje nástup nového spôsobu myslenia, ktoré sa spája s pôsobením Sókrata a jeho nasledovníkov. Ako vieme, hľadisko „dejín
filosofie“ je moderné – ide o moderný spôsob nazerania na vývoj
starovekého myslenia, ktorý charakterizuje snaha vyčleniť dôležité zlomy vo vnútri dejinného pohybu a oddeliť ich od všetkého marginálneho.5 Pri bližšom pohľade na antické texty zistíme,

4

5

42). Platónov Sókratés vysvetľuje zmenu svojho postoja k písaniu udalosťami po svojom odsúdení: Po celý život k nemu prichádzal sen, na základe ktorého si myslel, že
bohovia chcú, aby vykonával músické umenie v prenesenom zmysle (t. j. aby viedol
filosofické rozhovory, lebo filosofia je najväčšie músické umenie, ὡς φιλοσοφίας μὲν
οὔσης μεγίστης μουσικῆς; Phd. 61a3-4), ale odrazu je plný pochybností, či bohovia nemali na mysli músické umenie v tradičnom zmysle. Sókratés začína pred smrťou písať,
aby si zachoval čisté svedomie pred bohmi. Čo chce autor dialógu, Platón, naznačiť
touto nenápadnou vsuvkou, nám nie je celkom jasné – najmä ak vezmeme do úvahy
protiklad, ktorý Platón naznačuje medzi sókratovskou filosofiou a tradične poňatým
básnictvom – por. napr. Apológiu a dialóg Ión vo vzťahu k nepravej múdrosti básnikov
alebo 2. kn. Ústavy vo vzťahu k výchove.
Andreas Patzer (Der historische Sokrates, s. 4) hovorí v tejto súvislosti, že „sókratovský
problém“ patrí k najťažšie riešiteľným v dejinách antickej filosofie, ale zároveň je jedným z najdôležitejších: Ako máme postupovať pri kritickej rekonštrukcii Sókratovho
myslenia? Mohli by sme rozšíriť Patzerovu otázku: Ako máme postupovať pri kritickej
rekonštrukcii myslenia, ktoré spájame s charakterom samotnej filosofie?
Potreba písať systematické dejiny filosofie uchopené ako rozumný a nutný vývoj ducha vznikla v 19. st. (G. W. F. Hegel) a spája sa s predstavou dejín ako určitej totality,
v ktorej je prítomnosť vnútorným zavŕšením minulého pohybu. Dejiny sú pre Hegela
rozumným procesom, nevyhnutnou evolúciou svetového ducha, t. j. „substancie dejín“
(por. Hegel, G. W. F., Die Vernunft in der Geschichte, str. 29). Dejiny sa uskutočňujú nutne
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že aj starovekí autori tematizovali iniciačné pôsobenie Sókrata.
Znamená to, že aj oni uplatňovali určitú „historickú perspektívu“
na vývoj filosofie? Prečítajme si dve pasáže z textov, ktoré hodnotia Sókratov vplyv na filosofiu. Najprv to budú známe slová z Ciceronových Tuskulských rozhovorov:
„Sókratés ako prvý nechal filosofiu zostúpiť z neba, premiestnil
ju do miest, priviedol do domov a primäl k tomu, aby sa zaoberala
životom, zvykmi, dobrom a zlom.“6
V podobnom duchu sa vyjadruje Pseudo-Galénos v úvode
k svojim Dejinám filosofie:7
„Starší filosofi uprednostnili skúmanie prirodzenosti a z neho
učinili cieľ svojej filosofie. Sókratés, ktorý pôsobil oveľa neskôr, hovoril, že takéto poznanie je pre človeka nedosiahnuteľné – pretože
za najťažšie považoval dosiahnuť pevné poznanie o nezjavných
veciach – a užitočnejšie je skúmať to, ako máme čo najlepšie viesť
svoje životy, ako sa máme vyhnúť zlým veciam a získať čo najviac
dobrých vecí. Bol presvedčený o tom, že toto je užitočnejšie, a preto sa nezaoberal skúmaním prirodzenosti a svoju myseľ zameral

6

7

(rozumnosť je nutnosť) – dejiny museli prejsť cestami ducha. Preto ich musíme uchopiť
filosoficky, t. j. cez filosofiu dejín. Dejiny sú podľa Hegela „napredovaním v uvedomovaní si slobody – napredovaním, ktoré musíme spoznať v jeho nevyhnutnosti“ (por. Filozofia dejín, s. 26, 445 atď.).
Cic., Tusc. disput. 5.10.12-14: Socrates autem primus philosophiam devocavit e caelo et in urbibus conlocavit et in domus etiam introduxit et coegit de vita et moribus rebusque bonis et
malis quaerere. Por. slovenský preklad tejto pasáže (Etela Šimovičová): „Sókratés prvý
odviedol filozofiu od pozorovania neba, nechal ju zostúpiť do miest, ba zaviedol ju aj
do domov a prinútil ju uvažovať o živote a mravnosti (mores), o dobre a zle.“ Latinský
výraz mores by sme mohli preložiť slovom „mravy“, ale jeho prvotným významom sú
„zvyky“, „spôsoby správania“, „konvenčné praktiky“.
Poznamenajme, že Dejiny filosofie pripisované Galénovi vychádzajú z úplne inej predstavy o dejinách, ako moderné koncepcie, ktoré uchopujú dejiny ako určitú totalitu
(Hegel a jeho nasledovníci). Helenistickí doxografi vychádzajú z myšlienky „následníctiev“ (διαδοχαί, diadochai), ktoré získavajú žiaci od svojich učiteľov v určitej logicko-historickej postupnosti: Napr. Diogenés získava nástupníctvo od Antisthena, Kratés od Diogena, Zénón od Kratéta. Pôvodcom myšlienky o „nástupníctvach filosofov“
(διαδοχαὶ φιλοσόφων, diadochai filosofón) mohol byť Sótión z Alexandrie (okolo 200
– 170 pr. Kr.), autor spisu Διαδοχαί, na ktorého nadviazali Hérakleidés z Lembu a Sósikratés z Rhodu.
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na etické záležitosti, t. j. na to, čo by nám mohlo pomôcť pri rozlišovaní medzi dobrým a zlým, správnym a chybným...“8

Sókratés sa odmieta zaoberať nezjavnými vecami, lebo o nich
nemôže získať pevné poznanie (Pseudo-Galénos) – svoje skúmania sústreďuje na zjavné veci, ktoré môže skúmať, t. j. na život, pre
ktorý sa rozhoduje (Cicero). Záver vytvorený na základe týchto
dvoch textov by mohol znieť nasledovne: Obrat od skúmania prirodzenej povahy vecí (φυσιολογία, fysiologia) k otázke, ako máme
viesť svoje životy, sa spája s menom Sókrata a so sókratovským
spôsobom myslenia. Ale pre helenistických autorov nemusel
predstavovať Sókratés onen „dejinný obrat“ vo filosofii, o ktorom
uvažuje moderná historiografia. Cicero aj Pseudo-Galénos mohli
odkazovať na sókratovské myslenie jednoducho preto, aby zdôraznili príklon vlastnej filosofie k sókratovskej tradícii myslenia.
Obidvaja sa totiž považovali za nasledovníkov Sókrata.9
Keď si položíme otázku, na akého Sókrata sa odvolávajú helenistické texty, ktoré sa o ňom zmieňujú, môžeme na ňu odpovedať
najmenej dvomi spôsobmi: 1) Cicero, Pseudo-Galénos a helenistickí doxografi majú na mysli historického Sókrata; alebo 2) odkazujú
na Sókrata, ktorý vystupuje ako hlavná postava v textoch sókratovskej literatúry. Za týmito odpoveďami sa skrývajú dva možné
prístupy k Sókratovi. Prvý hľadá v Sókratovi historickú osobnosť
z mäsa a kostí, ktorá pôsobila v Aténach v 2. pol. 5. st. pr. Kr.,
a snaží sa o rekonštrukciu jeho intelektuálneho pôsobenia. Druhý
hľadá v Sókratovi literárnu postavu, v ktorej sa miešajú historické
prvky s fiktívnymi. Tento „literárny Sókratés“ môže mať viacero
podôb, ktoré pôsobia niekedy až protichodne.
Odkiaľ sa berie táto dvojznačnosť? Odpoveď nie je zložitá:
O Sókratovi nevieme povedať temer nič s istotou.10 Nemáme do8
9

10

Ps-Galen. Hist. phil. ap. Diels, Dox. Graec. 597, 1-6 [= SSR I C 472].
Ciceronov dôraz na to, že Sókratés bol prvý, kto povolal filosofiu zostúpiť z neba (Socrates
autem primus philosophiam devocavit...; Tusc. disput. 5.10.12) nemusí odkazovať na dejinný
„počiatok“ filosofie (či etiky), ale jednoducho na to, že Sókratés patrí medzi najdôležitejších filosofov, ku ktorým sa Cicero hlási – napr. ako obdivovateľ akademického
skepticizmu, pre ktorý je Sókratés „prvý“ v špecifickom význame, lebo ukázal, že nemôžeme dospieť k pevnému poznaniu o etických záležitostiach (pričom podobný postoj mohli obhajovať aj starší myslitelia, napr. Prótagoras alebo Démokritos).
Jediná správa – ťažko spochybniteľná z historického hľadiska – sa týka Sókratovho
súdu a jeho odsúdenia aténskym zhromaždením v r. 399 pr. Kr. Nepriamo to dosved-
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statok spoľahlivých správ a svedectiev, ktoré by nám dovoľovali
rekonštrukciu „historického Sókrata“. Rôzne zobrazenia Sókrata
v literatúre 5. – 4. st. pr. Kr. a ich mnohoraké využitia v neskoršej
antickej spisbe nám nedovoľujú zostaviť univerzálny obraz aténskeho filosofa.11 Navyše môžeme vidieť (a pre Sókratov prípad je
to príznačné), že každá doba si ho zobrazovala inak, resp. prispôsobovala si ho vlastným otázkam – otázkam, ktoré sú z historického hľadiska neprenosné, rovnako ako jednotlivé historické obrazy
Sókrata.
Čo vlastne „vieme“? Sókratés sa narodil okolo r. 469 pr. Kr. Bol
Aténčan, pochádzal z dému Alópeky (Σωκράτης Ἀλωπεκῆθεν,
Sókratés Alópekéthen).12 Patril k „strednej vrstve“ plnoprávnych
Aténčanov. Jeho otec bol remeselník, kamenár Sófroniskos
(Sókratovo občianske meno znelo Σωκράτης Σωφρονίσκου
Ἀλωπεκῆθεν, Sókratés Sófroniskú Alópekéthen). Jeho matka bola
pôrodná babica, Fainareté (Φαιναρέτη, Fainareté).13 Sókratés pravdepodobne vykonával remeslo zdedené po svojom otcovi, aj keď
v sókratovských dialógoch hovorí niečo iné, totiž, že dôležitejšie
ako zdedené remeslo bolo preňho filosofické skúmanie (príkaz
boha Apollóna).14 Sókratés prežil takmer celý život v Aténach.15
V r. 399 pr. Kr. ho aténske zhromaždenie odsúdilo na smrť. Sókra-

11

12
13

14
15

čuje viacero spisov, ktoré sa pokúšajú o Sókratovu obhajobu (napr. Xenofóntova a Platónova Apológia Sókrata), ako aj spisov, ktoré zdôvodňujú oprávnenosť Sókratovej obžaloby buď priamo (Polykratova Obžaloba Sókrata) alebo nepriamo (Aristoxenov Život
Sókrata). K pozadiu procesu z hľadiska politickej situácie v Aténach na konci 5. st. pr.
Kr. pozri prácu Mogensa Hermana Hansena (The Trial of Sokrates – from the Athenian
Point of View) alebo štúdiu Andreja Kalaša („Sokrates – vzorný občan alebo rozvracač
aténskej demokracie?“).
Podľa tradičných interpretov nás práve táto situácia núti obrátiť pozornosť k bodu, ktorý nazývame „sókratovský problém“; por. W. K. C. Guthrie, Socrates, s. 6.
Por. Diog. Laert. II 18.
Por. Plat., Theaet. 149a. Debra Nails (The people of Plato, s. 263) rekonštruuje na základe
zachovaných sókratovských dialógov Sókratove príbuzenské vzťahy.
Por. Plat., Apol. 29d.
Sókratovská literatúra kladie dôraz na to, že Sókratés prežil svoj život v Aténach, len
niekoľkokrát opustil vlasť, aby ju bránil v peloponézskej vojne pri Poteidaii, Amfipolide
a Déliu (por. Plat., Apol. 28e; Symp. 219e-221b). Obraz Sókrata, ktorý neopúšťa Atény
(radšej zomrie, ako by mal odísť do vyhnanstva) je jedným z plodov sókratovskej literatúry (por. Platónove dialógy Obrana a Kritón). Poznáme však aj inú tradíciu: Sókratov
súčasník, Ión z Chia, hovorí v zl. 9 (Jacoby) o tom, ako mladučký Sókratés sprevádzal
Archelaa na jeho ceste na Samos (ap. Diog. Laert. II 23). Táto správa by mohla byť jednou z prvých kritických reakcií na platónsku legendu o Sókratovi. Por. Richard Fletcher, „Legwork: Ion‘s Socrates“, s. 319 – 320.
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tés zomrel následkom požitia veľkej dávky bolehlavu. A to je tak
asi všetko, čo „vieme“ o Sókratovom živote.16
Ak by sme mali vyčleniť udalosť, ktorá je vo vzťahu k Sókratovmu životu najmenej spochybniteľná, bolo by to nepochybne jeho
odsúdenie na smrť v r. 399 pr. Kr. Aj tu sa však interpreti rozchádzajú, keď majú rozhodnúť o tom, čo bolo príčinou Sókratovho
odsúdenia. Veľká časť historikov si myslí, že hlavným dôvodom,
prečo došlo k žalobe, bola Sókratova bezbožnosť (ἀσέβεια, asebeia).
V nadväznosti na to časť interpretov predpokladá, že Sókratés bol
skutočne vinný v zmysle obžaloby (nedodržiaval tradičné rituály, nectil si bohov obce, odvolával sa na božské daimonion atď.).17
Druhá časť interpretov predpokladá, že Sókratés bol nevinný,
a preto nespravodlivo odsúdený na smrť vypitím bolehlavu.18
Niektoré Sókratove vyjadrenia v Platónových a Xenofóntových dialógoch naznačujú kritický tón voči tradičným mýtom,
lebo predvádzajú bohov – garantov spravodlivosti – v situáciách,
v ktorých konajú nespravodlivo.19 Ale nezabúdajme na to, že v periklovských Aténach sa kriticky vyjadrovali o homérskych bohoch
mnohí vzdelanci a básnici a že kritika antropomorfného chápania
bohov bola všeobecne známa.20 Okrem Aristofanovej paródie nemáme žiadne antické správy z obdobia pred r. 399, ktoré by dávali Sókrata do nejakej súvislosti s inými známymi bezbožníkmi
(ἄθεοι, atheoi).21
16

17

18

19
20

21

Ani týchto niekoľko biografických údajov o Sókratovi nie je istých, lebo väčšina z nich
pochádza zo sókratovskej literatúry, ktorá (ako uvidíme) mieša historické s fiktívnym.
L.-A. Dorion poznamenáva v tejto súvislosti („The Rise and Fall of the Socratic Problem“, s. 8), že pre sókratovské rozpravy je historický záujem skôr vedľajší.
Por. M. L. McPherran, The Religion of Socrates, kap. 3.4; W. R. Connor, „The Other 399:
Religion and the Trial of Socrates“, s. 49 – 56; Μ. F. Burnyeat, „The Impiety of Socrates“,
s. 1 – 12.
Por. R. Kraut, Socrates and the State, s. 37 – 38; C. D. C. Reeve, Socrates in the Apology:
An Essay on Plato’s Apology of Socrates, s. 120 – 121; T. C. Brickhouse & N. D. Smith,
Socrates on Trial, s. 69 – 87.
Por. Plat. Euthyph. 6a-c; Resp. 379b-c; Xenoph., Mem I.4.16 nn. atď.
Por. hlavne niektoré Euripidove hry; Heracl. 1341 nn. (Héraklés vyjadruje názor, že neverí básnickým príbehom o bohoch, ktoré im pripisujú zlé skutky); Iphig. Taur. 385 nn.
atď. V pol. 5. st. pr. Kr. sa kriticky vyjadrovali o homérskych bohoch viacerí vzdelanci.
Bola to doba otvorených diskusií, ale aj silného odporu voči hlásateľom nových myšlienok. Známkou politického radikalizmu bolo označenie „bezbožný“ (ἄθεος, atheos),
ktoré dostali niektorí intelektuáli ranej klasickej doby. Staroveké zoznamy zmieňujú
hlavne Diagora, Prodika a Kritia; por. Sext. Emp., Adv. Math. 9.50; Pyrrh. Hyp. 3.218.
Por. M. Morgan, Platonic Piety; R. A. H. Waterfield, Why Socrates Died: Dispelling the
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Existuje ešte jedno možné vysvetlenie, prečo bol Sókratés obžalovaný: bezbožnosť mohla byť zámienkou pre politický proces
s učiteľom, ktorý bol vychovávateľom otvorených nepriateľov
demokratického zriadenia (Kritas, Alkibiadés, Charmidés, Euthydémos, Kleitofón, Xenofón, Patroklés).22 Pri politickej interpretácii
Sókratovho súdu by sme mohli vziať do úvahy dobové chápanie
zbožnosti (εὐσέβεια, eusebeia), ktorá mala v demokratických Aténach religiózny i politický význam.23 Ak pristúpime k zbožnosti
z politickej perspektívy, tak súd so Sókratom už nebude len náboženskou zámienkou pre politický proces, ale bude to proces
v plnom slova zmysle politický, presnejšie náboženský a politický
zároveň.24
Platónova ani Xenofóntova Obrana nenaznačujú politické pozadie Sókratovho procesu. V antických textoch však nájdeme niekoľko oporných bodov pre politickú motiváciu súdu. Predovšetkým
by sme mali vziať do úvahy, že dvaja z troch Sókratových žalobcov
(Anytos a Lykón) patrili po páde tridsiatich tyranov k popredným
demokratickým politikom.25 Možná súvislosť medzi Sókratovou
obžalobou a ochranou demokratického zriadenia je namieste, ak
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Myths, s. 42 – 44. R. Janko („Socrates the freethinker“, s. 55) dáva do súvislosti kritiku
tradičných bohov, ktorá sa rozšírila v Aténach v posledných desaťročiach 5. st. pr. Kr.
(Anaxagoras, Prótagoras, Diagoras atď.) so Sókratovými voľnomyšlienkárskymi názormi na bohov.
Por. E. Barker, Greek Political Theory: Plato and His Predecessors, s. 93 – 94; M. H. Hansen,
The Trial of Sokrates – from the Athenian Point of View; M. Montuori, Socrate: Fisiologia di un
mito; I. F. Stone, „Was There a Witch Hunt in Ancient Athens?“, s. 37 – 41; I. F. Stone, The
Trial of Socrates, s. 212.
Zbožnosť mala v Aténach už od Periklových čias širší význam, ktorý zahŕňal „súkromnú“ aj „verejnú“ sféru – zbožnosť sa týkala života celej obce. Všetky rituály (súkromné
aj verejné), ktorými si Aténčania chceli nakloniť priazeň bohov, patrili k povinnostiam
občanov, takže boli v tomto špecifickom význame „politické“ skrz naskrz. Bližšie pozri Radislav Hošek, Náboženství antického Řecka, s. 130 – 146; Jochen Bleicken, Athénská demokracie, kap. „Stát a náboženství“, s. 167 – 180; Paul Cartledge, „Greek Political
Thought: The Historical Context“, s. 11 – 22.
Por. P. Cartledge, Ancient Greek Political Thought in Practice, s. 76 – 90. S. Todd (The
Shape of Athenian Law, s. 308) upozorňuje na to, že takmer všetky známe procesy proti
bezbožnosti v klasických Aténach mali silné politické pozadie (Prótagoras, Anaxagoras
atď.). Vzdelanci, ktorí boli z nejakých dôvodov neprijateľní pre vládnucich politikov,
boli často obviňovaní z bezbožnosti (por. taktiež R. Wallace, „Private Lives and Public
Enemies: Freedom of Thought in Classical Athens“, s. 27 – 55; R. A. H. Waterfield, Why
Socrates Died: Dispelling the Myths, s. 27 – 31).
Bližšie pozri Debra Nails, The People of Plato: A Prosopography of Plato and Other Socratics,
s. 37 – 38, 188 – 189.
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uvážime, že obidva body obžaloby – bezbožnosť a zlá výchova
mládeže – sa týkali činnosti namierenej proti politickým záujmom
obce. Oporou pre politickú interpretáciu by mohla byť aj zmienka aténskeho rečníka Aischina v spise Proti Timarchovi, že Sókratés bol „sofistickým“ vychovávateľom Kritia, t. j. že bol učiteľom
politika, ktorý sa stal v r. 404 pr. Kr. členom oligarchickej Vlády
tridsiatich.26 Ak nebudeme brať do úvahy narážky v I. knihe Xenofóntových Spomienok (Mem. I.2.12 nn.),27 tak musíme uznať, že
sókratovská literatúra nedáva Sókratov súd do priamej súvislosti
s výchovou Kritia a ďalších nepriateľov demokratického zriadenia, aj keď pripúšťa úzke vzťahy medzi Sókratom a Kritiom, resp.
medzi Sókratom a Alkibiadom.28 Mlčanie Sókratových apologétov
o jeho vplyve na Kritia a Alkibiada by však mohlo znamenať aj to,
že sa vedome vyhýbali tomuto bodu obžaloby.29
Ďalšou textovou oporou pre politickú interpretáciu Sókratovho súdu by bola existencia Polykratovho spisu namiereného
proti Sókratovi, ktorý vznikol niekoľko rokov po jeho smrti (okolo r. 394 – 390 pr. Kr.). Polykratova Obžaloba Sókrata (Κατηγορία
Σωκράτους, Katégoria Sókratús) sa nám nezachovala, ale na základe útržkovitých správ môžeme usudzovať, že mala silné politické
zafarbenie: bránila vtedajšiu aténsku demokraciu proti jej vnútorným škodcom. Dnes dokážeme čiastočne rekonštruovať Polykratovu Obžalobu na základe Xenofóntových Spomienok (I.2.9-I.2.62)
a Libaniovej Obrany Sókrata, ktorá pravdepodobne odpovedá
na jednotlivé Polykratove argumenty proti Sókratovi. Takisto Platónov súčasník Isokratés dosvedčuje existenciu niekoľkých spisov
26

27

28

29

Por. Aesch., In Tim. 173. Zdrojom Aischinovej správy bola pravdepodobne Polykratova
Obžaloba Sókrata, ktorá obviňovala Sókrata zo zlej výchovy Kritia a Alkibiada. Por. T. C.
Brickhouse a N. D. Smith: Socrates on Trial, s. 84 – 85.
Taktiež východiskom Xenofóntovej obhajoby Sókratovho učenia bola pravdepodobne
Polykratova Obžaloba Sókrata.
Por. Platónove dialógy Charmidés, Prótagoras a Ps.-Platónov Eryxias. Okrem Platóna
(por. Alkibiadés I. a Alkibiadés II.) boli autormi spisov s titulom Alkibiadés aj ďalší sókratovci (Aischinés, Antisthenés atď.). Ku Kritiovej politickej kariére pozri bližšie: D. Nails,
The People of Plato, s. 108 – 113. O Kritiovej „ideologickej“ úlohe v krutovláde tridsiatich
prospartských tyranov, ktorí dali popraviť počas svojej krátkej vlády stovky Aténčanov,
pozri bližšie R. A. H. Waterfield, Why Socrates Died: Dispelling the Myths, s. 178 – 181.
H. Maier (Sokrates, sein Werk und sein geschichtliche Stellung, s. 463) je napr. presvedčený
o tom, že Sókratés bol na konci 5. st. pr. Kr. intelektuálnym vodcom aténskych vzdelancov, medzi ktorými boli aj viacerí ambiciózni politici. Platónov Sókratés prisudzuje
tento post (ironicky?) Prótagorovi (por. Prot. 361e).
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namierených proti Sókratovi, ako aj spisov napísaných na jeho
obranu (Bus. 4-6).30 Skutočnosť, že takéto spisy vznikli pár rokov po Sókratovej smrti, by mohla naznačovať, že ich autori sa
zaoberali otázkami, ktoré boli dôležité nielen pre individuálnu
výchovu k zdatnosti, ale aj pre budúcnosť obce. Presnejšie, pre
politickú budúcnosť aténskej obce. Sókratova vychovávateľská
misia – v spojitosti s prehranými peloponézskymi vojnami a rozpadom Aténskeho námorného spolku – symbolizovala oslabenú
moc demokratických morálnych hodnôt. Výhrady voči sókratovskej výchove, ktorá pripravuje mladých Aténčanov o vieru v spravodlivosť obce, boli zrejme hlavnou témou Polykratovho spisu.
Demokratickí vládcovia sa mohli dívať na Sókrata ako na nebezpečného muža vychovávajúceho nových politikov, ktorí dávajú
prednosť vzájomnému priateľstvu pred príslušnosťou k obci alebo
rodinnými zväzkami, vysmievajú sa demokratickým inštitúciám
(napr. výberu úradníkov pomocou lósu) a pohŕdajú i samotným
ľudom (δῆμος, démos) ako nerozumnou chudobou,31 nemilujú svoju vlasť, zato však obdivujú zriadenie úhlavného aténskeho nepriateľa atď. Navyše sú zdatnými rečníkmi (Kritias, Alkibiadés), takže
dokážu strhnúť na svoju stranu celé davy. Jednoducho Sókratés
mohol byť v očiach obrancov demokratického zriadenia vinný ako
učiteľ vychovávajúci nepriateľov demokratického štátu. Žiadny
učiteľ nemôže o sebe tvrdiť, že výchovne nevplýva na myslenie
svojich žiakov, a preto musí niesť aj on svoj diel zodpovednosti
za to, keď sa zle rozhodujú a konajú.32
30

31

32

Polykratés bol aténsky rečník a politik. Hovorcom jeho Obžaloby bol jeden zo Sókratových žalobcov, Anytos. Vieme, že na Polykrata kriticky reagoval svojím spisom
rečník Lysias (por. zl. 272-273 a 457 Carey) a tragický básnik Theodektés (ap. Arist.,
Rhet. 1399a8-10), čo by mohlo znamenať, že Polykratov spis považovali doboví Aténčania za vplyvnú kritiku sókratovskej výchovy. Na základe zmienok neskorších autorov, že Sókratés bol Kritiovým učiteľom v politike (por. Maxim., Orat. 1.9; 18.6; Aelius
Arist., Rhet. 2.335) môžeme usudzovať, že Polykratova Obžaloba mala vplyv na diskusie
o Sókratovom procese aj v ďalších storočiach (por. Liban., Apol. 59, 142 atď.). K Polykratovmu spisu pozri bližšie A.-H. Chroust, Socrates, Man and Myth. The Two Socratic Apologies of Xenophon, kap. 4; R. A. H. Waterfield, Why Socrates Died: Dispelling the Myths, s.
195 – 200.
Por. LSJ: protiklad k „ľudu“ (δῆμος) môžu tvoriť οἱ εὐδαίμονες (tí, ktorí sú „obdarení
od bohov“, t. j. „zámožní“), οἱ παχέες (tí, ktorí sú „plodní“, „majetní“), οἱ δυνατοί (tí,
ktorí sú „mocní“, „schopní“). Sókratés stavia do protikladu mienku nerozumnej väčšiny a vedenie znalcov (por. Plat., Crit. 47a-48c; Apol. 24e-25c).
Priamo na túto výhradu odpovedá Xenofón argumentáciou, že pokiaľ sa Kritias a Alkibiadés stretávali so Sókratom, tak boli zdržanliví, ale všetko sa zmenilo potom, keď sa
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V sókratovskej literatúre nájdeme veľa príkladov dosvedčujúcich, že Sókratova výchova mala nielen individuálny etický, ale
aj obecný politický rozmer. Uveďme aspoň niekoľko téz, ktoré
poukazujú na politické aspekty sókratovskej výchovy: Kritika
demokratického spôsobu voľby lósom, ktorý vedie k zhubnému
dôsledku, že o dôležitých otázkach nerozhodujú odborníci, ale náhodne zvolení občania.33 Presvedčenie, že v obci môžu vládnuť iba
znalci, ktorí majú vedenie o vládnutí.34 Rôzne narážky na to, že
rozhodnutia „ľudu“ (δῆμος, démos) nie sú rozumné, lebo sledujú
krátkodobý prospech, a nie dobro celej obce atď.35 Do konfliktu so
zmýšľaním demokratických politikov sa mohli dostať aj Sókratove
pochybnosti o tom, že (politické) zdatnosti sa dajú naučiť.36 Keď
si uvedomíme, akú dôležitú rolu zohráva v Platónových raných
dialógoch Sókratovo vyvracanie vo vzťahu k otázke naučiteľnosti
zdatnosti, tak môžeme uvažovať dokonca aj o tom, že Sókratova
filosofická činnosť je zároveň politickou činnosťou. Tézy, ktoré
Sókratés diskutuje so svojimi spoločníkmi, mohli chápať obhajcovia demokracie ako útok na aténsku ústavu.37 O to viac je opodstatnený predpoklad, že proces so Sókratom mal politický rozmer.
Ale nemôžeme vylúčiť ani ďalšie prístupy k riešeniu sókratovského problému, pokiaľ nerozhodneme o povahe správ, ktoré hovoria o Sókratovi. Moderná interpretačná tradícia zmieňuje štyri hlavné zdroje správ, spomedzi ktorých označuje za historicky
najvernejšie Platónove rané dialógy. Mohli by sme si položiť otáz33
34
35

36

37

prestali stýkať so Sókratom (por. Mem. I.2.12, I.2.18).
Por. Xenoph., Mem. I.2.9, I.2.54, III.9.10; Aristot., Rhet. 1393b.
Por. Xenoph., Mem. III.9.10; Plat., Euthyd. 292b-d; Apol. 24e-25c; Crit. 47a-48c.
Por. Xenoph., Mem. III.7.5-7; PIat., Hip. Ma. 284e, Lach. 184e, Apol. 25b, 29d, 31c-32a, Cri.
47c-d, 48d.
Por. Plat., Men. 92d-94e; Prot. 319a-328d. Pripomeňme, že Sókratovo skúmanie troch
skupín Aténčanov – kľúčových s ohľadom na výchovu a vedenie obce (politici, básnici,
remeselníci) – ukázalo, že politici sú zo všetkých najmenej rozumní a zdatní ľudia (Plat.,
Apol. 21c-d). Platónov Sókratés dokonca poznamenáva, že svojím elenktickým skúmaním politikov si vytvoril mnoho nepriateľov.
Z kritiky demokratických praktík nevyplýva, že Sókratés bol antidemokratom, resp. že
bol obhajcom oligarchického zriadenia. Takisto z kritiky Vlády tridsiatich nevyplýva,
že Sókratés bol stúpencom demokracie (por. Plat., Apol. 32c). O „politickej príslušnosti“
Sókrata viedli v minulosti interpreti širokú diskusiu (J. Burnet, G. Santas, H. Arendt,
L. Strauss, R. Kraut): bol Sókratés demokrat alebo aristokrat alebo demokratický republikán? Ako najprijateľnejší sa však ukazuje predpoklad, že Sókratés bol „kritický
mysliteľ“, t. j. že nebol stúpencom žiadneho konkrétneho politického zriadenia. Por. J.
Ober, „Socrates and Democratic Athens“, s. 163 – 164.
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ku, prečo práve Platón by mal byť hodnoverným zdrojom správ
o Sókratovi? Moderní interpreti odsúvajú nabok Aristofanove Oblaky ako komickú paródiu, ktorá nemá nič spoločné s historickým
Sókratom. Mohli by sme sa pýtať, či je ich záver opodstatnený. Xenofóntov obraz Sókrata zase považujú za málo vážny a filosoficky
nepresný. Mohli by sme si položiť otázku, ako vedia, že je nepresný a naivný? A nakoniec aj Aristotelove správy síce patria podľa
moderných kritikov k dôležitým svedectvám o Sókratovi, ale ide
o pohľad sprostredkovaný prvou generáciou platonikov. Preto je
Platón – Sókratov bezprostredný žiak a nasledovník – v očiach moderných interpretov jediný zdroj relevantných informácií o Sókratovom intelektuálnom živote. Pozrime sa bližšie na všetky štyri
zdroje správ, a skúsme aspoň čiastočne overiť predpoklad moderných kritikov, či hovoria jednoznačne v prospech Platónovho obrazu Sókrata.38
2.1. Sókratés v Aristofanových Oblakoch
Sókratés bol známou postavou v Aténach už počas svojho života. Dosvedčujú to viacerí autori Starej komédie: Kallias,
Ameipsias, Eupolis a Telekleidés.39 Sókratés stvárnený v ich komédiách je karikatúrou bláznivého, špinavého a večne hladného filosofa, ktorý sa na prvý pohľad líši od ostatných Aténčanov: oblieka
si roztrhaný plášť a chodí bosý.40 Ale nie všetky zmienky o Sókratovi majú posmešný charakter. Ameipsias napr. opisuje Sókrata

38

39

40

Za určitú nedôslednosť vo výpočte hlavných zdrojov našich poznatkov o Sókratovi by
sme mohli označiť absenciu autorov sókratovských dialógov, ktorých diela sa nám zachovali iba v zlomkoch. Viacerí z týchto „sókratovcov prvej generácie“ pôsobili ešte
pred Platónom a Xenofóntom (Antisthenés, Aischinés, Faidón atď.). Bližšie pozri nedávno publikovanú zbierku textov sókratovcov prvej generácie: G. Boys-Stones, & C.
Rowe, The Circle of Socrates: Readings in the First-Generation Socratics.
Zlomok z Telekleida (SSR I A 1) naznačuje, že na Sókrata mohol reagovať okrem autorov komédií aj Euripidés vo svojej hre Frýgovia.
Všetky zlomky Starej komédie, ktoré súvisia so Sókratom, zaradil G. Giannantoni
do časti SSR I A (Comicorum Poetarum). K obrazu Sókrata v Starej komédii pozri bližšie:
A. Patzer, „Sokrates in den Fragmenten der Attischen Komödie“, s. 50 – 81. Por. taktiež
štúdiu P. Browna („The comic Socrates“, s. 1 – 17), ktorá mapuje rôzne obrazy Sókrata
v komédiách od antiky až po 20. storočie.
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v komédii Konnos ako vytrvalého a zásadového človeka, ktorý nikdy nikomu nelichotí.41
Aristofanove Oblaky sú pre nás vzácnym svedectvom, pretože
ide o celistvý text komédie, ktorej hlavnou postavou je Sókratés.
Komédia Oblaky vznikla ešte počas Sókratovho života – Sókratés
ju musel poznať a zrejme bol prítomný aj pri jej uvedení.42 Keď sa
komédia hrala (r. 423 pr. Kr.), Sókratés mohol mať 45 – 50 rokov.43
Jej výpovedná hodnota je však pochybná z jednoduchého dôvodu: V hre vystupuje akýsi Sókratés, ktorý je na hony vzdialený
Sókratovi, ako ho poznáme zo sókratovskej literatúry 4. st. pr. Kr.44
Navyše Aristofanés je voči svojmu Sókratovi pomerne nepriateľský. Svedčí o tom záverečná scéna Oblakov, v ktorej necháva autor
zhorieť Sókratovu školu spolu s jej obyvateľmi. Niektorí interpreti
to pokladajú za nevinný žart,45 iní to označujú za otvorený útok
proti bezbožným filosofom a samozvaným vychovávateľom obce.46 Príčinou nejednoznačných interpretácií Oblakov by mohlo byť
dvojaké vykreslenie Aristofana v sókratovskej literatúre 4. st. pr.
Kr. Sókratés v Platónovej Obrane spája pôvod svojej zlej poves-

41

42

43

44

45
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Por. Ameipsias ap. Diog. Laert. II 28. Vzťah zdatne konajúceho človeka k lichoteniu
(κολακεία, kolakeia) patril k dôležitým témam sókratovskej literatúry – lichotenie je
opakom úprimnosti (παρρησία, parrhésia), ktorá je podmienkou pravdivého života.
Por. napr. Antisthenove zlomky SSR V A 140 (slov. preklad A. Kalaš, Antisthenove zlomky / Antisthenis fragmenta); Plat., Grg. 463b atď. V najradikálnejšom sókratovskom hnutí,
kynizme, sa stane parrhésia podmienkou filosofického života (poňatého ako „škandál“);
bližšie pozri Lívia Flachbartová, „Kynické parrhesiastické praktiky. Diogenova performatívna múdrosť“, s. 835 – 846.
Platónov Sókratés sa dištancuje od komického zobrazenia Sókrata v Aristofanových
Oblakoch. Sókratés hovorí Aténčanom (Apol. 19c): „...veď ste to aj sami videli v Aristofanovej komédii, ako sa tam akýsi Sokrates sem-tam vznášal a hovoril, že kráča vo
vzduchu, a mnoho iného táral o veciach, ktorým ja vôbec nerozumiem“. No hneď na to
Sókratés dodáva, že nechce napadnúť Aristofanovo umenie, ale skreslený obraz Sókrata, ktorý Aténčania začali spájať s tým, čo robí.
Poznamenajme, že text Oblakov, ktorý sa nám zachoval, je druhou verziou hry, ktorá sa
hrala prvýkrát v r. 423 počas Dionýsií. Text by mohol pochádzať približne z r. 415 pr.
Kr.
Jeden z mála moderných autorov, ktorí prikladajú určitú váhu Aristofanovmu obrazu Sókrata (aj keď komickému) je Søren Kierkegaard (Pojem irónie so stálym zreteľom
k Sókratovi, 1841). Väčšina interpretov však poukazuje na komediálny charakter Sókrata, ktorý je v súlade s hlavným zámerom attických komédií: rozosmiať divákov (por. K.
J. Dover, „Socrates in the Clouds“, s. 50 – 77).
Por. G. Murray, Aristophanes: A Study, s. 94.
Por. E. R. Dodds, Řekové a iracionálno, s. 191 – 192.
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ti s Aristofanovou komédiou.47 V Platónovom Symposiu sú však
Sókratés a Aristofanés vykreslení ako blízki druhovia, ktorí priateľsky diskutujú o povahe Eróta.48
V Oblakoch je Sókratés vodcom špekulatívnej školy nazvanej
komickým titulom „Mysliareň“.49 Opis školy je dosť nelichotivý:
Členovia Mysliarne – spoločenstva na spôsob orfikov či pythagorovcov – sa na seba podobajú ako vajce vajcu: všetci sú výrazne
poblednutí, vyhladovaní, špinaví.50 Nestarajú sa príliš o seba, ale
zato sa zaujímajú o veci, ktoré bezprostredne nesúvisia s ich životmi. Práve tento obraz – nepraktického vzťahu k sebe samému
– vyznieva nevierohodne, ak uvážime, že primárnym záujmom
Sókrata a jeho nasledovníkov bola starosť o vlastný život.51
47

