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Abstrakt 

Práce se zabývá otázkou řeči v Platónově dialogu Kratylos, z pohledu filosofické 

tematizace závaznosti řeči ve vztahu člověka a světa, jak se postupně objevuje 

v jednotlivých rozvíjených myšlenkách textu. Zabývám se odlišnými přístupy k jazyku 

obou Sókratových spoluřečníků, Hermogena i Kratyla. Ty se oba ukazují jako z různých 

důvodů problematické. Hermogenés sice vidí jazyk jako dílo lidské shody a dohody, ale 

jako kdyby pro něj proto byla něčím nahodilým a malicherným, co když není dáno nějakou 

přirozenou nutností, může být vlastně jakkoli. Závaznost řeči jako by se ukazovala právě 

v tom, jak se Sókratés snaží přivést Hermogena k tomu, aby význam slov a stejně tak 

shody a dohody nepodceňoval. Jména totiž říkají, za co jmenované věci považujeme. Tím, 

že jsou nejmenší částí řeči, která nese smysl, mohou rozhodnout o její pravdivosti či 

nepravdivosti. Prostřednictvím řeči se vztahujeme ke jsoucnu a zjednáváme si určitou 

stabilitu, která nám umožňuje věci poznávat a toto poznání pak sdílet, což se rozhodně 

neděje nahodile ani libovolně. Je však třeba mít na mysli právě to, že jména ukazují 

přesvědčení lidí, kteří je věcem dali, a nikoli něco jako pravou povahu oněch věcí, jak by 

se domníval Kratylos, pročež se na ně, co se poznání věcí týče, nemůžeme zcela spoléhat 

Klíčová slova: Platón, Kratylos, řeč, jazyk, slovo, pojmenování 
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Abstract 

The thesis deals with the question of the speech in Plato's dialogue Cratylus, from the 

perspective of philosophical thematization of the commitment of speech in the relationship 

between man and the world, as it gradually appears in individual ideas of the text. I deal 

with different approaches to the language of both Socrates' partners in the conversation, 

Hermogenes and Cratylus. They both prove problematic for various reasons. Hermogens 

see language as the work of human consensus and agreement, but it seems as he 

underestimate the importance of it and see it as something haphazard or arbitrary. The 

commitment of speech seemed to be precisely what Socrates were trying to bring 

Hermogens to. Names say what we consider the things to be. By being the smallest part of 

speech that makes sense, they can decide on its truth or falsity. Through speech, we relate 

to the being and we obtain a certain stability that enables us to know things and share that 

knowledge, which is definitely not happening arbitrarily. However, it should be borne in 

mind that the names show the convictions of the people who gave them to the things, and 

not something like the true nature of those things, as Cratylus would have believed, so that 

we cannot rely entirely on them for knowing things. 

 

Key words: Plato, Cratylus, speech, language, word, name 
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ÚVOD 

V této práci se zaměřím na Platónův dialog Kratylos, který se zabývá vztahem věcí 

a pojmenování a v širší rovině i vztahem řeči a poznání. Zde v úvodu bych chtěla ukázat, 

že byť se jedná o text starý přes dva tisíce let, jeho téma je stále aktuální a dotýká se jak 

odborné reflexe vědy, tak i současných společenských debat. 

Souvislosti mezi jazykem a tím, jak jeho mluvčí smýšlejí o světě, si uvědomují různé 

společenské vědy od antropologie přes např. kulturní historii, jak můžeme vidět u jednoho 

z jejích představitelů Roberta Dartona, který tvrdí, že „o světě smýšlíme stejným způsobem, 

jakým o něm hovoříme, a sice ustavováním metaforických vztahů.“
1
 „Tím, že věci 

pojmenováváme, je dosazujeme do jazykových kategorií, které nám pomáhají pořádat svět. 

[…] Pojmenovat znamená vědět – zasadit něco do systematického řádu klasifikace. Jenže 

věci nepřicházejí z toho, co označujeme „přírodou“, setříděné a označené“.
2
 

A právě z toho pak vychází otázka, zda to, co o věcech víme a jak nás o nich poučují 

např. vědci, zachycuje samu přirozenost oněch věcí, či je to pouhý sociální konstrukt. 

Tento problém se však zdaleka netýká pouze odborných kruhů, ale odráží se i ve 

společenské debatě týkající se například témat, kterými se zabývají sociální vědy. 

Myšlenka, že to, co považujeme za mužské či ženské, je sociální konstrukt u mnohých lidí 

vyvolává velmi silný odpor, který však nelze vysvětlit pouze tím, že zastávají opačnou 

teoretickou pozici. Přijetí této myšlenky by totiž pro ně znamenalo poměrně radikální 

znovupromyšlení a přehodnocení vlastního chápání sebe sama i pohledu na svět. 

Myslím, že v tom se ukazuje problematičnost předchozí otázky, která problém chápe 

jako problém teoretického přístupu a staví nás před volbu buď, anebo, tj. přirozenost nebo 

pouhý konstrukt. Dialog Kratylos bych pak četla právě jako snahu vyhnout se oběma těmto 

krajním pozicím, přičemž se zaměřím na závaznost jazyka a na to, co pro nás jazyk 

představuje. 

  

                                                 
1
 Darnton, R. (1986). The Symbolic Element in History. The Journal of Modern History, 58(1), 218-234. 

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1881570, s. 222 

2
 Tamt. s. 223. 
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DIALOG KRATYLOS 

1.1 PRVNÍ ČÁST: ROZHOVOR S HERMOGENEM 

Dialog začíná tím, že se Sókratés dostane ke sporu Kratyla a Hermogena o to, zda je 

nějaká přirozená správnost jmen. 

Sókratés k nauce o jménech poznamenává přísloví, že „krásné věci jsou nesnadné“ – 

zvlášť když jde o jejich poznání a učení o jménech není jistě malá věc. Tuto zmínku 

bychom mohli vidět i jako takové vyhlášení toho, co nás jako čtenáře a interprety tohoto 

dialogu čeká. Rozebírá se tu dosti složitá problematika toho, jak se vztahujeme ke 

jsoucímu prostřednictvím řeči, přičemž snaha tuto složitost redukovat a odbýt takto 

závažnou otázku jednoduchou odpovědí není na místě.  

Sókratés pak zmiňuje Prodika, který říká, že za padesát drachem tomu někoho naučí, 

Sókratés však byl jen na přednášce za drachmu, takže proto neví, jak se to má, ale rád bude 

s Hermogenem hledat. Tato pasáž je také výmluvná, jako by právě vhodným způsobem, 

jak s takovouto otázkou naložit, bylo právě hledání a zkoumání s nějakým vlastním 

nasazením. Nestačí si prostě vyslechnout, jak to je, a dál jednat jako podle návodu. 

Co si Hermogenés myslí o problému správnosti jmen se dozvíme již zkraje dialogu 

v 384c-e  

„Věru, Sokrate, já jsem o tom už mnohokrát rozmlouval i s tímto zde i s mnoha 

jinými, ale nemohu se přesvědčit, že správnost (ὀρθότης) jména je něco jiného než smlouva 

a dohoda (συνθήκη καὶ ὁμολογία). Mně se totiž zdá, že jakékoli jméno čemu kdo dá, to že je 

správné jméno; a jestliže zase je změní v jiné a onoho již neužívá, že to druhé jméno není 

o nic méně správné nežli to dřívější, jako my měníváme jména svým sluhům (οἰκέταις) a to 

změněné jméno není o nic méně správné nežli jméno dříve užívané. Neboť žádná jednotlivá 

věc nemá žádné jméno od přirozenosti, nýbrž z obyčeje a zvyku těch, kteří si mu zvykli 

a užívají ho.“
3
 

καὶ μὴν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, πολλάκις δὴ καὶ τούτῳ διαλεχθεὶς καὶ ἄλλοις πολλοῖς, 

οὐ δύναμαι πεισθῆναι ὡς ἄλλη τις ὀρθότης ὀνόματος ἢ συνθήκη καὶ ὁμολογία. ἐμοὶ γὰρ 

δοκεῖ ὅτι ἄν τίς τῳ θῆται ὄνομα, τοῦτο εἶναι τὸ ὀρθόν: καὶ ἂν αὖθίς γε ἕτερον μεταθῆται, 

ἐκεῖνο δὲ μηκέτι καλῇ, οὐδὲν ἧττον τὸ ὕστερον ὀρθῶς ἔχειν τοῦ προτέρου, ὥσπερ τοῖς 

                                                 
3
 Platón. (2017): Kratylos. Překlad F. Novotný. Praha: OIKOYMENH. s. 17., pozn. i dále v textu budu 

citovat Kratyla z tohoto zdroje, odkazovat budu ale už jen na paginaci podle Stephanova vydání. 



11 

οἰκέταις ἡμεῖς μετατιθέμεθα οὐδὲν ἧττον τοῦτ᾽ εἶναι ὀρθὸν τὸ μετατεθὲν τοῦ πρότερον 

κειμένου: οὐ γὰρ φύσει ἑκάστῳ πεφυκέναι ὄνομα οὐδὲν οὐδενί, ἀλλὰ νόμῳ καὶ ἔθει τῶν 

ἐθισάντων τε καὶ καλούντων
4
.  

Už zde by bylo možné vidět určité napětí mezi smlouvou a dohodou na jedné straně 

a mocí měnit jména, jak se komu zlíbí, na straně druhé.  

Poté, co Hermogenés popíše svou představu správnosti jmen jako něčeho, co je dáno 

shodou a dohodou, přičemž má zároveň za to, že čemu kdo dá jméno, to je správné, ptá se 

ho Sókratés, zda má věc takové jméno, jakým ji kdo nazve, a zda to platí jak pro obec 

(démos), tak pro jednotlivce (idiotés). Hermogenés s tím souhlasí. Na to se Sókratés otáže, 

zda, kdyby někdo říkal tomu, čemu se obecně (démosiai) říká kůň, člověk a naopak, by to 

pak byl obecně (démosiai) kůň a soukromě (idiai) člověk, a Hermogenés souhlasí i s tímto. 

Jako by se tu Sókratés snažil upozornit Hermogena na to, že to soukromé užívání jména tu 

jakoby narušuje tu dohodu. To však Hermogenés ještě nevidí jako problém, proto Sókratés 

pokračuje dál. 

1.1.1 PRAVDIVOST A NEPRAVDIVOST 

1.1.1.1 Nepravdivá řeč 

Ptá se Hermogena, zda používá názvů mluviti pravdu a mluviti nepravdu. 

Hermogenés souhlasí a Sókratés pokračuje:  

„Tedy by asi byla jedna řeč pravdivá a druhá nepravdivá?“  

οὐκοῦν εἴη ἂν λόγος ἀληθής, ὁ δὲ ψευδής;  

Zde stojí za povšimnutí právě souvislost s poslední pasáží dialogu. I nepravdivá řeč 

je zde totiž logos, tedy něco smysluplného, nikoli jen prázdný zvuk, jak se snaží tvrdit 

postava Kratyla v 429e-430a.  

1.1.1.2 Lze říkat věci, které nejsou 

Dále se Sókratés s Hermogenem dostanou k tomu, že pravdivá řeč říká věci (věci 

jsou tady ta onta, jsoucí), jak jsou, a nepravdivá, jak nejsou (385b): ἆρ᾽ οὖν οὗτος ὃς ἂν τὰ 

ὄντα λέγῃ ὡς ἔστιν, ἀληθής: ὃς δ᾽ ἂν ὡς οὐκ ἔστιν, ψευδής; 

                                                 
4
 Platón (1903): Cratylus. In: Platonis Opera. Ed. John Burnet. Oxford: Oxford University. [online] Dostupné 

z: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0171%3Atext%3DCrat.%3 

Asection%3D384c, [cit. 06.05.2019].], tento zdroj budu využívat pro citace z Kratyla v celém textu, 

odkazovat budu ale už jen na paginaci podle Stephanova vydání. 
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 Od toho se přejde k tomu, že je možné říkat „řečí věci, které jsou, i které nejsou“ 

ἔστιν ἄρα τοῦτο, λόγῳ λέγειν τὰ ὄντα τε καὶ μή; To vypadá jako chyták, protože copak je 

možné říct něco, co není? Také je v tom posun oproti předchozí větě, kde řeč, říká, jak 

jsoucí je, případně není. Hermogenés ale do problému, lze-li říkat to, co není, vůbec 

nespadne, protože si ho prostě nevšimne. Jinak tomu je u Kratyla, který tento problém 

vnímá a vede ho to k tvrzení, že nepravdivá řeč ani není možná jako ve 429b–430a. 

1.1.1.3 Část 385c: Pravdivost řeči a slov 

Tato pasáž by se dala shrnout následujícím způsobem: Hermogenés Sókratovi 

odsouhlasí, že aby byla řeč pravdivá, musí být pravdivé všechny její části, z nichž 

nejmenší je slovo – tedy i slovo může být pravdivé nebo nepravdivé. Nepravdivé pak je 

coby část nepravdivé řeči. V českém překladu vypadá takto: 

„Sókr. A pravdivá řeč – zdalipak je pravdivá jen jako celek, avšak její části jsou 

nepravdivé?  

Herm. Nikoli, nýbrž i části jsou pravdivé. 

Sókr. Zdalipak jsou jen veliké části pravdivé a malé ne, či všechny? 

Herm. Všechny, já myslím. 

Sókr. Můžeš pak říci jinou menší část řeči nežli slovo? 

Herm. Nikoli, toto je nejmenší. 

Sókr. I o tomto tedy platí, co o pravdivé řeči? 

Herm. Ano. 

Sókr. Je pravdivé, jak tvrdíš. 

Herm. Ano. 

Sókr. A část řeči nepravdivé – není-li nepravdivá? 

Herm. Ano. 

Sókr. Jest tedy možno říkati jméno nepravdivé i pravdivé, je-li to možno s řečí? 

Herm. Ano, jak by ne?“ 

Na této pasáži jsou pro nás nezvyklé dvě věci. Jednak že je zde pravdivost či 

nepravdivost připisována už slovům, a ne větám, jak jsme nejspíš pod vlivem tradice 

zvyklí, a dále způsob, jakým se tu k tomu dospívá. Nejprve se zaměřím na první ze 

zmíněných problémů.  
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1.1.1.4 Problém pravdivosti slov 

Myslím, že problém, který můžeme spatřovat v připisování pravdy či nepravdy 

slovům, spočívá v tom, že samostatné slovo jen tak bez ničeho nic netvrdí, takže těžko se 

pak vyslovovat k jeho pravdivosti či nepravdivosti. Tady se ale řeší to, jaký význam může 

mít slovo pro větu. Obdobně je tomu ve výše zmíněné paralelní pasáži 429e, kde Sókratés 

rozmlouvá s Kratylem o možnosti říci nesprávné či nepravdivé jméno. To se tam také 

nevyskytuje osamoceně, ale je to zas v nějakém dalším kontextu (uvádí se tu příklad, kdy 

někdo v cizině uvítá Kratyla a omylem ho osloví jménem, které mu nepatří). Zdá se tedy, 

že i když je toto připisování pravdivosti slovům pro nás nezvyklé, nemusí být ještě chybné, 

a domnívám se, že má v tomto textu své opodstatnění, jak se pokusím ukázat dále.  

1.1.1.5 Vztah části a celku 

Teď se ještě vrátím k výše zmíněnému problému, jakým způsobem se dospěje 

k tomu, že pravdivost a nepravdivost se vztahuje už na slova. Problém spočívá v tom, že se 

zdá, jako by slovo mělo být pravdivé, protože je částí pravdivé věty, a vypadá to, jako by 

se nám tu sugerovalo, že části nějakého celku musí mít stejné vlastnosti jako tento celek. 

Nemyslím si však, že se tu jedná o tento případ. Pokud by totiž měly části přebírat 

vlastnosti celku, platilo by analogicky, že stejně jako jsou všechny části pravdivé řeči 

pravdivé, tak jsou také všechny části nepravdivé řeči nepravdivé. Podoba toho, jak dialog 

v této pasáži probíhá, nás opravdu k této myšlence přivádí, podíváme-li se však pozorněji 

na to, co se tam říká, zjistíme, že to tak být nemusí. Aby byla věta pravdivá, musí být 

pravdivá všechna slova, nestačí většina, ani největší z nich apod., ale opravdu všechna, jak 

se shodnou Hermogenés se Sókratem. O nepravdivé řeči se ale neříká totéž, jen že je 

nepravdivá její část.  Napovídá tomu už to, co bylo řečeno výše, že k tomu, aby byla řeč 

pravdivá, musí být pravdivé všechny její části. Jestliže tedy nějaká část pravdivá není 

(a není tu třetí možnost nějaké polopravdy či tak něčeho), pak je řeč nepravdivá. 

O co tedy v části 385c jde? Mám za to, že důvod, proč se tu mluví o pravdivých 

a nepravdivých slovech, souvisí s tím, co bylo řečeno výše k pasáži 385b, že i nepravdivá 

řeč je smysluplná. A nejmenší část, která má smysl, je slovo. Už slovo či jméno tedy může 

rozhodnout o pravdě či nepravdě řeči, které je částí. Jestliže chceme rozlišovat mezi 

pravdou a nepravdou, tak není jedno, jak co nazýváme, protože záleží už na slovech.  

Obdobně vyznívá i paralelní pasáž 431b, kde se uplatňuje opačný postup 

a z možnosti nepravdivých slov se vyvozuje možnost nepravdivé řeči: 
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„Jestliže pak tomu tak je a je možno nesprávně rozdělovati jména a nepřidělovat 

každé věci jména jí příslušející, nýbrž někdy jména nepříslušející, bylo by možno dělati 

totéž i se slovesy. Jestliže pak je možno užívat takto sloves a jmen, nutně to platí i o větách; 

neboť věty jsou patrně, jak myslím, složení jmen a sloves.“  

Jedná se tu tedy o problém utváření smyslu řeči, v němž hrají slova, jakožto nejmenší 

části nesoucí význam, důležitou roli.  

Ukazuje se však, že to, co platí pro slova, neplatí pro hlásky. Téma části a celku se 

objevuje nejenom tady, kde je celkem řeč/věta (logos) a částmi jsou slova/jména 

(onomates), ale i v rozhovoru s Kratylem v 434b–435c, kde se se řeší vztah ceku, kterým je 

jméno, a částí, jimiž jsou hlásky. Ten vztah částí a celku je v obou případech odlišný. 

Důvodem, proč to tak je, je právě to, že slova jsou nositeli významu a mají tak vliv na 

správnost a pravdivost věty. Stejný princip vztahu části k celku však na úrovni hlásek 

neplatí. Přesto, že se jejich významuplnost ve smyslu schopnosti vyjadřovat vlastnosti také 

zvažuje, nakonec se dospívá k tomu, že není třeba, aby všechny hlásky podobaly 

jmenované věci, protože slovo tuto věc může projevovat i díky zvyku a dohodě. 

1.1.1.6 Obec a jednotlivec 

Poté, co Hermogenés řekl, že rozlišuje pravdivou a nepravdivou řeč, odkud se dostali 

se Sókratem až k pravdivosti či nepravdivosti slov, se ho Sókratés ptá, jestli má věc tolik 

jmen, kolika ji kdo označí a tehdy, kdy ji tak označí, Hermogenés v 385d–e říká:  

„Vskutku já nevím, Sokrate, jinou správnost jména nežli tuto, že já mohu každou věc 

nazývat jedním jménem, které jsem jí dal já, a ty jiným, které jsi dal zase ty. Jak vidím, 

dávají takto i obce v jednotlivých případech týmž věcem zvláštní jména, a to Helléni proti 

ostatním Hellénům i Helléni proti barbarům.“ 

οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματος ἄλλην ὀρθότητα ἢ ταύτην, ἐμοὶ μὲν 

ἕτερον εἶναι καλεῖν ἑκάστῳ ὄνομα, ὃ ἐγὼ ἐθέμην, σοὶ δὲ ἕτερον, ὃ αὖ σύ. οὕτω δὲ καὶ 

[385ε] ταῖς πόλεσιν ὁρῶ ἰδίᾳ ἑκάσταις ἐνίοις ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς κείμενα ὀνόματα, καὶ Ἕλλησι 

παρὰ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, καὶ Ἕλλησι παρὰ βαρβάρους. 

Hermogenés tu jakoby dělá paralelu mezi tím, co dělají obce, a tím, co by mohli 

dělat jednotlivci, čímž se z toho ztrácí ten rozdíl, že v obci to znamená nějakou shodu. 