48

49

50
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Platónov Sókratés v Obrane začína svoju obhajobu tým, že vyvracia tri obvinenia, ktoré
spájajú s jeho osobou Aristofanove Oblaky: Sókratés sa nezaoberá skúmaním prírody,
ale etikou (resp. politikou); Sókratés si nerobí starosti o to, či niekoho presvedčí rečou
o tom, čo chce, ale jeho jediným cieľom je hľadať pravdu; Sókratés nie je mudrc, lebo
nemá takéto (božské) vedenie. E. Havelock („The Evidence for the Teaching of Socrates“, s. 240 – 258) si myslí, že styčné body, ktoré môžeme nájsť medzi Aristofanovým
Sókratom a Sókratom Platónovej Obrany, nás môžu priviesť k rekonštrukcii historického Sókrata.
V Platónovom Symposiu sú zobrazení Aristofanés spolu s Agathónom (autorom tragédií) ako jediní hostia symposia, ktorí dokážu diskutovať so Sókratom po celú noc
– predmetom ich rozhovoru je básnik ako autor komédie a tragédie (Symp. 223c-d).
Na úsvite zaspí Aristofanés, po ňom Agathón – Sókratés však nejde spať, ale vstane
a ide do Lykeionu, kde strávi deň tak, ako inokedy.
Por. Aristoph., Nub. 94, 128, 142, 181, 1144, 1487. Por. taktiež heslo φροντιστήριον (frontistérion) v LSJ. Aristofanés v Oblakoch (Nub. 94) hovorí o Mysliarni ako o „škole múdrych“ (ψυχῶν σοφῶν φροντιστήριον, psychón sofón frontistárion), čo by mohla byť narážka na predsókratovských mysliteľov, ako aj na sofistov. Výraz τό φροντιστήριον (to
frontistérion) nemá iba komické zafarbenie – bude sa ním označovať aj mníšske spoločenstvo indických mudrcov (por. Philostr., VA 3.50, 6.6), resp. škola ako taká (por. Luc.,
Ner. 1; Poll. 4.41). Latinskou obdobou gr. φροντιστήριον bude široko používaný výraz
Curia, ktorý je odvodený od slova cura („starosť o niečo/niekoho“, „obavy“, fyzické
alebo duševné „ťažkosti“, „úsilie o niečo“) a spája v sebe aspekt obáv o vlastný život so
snahou o ich prekonanie.
Okrem Sókrata môžeme rozpoznať v Oblakoch aj ďalšie historické postavy: vystupuje tu napr. vychudnutý a mŕtvolne bledý Chairefón zobrazený ako blízky Sókratov
druh (neskôr sa naňho bude odvolávať Sókratés v Platónovej aj Xenofóntovej Obrane).
Chairefón sa objavuje aj v Kratinovej nezachovanej komédii (Pyt., zl. 215) ako chudobný
a neumytý muž. V Aristofanových Vtákoch (414 pr. Kr.) vystupuje Chairefón v úlohe
napodobňovateľa Sókrata – svoj obdiv k Sparte dáva najavo tým, že nosí dlhé vlasy,
neumýva sa atď. (Av. 1280-1283). K Aristofanovým karikatúram ďalších sókratovcov
v Oblakoch por. R. W. Wallace, „Plato‘s Sophists, Intellectual History after 450, and Sokrates“, s. 215 – 237.
Sókratés v Platónovej Apológii síce hovorí, že je chudobný (Apol. 23b-c; 31c; 36d) a nestará sa o materiálne zabezpečenie svojej rodiny (Apol. 31b; 36b). To však neznamená, že
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Aristofanov Sókratés sa zaoberá na jednej strane povahou
kosmu a nebeskými javmi, t. j. skúmaniami charakteristickými pre predsókratovských mysliteľov (φυσιολόγοι, fysiologoi),
a na druhej strane argumentáciou na obe strany, rétorikou (τέχνη
ῥητορική, techné rhétoriké), príznačnou pre sofistov. Zameranie
Sókratovej Mysliarne predznačuje svojím spôsobom obidva body
neskoršej obžaloby Sókrata (399 pr. Kr.), ktorá sa bude týkať zlého vplyvu na mládež (vyučovanie presvedčivej reči) a zavádzania nových božstiev (prírodné skúmania). Aristofanove Oblaky
sú v tomto zmysle akousi dramatickou predohrou k procesu so
Sókratom.52
Rozsah záujmu Aristofanovho Sókrata o štúdium prirodzenosti
je obrovský: siaha od fyzickej stavby hmyzu až po obežnú dráhu
mesiaca (Nub. 155-172). Aristofanés zameriava svoju kritiku hlavne na neúctivý postoj voči tradičným bohom. Jeho Sókratés vzýva
Oblaky ako nejaké božstvo aj ďalšie zbožštené prírodné sily namiesto Dia, Atény, či Apollóna.
V Aristofanovom opise pohŕdavého postoja voči bohom aténskej obce by sme mohli hľadať narážky na Diogena z Apollónie,
ktorý podobne ako príslušníci Mysliarne označuje za najvyšší božský princíp Vzduch namiesto Dia.53 V zl. 64 B 5 DK sa pripisuje
Diogenovi takéto chápanie vzduchu:
„...týmto [princípom] sa všetci riadia, a tento [princíp] všetkému vládne; (..) a práve to je boh – k všetkému pristupuje, všetko
usporadúva a vo všetkom je obsiahnutý.“54

52

53
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sa nestará o to, aby dobre žil. Naopak, starosť o pravdu, rozum a dušu je v centre jeho
pozornosti (Apol. 29d).
V tomto duchu odkazuje na Aristofanove Oblaky aj Platónov Sókratés v Obrane (Apol.
19c). Pripomeňme, že Aristofanove Oblaky skončili v súťaži v r. 423 na 3. mieste, čo
Aristofana zrejme nahnevalo, lebo rok nato, v komédii Osy (1044-1045), vytkol aténskym divákom, že nepochopili jeho Oblaky. Skutočnosť, že Aristofanovi veľmi záležalo
na Oblakoch, dosvedčuje to, že hru prepracoval a chystal sa ju inscenovať v novej podobe. Nevieme, či sa mu to podarilo – nemáme žiadne správy, ktoré by to potvrdzovali.
Por. Philodem., De piet. stĺp. 6b [= zl. 64 A 8 DK].
P. Vander Waerdt („Socrates in the Clouds“, s. 70 – 75) si myslí, že Aristofanov obraz
Sókrata vychádza z komicky stvárneného Diogena. Proti jeho názoru namieta Andreas
Willi (The Languages of Aristophanes. Aspects of Linguistic Variation in Classical Attic Greek,
s. 116 – 117). Zdá sa, že Aristofanés vypracoval komplikovanejší portrét „Sókrata“,
ktorý hlása diogenovské tézy empedoklovským jazykom a zasadzuje ich do pythagorovského rámca. Navyše využíva aj logické postupy starších sofistov. Aristofanés tým
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Scéna v Oblakoch, v ktorej Sókratés zasväcuje nevzdelaného Strepsiada do božskej povahy Oblakov, je zrejmou paródiou
na Diogenovu fyziku, o ktorej sa muselo hojne diskutovať aj v dobových Aténach.55 Sókratés v nej oslovuje „božstvo filosofov“ rituálnymi slovami (Nub. 264-265):
„Ó, ty vládca mocný, nezmerný Vzduch,
čo zem v povetrí držíš,
ó, Aithér žiarivý, ó, Oblaky,
vy božské vládkyne hromov a bleskov...“56

Oblaky spájajú Sókrata a jeho školu nielen so skúmaním prírodných javov a nebeských telies, ale aj s „umením dvoch dôkazov“
(Nub. 112 n.): Dôkaz silnejší, lepší (ὁ κρείττων λόγος, ho kreittón
logos) je výklad spravodlivý; dôkaz slabší, horší (ὁ ἥσσων λόγος,
ho héssón logos) je výklad nespravodlivý.57 Rečníci v Mysliarni sa
učia, ako ľstivo presadiť slabší („sofistický“) dôkaz/výklad proti
silnejšiemu, spravodlivému, ktorý reprezentuje tradičnú morálku

55
56

57

dosahuje väčšiu účinnosť útoku proti filosofom ako takým, ktorí sa chcú stať „novými
vychovávateľmi“.
Por. P. Vander Waerdt, „Socrates in the Clouds“, s. 48 – 86.
Podobne ako Sókratés Aristofanových Oblakov aj Anaxagorovi prívrženci stotožňujú Dia, resp. (to) božské, so Vzduchom, Mysľou a Múdrosťou. Rovnako argumentuje
Papyrus Derveni – najstarší zachovaný alegorický výklad mýtickej reči. Bližšie pozri
komentár Vojtěcha Hladkého (Papyrus Derveni, s. 3 – 11). Na Aristofanovho „anaxagorovského“ Sókrata poukazuje L. Canfora (Dějiny řecké literatury, s. 216 – 218), ktorý prostredníctvom rôznych príkladov z jeho komédií dokazuje, že Aristofanés bol zapáleným obhajcom tradičnej morálky. (s. 210 – 239).
Por. Nub. 112 nn., 882 nn., 893 nn., 990, 1038, 1338, 1444, 1451. Určujúci spôsob života (κρείττων λόγος, kreittón logos) sa z Aristofanovho hľadiska zakladá na úcte k tradičným mýtom (Nub. 902 nn.) a na tradičnej výchove, ktorú reprezentuje básnictvo
a músické umenie (Nub. 964 nn.). Jedinou snahou sofistickej výchovy (ἥσσων λόγος,
héssón logos) je porážka spravodlivého logu – znakom toho je spochybňovanie tradičného básnictva špekulatívnym rozumom (Nub. 317 nn., 942 nn., 1003, 1058 nn., 1109 atď.)
a posmešný postoj voči tradičným mýtom (Nub. 1048 nn., 1080 nn., 1470 nn., 1506 nn.).
Z tých, ktorí sa riadia slabším logom (ἥσσων λόγος, héssón logos), sa stanú sofisti (Nub.
1111, 1308), rečníci s presvedčivou rečou (Nub. 239, 260, 1077), ale bez úcty k tradičným
hodnotám (Nub. 1020 nn., 1039 nn., 1061). Všetky tieto narážky naznačujú, že za obrazom Aristofanovho Sókrata sa skrýva „Prótagoras“, avšak reinterpretovaný z hľadiska
obhajcov tradičnej výchovy. Por. verše 247, 367 a 903 nn., ktoré by mohli byť nepriamou
narážkou na slávny Prótagorov výrok o bohoch (80 B 4 Diels-Kranz): „O bohoch nemôžem vedieť ani, že sú, ani, že nie sú, ani akú majú podobu; lebo mnoho je vecí, ktoré
tomu bránia, nielen [ich] nezrejmosť, ale aj krátkosť ľudského života.“
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a výchovu.58 O presadenie „antilogického umenia“ sa zaslúžil podľa doxografickej tradície sofista Prótagoras.59 Rovnaké umenie vytýkajú žalobcovia Sókratovi pred aténskym súdom.60 Samozrejmá
súvislosť medzi Prótagorom a umením presvedčivej reči je však
pochybná. Prótagorovým zámerom nemusela byť a zrejme ani
nebola obhajoba nespravodlivých postojov, aké sú opísané v Oblakoch, ale skôr snaha poukázať na nejednoznačné výklady vecí,
ktoré sú dôležité pre život človeka aj pre celú obec. K “veciam“,
o ktorých nemáme jednoznačné predstavy, patria podľa Prótagora
predovšetkým bohovia, nebeské javy, otázky súcnosti vecí a spravodlivosť.61 Aristofanova kritika zneužívania reči má omnoho bližšie k súdnej rétorike, ktorá si kladie za úlohu presvedčiť sudcov
akýmikoľvek prostriedkami o svojej pravde, než k tomu, čo mohli
mať na mysli Prótagoras alebo Sókratés, keď premýšľali o charaktere a možnostiach logu vyjaviť pravdu.62 Ak Prótagoras poukazoval na hranice možností vyjadriť v reči skutočnú povahu vecí,
58

59

60

61

62

Por. Strepsiadov výpočet schopností, ktoré by chcel získať, aby sa vyhol dlhom – chcel
by byť dobrý rečník, nehanebný a úskočný výrobca lží, pokrytec, had a líška podšitá atď. (Nub. 437-456). Viaceré charakteristiky predchádzajú hanlivému významu
σοφιστής (sofistés), ktorý získa toto slovo v platónsko-aristotelovskej tradícii. Protikladom „sofistu“, ktorému nezáleží na pravde, bude filosof ako „milovník pravdy“.
Por. takisto označenie Sókrata, resp. Chairefónta za „šarlatána“, „tlčhubu“ (ἀλαζών,
alazón; Aristoph., Nub. 102, 449, 1492; Plat., Charm. 173c) atď.
Známy zlomok 80 A 1 Diels-Kranz [= Diogenes Laertius IX 51] pripisuje Prótagorovi
prvenstvo v antilogickom postoji: ...καὶ πρῶτος ἔφη δύο λόγους εἶναι περὶ παντὸς
πράγματος ἀντικειμένους ἀλλήλοις („...ako prvý vyhlásil, že o každej veci sú možné
dva protichodné výklady, λόγοι). Por. taktiež Arist., Rhet. 1402a25.
Por. Plat., Apol. 18b: „Predovšetkým som povinný, občania aténski, brániť sa proti
prvým nepravdivým obvineniam, ktoré vyslovili proti mne, a proti prvým žalobcom,
potom však proti neskorším obvineniam a neskorším žalobcom. Veď pred vami vystúpili mnohí moji žalobcovia, a to už dávno pred mnohými rokmi, nepovedali však ani
jediné pravdivé slovo; a tých sa ja väčšmi bojím ako Anytových spoločníkov, hoci aj oni
sú nebezpeční. Ale tamtí sú nebezpečnejší, občania, lebo mnohých z vás už od detstva
vyhľadávali, presviedčali a mňa celkom nepravdivo obviňovali, že je akýsi mudrc Sokrates, ktorý rozjíma o veciach nebeských, skúma veci pod zemou a horšej veci dopomáha k úspechu.“ (prel. Július Špaňár).
Prótagoras napísal spis Antilógie (Ἀντιλογίαι, Antilogiai), ktorý bol pravdepodobne
rozdelený do menších celkov (ako naznačuje plurál v Platónovom Sofistovi 232d9).
Prótagorove antilógie vychádzali zrejme z otázok týkajúcich sa povahy bohov a končili
pri ľudských predstavách o zákonoch. Ich cieľom nemusela byť obhajoba relativizmu,
ale snaha o hľadanie pragmatických odpovedí na otázky, ktoré nedokážeme úplne zodpovedať.
Nezmieriteľným protikladom medzi rétorikou poňatou ako umenie presvedčivej reči
a filosofiou pochopenou ako hľadanie pravdy sa zaoberá Platónov dialóg Gorgias, ktorý
dáva rétoriku do súvislosti s (klamlivou) politikou.
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tak to nerobil preto, aby umožnil obhajobu nemorálnych postojov,
ale preto, aby zdôvodnil dôležitosť dohôd, ktoré sú užitočné pre
celé spoločenstvo. V konečnom dôsledku je otázne aj to, do akej
miery môžeme stotožniť Aristofanovu kritiku zneužívania reči
s jeho obrazom Sókrata, ktorý nevystupuje v hre ako Strepsiadov
„učiteľ rétoriky“.63 Sókratés odchádza zo scény tesne predtým, ako
nastane súboj dvoch rečníkov, z ktorých jeden (mladík oblečený
do módnych šiat) predstavuje Nespravodlivý logos a druhý (starec oblečený do starodávneho rúcha) predstavuje Spravodlivý logos (Nub. 899 nn.). Táto dramatická situácia by mohla naznačovať,
že Sókratés nenesie priamu zodpovednosť za „nemorálnu“ výchovu Strepsiada. Aristofanov Sókratés je zodpovedný za vyučovanie
fyziky, ktorá vedie k bezbožnosti, ale nemôžeme ho viniť z vyučovania klamlivého rečníctva.
Väčšina interpretov odmieta Aristofanov obraz Sókrata, lebo
spája záujem o otázky života (zdôraznený v sókratovských dialógoch) s predsókratovskou tradíciou (Anaxagoras, Anaxarchos,
Diogenés z Apollónie atď.) a sofistikou (Prótagoras, Prodikos,
Gorgias).64 Aristofanés mohol podľa ich mienky zachytiť prinajlepšom určité vonkajškové znaky Sókratovej excentrickej osobnosti.65
Ale problém je zložitejší, ako vyzerá na prvý pohľad. Možná súvislosť medzi Sókratom Oblakov a dobovými sofistami je pochybná už kvôli tomu, že sofistika predstavuje široké kultúrne hnutie
63

64

65

Poznamenajme, že Sókratés nevystupuje ako „učiteľ rétoriky“ ani vo vzťahu k Strepsiadovmu synovi, Feidippidovi – ten najprv sleduje zápas dvoch rečníkov a následne
odchádza do Mysliarne s Nespravodlivým logom (Nub. 1105 nn.). Feidippidés má v konečnom dôsledku väčší „prospech“ z pobytu v škole ako jeho otec. Z Mysliarne vychádza ako dokonalý sofista, ktorý po tom, čo zbil svojho otca, dokazuje, že biť rodičov nie
je nič zlé ani neúctivé.
George Grote (A History of Greece, zv. 7, s. 89) vyslovil ako jeden z prvých historikov
názor, že Aristofanov obraz Sókrata sa nezhoduje s tým, čo učil historický Sókratés.
Aristofanés vytvoril podľa Groteho iba karikatúru Sókrata, aby ho očiernil v očiach
Aténčanov. Groteho názor prevzali aj ďalší historici a klasickí filológovia; por. úvody
k Aristofanovým Oblakom od W. W. Merryho (1899, s. VII) alebo od C. E. Gravesa (1911,
s. IX). Niektorí historici Aristofana úplne ignorujú (por. O. Gigon, Sokrates: Sein Bild
in Dichtung und Geschichte), iní pokladajú jeho Sókrata za historicky nepresného (por.
G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher).
Por. K. J. Dover, „Socrates in the Clouds“, s. 50 – 77; D. Konstan, „Socrates in Aristophanes’ Clouds“, s. 75 – 90. Iní interpreti si naopak myslia, že za komickou maskou by
sme mali hľadať stopy historického Sókrata (por. H. Erbse, „Sokrates im Schatten der
Aristophanischen Wolken“, s. 385 – 420; T. Gelzer, „Aristophanes und sein Sokrates“, s.
65 – 93).
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(„prvé osvietenstvo“), ktoré by sme nemali redukovať na účelové
vyučovanie súdnej rétoriky.66 Inými slovami, argumentácia na obe
strany vykreslená v Aristofanovej komédii nie je v zhode s celkovými zámermi výchovy sofistov prvej generácie. Proti tvrdeniu,
že Aristofanov Sókratés je posmešnou karikatúrou novej výchovy,
by hovorila pasáž z Platónovho Faidóna, v ktorej sa Sókratés priznáva k niekdajším skúmaniam fysis,67 ako aj množstvo narážok
na to, ako sa Sókratés učil od sofistov narábať s logom.68 Aténčania
v dobe uvedenia Aristofanových Oblakov mohli vnímať Sókrata
ako jedného z mudrcov zaoberajúcich sa otázkami prirodzenosti, resp. ako jedného z mudrcov („sofistov“).69 Naznačoval by to
nielen Aristofanov komický titul φροντιστής (frontistés),70 ale aj
skutočnosť, že výraz σοφιστής (sofistés) mohol mať na konci 5. st.
pr. Kr. viacero významov, ktoré sa hodili na Sókrata.71 Aristofanés
66

67

68

69

70

71

Karl Joël (Geschichte der antiken Philosophie, zv. I, s. 758 – 759) označuje Sókrata (proti vládnucej interpretačnej tradícii) za typického predstaviteľa gréckeho osvietenstva,
ktoré reprezentuje prvá generácia sofistov. Poznamenajme, že Sókratés sa voči sofistom
ostro vymedzuje predovšetkým v Platónových dialógoch. Bližšie pozri: P. Woodruff,
„Socrates Among the Sophists“, s. 36 – 47; N. Notomi, „Socrates versus Sophists: Plato’s
Invention?“, s. 71 – 88.
Por. Phd. 96a: „Keď som bol mladý, veľmi som zatúžil po múdrosti, ktorá sa nazýva
skúmaním prirodzenosti; zdalo sa mi udivujúce poznávať príčiny vecí, skrz čo každá
vec vzniká a skrz čo zaniká a skrz čo jestvuje.“
Por. napr. Plat., Meno 96d; Charm. 163d; Ax. 266c o Prodikovi atď. V sókratovskej literatúre je vykreslená takisto Aspasia ako Sókratova „učiteľka rétoriky“, ktorá pôsobí ako
„ženský Sókratés“ (por. Plat., Menex.; Aesch., Asp.; Xenoph., Oecon.).
K tomu por. názor rečníka Aischina v spise Proti Timarchovi (In Tim. 173) a Isokratovho
žiaka Androtióna (ap. Aristeid. 46.311 Jebb), ktorí označujú Sókrata slovom „sofista“
(σοφιστής, sofistés). Takisto viacerých Sókratových nasledovníkov označovali antickí autori za „sofistov“: napr. Aischina (por. Aristeid. 46.311 Jebb; Lysias ap. Athen.
13.611d), Aristippa (por. Arist., Metaph. 996a), Antisthena (por. Xenoph., Symp. 4,4, aj
keď táto pasáž je ironická). Aristofanés označuje v podobnom duchu členov Sókratovej Mysliarne termínom μετεωροσοφισταί (meteórosofistai, „astronomickí sofisti“; Nub.
360); por. Plat., Phdr. 270a3-8: Periklés bol vďaka blízkemu vzťahu k Anaxagorovi plný
záujmu o veci nadzemské (μετεωρολογία, meteórologia).
Por. Aristoph., Nub. 226, 414, 456. Aristofanovo označenie Sókrata za „hlbokého mysliteľa“ je posmešné; por. Nub. 1039, kde sa označuje za ďalšieho φροντιστής tzv. Slabší
Dôkaz (ἥσσων λόγος, héssón logos). Por. taktiež Sókratovo označenie v Xenofóntovom
Symposiu (Symp. 7,2): „Asi je naozaj pravda, (...) že som mysliteľ (φροντιστής)“ (prel. A.
Kalaš, Xenofón, Hostina).
Ani jeden z týchto významov nemusel byť hanlivý. Výraz „sofista“ mohol označovať
v 5. st. pr. Kr.: lekára (por. Hippoc., VM 20.1-2), veštca (por. Hdt. 2.49.1), prírodného
mysliteľa typu Anaxagora alebo Diogena z Apollónie (por. Aristoph., Nub. 333), básnika (por. Pind., Isthm. 5.28), rečníka, resp. učiteľa rečníctva (por. Thuc. 3.38.7), vychovávateľa zdatnosti (por. Plat., Grg. 519c; Xenoph., Cyn. 13.1) atď. Bližšie pozri L. Edmunds,
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si mohol vybrať Sókrata práve preto, že to bol Aténčan (väčšina
vzdelancov pochádzala z iných gréckych miest). Okrem toho bol
známy svojím škaredým výzorom, čo mohlo iba prospieť zámerom komédie, ktorá sa vysmieva zo zlých vychovávateľov obce
a kladie ich do protikladu s tradične dobre vzdelanými občanmi
Atén.
Ako vieme, sókratovská literatúra 4. st. pr. Kr. sprostredkovala
obraz Sókrata ako kritika predsókratovských skúmaní. To však neznamená, že Sókratés sa podobnými otázkami nikdy nezaoberal.72
K vyhranenému postoju sa mohol dopracovať cestou kritického
skúmania spôsobov, ktorými dospievame k vedeniu o prirodzenosti.73 Sókratés mohol prejsť myšlienkovým vývojom, v ktorom
mala svoje miesto tak predsókratovská kosmológia a skúmanie
fysis, ako aj sofistický záujem o jazyk a argumentáciu.74 Nezabúdajme, že Aristofanov text je historicky najstarším spodobnením Sókrata, ktorý vznikol ešte počas jeho života. A hoci ide o komickú karikatúru, mohla sa opierať o dobovú mienku Aténčanov
– inak by sa z hry úplne vytratil jej komický účinok.75
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„What Was Socrates Called?“, s. 418 – 422 (s. 424 – 425: zoznam najstarších použití slova
σοφιστής v literatúre 5. st. pr. Kr.).
H. Röck („Aristophanischer und geschichtlicher Sokrates“, s. 175 – 195) argumentuje,
že Aristofanove Oblaky zobrazujú mladého Sókrata, ktorý sa zaujíma o skúmanie prirodzenosti. Podobný názor zastáva John Burnet (Plato, Phaedo, „Introduction“), ktorý
vychádza z Platónových zmienok vo Faidónovi (Phd. 96a). Kritika predsókratovských
skúmaní je dôležitou charakteristikou Xenofóntovho Sókrata, ktorý hneď v 1. kapitole svojich Spomienok prízvukuje, že Sókratés sa nikdy nezaoberal povahou kosmu, ale
predmetom jeho skúmaní boli vždy záležitosti človeka (Xenoph., Mem. I.1.16).
Por. A. E. Taylor, Varia Socratica, s. 129 – 174; J. Burnet, Plato: Phaedo, „Introduction“;
P. Vander Waerdt, „Socrates in the Clouds“, s. 48 – 86. Niektorí interpreti hľadajú v Oblakoch stopy sókratovskej výchovy, napr. náznaky sókratovskej maieutiky (por. W. Schmid, „Das Sokratesbild der Wolker.“, s. 209 – 228). Iní odmietajú ich výklady (por. H.
Tarrant, „Midwifery and the Clouds“, s. 116 – 122).
Niektorí interpreti nachádzajú v Aristofanovej komédii stopy sókratovskej dialektiky,
čo by mohlo naznačovať, že Aristofanov komický portrét Sókrata vychádzal z určitej
znalosti sókratovských skúmaní. Bližšie pozri: R. Philippson, „Sokratische Dialektik in
Aristophanes Wolken“, s. 30 – 38; W. Schmid, „Das Sokratesbild der Wolker.“, s. 209
– 228; T. Gelzer, „Aristophanes und sein Sokrates“, s. 65 – 93; Martha C. Nussbaum,
„Aristophanes and Socrates on Learning Practical Wisdom“, s. 43 – 97.
V tomto zmysle sa vyjadruje aj Sókratés na začiatku Platónovej Obrany, keď hovorí
o starších žalobcoch (Apol. 19a-c). K diskusii o rôznych interpretáciách Aristofanovho
Sókrata pozri štúdiu Paula Vander Waerdta „Socrates in the Clouds“ (The Socratic Movement, s. 48 – 86).
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Ak prihliadneme k zachovaným správam a k dobovej politickej
situácii v Aténach, tak zistíme, že Aristofanov obraz Sókrata nemusíme zavrhnúť ako nepriateľský pamflet proti hlásateľom novej
výchovy. Sókratés podľa všetkého patril ku kritikom starej výchovy. Aristofanov Sókratés nám môže pomôcť pri rekonštrukcii intelektuálneho vývoja Sókrata ako mysliteľa, ktorý sa prepracoval
od skúmania prirodzenosti a sofistického záujmu o reč a argumentáciu až k otázkam etiky.76
2.2. Sókratés v Xenofóntových sókratovských dialógoch
Ešte v 18. st. bol Xenofón považovaný za autoritatívneho antického autora. V 19. st. sa objavili prvé porovnania Xenofónta
s Platónom a Xenofón sa ukázal menejhodnotný ako „filosof“. Podobným spôsobom sa začal porovnávať Xenofón s Thúkydidom
a Xenofón sa ukázal menejhodnotný ako „historik“. Postupne sa
prestalo hovoriť o Xenofóntovi ako „filosofovi“ a „historikovi“
a jeho práce sa začali označovať neutrálnejším prívlastkom „rečnícke“.
Ak prihliadneme k časovému kritériu, mohlo by sa zdať, že
hodnotenie Xenofónta sa zmenilo pod vplyvom veľkých interpretačných projektov „dejín filosofie“, ktoré sa pokúšali o výklady antického myslenia z hľadiska „dejín ideí“. V systematicky uchopených dejinách patrí významné miesto filosofom ako Platón alebo
Aristotelés a marginálne miesto autorom ako Xenofón či Antisthenés. Situácia je však trochu komplikovanejšia.
Problémom modernej komparatistiky boli a stále sú kritériá,
ktoré si interpreti stanovujú pre to, čo označujú za (pravú) filosofiu a (pravú) históriu. Avšak Xenofóntove práce nezodpovedajú
– z hľadiska žánru ani obsahu – tomu, čo by sme radi považovali
za rýdzo filosofické skúmania, alebo tomu, čo by sme chceli považovať za rýdzo historické práce. Xenofóntove sókratovské spi76

V tomto duchu číta Aristofanove Oblaky aj E. A. Havelock („The Socratic Self as Parodied in Aristophanes’ Clouds“, s. 1 – 18), ktorý vidí v komédii karikatúru sókratovskej
starosti o dušu. Por. taktiež štúdie Lowella Edmundsa („Socrates and the Sophists in
Old Comedy: A Single Type?“, s. 180 – 187; „What Was Socrates Called?“, s. 414 – 424),
ktoré argumentujú v prospech relevantnosti sofistickej terminológie v Aristofanových
Oblakoch a dávajú ju do súvislosti s otázkou historického Sókrata.
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sy (Symposion, Spomienky, Oikonomikos) sa zaoberajú širším okruhom tém, pričom ich prvotným zámerom je obhajoba Sókrata, t. j.
Xenofóntove „sókratovské dialógy“ sa primárne vzťahujú k jeho
Apológii, ktorú dopĺňajú o živé obrazy filosofa.77 Na druhej strane Xenofóntove „sókratovské práce“ nemôžeme úplne oddeliť ani
od jeho „historických prác“ (Kýrova výchova, Anabáza, Hierón, Agésilaos), lebo v nich sa takisto objavujú dôležité sókratovské témy,
ako napr. motív sókratovskej výchovy vládcu vo vzťahu ku Kýrovi atď.
Pokiaľ ide o problém historického Sókrata, väčšina klasických
filológov považovala Xenofónta za najdôležitejší zdroj správ ešte
v 2. pol. 19. st.78 Určitý zlom nastal po vydaní rozsiahlej práce
Karla Joëla, Der echte und der Xenophontische Sokrates (1893 – 1901),
v ktorej Joël ukazuje na množstve príkladov z antickej literatúry,
že Xenofóntov Sókratés je literárna figúra vytvorená ako mozaika
(najmä) z textov iných sókratovcov (Antisthenés, Aischinés, Platón), ktoré Xenofón v konečnom dôsledku nesprávne interpretoval.79 Historici pôsobiaci na začiatku 20. st. síce odmietli veľkú časť
Joëlových postrehov, ale pod jeho vplyvom začali formulovať svoje pochybnosti ohľadom autority Xenofóntovho portrétu Sókrata.80
77

78

79
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Por. napr. Xenofóntovove úvodné slová k I. kn., 3. kap. Spomienok na Sókrata (Mem.
I.3.1).
Uprednostňovanie Xenofónta pred Platónom ovplyvnila v 18. st. najmä práca J. Bruckera, Historia Critica Philosophiae (1742 – 1744). Zrejme pod jej vplyvom vytvoril xenofóntovský portrét Sókrata aj G. W. F. Hegel vo svojich Prednáškach o dejinách filosofie.
Por. taktiež ďalšie vplyvné práce: A. Labriola, La dottrina di Socrate secondo Senofonte,
Platone ed Aristotele; A. Döring, Die Lehre des Sokrates als sociales Reformsystem. Vzostup
a pád xenofóntovskho portrétu Sókrata sleduje podrobne vo svojej štúdii Emidio Spinelli, „La parabola del Socrate senofonteo: da Labriola a Mondolfo“, s. 107 – 135.
Poznamenajme, že podobným spôsobom pristupuje Karl Joël aj k Platónovmu obrazu
Sókrata. Joëlov prístup k sókratovským dialógom prijali viacerí historici. Por. L. Robin,
„Les Mémorables de Xénophon et notre connaissance de la philosophie de Socrate“, s.
26 nn.; E. Dupréel, La légende socratique et les sources de Platon, s. 457 – 460; T. Deman,
Le témoignage d’Aristote sur Socrate, s. 25 – 33; V. de Maghalães-Vilhena, Le problème de
Socrate. Le Socrate historique et le Socrate de Platon, s. 225, 345, 351.
Pokiaľ ide o spochybnenie autority Xenofóntových správ o Sókratovi, snáď jedinou
výnimkou ešte pred Joëlovou prácou bola esej Friedricha Schleiermachera („Über den
Werth des Sokrates als Philosophen“), v ktorej dokazoval hodnovernosť Platónových správ
o Sókratovi. K pochybnostiam o Xenofóntovom portréte Sókrata por. napr. Maierovu
prácu, Sokrates, sein Werk und sein geschichtliche Stellung. Por. takisto prácu A. E. Taylora, Varia Socratica, ktorá dokazuje Xenofóntovu nedostatočnú znalosť Sókraovho učenia
a najmä jeho závislosť na Platónových textoch. Vďaka pochybnostiam voči autorite Xenofónta obrátili viacerí historici svoju pozornosť na Platóna, ktorého síce považovali
za veľkého filosofa, ale nie za hodnoverný zdroj poznatkov o historickom Sókratovi.
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Xenofón sa stal postupne nespoľahlivým autorom, ktorý pobudol
v spoločnosti Sókrata príliš krátky čas na to, aby pochopil jeho učenie. Ukázal sa ako nevierohodný autor, ktorý bez hlbšieho porozumenia preberal témy a motívy sókratovskej výchovy od iných
sókratovcov.81 Xenofóntovo svedectvo sa ukázalo ako nedostatočne vážne (Symposium) a filosoficky neadekvátne (Spomienky
na Sókrata).
Na celý problém sa však môžeme pozrieť aj z inej perspektívy:
Xenofóntov obraz Sókrata nie je zjednodušenou napodobeninou
Platónovho obrazu. Xenofóntov Sókratés sa odlišuje od Platónovho spôsobu zobrazovania v mnohých dôležitých aspektoch. Odhliadnuc od toho, či Xenofóntove sókratovské práce vznikli neskôr
ako Platónove prvé dialógy, viaceré motívy mohli rozvíjať aj pod
vplyvom starších sókratovcov (Antisthenés, Aischinés), takže
v určitom zmysle by mohli tvoriť alternatívu voči Sókratovi, ako
ho poznáme z Platónových dialógov. Naznačme si niekoľko dôležitých odlišností medzi Xenofóntovým a Platónovým Sókratom,
aby sme si pripravili pôdu pre odpoveď na otázku, čo nám umožňuje uprednostniť jeden obraz Sókrata pred druhým:82
1. Sókratés raných Platónových dialógov si uvedomuje, že žiadna definícia zdatnosti nie je dostatočnou odpoveďou na otázku „čo je to?“ (τί ἐστι, ti esti). Sókratés je rovnako bezradný
odpovedať na otázku, „čo je zdatnosť?“, ako jeho spoločníci.83
Práve preto musí začínať svoje skúmania stále odznova. Naproti tomu Xenofóntov Sókratés nie je neznalý v etickej oblasti
tak, ako Platónov Sókratés.84 Mohli by sme dokonca povedať,
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Bližšie pozri: M. Montuori, De Socrate Juste Damnato: The Rise of the Socratic Problem in
the Eighteenth Century.
Por. G. Vlastos, „Socrates“, s. 92, ktorý argumentuje podobným spôsobom, že vzťahy
medzi Sókratom a Xenofóntom museli byť vlažné práve kvôli tomu, že strávili spolu
veľmi krátky čas. V skutočnosti však nevieme nielen to, ako dlho pobudol Xenofón
v spoločnosti Sókrata, ale ani to, aký dlhý čas strávil Platón so Sókratom. Jedna zmienka
u Xenofónta síce naznačuje, že Sókratés mal blízky vzťah k Platónovi, ale nehovorí nič
o tom, ako dlho boli spolu (por. Mem. III.6.1). Na Vlastosa reaguje rozsiahlou kritickou
poznámkou L.-A. Dorion v úvode k prekladu 1. knihy Xenofóntových Spomienok (Bandini, M. & Dorion, L.-A. eds., Xénophon, Mémorables, zv. 1., s. XX – XXXII).
Najdôležitejšie rozdiely medzi dvomi obrazmi Sókrata sumarizuje Louis-André Dorion
v štúdii: „Xenophon‘s Socrates“, s. 93 – 109. Nadviažeme na jeho zhrnutie a miestami
ho doplníme o ďalšie súvislosti.
Por. Meno 77a9: τί ἐστιν ἀρετή (ti estin areté).
Sókratés raných Platónových dialógov často vyhlasuje, že nemá nijaké vedenie o otáz-
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že svoje rozhodnutia opiera o pozitívne chápanie zdatnosti
a nerozpakuje sa ani kvôli odpovedi na otázku, čo je zdatné
konanie.85
2. Platónov Sókratés odmieta nazvať sám seba „učiteľom“.86
Do značnej miery to vyplýva z charakteru elenktického skúmania, ktoré nevyúsťuje do pozitívnych odpovedí umožňujúcich
„učenie“ v tradičnom zmysle (t j. odovzdávať hotové poznatky). Sókratés nedokáže nikoho „poučiť“ o tom, čo je zdatnosť.87
Platónov Sókratés zdôrazňuje, že nie je „učiteľom“ v básnickom ani v sofistickom význame.88 Svoju činnosť – viesť rozhovory s mladíkmi – považuje za špecifickú formu výchovy.89
Práve v tomto negatívnom vymedzení sókratovskej výchovy
môžeme vycítiť rozdiel oproti Xenofóntovmu Sókratovi, ktorý
otvorene vystupuje ako „učiteľ“ a „radca“. Svoju misiu spája
nielen s rozhovormi o povahe zdatnosti, ale aj s praktickými
radami priateľom, ktorí sa ocitli v núdzi.90 Xenofón ignoruje
ostrý protiklad medzi teoretickou neschopnosťou odpovedať
na otázku „čo je zdatnosť?“, a praktickým uskutočňovaním
zdatného konania. Možno je to spôsobené tým, že u Xenofónta nepôsobí elenchos ako hybná sila skúmania.91 Xenofóntov
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kach zdatnosti, ale niekedy pripúšťa aj opak, t. j. že má čiastočné vedenie o dobrých
a zlých veciach. Por. Plat., Apol. 29b: „...viem (οἶδα), že je zlé a hanebné páchať bezprávie a neposlúchať lepšieho, či už boha, alebo človeka. Teda tých zlých vecí, o ktorých
viem, že sú zlé, vždy sa budem väčšmi báť a sa im vyhýbať ako tých, o ktorých neviem,
že sú zlé“ (prel. J. Špaňár).
Por. Xenoph., Mem. I.1.16; III.9; IV.6.
Por. Apol. 19d; 33a.
Platónov Sókratés sa prirodzene stavia do úlohy žiaka toho, s kým vedie rozhovor;
por. Euthyp. 5a-b; Lach. 186a-187b; Hip. Ma. 286d-e.
Platónov Sókratés v Obrane (Apol. 33a-b) používa ako jeden z hlavných argumentov, že
nikdy nebol učiteľom (διδάσκαλος, didaskalos). Zároveň hovorí o synoch najbohatších
občanov ako o tých, ktorí ho nasledujú dobrovoľne (αὐτόματοι, automatoi; Apol. 23c).
Sókratov dôraz na to, že nikdy nepôsobil v tradičnej škole (διδασκαλεῖον, didaskaleion),
by sme nemuseli chápať doslovne, ale ako súčasť jeho obhajoby proti obžalobe, ktorá ho
viní z kazenia mládeže.
Pripomeňme, že v Platónovej Obrane, v ktorej Sókratés vysvetľuje svoju činnosť v priamej konfrontácii so žalobcami, odmieta prežiť svoj život v pokoji, t. j. odmieta „život
bez skúmania“ (ἀνεξέταστος βίος, anexetastos bios; 38a5).
Por. Xenoph., Apol. 20; Mem. I.6.13-14; I.2.17-18; I.2.31; I.6.3; II.6.30-32; II.7.1; IV.2.40;
IV.3.1; IV.7.1.
Ako však upozorňuje Donald Morrison („Xenophon‘s Socrates as Teacher“, s. 203),
Xenofóntov Sókratés používa elenchos podobným spôsobom ako Sókratés raných Platónových dialógov, aj keď to robí iba zriedkavo (por. napr. rozhovor s Euthydémom,
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Sókratés by mohol slúžiť ako praktický príklad správneho konania v duchu hesla: Konaj tak, ako by konal Sókratés!92
3. Platónov Sókratés sa nepriznáva k tomu, že je učiteľom politiky (ako napr. niektorí sofisti).93 Zároveň však o sebe tvrdí, že
je jediný človek, ktorý sa stará o blaho ostatných občanov, t. j.
jediný, kto koná politicky v pravom slova zmysle.94 Naproti
tomu Xenofóntov Sókratés síce tvrdí o sebe, že nemá žiadne
politické ambície, ale otvorene sa priznáva k tomu, že mladých
ľudí pripravuje aj na politickú kariéru.95
4. Platónov Sókratés chápe politiku ako výnimočnú morálnu
múdrosť (vedenie o dobrom a zlom), ktorá zahŕňa všetky umenia (τέχναι, technai) a jednotlivé dobrá zjednocuje do dobra pre
celú obec.96 Xenofóntov Sókratés považuje politiku síce za vý-
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Mem. IV.2): Najprv chce Sókratés pomocou elenchu vzbudiť v spolubesedníkovi túžbu
po vedení, ktoré je potrebné pre život, a následne overuje trvanlivosť tejto túžby tým,
že opakovane uplatňuje elenchos.
Por. Xenoph., Mem. I.2.2-3 (prel. Etela Šimovičová): Sókratés „vyvolal v nich [scil. vo
svojich nasledovníkoch] túžbu po cnosti a oživil v nich nádej, že sa sami raz stanú poriadnymi ľuďmi, ak sa budú o seba starať. Pritom sa nikdy nikomu nevnucoval za učiteľa, ale práve týmito vlastnosťami prebúdzal vo svojich žiakoch nádej, že sa stanú
takými ako on, ak ho začnú napodobňovať.“ Sókratovský príklad správneho konania
v Xenofóntových Spomienkach pripomína neskoršie helenistické koncepcie mudrca.
Nejde pritom o mechanické napodobňovanie toho, ako koná nejaký mudrc, ale o pripomínanie správneho rozhodovania, ktoré je hodné nasledovania. Podobne chápe úlohu
rozumného človeka (φρόνιμος, fronimos) aj Aristotelés v Etike Nikomachovej: zdatné konanie je to konanie, ktoré by volil φρόνιμος, ale keby sme iba mechanicky napodobňovali konanie rozumného človeka, nekonali by sme zdatne (por. Ethic. Nic. 1107a).
Platónov Sókratés sa neangažuje v aténskej politike – jedinú pochybnosť ohľadom Sókratovej apolitickosti vyvoláva nejasná narážka v Platónovej Obrane (Apol. 35a),
že Sókratés možno zastával v demokratickom zhromaždení funkciu voleného porotcu
(δικαστής, dikastés). Na druhej strane Platónov (resp. Ps.-Platónov) Sókratés je vykreslený ako človek, ktorý dokáže pomôcť ambicióznym mladíkom (akým je Alkibiadés)
v príprave na politickú kariéru (por. Theag. 122e-127a; Alcib. I. 105b-d). Aj keď Sókratés
vedie Alkibiada predovšetkým k zdatnosti konania (por. Alcib. I. 135b), neznamená to,
že zdatnosť stavia proti politickej moci, ale skôr, že moc stotožňuje so zdatnosťou vo
význame, aký dáva dobrému politikovi napr. Aristotelés vo svojej Politike.
Por. Grg. 521d. Platónov obraz Sókrata je podriadený hre diferencií, v ktorej ide o to,
aby sme sa naučili rozlišovať medzi nepravým (konvenčným) a pravým (sókratovsko-platónskym) pojmom politiky – podobne ako medzi nepravým a pravým pojmom
rétoriky, nepravým a pravým pojmom filosofie, nepravým a pravým pojmom výchovy
atď. K Platónovmu Gorgiovi por. komentár E. R. Doddsa (Plato, Gorgias, 1959, s. 247,
276).
Por. Xenoph., Mem. I.6.15 (Xenofón vykresľuje Sókrata ako „politického učiteľa“); III.7;
IV.2.1; IV.3.1. V Mem. III.7 nabáda Sókratés mladého Charmida k účasti na demokratickej vláde, aj keď nie je prívržencom demokracie (por. Mem. III.7.8).
Por. Plat., Charm. 174b-c; Euthyd. 291b nn.
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nimočné umenie (τέχνη, techné), ale v konečnom dôsledku je
podobné iným umeniam, takže ktorýkoľvek dobrý znalec ho
môže vyučovať.97
5. Platónov Sókratés sa nezaoberá hospodárskym umením. Priznáva sa k vlastnej chudobe (Apol. 23b-c; 31c; 36d) aj k tomu, že
sa nestará o zabezpečenie svojej domácnosti (Apol. 31b; 36b).98
Z konvenčného hľadiska pôsobí ako človek, ktorý sa nechce,
či nevie postarať o vlastnú rodinu (nezveľaďuje rodinný majetok, nezdokonaľuje zdedené remeslo, venuje viac pozornosti
výchove aténskych mladíkov než výchove vlastných detí). Naproti tomu Xenofóntov Sókratés prisudzuje hospodárskemu
umeniu a materiálnej prosperite osobitú dôležitosť.99 Odmieta
obvinenia, že je chudobný, a vyhlasuje, že má viac ako potrebuje:100 Bohatstvo sa podľa neho nezakladá na majetku, ktorý
vlastníme, ale na miere potrieb, ktoré musíme uspokojiť. Človek je chudobný, ak to, čo potrebuje, prevyšuje to, čo má.101 Podobné názory zastávajú aj ďalšie dôležité postavy Xenofóntových dialógov: Antisthenés (Symp. 4.34-36) alebo Hierón (Hiero
4.8-11).102
6. Platónov Sókratés je kritický voči pôsobeniu významných
aténskych politikov (napr. voči Periklovi a Themistoklovi).103
Xenofóntov Sókratés ich má naopak vo veľkej úcte.104
97
98

99
100
101
102

103
104

Por. Xenoph., Mem. III.6.7; IV.2.2-7.
Poznamenajme, že obraz Sókrata ako chudobného človeka nekorešponduje so správami, ktoré hovoria o tom, že bojoval ako hoplit (Plat., Apol. 28e; Lach. 181b; Symp. 219e),
lebo hopliti patrili k strednej vrstve aténskych obyvateľov, ktorá nebola nemajetná, skôr
naopak. O tom, že Sókratés mal určitý majetok, hovoria aj niektorí antickí autori (Plut.,
Arist. 1.1–9 = Demetr. 102 SOD; Aristoxenus ap. Diog. Laert. II 20; Liban., Apol. 3,7).
Takisto Xanthippé, s ktorou sa Sókratés oženil, patrila k strednej triede a musela priniesť do manželstva pomerne veľké veno. Legenda o Sókratovej chudobe, ktorá vznikla
v sókratovskej literatúre, zrejme nesúvisí s jeho nemajetnosťou, ale skôr s jeho indiferentným postojom k majetku, ktorý je dôležitým znakom múdreho muža.
Por. Xenoph., Mem. II.7; III.4.6-12; III.6; III.7.2; IV.6.14.
Por. Xenoph., Oecon. 11.3.
To je prípad Kritobúla; por. Oecon. 2.3-4.
Por. taktiež argumentáciu Xenofóntovho Sókrata (Mem. IV.2.37-39; Oecon. 2.2-10). Zdôvodňovanie u Xenofónta a Antisthena súvisí s ich chápaním sebaovládania (ἐγκράτεια,
enkrateia), ktoré považujú za jednu z najdôležitejších zdatností. Bližšie pozri L.-A. Dorion, „Xenophon‘s Socrates“, s. 97 – 100.
Por. Grg. 503c-d; 517b-c.
Por. Xenoph., Mem. II.6.13; Symp. 8.39.
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7. Platónov Sókratés odmieta hodnoty tradičnej morálky, ako sú
napr. snaha o česť alebo udržanie dobrej povesti, a odporúča
aj iným, aby sa vzdali týchto hodnôt.105 Jeho postoj korešponduje so všeobecnou sókratovskou snahou o hľadanie vnútorných rozumových kritérií pre etické rozhodovanie. Xenofóntov Sókratés je naopak citlivý na prejavy cti (niekedy dokonca
povzbudzuje tých, ktorí chcú získať česť) a dbá aj na dobrú povesť svoju a svojich žiakov.106
8. Platónov Sókratés používa iróniu, pričom jej dáva význam
sebairónie, ktorá napomáha všetkým účastníkom rozhovoru
v uvedomení si hraníc vlastného vedenia.107 Sókratés nie je
„ironický“ („neúprimný“, „posmievačný“ v tradičnom zmysle
slova εἰρωνεία, eiróneia) voči osobám, ale voči tomu, v čo veria
a čo je kritériom ich etickej voľby. Xenofóntov Sókratés je ironický len vo výnimočných situáciách a jeho irónia sa nespája
s uvedomovaním si vlastného nevedenia.108
9. Platónov Sókratés uprednostňuje duševné dobrá pred telesnými a vonkajšími statkami, pretože sebapoznanie spočíva
na uvedomení si toho, že „ja“ je duša.109 Xenofóntov Sókratés
pristupuje k otázke poznania seba samého z odlišnej perspektívy: Sebapoznanie sa zakladá na tom, čo je človek schopný
konať, t. j. na poznaní jeho vlastnej δύναμις, dynamis.110
10. Platónov Sókratés stotožňuje zdatnosť s vedením.111 Xenofóntov Sókratés považuje zdatnosť za výsledok cvičenia (ἄσκησις,
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Por. Grg. 526d; Resp. 347b; Phd. 82c.
Por. Xenoph., Mem. I.7.1; III.3.13-14; III.7.1.
Thrasymachos a Kalliklés v Platónových dialógoch obviňujú Sókrata z ironického postoja voči iným, ktorý chápu tradične ako „neúprimnosť“, resp. „posmievačnosť“ (Resp.
337a; Grg. 489d-e). Nevšímajú si, že Sókratova irónia sleduje iný cieľ: napomáhať tým,
ktorí jej rozumejú, v poznávaní ohraničenosti ich (nášho) premýšľania o tom, čo je dôležité pre život.
Por. Xenoph., Mem. I.2.30-34; IV.4.5. Ale por. takisto štúdiu Donalda Morrisona („On
Professor Vlastos’ Xenophon“ , s. 9 –22), ktorá poukazuje na to, že Xenofóntov Sókratés
používa iróniu síce zriedkavejšie, ale podobným spôsobom ako Platónov Sókratés.
Por. Alc. I. 129b-133d.
Por. Xenoph., Mem. I.7.4; III.7; IV.2.25-29. Bližšie pozri: U. Wollner, „Problém sebapoznania v Xenofóntovom diele Memorabilia“, s. 622 – 630.
Por. Prot. 349d-360e; Lach. 194d.
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askésis).112 Zdatnosť sa dokonca môže stratiť, ak ju dostatočne
neposilňujeme cvičením.113
11. Platónov Sókratés stavia starosť o dušu (pravdu a rozum)
na prvé miesto.114 Xenofóntov Sókratés kladie rovnaký, resp.
väčší dôraz na starosť o telo než na starosť o dušu, lebo fyzická
sila (najmä odolnosť a vytrvalosť) je nevyhnutnou podmienkou pre nadobúdanie etických zdatností.115
12. Platónov Sókratés spochybňuje konvenčný názor, že človek
má pomáhať priateľom a škodiť nepriateľom. Dobre konajúci človek by nemal ubližovať ani priateľom ani nepriateľom.116
Xenofóntov Sókratés sa prikláňa k tradičnému postoju voči
nepriateľom, ktorým treba škodiť.117 Ale zároveň ho spája so
špecifickým sókratovským chápaním priateľstva: Zle konajúci
ľudia sú tí, ktorí nemôžu za žiadnych okolností zmeniť svoje
konanie – takýmto ľuďom nemôžu dobre konajúci ľudia prospieť ani uškodiť. Naproti tomu dobre konajúci ľudia sú si navzájom priateľmi vo svojej prirodzenosti.
13. Platónov Sókratés vo väčšine raných dialógoch vystavuje svojich spolubesedníkov vyvracajúcemu zdôvodňovaniu
(ἔλεγχος, elenchos), ktoré ich núti opúšťať konvenčné alebo samozrejmé mienky o povahe zdatností a hľadať nové spôsoby
ich vymedzenia. Xenofóntov Sókratés takmer vôbec nevyužíva
elenchos.118 Keď chce pomôcť svojim spoločníkom, aby konali
dobre, používa iný druh logu: Pravým cieľom sókratovského
rozhovoru nie je podľa Xenofónta usvedčenie niekoho z nevedomosti, ale praktická pomoc priateľovi.119
112
113
114
115
116
117
118

119

Por. Xenoph., Mem. I.2.19-23; II.1.20; II.1.28; II.6.39; III.3.6; III.5.14; III.9.1-3.
Por. Xenoph., Mem. I.2.19-24; III.5.13.
Por. Apol. 29e; Alc. I. 132c; Charm. 156d-157c; Phd. 107c.
Por. Xenoph., Mem. I.2.4; III.12.
Por. Crit. 49c-d; Resp. 332d-336a.
Por. Xenoph., Mem. II.1.28; II.2.2; II.3.14; II.6.35; III.1.6; IV.2.14-17.
Výnimkou je Sókratov rozhovor s Euthydémom (Xenoph., Mem IV.2). Bližšie pozri A.
Patzer, „Xenophon’s Socrates as Dialectician“; D. Morrison, „Xenophon’s Socrates as
Teacher“, s. 195 – 227.
Por. Xenoph., Mem. I.4.1. Dôležitý rozdiel medzi Platónovými a Xenofóntovými sókratovskými dialógmi súvisí s rozdielnymi typmi osôb, s ktorými vedie Sókratés svoje
rozhovory. Platónov Sókratés sa rozpráva veľmi často s oponentmi vlastnej filosofickej
pozície, zatiaľ čo Xenofóntov Sókratés sa zhovára najčastejšie so svojimi priateľmi.
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14. Platónov Sókratés sa správa provokatívne (ἀτοπία, atopia) –
okolie ho vníma ako podivína, ako siléna a satyra.120 Xenofóntov Sókratés je naopak predvídateľný – svojich spoločníkov
neprivádza zámerne do apórií.121
15. Sókratés v Platónovej Obrane vyhlasuje, že jeho filosofický život je poslaním, ku ktorému ho povolal samotný Apollón.122
Xenofóntov Sókratés pokladá filosofický život (podobne ako
Platón) za skúšku seba samého a druhých. Ale svoj život nepovažuje za službu bohu.123 Takisto zbožnosť má u Xenofóntovho
Sókrata viac-menej tradičný význam.124
16. Platónov Sókratés sa priznáva k tomu, že božský hlas,
δαιμόνιον (daimonion) ho varuje vtedy, keď má vykonať niečo zlé.125 Takisto Xenofóntov Sókratés sa spolieha na „božské
znamenie“ (δαιμόνιον σημεῖον, daimonion sémeion), ktoré mu
radí, čo je dobré konať a čomu sa treba vyhnúť.126 Radí nielen
jemu, ale aj jeho priateľom.127 Xenofóntov Sókratés však vidí
v božskom hlase „znamenie osudu“, čo by korešpondovalo
s konvenčným chápaním úlohy daimónov.128 Naproti tomu
Platónov Sókratés dáva daimoniu špecifický negatívny význam, ktorý zrejme vyplýva z elenktického charakteru jeho
skúmaní.129
120
121

122
123
124

125
126
127

128
129

Por. Symp. 215a; 221d; Grg. 494d; Theaet. 149a; Phdr. 229c.
Snáď jedinú výnimku tvorí rozhovor Sókrata s Euthydémom (Mem. IV.2): Euthydémos
na konci rozhovoru vyhlási, že si už nie je istý svojimi odpoveďami (por. Plat., Meno
79e-80b: Sókratés pôsobí na ľudí ako „morská raja“).
Por. Apol. 29c-30b; 30d-e; 33b-c.
Por. Xenoph., Apol. 5 (Sókratés prežil celý svoj život spravodlivo a zbožne).
Por. Xenoph., Mem. I.3.1; IV.3.16; IV.6.2-4. Na druhej strane môžeme povedať, že Xenofón prijíma (podobne ako Platón) kritiku homérskych bohov, pretože bohovia konajú
vždy dobre. Bohovia sú nielen dobrí, ale aj vševediaci (Mem. I.2.19). Xenofón formuluje
tzv. „teleologický argument“, ktorý je najstaršou verziou dôkazu božej existencie, ktorá
predpokladá rozumného tvorcu na základe ohromujúceho množstva rozumne usporiadaných vecí v okolitom svete (Mem. I.4.2-8).
Por. Plat., Apol. 31d; 40a; Euthyd. 272e; Phdr. 242b-c.
Por. Xenoph., Mem. I.1.2-5; I.4.15; IV.3.12; IV.8.1.
Daimonion má u Xenofóntovho Sókrata pozitívnu funkciu – nabáda k tomu, čo má
konať on a jeho priatelia. Por. taktiež Ps.-Plat., Theag. 128d-129d, kde radí Sókratovo
daimonion nielen jemu ale aj jeho priateľom (Charmidovi a ďalším), že sa majú vynúť
niektorým rozhodnutiam.
Por. Xenoph., Apol. 12-13.
Por. Plat., Apol. 40a; Phdr. 242c. Por. taktiež Apol. 40b-c, kde sa zdá, akoby malo Sókratovo daimonion aj určitý pozitívny význam.
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17. Platónov Sókratés je dôsledný zástanca prirodzenej teológie:
odmieta predstavu, že bohovia by mohli konať zle.130 Takisto
Xenofóntov Sókratés vyjadruje výhrady voči homérskym mýtom, resp. voči tomu, ako ich zobrazujú rapsódovia,131 ale hlási
sa aj k tradičnej predstave, že bohovia môžu konať dobré i zlé
veci, t. j. že môžu človeku uškodiť, keď sa tak rozhodnú.132
Ako vidíme z tohto krátkeho výpočtu, rozdiely medzi obrazmi
Sókrata u Platóna a Xenofónta sú značné a svojím spôsobom poukazujú na zásadne odlišné sókratovské postoje. Ak by sme mali
rozhodnúť, ktorý z týchto dvoch Sókratov má bližšie k „historickému“ Sókratovi, nevedeli by sme to urobiť na základe tých málo
historických správ, ktoré máme k dispozícii o Sókratovom živote.
Navyše veľká časť týchto správ je súčasťou sókratovských dialógov, v ktorých sa môže prejavovať osobnosť Sókrata mnohorakým
spôsobom – vždy v závislosti na tom, s kým sa Sókratés zhovára
a čo je témou ich spoločného rozhovoru.
Pre Xenofóntov portrét je príznačné, že jeho Sókratés nevybočuje z radov bežných Aténčanov tak výrazne, ako Sókratés Platónov. Mohli by sme povedať, že Xenofóntov Sókratés sa prejavuje
takmer „nefilosoficky“: Ctí si bohov, ktorí rozhodujú o tom, čo je
pre človeka dobré, pretože sú všemocní a vševediaci, dodržiava
rituály, hľadí s veľkou vážnosťou na orákula atď.133 Oproti Platónovmu Sókratovi pristupuje inak aj k otázke zdatnosti konania
a k možnosti jej uskutočňovania. Za najdôležitejšiu zdatnosť ne130
131

132

133

Por. Plat., Resp. 379b.
Por. Xenoph., Mem. I.4; IV.2.10 (o rapsódoch); IV.3; Xenoph., Symp. 3,5-6 (o rapsódoch).
Bližšie pozri N. Powers, „The Natural Theology of Xenophon’s Socrates“, s. 249 – 266.
Por. Xenoph., Mem. I.4.16. Proti poslednému bodu Dorionovho výpočtu môžeme namietnuť, že Xenofóntovho Sókrata by sme nemuseli považovať za zástancu tradičnej
predstavy o bohoch, ktorí môžu konať dobré aj zlé veci. Vo IV. knihe Spomienok obhajuje
Xenofóntov Sókratés postoj, podľa ktorého by bohovia nepredpisovali ako zákon niečo,
čo je nespravodlivé – pre bohov znamená „spravodlivé“ to isté, čo „zákonné“ (τὸ αὐτὸ
δίκαιόν τε καὶ νόμιμον εἶναι ἀρέσκει; Mem. IV.4.25). Bohovia v konečnom dôsledku
nekonajú nikdy zle – to iba ľuďom sa môže zdať, že nekonajú dobre.
Por. Xenoph., Mem. 1.2.20; III.2 atď. Bertrand Russell (A History of Western Philosophy, s.
102) si myslí, že nefilosofický portrét Sókrata je dôsledkom nefilosofickej povahy jeho
autora: Xenofón je viac vojakom než mysliteľom, ale hlavne je to človek ovplyvnený
konvenciami. Ako môžeme vidieť, kritériom Russellovej kritiky Xenofónta je Platónov
portrét Sókrata bojujúceho proti konvenciám. Russell však nevysvetľuje, prečo by mal
byť práve tento obraz Sókrata historicky adekvátnejší.
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považuje múdrosť a spravodlivosť, ale sebaovládanie (ἐγκράτεια,
enkrateia).134 Zjednodušene by sme mohli povedať, že Xenofóntov
Sókratés pristupuje k zdatnosti „prakticky“: premýšľanie o tom,
čo je zdatné konanie, sa nedá oddeliť od toho, že konáme zdatne. Aj preto Xenofóntov Sókratés môže slúžiť v oveľa väčšej miere
ako Sókratés Platónov za príklad dobrého konania, ktorý je hodný
nasledovania. Jednoducho povedané, Sókratés zobrazený v Xenofóntových dialógoch vystupuje ako láskavý radca, ktorý chce poskytnúť svojim najbližším druhom praktické rady do života – rady,
ktoré sú uskutočniteľné, ak niekto prejaví vôľu ich uskutočniť.
Uveďme si aspoň jednu ukážku xenofóntovského prístupu
k vymedzeniu zdatnosti. V 9. kapitole III. knihy Spomienok odpovedá Xenofóntov Sókratés na otázky, ktorým venuje Platónov
Sókratés celé dialógy (Lachés, Charmidés, Ústava atď.): vymedzuje
odvahu (ἀνδρεία, andreia), múdrosť (σοφία, sofia), umiernenosť
(σωφροσύνη, sófrosyné), spravodlivosť (δικαιοσύνη, diakaiosyné)
a ďalšie zdatnosti a chyby konania. O múdrosti a umiernenosti hovorí, že sú vzájomne zviazané:135
Sokrates neodlučoval múdrosť (σοφία) od rozvážnosti
(σωφροσύνη). Tvrdil, že ten, kto pozná krásne a dobré veci, sa
nimi aj riadi, a ten, kto pozná mrzké veci, sa im bude vyhýbať,
pričom toho považoval za múdreho a rozumného. Keď sa ho ďalej
spýtali, či za múdrych a nezdržanlivých pokladá tých, ktorí síce
vedia, čo treba robiť, ale konajú inak, povedal:
„Oveľa viac ich považujem za nemúdrych a nezdržanlivých.
Nazdávam sa totiž, že každý človek si vyberie z daných možností
to, čo sa mu vidí pre neho najprospešnejšie, a to aj koná. Kto teda
koná nesprávne, ten nie je podľa môjho názoru ani múdry, ani rozvážny.“136
(Upravený preklad Etely Šimovičovej.)

134

135

136

Por. Xenoph., Mem. I.2.14; I.3.5-14; I.5.1; I.5.6; I.6.8; II.1; III.14; IV.5.9; IV.8.11; Apol. 16.
Por. taktiež Xenofóntovo chápanie „vytrvalosti“ (καρτερία, karteria), ktorá sa týka znášania fyzickej bolesti: Mem. I.6.6-7.
Chápaním múdrosti u Xenofóntovho Sókrata sa podrobne zaoberá Donald Morrison
(„Xenophon‘s Socrates on sophia and the virtues“, s. 227 – 239) a Louis-André Dorion
(„The Nature and Status of Sophia in the Memorabilia“, s. 455 – 476).
Por. Xenoph., Mem. III.9.4.
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Zásadný rozdiel medzi Platónovým a Xenofóntovým obrazom
Sókrata vyplýva z toho, aké si kladú otázky, keď skúmajú jednotlivé zdatnosti. V prípade Xenofóntovho Sókrata sú to otázky zamerané na konkrétne prípady, t. j. otázky typu, či sa zachová nejaký
človek zbabelo, keď má dostatok schopností na to, aby sa stal politikom, ale napriek tomu sa vyhýba verejnej činnosti (por. Xenoph.,
Mem. III.7). Platónov Sókratés sa pýta úplne inak a kladie svojim
spolubesedníkom úplne iné otázky: pýta sa na odvahu ako takú
(„odvahu samú“), spravodlivosť ako takú („spravodlivosť samú“),
zdatnosť ako takú („zdatnosť samú“). Otázka, „čo je odvaha/spravodlivosť/zdatnosť“, nás núti hľadať to, čo majú spoločné všetky
prípady odvahy/spravodlivosti/zdatnosti. Inými slovami, nenájdeme odpoveď na otázku, či sa nejaký človek zachoval zbabelo
alebo odvážne, pokiaľ nezistíme, čo je zbabelosť a čo je odvaha.
Ak by sme mali odpovedať na otázku, ktorému obrazu Sókrata
by sme mohli dať prednosť, t. j. ak by sme vyšli z predpokladu,
že Xenofón aj Platón odvodzujú svoje literárne obrazy od historickej osobnosti Sókrata, nevedeli by sme, na základe ktorých kritérií máme rozhodnúť. Prečo by mala byť rozhodujúcim kritériom
„filosofická hĺbka“ alebo „intelektuálna spriaznenosť“?137 Ak by
to mala byť „filosofická hĺbka“, ktorá poukazuje na autenticitu
Platónovho obrazu Sókrata, tak čo by bolo jej kritériom? Platónova vlastná filosofia? Ale ktorá? Tá, ktorú dodnes interpretujeme
a reinterpretujeme, lebo nie sme spokojní s tradičnými výkladmi?
Alebo tá „pôvodná“, ktorej rozumeli nejakým spôsobom Platónovi súčasníci? Ale ktorí súčasníci a akým spôsobom jej rozumeli? Tí,
ktorí nasledovali Platóna, ale nepatrili k Sókratovým žiakom, alebo
tí, ktorí odmietali jeho obraz Sókrata, a to zrejme preto, lebo patrili
k Sókratovým žiakom? Ak by malo byť rozhodujúcim kritériom
to, ktorý autor sókratovských dialógov pristupuje vecnejšie k svojmu obrazu Sókrata, t. j. ktorý sókratovec hovorí viac o Sókratovi
ako vyhranenom mysliteľovi, než o vlastných otázkach tematizovaných cez postavu Sókrata, tak by to mohol byť skôr Xenofón.138
137

138

Na protiklad medzi „plytkým“ portrétom Xenofónta a „hlbokým“ portrétom Platóna
poukazoval už F. Schleiermacher („Über den Werth des Sokrates als Philosophen“ , s. 56).
Práve z tejto perspektívy pristupujú ku Xenofóntovmu obrazu Sókrata interpreti, ktorí
nenachádzajú historické dôvody, prečo by mali dávať prednosť Platónovmu obrazu
Sókrata pred Xenofóntovým. Por.: J. Luccioni, Xénophon et le socratisme; W. Charlton,
„Xenophon’s Socrates as a Philosopher“, s. 86 – 90; D. R. Morrison, „Xenophon’s Socra-
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Alebo Aischinés, ktorý dáva svojím sókratovským rozpravám iný
zmysel ako Platón alebo Xenofón.139 Alebo Antisthenés, ktorý sa
vyhlasuje za bezprostredného Sókratovho nasledovníka a vyjadruje sókratovské názory v prvej osobe.140
2.3. Aristotelov Sókratés
Aristotelove správy označuje interpretačná tradícia za ďalšie dôležité svedectvo o Sókratovi, aj keď by mohlo ísť o portrét
sprostredkovaný Platónovou Akadémiou a prvou generáciou
platonikov.141 Zaradenie Aristotela medzi hlavné zdroje správ
o Sókratovi je spochybniteľné z jednoduchého dôvodu: Aristotelés
prišiel do Atén okolo r. 367 pr. Kr., t. j. asi 30 rokov po Sókratovej

139

140
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tes on the Just and the Lawful“, s. 329 – 347; J. N. Cooper, „Notes on Xenophon’s Socrates“, s. 3–28; A. Patzer, „Der Xenophontische Sokrates als Dialektiker“, s. 50 – 76; R. A.
H. Waterfield, „Xenophon’s Socratic Mission“, s. 79 – 113; L.-A. Dorion, „Qu’est-ce que
vivre en accord avec sa dunamis ? Les deux réponses de Socrate dans les Mémorables“,
s. 235 – 252; G. Seel, „If You Know What Is Best, You Do It: Socratic Intellectualism in
Xenophon and Plato“, s. 20–49; G. Mazzara & M. Narcy & L. Rossetti, Il Socrate dei dialoghi; L.A. Dorion, „La nature et le statut de la sophia dans les Mémorables“, s. 253 – 277;
M. Narcy & A. Tordesillas, Xénophon et Socrate. Actes du colloque d’Aix-en-Provence; N.
Powers, „The Natural Theology of Xenophon’s Socrates“, s. 249 – 266; D. K. O’Connor,
„Xenophon and the Enviable Life of Socrates“, s. 48 – 74.
Pre Aischinovho Sókrata nie je (platónske) vedomie nevedenia prekážkou pre to, aby
sa nemohol stať (xenofóntovským) praktickým radcom vo vedení života. Por. Aischinovho Alkibiada, kde sa Sókratés priznáva k tomu, že nevlastní žiadne vedenie o zdatnosti (τέχνη, techné), ktoré by mohol naučiť Alkibiada, ale aj napriek tomu mu pomáha
praktickým gestom: pripomenie mu Themistoklove politické činy a obdaruje ho soškou
Themistokla, aby si mohol v slabých chvíľach pripomínať konanie tohto obdivuhodného stratéga (Aeschines, zl. SSR VI A 50 – VI A 51). Bližšie pozri H. Dittmar, Aischines von
Sphettos. Studien zur Literaturgeschichte der Sokratiker.
Antisthenovo vyjadrovanie v prvej osobe naznačuje napr. jeho opis Alkibiada v zl. SSR
V A 198 (por. preklad A. Kalaša, Antisthenove zlomky / Antisthenis fragmenta). Od Antisthena zrejme preberá tento spôsob vyjadrovania aj Xenofón, ale nestretneme sa s ním
u Platóna ani u Aischina. Por. C. Kahn, Plato and the Socratic diaogues, s. 20, 33. Pre Antisthena je príznačné, že nepíše iba sókratovské rozpravy (zachovali sa nám v príliš
krátkych zlomkoch), v ktorých je hlavnou postavou Sókratés – na mieste Sókrata môže
byť takisto Héraklés alebo Kýros. Antisthenés dáva sókratovský zmysel takisto epideiktickým rečiam (Aias, Odysseus), resp. diatribám (ak máme veriť Julianovi; por. zl. SSR
V A 44). Bližšie pozri A. Patzer, Antisthenes der Sokratiker, s. 94 – 98; G. Giannantoni, SSR,
zv. IV, s. 235 nn.; A. Kalaš, Antisthenove zlomky / Antisthenis fragmenta, V A 198.
V prospech Aristotelových správ hovorí napr. Karl Joël, ktorý ich označuje za najhodnovernejšie spomedzi štyroch sókratovských zdrojov (por. Der echte und der Xenophontische Sokrates, zv. I, s. 203 nn.).
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smrti.142 Všetko, čo sa o ňom dozvedel, muselo byť sprostredkované Platónom a platonikmi, resp. sókratovskými autormi prvej
generácie.
Niektoré pasáže Aristotelových textov by mohli mať pôvod v mimoplatónskych spisoch, ale všetko nasvedčuje tomu,
že jeho hlavným zdrojom boli Platónove dialógy.143 Thomas
Deman (Le témoignage d‘Aristote sur Socrate) identifikuje v aristotelovskom korpuse 42 pasáži, ktoré hovoria o Sókratovi, pričom viac ako dve tretiny neodkazujú priamo na Platónove
dialógy. Na druhej strane 17 pasáží, ktoré by sme mohli označiť
za „veľké Sókratove témy“ (prednostný záujem o otázky etiky,
sókratovské chápanie definícii, téza stotožňujúca zdatnosť s vedením, téza o nemožnosti akrasie atď.), korešponduje priamo s Platónovými ranými dialógmi.
Thomas Deman obhajuje hypotézu, ktorú naznačil už Friedrich
Schleiermacher, že potvrdením stôp historického Sókrata by mohli
byť aristotelovské miesta, ktoré korešpondujú s tým, ako je Sókratés zobrazený u Platóna a Xenofónta.144 V 20. st. dospeli interpreti
k určitému communis opinio (A. Patzer): podľa všeobecne prijímanej mienky by mohli odkazovať na historickú osobnosť Sókrata
práve tie pasáže Platónových dialógov, ktoré sa zhodujú s pasáža142

143

144

Zachovali sa nám aj ďalšie správy o Sókratovi z tohto obdobia. Ich autorom je Aristotelov súčasník, Aristoxenos z Tarenta. Aristoxenos bol zrejme prvým autorom Sókratovho životopisu (βίος, bios; por. zl. SSR I B 41 – SSR I B 51). Väčšina historikov označuje
Aristoxenove zlomky za pochybné, lebo sú voči Sókratovi nelichotivé – zobrazujú ho
ako chamtivca a mrzúta, ako nevzdelaného a neznalého človeka, ktorý sa nevedel ovládať a bol posadnutý sexom. Nájdu sa však aj historici, ktorí si myslia, že Aristoxenov
životopis vychádzal z dobových správ o Sókratovi, takže má svoju historickú hodnotu,
resp. že nemusel byť nelichotivý voči Sókratovi (por. P. J. Bicknell, „Sokrates‘ mistress
Xanthippe“; Carl A. Huffman, „Aristoxenus‘ Life of Socrates“, s. 251 – 282). Nakoniec aj
niektoré ironické a sebaironické vyjadrenia Sókrata o sebe samom v rámci sókratovskej
literatúry by sme mohli chápať ako výraz túžby po ovládnutí vášní (por. obraz Sókrata
v Platónovom Charmidovi alebo obraz Sókrata vo Faidónovom Zópyrovi).
Dve pasáže Aristotelových spisov (Rhet. 1393b3-8; EE 1235a35-b2) korešpondujú s Xenofóntovými Spomienkami (Mem. I.2.9; Mem. I.2.54). Niektoré miesta (Aristot., Ethic.
Nic. 1152 b 8-10) by mohli odkazovať na diskusie medzi sókratovcami. Väčšina Aristotelových zmienok o Sókratovi korešponduje s tým, čo hovoria Platónove dialógy
(por. P. Natorp, „Ueber Sokrates“, s. 59 – 90).
Por. F. Schleiermacher, „Über den Werth des Sokrates als Philosophen“ , s. 41 – 58. Por. taktiež výklad E. Zellera (Die Philosophie der Griechen, zv. II/1: Sokrates und die Sokratiker),
ktorý považuje za východiskový zdroj Xenofóntve spisy, zatiaľ čo T. Deman (podobne
ako F. Schleiermacher) pripisuje väčšiu dôležitosť Platónovým správam.
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mi Xenofóntových dialógov a navyše ich potvrdzujú aj Aristotelove správy.145
Takúto interpretačnú stratégiu uplatňuje aj Gregory Vlastos:
potvrdenie hodnovernosti správ o historickom Sókratovi v Platónových raných dialógoch by sme mali hľadať v Aristotelových
správach.146 Vlastos uvádza deväť kľúčových pasáží z Aristotelových spisov, ktoré by sa mohli týkať historickej osobnosti Sókrata
(T9 – T17).147 Uvedieme si aspoň časť týchto správ, aby sme si pripomenuli, akým spôsobom Aristotelés prezentuje Sókrata:
„Sókratés, ktorý sa zaoberal etickými zdatnosťami, sa ich ako
prvý usiloval všeobecne definovať...“148