Přitom život v obci jako ve společnosti dalších lidí, který je právě umožněn různými 

shodami či následováním zvyklostí, je pro nás jako pro lidi něco zásadního.  
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Stále více to vypadá, že to, na co Sókratés u Hermogena naráží, není to, že by věci 

měly mít svá jména na základě zvyku a dohody, ale to, že v Hermogenově podání se z toho 

stává jenom zvyk a shoda, jakoby podceňoval význam, jaký pro nás mají, takže snadno 

sklouzává k tomu, že kdokoli může cokoli nazývat tak, jak chce. Navíc je důležité právě to 

můžeš nazvat – sice to je možné, ale pokud se to děje, pak velmi zřídka a zpravidla 

z nějakého dobrého důvodu. 

Myslím, že jednotlivé pasáže, konkrétně ta, kde se Sókratés ptá Hermogena, zda 

rozlišuje, když věc nazývá obec, nebo jednotlivec (385a), ta, kde se ho ptá, zda rozlišuje 

pravdivou a nepravdivou řeč (385b–d), a teď ta následující, která se týká způsobu bytí věcí 

(385e–386e), jako by upozorňovaly Hermogena na to, že na jménech záleží a že k nim 

nemá přistupovat lehkovážně. 

1.1.2 JAK JE TO S BYTÍM VĚCÍ 

1.1.2.1 Jsou věci pro každého zvlášť? 

Další pokus, jakým se Sókratés snaží ukázat Hermogenovi význam jmen, souvisí 

s tím, jak se vůbec vztahujeme k věcem. Ve 385e–386a se Sókratés Hermogena ptá: 

„Nuže podívejme se, Hermogene, zdali se to podle tvého názoru tak má i s věcmi 

samými, že každá z nich má jsoucnost závislou na jednotlivých osobách, jako řekl 

Prótagoras, že „všech věcí měrou“ je člověk – že tedy jakými se mně věci jeví, takové mně 

i jsou, a jakými se jeví tobě, takové jsou tobě –, či se ti zdá, že mají samy o sobě jakousi 

stálost své jsoucnosti?“ 

φέρε δὴ ἴδωμεν, ὦ Ἑρμόγενες, πότερον καὶ τὰ ὄντα οὕτως ἔχειν σοι φαίνεται, ἰδίᾳ 

αὐτῶν ἡ οὐσία εἶναι ἑκάστῳ, ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγεν λέγων ‘πάντων χρημάτων ’ 

μέτρον’ εἶναι ἄνθρωπον—ὡς ἄρα οἷα μὲν ἂν ἐμοὶ φαίνηται τὰ πράγματα εἶναι, τοιαῦτα μὲν 

ἔστιν ἐμοί: οἷα δ᾽ ἂν σοί, τοιαῦτα δὲ σοί—ἢ ἔχειν δοκεῖ σοι αὐτὰ αὑτῶν τινα βεβαιότητα 

τῆς οὐσίας; 

Na co přesně tato Sókratova otázka směřuje, se ale lépe ukazuje v řeckém textu: Větu 

„že každá z nich má jsoucnost závislou na jednotlivých osobách“, bychom četli spíše 

doslovněji tak, že jejich jsoucnost je pro každého nebo každému soukromě, tedy jakoby 

zvlášť, jednotlivě. Jako zvlášť či jednotlivě můžeme přeložit idiai, které se objevilo už 

v počáteční části rozhovoru, kde se Sókratés Hermogena ptal, jestli když nazve to, co 

obecně nazýváme koněm, člověk a naopak, tak to bude soukromě kůň a obecně člověk:  
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(385a) τί οὖν; ἐὰν ἐγὼ καλῶ ὁτιοῦν τῶν ὄντων, οἷον ὃ νῦν καλοῦμεν ἄνθρωπον, ἐὰν 

ἐγὼ τοῦτο ἵππον προσαγορεύω, ὃ δὲ νῦν ἵππον, ἄνθρωπον, ἔσται δημοσίᾳ μὲν ὄνομα 

ἄνθρωπος τῷ αὐτῷ, ἰδίᾳ δὲ ἵππος; καὶ ἰδίᾳ μὲν αὖ ἄνθρωπος, δημοσίᾳ δὲ ἵππος; οὕτω 

λέγεις; 

Nemyslím si, že by se tu to opakující se idiai vyskytovalo jen tak mimoděk, ale že 

spolu tyto dvě pasáže souvisejí a zde je jen dále rozvíjeno to, čeho se Sókratés 

s Hermogenem dotkli už dříve. 

Jako by se tu upozorňovalo na to, že souvislost mezi jménem a tím, co věc je, je 

silnější, než si uvědomujeme, když přemýšlíme o slovech. Slovo kaleó, nazývám, má totiž 

krom volám, zvu, nazývám, jmenuji také básnický význam pokládám za. Myslím, že 

podobné smýšlení o pojmenování nám není cizí ani dnes a netýká se zdaleka jen básnické 

řeči. To, že nějakou věc nazýváme tak a tak běžně znamená, že ji za takovou a takovou 

považujeme, říkáme, co ta věc je.  

Ve 385e–386a se Sókratés tedy ptá, zda jsou věci jen tím způsobem, že jsou vždy pro 

(někoho), resp. pro každého zvlášť, či zda jsou i nějak samy o sobě. 

1.1.2.2 Problém Prótagorovy myšlenky 

Problém Prótagorovy myšlenky jako by ukazoval už způsob, jakým je tu uvozena, 

což je však lépe vidět v řečtině. První větu (385e), kterou v překladu Františka Novotného 

čteme jako „zdali se to podle tvého názoru tak má i s věcmi samými“ by bylo možné 

doslovněji přeložit jako „zda se ti to jsoucí jeví, že se tak má“ – tím, že je tato otázka 

v českém překladu formulována jako otázka na Hermogenův názor, se tu vytrácí 

opakování toho jevení (fainetai), které tu vytváří zajímavou hříčku. Sókratés tu totiž 

interpretuje Prótagorovu myšlenku, že věcí všech měrou je člověk, tak, že jaké se mi věci 

jeví, takové mi i jsou, a jaké se jeví tobě, takové jsou tobě, a rámuje ji otázkou na 

Hermogena: - Jeví se ti, že se to tak má? To Hermogenés odmítne.  

Tento prótagorovský
5
 pohled na svět je totiž pro nás jen těžko přijatelný. Důvody 

proč tomu tak je, rozebírá Sókratés hned vzápětí, když se podivuje nad Hermogenovým 

doznáním, že se dostal až k Prótagorově myšlence (byť ji nakonec odmítl). Sókratés 

předvádí, jaké důsledky ta myšlenka má, a ptá se Hermogena , zda se nechal zanést až 

                                                 
5
 Budu-li kdekoli v této práci mluvit o Prótagorově myšlence či něčem podobném, bude se to týkat vždy jen 

interpretace, kterou v tomto Platónově díle pronáší Sókratés. Nějak nejasně tuším, že Prótagorás to asi takhle 

úplně nemyslel, ale je to jen moje pustá spekulace. Nicméně bych mu nerada nějak křivdila. 
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k mínění, že žádný člověk není špatný. Na to Hermogenés odpovídá (386b): „To ne, ví 

bůh, naopak již často jsem to zakusil, takže myslím, že někteří lidé jsou zcela špatní, a to 

velmi četní.“ To, jak se mi zdá, odkazuje na rovinu nějakého našeho vlastního zakoušení, 

pro kterou je toto hledisko neudržitelné.  

Tak jako Hermogenés považuje mnohé lidi za špatné, pokládá i některé za dobré 

a souhlasí s tím, že špatní lidé jsou zcela nerozumní, zato dobří rozumní – to by však 

nebylo možné, kdyby platilo to, co řekl Prótagorás:  

(386c): „Jestliže tedy Prótagoras měl pravdu a to je smysl pravdy, že jakými se věci 

každému zdají, takové také jsou, je možno, aby jedni z nás byli rozumní, a druzí 

nerozumní? - Herm. To přece ne“ 

Σωκράτης: οἷόν τε οὖν [ἐστιν], εἰ Πρωταγόρας ἀληθῆ ἔλεγεν καὶ ἔστιν αὕτη ἡ 

ἀλήθεια, τὸ οἷα ἂν δοκῇ ἑκάστῳ τοιαῦτα καὶ εἶναι, τοὺς μὲν ἡμῶν φρονίμους  εἶναι, τοὺς 

δὲ ἄφρονας; - Ἑρμογένης: οὐ δῆτα. 

Zde můžeme vidět určitý posun od toho předchozího rozvedení Prótagorovy 

myšlenky v 386a: „jakými se mně věci jeví, takové mně i jsou, a jakými se jeví tobě, takové 

jsou tobě“, kdežto tady v 386c „jakými se věci každému zdají, takové také jsou“. 

Ten posun, který spatřujeme, jako by se týkal hlediska. To, co působilo, že se týká 

vlastního pohledu člověka na věci, se tu najednou překlápí na něco, co se týká těch 

samotných věcí. Ten rozdíl z toho ale mizí, když si uvědomíme, že je to zasazeno do 

otázky na Hermogenův názor. Jako by byl problém v tom, že ono (386a) „jakými se mně 

věci jeví, takové mně i jsou, a jakými se jeví tobě, takové jsou tobě“ není běžné lidské 

nahlížení, ale jakoby nějaké nadzemské hledisko – jako názor nestranného pozorovatele, 

kterým však nejsme a ani nemůžeme být. Jako by se tu ukazovalo, že se stejně nějak 

vztahujeme k věcem jako k obecně srozumitelným, zkrátka předpokládáme nějakou shodu 

v tom, jak věci jsou, a tím pak poměřujeme ostatní lidi (kdybych měla navázat na ten 

Prótagorův výrok). 

1.1.2.3 Říkal Prótagorás pravdu? 

Vrátíme-li se zase k pasáži 386c, možná nás zarazí, že je uvozena tak, jako kdyby se 

ten Prótagorův výrok týkal toho, co je pravda (v českém překladu smyslu pravdy, i když 

takto výslovně to v řečtině není). Tato navázanost na pravdu tam předtím v 385e–386a 

nebyla. Odkud se tedy vzala? Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, musíme se 

podívat zpět na to, co bylo řečeno dříve. V 385e se ptal Sókratés Hermogena, jak se mu 
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zdá, že se to má s věcmi samými a jak je to s jejich jsoucností. Ještě dříve v 385b se 

Sókratés s Hermogenem shodli na tom, že pravdivá řeč říká, jak věci jsou. To „jestliže měl 

Prótagorás pravdu“ bychom mohli chápat tak, že jeho výrok říká něco o tom, jak je to 

s bytím věcí. Jestliže by se Prótagorův výrok týkal toho, jak věci opravdu jsou, a ne jen 

toho, jak na ně nahlížíme, vedlo by to k představě světa natolik rozštěpeného, že by 

ustavování nějakých měřítek rozumnosti či ctnosti ani nedávalo smysl, jak se ukazuje 

v 386c-d: 

„I toto se ti, jak myslím, jistě zdá, že je-li rozumnost a nerozumnost, není zrovna 

možno, aby měl Prótagoras pravdu; vždyť potom by asi vpravdě nemohl být jeden o nic 

rozumnější druhého, bude-li pro každého pravdivé to, co se každému bude zdát.“ 

To, že jsou věci samostatné, otevírá možnost nějakého vztahování se k nim, nějakou 

lidskou snahu zachytit, jak to je. Kdybychom přijali, že jaké se každému věci zdají, takové 

i jsou, museli bychom se smířit s rozkouskovaným světem, kde by nás nic nevedlo k tomu, 

abychom svůj svým způsobem samozřejmě daný názor měnili a snažili se porozumět 

druhým nebo světu. 

Stejně tak se odmítne i názor Euthydéma, že (386d) „všechny věci jsou stejným 

způsobem pro všechny zároveň a stále; vždyť by ani takto nebyli jedni řádní a druzí špatní, 

kdyby stejným způsobem pro všechny a stále byla ctnost i špatnost“, i zde by byly věci 

způsobem pro někoho (resp. pro všechny). Tím jako by ale náš vztah k nim byl zase nějak 

předem daný a vylučovala by se tím rozmanitost různých náhledů i možnost vzájemného 

přesvědčování, učení a hledání. 

Když se tedy vyloučí jak možnost, že věci jsou pro každého zvlášť, tak že jsou 

zároveň pro všechny, zbývá možnost, že jsou samy o sobě (386d–e):  

„Tedy jestliže není pravda, že všechny věci jsou pro všechny stejným způsobem 

zároveň a stále, ani že každá je pro každého zvlášť, tu je zřejmé, že mají svou vlastní 

jakousi pevnou jsoucnost, nezávislou na nás, a že nejsou od nás vláčeny nahoru a dolů 

naším zdáním, nýbrž že jsou samy o sobě, podle své vlastní jsoucnosti a tak, jak je jejich 

přirozenost.“ 

οὐκοῦν εἰ μήτε πᾶσι πάντα ἐστὶν ὁμοίως ἅμα καὶ ἀεί, μήτε ἑκάστῳ ἰδίᾳ ἕκαστον τῶν 

ὄντων ἐστίν, δῆλον δὴ ὅτι αὐτὰ αὑτῶν οὐσίαν ἔχοντά τινα βέβαιόν ἐστι τὰ πράγματα, οὐ 

πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ ὑφ᾽ ἡμῶν ἑλκόμενα ἄνω καὶ κάτω τῷ ἡμετέρῳ φαντάσματι, ἀλλὰ καθ᾽ 

αὑτὰ πρὸς τὴν αὑτῶν οὐσίαν ἔχοντα ᾗπερ πέφυκεν. 
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Budeme-li chápat věci jako samostatné, otevírá se nám možnost hledání nějaké 

vzájemné shody v pohledu, jímž se můžeme snažit tyto věci zachytit. Když tedy budeme 

říkat, že je jméno dáno zvykem a dohodou, rozhodně to neznamená nějakou libovolnost. 

V pojmenování věcí se totiž ukazuje náš vztah k nim a změnu názvu často provází změna 

chápání té které věci. Zkrátka to rozhodně není tak, že bychom měnili jména a nic by to 

neznamenalo (byť tím nechci nijak popírat, že by to nebylo možné a představitelné). 

Pojmenování není malá věc a neděje se nahodile, je v něm naše snaha postihnout, co je věc 

zač. 

1.1.3 PŘIROZENÁ JMÉNA 

1.1.3.1 Způsoby zacházení s věcmi jako jsoucna 

Zde jakoby nastává zlom, jedná se sice o rozpracování výše zmíněných myšlenek, 

děje se to však už v duchu představy přirozené správnosti jmen. Ta bude podrobena 

zkoušení implicitně v etymologické pasáži a explicitně až v poslední části dialogu, kde 

Sókratés rozmlouvá s Kratylem. 

Když se Hermogenés přesvědčil, že věci se neřídí naším zdáním, ale jsou podle své 

přirozenosti, uzná, že mezi jsoucna v nějakém ohledu patří i to, jak s věcmi zacházíme 

(praxeis). A i to by tedy mělo vlastní přirozenost a neřídilo se naším zdáním. To Sókratés 

ilustruje příklady různých řemeslných činností, kde ze zkušenosti víme, že s věcmi 

nemůžeme zacházet, jak se nám zlíbí či jak nás zrovna napadne, protože bychom nic 

nepořídili. Používá se tu obrat zacházet podle správného zdání (doxa orthé), ne podle 

každého zdání. 

Toto je vztaženo i na mluvení a jmenování, coby na způsob zacházení s věcmi: také 

věci je třeba jmenovat podle jejich přirozenosti, abychom něco pořídili a jmenovali. 

Co nás tu může trochu zarazit je, že je to tady bráno ve dvou extrémech: buď 

pořídím, nebo nepořídím, uříznu nebo neuříznu. Nebere se tu v úvahu žádný scénář, kdy 

nakonec sice pořídím, ale výsledek nebude příliš dobrý nebo cesta k němu bude až příliš 

strastiplná. (tj. nakonec uříznu, ale budu se s tím pižlat hodinu). Neméně problematické je, 

že by se takovýmto způsobem mělo dít jmenování. S podobným přístupem se setkáme 

u Kratyla v 429a-b, kde tvrdí, že jména nemohou být lepší a horší, ale jsou-li to jména, 

musejí být správná. 
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1.1.3.2 Jméno jako nástroj 

Tak jako se řeže něčím, tak se i jmenuje něčím (pozn. jen dativ tói) a jméno je tu tak 

považováno za nástroj (organon). A stejně jako se vrtákem vrtá, brdem tká (v řečtině 

doslova brduje), tak jménem se jmenuje. 

Používání jména je pak přirovnáno ke tkaní
6
 (388b): 

„A co děláme, když tkáme? Nerozlišujeme útek a osnovné 

niti, jež spolu splývají?“ 

Σωκράτης: κερκίζοντες δὲ τί δρῶμεν; οὐ τὴν κρόκην καὶ 

τοὺς στήμονας συγκεχυμένους διακρίνομεν; 

Doslova by otázka zněla: „Co děláme brdujíce?“ tedy „Co děláme, když používáme 

brdo? Zdalipak ne to, že rozdělujeme (ale i rozlišujeme) spletené/spojené (může to mít 

pejorativní nádech) osnovní nitě a útek?“  

Toto přirovnání vlastně velmi dobře ilustruje tu předchozí představu o věcech 

a o jazyce. Osnovní nitě a útek jsou odlišné a je třeba je oddělit brdem, když jsou spletené. 

Nemůžeme je ale oddělovat tak, jak se nám zlíbí, a zacházet třeba s osnovní nití jako 

s útkem, protože by se to celé zamotalo. Stejně je to s věcmi, které mají svou vlastní 

jsoucnost a jsou samy o sobě navzájem odlišné, a je třeba je rozlišit podle jejich 

přirozenosti. Nástroj, který k tomu slouží, je jméno (388b–c): 

Sókr. Když je jméno nástroj a my jím jmenujeme, co děláme? […] Zdalipak se 

vespolek o něčem nepoučujeme a nerozlišujeme věci podle jejich skutečného stavu? 

Herm. Ovšemže. 

Sókr. Jméno je tedy nástroj k poučování a k rozebírání jsoucnosti právě tak jako brdo 

k rozebírání tkaniny. 

Σωκράτης: ὀργάνῳ ὄντι τῷ ὀνόματι ὀνομάζοντες τί ποιοῦμεν; […] ἆρ᾽ οὐ 

διδάσκομέν τι ἀλλήλους καὶ τὰ πράγματα διακρίνομεν ᾗ ἔχει; 

Ἑρμογένης: πάνυ γε. 

Σωκράτης: ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τί ἐστιν ὄργανον καὶ διακριτικὸν τῆς οὐσίας ὥσπερ 

κερκὶς ὑφάσματος. 

                                                 
6
 Protože tkaní dnes není zdaleka tak rozšířenou činností jako tenkrát, připojuji tento obrázek, aby si čtenář 

mohl udělat lepší představu, o čem je tu řeč.  
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 Zde stojí za zmínku, že to, co je do češtiny přeloženo jako „[rozlišujeme] věci podle 

jejich skutečného stavu“ by bylo doslovněji „rozlišujeme podle toho, jak se mají“. 

Podobnou formulaci jsme viděli už dříve v 385e, kde se Sókratés Hermogena ptal, zda se 

to podle jeho názoru má i s věcmi samými tak, jak říkal Prótagorás. Na tomto místě to 

nepůsobí, jako důležitý rozdíl, ale dále se bude rozebírat, zda je to s věcmi tak, že plynou 

a mění se, či jsou stálé, a ten stav by mohl evokovat stálost tam, kde ale původně není. 

Sókratés s Hermogenem se tedy shodnou, že jméno je nástroj (nebo prostředek, jak 

by také bylo možné slovo organon přeložit) sloužící k poučování a rozlišování jsoucna. 

Dobře používat brdo znamená používat ho jako tkadlec a dobře používat jméno znamená 

používat ho jako učitel (či spíše poučovatel, není tu didaskalos, ale didaskalikos a překlad 

poučovatel se pak vyskytuje i dále). Představa jmen jako zdroje poučení pak bude 

zproblematizována v rozhovoru s Kratylem (435d–439b), jehož podstatná část je věnována 

právě tomuto tématu. 

1.1.3.3 Kdo je tvůrcem jmen? 

Podobně jako brdo pochází od brdaře (resp. tesaře), tak se hledá i odkud pochází 

jméno. A stejně jako tesařem nebo kovářem není každý, ale jen ten, kdo ovládá příslušné 

umění (techné), nepocházejí jména jen tak od někoho. Když je známe díky zákonu zvyku 

(v řečtině je to jen jedno slovo s oběma těmito významy, nomos), pocházejí nejspíš od 

nějakého zákonodárce (nomothétés). 

Tak se ukazuje, že jména nemůže zdaleka dávat každý, jak si původně Hermogenés 

myslel, ale jen tvůrce jmen (onomatourgos), zákonodárce, kterých je však mezi odbornými 

pracovníky (démiúrgoi) nejméně. 