Predpoklad, že Sókratés sa nezaoberal metafyzikou, považuje
Aristotelés za všeobecne prijímanú skutočnosť, ktorá nepotrebuje ďalšie zdôvodnenie. Tvorcom teórie ideí nemohol byť Sókratés (por. Aristot., Metaph. 987b29 nn.). Gregory Vlastos dospieva
na základe Aristototelovej správy k presvedčeniu, že teória ideí je
Platónovou myšlienkou, ktorú predstaví vo svojich stredných dialógoch. Rané Platónove dialógy pripisujú Sókratovi vedomie nevedenia, t. j. postoj, ktorý mohol byť vlastný historickému Sókratovi:
„...a preto sa Sókratés zvyčajne pýtal, ale neodpovedal; priznával sa totiž k tomu, že nič nevie.“149

Pre Vlastosa je dôležitá skutočnosť, že Aristotelés prísne rozlišuje medzi Sókratovým a Platónovým ponímaním zdatnosti, pričom Sókratovi vyčíta intelektualizmus in ethiciis, t. j. intelektualistický prístup k chápaniu zdatnosti, ktorý neberie do úvahy úlohu
vášní ani morálny charakter:
145

146
147

148
149

Por. W. K. C. Guthrie, The Sophists; L. Navia, Socratic Testimonies; L. Navia, The Socratic
Presence: A Study of the Sources; R. B. Rutherford, The Art of Plato; W. Pleger, Sokrates. Der
Beginn des philosophischen Dialoges atď.
Por. G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 90 – 98.
Aristot., Metaph. 1078b9-17; 1038b11-12; Soph. el. 183b7-8; Soph. el. 165b3-6; MM 182a1526; Eth. Eud. 1216b2-9; Ethic. Nic. 1145b23-27 atď.
Aristot., Metaph. 1078b17-19.
Aristot., Soph. el. 183b7-8.
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„Po ňom [scil. Pythagorovi] prišiel Sókratés, ktorý hovoril
o týchto veciach [scil. etických zdatnostiach] lepšie a podrobnejšie, ale ani on to nevyjadril správne. Zdatnosti pokladal za druh
vedenia, to však nie je možné. Pretože každé vedenie je spojené
s činnosťou rozumu, avšak rozum sa nachádza v rozvažujúcej časti
duše. Všetky zdatnosti podľa neho pochádzajú z usudzovacej časti duše. V dôsledku toho, že zdatnosti pokladal za druh vedenia,
odstránil nerozumnú časť duše. Keď to však robí, tak odstraňuje aj vášeň a morálny charakter. Preto sa nezaoberal zdatnosťami
správne. Po ňom prišiel Platón a správne rozdelil dušu na časť rozumovú a časť nerozumnú, pričom každej z nich prisúdil zodpovedajúce zdatnosti.“150

Na základe zachovaných správ by sme mohli usudzovať, že
Aristotelés považoval niektoré Sókratove názory za vlastné Platónove myšlienky a iné za názory historického Sókrata. Aristotelés
teda mohol rozlišovať medzi postojmi „historického“ a „literárneho“ Sókrata – aj keď je problematické určiť, ktorého Sókrata má
práve na mysli. Jedným zo spôsobov, ako by sme mohli rozlišovať
v Aristotelových textoch odkazy na Sókrata Platónových dialógov
a odkazy na Sókrata historického, je tzv. Fitzgeraldov kánon.151
Ide o gramatický spôsob, akým Aristotelés používa meno „Sókratés“: Keď ho uvádza s určitým členom (ὁ, ho), tak má na mysli
Sókrata Platónových dialógov (ὁ Σωκράτης, ho Sókratés).152 Keď
ho používa bez člena (Σωκράτης, Sókratés), tak mieni „historického Sókrata“.
Gregory Vlastos pripúšťa, že Fitzgeraldov kánon sa nedá uplatniť univerzálne na všetky pasáže Aristotelových spisov, ale aj
150

151

152

Aristot., MM 182a15-26. Por. Ethic. Nic. 1145b23-27: Aristotelés pripisuje Sókratovi postoj, podľa ktorého ten, kto má vedenie o dobrom konaní, nekoná proti tomu, čo je najlepšie. Aristotelés neprisudzuje podľa Vlastosa tento postoj nikdy Platónovi, ale vždy
iba Sókratovi.
Por. W. Fitzgerald, ΗΘΙΚΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ: A Selections from the Nicomachean Ethics of Aristotle, s. 163. Takisto pozri: A. E. Taylor, Varia Socratica, s. 40 – 90 (pochybnosti voči platnosti Fitzgeraldovho kánonu na všetky aristotelovské pasáže); W. D.
Ross, Aristotle’s Metaphysics, zv. 1, s. XXXIII – XLV (akceptuje Fitzgeraldov kánon); J.
Stenzel, „Sokrates“, s. 811 – 890 (súhlasí s Fitzgeraldovým kánonom); G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 92 – 98 (akceptuje Fitzgeraldov kánon s určitými
výhradami); A. Nehamas, „Voices of silence: On Gregory Vlastos` Socrates.“, s. 169 –
171. (námietky proti Fitzgeraldovmu kánonu aj Vlastosovmu výkladu).
Por. Aristot., Pol. 1342a32-33; GC 335b10.
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napriek tomu ho používa ako hodnotiace kritérium.153 Problematických pasáži je pritom viac ako dosť. Napr. Aristotelés v Rétorike 1398b29-32 odkazuje na Sókrata s určitým členom, ktorý by
mal predstavovať postavu Platónových dialógov, ale pritom má
na mysli „historického“ Sókrata.154 V pasážach z Rétoriky 1415b3032 a 1419a8-12 zase hovorí o literárnej postave, avšak bez toho, aby
použil určitý člen.155 V Etike Nikomachovej 1116b3-5 uvádza Sókrata
s určitým členom, pričom všetko (vrátane dôrazu na hlavné sloveso, ako upozorňuje T. Deman) nasvedčuje tomu, že má na mysli
„historického“ Sókrata. Taktiež v pasáži z Etiky Nikomachovej, ktorá
sa zaoberá akrasiou (1145b21 nn.), zmieňuje Sókrata bez člena, pričom je viac ako zrejmé, že naráža na argumentáciu z Platónovho
Prótagora.156 A nakoniec pripomeňme aj pasáž z Politiky 1264b2425m v ktorej má Aristotelés hovoriť o „historickom“ Sókratovi,
pričom odkazuje na argumentáciu z Platónových Zákonov, v ktorých Sókratés vôbec nevystupuje.
Gregory Vlastos postupuje pri svojej rekonštrukcii historického
Sókrata zvláštne: Najprv hovorí v súlade s Fitzgeraldovým kánonom, že Aristotelés rozlišuje medzi dvomi Sókratmi (medzi historickým a Platónovým). A hneď nato konštatuje, že nenachádza
žiadne zásadné rozdiely medzi názormi, ktoré Aristotelés pripisuje
„historickému“ Sókratovi, a názormi, ktoré prisudzuje „literárnemu“ Sókratovi z Platónových raných dialógov.157 Podľa Nehamasa
je dostatočným dôvodom na to, aby sme sa vzdali údajného Aristotelovho rozlišovania medzi dvomi Sókratmi, neprehliadnuteľná
zviazanosť jeho odkazov s pasážami z Platónových dialógov.158
153
154

155
156
157
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Por. G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 97.
Ide o zaujímavú pasáž, ktorá je historicky najstaršou správou o fiktívnom charaktere
sókratovských rozpráv (Σωκρατικοὶ λόγοι): Aristippos vraj vytýkal Platónovi, že pripísal Sókratovi slová, ktoré nikdy nevyriekol.
Aristotelés odkazuje na Platónovho Menexena 235d a Obranu Sókrata 27d.
Tento rozdiel si uvedomuje aj G. Vlastos (Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 97).
G. Vlastos (Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 97) je presvedčený o tom, že Aristotelés mal dostatok príležitostí na to, aby si overil rozlišovanie medzi dvomi Sókratmi,
a to na základe znalosti dialógov ďalších sókratovcov, ako aj na základe osobných
svedectiev, ktoré mali so Sókratom ľudia, s ktorými sa Aristotelés mohol ešte stretnúť
a zhovárať. Vlastos pritom úplne ignoruje skutočnosť, že každý zo sókratovcov, ktorého
spomína (Aischinés, Antisthenés, Aristippos „a tí ďalší“), rozvinul Sókratovo učenie
rozdielnym, či dokonca protikladným spôsobom.
Por. A. Nehamas, „Voices of silence: On Gregory Vlastos` Socrates.“, s. 170.
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Jediný rozdiel, ktorý dokážeme určiť v aristotelovských správach o Sókratovi (ktoré nemusia pochádzať priamo od Aristotela,
ale môžu byť upravené aj neskoršími peripatetikmi a zostavovateľmi jeho spisov), sa týka rozdielu medzi názormi Sókrata, ktoré
sa vzťahujú k Platónovým raným dialógom, a názormi Sókrata/
Platóna, ktoré sa vzťahujú k Platónovým stredným dialógom. Ale
tento rozdiel nehovorí nič o Sókratovi ako historickej postave. Nakoniec, aj keby Aristotelés vedome používal gramatické rozlíšenie
medzi „historickým“ a „literárnym“ Sókratom, bolo by to rozlíšenie medzi Sókratom, ktorého poznal z Platónových dialógov,
a Sókratom, o ktorom sa mohol nanajvýš domnievať, že je historickou postavou.159 Nemáme nijaký dôvod myslieť si, že Aristotelove správy majú nejaký vzťah k inému Sókratovi, ako k Sókratovi
zobrazenému v Platónových, resp. Xenofóntových textoch. A rovnako nemáme nijaký dôvod myslieť si, že historicita Platónových
alebo Xenofóntových správ o Sókratovi by mohla byť potvrdená
Aristotelovými správami.
2.4. Sókratés v Platónových dialógoch
Ak by sme si položili otázku, čo majú spoločné Platónove „rané“
(tzv. sókratovské) dialógy, väčšina interpretov by zrejme poukázala na silnú tendenciu predstaviť Sókrata ako neúnavného skúmateľa:160 Platónov Sókratés vedie rozhovory s najlepšími odbor159

160

Por. A.-H. Chroust, Socrates, Man and Myth. The Two Socratic Apologies of Xenophon; O.
Gigon, Sokrates: Sein Bild in Dichtung und Geschichte, s. 7 – 68; C. Kahn, Plato and The
Socratic Dialogue, s. 79 – 87. Viacerí komentátori poukazujú na to, že Aristotelés sa vyjadruje nepresne, keď odkazuje na svojich predchodcov (por. napr. A. R. Lacey, „Our
Knowledge of Socrates“, s. 22–49; D. W. Graham, „Socrates and Plato“, s. 141 – 165).
Nezodpovedaná ostáva takisto otázka, prečo sa Aristotelés nevyjadruje k tým obrazom
Sókrata, ktoré nie sú v súlade s jeho správami, ale patria do sókratovskej literatúry, ktorá zobrazovala Sókrata viacerými, často protichodnými spôsobmi. Buď sa k týmto obrazom nevyjadruje preto, lebo nepozná sókratovskú literatúru 4. st. pr. Kr. (čo je málo
pravdepodobné aj s ohľadom na jeho odkazy na názory prvej generácie sókratovcov),
alebo preto, lebo nepotrebuje rozlišovať medzi „historickým“ Sókratom a Sókratom
Platónovým, Xenofóntovým, či niektorým iným. K tejto otázke por. taktiež: J. Beversluis, „Vlastos’s Quest for the Historical Socrates“, s. 293 – 312.
K Platónovým textom, ktoré zaraďujeme do tzv. raného sókratovského obdobia, patria: Obrana Sókrata, Ión, Lachés, Charmidés, Kritón, Euthydémos, Euthyfrón, Gorgias, Hippias
Väčší, Hippias Menší, Lysis, Menexénos, Prótagoras a 1. kniha Ústavy. Existuje obrovské množstvo diskusií o tom, ktorý z Platónových raných spisov najvernejšie odráža
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níkmi v dôležitých oblastiach aténskeho života (umenie vojenskej
stratégie, politická rétorika, vyučovanie zdatnosti, postoj k bohom
atď.). Sókratés v Platónových dialógoch kladie vynikajúcim znalcom otázky, na ktoré by mali vedieť odpovedať z hľadiska svojej
odbornosti, ale ako sa ukáže počas rozpravy, nikto z nich nevie
formulovať odpovede, ktoré by boli dostatočné vo vzťahu k otázke „čo je to?“. Sókratés v prvom momente spochybňuje vedenie
jednotlivých znalcov tým, že odhaľuje jeho zdanlivosť – v druhom
momente vedie zúčastnených k potrebe nového hľadania.161 Kľúčovú úlohu v procese skúmajúceho rozhovoru (τὸ διαλέγεσθαι, to
dialegesthai) zohráva v raných Platónových dialógoch otázka „čo je
to?“ (τί ἐστι, ti esti), ktorá smeruje odpoveď k tomu, čo majú „spoločné“ všetky prípady skúmanej veci. Ak napr. Sókratés v Platónovom Lachétovi kladie otázku, čo je to odvaha, tak sa nepýta na konkrétne prípady alebo prejavy odvahy, ale na to, čo majú spoločné
všetky prípady a všetky prejavy odvážneho konania. Otázka „čo je
odvaha?“ smeruje v zmysle požiadavky τί ἐστι k „bytnosti“ (εἶδος,
eidos) odvahy, t. j. k tomu, čo robí odvahu odvahou v každom jednom momente a v každom jednom prípade. Podobným spôsobom
postupuje Platónov Sókratés pri vymedzovaní ďalších zdatností –
zbožnosti, spravodlivosti, lásky, umiernenosti atď.
Viacerí moderní interpreti považujú sókratovsko-platónske
vyvracanie (ἔλεγχος, elenchos) za typickú metódu sókratovských

161

Sókratovu osobnosť. Veľká časť interpretov sa prikláňa k názoru, že Obrana by mohla byť prvým Platónovým dielom s bezprostredným vzťahom k historickej osobnosti
Sókrata. Bližšie pozri: P. Natorp („Ueber Sokrates“, s. 59 – 90), E. Horneffer (Der junge
Plato, zv. 1: Sokrates und die Apologie), K. Döring („Sokrates“, s. 139 – 178), D. Morrison,
(„On the Alleged Historical Reliability of Plato‘s Apology“, s. 235 – 265), C. Kahn (Plato
and The Socratic Dialogue, s. 88 – 100); K. Döring („The Students of Socrates“, s. 24 – 47)
atď. Niektorí interpreti považujú za historicky verný aj dialóg Kritón – Obranu a Kritóna označujú za Platónovu „osobnú sokratiku“ (H. Maier, Sokrates, sein Werk und sein
geschichtliche Stellung, s. 104), čo však vyvoláva otázku, ako by sme mali dať do súladu
rozdielne Sókratove postoje voči zákonom v Obrane a Kritónovi.
Ako názorný model sókratovského skúmania by mal zrejme slúžiť dialóg Menón, v ktorom Sókratés privedie otroka neznalého geometrie k vyriešeniu geometrickej úlohy
(por. Men. 82b-85d). Neprehliadnuteľný rozdiel medzi scénou s otrokom a inými sókratovskými skúmaniami však spočíva v tom, že témou rozhovoru s otrokom je geometrická úloha, ktorej riešenie pozná každý geometer, ale témou rozhovorov s ostatnými
Sókratovými spolubesedníkmi sú zdatnosti konania, ktoré nevie správne vymedziť
nikto – vrátane Sókrata. Tento rozdiel poukazuje na Platónovu tendenciu „logizovať“
sókratovské etické otázky, t. j. dávať ich do analógie s niečím, čo dokážeme vyriešiť, čím
vyvoláva dojem, že sme našli spôsob, ako odpovedať na oázku, „čo je zdatnosť“.
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skúmaní, ktorá má priviesť zúčastnených diskutérov k tomu, aby
kriticky objasňovali skúmané otázky. Vyvracanie nazývajú „dialektickou metódou“ preto, lebo je zviazaná so sókratovským dialógom, v ktorom môže byť spochybnený (t. j. otázkami) každý postoj (t. j. každá z navrhovaných odpovedí). Sókratovské skúmanie
by sme mohli formálne charakterizovať ako proces nahradzovania „horších“ hypotéz „lepšími“, t. j. ako postupné odstraňovanie
predpokladov, ktoré sa ukázali ako nedostatočné alebo sporné.
Ale cieľom sókratovsko-platónskeho rozhovoru nie je dosahovanie vedenia pre vedenie – jeho primárnou úlohou je formovanie
charakteru, čo vyplýva už z východiskovej otázky jednotlivých
skúmaní, ktorou je zdatnosť konania. Preto by sme nemali redukovať sókratovsko-platónsky dialóg na metódu poznania (popieranie
a dokazovanie jednotlivých téz), ale mali by sme k nemu pristupovať skôr ako k výchove seba samého a iných. Ak by sme označili
Sókratovu praktickú činnosť za predobraz Platónových „raných“
dialógov, tak Platóna by sme mohli nazvať sókratovcom, ktorý jej
dal nový, teoretický rámec. Rámec, ktorý spája veľká časť moderných interpretov s filosofickým zmyslom sókratovských skúmaní.
V očiach modernej interpretačnej tradície je raný Platón najdôležitejší prameň pre štúdium historického Sókrata. Nie všetci interpreti súhlasia s týmto názorom bez výhrad, ale väčšina z nich
uprednostňuje Platóna pred ostatnými „sókratovskými zdrojmi“
(Aristofanés, Xenofón, Aristotelés). Klasickým príkladom argumentácie v prospech autenticity Platónovho svedectva o historickom Sókratovi je práca Heinricha Maiera (Sokrates, sein Werk
und sein geschichtliche Stellung), ktorá vyšla tesne pred 1. svetovou
vojnou.162 Maier vychádza z presvedčenia, že Xenofón začal písať
svoje sókratovské práce so zámerom obhájiť dobrú povesť Sókrata
162

H. Maier vychádza z presvedčenia, že sókratovský problém sa nedá uspokojivo vyriešiť (Sokrates, sein Werk und sein geschichtliche Stellung, s. 1). Uvedomuje si (podobne
ako Karl Joël) fiktívny charakter sókratovských dialógov (Sokrates, s. 27), ale zároveň
uprednostňuje Platónove správy o Sókratovi pred ostatnými zdrojmi. Podobný postoj
k hodnote Platónovho a Xenofóntovho obrazu Sókrata zaujíma Jan Patočka (Sókratés, s.
8 – 9): „...nemá-li Platónovo líčení samo historický úmysl, je naopak přece působnost
Sókratova na Platóna historický fakt nezměrného významu. Takovou sílu a vroucnost
upoutání mohla vzbudit jen osobnost v hloubce spřízněná, a nikoli odporující; při vší
idealizaci muselo zde být jádro, na něž idealizace jedině může navazovat, kolem něhož
může jedině snovat své postupné pokusy pochopit a prohloubit, co na pohled se zdálo
bezvýznamné a co se otevřelo teprve vytrvalé a hluboké meditaci.“
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i dobré meno svojich druhov. Podobne ako iní sókratovskí autori
aj Xenofón vmiešal do sókratovských dialógov svoje vlastné myšlienky – podľa Maiera to boli predovšetkým aristokratické ideály, ku ktorým sa on sám hlásil. Xenofón však využíval vo svojich
dialógoch v oveľa väčšej miere ako iní autori texty sókratovskej
literatúry (Antisthenés, Aischinés, Platón). Maier zdôvodňuje, že
Xenofón sa príliš nezaujímal o filosofické učenie Sókrata a v konečnom dôsledku mu ani nerozumel. Ak by sme pripustili, že Xenofóntov obraz Sókrata je pôvodný, museli by sme vysvetliť, prečo
toľko výnimočných aténskych mladíkov nasledovalo Sókrata s takým obrovským zápalom, aký môžeme vidieť v Platónových dialógoch. Pretože Xenofón pobudol so Sókratom veľmi krátky čas,
tak musíme uznať, že Platón bol oproti nemu v úplne inej pozícii.
Maier označuje Platóna za jedného zo Sókratových dôverníkov,
ktorí mali možnosť pochopiť hĺbku jeho učenia. Preto by sme mali
dať prednosť Platónovmu svedectvu pred Xenofóntovým.163
Proti Maierovej argumentácii by sme mohli namietnuť, že je
spochybniteľná v každom jednom bode. Nielen Xenofón (resp.
Faidón, Aischinés, Antisthenés atď.), ale aj Platón píše sókratovské dialógy so zámerom obhájiť Sókratovo učenie. Tento zámer
je čitateľný v dialógoch z „raného“ obdobia (Obrana, Kritón, Gorgias, Charmidés), ako aj z Ústavy alebo z neskorších dialógov (Theaitétos). Takisto by sme nemuseli súhlasiť s Maierovým názorom,
že Xenofón častejšie ako Platón vkladá do sókratovských textov
svoje vlastné myšlienky. Mimochodom, nielen Xenofón (alebo Antisthenés), ale aj Platón uprednostňuje aristokratické ideály pred
inými (najmä demokratickými) a spája ich (podobne ako ďalší
sókratovci) s idealizovaným obrazom spartskej výchovy. Nielen
Xenofón, ale aj Platón reaguje vo svojich dialógoch na texty ostatných sókratovcov, hoci to robí nepriamo a možno v menšej miere
ako iní autori (čo však nevieme posúdiť s istotou, lebo ich texty
163

Por. H. Maier, Sokrates, sein Werk und sein geschichtliche Stellung, s. 149 – 150: Maier si
myslí, že Aristotelove zmienky o Sókratovom morálnom učení (por. Metaph. 987bl-4;
1078bl7-31) vychádzajú z Platónovho Prótagora a Aristotelove zmienky o Sókratovom
postupe zdôvodňovania sa zase opierajú o Xenofóntove Spomienky (Mem. IV.6), čo ho
vedie k presvedčeniu, že Platón je hodnovernejší zdroj správ o historickom Sókratovi.
Podobným spôsobom aj ďalší interpreti pôsobiaci na začiatku 20. st. vylučujú z hry
o hľadanie historického Sókrata Aristotela i Xenofónta (por. L. Robin, „Les Mémorables
de Xénophon et notre connaissance de la philosophie de Socrate“, s. 1 – 47; A. E. Taylor,
Varia Socratica, s. 40 – 90; J. Burnet, Greek Philosophy: Thales to Plato, s. 126 – 150 atď.).
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sa nám nezachovali). Maierova téza, že Xenofón nemohol porozumieť filosofickej povahe Sókratovho učenia, vychádza z dvoch
nezdôvodnených predpokladov: 1. predpoklad – veríme, že
Xenofón strávil v spoločnosti Sókrata príliš krátky čas, a preto nemal možnosť preniknúť do Sókratovho učenia164 (čo však nevieme
historicky doložiť); 2. predpoklad – vieme, ako vyzeralo Sókratovo
učenie (v skutočnosti však nemáme k dispozícii žiadne iné zdroje
o jeho charaktere, ako správy pochádzajúce zo sókratovskej literatúry). Obrovské zaujatie mladých Aténčanov pre Sókratovo učenie, ktoré podľa Maiera dokladajú Platónove dialógy, by mohlo
byť rovnako odrazom historickej situácie, ako výsledkom literárneho stvárnenia – čo by však nehovorilo v prospech talentu Sókratovho, ale Platónovho. A nakoniec aj Maierov argument, že Platón
patril k Sókratovým dôverníkom, vychádza z platónskej tradície,
v ktorej sa fiktívne mieša s historickým. Doxografická literatúra
hovorí o iných sókratovcoch, ktorí by mohli byť bezprostrednými
nasledovníkmi Sókrata a Platónovými rivalmi v otázke pravého
následníctva (Aischinés, Antisthenés).
Viacerí interpreti pôsobiaci na začiatku 20. st. boli presvedčení
o tom, že Platón ako jeden z najväčších antických filosofov nemohol vykresliť Sókrata bez toho, aby do svojho portrétu nevmiesil aj
svoje vlastné postoje.165 Ak by Platón iba mechanicky zaznamenal
učenie Sókrata, musel by potlačiť svoju genialitu. Preto sa stala dôležitou otázka, ako vyčleniť z korpusu raných Platónových spisov
témy, ktoré by mohli bezprostredne súvisieť s historickým Sókratom.166 Keďže súd so Sókratom bol považovaný vo všeobecnosti
za jediný nespochybniteľný fakt v súvislosti so Sókratovým intelektuálnym životom, Platónova Obrana by mohla byť textom, kto164
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O toto presvedčenie sa opierala veľká časť nemeckých filológov v 1. pol. 20. st.; por. J.
Patočka, Sókratés, s. 9 – 10.
Ako ma správne upozornila Lívia Flachbartová, Platónove myšlienky sú podobne ťažko identifikovateľné ako Sókratove, keďže Platón vo svojich dialógoch nevystupuje.
Oproti rozšírenému názoru, že za Platóna hovorí Sókratés (v raných a stredných dialógoch), resp. iný hovorca v neskorších dialógoch, sa objavujú aj názory, že Platón prehovára prostredníctvom všetkých postáv svojich dialógov – diskutuje sám so sebou a kritizuje sám seba, aby čitateľovi sprítomnil živý pohyb myslenia vo vzťahu k riešeným
otázkam, čím ho vyzýva k vlastnému premysleniu. Por. E. Ostenfeld, „Who Speaks for
Plato? Everyone!“, s. 211 – 219.
Z tohto hľadiska pristupujú k Platónovmu Sókratovi Paul Natorp („Ueber Sokrates“, s.
59 – 90), Heinrich Maier (Sokrates, sein Werk und sein geschichtliche Stellung, Erster Teil:
Die Quellen), alebo John Burnet vo vojom úvode k Faidónovi (Plato, Phaedo).
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rý najvernejšie zobrazuje osobnosť historického Sókrata obhajujúceho sa pred zrakmi Aténčanov.167 Z tejto argumentácie odvodili
niektorí interpreti požiadavku rekonštruovať historického Sókrata
na základe pasáží z raných Platónových dialógov, ktoré majú úzky
vzťah k Obrane.168
Ale aj v tejto požiadavke ostáva nezodpovedaných niekoľko
dôležitých otázok.169 Predovšetkým, vieme, že jestvovalo niekoľko
Apológií Sókrata, ktoré vznikli krátko po jeho smrti.170 Zachovali sa
nám iba dve: Platónova a Xenofóntova.171 Obidve sú natoľko roz167
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171

Por. Apol. 33e-34a: Táto pasáž je podľa niektorých komentátorov dostatočným zdôvodnením historicity Platónovej Obrany Sókrata (Sókratés sa tu obracia na prítomných
svedkov svojej filosofickej činnosti, medzi ktorými je aj Platón). Por. taktiež pasáž Apol.
38b, kde sa Sókratés obracia na Platóna, Kritóna a ďalších ako na možných ručiteľov
pokuty, ktorú by si Sókratés mohol navrhnúť ako trest. Niektorí historici sa odvolávajú
na Panaitiovu správu (ap. Diog. Laert. II 64), tá sa však nezmieňuje o Obrane, ale vyjadruje sa všeobecne k pravosti sókratovských rozpráv (Platónovych, Xenofóntových,
Antisthenových a Aischnových).
Por. K. F. Hermann (Geschichte und System der platonischen Philosophie), P. Natorp („Ueber Sokrates“, s. 59 – 90), E. Horneffer (Der junge Plato, zv. 1: Sokrates und die Apologie);
E. B. Osborne, Socrates and His Friends, s 194; W. K. C. Guthrie (Socrates, s. 29 – 35); R.
Kraut (Socrates and the State, s. 3 – 4). Myšlienkovým predchodcom tejto stratégie rekonštrukcie historického Sókrata je Friedrich Schleiermacher, ktorý napísal r. 1818 štúdiu
o hodnote Sókrata ako filosofa („Über den Werth des Sokrates als Philosophen“, s. 41 – 58).
Proti historickej presnosti Platónovej Obrany by sme mohli formulovať niekoľko dôležitých námietok: 1. Prečo by sme mali vylúčiť z hry Xenofóntovu Obranu?; 2. Prečo má Platónova Obrana takú dômyselnú rétorickú štruktúru, keď sa od prvej vety
dištancuje od rétorickej presvedčivosti obžaloby? 3. Prečo Platónova Obrana prehovára
skôr k čitateľovi textu, ktorému vysvetľuje povahu Sókratovej filosofickej činnosti, než
k zhromaždeným sudcom, voči ktorým je ironická, ba až povýšenecká? 4. Prečo je proti
zvyklostiam súdnej rétoriky súčasťou Platónovej Obrany tretia Sókratova reč? 5. Kto bol
skutočným adresátom Obrany, keď vieme, že Platón nezverejňoval svoje texty mimo
Akadémiu? atď. Bližšie pozri: D. Morrison, „On the Alleged Historical Reliability of
Plato’s Apology“, s. 235 – 265; E. de Strycker, Plato’s Apology of Socrates: A Literary and
Philosophical Study with a Running Commentary, s. 201 – 204; M. C. Stokes, Plato: Apology,
s. 179 – 180; G. Danzig, Apologizing for Socrates. How Plato and Xenophon Created Our
Socrates, s. 39 – 41; R. A. H. Waterfield, „Xenophon on Socrates’ Trial and Death“, s. 269
– 305.
Xenofóntova Obrana začína poznámkou o mnohých autoroch Sókratových apológií
a vzápätí hovorí o tom, že všetci autori sa zmieňujú o Sókratovom povýšeneckom postoji pred súdom (Apol. 1). Táto zhoda je podľa Xenofónta dostatočným dôvodom na to,
aby sme uverili, že Sókratés skutočne pôsobil na svoje okolie povýšenecky. Ale nikto
podľa neho dostatočne nevysvetlil, prečo Sókratés v tejto hraničnej situácii volil radšej
smrť ako život. Z Xenofóntovej úvahy zreteľne cítime snahu napísať apológiu, ktorá nebude záznamom Sókratovej reči, ale (Xenofóntovým) pokusom o vyjasnenie Sókratovho rozpoloženia. Naproti tomu v Platónovej Obrane nie je prítomný moment autorovho
odstupu od obsahu predkladanej reči.
Je možné, že fragment z Kolínskeho papyru odkazuje na ďalšiu Apológiu zo 4. st. pr. Kr.
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dielne, že nemohli vychádzať z tej istej predlohy. Ale na základe
čoho rozhodneme, ktorá apológia je vernejšia originálu, o ktorom predpokladáme, že existoval? V skutočnosti nevieme nič ani
o ňom – nič okrem toho, čo je obsahom zachovaných apológií.172
A prečo vôbec jestvovali rôzne apológie? A ako ich vnímali tí, ktorí
mohli mať ešte v živej pamäti Sókratovu reč pred súdom? Mohli
by sme vyhlásiť podobne ako Gregory Vlastos o Obrane Platóna, že
autorovým zámerom bolo umelecké stvárnenie skutočnej Sókratovej reči?173 Ale ako vieme, že práve Platón ju zachytil spomedzi
všetkých sókratovských autorov najvernejšie?174 Skutočnosť, že
jestvovalo niekoľko apológií Sókrata, ktoré napísali bezprostrední
Sókratovi žiaci, nasvedčuje tomu, že apológia sa stala – podobne
ako iné témy (výchova Alkibiada, vyučovanie Aspasie atď.) – spoločným motívom sókratovskej literatúry a priestorom, v ktorom sa
prejavovala rivalita sókratovských spisovateľov.175
Proti historicite Platónovej Obrany by svedčila ústredná epizóda Sókratovej prvej reči – Chairefóntova návšteva delfskej veštiarne (por. Plat., Apol. 20e nn.). Keď sa na ňu pozrieme s miernym
odstupom, ukáže sa, že celá epizóda je akousi predohrou k tomu,
čo bude vykreslené ako hlavná Sókratova činnosť v Platónových
raných dialógoch: neúnavné skúmanie konvenčných názorov
na zdatnosť konania a vedomie nevedenia ako dôsledok tohto skúmania.176 Proti domnienke moderných komentátorov, ktorí nepo-
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– jeho témou je otázka, prečo sa Sókratés neobhajoval pred súdom. Por. M. Gronewald,
Kölner Papyri, zv. 5, s. 33 – 53. Takisto Aristotelés cituje z textu Theodekta, ktorý mohol
byť autorom ďalšej apológie (Arist., Rhet. 1399a8-10).
Niektorí antickí autori boli presvedčení o tom, že Sókratés sa odmietol obhajovať, a preto pred súdom mlčal. Por. fragment z Kolínskeho papyru 205 (M. Gronewald, Kölner Papyri, zv. 5, s. 33 – 53); por. taktiež Maxim., Orat. III.
Por. G. Vlastos, „The Paradox of Socrates“, s. 6.
Pre Platónovu Obranu je príznačné, že sa až nápadne podobá na ďalšie Platónove dialógy, čo vyvoláva dojem, akoby malo byť jej hlavným účelom uvedenie do Platónovho
obrazu Sókrata. Por. M. Porubjak, „Uvedenie ku Xenofóntovmu obrazu Sókrata“, s.
138; F. Škvrnda, „Čo iné je Platónov Sókratés, než len Platón vpredu, Platón vzadu
a v strede je Chiméra?“, s. 82 – 84 (naznačuje jednotlivé súvislosti medzi Obranou a ďalšími Platónovými dialógmi).
Por. L.-A. Dorion, „The Daimonion and the Megalêgoria of Socrates in Xenophon’s Apology“, s. 127 – 142.
M. L. McPherran (The Religion of Socrates, s. 208 – 246) predpokladá, že delfská veštba
bola impulzom pre Sókratove skúmania. Proti tomu by svedčila Xenofóntova zmienka,
že Sókratés sa zaoberal filosofickou činnosťou ešte pred delfským orákulom (Apol. 1417). Veštba mohla slúžiť Platónovi (a neskôr aj Xenofóntovi) na božské ospravedlnenie
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chybujú o historicite tejto epizódy (A. E. Taylor, G. Rudebusch, M.
L. McPherran atď.), svedčia viaceré znaky, na ktoré upozorňovali
už niektorí antickí autori.177 Predovšetkým by sme sa mali pýtať,
prečo sa vôbec Chairefón obrátil na delfskú veštiareň s otázkou, či
je niekto múdrejší ako Sókratés? A prečo položil Pýthii takú netypickú otázku?178 Ak by sa Chairefón pýtal Apollóna, či je Sókratés
najmúdrejší medzi ľuďmi, znamenalo by to, že Aténčania už museli pokladať Sókrata za mudrca, čo by sa však vylučovalo s Platónovým obrazom filosofa, ktorý iba kladie otázky, ale nepozná
odpovede. Vylučovalo by sa to s predstavou, že určujúcim podnetom pre Sókratove skúmania bola delfská veštba.179 A mohli by
sme sa pýtať aj na to, prečo ostalo orákulum niekoľko desaťročí
utajené pred Aténčanmi?180 Nemáme žiadny antický text s výnimkou Xenofóntovej Obrany, v ktorom by sa spomínala delfská
veštba (por. Xenoph., Apol. 14). Nehovorí o nej dokonca ani Platón
v inom texte ako v Obrane, čo by mohol byť ďalší náznak toho, že
ide o účelový príbeh. Jeho zmyslom mohlo byť čo najjednoduchšie vysvetlenie Sókratovej filosofickej misie, resp. toho, ako sa líši
od starej (básnickej) výchovy aj od výchovy novej (filosofickej
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Sókratovej činnosti; por. R. Hackforth, The Composition of Plato‘s Apology, s. 101 – 104;
M. C. Stokes, Plato: Apology, s. 55 – 67.
Por. Colotes ap. Plut., Adv. Col. 1116e-f (Kolotés hovorí o Chairefóntovom orákulu, že
je to iba lacný sofistický príbeh, ktorému nereba veriť); Athen. 5.60 (Athéneios považuje
Chairefóntovu otázku za nerozumnú a nepravdepodobnú – ak by sme totiž nazvali múdrosťou to, že Sókratés nič nevie, tak vedenie všetkých vecí by muselo byť hlúposťou).
Proti historicite Chairefóntovej veštby v Platónovej aj Xenofóntovej Obrane pozri bližšie:
L. Robin, „Les Mémorables de Xénophon et notre connaissance de la philosophie de
Socrate“, s. 1 – 47; K. Joël, Der echte und der Xenophontische Sokrates; O. Gigon, Sokrates:
Sein Bild in Dichtung und Geschichte;, M. C. Stokes, „Socrates’ Mission“, s. 26 – 28; D.
Leibowitz, The Ironic Defense of Socrates, s. 63 – 66; G. Danzig, Apologizing for Socrates.
How Plato and Xenophon Created Our Socrates, s. 40 – 53 (do istej miery podčiarkuje historicitu Xenofóntovej Obrany, ktorá vyplýva napr. z toho, že v jeho apológii vystupuje
rozprávač, ktorý sa môže vyjadrovať k priebehu procesu).
Por. Athen. 5.60. Okolnosť, že Sókratés spomína v Obrane práve Chairefónta, môže hrať
takisto určitú úlohu, lebo Chairefón bol Sókratov blízky priateľ (por. Xenoph., Mem.
I.2.48) a patril k demokratickým politikom. Počas vlády tridsiatich tyranov odišiel
do exilu, z ktorého sa vrátil spolu s Thrasybúlom v r. 403 pr. Kr. Por. D. Nails The People
of Plato, s. 86 – 87.
Platón dramaticky zasadzuje obraz Sókrata ako neúnavného skúmateľa mienok bez nároku na úplné vedenie do obdobia troch až štyroch desaťročí pred Sókratovým súdom
(por. Lach. 187d-188a). Bližšie pozri M. C. Stokes, „Socrates’ Mission“, s. 53.
Zo Sókratových slov vyplýva, že jediným svedkom tejto udalosti je iba on sám.
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a sofistickej).181 Platón reformuluje tradičné i novátorské chápanie
múdrosti (σοφία, sofia): Sókratés je obdarený ľudskou múdrosťou
(vedomím nevedenia), a preto sa môže priblížiť k (božskej) pravde
viac ako iní vychovávatelia obce.
Keď sa pozrieme na to, ako používa motív veštby Xenofón, tak
je zrejmé, že ho preberá od niektorého sókratovského autora – najskôr od Platóna. Ale nepreberá ho mechanicky!182 S Chairefóntovou veštbou pracuje ako s fiktívnym príbehom, čo pochopíme, keď
zistíme, že mu dáva zmysel v kontexte vlastnej Apológie: Sókratés
nie je obdarený ľudskou múdrosťou, ani sa nepriznáva k vlastnému nevedeniu, ako v Platónovej Obrane.183 Xenofóntov Sókratés je
podľa Apollónovho výroku slobodomyseľný človek (ἐλευθέριος,
eleutherios), spravodlivý voči sebe aj iným (δίκαιος, dikaios), človek ovládajúci svoje vášne a konajúci vždy umiernene (σώφρων,
sófrón).184 Je to skrátka muž, ktorý môže byť práve vďaka týmto
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Louis-André Dorion („The Delphic Oracle on Socrates’ Wisdom: A Myth?“, s. 419 –
434) ukazuje, že Platónova verzia príbehu o delfskej veštbe obsahuje viacero znakov
„mýtu o pôvode“, čo svedčí nielen o fiktívnom charaktere delfskej epizódy, ale aj o jej
mýtopoietickej funkcii. Dorion na základe toho vyvodzuje, že Platónova Obrana nie je
historický záznam Sókratovej obhajoby. Mýtický charakter delfskej epizódy mal zrejme
zdôrazniť božský pôvod sókratovského skúmania (elenchos) – čo by mohla potvrdiť aj
pasáž Apol. 33c: Sókratés tu hovorí, že svojími elenktickými skúmaniami plní príkaz
od boha, čo potvrdzujú veštby, sny a všetky ďalšie božské znamenia.
Pokiaľ ide o vzťah medzi Platónovou a Xenofóntovou Obranou, tak viaceré znaky poukazujú na to, že Xenofón preberá celkovú štruktúru aj niektoré motívy (Sókratova
tretia reč, Chairefóntova veštba atď.) z Platónovej Obrany, ale zároveň im dáva vlastný
zmysel. Bližšie pozri M. C. Stokes, „Socrates‘ Mission“, s. 78; M. C. Stokes, Plato: Apology, s. 7; M. C. Stokes, „Three Defences of Socrates: Relative Chronology, Politics and
Religion“, s. 243 – 267.
K špecifickému chápaniu ľudskej múdrosti u Xenofóntovho Sókrata pozri bližšie: L.-A.
Dorion, „The Nature and Status of Sophia in the Memorabilia“, s. 468 – 474; a D. Morrison,
„Xenophon‘s Socrates on sophia and the virtues“, s. 227 – 239.
Por. Xenoph., Apol. 14: „Keď sa raz Chairefón pýtal na mňa boha v Delfách, tak Apollón
mu odpovedal pred mnohými svedkami, že nikto z ľudí nie je slobodnejší, spravodlivejší a umiernenejší ako ja.“ Bližšie pozri R. Waterfield, „Xenophon’s Socratic Mission“,
s. 79 – 113. Robin Waterfield ukazuje na príklade Chairefóntovej veštby, že medzi autormi sókratovských dialógov jestvovali hry, ktoré by sme mohli označiť skôr adjektívom
„intertextuálne“, než spojením „nárokujúce si historickú presnosť“ (R. Waterfield, „The
quest for the historical Socrates“, s. 12 – 13). Skutočnosť, že diela sókratovcov vznikali
v atmosfére živých diskusií medzi jednotlivými autormi, zôrazňujú aj Ch. Rowe a G.
Boys-Stones v úvode ku knihe The Circle of Socrates (tejto perspektíve podriaďujú aj
usporiadanie jednotlivých kapitol podľa tematických okruhov).
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vlastnostiam dobrým radcom a vychovávateľom mladých Aténčanov – ako ho vykreslí Xenofón vo svojich Spomienkach.185
Viaceré znaky Platónovej Obrany – rétorický charakter, netypická štruktúra (existencia tretej reči), Sókratov rozhovor s Melétom
počas obhajoby, motív delfskej veštby atď. – hovoria proti tomu,
že by mohlo ísť o historický záznam Sókratovej reči pred súdom.
To isté by sme mohli povedať o Xenofóntovej Obrane. Jej zámerom nie je historická presnosť, ale snaha očistiť Sókratovo meno,
a to tak prostriedkami rétorickými a literárnymi, ako aj poukazom
na historické udalosti a okolnosti Sókratovho odsúdenia.
Väčšina moderných interpretov pripúšťa, že za postavou
Sókrata v Platónových dialógoch by sme mali hľadať aj Platónove
vlastné myšlienky.186 Zároveň sú presvedčení o tom, že v raných
dialógoch prevláda sókratovský prístup k riešeniu problémov,
zatiaľ čo v dialógoch stredného obdobia sa prejavuje Platónovo
učenie o ideách.187 Vzťah medzi ranými dialógmi a dialógmi stredného obdobia môžeme uchopiť minimálne dvomi spôsobmi: Prvý
vychádza z predpokladu, že medzi dvomi skupinami dialógov
existuje posun, ktorý je odrazom vývoja Platónovho myslenia.188
185

186

187

188

V tomto zmysle by mohla byť Xenofóntova Obrana literárnym aj historickým úvodom
k jeho Spomienkam – zmyslom obidvoch textov je očistenie Sókratovho mena.
Názor, že Platón pripísal svojmu Sókratovi vlastné myšlienky, vyslovili aj niektorí antickí autori, napr. Cicero, ktorý uvažuje o spojení sókratovských a pythagorovských
myšlienok v Platónovom učení (Resp. I.16).
Túto tézu obhajuje najmä W. D. Ross, („The Problem of Socrates“, s. 225 – 239), ktorý sa
pokúša o vymedzenie hraníc medzi Platónovými strednými dialógmi a tzv. „sókratovskými“ dialógmi, v ktorých ešte nenachádza učenie o ideách – Sókrata preto uchopuje
ako výsostne etického mysliteľa. Podobne pristupujú k rozdielom medzi Platónovými
ranými a strednými dialógmi aj ďalší interpreti. Por. A. Tovar, La vida de Socrates; G.
Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher atď.
Tento predpoklad podporujú štýlometrické analýzy Platónových dialógov, ktoré naznačujú myšlienkový vývoj Platónových názorov reprezentovaných dvomi portrétmi
Sókrata. Por. klasickú štúdiu: Wincenty Lutoslawski, The Origin and Growth of Plato’s
Logic, with an Account of Plato’s Style and of the Chronology of his Writings, s. 35 – 63;
por. taktiež novšie štýlometrické skúmania: L. Brandwood, The Chronology of Plato’s
Dialogues; L. Brandwood, „Stylometry and Chronology“, s. 90 – 120. K otázke vývoja
Platónovho myslenia pristupujú súčasní interpreti z rôznych perspektív. Charles Kahn
(Plato and The Socratic Dialogue, s. 66) napr. formuluje hypotézu, že rané dialógy pripravujú pôdu pre formulovanie princípov vyššieho vzdelania, ktoré predkladá Platón
v stredných dialógoch (Ústava). Kryštof Boháček zase uvažuje o tzv. tranzitívnych dialógoch (Charm., Lys., Euthyd., Prot.), ktoré vykazujú spoločné formálne znaky a tvoria
prechodovú fázu medzi tzv. malými sókratovskými dialógmi a tzv. gorgiovskými dialógmi; por. K. Boháček, „Proč barbary hlava nebolí“, s. 7 – 34; K. Boháček, „O pravosti
dialogu“, s. 17; K. Boháček, „Platónovy homérovské dialogy“, s. 50 atď.
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Druhý vychádza z predpokladu, že tieto dve skupiny dialógov vytvárajú vzájomný protiklad, ktorý vyplýva z protikladnosti dvoch
myšlienkových postojov. Ide o protiklad medzi Sókratom a Platónom, či presnejšie o protiklad medzi Sókratom zobrazeným ako
Sókratés v raných Platónových dialógov a Platónom prehovárajúcim ústami Sókrata v dialógoch stredného obdobia.189
Silnou oporou pre druhý prístup boli v minulom storočí práce Gregory Vlastosa, ktorý hľadá predobraz historického Sókrata
v Platónových raných dialógoch.190 Vlastos súhlasí s Maierovým
názorom, že Xenofóntov Sókratés je Sókratés bez irónie a paradoxu – ak by sme odňali Platónovmu Sókratovi tieto dve vlastnosti,
neostalo by nám vôbec nič.191 Hlavný Vlastosov argument v prospech historicity Platónovho Sókrata vychádza z (viac či menej)
podstatných rozdielov medzi Sókratom raných Platónových dialógov (Socrates of the earlier compositions = SE) a Sókratom stredných
Platónových dialógov (Socrates of the middle dialogues = SM).
Vlastos uvádza týchto 10 rozdielov:192
IA.
SókratésE je výlučne morálny filosof.193
IB.
SókratésM je morálny filosof aj metafyzik aj epistemológ
aj filosof vedy aj filosof jazyka atď.
IIB.
SókratésM má veľkolepú teóriu „oddelene existujúcich“
ideí a oddeliteľnej duše, ktorá sa učí pomocou rozpomínania.194
IIA.
SókratésE nemá takúto teóriu.195
189

190
191
192
193

194
195

Por. klasické práce F. Schleiermachera („Über den Werth des Sokrates als Philosophen“ ,
s. 41 – 58) alebo K. F. Hermanna (Geschichte und System der platonischen Philosophie).
V 20. st. venoval najviac úsilia zdôvodneniu druhej tézy Gregory Vlastos, ktorý hľadá
podporu pre svoj výklad taktiež v štýlometrických analýzach Platónových dialógov
(tie však nie sú jednoznačné vo svojich záveroch). Por. Vlastosove štúdie: „Socrates“, s.
89 – 111; Socratic Studies, s. 87 – 108; Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 45 – 80 atď.
Predchodcom Vlastosovej pozície bol W. Jaeger, (por. jeho reakciu na Maierovu knihu:
„Heinrich Maiers Sokratesbuch“, s. 146 – 159).
Por. G. Vlastos, „Socrates“, s. 89 – 111; G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher.
Por. G. Vlastos, „The Paradox of Socrates“, s. 5.
Por. G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 47 – 49.
Vlastos sa odvoláva na Aristotelovo svedectvo (Aristot., Metaph. 1078b17-19), ktoré spája s Platónovými elenktickými dialógmi.
Por. Plat., Men., Phd., Resp.
Aj v tomto bode sa odvoláva Vlastos na Aristotelove svedectvá; por. Aristot., Metaph.
1078b9-17 atď.
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IIIA.
IIIB.
IVB.
IVA.
VB.
VA.
VIA.
VIB.
VIIB.

VIIA.
VIIIA.
VIIIB.

196
197
198
199
200
201

202
203
204

205

SókratésE hľadá elenktickým spôsobom vedenie, ktoré nevlastní.196
SókratésM hľadá dokazujúce vedenie a je presvedčený
o tom, že ho dosiahol.197
SókratésM pracuje s modelom duše rozdelenej na tri časti.198
SókratésE nepozná takýto model duše, v dôsledku čoho
tvrdí, že akrasia („slabá vôľa“) neexistuje.199
SókratésM pracuje s matematickými poznatkami svojej doby.200
SókratésE nemá matematické vedomosti ani neprejavuje
záujem o podobné vedenie.
Koncepcia filosofie SókrataE je populistická.
Koncepcia filosofie SókrataM je elitárska.201
SókratésM má prepracovanú politickú teóriu – v rámci nej
kladie na nižší stupeň demokraciu ako timokraciu a oligarchiu (demokracia stojí vyššie iba v porovnaní s tyranidou,
ktorá nerešpektuje žiadne zákony).202
SókratésE nemá vlastnú politickú teóriu – zákony obce
uprednostňuje pred politickým zriadením, resp. pred otázkou, akému zriadeniu slúžia.203
Chápanie Eróta u SókrataE je homoerotické, t. j. sexuálne
túžby a prejavy lásky sa týkajú iba vzťahov medzi mužmi
a chlapcami.204
Chápanie Eróta u SókrataM je takisto homoerotické, ale
spája sa aj s metafyzickým konceptom lásky k transcendentnej idei krásy.205

Por. Plat., Apol. 21b-d; Symp. 216d.
Por. záver Menóna a Ústavu.
Por. IV. knihu Platónovej Ústavy (Resp. 437b nn.)
Por. Plat., Prot. 351b-357e.
Por. Plat., Resp. 521c-523a; 525d-e atď.
Vlastos stavia Sókrata proti Platónovi aj vo vzťahu k otázke, kto je schopný žiť filosofický život – iba úzka elita jednotlivcov (Sókratés a jeho kruh) alebo veľké množstvo ľudí
(Platón a jeho spravodlivá obec)? Por. G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher,
s. 18.
Por. Plat., Resp. 445c nn.
Por. Plat., Crit. 50b.
Sókratova erotická činnosť sa obmedzuje na myšlienku alebo na zrakový vnem
(por. napr. úvodnú scénu Platónovho Charmida). Vlastos odkazuje aj na Xenofóntove
spisy: Mem. I.3.11; Symp. 4.27-28.
Por. Plat., Phdr. 250e, 251a, 255e. Vlastos formuluje štyri základné rozdiely medzi Sókra-
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IXA.
IXB.
XA.
XB.

Zbožnosť spočíva podľa SókrataE v službe bohu, ktorý má
výrazne etický rozmer – osobné náboženstvo SókrataE je
praktické a uskutočňuje sa činmi.
Osobné náboženstvo SókrataM smeruje k splynutiu s božstvom, ktoré nemá personálnu povahu – je mystické
a uskutočňuje sa kontemplatívne.206
Metóda filosofického skúmania SókrataE je adversatívna –
SókratésE smeruje k morálnej pravde vyvracaním téz, ktoré
obhajujú proti nemu jeho spolubesedníci.207
SókratésM počnúc Menónom a Faidrom pôsobí ako didaktický filosof – predkladá pravdu rovnocenným spolubesedníkom. Po tom, čo sú metafyzické teórie zo stredných dialógov podrobené kritike v Parmenidovi, hľadá SókratésM
nové východisko skúmania v maieutike Theaitéta.

Vlastos chce zdôvodniť pomocou svojich desiatich téz, že Sókratés Platónových stredných dialógov zastáva odlišnú filosofickú
pozíciu ako Sókratés Platónových raných dialógov. Vlastos vidí
vďaka týmto rozdielnym pozíciám v Platónovi kritika Sókrata,
čo ho vedie k záveru, že Platónove rané dialógy musia vychádzať
z učenia historického Sókrata.
Vlastosov záver je spochybniteľný z viacerých dôvodov. Jeden
z nich súvisí s Platónom ako autorom raných dialógov. Ak pripustíme, že v Platónových textoch sú ukryté predobrazy dvoch odlišných mysliteľov, tak musíme pripustiť aj to, že Platón pomerne
dlhý čas (dajme tomu, že aspoň desať rokov, počas ktorých písal
rané dialógy) nerobil nič iné, iba reprodukoval myšlienky svojho
učiteľa a až po tomto čase začal premýšľať o sókratovských otáz206

207

tovým a Platónovým chápaním Eróta (Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 38 – 40).
Por. Vlastosovu argumentáciu v: Socrates: Ironist and Moral Philosopher, kap. 6: „Socratic
piety“.
Por. napr. Lach. 194e nn., kde Nikias predkladá typické sókratovské vymedzenie odvahy, ako dokazuje pasáž Prot. 360c-d, v ktorej používa rovnaké vymedzenie Sókratés
proti Prótagorovi. Podľa Vlastosa ide o príklad argumentácie, v ktorej chce Platón ukázať Sókrata spochybňujúceho sókratovskú tézu, a to tým, že ju vkladá do úst Sókratovho spolubesedníka. Na okraj Vlastosovho názoru by sme mohli poznamenať, že obraz
Sókrata spochybňujúceho sókratovskú tézu môže byť zároveň príkladom Sókratovho
kritického postoja k sebe samému – to, že nejakú tézu háji, ešte neznamená, že ju bude
zastávať vždy a všade, skôr naopak. Kritické preverovanie zastávaných mienok patrí
k spôsobu myslenia Platónovho Sókrata – inak by mohol podľahnúť zdanlivému vedeniu, či falošnej mienke (poznámka Lívie Flachbartovej).
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kach sebe vlastným, „platónskym“ spôsobom. Takýto predpoklad
by sa vylučoval so všeobecne prijímanou predstavou o Platónovi
ako jednom z najväčších gréckych mysliteľov. Platón by sa totiž
musel vzdať na pomerne dlhú dobu vlastného myslenia a až potom by vystúpil s radikálne novým premyslením Sókratovho učenia. Takýto predpoklad neposkytuje takmer žiadny priestor pre
vnútorný vývoj Platónovho myslenia.208
Vlastosovo riešenie sókratovského problému, ktoré dáva prednosť Platónovi pred ostatnými zdrojmi (Aristofanés, Xenofón,
Aristotelés), sa stalo veľmi vplyvným a dodnes má svojich zástancov medzi interpretmi, ktorí sa zaoberajú problémom historického
Sókrata.209 Ale ani Vlastosovo obdivuhodné úsilie o rekonštrukciu
pôvodného Sókratovho myslenia neodpovedá na viaceré otázky,
ktoré sa viažu na sókratovský problém.210
Nezodpovedaná ostáva otázka, prečo by sme mali hľadať
za dvomi obrazmi Sókrata, ktoré Vlastos nachádza v Platónových
dialógoch, historický predobraz dvoch (protikladných) filosofov?
Mohli by sme pokračovať ďalšími otázkami, ktoré súvisia s čiastkovými krokmi Vlastosovej rekonštrukcie historického Sókrata.
Niektoré z nich sme naznačili v podkapitolách venovaných Xenofóntovi (2.2.) a Aristotelovi (2.3.). Viacero historikov a literárnych
kritikov formulovalo skeptické výhrady voči Vlastosovmu prístupu k historickému Sókratovi.211 V úvode ku knihe o nových per208

209

210

211

Por. kritiku Vlastosových téz od J. Beversluisa, „Vlastos‘s Quest for the Historical Socrates“, s. 293 – 312.
Por. T. H. Irwin, Plato’s Ethics, s. 3 – 16; R. Kraut, Socrates and the State, s. 3 – 12; G. X.
Santas, Socrates. Philosophy in Plato`s Earlier Dialogues; C. C. W. Taylor, Socrates: A Very
Short Introduction, kap. 3 („Socratic Literature and the Socratic Problem“); H. H. Benson,
Socratic Wisdom: The Model of Knowledge in Plato’s Early Dialogues, s. 3 – 13;; por. taktiež
eseje zaradené do zbierky, ktorú zostavil Nicholas D. Smith, Plato: Critical Assessments
(zv. 1., 1998).
Por. napr. C. Kahn (Plato and The Socratic Dialogue, s. 71 – 100), ktorý poukazuje na to,
že „sókratovský problém“ nemá uspokojivé riešenie – príčinou je samotný charakter
zdrojov, z ktorých vychádzajú moderní interpreti. Všetky texty sókratovskej literatúry
vrátane raných Platónových dialógov sledujú konkrétne otázky, ktorým prispôsobujú
svoje portréty Sókrata.
Na rozdiel od niektorých filosofov, ktorí neprihliadajú na historický rámec správ
o Sókratovi ani na charakter žánru sókratovských rečí (G. Santas, T. Irwin atď.), viacerí
historici vyjadrili skeptický postoj voči Vlastosovi: J. Beversluis, „Vlastos‘s Quest for the
Historical Socrates“, s. 293 – 312; C. Kahn, Plato and The Socratic Dialogue (por. predošlú
Kahnovu reakciu, „Vlastos‘s Socrates“, s. 233 – 258.); D. Nails, „Problems with Vlastos‘s
Developmentalism“ atď.
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spektívach interpretovania Platóna z r. 2002 konštatujú Julia Annas a Christopher Rowe, že tradičné spôsoby čítania Platónových
dialógov vyvolávajú stále viac pochybnosti a v rámci nich ide predovšetkým o námietky voči Vlastosovmu predpokladu, že dokážeme vyčleniť v Platónových dialógoch tzv. „sókratovskú fázu“.212
Z hľadiska predložených námietok by sme mohli konštatovať, že
Vlastosova paradigma je naďalej neudržateľná.
Ukazuje sa, že po diskusiách, ktoré trvali vyše sto rokov, sme sa
ocitli na rovnakom mieste ako Karl Joël, ktorý napísal v r. 1921, že
sókratovský problém je rovnakého druhu ako Sókratovo vedomie
nevedenia: vieme, že nič nevieme.213

212

213

Por. J. Annas & C. Rowe, New Perspectives on Plato, Modern and Ancient, s. IX. Julia Annas
spochybňuje taktiež tradičnú schému delenia Platónových dialógov na rané, stredné
a neskoré (por. jej štúdiu „What Are Plato‘s ‚Middle‘ Dialogues in the Middle Of?“, s.
1 – 24 v tejto zbierke esejí).
K. Joël, Geschichte der antiken Philosophie, zv. I, s. 731: wir wissen, daß wir nichts wissen.
Por. taktiež záver, ku ktorému dospieva štúdia Františka Škvrndu parafrázujúca v názve Nietzscheho aforizmus: „Čo iné je Platónov Sókratés, než len Platón vpredu, Platón
vzadu a v strede je Chiméra?“, s. 85.
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3. Prečo Sókratés nepíše?

Už sme povedali vyššie, že sókratovský problém by neexistoval, ak by Sókratés zanechal po sebe nejaký spis. Odpoveď na otázku, prečo Sókratés nepísal, by nás preto mohla priviesť k určitej
predstave o tom, akého Sókrata máme hľadať v antických textoch.1
Súvisí nejakým spôsobom to, že Sókratés nič nepísal, s tým, ako
pristupoval k vlastným skúmaniam v oblasti etiky?
Historici vyslovili niekoľko hypotéz, prečo Sókratés nepíše. Jeden z možných dôvodov naznačuje Platónov dialóg Faidros, v ktorom Sókratés vyjadruje vážne pochybnosti o samotnom písaní
(Plat., Phdr. 274b-275b). Platónov Sókratés rozpráva príbeh o starom egyptskom bohovi Theuthovi, ktorý vynašiel náuku o číslach,
geometriu, astronómiu a – písmo. Čo hovorí príbeh? Theuth si
myslel, že umenie písma pomôže Egypťanom k múdrosti a urobí
z nich pamätlivejších ľudí – svoje umenie vynašiel ako liek na pamäť a múdrosť. Ale keď predstavil svoj vynález vládcovi celého
Egypta, Thaumovi, ten mu povedal, že jeho umenie bude pôsobiť presne naopak: Umenie písma spôsobí zanedbávaním pamäti
zabúdanie v dušiach tých, ktorí sa ho naučia, lebo sa budú spoliehať na písmo a na veci sa budú rozpamätávať prostredníctvom
vonkajších znakov, a nie zvnútra – sami zo seba. Podľa Thauma
1

O tom, že Sókratés nič nenapísal, hovoria viaceré doxografické správy: Diogenes Laertius I 16; Aelius Arist., Πρὸς Πλάτωνα ὑπὲρ 298 Jebb; Hippol., Refut. omn. haer. 1.18;
Cic., De orat. 3.16.60; Suidas, s. v. Σωκράτης. Ale por. taktiež: Dión z Prúsy (Orat. 54.4,
55.12-13) a Epiktétos (Diss. II.1.32) – zmienky u týchto dvoch autorov totiž vyvolávajú
dojem, akoby Sókratés bol autorom viacerých λόγοι. Otázne je však to, či majú na mysli
napísané dialógy alebo reči, ktoré sa stali predlohou pre napísané rozhovory, resp. či
máme chápať ich vyjadrenia doslovne alebo metaforicky. Bližšie pozri Juraj Franek,
„Did Socrates Write? The Evidence of Dion of Prusa (Or. 54.4, 55.12-13) and Epictetus
(Diss. 2.1.32), s. 25 – 40.

71

nevynašiel Theuth liek na pamäť, ale na rozpamätávanie. A to isté
platí o múdrosti, lebo ak budú ľudia sčítaní, ale bez skúsenosti
s dialogickým skúmaním, zdanlivo budú pôsobiť ako mnohoučení, ale ostanú neznalí. Nezískajú skutočnú múdrosť, ale zdanie
múdrosti.2
Aj keď odhliadneme od toho, že rozprávanie vo Faidrovi je jedným z Platónových „filosofických mýtov“, tak môžeme povedať,
že historka vyrozprávaná Platónovým Sókratom vyjadruje vážne
pochybnosti voči možnosti zaznamenať filosofické myslenie v písanej podobe. Filosofia je neoddeliteľne spätá s rozhovorom, so
živým rozhovorom, so sókratovským rozhovorom. A Sókratés je
majstrom dialógu, ako ukazujú takmer všetky zachované texty
sókratovskej literatúry.
Sókratés mohol nepísať preto, lebo filosofické premýšľanie spájal s rozhovorom, či dokonca chápal ho bytostne ako rozhovor
(v ktorom je dôležitejšia otázka, než odpoveď).3 Ale ako vieme, že
pochybnosti voči písmu vyslovil Sókratés, a nie Platón? Jedna pasáž z Platónovho 7. listu by mohla svedčiť v prospech domnienky,
že výhrady voči „napísanej filosofii“ vyslovil Platón, a to s ohľadom na ťažkosti, ktoré sa týkajú poznateľnosti ideí (Epist. 341c-e):
„Je mi tiež známe, že aj niektorí iní autori písali o týchto otázkach; ktorí to boli a čo písali, nie je podstatné. Toľko však naisto
môžem povedať o všetkých, čo písali, budú písať a tvrdia, že sa
vyznajú vo veciach, ktoré vážne študujem, nech už to poznanie
majú odo mňa, od iných, alebo ho sami objavili, títo ľudia podľa môjho názoru vonkoncom nemôžu spomenutým veciam rozumieť. O tom nemám, ani nikdy nebudem mať nijaký spis. Spomenuté otázky sa totiž nedajú preberať tak ako iné náuky, skôr to
príde náhle, keď sa človek tým predmetom dlhšie zaoberá a trvale
s ním nažíva, vypukne to v duši ako plameň zapálený od iskry
a potom sa už živí samo. Toľko však viem, že keby som to bol napí2

3

V podobnom duchu hovorí Platónov predchodca Hérakleitos, že mnohoučenosť
(πολυμαθίη, polymathié; t. j. znalosť veľkého množstva vecí) z nikoho neurobí rozumného človeka. Por. zl. 22 B 40 z Diog. Laert. IX 1: πολυμαθίη νόον οὐ διδάσκει („mnohoučenosť nenaučí nikoho rozumnosti“).
V tomto duchu pristupuje k sókratovskému dialógu Hans-Georg Gadamer, ktorý hľadá
predobraz hermeneutického porozumenia v Platónových dialógoch (Pravda a metoda I.,
český preklad, s. 314 – 328). Por. takiež J. Mittelstrass, „Pokus o výklad sókratovského
dialogu”, s. 7 – 25.
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sal alebo povedal ja, bolo by to najlepšie; keby to bolo zle napísané,
veľmi by ma to zarmucovalo. Keby som bol býval presvedčený, že
sa tieto veci dajú ľuďom slovom i písmom vhodne sprístupniť, čo
krajšie v živote by som bol mohol urobiť, než napísať ľuďom veľmi
užitočnú vec a ukázať im pravú podstatu vecí? Myslím si však,
že taký druh výkladu sveta nie je vhodný pre všetkých ľudí, ale
len pre niektorých, ktorí sú schopní na základe stručného návodu
sami nájsť cestu; čo sa týka ostatných, jedných by to naplnilo neprimeraným a neslušným pohŕdaním, druhých však povýšenou
a pochabou nádejou, že sa naučili nejaké vznešené veci.“ (Preložil
Július Špaňár.)4

Predpoklad, že pochybnosti voči možnosti zaznamenať najvyššiu skutočnosť vyslovil Platón v súvislosti s vlastnou náukou
o ideách, je viac ako oprávnený, a to aj napriek tomu, že niektorí
historici pochybujú o autenticite 7. listu. V Platónových neskorých
dialógoch nájdeme viacero pasáží, ktoré poukazujú na neprekonateľné ťažkosti pri poznávaní ideí. Najlepším príkladom je dialóg
Parmenidés, ktorý formuluje výhrady voči naivným predstavám
o vzťahu medzi zmyslovo vnímateľnými vecami a ideami ako
vzormi týchto vecí.5
Opäť sa musíme vrátiť k otázke, prečo Sókratés nepísal. Mohol
to byť dôsledok jeho povestnej irónie, ktorá sa spája s vedomím
nevedenia?6 V Platónovom 2. liste sa naplno prejavuje irónia vo
vzťahu k tejto otázke, a to nielen irónia sókratovská, ale aj Platóno4

5

6

Pre porovnanie odcitujem aj časť českého prekladu Františka Novotného: „Ode mne
jistě o tom není žádného spisu a také nikdy nebude; neboť to nijak nelze povědět jako
jiné nauky, nýbrž z hojného společného zkoumání té věci a ze soužití najednou, jako
plamen vznícený od vylétlé jiskry, vznikne to v duši a pak se již samo živí.“
Por. Plat., Parm. 142a. Tzv. tübingenská škola interpretov Platónových dialógov vychádza z antickej tradície, ktorá tvrdí, že Platón svoje učenie odmietol, či dokonca zakázal
publikovať, lebo bolo určené iba jeho najbližším žiakom (por. Aristot., Phys. 209b14).
Podstatná pre pochopenie Platóna je jeho „nenapísaná náuka“ (ἄγραφα δόγματα, agrafa dogmata) – čo v konečnom dôsledku znamená, že Platónovi neporozumieme na základe čítania jeho dialógov, ale musíme hľadať to, čo v nich napísané nie je.
Takisto vzťah medzi iróniou a vedomím nevedenia vyvoláva niekoľko otázok: Sókratés
bez irónie by musel byť Sókratés, ktorý tvrdí, že nemá nijaké vedenie a skutočne ho
nemá. Sókratés s iróniou by zase musel byť Sókratés, ktorý len vyhlasuje, že nemá nijaké vedenie. Znamená to, že Sókratés s iróniou má určité etické vedenie, ale nepriznáva
sa k nemu? Čo potom urobíme so sókratovským nevedením, ktoré patrí medzi kľúčové
charakteristiky sókratovského myslenia? Atď.
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va, keď hovorí o najdôležitejších otázkach filosofického myslenia,
ktoré by ostali nepochopené, ak by sa dostali na verejnosť (314c):
„Najlepšia ochrana pred tým je nepísať, ale učiť sa veci naspamäť, lebo nie je možné, aby napísané veci neunikli na verejnosť.
Preto som ja nikdy nič nepísal o týchto veciach a neexistuje žiadny
spis Platónov, ani nebude existovať, ale to, čo sa mu teraz pripisuje, patrí krásnemu a mladému Sókratovi.“7

Platónov Sókratés často pripomína v rôznych situáciách, že
nemá úplné vedenie o veciach, ktoré skúma v rozhovoroch so svojimi spoločníkmi. Sókratova múdrosť nespočíva v tom, čo vie, ale
v priznaní si toho, čo nevie. Známa pasáž z Platónovej Obrany vysvetľuje, v čom sa Sókratés odlišuje od tých, ktorí niečo vedia, alebo si aspoň myslia, že niečo vedia. Sókratés sa priznáva k ľudskej
múdrosti, ktorú dáva do kontrastu s múdrosťou božskou (Apol.
20d). Možno preto, aby jeho slová nepôsobili povýšenecky, sa odvoláva na veštbu, ktorú si kedysi dávno vypočul údajne Chairefón
v Delfách.8 Božský Apollón odpovedal prostredníctvom orákula
na otázku, či je nejaký smrteľník múdrejší ako Sókratés. Keď sa
Sókratés dozvedel od Chairefónta, že je medzi ľuďmi najmúdrejší,
chcel zistiť, čo to znamená:
Išiel som k jednému z tých, čo sa zdali múdrymi, aby som alebo
tu, alebo nikde usvedčil veštiareň z nepravdy a dokázal jej to výrokom: „Tento je múdrejší odo mňa, ty si to však tvrdila o mne.“9
Keď som ho teda skúmal – menom ho nemusím uvádzať, ale bol to
jeden z politikov, u ktorého som niečo také skúsil, občania aténski,
keď som ho skúmal a s ním sa zhováral – mal som dojem, že sa síce
7

8

9

Túto pasáž považuje Jacques Derrida za jednu z najzaujímavejších platónskych pasáží –
dokonca ju označuje v kontexte intertextovej hry „Platónov Sókratés / Sókratov Platón“
za dôležitejšiu ako samotné dialógy. Por. J. Derrida, The Post Card: From Socrates to Freud
and Beyond, s. 85.
Chairefón bol však v čase súdu už mŕtvy (Plat., Apol. 21a), takže jediným „svedkom“
jeho návštevy v Delfách je Sókratés.
V týchto slovách by sme mohli vidieť, ako sa spája Sókratova skromnosť („išiel som
k jednému z tých, čo sa zdali múdrymi...“) s domýšľavosťou („aby som usvedčil veštiareň z nepravdy...“). Sókratova snaha usvedčiť veštiareň z nepravdy je podivná, ak
vezmeme do úvahy, že výroky veštiarne sú hádanky, ktoré si vyžadujú primeraný výklad. Sókratovi spoluobčania by mohli vnímať jeho slová ako ironické.
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tento muž zdá múdry mnohým, ale najmä sebe, že však ním nie je;
a potom som sa pokúsil dokázať mu, že si síce myslí, že je múdry,
ale že ním nie je. Tým som si znepriatelil aj jeho, aj mnohých z prítomných. Odchádzajúc uvažoval som v duchu, že som od tohto
človeka múdrejší; zaiste ani jeden z nás nič nevie dokonale, tento si
však myslí, že niečo vie, aj keď nič nevie, ja však tak ako skutočne
nič neviem, ani si nenamýšľam, že čosi viem. Zdá sa teda, že som
od neho trochu múdrejší práve preto, lebo si o tom, čo neviem, ani
nenamýšľam, že to viem. Odtiaľto som išiel k jednému z tých, ktorí
sa zdali múdrejšími než onen, a prišiel som k tomu istému názoru;
a tak som si znepriatelil aj tamtoho, aj mnohých iných. Potom som
už išiel rad-radom a so zármutkom a strachom som pozoroval, že
ma znenávideli, no predsa som pokladal za potrebné nadovšetko
si vážiť boží výrok; že teda, skúmajúc zmysel veštby, musím ísť ku
všetkým tým, o ktorých sa zdá, že niečo vedia. A na môj veru, občania aténski – musím vám totiž povedať pravdu – nadobudol som
asi takúto skúsenosť: keď som skúmal ľudí v zmysle veštby, zdalo
sa mi, že práve tí, čo najväčšmi vynikali slávou, majú skoro najväčšie nedostatky a že tí, čo sa zdali horšími, sú spôsobilejší rozumne
myslieť. Musím vám teda opísať svoje putovanie a to, že som robil
akoby nejakú ťažkú prácu, aby sa mi veštba stala celkom nevyvrátiteľnou. – Od politikov som totiž šiel k básnikom, a to k básnikom
tragédií a dityrambov, ako aj k ostatným, aby som sa tu priamo pri
čine usvedčil, že viem menej ako oni. Preberal som teda ich básne,
ktoré sa mi zdali veľmi starostlivo spracované, a vypytoval som
sa ich, čo chcú nimi povedať, aby som sa zároveň od nich aj niečo
naučil. Hanbím sa vám však povedať pravdu, občania, ale povedať
ju predsa treba. Lebo takrečeno všetci, čo tam boli prítomní, lepšie vedeli hovoriť o básnických výtvoroch než básnici sami. Teda
v krátkom čase som sa aj o básnikoch dozvedel, že to, čo básnia,
netvoria vedomou tvorivou silou, ale na základe akéhosi prirodzeného nadania a vo vytržení ako proroci a veštci; lebo aj oni hovoria
mnoho krásnych vecí, ale ničomu z toho, čo hovoria, nerozumejú.
Zdalo sa mi, že je to tak aj s básnikmi, a zároveň som spozoroval, že
sa pre svoju básnickú činnosť pokladajú za najmúdrejších ľudí aj
v tých veciach, v ktorých nie sú. Odišiel som aj odtiaľto v presvedčení, že vynikám nad nimi tou istou vecou, ktorou aj nad politikmi.
Nakoniec som sa pobral k remeselníkom; o sebe som totiž vedel,
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že takmer nič neviem, o nich som však vedel, že nájdem u nich
mnoho krásnych vedomostí. A v tom som sa nesklamal, lebo vedeli, čo som ja nevedel, a preto boli v tomto odo mňa múdrejší. Ale,
občania aténski, zdalo sa mi, že aj dobrí remeselníci majú tú istú
chybu ako básnici; keďže každý krásne robil svoje remeslo, myslel
si, že aj v ostatných najdôležitejších veciach je najmúdrejší, a táto
ich namyslenosť zatienila onú múdrosť; preto som sa kvôli veštbe
opýtal sám seba, či by som si radšej volil ostať taký, aký som, a nebyť ani múdry ich múdrosťou, ani nevedomý ich nevedomosťou,
či mať oboje, čo oni majú. Odpovedal som teda sebe i veštbe, že mi
je užitočné ostať taký, aký som.10

Sókratovská irónia sa nezakladá na posmešnom postoji voči
ľudskej hlúposti, ale na vedomí hraníc poznania iných, ako aj
na vedomí ohraničenosti vlastného poznania. Irónia je zároveň sebairóniou, ktorá vedie od vedomia nevedenia k potrebe ďalšieho
skúmania. Aspoň v prípade Platónovho Sókrata.11 Ľudská múdrosť nie je a nikdy nebude dokonaná, či úplná.12 Preto nemá nijakú
cenu, či presnejšie, jej cena spočíva v tom, že pochopíme ohraniče10
11