1.1.3.4 Jak se vytváří jméno? 

Na základě řemeslnických příkladů má pak Hermogenés zvážit, k čemu hledí 

zákonodárce, když dává jména (389a–c):  

„K čemu hledí brdař, když dělá brdo? Zdalipak ne k něčemu takovému, co je 

přirozeně ke tkaní? 

Herm. Ovšemže. 

Sókr. A co jestliže se mu při práci brdo zlomí, zdalipak bude hledět, dělaje znova jiné, 

k tomu zlomenému, či k onomu vidu, podle kterého dělal i to, které zlomil? 

Herm. K onomu, zdá se mi. 
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Sókr. Nenazvali bychom tedy vším právem onen vid samým skutečným brdem? 

Herm. Mně se zdá. 

Sókr. Jistě tedy kdykoli je třeba dělat brdo pro jemnou látku nebo pro hrubou nebo pro 

plátno nebo pro vlnu nebo pro jakýkoli druh, všechny sice musí mít vid brda, ale do 

každého jednotlivého výrobku je třeba dávat ten přirozený tvar (fysis), jaký je pro každý 

ten druh přirozeně nejlepší. 

Herm. Ano.“ 

Tento obraz je důležitý právě proto, že slouží k přiblížení toho, co by tu mohlo být 

jméno. Také se tu vyskytuje pro Platónovy dialogy klíčové slovo vid (eidos) a tento obraz 

nám může pomoci pochopit, jakou zde hraje roli. 

Jako vid brda se tu popisuje to, co je přirozeně ke tkaní (v řeč. vyloženě brdování, 

zdá se, že tkaní je obecnější). K němu hledí řemeslník, když vytváří nový nástroj, lze tedy 

říci, že nový nástroj vytváří s ohledem na to, co chce, aby dělal.  

Člověka ale znepokojuje, proč by měl být právě vid oním „samým skutečným 

brdem“. Zde si nejsem jistá, zda je náš překlad úplně šťastný. V řečtině je auto ho estin 

kerkis, tedy doslova spíše samo to, co je brdo. Nemyslím si, že by se mělo jednat o něco 

skutečnějšího. Jako by se tu spíš odkazovalo na určitou rovinu obecnosti. Nový nástroj 

nemusí být přesnou kopií toho rozbitého nástroje se vším všudy, ale prostě to má být brdo. 

Proto i když se bude měnit přirozený tvar podle materiálu, který se bude brdem 

zpracovávat, stále bude mít tento nástroj vid brda. V řečtině celá ta pasáž vypadá takto: 

(389a–c) 

Σωκράτης 

ποῖ βλέπων ὁ τέκτων τὴν κερκίδα ποιεῖ; ἆρ᾽ οὐ πρὸς τοιοῦτόν τι ὃ ἐπεφύκει κερκίζειν; 

Ἑρμογένης 

πάνυ γε. 

Σωκράτης 

τί δέ; ἂν καταγῇ αὐτῷ ἡ κερκὶς ποιοῦντι, πότερον πάλιν ποιήσει ἄλλην πρὸς τὴν 

κατεαγυῖαν βλέπων, ἢ πρὸς ἐκεῖνο τὸ εἶδος πρὸς ὅπερ καὶ ἣν κατέαξεν ἐποίει; 

Ἑρμογένης 

πρὸς ἐκεῖνο, ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σωκράτης 

οὐκοῦν ἐκεῖνο δικαιότατ᾽ ἂν αὐτὸ ὃ ἔστιν κερκὶς καλέσαιμεν; 

Ἑρμογένης 
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ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σωκράτης 

οὐκοῦν ἐπειδὰν δέῃ λεπτῷ ἱματίῳ ἢ παχεῖ ἢ λινῷ ἢ ἐρεῷ ἢ ὁποιῳοῦν τινι κερκίδα ποιεῖν, 

πάσας μὲν δεῖ τὸ τῆς κερκίδος ἔχειν εἶδος, οἵα δ᾽ ἑκάστῳ καλλίστη ἐπεφύκει, ταύτην 

ἀποδιδόναι τὴν φύσιν εἰς τὸ ἔργον ἕκαστον; 

Dále uvidíme, jakým způsobem se vztahuje toto přirovnání na to, co se tu chce říci 

o jménu (389d–390a): 

„Sókr. Zdalipak tedy, můj rozmilý, nemusí i onen zákonodárce umět vkládat do 

hlásek a slabik jméno přirozeně vhodné ke každé jednotlivé věci (τὸ ἑκάστῳ φύσει πεφυκὸς 

ὄνομα) a hledět k onomu samému skutečnému jménu a tak tvořit i dávat všechna jména, 

chce-li být uznaným dárcem jmen? Jestliže pak při tom vkládání neužívá každý 

zákonodárce týchž slabik, nic není třeba se nad tím pozastavovat; vždyť ani každý kovář 

neužívá téhož železa, dělaje pro týž účel týž nástroj; ale přece, pokud mu dává týž tvar, 

třebaže v jiném železe, přece je ten nástroj správný, ať jej někdo dělá zde u nás nebo 

u barbarů. Není-li pravda?“ 

Zde může být podstatné, že slabiky a hlásky tu mají roli pouhého materiálu, který 

může být rozmanitý a až tak na něm nesejde. To, k čemu se hledí, a co je tedy podstatné, je 

auto ekeino ho estin onoma, což bych, v souladu s tím, co jsem psala výše k obdobné 

formulaci týkající se brda, chápala jako samo to, co je jméno. Co je jméno, bychom 

v souladu s dříve řečeným mohli chápat jako to, co slouží přirozeně k rozlišování věcí, 

podle toho, jak se mají, a poučování se o nich. S ohledem na toto by pak měl zákonodárce 

z hlásek a slabik tvořit jména přirozeně vhodná pro každou z věcí. Podobně jako brdo 

slouží ke tkaní, tedy k oddělování různých nití, a konkrétní podobu nabývá podle 

materiálu, který má zpracovávat. 

To, zda byl nástroj vyroben dobře, pozná ten, kdo s ním bude zacházet. Například 

v případě brda to bude tkadlec – opět se tedy jedná o odborného pracovníka. Totéž platí 

u jména, kde to, zda bylo dáno dobře, rozpozná zase nějaký odborník, který používá 

jména. Dále je upřesněno, že tím odborníkem má být ten, kdo umí dávat otázky 

a odpovídat, což je dialektik. Sókratés potom shrnuje: 

(390d–e) „Sókr. Skoro se tedy zdá, Hermogene, že dávání jména není věc malá, jak 

se ty domníváš, ani malých nebo nahodilých lidí A Kratylos má pravdu, když tvrdí, že 
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jména náleží věcem přirozeně a že není výrobcem jmen každý, nýbrž jedině ten, kdo hledí 

na jméno přirozeně náležící každé věci a dovede vkládati jeho podobu do písmen i slabik.“ 

(390d–e) Σωκράτης: κινδυνεύει ἄρα, ὦ Ἑρμόγενες, εἶναι οὐ φαῦλον, ὡς σὺ οἴει, 

ἡ τοῦ ὀνόματος θέσις, οὐδὲ φαύλων ἀνδρῶν οὐδὲ τῶν ἐπιτυχόντων. καὶ Κρατύλος ἀληθῆ 

λέγει λέγων φύσει τὰ ὀνόματα εἶναι τοῖς πράγμασι, καὶ οὐ πάντα δημιουργὸν ὀνομάτων 

εἶναι, ἀλλὰ μόνον ἐκεῖνον τὸν ἀποβλέποντα εἰς τὸ τῇ φύσει ὄνομα ὂν ἑκάστῳ καὶ 

δυνάμενον αὐτοῦ τὸ εἶδος τιθέναι εἴς τε τὰ γράμματα καὶ τὰς συλλαβάς.  

 

1.2 SHRUTÍ PRVNÍ ČÁSTI: 

Hned na začátku jsme byli uvedeni do sporu o přirozenou správnost jmen. Sókratés 

tu ukazuje, že otázka správnosti pojmenování rozhodně není něco malicherného, co by 

bylo radno odbýt zjednodušující odpovědí, jako to činí Hermogenés, pro něhož jsou jména 

věcí pouhé shody a dohody. Hermogenés totiž sklouzává až k tomu, že každý může věci 

pojmenovávat, jak se mu zlíbí, čímž podceňuje význam jak shody a dohody, tak i jmen. 

Sókratés mu ukazuje důležitost jmen jako nejmenších částí řeči nesoucích smysl, 

a majících tedy moc rozhodnout o pravdivosti či nepravdivosti řeči. Pokud by nebylo 

možné rozlišovat mezi správným a nesprávným pojmenováním, nebylo by možné 

rozlišovat ani mezi pravdivou a nepravdivou řečí. Jménem se totiž, stejně jako pravdivou 

řečí, snažíme zachytit, jak se to má s věcmi. Proto Sókratés parafrázuje Prótagoru a ptá se, 

zdali jsou snad věci pro každého takové, jaké se mu jeví. 

Tento názor je vzápětí odmítnut, a to hned ve více rovinách. Tvrzení, že věci jsou pro 

každého takové, jaké se mu jeví, jako by nebylo vyřčeno z lidské perspektivy, kdy je pro 

nás důležité moci vztahovat se k věcem, jako k obecně srozumitelným a předpokládat 

nějakou shodu v tom, jak věci jsou, zatímco Prótagorova myšlenka jako by představovala 

hledisko jakéhosi nezúčastněného pozorovatele. 

Další důvod pro odmítnutí Prótagory je, že pokud by jeho výrok vypovídal o tom, jak 

se věci mají, museli bychom přijmout představu rozkouskovaného světa, kde nějaká shoda 

ani nedává smysl, protože žádný názor není lepší ani horší, a není tedy důvod ten svůj 

měnit. 
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Proti tomu staví Sókratés představu samostatnosti věcí, která nám umožňuje snažit se 

přiblížit tomu, jak je to s věcmi, a při tom se vzájemně poučovat a přesvědčovat. V tom 

všem pak hrají jména důležitou roli. 

Když se uzná samostatnost věcí, uzná se také, že je třeba při zacházení s nimi brát 

ohled na jejich přirozenost a stejně tak i na přirozenost tohoto zacházení. Pojmenování je 

chápáno jako odborná činnost a jméno je považováno za nástroj, kterým se odlišují věci, 

podle toho, jak se mají. Jména tak mají sloužit k poučování. S ohledem na to má tvůrce 

jmen dávat jména přirozeně náležící každé věci, k čemuž mu coby materiál slouží slabiky 

a hlásky. Materiál se může lišit, to podstatné je schopnost rozlišovat věci a poučovat nás 

o nich. 

Za povšimnutí stojí, že k tomu je třeba mít znalost přirozenosti věcí. Role 

přirozenosti v pojmenovávání zde byla zatím pojata poměrně jednostranně 

a neproblematicky, což se však v dalších částech rozhovoru změní, a tím bude 

zproblematizována i schopnost jmen poučovat nás o věcech. 
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2 DRUHÁ ČÁST: ETYMOLOGIE 

Hermogenés proti Sókratovu výkladu nic nenamítá, ale prosí jej, aby mu předvedl, co 

je ta přirozená správnost jmen, o které mluví (391a). Sókratés ho upozorňuje, že o žádné 

správnosti jmen neví, ale rád to bude zkoumat spolu s Hermogenem.  

2.1 POUČENÍ OD HOMÉRA A BÁSNÍKŮ 

2.1.1 Vznešené poznání 

Jednou z možností, kterou vyzkouší, je poučit se od Homéra a jiných básníků. Na to 

Sókratés cituje Hermogenovi pasáže, v nichž Homér rozlišuje, jakými jmény nazývali 

různé věci bohové a jakými lidé, s tím, že je jasné, že bohové „užívají v souhlase se 

správností těch jmen, která jsou přirozená.“ Ptá se pak Hermogena: 

392a: Sókr. A co tedy? Nemyslíš, že to je něco vznešeného, poznat, pokud je asi 

správné nazývat onu řeku spíše Xanthos než Skamandros? 

τί οὖν δή; οὐκ οἴει τοῦτο σεμνόν τι εἶναι γνῶναι, ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει ἐκεῖνον τὸν 

ποταμὸν Ξάνθον καλεῖν μᾶλλον ἢ Σκάμανδρον; 

Zde bych ráda upozornila na určitou nejednoznačnost výše uvedené věty. Slovo 

semnos znamená nejen v tomto překladu zvolené vznešený (vážný, úcthodný…), ale 

i přílišný, pyšný nebo chlubivý. V kontextu této věty by pak dávaly smysl oba tyto 

významové odstíny a s ohledem na to, jak se bude vyvíjet tato promluva na následujících 

řádcích, bych řekla, že se důraz bude přesouvat spíše na ten druhý, pejorativní význam. 

Pak také slovo gnónai nemusí znamenat jen poznat, ale také uznat nebo usoudit, posoudit. 

Mohlo by tedy jít i o to, zda posuzování, které jméno je správnější, nemůže být projevem 

pýchy. 

2.1.2 Jméno Hektórova syna 

Sókratés se ale odmítá zabývat jmény božského původu a prohlásí, že uvedené 

příklady, kde se rozlišuje mezi božskými a lidskými pojmenováními, jsou nad jejich síly. 

Proto se zabývají jiným příkladem dvojího pojmenování, v němž se jedná o jména 

Hektórova syna. Sókratés se ptá Hermogena, o kterém jménu dle jeho názoru soudí Homér, 

že je dáno onomu hochu lépe. Hermogenés netuší, načež Sókratés prohlásí: 
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392b–d: „Tu pak asi víš, že podle Homéra říkali Trojane Hektorovu dítěti Astyanax, 

a tedy patrně ženy Skamandrios, když mu Astyanax říkali muži?“ 

Následně dojdou k tomu, že lepší jméno jistě používali muži, neboť je považují za 

rozumnější pohlaví. 

Toto rozlišení pojmenování Hektórova syna na mužské a ženské je však zavádějící: 

jako by se tu využívalo to, že se generické maskulinum (Trójané) vezme jako prosté 

maskulinum oproti femininu, navíc František Novotný v poznámce upozorňuje na to, že 

v příslušných verších Iliady říkal svému synovi Skamandrios sám Hektór, kdežto Astyanax 

mu říkali ostatní
7
. O tomto sklonu pojmenovávat syny dle činnosti otců mluví i Škodův 

překlad Iliady
8
 a tento sklon zde vidí Sókratés jako princip správnosti jmen u Homéra: 

protože byl Hektór ochráncem Tróje, „je správné nazývat ochráncova syna Astyanaktem, 

to jest obráncem toho, co jeho otec chránil“. 

2.1.3 Homérova jména 

Sókratés se dále ptá Hermogena: (393a) „Ale zdalipak, dobrý muži, nedal i Hektoru 

jeho jméno sám Homér?“ Tato otázka se mi zdá důležitá, protože je z ní patrné, že tu 

Sókratés zachází s Homérovým dílem s určitým odstupem. Když se v něm mluví o tom, že 

nějaká jména používali bozi a jiná zas lidé, Sókratés na to nepřistupuje a nechápe to tak, že 

bychom díky Homérovi měli možnost nahlédnout, která jména jsou ta božská. Podobně 

také nepátrají, které ze jmen Hektórova syna je mu dáno správněji v nějaké obecné rovině, 

ale snaží se zjistit, co se tím asi snažil dát najevo sám Homér. Z toho vyplývá, že se celou 

dobu jedná o Homérovu představu o správnosti jmen a o to, na základě jakého principu 

pojmenovával tento autor postavy svého díla.  

2.1.4 Správnost jmen podle Homéra 

Dále Sókratés vysvětluje, v čem by tato správnost jména dle Homéra spočívala: 

                                                 
7
 „Platónův Sokrates se tu dovolává Homéra nepřesně, neboť verše, o které tu jde, Ilias, VI, 402 n., znějí 

(překlad O. Vaňorného): Hektor Skamanderským jej nazýval – „Ilia hradbou“ ostatní lid, vždyť Hektor sám 

byl záchranou Troje.“, Platón (2017): Kratylos. Překlad F. Novotný. Praha: OIKOYMENH. s. 164. 

8
 zpěv 22, verš 506, překladatelská poznámka 18: „Astyanax sluje tolik co vládce, ochránce města. Podle 

činnosti otců jsou synové i jinde nazýváni. Tak syn Meneláův Megapenthés (Bolestín), že mu Helena byla 

unesena.“, Homér (1886): Ilias. Překlad A. Škoda. Praha: vlastním nákladem překladatele. Dostupné online 

na https://cs.wikisource.org/wiki/Homérova_Illias_(Škoda)/Zpěv_dvacátý_druhý 
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393b–c: „Je jistě spravedlivé, jak se mi ukazuje, nazývat mládě lva lvem a mládě 

koně koněm. Nemám na mysli případ, jestliže se jako nějaká zrůda narodí z koně něco 

jiného než kůň, ale myslím to, když je něco přirozeným plodem některého rodu. Jestliže se 

z koně proti přírodě narodí to, co je podle přírody mládě býka, nemá se tomu říkat hříbě, 

nýbrž tele; ani když se, myslím, z člověka narodí, co není lidský plod, nemá se tomu plodu 

říkat člověk; a zrovna tak je tomu se stromy a se všemi ostatními věcmi.“ 

Popisuje se tu tedy jakýsi princip přirozenosti a dědičnosti. Důležité tu však je, že 

tato přirozenost není spojena pouze s rozením a plozením, ale s tím, co ten tvor je. 394a: 

 „Sókr. Nuže, neplatí totéž o králi? Bude totiž někdy z krále král, z dobrého dobrý, 

z krásného krásný a tak i všechno ostatní, z každého druhu vznikne jiný takový plod, 

jestliže se nenarodí zrůda; a tu je třeba užívat týchž jmen. Avšak je možno obměňovati 

slabiky, takže by se neodborníku (τῷ ἰδιωτικῶς ἔχοντι) mohlo zdát, že to jsou jména 

navzájem různá, ačkoli jsou tatáž. Také léky rozrůzněné barvami a zápachy se nám zdají 

jinými, i když jsou tytéž, avšak lékaři, který hledí na význam (dynamis) léků, je patrna 

jejich totožnost a nepřekvapují ho ty vedlejší znaky.“ 

V této pasáži je výše uvedený princip přirozené dědičnosti vztažen i na lidskou sféru, 

kde už to začíná být problematické (viz níže), a je zde vysvětleno, jak je možné na základě 

tohoto principu vytvářet jména. 

2.1.5 Neznalý pohled 

Zároveň se tu opět objevuje idiotés, tentokráte ve významu neodborník, tedy člověk 

neznalý. Myslím si, že stojí za to pokusit se vidět souvislost mezi touto pasáží a pasážemi 

předchozími, kde se v řečtině toto slovo či slova s ním příbuzná vyskytují.  Co by mohl mít 

jednotlivec nebo soukromník společného s neznalým člověkem? Člověk neznalý by zde 

mohl mít konotace jako někdo, kdo se nepodílí na nějaké určité vzdělanosti, která je 

vlastně společným dílem, přičemž vzdělanost by tu byla něco, co jednotlivce přesahuje. 

Bylo by to cosi společného, společně vytvářeného a předávaného v rámci nějaké skupiny 

lidí. I když v ní mohou panovat odlišné názorové proudy a její závěry se mohou časem 

měnit, nejedná se v ní o nějakou svévoli. Dále se tu upozorňuje na to, že věci se jeví 

člověku neznalému a odborně vzdělanému rozdílně, neboť odborník je schopen vidět nejen 

jejich podobu, ale i jejich význam (dynamis).  
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2.1.6 Způsob vytváření jmen 

Stejně jako se léky mohou lišit barvou, ale přitom mít stejné léčivé vlastnosti, tak se 

i jména mohou skládat z různých hlásek či slabik, ale jejich význam bude přitom stejný. 

To odpovídá popisu vytváření jmen, o kterém jsme mluvili v předchozí kapitole. 

Sókratés ho ilustruje příklady různých pojmenování pro vládce, která se co do písmen 

velmi liší. 

Později, na konci etymologické pasáže, uvidíme, jak se toto zcela obrátí a o hláskách 

se začne uvažovat jako o prvcích nesoucích význam (pro který se i tam bude používat 

výraz dynamis) a význam některých slov se bude utvářet až na jejich základě. 

2.1.7 Jméno druhu 

Dále se Sókratés ptá, zda (394d) „[t]edy tvorům rodícím se podle přírody jest dávati 

tatáž jména“, s čímž Hermogenés souhlasí. 

Další Sókratova otázka směřuje na to, co dělat v případě zrůd, tedy tvorů zrozených 

proti přírodě, a jako příklad uvádí (394d), „když se z muže dobrého a zbožného narodí 

bezbožný“ a táže se, „zdalipak tomu není právě tak, jako v příkladech svrchu uvedených? 

Když se narodí z koně mládě býka, neměl patrně ten plod mít jméno svého otce, nýbrž toho 

druhu, ke kterému náleží?“ – s tím Hermogenés opět souhlasí. 

U těchto příkladů by však stálo za to se pozastavit, protože se od těch předchozích 

s býkem a koněm zásadně odlišují a do sféry přírody nebo přirozenosti přesouvají věci jako 

je dobrota či zbožnost, které bychom tam nezahrnuli – tato podivnost je ještě patrnější 

v pokračování rozhovoru (394e): 

„Sókr. Tedy také bezbožnému narozenému z muže zbožného sluší dát jméno jeho 

druhu. Herm. Tak jest.“ Jak by ale bylo možné poznat na novorozeněti, zda je zbožné či 

bezbožné? To je přece něco, co se ukazuje až tím, jak člověk žije. 

2.1.8 Jména hrdinů a jejich předků 

Dále Sókratés v podobném duchu vykládá, jak vhodně jsou dána jména řeckých 

hrdinů (vlastně jedné příbuzenské linii od Tantala až k Orestovi) a jejich božských předků 

(až po Úrana), na jejich povaze a činech. Dříve uvedený princip, podle něhož syn nese 

podobné jméno jako otec, se tu příliš neuplatňuje, zato jsou tu jména vždy vztažena k tomu 

kterému mýtu, kde tito hrdinové vystupují. 
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Pokud bychom je chápali jako literární hrdiny, tak by dávalo smysl, že jim autor dal 

jména odpovídající roli, kterou v příběhu hrají. Kdyby to však měli být lidé, kteří opravdu 

kdysi žili, pak by jejich pojmenování, pokud by bylo správné, bylo buď věšteckým 

výkonem, nebo jakýmsi předurčením jejich osudu – rozhodně tedy něčím, co přesahuje 

lidské schopnosti. 

2.1.9 Daimonská moudrost 

Ve stejném duchu bych chápala pasáž 396c–397a, kde se Sókratés podivuje nad 

náhle získanou moudrostí a říká o ní, že je třeba ji vyzkusit (396c), „co asi udělá, zdali jí 

snad dojdou síly, či ne.“ Sókratovu výkladu se podivuje i Hermogenés a připodobňuje ho 

k věštbám božstvem inspirovaných lidí. 

Na to mu Sókratés odpovídá (396d–397a): „A tuším příčinu toho, Hermogene, že mi 

totiž spadla nejvíce od Euthyfrona z Prospalt; vždyť jsem s ním do rána mnoho mluvil 

a pozorně ho poslouchal. Zdá se tedy, že mi ve svém vytržení netoliko uši naplnil tou 

nadlidskou moudrostí (τῆς δαιμονίας σοφίας), nýbrž se zmocnil i mé duše. A tu bychom 

měli podle mého mínění udělat tak: pro dnešek jí využíti a podívat se na zbytek otázky 

o jménech, avšak zítra, zdáli se tak i vám, ji zažehnáme a očistíme se od ní, naleznouce, 

kdo dovede takovéto věci očišťovat, ať je to některý kněz nebo sofista.“ 

Za zdroj své moudrosti zde Sókratés označuje Euthyfróna. Ten je znám hlavně ze 

stejnojmenného dialogu jako znalec mýtů a někdo, kdo se domnívá, že ví, co je zbožné. 

Odvolání na Euthyfróna by tak Sókratovi umožňovalo mluvit o bozích (a snad i obecně 

o tom, jak se věci mají) jako by o nich něco věděl, přestože to není v lidských silách. 

Podobná úvaha dle mého názoru nejspíš stála za rozhodnutím Františka Novotného 

přeložit pomocí výrazu nadlidská moudrost to, co by doslova měla být moudrost 

daimonská. O daimónech se v Obraně mluví jako o jakýchsi božstvech či potomcích bohů. 

V tomto dialogu jen o malý kousek dále se objeví etymologie jejich jména. O daimónech 

se tam mluví v souvislosti s Hésiodem jako o zlatém pokolení, z nějž se stali strážcové 

a ochránci lidí, kteří od nich odvracejí zlo. Etymologie pak odvozuje slovo daimónes od 

daémones znalí. Dobrota daimónů je tak spjata s jejich rozumem a znalostí. Neříká se ale, 

čeho by se tato znalost měla týkat. V souvislosti s tím, jak se projevuje Sókratovo 

daimonion v jiných dialozích, by se nabízela odpověď, že v případě lidí by se mohlo jednat 

o znalost limitů vlastního poznání. Znalosti, které však poskytuje Euthyfrón jistě nejsou 
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tohoto druhu. Proto se také Sókratés chystá od daimónské moudrosti, kterou ho Euthyfón 

naplnil, očistit hned po tom, co ji využijí k prozkoumání probírané látky. 

O výkladech správnosti slov by se tu tedy mluvilo jako o výkonu, který je nadlidský. 

V dalších částech rozhovoru uvidíme, že je to něco, co je pro výklady správnosti jmen 

příznačné. 

2.1.10 Jména přirozených věcí 

Poté má pokračovat Sókratův výklad o tom, že jména nejsou dána náhodně, ale mají 

jistou správnost. Sókratés uvádí to, co bylo naznačeno už dříve (na koncích podkapitol 

Jméno druhu a Jména hrdinů a jejich předků), to že správnost jmen není až tak dobře vidět 

na vlastních jménech lidí, protože ta jsou dávána často beze vší vhodnosti či s nějakým 

přáním. Vhodnější jsou proto podle něj věci, které mají přirozený základ (doslova které 

jsou od přírody a stále), načež následuje výklad slov bozi (theoi), daimoni (daemones), 

héroové (héróes), lidé (anthropoi), duše (psyché) a tělo (sóma). Podrobně se mu tu ale 

věnovat nebudeme. 

2.2 JMÉNA BOHŮ 

Dále Hermogenés žádá Sókrata o výklad jmen bohů. Sókratés k tomuto tématu 

přistupuje dosti opatrně – tvrdí (400d), „že kdybychom měli rozum, byl by pro nás jeden 

způsob nejlepší: říci, že o bozích nevíme nic, ani o nich samých, ani o jménech, kterými se 

asi nazývají“. Dalším možným způsobem by ale bylo vzývat bohy tak, jak je stanoveno 

zvykem, jako bychom nic dalšího neznali, a navrhuje zkoumat jména bohů tak, jako by 

napřed bohům řekli, že nebudou nic zkoumat o nich samotných (401a), „nýbrž o lidech, 

jaké asi měli mínění, když jim dávali jména; nad tím se totiž nelze pohoršovat“. Vidíme 

tedy opakovaně, že se Sókratés snaží zacházet s těmito výklady obezřetně a nechce se 

nechat strhnout k tomu, aby podával (domněle) poučené výklady tam, kde je to nepatřičné. 

2.2.1 Hestia 

Jako k prvnímu se přistoupí k výkladu jména bohyně Hestie, který je uveden 

následující větou (401b): „Sókr. Což tedy abychom začali podle starého zvyku od Hestie?“ 

Tu bychom mohli číst v souvislosti s tím, že při obětování bohům se tradičně začínalo 

právě obětováním Hestii, která byla jednak prvním z dětí Krona Rheie a jednak bohyní 

nitra, srdce a domova. V domě toto srdce či střed představuje ohniště, na němž se mj. 
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obětuje bohům a Hestia je tak bohyní obětního ohně, která má podíl z každé oběti a při 

obětování je první, která je vzývána
9
. 

Podoba úvodní věty stejně jako následující etymologie nás ale upozorňují na další 

rovinu věci. 

Ta v řečtině vypadá takto: ἄλλο τι οὖν ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχώμεθα κατὰ τὸν νόμον; 

a podobnou formulaci nacházíme v dialogu Euthyfrón 3a: ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ 

ἑστίας ἄρχεσθαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν σέ.  

„Neboť se mi zdá, že přímo od krbu začíná poškozovat obec, když se pokouší 

o bezpráví proti tobě.“ 

Tento obrat pak vykládá František Novotný v překladatelské poznámce č. 4: „Krb 

byl pokládán za středisko domu a také athénský stát měl takové středisko, krb v prytaneiu; 

‚od krbu' značí tedy asi ‚od základů'“
10

. A právě na tento důležitý významový odstín slova 

hestia, „hlavní sídlo; hlavní věc; základ; kořen“
11

, upozorňuje následující etymologické 

rozpracování. Jméno Hestia je tu spojeno s bytím věcí, přičemž se liší, jak se toto bytí 

nazývá podle toho, jak o něm ti, co mu dávali jméno, smýšleli. Buď je jsoucnost nazývána 

essia od toho, že jest (estin), nebo osia od othún (popud) těmi, co mají za to stejně jako 

Hérakleitos, že věci jsou v pohybu a popud je tak jejich vůdčím činitelem. Výklad jména 

Hestie se tedy liší podle toho, jak původci jména smýšleli o základu a povaze věcí. 

2.3 HERAKLEITOVSKÁ INSPIRACE 

Po výkladu jména Hestie Sókratés znovu upozorňuje, že o těchto věcech nic neví. 

Náhle tvrdí, že mu na mysl přišel celý roj moudrosti a odkazuje na Hérakleitovo učení, 

podle něhož nic netrvá v klidu, s tím, že ti co pojmenovali dávné bohy, jistě smýšleli stejně 

jako Hérakleitos. Tato pasáž je důležitá, protože většina následujících etymologií bude 

jakoby inspirována herakleitovským učením a bude různými způsoby odkazovat na pohyb. 

Z výkladů jmen bohů zde uvedu jen několik, které mi přijdou podstatné pro téma mé práce. 

                                                 
9
 Theoi.com. (2015):HESTIA - Greek Goddess of Hearth & Home (Roman Vesta). THEOI GREEK 

MYTHOLOGY - Exploring Mythology in Classical Literature & Art [online]. Dostupné z: 

https://www.theoi.com/Ouranios/Hestia.html, [cit. 06.05.2019] 

10
 Platón. (2005): Euthyfrón: Obrana Sókrata; Kritón. Překlad F. Novotný. Praha: OIKOYMENH. s. 99  

11
 Lepař, F.( 1892): Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena. s. 464 
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2.3.1 Fersefona 

Další Sókratův výklad jmen bohů pak často propojuje mýty s touto herakleitovskou 

filosofií – to můžeme vidět například na jméně bohyně Fersefony.  Sókratés se tu 

vymezuje proti tomu, jak chápou její jméno běžní lidé (hoi polloi), kteří se jí bojí. Což 

bude nejspíš proto, že by se toto jméno dalo přeložit jako Smrtonosná, což by souviselo 

i s tím, že je manželkou vládce podsvětí Háda. Sókratés se tu však odvolává na učení 

o pohybu všech věcí, takže podle jeho výkladu jméno bohyně (404c–d) „vyjadřuje, že ta 

bohyně je moudrá. Neboť protože jsou věci v pohybu, jest pokládati za moudrost to, co jich 

dosahuje a jich se dotýká a je schopno je provázeti.“ 

To by mohlo zároveň souviset s příběhem, podle něhož je Persefona, dcera bohyně 

úrody Deméter, unesena do podsvětí jeho vládcem Hádem. Deméter si vymůže na vládci 

bohů Diovi, aby se její dcera vrátila zpět, ale protože v podsvětí pozřela tamní jídlo, musí 

se tam na část roku vracet. Bývá proto spojována s vegetačním cyklem, kdy na jaře 

vyrůstají ze země rostliny a na zimu zase odumírají a mizí. Proto se v eleusinských 

mystériích pojila se zánikem a znovuzrozením.
12

 Pohyb věcí, které Fersefoné následuje, by 

tedy mohl být právě tímto cyklem vznikání a zanikání, který můžeme pozorovat v přírodě. 

2.3.2 Hermés 

Pro téma této práce bude jistě důležitý výklad jména boha Herma, který je tu označen 

za vynálezce řeči 407e–408b: 

Sókr. Nuže, toto jméno, Hermés, pravděpodobně nějak souvisí s řečí; být hlasatelem 

(herméneus), poslem, obratným zlodějem, podvodníkem v řečech a chytrým obchodníkem – 

veškerá tato činnost souvisí se silou řeči (logú dynamin). A jak jsme řekli již výše, 

„mluviti“ (eirein) je užívání řeči a to, co praví na mnoha místech Homér, totiž emésato 

(vymyslel si), toto slovo znamená „nastrojiti“(méchanésasthai). Z obou těchto výrazů je 

tedy složeno jméno tohoto boha, který si vymyslel mluvení a řeč – mluviti pak je eirein –, 

a zákonodárce nám je jaksi nařizuje: „Ó lidé, ten, který si vymyslel mluvení (eirein 

emésto), právem by byl od vás nazýván Eiremés.“ Ve skutečnosti však, aby to jméno bylo, 

jak se domníváme, hezčí, říkáme mu Hermes. 

                                                 
12

 Theoi.com. (2015):PERSEPHONE. (n.d.). THEOI GREEK MYTHOLOGY - Exploring Mythology in 

Classical Literature & Art [online]. Dostupné z http://theoi.com/Khthonios/Persephone.html, [cit. 

06.05.2019]. 
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ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε ἔοικε περὶ λόγον τι εἶναι ὁ ‘Ἑρμῆς,’ καὶ τὸ ἑρμηνέα εἶναι καὶ 

τὸ ἄγγελον καὶ τὸ [408α] κλοπικόν τε καὶ τὸ ἀπατηλὸν ἐν λόγοις καὶ τὸ ἀγοραστικόν, περὶ 

λόγου δύναμίν ἐστιν πᾶσα αὕτη ἡ πραγματεία: ὅπερ οὖν καὶ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγομεν, 

τὸ ‘εἴρειν’ λόγου χρεία ἐστί, τὸ δέ, οἷον καὶ Ὅμηρος πολλαχοῦ λέγει, ‘ἐμήσατό’ φησιν, 

τοῦτο δὲ μηχανήσασθαί ἐστιν. ἐξ ἀμφοτέρων οὖν τούτων τὸν τὸ λέγειν τε καὶ τὸν λόγον 

μησάμενον—τὸ δὲ λέγειν δή ἐστιν εἴρειν—τοῦτον τὸν θεὸν ὡσπερεὶ ἐπιτάττει [408β] ἡμῖν 

ὁ νομοθέτης: ‘ὦ ἄνθρωποι, ὃς τὸ εἴρειν ἐμήσατο, δικαίως ἂν καλοῖτο ὑπὸ ὑμῶν εἰρέμης’: 

νῦν δὲ ἡμεῖς, ὡς οἰόμεθα, καλλωπίζοντες τὸ ὄνομα ‘Ἑρμῆν’ καλοῦμεν. 

Jistě tu stojí za povšimnutí, že nějaký klam a lež jsou tu představeny jako jedna ze 

součástí působení (dynamis) řeči. Jako by byly už na počátku řeči a řeč byla vymyšlena už 

s nimi. To, že je klam součástí řeči, by bylo v rozporu s tím, co snaží tvrdit Kratylos ve 

429d, a to že není možné říkat nepravdu, protože nelze mluvit věci, které nejsou (což je 

ostatně dobrý příklad řečového klamu).  Ve prospěch toho by však mluvil způsob, jakým 

Hermés v mýtech vystupuje, který by dával za pravdu jak možnosti, tak i původnosti 

klamu v řeči: už jako maličké dítě Hermés okradl Apollóna o jeho stáda a ta mu zapřel. 

Dále stojí za povšimnutí, že obě slova, médomai i méchanaomai, která mají tvořit druhou 

část Hermova jména, souvisí jak s vynalézáním a vymýšlením, tak i s nastrojováním 

a osnováním podvodů a léček. Slovo médomai se vyskytuje např. v Hésiodových Pracích 

a dnech, kde se Zeus rozzlobil na Prométhea, který ho přelstil, a rozhodl se proto potrestat 

lidi (49): τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽ ἀνθρώποισιν ἐμήσατο κήδεα λυγρά. „proto si vymyslil žal a starost 

pro lidské plémě“
13

. Dále uvidíme, že tento výmysl je také zároveň léčkou. Jako trest za 

ukradení ohně poslal Zeus lidem Pandoru (57–58):  

„‚ Za ten oheň jim já zase daruji zlo, kterým všichni v duchu se budou kochat 

a vlastní neštěstí hýčkat.“‘
14

 

Pandóra byla obdarována všemi bohy podle jejich působnosti, mezi nimi i Hermem (77–

80):  

„Do prsou arci jí věrný posel a hlasatel bohů 

slova lichotivá a lži a povahu lstivou 

vložil, jak hřímatel Zeus si přál, a ovšem i mluvu 

přidal, tlumočník bohů […]“
15

 

                                                 

13
 Hésiodos. (1990): Zpěvy železného věku. Překlad: J. Nováková, Praha: Svoboda, s. 43 

14
 Tamt. 
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Slovo médomai se pak znovu objevuje ve scéně, kde Pandora pak otevřela nádobu 

plnou zel, která tím vypustila do světa (94–95):  

„Sňavši rukou se skříně potom žena víko mohutné 

rozdala z ní, tak nachystala lidstvu svízele trapné;
16

“  

Smysl, o který mi tu jde, ale lépe vyjadřuje anglický překlad: 

„But with her hands the woman raised the jar's great lid, released all these, devising 

(emésato) grievous cares for men.“
17

  

I tato druhá část Hermova jména, kterou slovo médomai tvoří, skvěle vystihuje, to, 

jak tento bůh působí. Svou nápaditost dovede využít k vynalézání krásných věcí, jako byla 

lyra, kterou věnoval Apollónovi (výměnou za stáda, která mu předtím ukradl), stejně tak 

však dovede chystat léčky a osnovat různé podvody. Řeč má pak právě tuto dvojakou 

povahu krásného vynálezu i čehosi nebezpečně klamavého.  

2.3.3 Pan 

To, že je povaha řeči dvojznačná, se ukazuje i v následujících řádcích u etymologie 

jména boha Pana (408b–d): 

Sókr. A také že Pan, syn Hermův, je dvojí přirozenosti, má, příteli, jistou 

pravděpodobnost. 

Herm. Jak to? 

Sókr. Víš, že řeč všechno vyjadřuje a neustále vším točí i hýbe a že jest dvojí, pravdivá 

a nepravdivá. 

Herm. Ovšemže. 

Sókr. A tu ten její pravdivý druh je hladký a božský a bydlí nahoře mezi bohy, ale nepravda 

bydlí dole mezi obyčejnými lidmi a je drsná a kozlí (tragikon); tam totiž, ve světě tragiků, 

mají většinou místo mýty a nepravdy. 

                                                                                                                                                    
15

 Tamt. s. 43–44 

16
 Hésiodos.(1890): Hésioda Askerského práce a dnové. Překlad: H. Mejsnar, in Prusík, Krok: časopis 

věnovaný veškerým potřebám středního školství, Praha: s. 363., pozn. Změnila jsem zdroj, z kterého cituji, 

protože ostatních překladech bylo slovo emésato, o které mi tu jde, přeloženo buď obecněji, nebo bylo zcela 

vynecháno. 

17
 Hésiodos. (1995): Works and Days, Překlad: B. MacLennan , 45-103, The Stoa Consortium [online]., 

Dostupné z: http://www.stoa.org/diotima/anthology/hes_pandora.shtml, [cit. 16. 11. 2018] 



36 

Herm. Ovšemže. 

Sókr. Správně by se tedy nazýval bůh, který všechno (pan) projevuje (ményón) a vším 

neustále hýbe (aei polán), Pan aipolos (Pan pastýř), syn Hermův, nahoře hladký, ale dole 

drsný a kozlí podoby. A ten Pan je buď řeč sama, nebo to je bratr řeči, jestliže je opravdu 

syn Hermův; že se sourozenec podobá sourozenci, není nic divného. 

Dvojaká podoba řeči, pravda a nepravda, se tu pojí s dvojakou podobou boha Pana, 

který má vrchní polovinu těla lidskou a spodní kozlí. Pravda se tu pojí s tou hladkou (leios) 

částí a nepravda s tou drsnou (trachys) a kozlí. Trachys znamená mimo drsný také ve 

spojení s cestou kostrbatý nebo s mořem bouřlivý. Je to slovo, které jako by souviselo 

s nesnázemi, dalšími významovými odstíny jsou rozdrážděný, rozhořčený, tvrdý, krutý 

ukrutný. Taková by tedy byla řeč přebývající u většiny lidí, kterou bychom mohli chápat 

jako odkaz na těžký a tvrdý život lidí plný omylů a nesnází. Leios je pravým opakem 

trachys, v souvislosti s cestou znamená rovný a pohodlný, v souvislosti s mořem klidný, 

tichý. Dalšími významovými odstíny jsou příjemný a lahodný – taková je tedy řeč, jejíž 

domov je mezi bohy.  