12

Platón, Apol. 21b-22e. Prel. Július Špaňár.
Bližšie pozri G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 21 – 44; A. Nehamas,
The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, s. 19 – 98. Vlastos rozlišuje
medzi „jednoduchou“ a „zložitou“ iróniou u Platónovho Sókrata. „Jednoduchú iróniu“
(simple irony) vymedzuje Vlastos v tradičnom význame: Sókratés objasňuje veci tým, že
hovorí niečo iné, ako si myslí (kritické námietky proti tomuto vymedzeniu formuluje
A. Nehamas, ktorý ukazuje, že sókratovská irónia viac skrýva ako odkrýva). „Zložitú
iróniu“ (complex irony) chápe Vlastos v tom zmysle, že Sókratés na jednej strane hovorí
to, čo si myslí, ale zároveň si myslí opak toho, čo hovorí: Keď Sókratés popiera možnosť vedenia, tak si myslí, že nie je možné dosiahnuť „isté vedenie“ (certain knowledge),
ale zároveň je presvedčený aj o opaku, t. j. že môže dosiahnuť „elenktické vedenie“
(elenctic knowledge). Bližšie pozri M. Kriššák, „Zabudnite na Sókrata! (Guthrie, Vlastos
a Nehamas o sókratovskej irónii)“, s. 7 – 21. Proti týmto („tradičným“) prístupom k irónii formuluje G. R. F. Ferrari („Socratic Irony as Pretence“, s. 1 – 33) vlastné chápanie
sókratovskej irónie založené na koncepcii „pretvárky“. Ak pochopíme iróniu ako „pretvárku“, tak v popredí už nebude otázka, či sú Sókratove vyhlásenia pravdivé alebo
klamlivé, ale skôr to, či dokážeme rozpoznať Sókratovu pretvárku a čo z nej vyplýva
pre ďalšie skúmanie.
Platónov Sókratés formuluje v súvislosti s otázkou vedenia radikálne nové chápanie
filosofie, ktorá už nie je ľudskou podobou božskej múdrosti, akou by mohla byť ešte
pre Hérakleita alebo Anaxagora, ale je „túžbou po múdrosti“, t. j. ľudskou snahou o dosiahnutie božskej múdrosti, ktorú človek nikdy nebude vlastniť v absolútnom zmysle.
Koncept filosofa ako človeka túžiaceho po múdrosti, ktorý sa nachádza v stave medzi
nevedením a múdrosťou, načrtávajú okrem Platónovej Obrany (20d-e, 21b-d, 23a-b) aj
dialógy Lysis alebo Symposion.
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nosť ľudskej múdrosti. A človek, ktorý pripisuje akúkoľvek hodnotu vlastnej múdrosti, prejavuje iba svoju naivitu a hlúposť:
Teda z tohto skúmania mi, občania aténski, vyrástli mnohé nepriateľstvá, a to veľmi trpké a nebezpečné, a z nich mnoho ohováračiek, aj to, že mám toto meno, totiž, že som mudrc; lebo prítomní
sa vždy domnievajú, že som múdry v tom, v čom dokážem nepravdu inému. Zdá sa však, občania, že skutočne múdry je len boh
a že v tej veštbe hovorí práve to, akú malú cenu má ľudská múdrosť, ba skôr nijakú. A zdá sa, že to nehovorí o samom Sokratovi,
ale len tak používa moje meno, uvádzajúc ma ako príklad, akoby
povedal: „Ten z vás, ľudia, je najmúdrejší, kto ako Sokrates spoznal, že jeho múdrosť skutočne nemá nijakú cenu.“ Preto chodím
ešte aj teraz podľa božieho pokynu, pátram a skúmam každého
z občanov i cudzincov, o ktorom si myslím, že je múdry. A keď
sa mi ním nezdá, pomáhajúc bohu, dokazujem, že nie je múdry.13

Poznanie, že ľudská múdrosť nemá nijakú cenu, by mohlo byť
dostatočným dôvodom na to, aby Sókratés nepísal učené spisy.
Na druhej strane však vieme, že Sókratés je hlavnou postavou
napísaných rozhovorov – Faidónových, Aischinových, Xenofóntových, Platónových. Ako tomu máme rozumieť? Ako ironickému odstupu žiakov voči odkazu svojho učiteľa? Alebo ako snahe Sókratových nasledovníkov o obhajobu myslenia, ktoré prijali
za svoje vlastné?
Platónov Sókratés vyjadruje mnoho pochybností o vedení iných
aj o svojom vlastnom vedení. Tieto pochybnosti však nevyúsťujú
do skepticizmu. Sókratés neustále hľadá pôdu istoty, na ktorej by
založil skutočnú výchovu (παιδεία, paideia). V chronologickom
členení Platónových dialógov by mohli predstavovať pomyselný medzistupeň – prechod medzi „Sókratom priznávajúcim sa
k vlastnému nevedeniu“ a „Sókratom zakladajúcim etické vedenie“ – texty, ktoré chronologicky zaraďujeme medzi rané a stredné
obdobie: Menón, Symposion, Faidón. V týchto dialógoch formuluje
Platónov Sókratés dôležité opory pre založenie novej výchovy –
koncept anamnésis a myšlienku nesmrteľnej duše.14 Znamená to,
13
14

Platón, Apol. 22e-23b. Prel. Július Špaňár.
Už v niektorých raných dialógoch (Lysis, Hippias Väčší a Euthyfrón) nájdeme náznaky
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že nepíšuci Sókratés, ktorý vystupuje ako hlavná postava v napísaných dialógoch, nás krok za krokom navádza na to, ktorým
smerom sa máme vydať, keď chceme prehodnotiť otázku výchovy
seba aj iných? Ale ktorý Sókratés nás vlastne navádza? Ten, ktorý už nepochybuje o vlastnom vedení? A v akom vzťahu je tento
Sókratés k tamtomu Sókratovi, ktorý pochyboval o svojom vedení?
K Sókratovi, v ktorom sme videli prísľub historickej osobnosti. Nebol tamten „nevediaci Sókratés“ iba akýmsi predstupňom Sókrata odhodlaného predložiť svoju predstavu novej výchovy? Ak by
sme sa pozreli na vzťah týchto dvoch Sókratov z tejto perspektívy, v popredí by už nebol problém nepíšuceho Sókrata vystupujúceho v napísaných dialógoch, ale problém skeptického postoja
voči konvenčným predstavám o výchove („nevediaci Sókratés“)
a možnosť zdôvodnenia pravej výchovy („Sókratés zakladajúci
etické vedenie“).
Ďalšia z možných odpovedí na otázku, prečo Sókratés nepíše,
vychádza z jednoduchého konštatovania, že Sókratés nebol systematický mysliteľ, ktorý by chcel svoje učenie precízne vyjadriť
a sprostredkovať ho ďalším vzdelancom.15 Na Sókrata by sme mali
hľadieť ako na „pouličného kazateľa“, ktorý viedol mladých Aténčanov k väčšej sebestačnosti. Ale ktorý Sókratés by to bol? Jeden
zachovaný sókratovský dialóg pripomína spôsob, akým sa Sókratés (možno) prihováral k svojim spoluobčanom a ako ich (možno)
nabádal k tomu, aby sa starali o výchovu svojich synov aj seba
samých (Ps.-Platón, Clit. 407b1-c2):
„Ľudia, kam sa to nechávate unášať!? Viete, že nerobíte nič
z toho, čo máte konať!? Všetku starostlivosť vynakladáte na to, aby
ste mali dostatok peňazí, ale nestaráte sa o svojich synov, aby ve-

15

platónskej koncepcie ideí ako autopredikácií, t. j. ako skutočných vzorov vecí. „Zrelý
Platón“ sa pokúša o vedenie, ktoré je nespochybniteľné – sprítomňuje jedinú možnú
skutočnosť ako pravdu. Myšlienky o nesmrteľnosti duše a ideí na začiatku tohto zásadného posunu v myslení nevyslovuje Platónov Sókratés (Menón, Symposion). Tézy, ktoré
takmer vôbec nekorešpondujú so Sókratovým spôsobom skúmania v „raných dialógoch“, vyslovujú kňazi a veštci. Ešte zaujímavejšie je zistenie, že nemajú status zdôvodnenej pravdy – sú skôr akýmsi tušením (božskej) múdrosti, ktorej buď veríme alebo
nie. Až neskôr, vo Faidónovi, predloží Sókratés platónsku predstavu o skutočnosti, ale
jeho reč je nesústredená a pôsobí neisto. K problému rozpomínania pozri bližšie M.
Porubjak, „Problém anamnésis a Platónov dialóg Menón“, s. 28 – 38; podrobný komentár
k Platónovmu Faidónovi napísal Štěpán Špinka: Duše a zlo v dialogu Faidón.
Por. Ch. Kahn, Plato and the Socratic Dialogues, s. 71 – 100 (najmä s. 95 – 100).
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deli spravodlivo užívať peniaze, ktoré im odkážete; ani pre nich
nehľadáte učiteľov spravodlivosti, ak sa dá spravodlivosti naučiť – no ak je to vec cvičenia a pestovania, tak niekoho, kto by ich
správne vychoval a vycvičil – ani ste sa takto ešte skôr nepostarali
sami o seba.“16

Nemali by sme zabúdať na to, že v Sókratovej dobe sa knihy nepísali bežne. Sókratés mohol byť orálny mysliteľ par excellence a nemuselo to pôsobiť extravagantne.17 Ak uvážime, že takmer všetky
správy o Sókratovi zo 4. st. pr. Kr. majú dialogickú povahu, tak
je prijateľný predpoklad, že Sókratés viedol rozhovory s mladými
Aténčanmi o zdatnosti na spôsob tých rozpráv, ktoré dnes čítame
v zachovaných textoch. „Historické“ rozhovory mohli Sókratovi
žiaci a nasledovníci literárne spracovať. Ale dnes už nedokážeme
posúdiť, do akej miery boli literárne spracovania blízke svojím
„historickým“ predlohám.
Nevieme, či je Sókratés raných Platónových dialógov verným
obrazom „historického“ Sókrata. Presnejšie povedané, nevieme,
ktorý z Platónových Sókratov je najbližším obrazom „historického“ Sókrata, pretože aj v Platónových dialógoch nájdeme niekoľko
protichodných portrétov Sókrata. Ak vyjdeme z predpokladu, že
Sókratés je jednou z postáv Platónových dialógov, mali by sme sa
pýtať napr. aj na to, ako Platón narába so svojím Sókratom – rovnako, ako s inými postavami? Medzi Sókratovými spolubesedník16

17

Takmer rovnakými slovami prehovára známy predstaviteľ „druhej sofistiky“, Dión
z Prúsy (Δίων Χρυσόστομος, Dion Chrysostomos), ktorý sa zrejme inšpiroval textom
Sókratovho žiaka Antisthena. Por. §§14-28 Diónovej XIII. reči ᾿Εν Αθήναις περὶ φυγῆς
(V Aténach o úteku), ktoré sú kynicko-stoickou rekapituláciou sókratovského učenia
(por. §20, §§27-28). Medzi modernými kritikmi prevláda zhoda v názore, že XIII. reč
Dióna (prinajmenšom §§14-28) by mohla pochádzať z nezachovaného Antisthenovho
diela (por. Antisthenov zlomok SSR V A 207 v preklade A. Kalaša, in: Antisthenis fragmenta).
František Škvrnda ma upozornil v tejto súvislosti na prácu Debry Nails (Agora, Academy, and the Conduct of Philosophy, s. 197 nn.), ktorá uchopuje historického Sókrata ako
orálneho mysliteľa. Erich Havelock uvažuje dokonca o tom, že Sókratés nepísal, lebo
nebol gramotný. Ale Debra Nails vylučuje túto možnosť, keďže gramotnosť patrila v 5.
st. pr. Kr. k štandardnému vzdelaniu remeselníka. Dôvodov, prečo Sókratés nepísal,
mohlo byť viacero a nemuseli mať iba filosofický základ. Sókratés sa nachádzal v úplne
inej situácii ako Prótagoras alebo Platón – nemusel písať kvôli tomu, aby k sebe prilákal
nových žiakov. Takisto nie je vylúčené, že nemal spisovateľské nadanie, a preto nepísal (podobne ako sa nevenoval kamenárskemu remeslu). Dôležitejšia, ako otázka, prečo Sókratés nepísal, by mohla byť v tomto kontexte otázka, akým spôsobom Sókratés
uskutočňoval orálne filosofovanie.
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mi sa nachádza mnoho fiktívnych i historických postáv, pričom
všetky pôsobia rovnako živým dojmom. Platón pritom zobrazuje niektoré historické postavy v situáciách, v ktorých sa nemohli
ocitnúť, alebo v čase, v ktorom sa nemohli stretnúť so Sókratom.
Vezmime si napr. Parmenida alebo Zénóna. O fiktívnosti týchto
postáv nepochybujú ani tí interpreti, ktorí pripúšťajú možnosť rekonštrukcie historického Sókrata. Jednoducho povedané, dnes asi
málokto pochybuje o tom, že Platónove texty (rovnako ako texty
ďalších sókratovcov) sa pohybujú na pomedzí historického a fiktívneho.18 Platón rozohráva so svojimi postavami hry, rôzne hry
s ohľadom na rôzne témy jednotlivých rozpráv.19 Našou úlohou je
pochopiť zmysel týchto hier. Zmysel, ktorý súvisí skôr s tým, ako
premýšľame o sókratovských otázkach my dnes, než s tým, ako
o nich premýšľal „historický“ Sókratés, a tí, s ktorými sa zhováral
v čase pre nás stratenom. Sókratovské dialógy nestavajú do popredia problém historicity Sókrata, ale otázku, čo znamená viesť
svoj život sókratovským spôsobom.20 Ukazuje sa, že Sókrata môžeme vidieť iba v rôznych polohách, v ktorých ho zobrazujú sókratovské rozpravy.21

18

19

20

21

V Platónovom zobrazení Sókrata narazíme často na rozdiely, ktoré pôsobia protikladne, ak k nim pristúpime zo stanoviska formálnej logiky: Napr. v Obrane sa Sókratés
odmieta zaoberať politikou, lebo mu v tom bráni jeho daimonion (Apol. 31c-e; por. Grg.
473e). V Gorgiovi, ktorý je akýmsi filosofickým zdôvodnením Sókratovho postoja vyjadreného v Obrane, však tvrdí sám o sebe, že je jediný Aténčan, ktorý koná politicky
(Grg. 521d). Sókratov postoj k politike sa nedá vymedziť jednoznačne: nie je ani kladný
ani záporný. Na jednej strane vyplýva z kritiky politickej situácie v dobových Aténach.
Na druhej strane sa v ňom prejavuje (platónska?) predstava o pravej politike (por. Apol.
30a: povinnosťou politika je konať dobro pre celú obec).
Debra Nails vydala nedávno užitočný prehľad postáv, ktoré vystupujú v Platónových
dialógoch s odkazmi na texty ďalších sókratovcov, ako aj na antické správy týkajúce sa
jednotlivých historických udalostí. Por. D. Nails The People of Plato: A Prosopography of
Plato and Other Socratics.
Andreas Patzer zostavil zbierku najvýznamnejších príspevkov k otázke historického
Sókrata, Der historische Sokrates. Ako ukazuje Patzerova záverečná štúdia – „Sokrates als
Philosoph“ (Der historische Sokrates, s. 434 – 452) – po diskusii trvajúcej vyše 150 rokov
môžeme konštatovať iba to, že nepoznáme spôsob, ako by sme mohli vyriešiť „sókratovský problém“.
V podobnom duchu pristupujú k Sókratovi viacerí interpreti, ktorí prispeli do zbierky
esejí Socratic Movement (ed. Vander Waerd). Por. taktiež O. Gigon, Sokrates: Sein Bild in
Dichtung und Geschichte, s. 64; V. de Maghalães-Vilhena, Le problème de Socrate. Le Socrate
historique et le Socrate de Platon; W. M. Calder, The Unknown Socrates, s. X.
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4. Sókratovské rozpravy (λόγοι Σωκρατικοί)

Pripomeňme si niekoľko obrazov Sókrata, ktoré nám sprostredkovala sókratovská literatúra 4. st. pr. Kr. Viaceré zobrazenia
Sókrata by mohli poukazovať na protikladné postoje: Sókratés sa
obhajuje pred súdom pravdivou rečou, a preto nepoužíva rečnícke obraty, ktorými by presvedčil sudcov o svojej nevine.1 Sókratés
odmieta možnosť obhajovať sa pred súdom, a preto zaryto mlčí.2
1

2

Por. úvodné slová Sókrata v Platónovej Obrane, ktorými sa obracia na Aténčanov v úlohe sudcov: Sókratés sa dištancuje od prostriedkov súdnej rétoriky a prízvukuje, že jeho
reč bude jednoduchá a priama. Na základe Sókratovho vyhlásenia by sme mohli predpokladať, že nebude využívať gorgiovské figúry reči. Postupne sa však ukáže, že Sókratés umne využíva všetky figúry pôsobivej reči (bližšie pozri systematickú štúdiu: Emile
De Strycker, Plato‘s Apology of Socrates; por. taktiež D. Leibowitz, The Ironic Defense of Socrates). Rovnako by sme mohli predpokladať, že Sókratés položí hlavný dôraz na filosofickú argumentáciu svojej neviny, ale opäť sa ukáže, že jeho argumenty sú skôr rétorické. Por. napr. Apol. 26b-27e: Sókratés má vyvrátiť obvinenie, že neverí v bohov aténskej
obce; v krátkom rozhovore s Melétom dokazuje, že keď verí v daimónov a daimóni sú
synovia bohov, tak musí veriť aj v bohov – toto zdôvodňovanie je argumentačne nedostatočné, ak uvážime, že jedným z terčov obžaloby bolo práve Sókratovo daimonion,
ktoré dávali Aténčania do priamej súvislosti s filosofickou kritikou tradičných bohov.
Mimochodom to, že Sókratés vedie počas svojej obhajoby rozhovor s Melétom, sa prieči
zásadám súdnej procedúry v Aténach – zjavne ide o Platónovu autorskú vsuvku.
Tento obraz Sókrata pripomína Maximos z Týra vo svojej Reči III: O tom, či Sókratés
urobil správnu vec, keď sám seba neobhajoval. Niektorí kritici vidia pôvod Maximovej reči
v nesprávnom pochopení Sókratových slov, že pred súdom nebude mať čo povedať
(por. Plat., Gorg. 521e). Ďalší historici zase predpokladajú, že Maximova reč bola rečníckym cvičením v argumentácii, ktoré mohlo mať aj opačné zadanie: napísať reč o tom,
či sa Sókratés správne rozhodol, keď sám seba obhajoval (por. M. B. Trapp, Maximus of
Tyre, s. 24 – 25, s odkazmi na literatúru). Ale zachoval sa nám aj fragment z Kolínskeho
papyru 205, ktorý obsahuje časť anonymného sókratovského dialógu zo 4. st. pr. Kr.
(por. M. Gronewald, Kölner Papyri, zv. 5, s. 33 – 53): Sókratés v ňom odpovedá na otázku, prečo sa rozhodol neobhajovať pred súdom. Z fragmentu nedokážeme rekonštruovať celú Sókratovu argumentáciu, ale zdá sa, Sókratés zastáva hedonistickú pozíciu,
možno ešte radikálnejšiu ako v Platónovom Prótagorovi alebo v Xenofóntových Spomienkach. Sókratés hovorí, že pre rozumného človeka nie je menej príjemná smrť ako
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Sókratés zavrhuje politický život a stavia proti nemu život filosofický.3 Sókratés sa označuje za jedného z mála Aténčanov zaoberajúcich sa skutočným politickým umením.4 Sókratés sa nepodriadi
zákonom, keď mu zakážu viesť filosofické rozhovory.5 Sókratés poslúcha zákony vždy, aj keď si myslí, že sú nespravodlivé.6 Sókratés
nevie, čo je zdatnosť.7 Sókratés sa prakticky rozhoduje pre dobrý
život, t. j. koná zdatne a vie, ako koná.8
Máme pred sebou niekoľko protikladných obrazov Sókrata –
Sókrata mlčiaceho a Sókrata obhajujúceho sa pred tribunálom,
Sókrata apolitického a Sókrata politického, Sókrata odmietajúceho nespravodlivé zákony a Sókrata poslúchajúceho všetky zákony
atď. Položme si otázku, čí by sme vedeli nájsť v týchto obrazoch
nejaké „spoločné“ znaky, ktoré by nám umožnili prekonať naznačené protiklady. Mohol by sa Sókratés navonok prejavovať takýmto protichodným spôsobom, ale pritom by zastával stále rovnaký
(vnútorný) postoj?
Mohol by napr. Sókratés konať zdatne a pritom nemať vedenie o tom, čo je zdatné konanie? Platónov Sókratés prízvukuje,

3
4

5

6

7

8

život a že nikto nechce trpieť v Podsvetí. Sókratov spolubesedník odvetí, že ak niekto
pokladá slasť za cieľ svojho života, tak bude súhlasiť so Sókratom (tak ako on), ale čo
keď pripisuje životu vyšší cieľ? Na tomto mieste je papyrus prerušený, takže nevieme,
čo odpovedá Sókratés, ani to, či hovorí vážne alebo ironicky. Bližšie pozri: E. Spinelli,
„P. Köln 205: Il ‚Socrate‘ di Egesia?“, s. 10 – 14 (grécky text s talianskym prekladom
a podrobným komentárom).
Por. Plat., Apol. 31c-e.
Por. Plat., Grg. 521d. T. Irwin (Plato, Gorgias, 1979, s. 240) navrhuje chápať Sókratovo vyhlásenie ako „snahu“ o politické umenie, ktoré však „nevlastní“ (por. sloveso
ἐπιχειρεῖν; Grg. 521d7). Proti Irwinovej snahe udržať sókratovské vedomie nevedenia
by sme mohli namietať, že Sókratés hovorí o sebe ako o jednom z mála Aténčanov spomedzi svojich súčasníkov, t. j. porovnáva svoje politické konanie s konaním ostatných
Aténčanov.
Sókratove konanie v Obrane by sme mohli posudzovať ako príklad „občianskej neposlušnosti“ (por. Apol. 29c-30c). Por. taktiež pasáž, v ktorej Sókratés odmieta vykonať
rozkaz obce, keď ho pokladá za nespravodlivý a protizákonný (Apol. 32b-d).
Por. argumentáciu v Platónovom Kritónovi: Ak by sme neposlúchli zákony obce, stali
by sa neplatnými a obec by bola vyvrátená (Crit. 50b). K protichodnému Sókratovmu
postoju k zákonom v Apológii a Kritónovi pozri bližšie: R. Martin, „Socrates on Disobedience to Law“, s. 1 – 38; G. Young, „Socrates and Obedience“, s. 1 – 29; D. D. Colson,
„Crito 51a-c: To What Does Socrates Owe Obedience?“, s. 27 – 55.
Por. Platónove rané dialógy, ktoré nedospievajú ku konečnej odpovedi na otázku, čo
je zdatnosť (Lachés, Charmidés atď.). Por. taktiež Aischinovho Alkibiada, kde Sókratés
tvrdí, že nevlastní žiadne vedenie (τέχνη) o zdatnosti, ktoré by mohol naučiť Alkibiada
(Aeschines, zl. SSR VI A 53).
Por. Xenofóntovu charakteristiku Sókrata ako prakticky konajúceho človeka (Mem. I.1-2).
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že nemá takmer žiadne vedenie o otázkach zdatnosti. Dokladajú
to takmer všetky rané dialógy, ktoré podriaďujú skúmanie otázke
„čo je to?“ tá-ktorá zdatnosť konania. Sókratove snahy o vymedzenie zdatností končia neúspešne, takže každé skúmanie musí začať
akoby zase odznovu, resp. musí hľadať iné cesty skúmania, ako
tie, ktoré sa ukázali ako neúspešné. Pozrime sa na záverečnú scénu
z dialógu Lachés, v ktorej sa Sókratés rozpráva s Nikiom, Lachétom
a Lysimachom o výsledku ich spoločného skúmania odvahy:9
SOKRATES: Potom sme teda predsa len nenašli, Nikias, čo je odvážnosť.
NIKIAS: Zdanlivo nie.
LACHES: A ja som bol jednako presvedčený, milý Nikias, že ty
to nájdeš, keď si sa tak pohŕdavo vyjadril o mojej odpovedi Sokratovi. Veľmi som veril, že to nájdeš vďaka múdrosti, ktorú máš
od Damona.
NIKIAS: Výborne, Laches, nič si veru nerobíš z toho, ako si sa pred
chvíľou sám ukázal, že nič nevieš o odvážnosti, ale striehneš iba
na to, či sa aj ja ukážem, že takisto o tom nič neviem, a je ti zrejme celkom ľahostajné, že my obaja nevieme nič z toho, čo by mal
vedieť muž, ktorý si o sebe myslí, že niečo znamená. Zdá sa mi,
že konáš skutočne ľudsky a nedívaš sa sám na seba, ale na ostatných. Nazdávam sa, že som o našej téme dosť obšírne hovoril; ak
však niečo nebolo náležite prediskutované, neskoršie to napravím
pomocou Damona – ktorý je zrejme podľa teba vhodný za terč posmeškov, hoci si ho nikdy ani nevidel – alebo aj s pomocou iných.
A až si to v sebe utvrdím, poučím aj teba a nenechám si to pre seba,
lebo sa mi zdá, že aj ty sa potrebuješ ešte veľa učiť.
LACHES: Si múdry muž, Nikias. A jednako dávam tu Lysimachovi a Melesiovi radu, aby mňa a teba vynechali z výchovy svojich
synov, ale nepúšťali tuhľa Sokrata, ako som povedal hneď na začiatku. Keby aj moji chlapci boli už v takom veku, robil by som to
isté.
NIKIAS: Aj ja súhlasím s tým, aby nehľadali nikoho iného, ak
bude Sokrates ochotný ujať sa výchovy týchto chlapcov. Aj Nikerata by som najradšej jemu zveril, keby to Sokrates chcel; ale on
sám nechce, lebo kedykoľvek sa mu o tom zmienim, vždy mi od9

Plat., Lach. 199e-201c. Preložil Július Špaňár.
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porúča iných ľudí. Ale skús, Lysimachos, či by Sokrates v niečom
nepočúvol skôr teba.
LYSIMACHOS: Iste by to bolo spravodlivé, Nikias, pretože aj ja
by som bol ochotný preňho urobiť veľa, čo by som neurobil pre
mnohých iných ľudí. Čo teda súdiš, Sokrates? Chceš vyhovieť mojej prosbe a napomáhať týmto mladým ľuďom, aby sa stali čo najlepšími?
SOKRATES: Bolo by hrozné, Lysimachos, keby sme nechceli niekomu pomôcť, aby sa stal čo najlepší. Ale keby som sa bol v týchto
rozhovoroch, čo sa práve konajú, ukázal vediacim, títo dvaja nevediacimi, bolo by spravodlivé pozvať práve mňa na túto úlohu. Teraz sme však všetci rovnako bezradní. Nuž ako by mal dať niekto
niekomu z nás prednosť, a komu? Ja si myslím, že nikomu. A keď
je to už raz tak, uvážte, či je dobrá na niečo rada, ktorú vám dávam. Tvrdím totiž, muži – nikto nebude vyzrádzať tajomstvo – že
my všetci spoločne musíme hľadať najlepšieho učiteľa predovšetkým pre nás samých – lebo ho potrebujeme – a potom aj pre našich
chlapcov. A pritom nesmieme šetriť ani peniazmi ani ničím iným.
Nechať nás však v terajšom stave, to neradím. Ak sa nám niekto
bude posmievať, že my v takomto veku chceme ešte chodiť do školy, tak podľa môjho názoru musíme uviesť Homéra, ktorý povedal:
Mužovi, ktorý je v takejto núdzi, sa nesvedčí hanbiť.
Nebudeme si teda všímať tých, ktorí k tomu azda budú mať pripomienky, ale spoločne sa postarajme o seba samých a o mladých
ľudí.
LYSIMACHOS: Páči sa mi, Sokrates, čo hovoríš, a chcem sa ako
najstarší z vás tým ochotnejšie učiť s mladými ľuďmi. Ale urob mi
toto po vôli: príď zajtra ráno ku mne domov, nezabudni, chcem,
aby sme sa poradili o týchto istých veciach. Pre dnešok však musíme našu diskusiu skončiť.
SOKRATES: Áno, urobím to, Lysimachos, a prídem zajtra k tebe,
ak dá boh.

Výsledkom spoločného skúmania odvahy je poznanie, ku ktorému dospeli všetci účastníci rozpravy: Najprv si niektorí z nich
mysleli, že vedia, čo je odvaha, ale počas elenktického dokazovania zistili, že odvahu nevedia vymedziť, a pochopili aj to, prečo
to nevedia. Napriek skeptickému záveru nikto z prítomných ne84

pochybuje o potrebe ďalšieho skúmania, t. j. nikto nepochybuje
o potrebe skúmania pod vedením (Platónovho) Sókrata, ktorý síce
nemá vedenie o zdatnosti, ale ukázalo sa, že je najpovolanejší vychovávať mladých Aténčanov k zdatnému konaniu. Sókratova povolanosť vyplýva zo samotnej povahy sókratovského nevedenia,
ktoré je výsledkom starosti o seba a druhých. Platónov Sókratés
môže byť v tomto zvláštnom zmysle vychovávateľom, aj keď nemá
úplné vedenie o tom, koho môže vychovávať a čo má vyučovať.10
Naproti tomu Xenofóntov Sókratés sa opiera pri svojej vychovávateľskej činnosti o určité etické vedenie. V úvodnej kapitole
Spomienok na Sókrata hovorí Xenofón o Sókratovi:
„Predmetom jeho skúmaní boli vždy záležitosti človeka (τὰ
ἀνθρώπεια). Zaoberal sa tým, čo je zbožnosť a čo bezbožnosť, čo
je šľachetnosť a čo skazenosť, čo je spravodlivosť a čo nespravodlivosť, čo je umiernenosť a čo bláznovstvo, čo je odvaha a čo zbabelosť, čo je obec a čo politik, čo je vláda nad ľuďmi a kto je schopný
vládnuť nad nimi a tak ďalej. Kto sa vyzná v týchto veciach, je podľa Sókrata dokonalý muž (καλὸς κἀγαθός), kto sa v nich nevyzná,
toho právom možno nazvať duševným otrokom.“11

Výraz, ktorý sa skrýva za spojením „dokonalí muži“, καλοὶ
κἀγαθοί (kaloi kagathoi), označuje tých, ktorí konajú za každých
okolností správne, t. j. zdatne v sociálnom, politickom aj etickom
zmysle.12 Xenofón nepochybuje o tom, že Sókratés má praktické
vedenie o otázkach, ktoré Platónov Sókratés neustále spochyb10

11
12

Nevysloveným predpokladom, že Sókratés sa môže stať úspešným učiteľom zdatnosti,
sú odvážne činy, ktoré sprevádzali jeho doterajší život. Viaceré pasáže sókratovskej
literatúry vykresľujú Sókrata ako výnimočne odvážneho a zdatného človeka, ktorý konal vždy v súlade so svojím presvedčením, a to aj vtedy, keď mu hrozilo potrestanie
(por. Plat., Apol. 32d; Xenoph., Mem. IV 4,3; Xenoph., Hell. I 7,14-15 atď.).
Por. Mem. I.1.16.
Vymedzenie toho, kto je a kto nie je καλὸς κἀγαθός, patrí k hlavným témam Xenofóntových sókratovských textov (por. najmä jeho Oikonomikos). Tradične sa označoval
výrazom καλὸς κἀγαθός – odv. od dvojice adjektív καλός (= krásny) a ἀγαθός (= dobrý/zdatný) – ideálne konajúci muž, najmä bojovník preukazujúci chrabrosť a odvahu
na bojisku. Slovo καλοκἀγαθία, kalokagathia (odv. od pôvodnejšieho καλὸς κἀγαθός)
by sme mohli chápať ako označenie rytierskeho ideálu dokonalej ľudskej osobnosti
(v duševnom aj telesnom zmysle), ktorá je rozhodná v bitke, v reči, v piesni aj v každom konaní – hovorí Werner Jaeger (Paideia, zv. 1). V sókratovskej literatúre získa výraz
καλὸς κἀγαθός špecifický význam zdatne konajúceho človeka. Bližšie pozri F. Roscalla, „Kalokagathia e kalokagathoi in Senofonte“, s. 115 – 124.
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ňuje a preveruje.13 Rozdiel medzi Platónovým a Xenofóntovým
Sókratom by mohol spočívať v tom, že zatiaľ čo prvý nepozná
odpovede na teoretickej úrovni („čo je to?“), druhý sa snaží prakticky rozhodovať a vo svojich rozhodnutiach musí prekonávať
teoretické prekážky, ktoré si do určitej miery uvedomuje.14 Xenofón pripomína vo IV. knihe svojich Spomienok na Sókrata rozhovor
s Euthydémom, v ktorom približuje sókratovský spôsob skúmania zbožnosti:
„Povedz mi, Euthydémos, čo je podľa teba zbožnosť?“ — „Je
to určite niečo krásne.“ — „Vedel by si charakterizovať zbožného
človeka?“ — „Podľa mňa zbožný je ten, kto ctí bohov.“ — „Môže
každý ctiť bohov tak, ako sám chce?“ — „To nie, na to sú predsa zákony, ako ctiť bohov.“ — „Kto pozná tieto zákony, mal by vedieť,
ako treba uctievať bohov?“ — „Nazdávam sa, že áno.“ — „A kto
vie, ako uctievať bohov, je presvedčený, že nesmie bohov uctievať
inak, než ako sa to naučil zo zákonov?“ — „Bezpochyby.“ — „Ctí
teda bohov ten, kto ich uctieva iným spôsobom, než ako si myslí,
že by ich mal uctievať?“ — „Myslím, že nie.“ — „Kto teda pozná
predpisy zákonov o uctievaní bohov, mal by ctiť bohov podľa zákona?“ — „Určite.“ — „A kto uctieva bohov podľa zákona, ctí ich,
ako sa patrí?“ — „Samozrejme.“ — „Kto teda ctí bohov, ako sa
patrí, je zbožný, pravda?“ — „Áno, celkom tak.“ — „Môžeme teda
pojem zbožný definovať takto: zbožný je ten, kto pozná ustanovenia zákona o uctievaní bohov?“ — „Myslím, že áno.“15
13

14

15

Xenofón sa na rozdiel od Platóna vyjadruje k diskusii o zdatnosti (Mem. I 2,19-20)
v prvej osobe: (ἐγὼ δὲ περὶ τούτων οὐχ οὕτω γιγνώσκω). Xenofón nesúhlasí s intelektualistickým názorom, že spravodlivý sa nemôže stať nespravodlivým, resp. že etické
vedenie nemôže stratiť ten, kto ho raz získal. Bez cvičenia sa stráca tak telesná sila ako
aj zdatnosť konania, lebo kto si necvičí dušu, ten sa nedokáže správne rozhodovať.
Xenofóntove odkazy na básnickú tradíciu naznačujú, že proti etickému intelektualizmu
stavia zdravý rozum: Αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δ‘ ἐσθλός („Niekedy aj dobrý muž koná špatne, a inokedy zase riadne“). Xenofóntov postoj korešponduje
s niektorými Antisthenovými tézami; por. zl. SSR V A 163: „tí, čo sa chcú stať dobrými
mužmi, si majú telo cvičiť telocvikom a dušu výchovou“. Bližšie pozri: A. Kalaš, Antisthenove zlomky / Antisthenis fragmenta.
Vyvracanie, ktoré tvorí dôležitú zložku Sókratovho skúmania v Platónových raných
dialógoch, využíva aj Xenofóntov Sókratés (por. Mem. IV.2), ale neuplatňuje ho tak dôsledne, ako Platónov Sókratés. Nevyužíva ho napr. vtedy, keď sa zhovára s najbližšími
žiakmi, ktorým chce pomôcť a poradiť.
Por. Xenoph., Mem. IV.6.4-5. Prel. E. Šimovičová.
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Záver krátkeho rozhovoru medzi Sókratom a Euthydémom
vyúsťuje do vymedzenia zbožnosti, t. j. do určenia, ktoré sa dá
uplatniť v praktickom živote: „Môžeme potom správne vymedziť
zbožného človeka ako toho, kto vie, čo žiadajú zákony vo vzťahu
k bohom...“ (Ὁ ἄρα τὰ περὶ τοὺς θεοὺς νόμιμα εἰδὼς ὀρθῶς ἂν
ἡμῖν εὐσεβὴς ὡρισμένος εἴη). Xenofón uvádza príklad Sókratovho skúmania zbožnosti, aby osvetlil spôsob, ktorým Sókratés posilňoval dialektické schopnosti (διαλεκτικός, dialektikos) u svojich
spoločníkov. Sókratés – podľa Xenofónta – veril, že človek, ktorý
pozná povahu vecí (t. j. povahu etických zdatnosí), dokáže vysvetliť aj iným ľuďom to, čo vie. Kvôli tomu, aby sa vyhol sebaklamu a zavádzaniu iných ľudí, neúnavne skúmal (ἐσκόπει, eskopei)
v spoločnosti svojich priateľov každú jednotlivú zdatnosť konania.
Trvalá potreba skúmať (σκοπεῖν, skopein)16 je príznačná aj pre Platónovho Sókrata, ale ten nenachádza (na rozdiel od Xenofóntovho
dialektika) uspokojivé odpovede na otázky, čo je zbožnosť, čo je
odvaha, čo je spravodlivosť.
Rozdielne postoje k poznateľnosti zdatnosti pochopíme lepšie,
keď si ukážeme, ako pristupuje Sókratés k sebapoznaniu, ktoré je
jedným z hlavných cieľov sókratovského rozhovoru.17 Platónov
Sókratés si myslí, že poznanie seba samého závisí na pochopení
toho, čo tvorí (v delfskom príkaze Poznaj sám seba!) ono „samo
sám“ (αὐτὸ τὸ αὐτό, auto to auto).18 Identifikuje ho ako „dušu“,
16