Pan, který představuje řeč nebo se jí alespoň podobá, je tu označen za toho, který 

vším hýbe a vše projevuje. Slovem projevuje tu však není přeloženo fainei, jak bychom 

snad čekali, nýbrž ményei. To znamená nejen projevovat, ale i prozrazovat tajemství, 

zrazovat nebo žalovat. Jako by se řeč mohla dotýkat opravdu všeho, i toho, čeho by možná 

raději neměla. 

S ohledem na to, co bylo řečeno výše o lidské řeči, se mi zdá, že se tu ukazuje, že 

naše řeč nikdy nemůže být dokonalá, a pokud se bude snažit vypovědět, jak se věci mají, 

bude tento svůj cíl vždy nějak zrazovat a i ta nejlepší teorie bude někde drhnout (jako třeba 

ta, že základem věcí je pohyb). 

Dále následují výklady jmen slunce, měsíc, hvězdy, země, aithér, vzduch, oheň, 

voda, roční počasí a rok, kterým se tu však věnovat nebudeme.  

2.4 ZÁVRAŤ MUDRCŮ 

Pak se Hermogenés ptá na jména ctností, která se Sókratés chystá vykládat opět 

v souladu s herakleitovským učením o pohybu věcí. Má však za to, že představa, že věcem 
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je vlastní pohyb
18

, vychází spíše z vnímání těch, co věci zkoumají, než z toho, jak se mají 

samy věci (411b–c): 

„Sókr. Nuže, při psu, nehádal jsem, myslím, špatně, co mi před chvílí přišlo na mysl, 

že totiž lidé dávného starověku, kteří dávali jména, počínali si nepochybně právě tak, jako 

i většina z nynějších mudrců: od toho, jak se pořád otáčejí, hledajíce skutečný stav 

jsoucen, dostávají závrať a pak se jim zdá, že se věci pohybují kolem dokola a veskrze jsou 

v pohybu. Neudávají pak za příčinu tohoto zdání to, co se děje uvnitř nich samých, nýbrž 

věci samy jsou prý od přirozenosti takové, že nic v nich není trvalého ani stálého, nýbrž 

ustavičně tekou a pohybují se a jsou plny všelikého pohybu a dění. Pravím to, maje na 

mysli všechna ta jména, o která nyní jde.“ 

Ukazuje se, že i když je nějaký výklad toho, jak se věci mají, působivý nebo hluboký 

či v nás vzbuzuje dojem, že se mu daří tyto věci opravdu skvěle vystihnout, tak ale stejně 

nelze říci, že by byl v posledku nějak pevně založený. K tomu, jak se věci mají, nemáme 

bezprostřední přístup, a tak není zcela jasné, co přičítat věcem samým a co způsobu, jakým 

na ně nahlížíme.  

Po tomto upozornění následuje výklad slov fronésis (rozumnost), gnómé (poznání), 

noésis (rozumové myšlení), sófrosyné (uměřenost), epistémé (vědění), synesis (chápání), 

sofia (moudrost), agathon (dobré), která jsou v něm vždy nějak dána do souvislosti 

s pohybem.  

2.4.1 Spravedlnost 

Jádrem učení o pohybu všech věcí by pak byl výklad slova spravedlivé (dikaios). 

Spravedlivé by mělo být tou silou, která prochází všemi věcmi a zakládá veškerý jejich 

pohyb, protože věci nedělají nic jiného, než že cosi pojímají.  Tak by totiž bylo možné 

přeložit chórein, kterýžto překlad se sice liší od překladu Františka Novotného, má ale 

blízko k překladům anglickým a zároveň mi přijde, že víc odpovídá danému kontextu. Pro 

                                                 
18

 snažím se vyhnout obratu „skutečný stav“, který používá český překlad, protože ten „stav“ se tu tluče 

s pohybem a o skutečnosti se tu vůbec nemluví 
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srovnání uvádím příslušnou pasáž v řečtině, v angličtině v překladu Harolda N. Fowlera
19

 

(HNF) a Benjamina Jowetta
20

 (BJ) a v češtině v Novotného překladu: 

(412d) ὅσοι γὰρ ἡγοῦνται τὸ πᾶν εἶναι ἐν πορείᾳ, τὸ μὲν πολὺ αὐτοῦ 

ὑπολαμβάνουσιν τοιοῦτόν τι εἶναι οἷον οὐδὲν ἄλλο ἢ χωρεῖν, διὰ δὲ τούτου παντὸς εἶναί τι 

διεξιόν, δι᾽ οὗ πάντα τὰ γιγνόμενα γίγνεσθαι: 

(HNF) „For those who think the universe is in motion believe that the greater part of 

it is of such a nature as to be a mere receptacle, and that there is some element which 

passes through all this, by means of which all created things are generated.“ 

(BJ) „For those who suppose all things to be in motion conceive the greater part of 

nature to be a mere receptacle; and they say that there is a penetrating power which 

passes through all this, and is the instrument of creation in all“ 

Výše vidíme, že Jowett tento úsek překládá tak, že evokuje představu plození. 

Překlad Františka Novotného je pak zcela odlišný: 

Neboť ti, kteří se domnívají, že všechno je v pohybu, předpokládají o většině toho 

všeho, že nedělá nic jiného, nežli že mění své místo; a tím vším že cosi prochází, čím 

všechny děje se dějí; 

Učení o pohybu věcí by tedy bylo zároveň učení o jakési osudové síle, která prochází 

všemi věcmi, a tím řídí a uspořádává celý svět (413a): 

„Avšak já, Hermogene, při své vytrvalosti v této věci, vyzvěděl jsem toto všechno 

v tajném poučení (en aporrétois), že toto spravedlivé je také příčina – neboť skrze co (di’ 

ho) se něco děje, to jest příčina – a také Dia (dia = skrze) prý je správné takto nazývat, jak 

kdosi pravil, z tohoto důvodu.“ 

Jako tajné poučení je tu přeloženo aporrétos, které krom toho, znamená i o něco 

zapovězeného, něco, co se nemá říkat (viz aporétos Lepaři
21

 či Middle Liddell
22

), což by 

                                                 
19

 Platón. (1921): Plato in Twelve Volumes, Vol. 12 Překlad H. N. Fowler. Cambridge, MA, Harvard 

University Press; London, William Heinemann Ltd. [online]. Dostupné 

z: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0172%3Atext%3DCrat.%3A

section%3D412d. [cit. 6. 5. 2019]. 

20
Platón. (1999): Cratylus by Plato. Překlad: B. Jowett. Pennsylvania State University: Electronic Classics 

Series. 

21
 Lepař, F.( 1892). s. 152. 

22
 Liddell, H., G., a Scott, R. (1889): An Intermediate Greek-English Lexicon. New York: Harper and 

Brothers. s. 106. 
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bylo v souladu s tím, jak se Sókratés opakovaně vyhýbá tomu, aby mluvil o bozích 

samotných. 

Zároveň se dále ukazuje, že ani takovéto učení, které se tváří, že říká něco důležitého 

o uspořádání věcí a o spravedlnosti, se nezabývá tím, co má člověk dělat, aby se choval 

spravedlivě. Různé odpovědi (slunce, oheň, teplo), které Sókratés dostává, když se ptá, co 

je potom spravedlivé, míří úplně jinam, protože tu jakoby koliduje význam, který nám 

předkládá ten etymologický výklad: příčina; to, co řídí všechny děje a běžný význam slova 

spravedlnost. Nemyslím si, že tohle může vyřešit nějaká teorie, jen mě na tomhle místě 

fascinuje to, jako by to teoretizování vypudilo z toho slova jakýkoli etický aspekt (nebo jak 

to nazvat), ze kterého jako by ale původně to slovo čerpalo svou důležitost. 

 

2.5 PROBLÉM VÝKLADU POMOCÍ DALŠÍCH JMEN 

Jako by se tu Sókratés snažil právě o to, předvést tyto etymologické výklady jmen 

s jejich půvabem, přesvědčivostí a hloubkou, ale zároveň také upozorňuje na vlivy, které 

tuto přesvědčivost podkopávají. 

2.5.1 Přizpůsobování slov výkladu 

Ve 414c–415a si Sókratés stěžuje na snahy zvelebit některá slova, které vedly až 

k úplnému převrácení nebo zakrytí jejich původního významu:  

„Vážený příteli, což nevíš, že první daná jména jsou již zasypána od těch, kteří je 

chtěli zvelebit? Pro lepší výslovnost jim přikládali hlásky i odnímali, na všechny strany je 

kroutili jednak ze snahy po zkrášlení, jednak působením času. (…)“ 

S tím Hermogenés souhlasí. Něco takového však bude mít velké důsledky pro práci 

s etymologickými výklady, na což také Sókratés Hermogena hned upozorňuje: 

„Sókr. Avšak jestliže se dovolí vkládati do jmen i odnímati z nich, cokoli kdo bude 

chtít, bude to velké pohodlí a každé jméno by bylo možno přizpůsobit ke každé věci.“ 

Hermogenés souhlasí i s tímto a Sókratés ho žádá, aby na něj dohlížel, avšak ne příliš 

pečlivě, protože Sókratés k tomu, aby mohl podávat své výklady jednotlivých slov, s nimi 

potřebuje zacházet se značnou volností: 

„Sókr. Ovšem, mám pravdu. Ale ty, jako moudrý soudce zápasu, musíš bdít nad 

řádností a slušností. 
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Herm. To bych chtěl. 

Sókr. A já to chci spolu s tebou, Hermogene. Ale nebuď příliš důkladný, vzácný příteli, 

abys mě nezbavil síly“ 

Jednou z věcí, které ohrožují důvěryhodnost etymologického výkladu, je to, že slova 

v průběhu času mohla projít nejrůznějšími změnami, které zakrývají jejich význam, a je 

tedy třeba hledat jejich původnější podobu. Při tom však hrozí, že vykladač poněkud 

násilně přizpůsobí slovo potřebám svého výkladu.  

2.5.2 Barbarský původ jmen 

Ve 409d–410b Sókratés ukazuje další nesnáz, která s etymologiemi souvisí: výklad 

může narazit na to, že některá slova pocházejí z cizího jazyka a dál už se nadá dostat:  

„Sókr. Tedy pozoruj, jakou já mám domněnku o té věci. Myslím si totiž, že 

Hellénové, zvláště ti, kteří žijí v zemích poddaných barbarům, vzali mnoho slov od 

barbarů. 

Herm. A co tedy? 

Sókr. Kdyby někdo hledal výklad těchto slov v řeckém jazyce, a ne v tom, z kterého to a ono 

slovo pochází, víš, že by přicházel do rozpaků. 

Herm. Pravděpodobně. 

Sókr. Dej tedy pozor, zdali snad není i toto slovo pyr barbarského původu. Jednak totiž 

není snadno uvésti je v souvislost s řeckým jazykem, jednak je známo, že takto nazývají 

oheň Frygové“ 

Obdobná situace se opakuje i v 416a. Zde se ale jedná o vážnější problém, který ještě 

lépe odhaluje největší z nedostatků těchto výkladů, neboť se tu Hermogenés táže na slovo, 

pomocí nějž byla vykládána i slova předchozí:  

„A co slovo kakon (zlé), jímž jsi vysvětlil mnoho z předcházejících slov, jaký smysl 

má asi to?“  

A Sókratés ukazuje, jak se s využitím předchozího vysvětlení vyhýbá tomu, aby 

musel vést výklad dál, než by chtěl:  

„Užiji tedy i proti němu onoho umělého prostředku. 

Herm. Jakého to? 



41 

Sókr. Toho, že budu pokládat i toto slovo za jakési slovo barbarské.“ 

Jak vidíme, Hermogenés opravdu není příliš důkladným soudcem, neboť tento 

výklad přijme a více se na to slovo neptá. 

Za pozornost ještě stojí výraz „umělý prostředek“, pomocí nějž František Novotný 

překládá slovo méchané. To znamená mj. strojný prostředek či nástroj a pomoc, ale také 

nástrahu či úskok. Se slovesem příbuzným s tímto slovem, méchanaó, jsme se setkali už 

při výkladu působení boha Herma (viz výše). Výraz „umělý prostředek“ působí tedy 

poměrně nevinně, ale ty pozdější významy by se v tomto kontextu možná hodily více, 

protože se tu mluví o tom, kterak se šikovně vyvléci z úkolu podati vysvětlení. 

Ve 416b–421c Sókratés probral celou řadu jmen, přičemž ta klíčová zpravidla 

vykládal v souvislosti s učením o pohybu věcí nejčastěji pomocí slov ion (jdoucí), rheon 

(tekoucí) a dún (vázající). A právě na tato klíčová slova, pomocí nichž byla vykládána 

většina slov předchozích, obrátí teď Hermogenés pozornost (421c–422a): 

„Herm. Tyto věci jsi rozebral, Sokrate, jak se mi zdá, velmi statečně. Ale kdyby se 

tě někdo otázal na to ion (jdoucí), rheon (tekoucí) a dún (vížící), jakou správnost mají tato 

jména – 

Sókr. ‚Co bychom mu odpověděli?‘ chceš říci, že ano? 

Herm. Ovšem že ano. 

Sókr. Nuže, právě před chvílí jsme si opatřili jeden prostředek, aby se zdálo, že naše 

odpovědi mají nějaký význam. 

Herm. Jaký to? 

Sókr. Říkati, kdykoli něco neznáme, že to je něco barbarského. Možná, že je tu opravdu 

něco takového, možná však také, že prvotní slova pro velké stáří nelze nalézti. Protože totiž 

jména byla na všechny strany kroucena, není divu, jestliže se starý jazyk v poměru 

k nynějšímu nic neliší od barbarského. 

Herm. Co říkáš, není nic nevhodného. 

Sókr. Ano, mluvím věci podobné pravdě. Avšak zdá se mi, že věc nepřipouští výmluv, nýbrž 

je třeba se vynasnažit tyto otázky prozkoumat. Uvažme tedy toto: jestliže se někdo bude 

pokaždé vyptávat na ty výrazy, kterými bude vykládáno jméno, a pak zase se bude tázat na 
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ta slova, kterými budou vyloženy ty výrazy, zdalipak se odpovídající nakonec nutně nevzdá 

dalšího mluvení? 

Herm. Mně se zdá, že ano. 

Sókr. Nuže, kdy pak by měl právo přestávat, kdo se takto vzdává? Zdali ne tehdy, až by se 

dostal k těm jménům, která jsou jakoby prvky ostatních vět a jmen? Neboť o těch se již 

nesmí ukázat, že jsou složena z jiných jmen, jestliže se to s nimi tak má.“ 

V této pasáži můžeme pozorovat, jak se už potřetí opakuje situace, kdy Sókratés 

předvádí, kterak se vyhnout odpovědi odvoláním na cizí původ či přílišné stáří jmen. 

Tentokrát se ale sám rozhodne Hermogena u tohoto problému udržet a zaměřit se na něj. 

Jména jsou tu vysvětlována pomocí dalších jmen, a tak správnost jména v posledku záleží 

na správnosti jmen prvotních, jejichž správnost už nemůže být vyložena zase jinými jmény 

(422b):  

„Zdalipak tedy i ta jména, na která se nyní ptáš, nejsou snad takové prvky a zdalipak 

nemusíme zkoumati, jaká jest jejich správnost, již nějakým jiným způsobem?  

Herm. Podobá se pravdě.“ 

Sókratés se potom shodne s Hermogenem, že správnost jmen (prvních i těch 

ostatních), by měla být jen jedna, a to taková, která se snaží objasnit, jaké je každé ze 

jsoucen. Některá jména se o to pokouší odkazem na jiná jména, schopnost prvotních jmen 

vysvětlovat, jaké jsou věci, se však musí zakládat v něčem jiném. Těžko totiž mluvit 

o přirozené správnosti jmen, pokud by se všechna jména v posledku převáděla na taková, 

která musíme chápat jako daná konvenčně. 

2.6 PRVOTNÍ JMÉNA 

2.6.1 Správnost prvotních jmen 

Otázkou však je, v čem by se ta správnost prvotních jmen měla zakládat. Ve 423b–

424a Sókratés nabízí možnou odpověď, že v nápodobě, odmítá však, že by jméno bylo 

napodobením zvukového projevu napodobovaného. Jestliže by měla správnost jména 

spočívat v napodobení, pak by to, co bude napodobováno, musela být samotná jsoucnost té 

které věci. Proto se Sókratés vrací zpět ke jménům, kterými byla vysvětlována předchozí 

slova a která byla označena za slova prvotní, aby zjistil, zda se toto u nich děje(424a–b): 
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„Jestliže tedy je toto pravda, je třeba, jak se podobá, podívat se již na ona jména, na 

která ses ty ptal, na slovo rhoé (tok) a ienai (jíti) a schesis (zadržování), zdali jejich 

původce vystihuje hláskami a slabikami jejich obsah, takže napodobuje jsoucnost, či ne.“ 

If that is the case, is it our next duty to consider whether in these names about which 

you were asking—flow, motion, and restraint—the namemaker grasps with his letters and 

syllables the reality [424b] of the things named and imitates their essential nature, or not? 

εἰ ἄρα τοῦτο ἀληθές, ἤδη ἔοικεν ἐπισκεπτέον περὶ ἐκείνων τῶν ὀνομάτων ὧν σὺ 

ἤρου, περὶ ‘ῥοῆς’ τε καὶ τοῦ ‘ἰέναι’ καὶ ‘σχέσεως,’ εἰ τοῖς γράμμασι καὶ ταῖς συλλαβαῖς 

[424β] τοῦ ὄντος ἐπιλαμβάνεται αὐτῶν ὥστε ἀπομιμεῖσθαι τὴν οὐσίαν, εἴτε καὶ οὔ; 

Zde se také popisuje, jak by se to napodobování jsoucnosti mělo dít. Bylo by třeba 

písmeny a slabikami zachytit bytí toho napodobovaného. Trochu bych se tu odchýlila od 

českého překladu, domnívám se totiž, že epilambanetai možná lépe vystihuje překlad 

anglický, kde není vystihuje, ale grasps k němuž má blíž třeba zachycuje, každopádně to 

slovo má něco společného s chytáním, držením, pojímáním. V řečtině se také nemluví 

vyloženě o obsahu, ale o tom, co je, to ón.  

2.6.2 Jak postupovat  

2.6.2.1 U rytmů 

Dále se řeší otázka, jak při tomto napodobování jsoucnosti hláskami a slabikami 

postupovat. Sókratés navrhuje, že by měli postupovat stejně, jako ti, kdo se zabývají 

zkoumáním rytmů (424b–c): 

„Protože se napodobování jsoucnosti provádí slabikami a hláskami, je patrně 

nejsprávnější rozděliti ty prvky, právě tak jako ti, kdo se dávají do zkoumání rytmů, nejprve 

rozdělí pojmy (tás dynameis) prvků, potom slabik a pak již, ale ne dříve, přistupují 

k rytmům, aby je pozorovali.“ 

To přirovnání k rytmům je zajímavé, obzvlášť když se zaměříme na původ slova 

rhytmos, kterým by mělo být proudění. V něm se nejprve odliší prvky a následně slabiky, 

přičemž slabika, syllabé, je to, co je třeba brát pohromadě. Zde se zdá zvláštní, že se 

vychází od dynameis prvků, i když bychom čekali, že máme před sebou nejprve ten větší 

celek, z něhož pak až následně odvozujeme jeho dílčí části.  

Rytmus coby proud řeči by vykazoval nějaké pravidelnosti, v němž se pak odliší 

nějaké části, které mají držet pohromadě (slabiky) a které jsou samostatné. Zde je to však 
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naopak: nejprve se rozliší prvky a až následně se zkoumá rytmus. S touto zvláštností bych 

se pokusila vyrovnat tak, že bych se pokusila výše uvedené představy propojit: prvky by se 

na začátku samozřejmě rozlišovaly z nějakého většího celku, ale to by se dalo chápat jako 

jakási přípravná fáze. Poté, co bychom znali všechny prvky, bychom mohli zkoumat 

konkrétní větší celky tak, že popíšeme, z jakých prvků a slabik se skládají. Tuto pasáž by 

jistě nebylo třeba rozebírat do takových podrobností, kdyby nesloužila jako vzor pro to, jak 

zacházet se slovy a především se jsoucnem, jak uvidíme dále. 

Tato pasáž je také důležitá, protože zde vidíme, jak se tu převrací to, co bylo řečeno 

dříve ve 394b–c, kdy se dynamis vztahovala na slova a nezáleželo na tom, zda v nich bylo 

nějaké písmeno navíc. Zde je však dynamis už spojena s písmeny. 

2.6.2.2 U slov 

Stejný postup by se měl uplatnit i na slova (424c): 

„Sókr. Zajisté tedy musíme i my takto rozděliti hlásky nejprve na hlasné, potom 

z ostatních stanovit podle druhů (kata eidé) hlásky nehlasné a nezvučné […].“ 

2.6.2.3 U jsoucen 

Obdobně by se pak nakonec mělo postupovat i v případě jsoucna (424d): 

„A až provedeme toto rozdělení, musíme zase dobře rozděliti všechna jsoucna, 

kterým se mají dát jména, a hledět, zdali tu jsou skupiny, na které lze všechna roztřídit jako 

hlásky (stoicheia) a podle kterých je možno uvidět i jsoucna sama i jsou-li u nich druhy 

(eidé) týmž způsobem jako u hlásek (stoicheois). Když toto všechno dobře prohlédneme, 

dovedeme asi přiřaďovat každé jsoucno podle jeho podobnosti, ať už bude třeba 

přiřaďovat jedno k jednomu, nebo směs mnoha k jednomu […].“ 

Pro to, aby bylo možné přičítat správnost prvotním jménům, je třeba, aby u jsoucen 

byly prvky stejných druhů jako u nich. Pak by bylo možné k sobě tyto prvky přiřazovat na 

základě podobnosti a skládat z nich větší a větší celky, z písmen slabiky, ze slabik jména 

a slovesa a z nich něco „krásného a celého“. 

2.6.3 Schopnost podat výklad správnosti prvotních jmen 

Pak Sókratés upozorňuje, že toto složení provedli již staří a my ho můžeme leda 

posoudit na základě našich znalostí (technikós), načež se ptá Hermogena, zda si věří, že by 

toho byl schopen, protože on sám toho schopen není. Hermogenés si také nevěří, a tak se 



45 

dohodnou, že podobně, jako uvedli povídání o bozích tak, že o nich neví nic, ale budou 

říkat jen lidské dohady, tak i zde budou tyto věci zkoumat jen dle svých schopností (kata 

dynamin). 

Podle Sókrata je to, že by se věci měly vysvětlovat prostřednictvím písmen a slabik, 

směšné, ale nic lepšího, podle čeho by vyvodili pravdu prvotních jmen, nemají. Následně 

opět ukazuje možnosti, jak se vyhnout tomuto úkolu, který je zjevně nad naše síly: říct, že 

jména dali bozi, a proto jsou správná, nebo že jsme je přejali od barbarů, neb že jsou tak 

stará, že je nelze prozkoumat stejně jako ta barbarská (426a): „To všechno by totiž byly 

prostředky k uniknutí, a to velmi chytré, pro toho, kdo nechce podati vědecký výklad 

o správnosti prvotních jmen.“ 

Nicméně schopnost podat výklad o správnosti prvotních jmen je nutným 

předpokladem pro to, aby bylo možné mluvit o správnosti jmen pozdějších, což tu Sókratés 

vyjadřuje velmi jasně a i poměrně ostře (426a–b): „Ale je jasné, že kdo se pokládá za 

odborníka v pozdějších, musí umět podat co nejhojnější a nejčistší výklad o těch prvotních, 

sice si musí dobře uvědomiti, že o těch pozdějších již bude pronášeti tlachy.“ 

Pak se chystá vyložit, co pochytil o prvotních jménech s tím, že se mu to zdá být 

„velmi opovážlivé a směšné“. Slovo hybristikos, opovážlivé, také odkazuje na hybris, 

zpupnost či pýchu, má ale i významové odstíny blízké geloios jako posměšný či žertovný. 

Jako by tím Sókratés dával najevo svůj odstup od tohoto výkladu. 

2.6.4 Výklad prvotních jmen 

Následuje samotný výklad toho, jaké hlásky se hodí k vyjádření jakých prvotních 

slov: Například hláska r by měla být hláskou vyjadřující pohyb a měnění místa, a dárce 

jmen ji nejspíše použil proto, že při jejím vyslovování jazyk nejméně trvá v klidu a nejvíce 

se chvěje. Za povšimnutí stojí, že se tu nepracuje jen se zvukovou podobou hlásek, ale roli 

tu hraje i grafická podoba: a a é jsou velká písmena, a proto značí velikost a délku. Roli 

hraje i to, jak je hláska utvářena v ústech: l značí něco hladkého či lesklého, protože se při 

jeho vyslovování jazyk nejvíce klouže. Vidíme, jak se tu uplatňuje onomatopoičnost, jako 

např. u krúein (narážeti), thrauein (tříštiti), ereikein (trhati), thryptein (drtiti), která je 

patrná i u českých překladů. Všude však nemusí jít o zvukovou nápodobu, spíš se zdá jako 

by se tu odhaloval určitý vzorec podobností mezi pojmenovaným věcmi, takže má člověk 

pocit, že to vážně odpovídá – např. to „l“ v „kluzký“, „hladký“, „lesklý“. To však nemusí 

být věcmi samými, ale tím, jak na nás působí, a tím, že jména mohla být dávána nejen 
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s ohledem na tu samotnou věci, kterou měla pojmenovávat, ale i s ohledem na další jména, 

která pojmenovávají něco podobného. 

Sókratés pak tento výklad uzavírá (427c–d): „A takto, jak se zdá, uvádí zákonodárce 

i jiné pojmy podle písmen a podle slabik, tvoře pro každé jsoucno znak a jméno, a podle 

toho již skládá z těchto samých prvků napodobením i ostatní. To, zdá se mi, Hermogene, 

znamená správnost jmen, ač jestliže tuhle Kratylos nemyslí něco jiného“ 

 

2.7 SHRNUTÍ DRUHÉ ČÁSTI 

V předchozí části se snažil Sókratés Hermogena přesvědčit, že jména nejsou dána 

věcem nahodile a libovolně, ale ve snaze vystihnout, co daná věc je, což je vede až ke 

Kratylově myšlence, že jména náleží věcem přirozeně. V této části se rozebírají příklady 

toho, v čem by se tato přirozená správnost mohla zakládat. U Homéra a básníků by se 

zakládala na principu jakési přirozené dědičnosti, kdy syn nese jméno podle činů svého 

otce. To se srovnává s příklady ze života zvířat, kdy se z koně narodí hříbě, nebude-li to 

zrůda, které je pak třeba dát jméno jejího druhu. Tento postup však lze na lidi vztáhnout 

jen těžko, protože u novorozeněte ještě není možné říci, co bude zač, a tak jména lidí 

odrážejí spíš přání jejich rodičů či záměry těch, kdo je pojmenovali. 

Další možností je vykládat jména prostřednictvím slov, k nimž se domníváme, že 

odkazují. Můžeme se tak dozvědět, do jakých vztahů ty věci prostřednictvím slov klademe, 

nebo spíše kladli ti, od nichž tato jména pocházejí. To může odrážet nějaký jejich širší 

pohled na svět, to, jak smýšleli o základech a povaze věcí, jako to vidíme například 

u herakleitovského učení o pohybu. Tento výklad má jistě svůj půvab a přesvědčivost, 

například pokud jde o výklad jména bohyně Fersefóny, který odkazuje na mýtus s ní 

spojený, který souvisí s přírodními cykly. Výklad jmen Pana a Herma jako by nás však 

upozorňoval na schopnost řeči klamat, která je už od počátku její součástí, a na to, že když 

se bude člověk se svými omezenými znalostmi snažit vystihnout, jak se věci mají, bude 

tento svůj cíl vždy nějak míjet. K tomu, jak se věci mají, totiž nemáme žádný bezprostřední 

přístup, a proto není jasné, co všechno můžeme přičítat věcem samým a co spíše způsobu, 

jakým na ně nahlížíme. Dále také hrozí, že ten, co slovo vykládá, se ho bude násilně snažit 

přizpůsobit tak, aby lépe zapadlo do jeho výkladu (viz podkapitola Přizpůsobování slov 

výkladu), nebo použije takový výklad, který bude slovo vytrhávat z jeho běžného významu 

(viz podkapitola Spravedlnost). Ale největší problém toho, že bychom měli přirozenou 
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správnost jmen vidět ve výkladu pomocí jiných slov, spočívá v tom, že musí být nějaká 

slova, jejichž správnost se už od dalších slov neodvozuje. Pak je tu ale otázka, odkud by se 

tato jejich správnost měla brát, přičemž se nabízí několik možností, jak se odpovědi na tuto 

otázku vyhnout. Nechceme-li se vzdát ani uhýbat, bude třeba založit tuto správnost někde 

jinde. Probírá se tu možnost, kdy by prvotní slova vyjadřovala, co jsou věci zač, pomocí 

nápodoby hláskami a slabikami, což by předpokládalo, že by se u věcí našly podobné 

druhy jako u hlásek. Nakonec Sókratés podává výklad prvotních slov, od kterého se sice 

očividně distancuje, ale přesto ho podává s velkou přesvědčivostí. 
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3 TŘETÍ ČÁST: ROZHOVOR S KRATYLEM 

Poté, co Sókratés pronese výklad o prvotních jménech, ptá se spolu s Hermogenem 

Kratyla, zda s tím souhlasí, či může říct něco jiného a lepšího. Sókratés ho povzbuzuje 

k řeči s tím, že by netrval neústupně na ničem, co dosud řekl. Kratylos však souhlasí se 

vším, jako by mu Sókratés mluvil z duše. 

3.1 Nebýt klamán sám od sebe 

Sókratés však nabádá ke kritičtějšímu postoji (428d): 

 „Dobrý Kratyle, divím se i sám již dávno své vlastní moudrosti a nevěřím jí. Zdá se 

mi tedy, že by bylo potřebí znova prozkoumat, co říkám. Neboť býti klamán sám od sebe je 

ze všeho nejhorší; vždyť jak by to nebylo hrozné, když ten, který je hotov klamat, ani na 

malou chvíli od nás neodstupuje, nýbrž je stále přítomen? Je proto třeba, jak se podobá, 

často se obracet k tomu, co bylo řečeno napřed, a pokoušet se, jak praví básník, hleděti 

zároveň dopředu i dozadu.“ 

Tato pasáž mi přijde důležitá, protože jakoby předznamenává to, co se bude dít 

v této, poslední, části dialogu. Sókratés vybízí k prozkoumání již řečeného a naléhavost 

tohoto úkolu zdůvodňuje slovy o tom, že „býti klamán od sebe je ze všeho nejhorší“, což 

je dále rozvedeno tak, že je hrozné, když ten, kdo klame, od nás ani na chvíli neodstupuje. 

Smysl tohoto vysvětlení však není zcela jednoznačný. Jednou z možností, jak ho chápat, je 

zaměřit se na druhou část, kde ten, co se chystá klamat, ani na chvíli neodstupuje a je stále 

přítomen, což by pak v souvislosti s první větou a v souladu s českým překladem bylo to, 

co je ze všeho nejhorší. To by se dalo vyložit, jako že je zlé být v přítomnosti lháře, což je 

v tomto případě ještě stupňováno tím, že je jeho přítomnost neustálá. 

Já bych se však přikláněla k jinému vysvětlení. To pracuje s trochu odlišným 

významovým odstínem slova, které je zde přeloženo jako nejhorší, slova chalepotaton. To 

je superlativ od slova chalepos a mimo zlý znamená také i těžký, obtížný, nesnadný; krutý, 

trpký nebo krušný. 

Toto slovo bych tu pak chápala především v souvislosti s nějakou nesnází či 

obtížností a celou větu pak na základě toho tak, že to nejtěžší je vyváznout z vlastního 

omylu, z vlastního klamu. To je totiž něco, co máme jakoby stále před očima, takže je 

velmi těžké se z něj vlastními silami vymanit.  
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Následující větu: „Je proto třeba, jak se podobá, často se obracet k tomu, co bylo 

řečeno napřed, a pokoušet se, jak praví básník, hleděti zároveň dopředu i dozadu.“ bych 

potom chápala jako radu, jak se z takového klamu dostat, a návod, jak postupovat 

3.2 Lepší a horší jména 

Sókratés se pak snaží zrekapitulovat, jaká že je jejich pozice (428d–e): „A tak se 

i nyní my podívejme, co bylo od nás řečeno. Správnost jména, soudíme, záleží v tom, že 

ukáže, jaká je věc; máme pokládat tento výměr za náležitý?“  Kratylos s tím souhlasí. 

Dále se shodnou i na tom, že jména jsou vyslovována pro poučení, že je to umění 

a že má své odborníky – zákonodárce. Kratylos také souhlasí, že někteří umělci dělají díla 

lepší a jiní horší. Když se ho však Sókratés ptá, zda je tomu tak i se zákonodárci, je 

Kratylos proti a stejně tak nesouhlasí s tím, že by měla být nějaká lepší a horší jména. Trvá 

totiž na tom, že všechna jména, pokud jsou to jména, jsou dána správně. 

U této části se zkusím krátce pozastavit. Jména jsou tu přirovnána k zákonům 

a Kratylos nesouhlasí, že jedny jsou lepší a jedny horší. To se může zdát být poněkud 

zvláštní. Podobný názor by člověk čekal spíš u někoho, jako je Hermogenés nebo obecně 

u zastánce názoru, že vztah mezi jménem a věcí je pouze věcí dohody a nic víc. Když se 

totiž vzdáme představy, že jméno ukazuje, co je věc, tak není podle čeho jména posuzovat 

a považovat tak jedna za lepší či horší než jiná. Proč tedy zastává tento názor Kratylos? 

Důvod, proč to tak je by mohl být ten, že, jak se dočteme dále, Kratylos zároveň zastává 

myšlenku, že jména jsou zdroj poučení o věcech, a to dokonce jediný a nejlepší. Proto je 

třeba, aby jména byla nutně zcela správná, protože nemáme, podle čeho bychom posoudili 

to, která jsou lepší a která horší, když veškeré poznání o věcech čerpáme ze jmen. 

Tento Kratylův názor se však později ukáže jako neudržitelný. Když se totiž někde 

ukáže, že jméno nesedí, jak je tomu třeba u Hermogena, tak místo toho, aby Kratylos 

uznal, že není dáno správně, řekne, že to není jméno. Tím se ale vrací stejný problém, 

protože kritérium toho, co je a co není jméno, musíme hledat zase mimo jména. 

3.3 MOŽNOST ŘÍKAT NEPRAVDU 

3.3.1 Prázdný zvuk 

Proti Kratylovu tvrzení, že všechna jména jsou dána správně, Sókratés jako námitku 

připomíná, jak si Kratylos na začátku rozhovoru dělal legraci z Hermogenova jména. Podle 



50 

Kratyla je Hermogenovi jeho jméno dáno jen zdánlivě a ono jméno náleží tomu, komu 

náleží i původ, který toto jméno ukazuje. 

Kratylos odmítá, že by bylo možné mluvit nepravdu, protože ten, kdo říká to, co říká, 

přece nemůže říkat to, co není. A jestliže by někdo v cizině omylem oslovil Kratyla 

Hermogenovým jménem, neřekl by jeho jméno, ale jen pronesl (řec. fthengomai znamená 

hlavně také vydat zvuk). 

Sókrata zajímá, zda by tedy přitom pronesl pravdu či nepravdu nebo obojí, ale 

Kratylos vysvětluje, že myslel opravdu jen vydat zvuk (řec. psoreó už má vyloženě jen 

význam zvučet), jako když by někdo rozezvučel kovovou nádobu. Zdá se tedy, že Kratylos 

chápe jména jen v určitém zvláštním smyslu, jak uvidíme i později. 

3.3.2 Jméno jako napodobení věci 

Sokratés se dále celý problém s nemožností říkat to, co není, snaží rozplést. 

S Kratylem se shodne, že jméno a to, čemu jméno náleží, jsou dvě různé věci a jméno že je 

určitým způsobem napodobení. Skrze toto napodobení přirovnává Sókratés jméno k obrazu 

a snaží se Kratyla navést k tomu, že obraz může být přiřazen k zobrazované věci vhodně 

i nevhodně. Jako příklad se uvádí obraz muže a ženy. 

Řecké eikón je ale oproti obrazu sugestivnější, protože znamená i podobiznu, 

podobenství nebo přirovnání. V anglických překladech (Jowet, Cook
23

, Fowler) se pak toto 

slovo objevuje shodně jako likeness, které jako by šlo ještě o kousek dál, protože krom 

podobizny znamená i samotnou podobnost. 

Sókratés nabízí Kratylovi výklad, že u obou způsobů napodobení (tj. jménem 

i obrazem) budou ta, která budou k věcem přiřazena na základě podobnosti, správná 

a v případě jména i pravdivá, a pokud ne, tak nesprávná a u jména i nepravdivá. 

Kratylos se ale tento výklad zdráhá přijmout, protože pochybuje o tom, že je u jmen 

možné nesprávné přidělení. Myslí si, že je nutně vždy správné, Sókratés se ho ale na 

základě srovnání s obrazem snaží přesvědčit, že je možné nazvat někoho nesprávným 

jménem stejně, jako je možné se slovy: „Toto je tvůj obraz.“ ukázat muži obraz ženy. 

V případě přidělení nenáležitého obrazu bude podle Sókrata tento obraz nesprávný 

a nenáležité jméno bude krom nesprávného i nepravdivé.  

                                                 
23

 Platón. (1997): Cratylus.Překlad: C. D .C. Reeve. In: Complete works, J. M. Cooper. Indianapolis: Hackett 

Publishing Company. 
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Mohou-li být taková jména, tak to jistě platí i u sloves, a tím pádem i u vět a je tedy 

možné říkat pravdu i nepravdu.  

Jiné je to však s hláskami a slabikami, kterými by dárce prvotních jmen měl 

napodobovat, co jmenovaná věc je. Bude-li se jméno skládat z náležitých prvků, pak bude 

krásné, jestliže z nenáležitých, tak ošklivé. Hlásky a slabiky tedy nerozhodují o pravdě či 

správnosti, ale pouze o kráse daného slova.  

Budou-li tedy jedna jména lepší a jiná horší, budou stejně tak lepší a horší 

zákonodárci.  

3.3.3 Jméno jako dvojník věci 

To Kratylos sice uzná, ale jako by to bylo něco jiného, než co má on na srdci(231e–

232a): „Krat. Jest tomu tak. Ale vidíš, Sokrate, toto: kdykoli dáváme jménům podle 

gramatického umění tato písmena, a, b a tak dále, tu jestliže přitom něco ubereme nebo 

přidáme nebo přestavíme, máme sice to jméno napsáno, avšak ne správně, ba docela ani 

není napsáno, nýbrž hned je jiné, jestliže se s ním stane něco takového.“ 

Opět se tu vrací problém, který byl naznačen už v předchozí podkapitole. Může být 

jméno správné, jestliže má hlásky, které neodpovídají jmenované věci? A bude to vůbec 

jméno? Zdá se, že pro Kratyla je smysluplnost jména pevně spojena s tím, že hláskami 

a slabikami vyjadřuje, co jmenovaná věc je.  

Proti tomu Sókratés namítá, že to, že jakékoli přidání či ubrání zcela mění to, co věc 

je, se děje jen v případě čísel, ale ne v případě věcí, které mají nějakou jakost (tú poiú 

tinos), tedy ani v případě obrazů. Navíc má-li být obraz obrazem, pak stejně nemůže mít 

všechny vlastnosti zobrazované věci, protože pak by se jednalo o jakéhosi dvojníka věci, 

ale ne o obraz. Kratylova představa správnosti jména jakéhosi dokonalého vyjádření či 

dokonalé nápodoby věci tedy není udržitelná.  

To, že jméno bude mít některé hlásky nenáležité, neznamená, že to nebude jméno té 

dané věci. Podobně bude-li nenáležité slovo ve větě, neznamená to, že není schopna něco 

vypovídat. Rozhodující je, zda tam je ve jméně ráz té které věci. Ve 432e Sókratés žádá 

Kratyla:„připusť, že nicméně je ta věc jmenována a že se o ní vypovídá, pokud tam je ráz 

té věci, o které je řeč“. Pokud má být jméno nápodobou věci, je to možné vždy jen do 

nějaké míry, Bude-li mít náležité hlásky, bude hezké, pokud i některé nenáležité, pak 

nehezké. Stejně tak to bude i s řečí. To, že je výpověď o nějaké věci špatná, neznamená, že 
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to není výpověď o té věci. I špatná řeč je tedy logos (viz podkapitola Vztah části a celku 

v první části této práce). 

3.3.4 Špatně dané jméno 

Jenže se znovu ukáže, jak těžké je pro Kratyla něco takového přijmout. Sókratés se 

snaží popsat, jaké by bylo špatně dané jméno. To by mělo dost věci podobných 

a náležitých písmen na to, aby to mohl být její obraz, ale také některá písmena nenáležitá, 

aby to proto mohl být obraz špatný. To se ale Kratylovi nezamlouvá, a tak se začíná jakoby 

znovu od začátku, od toho, na čem se shodnou. A shodují se, že jména jsou projevením 

(déloma) věcí a také, že jsou některá jména prvotní a ostatní od nich odvozená. Kratylos 

pak dává přednost názoru, že prvotní jména projevují věci tím, že je napodobují, na rozdíl 

od toho, že by byla dána dohodou (to by pak ta jména byla synthémata). 