17

18

Por. Xenoph., Mem. IV.6.1; I.1.12 atď. Por. taktiež Antisthenov zlomok SSR V A 160: „počiatkom výchovy je skúmanie mien, ὀνομάτων ἐπίσκεψις“ (prel. A. Kalaš, Antisthenove
zlomky / Antisthenis fragmenta). Antisthenova téza, že na počiatku výchovy stojí skúmanie mien, má špecifický sókratovský charakter skúšky výpovedí, ἐξετάζειν τὰ λεγόμενα.
Príkladom takejto skúšky by mohla byť pasáž z Platónovho Lachéta 197e2-4 – Sókratés
tu hovorí Lachétovi: „Zdá sa mi, že Nikias je hodný toho, aby sa skúmalo, na čo hľadí, keď
užíva slovo statočnosť“. To, že Sókratovi nejde o individuálne skúmanie, vysvetľuje jeho
odpoveď na Lachétovu poznámku, aby skúmal on sám (αὐτὸς τοίνυν σκόπει): „Chystám
sa tak urobiť, môj najmilší; no nemysli si, že ťa prepustím zo spoločenstva rozpravy, ale dávaj
pozor a spolu so mnou skúmaj výpovede“; 197e6-8. Ako správne poznamenáva Lívia Flachbartová, pre Sókrata je síce dôležité spoločné skúmanie, no on je tým, kto to skúmanie
vedie – a v tomto zvláštnom zmysle je učiteľom.
Por. Proklov výklad zmyslu sókratovsko-platónskych dialógov, ktorý formuluje v úvode svojho komentáru k Platónovmu Alkibiadovi I. (In Plat. Alc. 1 Westerink): „Najviac
odôvodnené a najistejšie východisko pre štúdium Platónových dialógov a vlastne aj pre
každé jedno filosofické skúmanie je podľa môjho názoru spoznanie nášho vlastného
bytia.“
Por. Plat., Alc. I. 130d4; 129b. Bližšie pozri výklad Jakuba Jirsu, „Epistemologické problémy poznání sebe sama“.
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čo ho privedie k záveru, že poznať seba samého znamená uprednostňovať duševné dobrá pred telesnými (por. Alc. I. 129b-133d).
Naproti tomu sebapoznanie podľa Xenofóntovho Sókrata spočíva
v poznaní toho, čo je človek schopný urobiť, t. j. v poznaní jeho
vlastnej δύναμις (dynamis). Dobrým príkladom tohto prístupu je
rozhovor s Charmidom, ktorého Sókratés nabáda k politickej činnosti:19
— „Povedz mi, milý Charmides, čo by si si myslel o človeku, ktorý má schopnosti na to, aby mohol získavať víťazstvá pri športovom zápolení a tým česť a slávu sebe i svojej vlasti po celej Helade,
a predsa by odmietal zúčastňovať sa na pretekoch?“
— „Že je to bojko a zbabelec.“
— „A nemožno právom pokladať za zbabelca aj toho, kto sa napriek svojim schopnostiam zdráha prispievať svojou činnosťou
k rozkvetu obce? O tom, že by tým získal aj sám na vážnosti, ani
nehovorím.“
— „Iste. Ale prečo sa ma na to spytuješ?“
— „Pretože si myslím, že práve ty máš tie schopnosti, a predsa sa
uťahuješ z verejnej činnosti, hoci by ti malo na nej ako občanovi
záležať.“
— „Ale z čoho usudzuješ, že sa na to hodím, a prečo ma tak prísne
súdiš?“ spýtal sa Charmides.
— „Z rečí, ktoré mávaš na zhromaždeniach s ľuďmi činnými vo verejnej správe. Vidím predsa, že zakaždým, keď sa na teba obrátia,
vieš im múdro poradiť a že ich upozorňuješ na nedostatky, i keď
v niečom pochybia.“
— „Áno, milý Sokrates, lenže je veľký rozdiel baviť sa s ľuďmi
v malej skupinke a rečniť na politickom zhromaždení.“
— „Ale prosím ťa,“ povedal Sokrates, „predsa dobrý počtár počíta
rovnako dobre pred ľuďmi, ako keď je sám, a kto si vie pre seba
pekne zahrať na citare, ten vynikne aj pred početným publikom.“
— „Ale vieš predsa, že ľudia majú vrodený ostych a strach, ktoré
opanujú človeka skôr pred veľkým zhromaždením než v úzkom
kruhu.“
— „Áno, ale práve to ti chcem dokázať, že ty sa ostýchaš a bojíš
hovoriť nie pred vysokoumnými a mocnými, ale práve pred úplne
19

Xenoph., Mem. III.7. Prel. Etela Šimovičová.
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jednoduchými a bezvýznamnými ľuďmi. Alebo vari nemáš dosť
smelosti pred valchármi a garbiarmi, pred tesármi, kováčmi a roľníkmi, a či pred obchodníkmi a priekupníkmi, ktorí sa naháňajú
hore-dolu po trhu a ktorí na nič iné nemyslia, len aby čo najlacnejšie kúpili a čím drahšie predali? A z týchto ľudí sa predsa skladá
snem! Čím sa teda podľa tvojej mienky líši tvoje počínanie od počínania človeka, ktorý vysoko vyniká nad odborníkmi príslušného
odboru, a pritom sa bojí pustiť do reči s celkom jednoduchými ľuďmi? Tebe predsa nepôsobí nijaké ťažkosti debatovať s poprednými
činiteľmi obce, hoci majú k tvojim vývodom aj pohrdlivé výhrady,
si šikovnejší než mnohí, čo snívajú len o politickej kariére, a pritom ešte váhaš vystúpiť pred ľuďmi, ktorí s politikou nikdy nemali
do činenia a ktorí ti nikdy nedali najavo pohŕdavý postoj, ba ešte
sa bojíš, že sa ti vysmejú.“20

Rozdielne prístupy k poznateľnosti zdatnosti u Platónovho
a Xenofóntovho Sókrata vedú k zaujímavému dôsledku: Pre Xenofóntovho Sókrata je zdatnosť konania (t. j. spravodlivosť, odvaha, rozumnosť, sebaovládanie atď.) výsledkom cvičenia (ἄσκησις,
askésis), čo prakticky znamená, že každá zdatnosť sa môže oslabiť
alebo úplne stratiť, keď ju prestaneme pestovať a cvičiť.21 Platónov
Sókratés nechápe zdatnosť ako askézu, ale stotožňuje ju s vedením,
čo znamená, že ak získame skutočné vedenie o tom, čo je správne
konať, tak ho nemôžeme stratiť, t. j. nemôžeme konať chybne.22
Keď sa vrátime k otázke možnosti rekonštrukcie „historického“ Sókrata a zvážime to, čo sme si povedali o rozdieloch v jeho
zobrazeniach u najstarších autorov sókratovskej literatúry, musíme pripustiť, že hľadanie „spoločných znakov“ (či už historického alebo literárneho) Sókrata je skôr našim zbožným želaním,
než uskutočniteľnou predstavou.23 Jednotlivé rozdiely v obrazoch
Sókrata odkazujú vždy na ďalšie a ďalšie rozdiely, ktoré sa neda20
21
22
23

Por. taktiež Mem. I.7.4; IV.2.25-29 atď.
Por. Xenoph., Mem. I.2.19-23; II.1.20; II.1.28; II.6.39; III.3.6; III.5.13-14; III.9.1-3.
Por. Platón, Lach. 194d; Prot. 349d-360e.
Eugène Dupréel (La légende socratique et les sources de Platon) ide vo svojej pochybnosti
voči autenticite obrazov Sókrata v sókratovskej literatúre 4. st. pr. Kr. tak ďaleko, že
spochybňuje dokonca aj status Sókratových nasledovníkov ako „sókratovcov“ a označuje ich za „sofistov“, ktorí predkladajú v sókratovskom prestrojení tézy známych sofistov (Prótagoras, Prodikos, Hippias, Gorgias).
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jú prekonať rozumovým výkladom a znemožňujú nám predstavu
o jednotnom myšlienkovom postoji „historického“ Sókrata ukrytého za „literárnymi“ Sókratmi.24
Pokiaľ by sme trvali na historickej rekonštrukcii Sókrata, museli by sme najskôr vylúčiť všetky znaky, témy a postoje, ktoré sú
protirečivé. Museli by sme – podobne ako Gregory Vlastos – vylúčiť z hry Aristofana,25 Xenofónta26 a následne aj ďalších nasledovníkov Sókrata, medzi ktorými sú takí významní autori λόγοι
Σωκρατικοί ako Aischinés, Antisthenés, Faidón, Aristippos, Eukleidés.27
Skutočnosť, že rôzne obrazy Sókrata v rámci sókratovskej literatúry si protirečia, by sme mohli vysvetliť jednoducho tým, že
každý autor sókratovských dialógov zobrazuje Sókrata tak, aby
to vyhovovalo jeho záujmom.28 Ale čo urobíme s tými obrazmi
Sókrata, ktoré si protirečia v rámci dialógov jedného autora, napr.
Platóna?29 Ako vysvetlíme, že v jednom dialógu Sókratés vyvracia
24

25

26

27
28

29

V tomto zmysle argumentuje O. Gigon, Sokrates: Sein Bild in Dichtung und Geschichte, s.
7 – 68 („Die Gestalt des Sokrates als Problem“). Gigon dokazuje, že sókratovské dialógy
nepísali ich autori so zámerom zaznamenať Sókratov život (por. A. D. Momigliano, The
Development of Greek Biography, s. 46 – 49). Sókratés sa stal hlavnou témou „filosofického
básnictva“ (Sokrates als zentraler Gegenstand einer philosophischen Dichtung...) – sókratovskí básnici ju spracovali so slobodou im vlastnou (por. O. Gigon, Sokrates: Sein Bild in
Dichtung und Geschichte, s. 16; in: A. Patzer, Der historische Sokrates, s. 278). Pokiaľ ide
o Aristotelove zmienky o Sókratovi, aj tie sú podľa Gigona závislé na Platónovi, resp.
Xenofóntovi. S Gigonovým názorom čiastočne súhlasí V. de Maghalães-Vilhena (Le
problème de Socrate. Le Socrate historique et le Socrate de Platon), ale len čo sa týka Xenofónta a Aristotela (Platón má podľa neho určitú historickú opodstatnenosť).
Vlastos nasleduje v tomto bode argumentáciu K. J. Dovera („Socrates in the Clouds“ , s.
50 – 77).
Vlastos nadväzuje v tomto bode na argumentáciu interpretov, ktorí považujú Xenofóntov obraz Sókrata za nepresný z hľadiska historického aj filosofického (F. Schleiermacher, A. E. Taylor atď.).
Por. G. Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher, s. 99 – 106.
Týmto spôsobom vysvetľuje rozdiely v obrazoch Sókrata napr. H. Gomperz, „Die Sokratische Frage als geschichtliches Problem“, s. 184 – 224 (in A. Patzer, Der historische
Sokrates). L. Rossetti (Aspetti della Letteratura socratica antica) naproti tomu zdôrazňuje,
že rozdiely v obrazoch Sókrata vyplývajú z fiktívneho charakteru sókratovských dialógov, ktorých cieľom nebolo vyjadrovať postoje Sókrata, ale jednotlivých sókratovcov. Zachovali sa nám antické správy, ktoré poukazujú na fiktívny charakter λόγοι
Σωκρατικοί; por. napr. Aristot., Rhet. 1398b29-32; Diog. Laert. III 35 atď.
O rôznych spôsoboch, ktorými Platón narába so svojím Sókratom, či Sókratmi, hovorí
podrobne D. Wolfsdorf, „Interpreting Plato‘s Early Dialogues“, s. 15 – 40. Takisto v Xenofóntových dialógoch by sme mohli identifikovať viacero Sókratov – bližšie pozri D.
L. Gera, „Xenophon‘s Socrateses“, s. 33 – 50.
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názor svojho spoločníka, ale v inom dialógu ho prijíma a obhajuje proti nejakému inému názoru?30 A ako objasníme radikálnu
zmenu postojov, ako napr. v Gorgiovi, kde Sókratés odmieta hedonizmus, a v Prótagorovi, kde pripúšťa umiernenú podobu hedonizmu?31 Mohli by sme vyjsť z predpokladu, že všetky postoje voči hedonizmu, ktoré tematizujú sókratovskí autori (vrátane
Antisthena a Aristippa, ktorých kladie doxografická literatúra
do ostrého protikladu), vychádzajú z určitého spoločného (sókratovského) jadra.32 Ale čo by mohlo byť oným spoločným jadrom
v prípade slasti? Možno to, že jej dávame prednosť pred bolesťou,
a preto je akýmsi indikátorom uspokojovania našich prirodzených
potrieb? Ale to nestačí na to, aby sme pochopili Sókratov postoj
voči hedonizmu, ani na to, aby sme vysvetlili protichodne pôsobiace postoje Platónovho Sókrata. A mohli by sme pokračovať
ďalšími otázkami, ktoré by poukazovali na protirečivosť názorov
Platónovho Sókrata – ak by sme mu nejaké postoje a názory vôbec
mohli či mali pripísať.33
Problém interpretácie zachovaných správ o Sókratovi vyplýva
z charakteru žánru „sókratovských rozpráv“, v ktorých vystupu30

31

32
33

Por. M. Trapp (ed.), Socrates from Antiquity to the Enlightenment (por. hlavne eseje Mary
M. McCabe a Michaela Trappa).
Por. Grg. 491d-499b a Prot. 351b-357e. Podobne ako Sókratés v Platónovom Prótagorovi
aj Xenofóntov Sókratés zastáva pozíciu „umierneného hedonizmu“ (por. Mem. I.3.5-7,
I.6.4-10, II.1.21-33, IV.5). Bližšie pozri: J. C. B. Gosling & C. C. W. Taylor, The Greeks on
Pleasure; H. Tarrant, „The Hippias Major and Socratic Theories of Pleasure“, s. 107 – 126;
D. C. Russell, Plato on Pleasure and the Good Life. Jednou z možností, ako vysvetliť rozdielny prístup Platónovho Sókrata k otázke hedonizmu, je porovnanie spôsobu argumentácie v obidvoch dialógoch. V Prótagorovi by mohla mať Sókratova argumentácia
charakter argumentum ad hominem a bola by namierená proti Prótagorovmu chápaniu
zdatnosti. Ale ani takýto výklad nevylučuje z hry ďalšie možné interpretácie. Por. podrobnú diskusiu k tejto otázke v práci Mariny McCoy, Plato on the Rhetoric of Philosophers
and Sophists, s. 56 – 84.
Por. R. A. H. Waterfield, „Xenophon’s Socratic Mission“, s. 91 – 93.
Poznamenajme, že dialogický charakter sókratovských skúmaní (τὸ διαλέγεσθαι, to
dialegesthai) ani nedovoľuje vymedziť Sókratovu pozíciu, pretože jeho snahou je skôr
vyšetrovanie názorov spolubesedníkov, než obhajoba jeho vlastných postojov. Navyše
všetky postoje sú súčasťou „vzájomného zápasu“ (ἀγών, agón), takže sú zainteresované na víťazstve (aj keď Platón hovorí o potrebe „nezávistlivého používania otázok
a odpovedí“; por. Epist. 344b). Ak si vezmeme napr. otázku vzťahu k vášňam, tak vidíme, že v rámci sókratovskej literatúry existuje obrovské množstvo prístupov k riešeniu
tejto otázky, čo nám znemožňuje, aby sme jednoznačne vyhlásili, aký postoj k vášňam
zaujímal „historický Sókratés“. O rôznych prístupoch k vášňam pozri štúdiu Harolda
Tarranta, „The Hippias Major and Socratic Theories of Pleasure“, s. 107 – 126.
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je Sókratés ako jedna z hlavných postáv.34 Aristotelés označuje
sókratovské reči termínom Σωκρατικοὶ λόγοι (Sókratikoi logoi; doslova „reči so Sókratom“) vo svojej Poetike 1447b11, keď sa pokúša
o členenie nezaradených literárnych žánrov.35 Σωκρατικοὶ λόγοι
považuje Aristotelés za nový žáner gréckej literatúry, ktorý ešte
nemá meno. Na základe svedectva Diogena Laertského môžeme
usudzovať, že Aristotelés zaraďuje sókratovské rozhovory (presnejšie Platónove sókratovské dialógy) na pomedzie poetiky a prózy (por. Diog. Laert. III 37). Aristotelés menuje popri autoroch
sókratovských rozpráv aj Sófrona a Xenarcha, ktorí prišli s nápadom písať mímy, μῖμοι (mimoi), t. j. dramatické celky zobrazujúce
realistickým spôsobom scénky z každodenného života, pričom používali rytmizovanú prózu sprevádzanú hudbou, a to buď vo forme monológu alebo dialógu. Ako sa dozvedáme zo zachovaných
správ, v mímoch účinkovali postavy z nižších sociálnych vrstiev,
ktoré sa ocitli v určitých komických situáciách – ich hlavným cieľom bolo vyvolať smiech.36 Nevieme, či Aristotelés zmieňuje μῖμοι
a Σωκρατικοὶ λόγοι ako dva náhodné príklady spoločného žán-

34
35

36

Por. Arist., Poet. 1447b11; Rhet. 1417a21; Fr. 72-73.
Poznamenajme, že termín Σωκρατικοὶ λόγοι nemusí odkazovať iba na „sókratovské
dialógy“ (ako to chápe Diogenés Laertský) – Aristotelés ho používa v širšom význame,
ktorý môže zahŕňať aj texty ako Platónova Obrana, Xenofóntova Obrana (kde vystupuje
Sókratés, ale nie je hlavnou postavou rozhovoru) alebo Antisthenov Kýros či Héraklés
(kde nevystupuje Sókratés, ale jeho úlohu preberajú Kýros alebo Héreklés). Por. D.
Morrison, „On the Alleged Historical Reliability of Plato‘s Apology“, s. 235 – 265; D.
Clay, „The Origins of the Socratic Dialogue“, a. 27 – 29; A. L. Ford, „Σωκρατικοὶ λόγοι
in Aristotle and Fourth-Century Theories of Genre“, s. 221 – 235.
Aristotelés v jednom zo svojich raných dialógov, O básnikoch (pre nás sa zachovali iba
kratšie zlomky), píše o „zakladateľovi“ mímického žánru, Alexamenovi z Tea (inak
o ňom nevieme vôbec nič; Aristotelis Fragmenta, zl. 3 Ross; por. Athen., Deipnosoph.
11.112). Problematické ostáva prepojenie sókratovského dialógu s mímickým žánrom
z hľadiska Platónovej kritiky básnictva a mimésis (Aristotelés však dáva napodobňovaniu iný význam ako Platón). K pôvodu a charakteru sókratovských rozhovorov pozri:
D. Clay „The Origins of the Socratic Dialogue“, s. 23 – 47.
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ru,37 alebo vidí medzi nimi nejakú bližšiu súvislosť, ale nemôžeme
vylúčiť ani jednu možnosť.38
Aristotelés nepochybuje o tom, že λόγοι Σωκρατικοί patria
medzi literárne žánre. Znamená to, že nepochybuje o fiktívnosti
literárnych rozhovorov a fiktívnosti Sókrata ako hlavnej postavy
týchto rozhovorov? Ak by sme vztiahli Aristotelovo adjektívum
Σωκρατικοί (Sókratikoi = „sókratovské“) na stvárnenia Sókratovho charakteru v rozličných dramatických situáciách, mohli by
sme pripustiť, že Σωκρατικοὶ λόγοι predstavujú pre Aristotela
fiktívne rozhovory.39 Fiktívnosť sókratovských dialógov vyplýva
takisto z aristotelovského konceptu napodobňovania (μίμησις,
mimésis), pomocou ktorého vymedzuje umenie.40 Hlavný rozdiel
37

38

39

40

Por. Aristot., Poet. 1447b9-11: οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος
καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους... („Nemáme žiadne spoločné pomenovanie pre mímy Sófronove a Xenarchove a pre sókratovské rozpravy...“). Athénaios
(Deipnosoph. 11.112) si kladie v súvislosti s touto pasážou otázku, či by sme nemali považovať Sófronove μῖμοι za napodobňujúce λόγοι bez metriky, ktoré boli napísané ešte
pred sókratovskými rečami. Athénaios tým naznačuje, že medzi μῖμοι a Σωκρατικοὶ
λόγοι by mohla jestvovať aj nejaká užšia súvislosť – napr. napodobňovanie typického
vzhľadu alebo správania rôznych známych Aténčanov, medzi ktorých patril nepochybne aj Sókratés.
Ako naznačuje nasledujúca pasáž, Aristotelés dáva μῖμοι a Σωκρατικοὶ λόγοι spoločné
meno podľa povahy napodobňovania. Por. Poet., 1147b13-16: πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε
συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν,
οὐχ ὡς κατὰ τὴν μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προςαγορεύοντες
(„Ľudia rozdeľujú básnikov podľa použitého druhu verša, jedných nazývajú elegikmi
a druhých epikmi, takže básnikom nedávajú spoločné meno podľa povahy napodobňovania, ale podľa druhu verša“). Ďalej Aristotelés poukazuje na to, že ak by sme prijali
zaužívané kritérium pre rozdelenie básnikov, tak by sme dali do jedného vreca (epického básnika) Homéra a (fysiologa) Empedokla, aj keď nemajú nič spoločné okrem toho,
že píšu vo veršoch.
Aristotelovo použitie adjektíva Σωκρατικός (Sókratikos = „súvisiaci so Sókratom“,
„sókratovský“) by mohlo odkazovať na Sókratovu heuristickú metódu vo vedení dialógu (otázka – odpoveď – elenchos; por. Aristot., Soph. el. 183b7-8). Ale Aristotelés ho
zrejme používa omnoho širšie: Podobne ako Sófrón spodobnil rozdielne ľudské typy
pri ich charakteristických činnostiach, aj autori Σωκρατικοὶ λόγοι spodobnili charakter
Sókrata tak, ako sa mohol prejavovať počas vedenia rozhovorov. Por. D. Clay, „Socrates
in the Sokratikoi Logoi“, s. 24.
Μίμησις (mimésis = doslova „napodobovanie“) je základnou Aristotelovou charakteristikou umenia (τέχνη, techné): τέχνη napodobňuje skutočnosť (por. Arist., Fys. II.8).
Podľa Aristotela však nejde len o mechanické zachytenie zmyslovej podoby zobrazovanej veci – mimésis môže takisto znázorňovať/spodobňovať skutočnosť, napr. city a vášne
(ako v dráme). Mimésis preto nie je priamym protikladom poiésis (výraz pre „vytváranie“ aj „básnictvo“), ako v platónskom ponímaní. Techné je pre Aristotela „tvorivý stav
(spojený) s pravdivým úsudkom“ (Ethic. Nic. VI.4); Aristotelés kladie techné do protikladu s mechanickým cvikom (por. Metaph. I.1) – techné je určitou formou rozumnosti.
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medzi μῖμοι a Σωκρατικοὶ λόγοι (ako určitými druhmi μίμησις,
t. j. napodobňovania, či zobrazovania) by mohol spočívať v tom,
že Σωκρατικοὶ λόγοι zobrazujú historické postavy vo fiktívnych
situáciách, zatiaľ čo μῖμοι napodobňujú fiktívne postavy vo fiktívnych situáciách.41 Ak pripustíme, že sókratovské rozpravy sú
literárnym žánrom, ktorý spája fiktívne s historickým, tak musíme
pripustiť aj to, že Σωκρατικοὶ λόγοι vypovedajú viac o autoroch
tohto žánru, než o postavách, ktoré v nich vystupujú. To by vysvetľovalo, prečo sa napr. Xenofóntov Sókratés zaujíma intenzívne
o hospodárske alebo lovecké umenie, zatiaľ čo Platónov Sókratés
neprejavuje žiadny záujem o tieto umenia.42
Poznáme mená najmenej štrnástich Sókratových žiakov, ktorí písali sókratovské dialógy: Antisthenés, Aischinés, Theodóros,
Faidón z Élidy, Eukleidés z Megár, Stilpón z Megár, Aristippos
z Kyrény, aténsky aristokrat Kritón, obuvník Simón, Glaukón (Platónov brat), Simmias a Kebés z Théb, Xenofón, Platón.43 Je pravdepodobné, že medzi nimi vládla veľká rivalita44 – nezachovali sa
nám o tom priame svedectvá, ale v zachovaných textoch môžeme identifikovať množstvo skrytých narážok.45 Aj keď neberieme
do úvahy obrazy Sókrata, ktoré sú komickou karikatúrou (Aris41

42

43

44

45

Por. V. J. Gray, ktorá sa zaoberá hlavne Xenofóntovou Obranou Sókrata, ale analýzu
rétorických prostriedkov vzťahuje na sókratovské dialógy ako také a takisto na sókratovský problém („Xenophon‘s Defence of Socrates“, s. 136 – 140).
Otázkou rôznych záujmov Sókrata sa podrobne zaoberá R. A. H. Waterfield, „Xenophon‘s Socratic Mission“, s. 79 – 113.
Dialógy Aischina, Antisthena a Faidóna poznáme čiastočne aj po obsahovej stránke,
lebo sa nám zachovali v citátoch alebo parafrázach neskorších antických autorov (viď
G. Giannantoni, SSR, zv. I.: Eukleidés = SSR II A, Faidón = SSR III A; SSR, zv. II: Antisthenés = SSR V A; Aischinés = SSR VI A atď.). Por. taktiež nedávno vydanú antológiu
zlomkov sókratovcov prvej generácie: G. Boys-Stones, & C. Rowe, The Circle of Socrates:
Readings in the First-Generation Socratics.
G. Giannantoni uvádza v I. zv. SSR (s. 358 – 373) dlhý zoznam pasáží z Platónových
dialógov, ktoré by sme mohli považovať za narážky na diela ďalších sókratovcov – centrálne miesto medzi nimi zaujíma Antisthenés, ktorý bol zrejme najväčším Platónovým
rivalom v rozvíjaní Sókratovho odkazu v prvých dvoch desaťročiach po Sókratovej
smrti.
Podľa doxografických správ sa Antisthenés a jeho nasledovník Diogenés posmievali
Platónovej domýšľavosti (por. Diog. Laert. VI 7 atď.). Platón údajne žiarlil na blízkeho priateľa Sókrata, na Aischina (por. Diog. Laert. III 36; Plútarchos, De cohib. 462d-e).
Priama kritika Platóna sa zachovala v zlomkoch viacerých Sókratových nasledovníkov.
O Platónových kritikoch v antike podrobne píše A.-H. Chroust, „Plato’s Detractors in
Antiquity”, s. 98 – 118.
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tofanove Oblaky a Vtáky)46 alebo politickou kritikou (Polykratova
Obžaloba Sókrata),47 či filosofickou polemikou (Aristoxenov Život
Sókrata),48 tak vidíme, že v rámci jednej tradície jestvuje mnoho obrazov Sókrata, ktoré sú často protikladné a neprenosné. „Jedno“
sa stáva „mnohým“ – ako v mýtoch a mýtopoietickej skúsenosti.49
Prvé sókratovské rozpravy mali pravdepodobne žartovný charakter – môžeme tak usudzovať aj na základe zachovaných Platónových alebo Xenofóntových textov.50 Je možné, že keď Aristotelés kladie vedľa seba mimoi a Sókratikoi logoi, tak poukazuje na ich
spriaznenosť nielen pokiaľ ide o ich fiktívnosť, t. j. napodobňovanie (μίμησις, mimésis), ale aj pokiaľ ide o komický charakter tohto
napodobňovania – hoci je zrejmé, že Sókratikoi logoi sú zamerané
„vážnejšie“ ako mimoi.51 Medzi sókratovskými rozpravami existovali pravdepodobne také, ktoré znázorňovali Sókratov charakter
pomocou jeho typického oblečenia alebo správania (chodí bosý,
neumýva sa, kladie stále tie isté otázky atď.).52 Naznačovala by to
jedna zaujímavá zmienka u Aristofana. Ešte predtým, ako vznikli prvé „sókratovské rozpravy“, Aristofanés použil vo svojich
46

47

48
49

50

51

52

Aristofanés zobrazuje Sókrata v Oblakoch ako vodcu špekulatívnej filosofickej školy
a vo Vtákoch ho označuje dokonca za „vyvolávača duchov“ ( Av. 1553-1564; narážka
na Sókratovu činnosť ako ψυχαγωγεῖν, psychagógein; por. Plat., Phdr. 261a; Xenoph.,
Mem. III.10.6).
K Polykratovmu spisu pozri bližšie R. A. H. Waterfield, Why Socrates Died: Dispelling the
Myths, s. 195 – 200.
Por. P. J. Bicknell, „Sokrates‘ mistress Xanthippe“.
Pre mýtopietickú skúsenosť Grékov je príznačné, že viaceré verzie jedného mýtu môžu
existovať vedľa seba a neprotirečiť si, aj keď z logického hľadiska v nich nachádzame
formálne protirečenia.
Žartovný tón má napr. celé Xenofóntovo Symposion alebo Faidónov Zópyros. Takisto
môžeme porovnať Platónove rané dialógy (Lachés, Charmidés, Prótagoras), v ktorých je
Sókratés veľmi ironický a sebaironický, s dialógmi prechodového a stredného obdobia
(Faidón, Ústava), v ktorých vystupuje Sókratés veľmi vážne.
K Sófrónovi ako zakladateľovi žánru mimoi poznamenáva Diogenés Laertský: „Zdá sa,
že Platón prvý priniesol do Atén predtým neznáme knihy skladateľa mímov Sófróna
a vytvoril podľa nich svoje vlastné charaktery (ἠθοποιῆσαι πρὸς αὐτόν) – vraj sa našli aj pod jeho vankúšom“ (Diog. Laert. III 18). Doxograf škodoradostne naznačuje, že
Platón skrýval texty, ktoré ho inšpirovali pri jeho vlastnom písaní. Táto správa pôsobí
veľmi nevierohodne, ak uvážime, že viaceré Platónove dialógy dosiahli literárnu úroveň, ktorú nikto nikdy neprekonal.
Por. narážky na to, že Sókratés sa neumýva: Plat., Symp. 174a; Aristoph., Nub. 442 a 835837. Sókratov životný štýl – aj pokiaľ ide o vonkajškové znaky – napodobňujú viacerí
sókratovci: Chairefón (v Aristofanových Vtákoch), Antisthenés, Diogenés, Menedémos
(u Diogena Laertského), Démonax (u Lúkiana; por. Demon.), Arrianov Epiktétos atď.
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Vtákoch (Av. 1280-1283) imperfektum ἐσωκράτων (esókratón) ako
označenie pre „tých, ktorí sa podobali na Sókrata“ – hovorí, že niektorí Aténčania „napodobňovali správanie Sparťanov, nechávali si
narásť dlhé vlasy, chodili hladní, odmietali sa umývať, sókratizovali sa...“53
Prvé Σωκρατικοὶ λόγοι vznikli pravdepodobne až po Sókratovej smrti.54 Rozhovory so Sókratom začali písať najznámejší sókratovci pôsobiaci na začiatku 4. st. pr. Kr. Patrili k nim Aischinés,
Antisthenés, Faidón, Eukleidés; až o niečo neskôr pribudol Platón
a Xenofón.55 Diogenés Laertský zmieňuje medzi najvýznamnejšími sókratovcami (οἱ κορυφαιότατοι, hoi koryfaiotatoi; Diog. Laert.
II 47) iba troch autorov Σωκρατικοὶ λόγοι – Platóna, Xenofónta
a Antisthena.56
Xenofón v Spomienkach na Sókrata (Mem. I.2) menuje najvernejších Sókratových nasledovníkov (ὁμιληταί, homilétai; Mem. I.2.48).
Sú medzi nimi: „Kritón, Chairefón, Chairekratés, Hermogenés,
Simmias, Kebés, Faidóndas a ďalší.“ Nezmieňuje sa o Antisthenovi, Platónovi, Aischinovi ani Xenofóntovi, t. j. o štvorici, ktorá patrila zrejme k najvplyvnejším autorom Σωκρατικοὶ λόγοι.
Skutočnosť, že Xenofón nespomína vo svojich dialógoch Platóna57
a Platón zase nespomína vo svojich dialógoch Xenofónta, resp. Antisthena, naznačuje rivalitu, ktorá medzi nimi vládla.58 Nie je vylúčené ani to, že jestvovali starší a bezprostrednejší autori dialógov
než Antisthenés, Aischinés alebo Platón, ale ich autorstvo je spor53

54

55

56

57

58

Podobné správanie prisudzuje Platónovo Symposion Apollodórovi, na ktorého sa obracia priateľ so slovami (Symp. 173d): „Si stále rovnaký Apollodóros; karháš seba aj
ostatných, a ako sa zdá, považuješ všetkých ľudí vrátane seba za úbohých – jedinou výnimkou je ti Sókratés. A odkiaľ si asi vzal ten prívlastok, že ti hovoria mäkký, to neviem;
veď vo svojich rečiach si stále taký, že sa osopíš na seba aj na každého iného okrem
Sókrata.“
Aj keď doxografická tradícia zachovala správy, podľa ktorých sa k sókratovským dialógom vyjadroval aj samotný Sókratés (por. Diog. Laert. III 35).
Z historického hľadiska sa zdá, že Platón nebol inšpirovaný Sófrónom, ako tvrdí
doxograf Diogenés, ale staršími členmi Sókratovho kruhu; por. D. Clay, „The Origins of
the Socratic Dialogue“, s. 27 – 28.
Diogenés Laertský má na mysli autorov najvplyvnejších Σωκρατικοὶ λόγοι. Ale keď
uvážime, že Xenofón preberal sókratovské témy z väčšej časti od Antisthena a Platóna,
tak nám zostanú iba dvaja: Platón a Antisthenés.
Výnimku tvorí pasáž Mem. III.6.1, kde Xenofón spomína menovite Platóna ako Sókratovho blízkeho druha.
Svedčia o tom aj rovnaké názvy niektorých dialógov: Apológia, Symposion.
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né. Možno k nim patril aténsky aristokrat Kritón, obuvník Simón
a ďalší – Glaukón, Simmias, Kebés (por. Diog. Laert. II 121-125).
Niektoré zachované tituly prvých sókratovských dialógov pôsobia vierohodne – odkazujú na témy, ktoré by sme mohli označiť za typické sókratovské a ktorými sa budú zaoberať aj neskorší
autori. Napr. Dobrí ľudia nevznikajú učením, Čo je vedenie (Kritón),
O dobre, O spravodlivosti, O zdatnosti, že sa nedá naučiť, O umení konať
rozhovory (Simón), O filosofii, O vyučovaní, O tom, čo si voliť a čomu sa
vyhýbať (Simmias).
Neskoršia doxografická literatúra rozlišuje pravé a nepravé
sókratovské dialógy, čo by mohlo poukazovať jednak na rozdiely v jednotlivých zobrazeniach Sókrata, ale aj na rivalitu medzi
Sókratovými nasledovníkmi. Aischinés podľa starších doxografov
získal rozhovory so Sókratom priamo od Xanthippy.59 Simplikios
zase zmieňuje doxografickú tradíciu, podľa ktorej sú Aischinove
dialógy najvernejšie, lebo ich napísal samotný Sókratés (por. Simplic., In Cat. 208.29). Niektorí autori vinia Platóna z toho, že pri
písaní svojich dialógov využíval motívy z dialógov cudzích autorov.60 Stoik Panaitios označil za pravé sókratovské rozpravy iba
Platónove, Xenofóntove, Antisthenove a Aischinove.61 Epikurovec
59
60

61

Por. Diog. Laert. II 60, ktorý ich menuje.
Por. Antisthenés, zl. SSR V A 42 z Athen. XI 508 c-d: „Aj Theopompos z Chia vo svojom
spise Proti Platónovi hovorí: Mnoho z jeho dialógov by súdny človek považoval za zbytočné
a pomýlené. Veľa z nich má cudzí pôvod – jedny zobral z Aristippových rozpráv, iné z rozpráv Antisthena, mnohé zasa čerpajú z podobných diel Brysóna z Hérakley“ (prel. A. Kalaš,
Antisthenove zlomky / Antisthenis fragmenta). Theopompos z Chia bol historik a rečník
pôsobiaci na prelome 4. – 3. st. pr. Kr., žiak slávneho Isokrata, súčasník Aristotela
a obdivovateľ Antisthena. Zachované antické správy naznačujú, že Theopompos bol
dobre oboznámený so sókratovskou filosofiou. Antisthena považoval za rivala Platóna
v následníctve Sókratovho odkazu (por. zlomky F259, F275, F295. F359, ktoré útočia
na Platónove dialógy; G. S. Shrimpton, Theopompus the Historian). Theopompos podľa
všetkého prijal Antisthenovu kritiku Platónovho chápania definícií a teórie ideí a pravdepodobne si osvojil zásady antisthenovskej etiky. Bližšie pozri M. A. Flower, Theopompus of Chios, s. 95 – 97.
Stoik Panaitios z Rhodu (185 – 110 pr. Kr.) vyjadruje na základe filologickej analýzy
pochybnosti o dielach dochovaných pod menom Eukleida a Faidóna; ostatné spisy zavrhuje úplne (por. F. D. Caizzi, Antisthenis Fragmenta, s. 77; A. Brancacci, Oikeios logos,
s. 18; A. Brancacci, „Dio, Socrates, and Cynicism“, s. 244). Por. zl. SSR I H 17: „Panaitios
považuje zo všetkých sókratovských rozhovorov za ἀληθεῖς Platónove, Xenofóntove,
Antisthenove a Aischinove; pochybuje o rozpravách Faidónových a Eukleidových;
všetky ostatné zavrhuje.“ A. Patzer (Antisthenes der Sokratiker, s. 107) prekladá výraz
ἀληθεῖς (alétheis) slovom „autentické“; F. Alesse (Panezio di Rodi, s. 284) výrazom „spoľahlivé“. A. A. Long („Socrates in Hellenistic Philosophy“, s. 160) si myslí, že Panaitios
obhajoval Sókrata proti útokom zo strany peripatetikov. Nasledovníkom Panaitiovej
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Filodémos hovorí vo svojom spise O hospodárení o nevierohodnosti sókratovských skúmaní – konkrétne sa zmieňuje o Xenofóntovom dialógu O hospodárení (De oec., coll. VI.11-16):62
„... [Sókratés] predstiera, že naučí Kritobúla znalosť hospodárskeho umenia, akoby ho chcel naučiť takú obrovskú znalosť počas
jediného stretnutia...“63

V staroveku jestvovala pomerne široká diskusia o autenticite
sókratovských dialógov a zrejme sa diskutovalo aj o tom, ktoré
dialógy majú bližšie k Sókratovmu odkazu. Východiskom týchto
diskusií však nemusela byť otázka vzťahu „historického“ Sókrata
k Sókratovi zobrazenému v Σωκρατικοὶ λόγοι.64 Pravdepodobnejší je predpoklad, že diskusie sa vzťahovali k problému pravého nástupníctva: Kto sa môže nazvať skutočným nasledovníkom
Sókrata?
Moderní historici si dlho mysleli, že „sókratovské reči“ písali
Sókratovi nasledovníci, aby zaznamenali a zachovali učenie svojho Majstra.65 Antickí čitatelia si naopak uvedomovali, že „sókra-

62
63

64

65

kritickej práce mohol byť Hérodikos Babylónsky (por. A. Patzer, Antisthenes der Sokratiker, s. 124). Zdá sa, že stoikom 2. st. pr. Kr. neprekážali rôzne podoby Sókrata vyobrazené v dialógoch sókratovcov – zrejme preto, lebo Sókratikoi logoi považovali za fiktívne
rozpravy. Na druhej strane však vidíme, že stoici rozlišovali medzi pravými a nepravými dialógmi. Dôvodom mohol byť obraz Sókrata, ktorý sa ustálil v kynicko-stoickej
literatúre a dostal sa do konfliktu s inými obrazmi Sókrata, ktoré boli všeobecne známe.
Por. C. Jensen (ed.), Leipzig, Teubner 1906.
Filodémova kritika nie je primárne zameraná na fiktívnosť Xenofóntovho dialógu, ale
na Sókratov spôsob vyučovania hospodárskeho umenia. Hlavná Filodémova výhrada
sa týka používania jazyka: Sókratés prekrúca bežné významy slov, čo je v rozpore so
zásadami filosofického skúmania, ktoré odvodzuje Filodémos z epikúrovskej koncepcie προλήψεις (De oec. IV. 1-16). Vďaka tomu, že Sókratés používa namiesto obvyklých
významov slov ich metaforické významy, diskusia medzi ním a Kritobúlom je rozporuplná (De oec. VI. 16-18). Keď napr. Sókratés hovorí o hospodárení, tak hovorí o súlade
medzi svojimi príjmami a potrebami – Kritobúlos však má na mysli zveľaďovanie svojho majetku (De oec. VI. 18-19). Ďalšie Filodémove výhrady sa týkajú toho, že Sókratés
nemá žiadne praktické skúsenosti s hospodárením (De oec. V.4-6), že ho nikdy nikto
neučil hospodárske umenie (De oec. VI.11-20), že znalosť hospodárenia sa nedá odvodiť
z filosofického života (De oec. VII.31-33) atď. Bližšie pozri: Voula Tsouna, Philodemus:
On Property Management, s. xvii – xxiv.
Takto si kladieme otázku až v modernej dobe. Por. napr. spôsob, akým si ju kladie a ako
na ňu odpovedá A. E. Taylor (Varia Socratica, s. 54 – 55), ktorý interpretuje Σωκρατικοὶ
λόγοι pomocou aristotelovského konceptu mimésis: sókratovské rozpravy sú napodobňujúce dialógy, ktorých cieľom je zachovať ducha autentického Sókrata.
Por. R. Hirzel, Der Dialog I., s. 68 – 83; Podobný názor obhajuje A. Hermann, „Dialog“, s. 929.
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tovské rozhovory“ sa pohybujú na pomedzí historického a fiktívneho.66 Vezmime si napr. Aischinov dialóg Aspasia: Sókratés má
odporučiť Kalliovmu synovi učiteľa zdatnosti a navrhne mu (prekvapujúco) Aspasiu.67 Preslávená Miléťanka symbolizuje v attickej
komédii uvoľnené mravy (Aténčania ju obvinili z bezbožnosti,
a nebyť Perikla, bola by riadne súdená).68 V ďalšej časti dialógu,
v rozhovore s Xenofóntovou manželkou, pôsobí Aspasia ako stelesnená učiteľka múdrosti („ženský Sókratés”) – môžeme jej prisúdiť tie isté atribúty, ktoré spájame so sókratovským spôsobom
vedenia rozhovoru (por. zl. SSR VI A 70). Aischinova aj Platónova
Aspasia sa výrazne odlišujú od obrazu hetéry v starej komédii,
napr. tým, že Aischinés (zrejme ako prvý klasický autor) nedáva
Aspasiu do súvislostí s jej sexuálnou minulosťou. Takisto Platón
v Menexenovi zobrazuje Aspasiu bez poukazov na jej sexualitu.69
Sókratovský obraz Aspasie – rozumnej a múdrej učiteľky – je pravdepodobne reakciou na komediálny obraz Aspasie ako hetéry. Pritom všetky udalosti opisované v Aischinovom dialógu sa nemohli
odohrať v „historickom“ čase: Aspasia má poučiť Xenofónta a jeho
manželku o zdatnosti v čase, keď musela byť dávno po smrti.70
Podobnú situáciu môžeme vidieť v Xenofóntovom dialógu
O hospodárení: Úvodná scéna začína vetou: „Pri istej príležitosti
66

67

68
69
70

Por. pasáž z Diog. Laert. III 35, ktorá naznačuje, že antickí autori chápali sókratovské rozpravy ako literárne obrazy historických udalostí a osobností. Sókratés sa podľa
Diogena vyjadril o Platónovom dialógu Lysis týmito slovami: „Pri Héraklovi, koľko
nepravdivých vecí o mne napísal tento mladík!“
K obrazu Aspasie v starej komédii por. napr. Aristofanovu hru Acharnančania, v ktorej
roľník Dikaiópolis (charakterom pripomína Perikla) obviňuje Aspasiu z toho, že zapríčinila vojnu so Spartou. Aristofanés zobrazuje Aspasiu ako kurtizánu, ktorá je Periklovou družkou a zároveň dohadzovačkou, známou bordeldámou atď. Aspasia predstavuje literárny tropos, ktorý budú používať aj neskorší autori komédií (hoci niektorí
interpreti považujú jej komickú karikatúru za odraz historickej skutočnosti).
Por. zlomok SSR VI A 62 z Aischinovej Aspasie; por. taktiež Plat., Apol. 20b.
Bližšie pozri: Madeleine M. Henry, Prisoner of History, s. 32 – 40.
Por. zlomok SSR VI A 70 z Aischinovej Aspasie [= Cicero, De inventione I. 31 nn.]. Debra
Nails (The people of Plato, s. 60) pripomína všeobecne známu výhradu, že Xenofón nebol
ženatý v čase Sókratovho života, preto je Aischinov Xenofón buď fiktívna postava alebo
ide o iného Xenofónta, ako bol autor Spomienok. K literárnemu charakteru Aischinovho
dialógu Aspasia, ktorý je miestami až prekvapujúco provokatívny tým, ako narába s fiktívnymi motívmi, por. C. Kahn, „Aeschines on Socratic Eros“, s. 94 – 103; C. Kahn, Plato
and The Socratic Dialogue, s. 33 – 34 (poukazuje na fiktívny charakter Xenofónta, ktorého
identifikuje ako sókratovca); podrobný komentár k Aischinovým zlomkom: Barbara
Ehlers, Eine vorplatonische Deutung des sokratischen Eros (za literárnymi zápletkami sa
pokúša hľadať historické udalosti a historické osobnosti).
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som na vlastné uši počul, ako viedol rozhovor...“71 Takýmto spôsobom začínajú aj niektoré kapitoly v Spomienkach na Sokrata.72 Alebo
si zoberme dialóg Symposion: Xenofón opisuje hostinu tak, akoby
sa jej bol osobne zúčastnil, pričom udalosť je dramaticky datovaná
r. 422, teda časom, keď mohol mať Xenofón približne 6-8 rokov,73
t. j. nemohol sa zúčastniť na nočnej pitke.74 Úlohou týchto „svedectiev“ je literárny dôraz na autenticitu rozhovoru, aj keď doboví
čitatelia museli vedieť, že situácie a okolnosti, v ktorých sa odohrávajú jednotlivé scénky, sú fiktívne.75 Rozprávač dialógu je v úlohe
„svedka” udalosti, o ktorej rozpráva, čo však neznamená, že musí
dokazovať skutočnosť vlastného svedectva.76 V tomto zmysle sa
priebeh Hostiny zaobíde bez ďalšej Xenofóntovej prítomnosti. Jeho

71

72

73

74

75
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Na fiktívny charakter Xenofóntovho spisu O hospodárení upozorňoval už H. Maier (Sokrates, sein Werk und sein geschichtliche Stellung, s. 18 – 19): Xenofón opisuje udalosti z r.
401 pr. Kr. (Oecon. IV,16-19), o ktorých Sókratés zrejme nič nevedel a ktoré Xenofón
nemohol počuť z úst Sókrata, lebo sa s ním už nikdy nestretol po bitke pri Kúnaxách.
Por. komentár Matúša Porubjaka k slovenskému prekladu Xenofóntovho spisu O prosperujúcej domácnosti, s. 79.
Por. Mem. I.3.1; I.4.2; II.4.1; II.5.1; IV.3 atď. Takisto je pochybné, že by mohol byť Xenofón svedkom intímneho rozhovoru Sókrata s jeho najstarším synom Lamproklom,
aj keď cituje každú vetu z ich dialógu akoby tam stál a všetko si zapisoval (Mem. II.2).
Por. A. D. Momigliano, The Development of Greek Biography, s. 54.
Autor známej Xenofóntovej biografie, John Kinloch Anderson, stanovuje rok Xenofóntovho narodenia krátko po r. 430 pr. Kr. (por. J. K. Anderson, Xenophon, s. 10). Poznamenajme, že roky Xenofóntovho narodenia a smrti sa vymedzujú veľmi ťažko, lebo
nemáme dostatok hodnoverných historických správ správ o jeho živote, ale viacero
historikov prijíma Andersonovo datovanie.
Por. úvodné pasáže Xenofóntovho Symposia: „Chcem vyložiť, za akých okolností som
nadobudol takéto presvedčenie...“ „V tej chvíli zabúchal na dvere šašo Filip a po vrátnikovi odkázal, čo je zač a že by sa tu rád ubytoval. (...) Jeho otrok je vraj celkom zmorený od námahy, pretože nesie – veľké nič – a navyše vôbec neraňajkoval. Keď začul
Kallias tieto žartovné slová, povedal...“ atď. Prel. A. Kalaš (Xenofón, Hostina). Xenofóntove detailné opisy scény hostiny majú dodať rozprávaniu autenticitu. Por. F. Decleva
Caizzi („Antistene“, s. 25 – 76), ktorá poukazuje na analogické situácie v Spomienkach
(por. Mem. I.4.2 a IV.3.2). Fiktívny charakter opisovaných udalostí je čitateľný aj v niektorých Platónových dialógoch (Charmidés, Symposion).
Moderní komentátori sa pokúšali vyriešiť tento paradox tým, že vyzdvihovali Xenofóntovu úprimnosť, ktorá bola podľa nich dôležitou podmienkou toho, aby čitatelia prijali
Sókratovu obhajobu. Por. W. D. Ross, „The Problem of Socrates“, s. 29.
V neskoršej (najmä kynickej) literatúre bude bežným nástrojom autorovo zdôrazňovanie autenticity opisovanej udalosti, ktorá má zreteľne fiktívny charakter. Por. J. Morgan,
„Lucian’s True Histories and the Wonders Beyond Thule of Antonius Diogenes“, s. 475
– 490.
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funkcia rozprávača sa naplnila, ako náhle dosvedčil „autenticitu”
opísanej udalosti, a napĺňa sa ďalej samotným rozprávaním.77
Xenofón hovorí na začiatku svojich Spomienok, že bude písať,
pokiaľ mu bude slúžiť pamäť, o tom, aký bol Sókratés v skutočnosti a ako prospieval ľuďom svojím osobným príkladom a rozhovormi (Mem. I.3.1). Xenofóntove slová vyvolávajú dojem, že Spomienky budú doslovným zápisom rozhovorov, ktoré viedol Sókratés so
svojimi druhmi. Ale hneď v ďalšej kapitole (Mem. I.4.1) sa Xenofón
zmieňuje o rôznych ústnych a písomných správach o Sókratovi,
ktoré treba uviesť na pravú mieru – čo v skutočnosti aj robí svojimi Spomienkami. Viaceré paralely s pasážami textov iných sókratovcov dosvedčujú, že Xenofón sa pokúša o literárne stvárnenie
Sókratovho pôsobenia v kontexte sókratovskej literatúry 4. st. pr.
Kr.78 Xenofóntov dôraz na autentickosť zápiskov je literárnou figúrou a súčasťou žánru Σωκρατικοὶ λόγοι.79
A. D. Momigliano píše vo svojej práci o žánri gréckej biografie
(The Development of Greek Biography), že autori sókratovských dialógov boli veľkí experimentátori v rámci žánru.80 Ich experimenty spočívali v tom, že zachytávali individuálne životy skôr v ich
možnosti, než v skutočnosti. Sókratés ako hlavná postava dialógov
nebol Sókratom v skutočnosti, ale v možnosti. Podobne Kýros ako
ďalšia z hlavných postáv sókratovských dialógov nebol skutočný,
ale možný Kýros. Ani Sókratés ani Kýros nepredstavovali mŕtvych
77

78

79
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Por. B. Huss, Xenophons Symposion. Ein Kommentar, s. 25 nn. Fiktívnosť dialógu vyplýva
aj z toho, že Xenofón používa a spája rôzne prvky zo sókratovskej literatúry (Aischinés,
Antisthenés, Platón), ktoré mohli byť známe skúsenému čitateľovi a určite boli známe
medzi sókratovskými autormi.
Fiktívnym charakterom Xenofóntových sókratovských dialógov sa zaoberá podrobne
C. Kahn (Plato and The Socratic Dialogue, s. 29 – 35). Zaujímavé je, že Kahn vyčleňuje
spomedzi sókratovských dialógov, ktoré považuje za fiktívne, Platónovu Obranu, čím
jej pripisuje určitú historicitu (Plato and The Socratic Dialogue, s. 88 – 89). Staršia interpretačná tradícia presadzovala názor, že Sókratova obhajoba (Xenofóntova, ale najmä Platónova verzia apológie) je záznamom reči, ktorú Sókratés skutočne predniesol na súde.
Pre takýto výklad však nemáme nijaké historické doklady ani oporu v samotnom texte.
Bližšie pozri M. Schanz, Dialoge Platons, zv. 3: Apologie; L. Rossetti, „Alla ricerca dei
logoi Sokratikoi perduti (II)“, s. 87 – 99; W J. Prior, „The Historicity of Plato‘s Apology“,
s. 41 – 57.
Na základe jednej pasáže zo IV. knihy Xenofóntových Spomienok môžeme usudzovať,
že o sókratovských rozhovoroch písali podobným spôsobom (ako Xenofón o rozhovore
s Euthydémom) aj iní sókratovci, ktorí boli „náhodnými svedkami“ opísaných udalostí
(Mem. IV.3.2).
Poznamenajme, že na fiktívny charakter sókratovských rozhovorov upozornil už Karl
Joël vo svojej práci Der echte und der Xenophontische Sokrates (1893 – 1901).
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mužov, ktorých životy si treba pripomenúť – boli to sprievodcovia
po nepreskúmaných územiach.81
A. D. Momigliano poukazuje na to, že hlavným znakom literatúry 4. st. pr. Kr. bolo vzájomné pôsobenie nových sociálno-politických ideálov a starých foriem. Hľadanie pravidiel pre vedenie
života sa muselo vyrovnať s novou silou slov. Platónove obavy
z toho, že ho porazí rétorika, boli rovnako skutočné, ako Isokratove obavy z toho, že jeho slová ovládnu filosofi.82 Jednoducho povedané, na sókratovské dialógy nemôžeme nazerať ako na historické
svedectvá o Sókratovi a už vôbec na nich nemôžeme uplatňovať
moderné kritériá hodnotenia.
Fiktívny charakter postáv a udalostí opísaných v sókratovských dialógoch sa nevylučuje s tým, že rozhovory sa pred nami
skutočne odohrávajú v čase ich rozprávania. V tomto zmysle je
sókratovský dialóg rovnako „fiktívny“ a rovnako „skutočný“ ako
Homérovo rozprávanie o bohoch a hrdinoch trójskej vojny. Jednotlivých autorov „sokratovských rečí” a ich diela by sme preto
mohli, či dokonca mali posudzovať aj z literárneho hľadiska.83
Platón sa odlišuje od ostatných autorov „sokratovských rozhovorov” tým, že vo svojich dialógoch nevystupuje. Najčastejšie
sa objavuje vo vlastných dialógoch Xenofón (o niečo neskôr bude
vstupovať do vlastných dialógov aj Cicero). Poznáme len dva
Platónove texty, v ktorých sa zmieňuje Platón o Platónovi. Obidve pasáže sú zaujímavé z hľadiska ich dramatickej výstavby.84
V Obrane zaznie Platónovo meno akoby mimochodom – v súvislosti s jeho účasťou na Sókratovom súde. Z literárneho hľadiska
je to dôležitá pripomienka, lebo zdôrazňuje hodnovernosť uda81
82
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Por. A. D. Momigliano, The Development of Greek Biography, s. 46.
Por. A. D. Momigliano, The Development of Greek Biography, s. 49.
Cicero napr. opisuje Xenofóntov štýl ako jemný, príjemný a sladší než med (por. De
Oratore 20. 58, Orator 32). Démétrios zase vysoko oceňuje Antisthenov rečnícky štýl (τὸ
ῥητορικὸν εἶδος, to rhétorikon eidos) a prirovnáva ho k štýlu slávnych attických rečníkov
(zl. SSR V A 45 z Demetr. de elocut. 249; por. A. Patzer, Antisthenes der Sokratiker, s. 151 –
152, s. 246 – 255). Takisto Epiktétos chváli štýl Xenofónta, Platóna a Antisthena (Epictet.,
Dissert. II 17, 35). Na základe Epiktétovej správy môžeme usudzovať, že zmienených
sókratovcov považoval za originálnych autorov s charakteristickými individuálnymi
štýlmi. Podobne zmýšľajú i ďalší antickí spisovatelia; por. Fronto, Ad M. Antonin. imp.
de eloq. 2, 16; Longinus, De invent. IX p. 559, 13-16 Walz („Platón, Xenofón, Aischinés
i Antisthenés výnimočne prepracovali a dostatočne vycibrili svoje umenie vyjadrovania, τέχνη τῆς λέξεως“); Dionysius Halicarn., Iud. de Thucyd. 51 p. 941 atď.
Por. Apol. 34a1, 38b6; Phd. 59b10.
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losti opísanej Platónom ako autorom Obrany. V dialógu Faidón
sa zase hovorí o dôvodoch Platónovej neprítomnosti v žalári v deň
Sókratovej popravy. Faidón poznamenáva: „Platón bol, myslím,
chorý“,85 t. j. bol taký nemocný, že nebolo v jeho moci prísť k Sókratovi v hodine smrti. Ide o zvláštnu vsuvku od autora dialógu, ak
vezmeme do úvahy, že Sókrata zobrazuje ako výnimočne zdatného človeka, ktorý nehľadí na vlastné záujmy, ale napĺňa poslanie,
ktoré má od boha.86 Možno tým Platón chce niečo naznačiť – napr.
to, že nie je priamočiarym (mimetickým) pokračovateľom Sókrata
ako iní sókratovci zmieňovaní v tejto pasáži (Eukleidés, Aischinés, Antisthenés, Faidón – neprítomný je Aristippos). Dramatické
stvárnenie celej situácie by mohlo naznačovať, že Platónov obraz
Sókrata sa vedome odlišuje od Antisthenovho alebo Aischinovho
stvárnenia, t. j. od obrazov Sókrata, ktoré považovali niektorí antickí autori za určujúce.
Rané Platónove dialógy, ktoré najviac pripomínajú texty ostatných Sókratových žiakov, majú z formálneho hľadiska mimetický
charakter (podobne ako napr. Aischinov Alkibiadés alebo niektoré
kapitoly Xenofóntových Spomienok).87 Platónov Sókratés je však
v porovnaní s ostatnými známymi obrazmi Sókrata iný: Prejavuje
sa ako vášnivý diskutér túžiaci po odpovedi na otázku zdatnosti,
ale zároveň sa ukazuje ako človek, ktorý nie je spokojný so žiadnou odpoveďou. Sókratés je hĺbavý mysliteľ usilujúci celou svojou
bytosťou o vedenie, ktoré v konečnom dôsledku nemôže dosiahnuť – aspoň nie ľudskými prostriedkami. Sókratés je filosofom skrz
naskrz. Filosofom nepochopeným a nespravodlivo odsúdeným.88
Keď sa pozrieme na to, ako vystupuje Sókratés v mimoplatónskych textoch sókratovskej literatúry, objavia sa určité podobnosti, ale aj rozdiely v porovnaní s Platónom. Nápadným rysom
neplatónskeho Sókrata je „etický optimizmus“, ktorý mu pomáha
pri každodennom rozhodovaní:89 Sókratés je neúnavný diskutér
85
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Phd. 59b10: Πλάτων δὲ οἶμαι ἠσθένει.
Por. napr. argumentáciu Sókrata v Platónovej Obrane (Apol. 29d) alebo záverečnú scénu
v Symposiu.
Por. Platónove dialógy Lysis, Charmidés, Kritón, Ión, Hippias Menší. Dialógy prvých
sókratovcov boli zrejme krátke – možno by sme ich mohli prirovnať k Platónovmu Iónovi (por. Diog. Laert. II 124, ktorý uvádza 23 Simmiových dialógov na jednom zvitku).
Niet pochýb o tom, že rané Platónove dialógy (Apológia, Kritón, Gorgias) obhajovali
Sókratovu misiu pred Aténčanmi, ktorí sa stali jeho sudcami a katmi.
Por. napr. Sókratovu činnosť v Aischinovom dialógu Alkibiadés (Aeschines, zl. SSR VI
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– neustále pátra po tom, ako majú správne viesť svoj život jeho
spoločníci. Pre Aischinovho, Faidónovho, Xenofóntovho Sókrata
je príznačná snaha ovládnuť svoj život, dať mu vlastný štýl nezávislý na konvenčných predstavách o dobrom živote. Navyše
dialogický charakter skúmaní naznačuje, že úsilie o sebestačnosť
sa netýka len tých, s ktorými Sókratés vedie svoje rozhovory, ale
týka sa vždy aj jeho samého. V tomto bode sú zajedno takmer
všetci sókratovci. U Platóna možno viac ako u ostatných autorov
sókratovských rečí vystupuje do popredia potreba neustálej starosti o dušu: Keď si Sókratovi spolubesedníci kladú otázku, ako
majú naložiť so svojimi životmi, tak spolu s nimi si ju kladie aj
Sókratés a spolu s ním si ju kladieme aj my sami. Ale Sókratés má
v dialogickom výchovnom procese zvláštne miesto, lebo jeho život
slúži ako príklad správneho rozhodovania – príklad, ktorý inšpiruje a povzbudzuje. V tomto zmysle sa spája dramatický priebeh
skúmania s jeho etickým zameraním.90
Sókratés zobrazený v Σωκρατικοὶ λόγοι je novým typom hrdinu – odysseovského hrdinu.91 Sókratés nebojuje proti nepriateľom
v konvenčnom význame, ale proti samotným konvenciám, ktoré
nás spútavajú, a proti vášňam, ktoré nás zotročujú. Sókratés je
nový typ hrdinu, ktorý nepoužíva hrubú silu, ale rozum.92 Najväčšou a jedinou starosťou Sókrata je výchova seba samého a tých,
na ktorých mu záleží.93
Sókratés zobrazený v Σωκρατικοὶ λόγοι je príkladom neustálej
starosti o dušu (ψυχῆς θεραπεία, psychés therapeia), starosti o seba
(ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ, epimeleia heautú), ktorá je zvláštnou podobou
sókratovskej výchovy. Nezakladá sa na odovzdávaní hotových
poznatkov, ale na intímnom vzťahu Sókrata k jeho mladším po90

91

92

93

A 53) atď.
Otázku starosti o seba si kladieme dodnes a možno sme rovnako zmätení pri jej problematizáciách, ako boli bezradní Sókratovi spoločníci a nasledovníci. Por. dva nedávne
príspevky k tejto otázke: Oľga Sisáková, „Musíš meniť svoj život“ – k novej antropológii
Petra Sloterdijka; Pavol Sucharek, „Sebauvedomenie a otvorenosť. K rekonštrukcii fenomenologického prístupu v psychoterapii.“
Por. Antisthenovho Odyssea, ktorý v sebe spája tradičný ideál bojovníka s novým chápaním rozumnosti (por. SSR V A 53 a SSR V A 54).
Por. Antisthenovho Odyssea, ktorý je akýmsi prototypom sókratovského mudrca –
Odysseova odvaha sa neprejavuje tým, že uplatňuje hrubú silu, ale tým, ako používa
rozum v boji proti nepriateľom. Por. zl. SSR V A 54 (slov. preklad A. Kalaš, Antisthenove
zlomky / Antisthenis fragmenta).
V tomto duchu vedie svoju obhajobu Sókratés v Platónovej Obrane.
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slucháčom, ktorých navádza na to, aby aj oni sami hľadali správne odpovede na položené otázky.94 Erotika, ktorou sú preniknuté
sókratovské rozhovory, nie je samoúčelná – jej zmyslom je výchova (παιδεία, paideia), ktorá sa vedome odlišuje od všetkých dobových podôb výchovy. Živnou pôdou sókratovskej výchovy je dialóg – starosť o seba má bytostne dialogický charakter.
Polyfonická povaha dialógu bráni tomu, aby sme si vytvárali
jednoznačné súdy o názoroch a postojoch postáv, ktoré v nich vystupujú. Spolu s Wernerom Jaegerom by sme mohli povedať, že
cieľom sókratovských rečí nie je formulácia pozitívneho učenia,
ale dramatické vykreslenie filosofického hľadania a nachádzania,
ktoré sprevádzajú apórie a spory.95 Tomuto zámeru vyhovuje literárna forma dialógu, z ktorého vytvorili Sókratovi nasledovníci
nový filosofický žáner gréckej literatúry.96 Sókratés sa stal vďaka
autorom Σωκρατικοὶ λόγοι prvou filosofickou legendou.97
Zdá sa, že Sókratova legenda žije dodnes. Môžeme tak usudzovať z toho, že Sókratés nadobúda ešte aj dnes nové črty, ktoré
nesúvisia s tým, aký bol, či mohol byť „historický“ Sókratés, ale
s tým, ako premýšľame o našich súčasných otázkach my spolu so
Sókratom.98

94

95

96

97
98

K Sókratovým poslucháčom patria známi aténski mladíci: Alkibiadés, Charmidés, Aristeidés a ďalší. Erotické motívy sa spájajú aj s postavou Aspasie, známej Periklovej družky. Vieme o štyroch dialógoch s titulom Aspasia, medzi nimi mohol byť aj nezachovaný
Platónov dialóg.
Por. W. Jaeger, Aristoteles, s. 24 (o Platónových sókratovských dialógoch). Por. taktiež
Livio Rossetti (Le Dialogue Socratique, s. 126), ktorý charakterizuje sókratovský dialóg vo
všeobecnosti ako určitý druh drámy na polceste medzi tragédiou a komédiou. Sókratovský dialóg má aj napriek komickým prvkom vážne poslanie – zdôvodňuje správnosť sókratovského spôsobu života.
Por. A. Ford, „The beginnings of dialogue: Socratic discourses and fourth-century
prose“, s. 29 - 44. Pripomeňme, že Aristotelés zasadzuje Σωκρατικοὶ λόγοι na pomedzie medzi básnictvo a prózu; por. Poet. 1447b.
Vývoj Sókratovej legendy načrtáva Mario Montuori, Socrate: Fisiologia di un mito.
Najlepším príkladom živej Sókratovej legendy je Derridova kniha, The Post Card: From
Socrates to Freud and Beyond.
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Jazyková poznámka

Dôvody neštandardného prepisovania gréckeho slova
φιλοσοφία („filosofia“, a ďalších odvodených slov, „filosof“, „filosofický“ atď.) s grafémou „s“ vysvetľuje stať uverejnená v časopise
Filozofia, roč. 55, 2000, č. 5, s. 395 n.
Pri prepise gréckych výrazov a vlastných mien do slovenčiny
sa pridržiavam transliterácie gréckych grafém, t. j. rozlišujem „τ“
(tau) a „θ“ (théta) a prepisujem ich ako „t“ a „th“; „ε“ (epsilon) a „η“
(éta) prepisujem ako „e“ a „é“; „ο“ (omikron) a „ω“ (ómega) prepisujem ako „o“ a „ó“ (dvojhlásku „ου“ ako „ú“).
V niektorých prípadoch vyznačujem grécke slová transliterované do latinky kurzívou a zo štylistických dôvodov ich skloňujem.
V novotvare „sokratika“, ktorý používam v latinizovanej podobe (por. výrazy academica, topica atď.), nevyznačujem kvantitu
gréckych hlások.
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Zoznam použitých skratiek

DK = DIELS, H. - KRANZ, W. (Hrsg.) (1952-1954): Die Fragmente
der Vorsokratiker (griechisch und deutsch). 3 zv. 6. vyd. Berlin, Weidemann.
LSJ = LIDDELL, H. G., SCOTT, R., JONES, H. S.: Greek-English
Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1996
SSR = GIANNANTONI, G. (1991): Socratis et Socraticorum Reliquiae. 4 zv. Elenchos 18. Napoli, Bibliopolis.
SVF = ARNIM, H. von: Stoicorum Veterum Fragmenta, 3 zv. (4. zv.
indexy, zost. M. Adler, 1924), Leipzig, Teubner 1903-1905.
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Latinské skratky antických autorov a diel

Aelius Arist. (Aelius Aristeides)
Πρὸς Πλάτωνα ὑπὲρ = Πρὸς Πλάτωνα
ὑπὲρ τῶν τεττάρων (Platónovi na obranu štyroch)

Dio Chrysost. (Dio Chrysostom) Dión
z Prúsy
Orat. = Orationes (Reči)
Diog. Laert. (Diogenes Laertius) Diogenés
Laertský
Vitae = Vitae philosophorum (Βίοι
φιλοσόφων) (Životy slávnych filosofov)

Aristoph. (Aristophanes) Aristofanés
Av. = Aves (Vtáci)
Nub. = Nubes (Oblaky)
Aristot. (Aristoteles) Aristotelés
Cat. = Categoriae (Kategórie)
Ethic. Nic. = Ethica Nicomachea (Etika Nikomachova)
Fr. = Fragmenta (Zlomky)
Metaph. = Metaphysica (Metafyzika)
MM = Magna Moralia (Veľká etika)
Phys. = Physica (Fyzika)
Poet. = Poetica (Poetika)
Polit. = Politica (Politika)
Rhet. = Rhetorica (Rétorika)

Dionys. Halicarn. (Dionysius Halicarnassensis) Dionysios z Halikarnassu
Iud. de Thucyd. = De Thucydide (Περὶ
Θουκυδίδου χαρακτῆρος) (O Thúkydidovom štýle)

Athen. (Athenaeus) Athénaios
Deipnosoph. = Deipnosophistae (Hosťujúci
sofisti)

Eurip. (Euripides) Euripidés
Fr. = Fragmenta (Zlomky)
Herc. = Hercules Furens (Héraklés)
Iphig. Taur. = Iphigeneia Taurica (Ifigénia
v Tauride)

Epictet. (Epictetus) Epiktétos
Ench. = Enchiridion (Rukoväť)
Dissert. = Dissertationes ab Arriano Digestae (Rozpravy)
Fr. = Fragmenta (Zlomky)

Cicer. (Cicero)
Acad. = Academica (Akademika)
Finib. = De Finibus Bonorum et Malorum
(O najvyššom dobre a zle)
Orat. = Orator ad M. Brutum (Rečník)
De Orat. = De Oratore (O rečníkovi)
Tusc. Disp. = Tusculanae Disputationes
(Tuskulské rozhovory)

Galen (Galenus) Galénos
Hist. phil. = De historia philosophiae [Sp.]
(Dejiny filosofie)
Hdt. (Herodotus) Hérodotos
Hippoc. (Hippocrates) Hippokratés
VM = De prisca medicina (O starom lekárstve)

Demetr. (Demetrius) Démétrios
De elocut. = De elocutione (O štýle)
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Parm. = Parmenides (Parmenidés)
Phd. = Phaedo (Faidón)
Phdr. = Phaedrus (Faidros)
Phil. = Philebus (Filébos)
Pol. = Politicus (Politik)
Prot. = Protagoras (Prótagoras)
Resp. = Respublica (Ústava - Štát)
Symp. = Symposium (Symposion - Hostina)
Theaet. = Theaetetus (Theaitétos)
Theag. = Theages (Theagés)
Tim. = Timaeus (Timaios)

Hippol. (Hippolytus) Hippolytos
Refut. omn. haer. = Refutatio omnium haeresium (Vyvrátenie všetkých heréz)
Hom. (Homerus) Homér
Od. = Odyssea (Odyssea)
Il. = Ilias (Ilias)
Isocrat. (Isocrates) Isokratés
Bus. = Busiris (Búseiris)
Paneg. = Panegyricus (Panégyrikos)
Iulian. (Flavius Claudius Julianus Augustus) Julián
Orat. = Orationes (Reči)

Plutarch. (Plutarchus) Plútarchos
De cohib. = De cohibenda ira (O ovládaní
hnevu)

Liban. (Libanius) Libanios
Apol. = Apologia Socratis (Obrana Sókrata)

Procl. (Proclus) Proklos
In Plat. Alcib. = In Platonis Alcibiadem I.
commentaria (Komentár k Platónovmu Alkibiadovi I.)

Lucian. (Lucianus) Lúkianos
Demon. = Demonax (O Démonaktovi)
Maxim. Tyr. (Cassius Maximus Tyrius) Maxim z Tyra
Orat. = Orationes (Reči)

Sext. Emp. (Sextus Empiricus) Sextos Empeirikos
Adv. math. = Adversus Matemathicus
(Proti matematikom)

Philodem. (Philodemus) Filodémos
De piet. = De pietate (O zbožnosti)

Simplic. (Simplicius) Simplikios
In Cat. = In Aristotelis Categorias commentarium (Komentár k Aristotelovým Kategóriám)

Pind. (Pindarus) Pindaros
Isthm. = Isthmia (Isthmijský spev)
Plat. (Platon) Platón
Alc. I. = Alcibiades I. [Sp.] (Alkibiadés I.)
Alc. II. = Alcibiades II. [Sp.] (Alkibiadés II.)
Apol. = Apologia Socratis (Obrana Sókrata)
Charm. = Charmides (Charmidés)
Clit. = Clitopho [Sp.] (Kleitofón)
Crit. = Crito (Kritón)
Epist. = Epistulae (Listy)
Erx. = Eryxias [Sp.] (Eryxias)
Euthyd. = Euthydemus (Euthydémos)
Euthyph. = Euthyphron (Euthyfrón)
Grg. = Gorgias (Gorgias)
Hipp. Ma. = Hippias major (Hippias Väčší)
Hipp. Mi. = Hippias minor (Hippias Menší)
Lach. = Laches (Lachés)
Lys. = Lysis (Lysis)
Menex. = Menexenus (Menexénos)
Men. = Meno (Menón)

Socratic. Epist. = Socraticorum Epistulae
[Sp.] (Listy sókratovcov)
Suid. = Suidae lexicon (lexikón Súda)
Thuc. (Thucydides) Thúkydidés
Hist. = Historiae (Dejiny)
Xenoph. (Xenophon) Xenofón
Anab. = Anabasis (Anabáza – O Kýrovej
ceste hore)
Apol. = Apologia Socratis (Obrana Sókrata)
Cyn. = Cynegeticus (O love so psami)
Cyrop. = Institutio Cyri (Cyropaedia) (Kýrova výchova)
Mem. = Memorabilia (Spomienky na Sókrata)
Oecon. = Oeconomicus (O hospodárení –
O prosperujúcej domácnosti)
Symp. = Symposium (Symposion – Hostina)
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Orientačné témy seminárov
Lívia Flachbartová

1. SÓKRATÉS A SOKRATIKA

Úvod do problematiky. Historický Sókratés a Sókratés ako literárna postava. Sókratés
a sókratovci.
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2. SÓKRATÉS V ARISTOFANOVÝCH OBLAKOCH
Komický obraz Sókrata. Stopy historického Sókrata v Oblakoch.
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3. PROCES SO SÓKRATOM

Historické okolnosti obžaloby a odsúdenia Sókrata. Politické a náboženské pozadie
procesu. Sókratova obhajoba: porovnanie Platónovej a Xenofóntovej Apológie.
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4. SÓKRATIKOI LOGOI

„Sókratovské rozpravy“ ako literárny žáner. Aristotelovo vymedzenie žánra. Sókratovský dialóg ako spôsob skúmania.
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5. SÓKRATÉS A SOFISTI

Intelektuálne ovzdušie v 5. st. pr. Kr. Sofistické a sókratovské skúmania. Rétorika
a dialektika.

Pramenná literatúra:
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6. SÓKRATÉS V RANÝCH PLATÓNOVÝCH DIALÓGOCH

Otázka „Čo je to ...?“ (ti esti;) a elenktické skúmanie. Sókratovská irónia. Analógia techné
a areté. Sókratovské nevedenie a apória.
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NUSSBAUMOVÁ, Martha C. (2003): Křehkost dobra. Prel. D. Korte, M. Ritter. Praha, OIKOYMENH.
VASILIOU, I. (2002): „Socrates’ Reverse Irony“. In: The Classical Quarterly Vol. 52, No. 1, s.
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7. XENOFÓNTOV SÓKRATÉS

Obraz Sókrata v Xenofóntových Spomienkach. Zdržanlivosť (enkrateia) ako základ etiky
Xenofóntovho Sókrata. Sókratove etické zdatnosti: sofia, sófrosyné a karteria. Úloha cvičenia
(askésis).

Pramenná literatúra:
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Brill, s. 455 – 475.
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Leiden / Boston: Brill.
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8. ANTISTHENÉS Z ATÉN

Antisthenés ako najvernejší sókratovec. Sofistické pozadie. Obraz proto-kynika. Antisthenove etické tézy.

Pramenná literatúra:
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9.

ARISTIPPOS Z KYRÉNY

Kyrenaici ako malá sókratovská škola. Dvojitý obraz Aristippa v antickej doxografii.
Hédoné a eudaimonia.
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10. ĎALŠÍ „MALÍ“ SÓKRATOVCI

Eukleidés z Megary a megarská škola. Aischinés zo Sfettu. Faidón z Elidy.
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11. KYNIZMUS

Kynizmus ako najpopulárnejšie sókratovské hnutie v antike. Diogenés zo Sinópy: kritika konvenčnej morálny a kynický spôsob života. Askésis. Parrhésia.
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12. NESKORŠIE OBRAZY SÓKRATA

Sókratés v helenistickej filosofii (vplyv Sókrata na stoicizmus; skeptická reflexia Sókrata; epikúrovské odmietnutie Sókratovho odkazu). Sókratés v antických doxografiách.
Sókratés v neskorej antike.
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