Déle Sókratés rozebírá, co by bylo třeba, aby tento Kratylův názor platil (234a): 

„Tedy jestliže jméno má být podobno věci, nutně musí být svou přirozenou povahou 

podobny věcem ty prvky, z kterých se budou skládat prvotní jména, že ano?“  

Pak by tedy bylo třeba, aby tu dříve než prvotní jména byla dána písmena, která mají 

nějakou podobnost s věcmi, které mají napodobovat. A dále uvádějí různá písmena 

a vlastnosti, které mají vyjadřovat ve shodě s tím, co říkal Sókratés ve 426c–427c. Narazí 

ale na to, na co upozorňoval již Hermogenés na začátku dialogu, když se snažil vysvětlit, 

proč si myslí, že jsou jména věcí dohody. Stejnou věc mohou vyjadřovat různá jména, tedy 

jména, která se ve svých hláskách liší. Jméno také může obsahovat takové hlásky, které se 

k němu nehodí, a přesto nám to nebrání v tom, abychom ho užívali a rozuměli mu. 

Kratylos souhlasí se Sókratem, že to se děje díky zvyku.  

To pak Sókratés shrnuje (435a): „správnost jména se ti stává dohodou, když je 

projev způsobován i stejnými i nestejnými písmeny, jsou-li přijata dohodou a zvykem“ To, 

čím jméno projevuje věc, by tedy byl oproti podobnosti spíše zvyk, protože díky němu 

dojde k projevení věci podobnými i nepodobnými písmeny, s tím, že podobná činí řeč 

hezčí a nepodobná ošklivější. 

Zde ale není zcela jisté, jak se k tomu Kratylos staví. Připustil sice výše, že některým 

jménům, těm s nevhodnými hláskami, rozumíme spíše díky zvyku, ale jako by ho to pořád 

nepřesvědčovalo, aby změnil názor. Jako by tohle nebyla ta jména, o kterých on mluví, 

a jakoby mu na tom, jak běžně mluvíme, vlastně moc nesešlo. 
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3.4 Jména jako výhradní zdroj poznání 

Sókratés se snaží přikročit k další části vyvracení Kratylovy představy o jazyku. 

A to, že jména nám slouží jako výhradní zdroj poznání věcí (435d–c): 

„Avšak řekni mi dále ještě toto, jakou důležitost (dynamis) mají pro nás slova a jaký 

dobrý účinek jim máme přikládat? 

Krat. Podle mého mínění poučují, Sokrate, a je to zcela naprostá jistota, že kdokoli zná 

jména, zná i věci. 

Sókr. Snad myslíš, Kratyle, tohle, že kdykoli někdo bude znát jméno, jaké jest – jest pak 

právě takové jako věc sama – bude znát hned i věc, když je podobna jménu, a že tedy je 

jedna a táž odborná znalost všech věcí vespolek si podobných. K tomu, jak se mi zdá, 

přihlížíš, když pravíš, že kdo bude znát jména, bude znát i věci.“ 

Tento názor však bude kolidovat s tím, co se uznalo už dříve, tedy že jména nemusí 

být zcela podobná věcem a mohou projevovat věci i díky dohodě a zvyku, pročež se stávají 

poněkud nespolehlivým zdrojem vědění o věcech. To Kratylos ví, ale jakoby se toto týkalo 

jiných jmen, než těch, co má na mysli on. 

3.4.1 Názor toho, kdo dal jména 

Kratylos se domnívá, že jména jsou jediným a nejlepším zdrojem poznání. A že ten, 

kdo vynalezl věci, vynalezl i jména, a proto je třeba je zkoumat stejným způsobem. Na to 

ale Sókratés namítá, že jestliže se při tom řídíme jmény, můžeme se snadno dát oklamat. 

Vychází z předpokladu, že ten, kdo dal věcem první jména, jim je dal podle toho, za jaké je 

pokládal (řec. égeomai). Jestliže se však zmýlil, budeme se mýlit i my. 

S tím Kratylos ale nesouhlasí (436b–c): „[S]nad je nutně míti za to, že kdo dával 

jména, dával je znale; pakli ne, ani by to nebyla jména, jak jsem já už dříve tvrdil.“ Navíc 

můžeme pozorovat, že jména spolu navzájem jakoby souhlasí, což Kratylos považuje za 

hlavní důkaz toho, že jsou dána správně. 

Na to Sókratés namítá, že pokud se ten, kdo dal první jména, mýlil, tak i když si pak 

všechna ostatní z nich odvozená jména odpovídají, budou o věcech vypovídat špatně.  
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3.4.2 Nesoulad jmen 

Navíc však Sókratés tvrzení, že by všechna jména byla v souladu, zpochybňuje 

(436e): 

„Podle našeho tvrzení jména nám označují jsoucnost v tom smyslu, že všechno je 

v chodu a v pohybu a v toku. Nezdá se ti, že toto je jejich význam?“ 

Na to však hned záhy uvádí příklady slov, která jakoby spíše pokazovala na to, že 

jsoucnost je něco stálého a pevného. Zároveň se ukazuje, že jména, která patří věcem 

považovaným za špatné, se podobají jménům, která označují věci dobré. 

3.4.3 Původní zdroj poznání 

Další problém je, že jestli jsou jména jediným zdrojem poznání a ten, kdo je dal 

věcem, je dával znale, odkud se pak poučil on? Kratylos navrhuje, že pak to tedy musela 

být nejspíš nějaká nadlidská moc. Jenže tomu zas odporuje to, co bylo předvedeno výše, 

tedy že jména spolu nejsou v souladu. Na to Kratylos namítá, to, co už říkal předtím 

několikrát, že tedy jedna z nich nejsou jména. Problém je však v tom, jak rozhodnout která. 

To však nebude možno rozhodnout za pomoci jmen, ale bude třeba hledat pravdu 

jsoucna jinde, nejlépe pomocí věcí samých a zkoumání toho, v jakém jsou vzájemném 

poměru. Pak ovšem jména nebudou ani jediným zdrojem poznání, ani tím nejlepším 

(439a–b): 

„Jestliže tedy je možno v míře co největší poznávati věci skrze jména a také je to 

možno skrze ně samy, které poznávání by bylo lepší a přesnější? Z obrazu poznávat i obraz 

sám, zdali je dobře udělán, i skutečnost (alétheia), která jím byla vyobrazena, či ze 

skutečnosti i skutečnost samu i její obraz, zdali je udělán vhodně?“ 

Kratylos se nakonec shodne se Sókratem, že věci je třeba poznávat spíše z nich 

samých, než ze slov, avšak to, jakým způsobem se má toto poznání dít, přesahuje podle 

Sókrata jejich síly.  

Poučení, ke kterému se spolu dobrali, je tedy spíše negativní: není jasné, jak máme 

poznávat věci, ale slova pro to nejsou dobrým východiskem. 

3.5 Důsledky učení o pohybu věcí 

Nakonec se Sókratés znovu vrací ke jménům, která poukazují na to, že „všechny věci 

jsou v chodu a tekou“(439c). Má za to, že vychází jen z domnění lidí, kteří tato jména dali, 
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ale ve skutečnosti to tak snad není (resp. se to tak nemá). Sókratés říká, že se mu ve snách 

zdává o něčem jiném. S Kratylem se shodnou, že je něco jako krásno nebo dobro samo 

o sobě (auto kalon kai agathon) a každé takové ze jsoucen, a ta by pak neměla být stále 

v pohybu a proměnlivá. Kdyby to tak totiž bylo, nebylo by možné ani říct, že je to ono, ani 

že je to takové, jaké je, ale bylo by to kvůli své proměnlivosti a nestálosti něco zcela mimo 

náš dosah, a tak by ani nebylo možné to poznat. Dokonce ani samotné poznání by nebylo, 

pokud by se měnilo a stávalo něčím jiným. Proto jestli je poznávající a poznávané a dobro 

a krásno atp., tak se Sókratovi nezdají (ou fainetai) být podobné pohybu a toku. 

Tuto část bych chápala tak, že tu Sókratés zdůrazňuje potřebu nějaké stálosti, která 

nám umožňuje nejen mluvit o věcech, které jsou pro nás důležité, ale vůbec se k nim nějak 

vztahovat. To je také důvod, proč odmítá nauku o pohybu všech věcí, a nikoli proto, že by 

byl přesvědčen, že to tak není. 

Zda se to s věcmi má tak, že je v nich nějaká stálost, či je to spíš tak, jak říká 

Hérakleitos, si Sókratés není jistý. Nicméně má za to, že by neslušelo „zcela rozumnému 

člověku, aby svěře sebe i svou duši na péči jménům, v plné důvěře v ně i v jejich původce 

tvrdil, že něco zná, a odsuzoval sebe i věci, že nic není pevné, nýbrž všechno jako hliněné 

nádoby teče (…)“ (440c). 

Za zmínku tu stojí, že slovem rozumný zde není přeloženo fronimos, ale je obrat nús 

exein (mít rozum), který se vyskytuje i v pasážích, kde Sókratés říká, že má-li člověk 

rozum, měl by říct, že o bozích neví nic 

Sókratovi přijde důležité nic snadno nepřijímat a nepřestávat zkoumat. S tím 

Kratylos souhlasí, ale vzápětí také říká, že jak to zkoumá teď, přijde mu, že je to spíš tak, 

jak říká Hérakleitos. S tím se rozejdou.  

Kratylos jako by se odmítal vypořádávat s nejistotou a jistou nezaložeností, která 

jako by byla v základu lidského poznání, ale místo toho se upíná na jakousi nauku 

o ideálních jménech, která jsou dokonalým vyjádřením věcí a tím i spolehlivým zdrojem 

jejich poznání. S tím, že jména naší běžné řeči tento ideál nenaplňují, se vyrovnává tak, že 

je nepovažuje za jména, ale za pouhé zvuky. Nakonec není ani jasné, zda bychom jména 

odpovídající Kratylovu ideálu v naší řeči vůbec našli. Tento přístup by mohl vést až 

k obrazu Kratyla, jak ho představuje Aristotelés ve čtvrté knize Metafyziky 5; 1010a 7: 

„Z takového pojetí vzešlo nejkrajnější mínění z těch, o nichž jsme mluvili; jeho mluvčí se 
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nazývají přívrženci Hérakleitovými. Zastával je také Kratylos, jenž byl nakonec 

přesvědčen, že není třeba vůbec mluvit, nýbrž jenom pohyboval prstem.“
24

 

 

4 SHRNUTÍ TŘETÍ ČÁSTI 

Na začátku této části Sókratés nabádá k tomu znovu prozkoumat, co bylo již dříve 

řečeno. Dojdou tu totiž podrobnějšího rozpracování problémy, které byly v předchozích 

částech pouze naznačeny. Jména mají ukazovat, jaké jsou věci, a tím nás o nich poučovat. 

Kratylos má však v tomto ohledu od jmen přehnaná očekávání. Má za to, že jména jsou 

jakýmsi dokonalým projevením věcí hláskami, a proto ten, kdo zná jména, bude znát 

i věci. Tuto schopnost dokonale projevovat spojuje Kratylos i se smysluplností. Proto 

nepřipouští možnost nepravdy, neboť nesprávné slovo pro něj představuje pouze prázdný 

zvuk. Tyto představy se mu Sókratés snaží vyvrátit. 

Jména přirovnává k obrazům, které jsou také způsobem zpodobnění věcí, a stejně 

jako může být k věci přiřazen nesprávný obraz, může být nesprávně přiřazeno i jméno, 

aniž by proto přestalo být jménem. Z toho se pak vyvozuje možnost nepravdivé řeči. 

Sókratés dále zpochybňuje to, že by prvotní jména dokonale napodobovala hláskami 

vlastnosti jmenovaných věcí, protože kdyby se opravdu jednalo o dokonalou nápodobu, 

musel by vzniknout jakýsi dvojník věci. Zde se však nevytváří dvojník, ale spíše něco 

podobného obrazu. Jméno bude jménem dané věci, i když nebude mít všechny náležité 

hlásky. Ty rozhodují jen o tom, bude-li to jméno krásné, nebo ne. Užíváme však i jména, 

která nemají náležité hlásky, a přesto víme, o čem je řeč. V tom nám pomáhá zvyk, který je 

tímto uznán za hlavní princip, na jehož základě nám jména projevují věci. Jako by to však 

nebyla ta jména, o kterých mluví Kratylos. 

Následně se rozebírá schopnost jmen poučovat nás o věcech. I od té má Kratylos 

poněkud přehnané očekávání, protože jména považuje nejen za spolehlivý, ale dokonce za 

výhradní zdroj poznání. Sókratés však Kratyla upozorňuje, že ačkoli předpokládáme, že 

původce jmen dával jména podle toho, za jaké považoval věci, je třeba počítat i s tím, že se 

mohl mýlit. Kratylos sice namítá, že je třeba předpokládat, že ten, kdo věcem jména dal, 

dal jim je znale, jenže Sókratés ukazuje, že jména spolu navíc nejsou v souladu, a pokud 

budeme vycházet zase jen ze jmen, těžko budeme moci určit, která jsou ta správná. 

                                                 
24

 Aristotelés. (2008) Metafyzika. Přel. Antonín Kříž. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, s. 111. 
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Mnohem vhodnější je proto vycházet při poznávání věcí od nich samých, než od jmen, 

která jsou pouze jejich zpodobněním. Jména proto nelze považovat za spolehlivý zdroj 

poznání a rozhodně ne za jediný. 

V úplném závěru vysvětluje Sókratés Kratylovi, proč odmítá herakleitovské učení 

o pohybu. Kdyby bylo vše v pohybu a vše se neustále měnilo, jak by mohlo být něco, jako 

je krása či dobro? A jak by vůbec bylo možné poznání? Sókratés jako by tu dával najevo 

potřebu nějaké stability, díky níž se můžeme k věcem vztahovat. Kratylos se vším souhlasí, 

ale nakonec se přesto přiklání k Hérakleitovi.  
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 Diskuse 

V této části se pokusím vymezit svou pozici ve vztahu k dialogu Kratylos s ohledem 

na to, co už o něm napsali jiní badatelé. Mým úkolem je sice především zabývat se otázkou 

řeči a její závaznosti, ale na tu mohu dát odpověď až na základě celkového pohledu na to, 

oč v dialogu běží. 

Dialog Kratylos bývá často popisován jako spor dvou „teoretických pohledů“ na 

původ pojmenování, „naturalismu“ zastávaného Kratylem a „konvencionalismu“ 

zastávaného Hermogenem, s nimiž oběma pak Sókratés polemizuje, a uprostřed je pak ta 

dlouhá divná pasáž s etymologiemi. Tento pohled na dialog je zcela pochopitelný, protože 

nabízí účinnou zkratku, pomocí níž je možné dialog shrnout a jednoduše pojmenovat to, co 

se v něm děje. Už to však představuje důležitý interpretační krok, který nás pak svádí 

k tomu vidět dialog určitým způsobem. 

V 384c-e Hermogenés popisuje svou představu správnosti jmen jako shodu 

a dohodu. Hned na to ale říká: „Mně se totiž zdá, že jakékoli jméno čemu kdo dá, to že je 

správné jméno; a jestliže zase je změní v jiné a onoho již neužívá, že to druhé jméno není 

o nic méně správné nežli to dřívější.“ Sókratés se pak v 385a ptá Hermogena, zda má tedy 

věc taková jména, jakými ji kdo nazve, a zda to platí jak pro obec, tak pro jednotlivce. 

Hermogenés s tím souhlasí. Na to se Sókratés otáže, jestli, kdyby někdo tomu, čemu se 

obecně říká kůň, říkal člověk, a naopak, byl by to pak obecně kůň a soukromě člověk. 

Hermogenés souhlasí i s tímto. 

To, co Hermogenés tvrdí, působí rozporuplně, ale především, což je podle mě 

důležitější, to poukazuje na dosti lehkomyslný přístup k jazyku. Tedy alespoň z mého 

pohledu, někteří jiní vykladači by se mnou nesouhlasili. Autoři, kteří vidí Hermogena jako 

představitele „konvencionalistické teorie“ mají sklon k tomu hledat takový výklad, který 

by jednotlivé Hermogenovy výroky sladil tak, aby si neodporovaly. Simon Keller
25

 

například řeší tento rozpor odkazem na současnou konvencionalistickou teorii s níž by se 

Hermogenes shodoval v tom, že „žádná jednotlivá věc nemá žádné jméno od přirozenosti, 

nýbrž z obyčeje a zvyku těch, kteří si mu zvykli a užívají ho“ (384d) a že když se komunita 

rozhodne dát nějaké věci nové jméno, tak není o nic méně správné, než to dříve užívané. 

Když jde o komunitu, je to jasné, u jedince to už tolik jasné není. Podle Kellera i v rámci 
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 Keller, S. (2000). An Interpretation of Plato's "Cratylus". Phronesis, 45(4), 284-305. Dostupné 

z: http://www.jstor.org/stable/4182654 
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konvencionalismu může být nějaké jméno nesprávné a to, když se jedinec rozhodne použít 

jméno v jiném významu, než jaký mu byl konvencí dán. Předpokládáme, že jedinec má 

zájem na tom se domluvit s ostatními, a je chyba, když tuto schopnost oslabuje. Keller 

však má za to, že dál už naše kritika sahat nemůže a řekne-li jedinec, že mu na našich 

konvencích nezáleží, nemáme na základě čeho ho kritizovat. Je totiž jistě představitelné, že 

nějaký jedinec nebude mít zájem být součástí naší jazykové komunity, a tak bude správné, 

že nazývá to, čemu my říkáme člověk, koněm, ale pouze v rámci této jeho úzké komunity.  

Nemůžu říct, že by se Simon Keller mýlil (ačkoli představa jednočlenné komunity je 

poměrně bizarní a působí trochu jako protimluv), i Hermogenés má jistě pravdu v tom, že 

každý může, co chce, nazývat, jak chce. Budeme-li se ale soustředit jen na to, co je 

teoreticky možné a myslitelné, hrozí, že nám něco podstatného unikne. 

Nevýhoda Kellerova výkladu spočívá podle mého názoru v tom, že když chápe 

Hermogena jako teoretika konvencionalismu a snaží se jeho slova vykládat bezrozporně, 

tak ze všech Sókratových námitek, které vůči Hermogenovi pronese, dělá Keller 

argumenty proti konvencionalismu a zároveň pro teorii přirozeného původu jmen. To však 

s sebou nese problém, že jako takové působí tyto argumenty dost nepřesvědčivě. To si 

Simon Keller uvědomuje, jenže místo toho, aby uvažoval o tom, že by mohly mít tyto 

Sókratovy námitky jiný význam, než jaký jim připisuje, prostě konstatuje, že jsou 

nepovedené, což se snaží omluvit tím, že těžiště dialogu spočívá v něčem jiném, než je 

spor naturalismu a konvencionalismu, a sice v odmítnutí myšlenky, že je možné získávat 

vědění o věcech prostřednictvím etymologií.
26

 

Ne, že by toto nebyl možný způsob výkladu, ale přijde mi škoda dialog vykládat tak, 

že značná část z něj je špatná. Nepřijde mi totiž, že by pro to byly dostatečně pádné 

důvody.  

                                                 
26

 „Hermogenes‘ conventionalism is reasonable, but poorly thought-out, and it is quickly discarded in the 

face of Socrates‘ cunning arguments. These arguments, however, are fallacious, and a more confident and 

thoughtful conventionalist would not have succumbed.“ s. 304. 

Překlad: „Hermogenův konvencionalismus dává smysl, je ale špatně promyšlený, a nedokáže čelit 

Sókratovým lstivým argumentům. Tyto argumenty jsou však klamné a sebevědomější a pozornější 

konvencionalista by jim nepodlehnul.“ 

„[…] the interpretation that I will defend makes the Cratylus a better piece of philosophy. Plato soundly 

refutes the claim that etymologies are valuable philosophical tools, but the debate between naturalism and 

conventionalism is not satisfactorily settled.“ s 285 

Překlad: „[…] interpretace, kterou budu hájit, dělá z Kratyla lepší filosofické dílo. Tvrzení, že jsou 

etymologie hodnotným filosofickým nástrojem, Platón přesvědčivě odmítá, ale debatu mezi naturalismem 

a konvencionalismem uspokojivě neřeší.“ 
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V Kellerově výkladu mi přijde problematická zvláště interpretace následující pasáže 

385b–c. 

„Sókr. Nuže, řekni mi tohle. Užíváš o něčem názvů ‚mluviti pravdu‘ a ‚mluviti 

nepravdu‘? 

Herm. Zajisté. 

Sókr. Tedy by asi byla jedna řeč pravdivá a druhá nepravdivá? 

Herm. Ovšemže. 

Sókr. Ta, která říká věci, jak jsou, je pravdivá, a která, jak nejsou, nepravdivá, ano?  

Herm. Ano. 

Sókr. Jest tedy možné říkati řečí věci, které jsou, i které nejsou? 

Herm. Ovšemže. 

Sókr. A pravdivá řeč – zdalipak je pravdivá jen jako celek, avšak její části jsou 

nepravdivé? 

Herm. Nikoli, nýbrž i části jsou pravdivé. 

Sókr. Zdalipak jsou jen veliké části pravdivé a malé ne, či všechny? 

Herm. Všechny, já myslím. 

Sókr. Můžeš pak říci jinou menší část řeči nežli slovo? 

Herm. Nikoli, toto je nejmenší. 

Sókr. I o tomto tedy platí, co o pravdivé řeči? 

Herm. Ano. 

Sókr. Je pravdivé, jak tvrdíš. 

Herm. Ano. 

Sókr. A část řeči nepravdivé – není-li nepravdivá? 

Herm. Ano. 

Sókr. Jest tedy možno říkati jméno nepravdivé i pravdivé, je-li to možno s řečí? 

Herm. Ano, jak by ne?“ 

Tato pasáž některé interprety (Keller, Robinson) popuzuje, protože ji chápou jako 

kritiku konvencionalismu a Sókrata podezírají z toho, že se tu snaží Hermogena ošálit 

argumentem založeným na „faulu dělení“, dále jim také vadí, že je zde „pravdivostní 

hodnota“ připisována už slovu, a ne až větě. 

Richard Robinson chápe tuto pasáž jako jeden z argumentů pro teorii přirozené 

správnosti jmen. A tento argument shrnuje takto: „The first argument is that since 

statements have a truthvalue, their parts, including names, must have a truthvalue too. 
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Therefore names are true or false (385BC).“
 27

 Česky tedy: „Prvním argumentem je, že 

jelikož mají pravdivostní hodnotu tvrzení, musí ji mít i jejich části včetně jmen. Jména jsou 

tudíž pravdivá nebo nepravdivá (385BC).“ Přiznává, že to, že se jedná o argument ve 

prospěch teorie přirozené správnosti jmen, tu není výslovně řečeno, ale zdá se mu, že se 

očekává, že si budeme myslet, že přirozená správnost jmen vyplývá z toho, že jména jsou 

pravdivá a nepravdivá. A že tedy přirozená správnost jména spočívá v tom, že je pravdivé, 

a přirozená nesprávnost v tom, že je nepravdivé. 
28

  

Obdobně tuto pasáž chápe i Simon Keller (i když nevím, nakolik by v Sókratově 

argumentaci spatřoval, tak jako Richard Robinson, „faul dělení“). S autory lze souhlasit 

v tom, že pokud by toto měl být argument pro přirozenou správnost jmen či proti 

konvencionalismu, tak by asi nebyl moc dobrý. Nicméně vidět tuto pasáž jako argument 

proti konvencionalismu, je už věcí interpretace, jak ostatně Richard Robinson zmiňuje 

výše. Já se domnívám, že o to tu jít nemusí a celá ta pasáž je tematicky složitější, což se 

pokusím popsat níže. Richard Robinson ještě k výše zmíněnému dodává: „This argument 

is bad; for names have no truthvalue, and the reason given for saying that they do is 

a fallacy of division. No one in the dialogue points out that it is bad; and 'Socrates' makes 

the converse mistake of composition later on (431B)“. Česky: „Tento argument je špatný: 

jména totiž nemají pravdivostní hodnotu a uvedený důvod, na jehož základě by ji měla mít, 

je faul dělení. Nikdo v tomto dialogu nezmíní, že je to špatně, a Sókratés pak dělá opačnou 

chybu skladby v 431b.“
29

 

Přijde mi, že o faul dělení tu jít ale nemusí: slovo je nejmenší jednotka, která nese 

význam a může tedy o pravdě či nepravdě věty rozhodnout. To, co bylo řečeno o pravdivé 

řeči, tedy, že všechna její slova jsou pravdivá, neplatí analogicky pro nepravdivou řeč, jak 

jsem popsala už ve vlastním výkladu v podkapitole Vztah části a celku. Podobně tuto pasáž 

interpretuje Simon Keller, když shrnuje tento argument: „If a statement is true, then all of 

                                                 
27

 Robinson, R. (1956): A Criticism of Plato’s Cratylus. In: Philosophical Review, 65 (3), 324–341, s. 328. 

28
„The argument appears to end here, without explicitly arriving at the nature-theory. But we seem to be 

expected to think that the view that there is a natural correctness of names follows from the view that names 

are true or false. In other words, the natural rightness of a name is its being true, and its natural wrongness is 

its being false.“, Tamt. 

Překlad: Zdá se, že tento argument zde končí, aniž by výslovně dospěl k teorii přirozenosti [jmen]. Zdá se 

však, že se očekává, že si budeme myslet, že názor, že je tu nějaká přirozená správnost jmen, vyplývá 

z názoru, že jména jsou pravdivá či nepravdivá. Jinými slovy, přirozená správnost jména spočívá v tom, že je 

jméno správné, a jeho přirozená nesprávnost v tom, že je nesprávné.“ 

29
 Tamt. 
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its parts are true, and if a statement is false, then at least one of its parts is false.“
 30

 

Česky: „Je-li tvrzení pravdivé, pak jsou pravdivé i všechny jeho části, a je-li tvrzení 

nepravdivé, pak je nepravdivá alespoň jedna jeho část.“ 

Myslím si tedy, že se o „faul dělení“ nejedná, protože stejný princip by se pak měl 

uplatnit na nepravdivou řeč, což, jak jsem myslím ukázala výše, se neděje.  

Obdobně by s Kellerovou a Robinsonovou interpretací tohoto úseku nesouhlasil ani 

W. M. Pfeiffer
31

. Podle něj by se sice mohlo zdát, že se tu „faul dělení“ objevuje, ale myslí 

si, že přístupy, které Kratyla takto interpretují, se mýlí ve dvou věcech. V tom, jak chápou 

logos, a v tom, jak chápou holon, celek. 

Pfeiffer nesouhlasí s komentátory, podle nichž logos znamená větu (nebo výrok, 

nebo tvrzení nebo soud), tedy kombinaci slov, kterou lze použít k vytvoření tvrzení 

(assertion), čímž může být pravdivá nebo nepravdivá, tedy gramatickou entitu, která se 

v současné teorii logiky chápe jako jednotka pravdivosti či nepravdivosti
32

. Svůj nesouhlas 

s touto interpretací Pfeiffer zdůvodňuje tím, že se logos v této pasáži nikdy nevyskytuje 

v plurálu, a proto může znamenat jen mluvení či řeč obecně, a nikoli výše zmíněné 

konkrétní příklady řeči jako třeba věty.  

Dále pak logos podle Pfeiffera nemůže znamenat jazyk ve smyslu nějaké 

strukturované entity či celku, který má nějaké specifické vlastnosti vyplývající z jeho 

struktury. Tak ho totiž podle něj chápou komentátoři, kteří holon překládají jako celek 

a moria jako části, na což pak aplikují současnou představu, na základě níž celek není jen 

souhrnem svých částí, ale má svou vlastní identitu a vlastnosti, které nejsou vlastnostmi 

jednotlivých částí. Pfeiffer však varuje, že jakmile se tato interpretace přijme, pak bude 

připisování jakýchkoli vlastností, které náleží větám právě díky tomu, že jsou úplnými 

větami, jejich částem nevyhnutelně chybné. 

Představa logu se podle Pfeiffera nepodobá tváři, jejímiž částmi jsou oči, pusa a nos, 

ale spíše zlatu, jehož jednotlivé části se vyjma velikosti nijak neliší ani od sebe navzájem, 

ani od celku. 
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 Keller (2000), s. 229. 

31
 Pfeiffer, W. M. (1972): True and False Speech in Plato’s Cratylus 385b-c. In: Canadian Journal of 

Philosophy, 2 (1), 87–104. 

32
 Tamt. s. 100., nebo by se spíše chtělo říci, že jsou tím, čemu funkce připisuje hodnotu pravda či nepravda 
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Pasáž 385c čte tedy Pfeiffer tak, že v ní Sókratés určuje, že mód existence jmen 

spočívá v tom, že jsou vyslovena, a ta, která jsou vyslovena v pravdivé řeči, jsou vyslovena 

či vyřčena coby pravdivá, a totéž platí pro nepravdivost. Jména tedy vystupují jako 

pravdivá či nepravdivá pouze v rámci řeči, coby její nejmenší jednotky, a nikoli 

samostatně, jak je to možné pouze u řeči.  

Zde bych souhlasila s Pfeifferovým závěrem, tedy že se tu nemluví o samostatně se 

vyskytujících pravdivých a nepravdivých jménech, nemohu však úplně souhlasit se 

zdůvodněním, kterým k tomu Pfeiffer došel. Mám tím na mysli přirovnání řeči k celku 

typu zlato – přijde mi to podivně krkolomné a také si nemyslím, že když u pravdivé řeči 

musí být všechna slova pravdivá, tak obdobně musí být u nepravdivé řeči všechna 

nepravdivá. Přijde mi, že lepší výklad této pasáže nabízí Jaroslav Cepko. Ten ve svém 

článku věnovaném výkladu této pasáže parafrázuje podobně jako já zde Pfeiffera, ale 

přidává k němu něco, čeho jsem si u něj (tj. u Pfeiffera) nevšimla. Podle Cepka Pfeiffer 

tvrdí, že v této pasáži nejde „o logos, ktorý by pripúšťal množstvo inštancií, ale o logos ako 

podklad zmysluplnosti“
33

. To rozvádí i dále, když říká že „[a]k Sókratés vychádza zo 

zamlčaného predpokladu, že logos je celkom typu „zlato“, nevšíma si reč ako štruktúru 

s rôznymi časťami navzájom sa viažucimi podľa istých pravidiel, ale reč ako sféru zmyslu, 

ktorej všetky súčasti sú schopné zmysel sprostredkovať.“
34

 Jak už jsem řekla výše, tohoto 

pohledu na logos jako na podklad smysluplnosti jsem si u Pfeiffera nevšimla a také mi 

přijde, že do jeho výkladu úplně nezapadá, protože nevidím důvod, proč by se toto chápání 

logu vylučovalo s chápáním řeči jako struktury. O to cennější mi však přijde tento Cepkův 

postřeh sám o sobě, pokud ho oprostíme od Pfeifferova výkladu a použijeme jako 

východisko pro porozumění této pasáži jako to činím v podkapitole Nepravdivá řeč 

a hlavně v podkapitole Vztah části a celku. 

Ještě bych se chtěla vrátit k Pfeifferovi. Ten tedy tvrdí, že se pasáž 385b-c žádnými 

větami a tvrzeními vůbec nezabývá, a stejně tak ani nezakládá samostatnou existenci 

pravdivých a nepravdivých jmen. Podle něj však možná obsahuje první výslovnou 

formulaci korespondenční teorie pravdy v západním myšlení týkající se řeči obecně s tím, 
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že v rámci této řeči mohou být pravdivá nebo nepravdivá i jména. Pfeiffer čte pasáž 385b 

následovně: 

„There are logos, and ta onta; and the relation between them is that logos states 

(legéi) ta onta in one of two ways, and is true or false accordingly. The expresions „hós 

estin“ and „hós úk estin“ which specify the ways as involving correspondence or not, are 

adverbial and modify the relation.“
35

 

Česky „Je tu logos a ta onta a vztah mezi nimi je takový, že logos tvrdí (legéi) ta 

onta jedním ze dvou způsobů a na základě toho je buď pravdivý, nebo nepravdivý. Výrazy 

hós estin a hós úk estin, které specifikují tento způsob jako zahrnující či nezahrnující 

korespondenci, jsou adverbiální a modifikují výše zmíněný vztah“.  

Argument tu tak podle něj jasně zakládá nezbytné podmínky pro korespondenční 

teorii pravdy. Podle té, jak Pfeiffer tvrdí, jsou tu dvě paralelní říše: řeč a realita. Pravda 

a nepravda jsou pak funkcemi jejich vzájemného vztahu. Pravda je vlastností řeči, již řeč 

má, je-li tímto vzájemným vztahem korespondence. Jestliže korespondence schází, 

zakončuje Pfeiffer, řeč je nepravdivá. 

Tato nově vyjádřená korespondenční teorie se podle Pfeiffera výrazně liší od starého 

tradičního pohledu, z něhož Platón vychází. Pfeiffer má za to, že podle tradičního pohledu 

nezávisela pravda a nepravda ani tak na korespondenci mezi řečí a realitou, ale spíš na 

míře reality odhalené či skryté prostřednictvím činu či výpovědi. Dále říká, že podle raně 

řeckého pohledu na svět měly všechny jsoucí věci svou arché, fysis nebo genesis, „source 

or growth or origin“
36

, česky: zdroj, růst nebo původ a zároveň také svůj telos, nebo 

teleuté nebo peras – „an end or goal“, česky svůj konec či cíl. To první, pokračuje 

Pfeiffer, bylo v „minulosti“ mezi věcmi, které předcházely (ta próseonta), a to druhé mezi 

věcmi nadcházejícími (ta esomena). Celá pravda o něčem podle něj zahrnovala úplné 

odhalení či rozkrytí této věci. Zakládala se na znalosti původu, z nějž věc vyrůstá, a cíle, 

k němuž směřuje, přičemž obojí pomáhalo určit, co daná věc je. Takovéto poznání, jak 

tvrdí Pfeiffer, však bylo vyhrazeno pouze nadlidským božským bytostem, které dokázaly 

pojmout tři „časové“ etapy reality a držet „konce všech věcí“ (perata pantón): zkušenost 

pouhých smrtelníků se omezovala jen na přítomnost, na věci, co jsou tady a teď. Jen 

několik vybraných jedinců, pokračuje Pfeiffer, mohlo mít díky božskému daru paměti 
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(mnémé, opak léthé) přístup k minulým věcem, a tím i moc zaznamenat genealogie hrdinů 

(jako například Pindaros), či dokonce zrod světa (jako Hésiodos) a odhalovat současné 

okolnosti a činy jako nutný následek předchozího směřování či vývoje. Věci, které měly 

teprve nastat, však zůstávaly podle Pfeiffera stále neproniknutelné, protože tu nebyl žádný 

božský dar, který by odpovídal paměti, který by mohli smrtelníci efektivně použít 

k proniknutí do osudem předurčené, ale nepoznatelné sféry. Stejně tak to, že božské bytosti 

mají přístup k celé pravdě, podle Pfeiffera neznamenalo, že ji odhalí lidem: ačkoliv 

Parmenides obhajuje Cestu Pravdy zčásti tím, že ji vkládá do úst bohyně, Hésiodovy múzy 

na začátku Theogonie celkem otevřeně varují, že dokážou říkat lži, jako by byly pravdivé, 

a zachce-li se jim, mluví pravdu. 

Zde však podle Pfeiffera už dosažení pravdy není něco mimo sféru lidských 

schopností, co by bylo závislé na odhalení věcí chápaných jako něco, co je mimo prostor 

a čas. Říká, že je to naopak něco přítomného ve věcech, které jsou, něco poznatelného 

silou intelektu, který pracuje tady a teď, a něco, co může být vyjádřeno ve výpovědích, 

které mohou být vyhodnoceny na základě své korespondence s věcmi, které jsou přístupné 

všem myslícím lidem. Pfeiffer tvrdí, že:  

„From step one of this argument in the Cratylus, Plato seems to be trying to 

dissociate truth and falsity from the act of speaking in the sense of the old act of revelation, 

and, more importantly, from the speaker, the agent whose usage it is  whether god or man. 

He proposes instead a view of truth and falsity as characteristics of what is uttered, to be 

assessed in terms of objective criteria, independently of the utterer.“
37

 

Česky „Od prvního kroku tohoto argumentu Kratyla [tj. 385b] se zdá, že se Platón 

snaží oddělit pravdu a nepravdu jednak od mluvení ve starém slova smyslu odhalení, ale 

především také od mluvčího, tedy toho, kdo ji užívá, ať už je to bůh či člověk. Místo toho 

nabízí pohled na pravdu a nepravdu jako na vlastnosti toho, co je řečeno, a co má být 

hodnoceno na základě objektivních kritérií, nezávisle na mluvčím.“ 

V tomto nemůžu s Pfeifferem tak docela souhlasit, přijde mi totiž, že tak 

optimistický pohled na síly intelektu všech myslících lidí jsem v Kratylovi nenašla. 

Argument v 385b-c bych chápala jako snahu přesvědčit Hermogena o tom, že už jednotlivá 

pojmenování mají velký význam, a neměl by k nim proto přistupovat lehkovážně. V 387b-

d pak Sókratés ukazuje, že s věcmi není možné zacházet jen podle toho, jak se nám zlíbí, 
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protože někde už tomu budou věci klást odpor. To však neznamená, že bychom díky 

slovům měli nějaký bezprostřední přístup k tomu, jak se věci mají. V rozhovoru 

s Kratylem vychází najevo, že jména nikdy nemohou být dokonalým napodobením věcí 

a nejsou vhodným východiskem poznávání věcí. To, jak mají být věci poznávány, popisuje 

Sókratés jako úkol, který přesahuje jeho i Kratylovy síly (viz 439b), takže s nějakým 

objektivním kritériem pravdy to nebude tak jednoduché, jak Pfeiffer popisuje. 

Dalším problematickým místem je rozsáhlá etymologická pasáž, která se nachází 

zhruba uprostřed dialogu a zabírá značnou jeho část. Různí komentátoři se přou, jak toto 

místo správně číst, protože se rozhodně nejedná o etymologie, jak by je chápala moderní 

jazykověda. Toho si všímá i Johannes Bronkhorst
38

, který upozorňuje na to, že je třeba 

odlišit historickou etymologii od etymologie sémantické. Zatímco historická etymologie 

nám podle něj ukazuje původ či dávnou historii slova, a říká nám tak například, že to a to 

slovo je odvozeno z toho a toho staršího jazyka či ze starší vrstvy stejného jazyka, 

sémantická etymologie dělá něco jiného. Ta totiž podle Bronkhorsta propojuje jedno slovo 

s jedním či více jinými slovy, o kterých se předpokládá, že objasní jeho smysl. Bronkhorst 

pak dodává, že právě sémantické etymologie byly velmi rozšířené ve všech předmoderních 

kulturách. I slovo „etymologie“ má podle něj svou vlastní etymologii, která ukazuje jeho 

význam jako „‘discourse that makes known the true meaning of a word’“
39

, česky: „řeč, 

která vysvětluje pravý smysl slova“ z řeckého etymos, pravdivý, a logos, slovo. Výklad 

o dvojím chápání etymologií pak Bronkhorst uzavírá slovy, že: 

„if we had to decide which of the two, historical etymologies or semantic 

etymologies, should most appropriately be called etymologies, there can be no doubt that 

the historical linguist would have to search for another term.“
40

 

Česky „pokud bychom se měli rozhodnout, které z etymologií, zda ty historické či 

sémantické, mají větší právo na to nazývat se etymologiemi, museli by si historičtí lingvisté 

hledat jiné jméno“.  

Dialog Kratylos se pak podle Bronkhorsta zabývá právě sémantickými 

etymologiemi. Nejsem si ale jistá, jestli je to možné v Kratylovi takhle snadno rozlišit. 
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Situaci nám komplikuje to, že se Sókratés na různých místech dovolává toho, jak slovo 

vypadalo původně a co jím zamýšleli staří.  

Zajímavým způsobem se s tímto problémem vyrovnává David Sedley
41

. Ten 

rozlišuje u etymologií exegetickou správnost od té filosofické, přičemž exegetická 

správnost, jak ji popisuje Sedley, znamená, že slovo bylo utvořeno tak, jak je popsáno, 

zatímco filosofická znamená, že slovo zprostředkovává pravdu o jmenované věci. Toto 

rozlišení tedy víceméně odpovídá tomu, co provedl výše Bronkhorst: Sedleyho exegetická 

správnost etymologie má blízko k Bronkorstově historické etymologii a Sedleyho 

filosofická správnost etymologie zase k Bronkhorstově etymologii sémantické. Sedley má 

však na rozdíl od Bronkhorsta za to, že všechny uvedené etymologie Platónův mluvčí 

Sókratés považoval za exegeticky správné, zatímco za filosoficky správné pouze některé. 

To, proti čemu se Sedley nejvíce vymezuje, totiž není ani tak samotná snaha 

poměřovat etymologie měřítky dnešní jazykovědy, ale především takový pohled na 

etymologie, který je vykládá jako pouhý žert. Sedley říká, že hlavní důvod, který mluví pro 

to, abychom brali etymologie vážně, je, že etymologie jsou tu založeny na velmi pečlivě 

vypracované teorii jmenování, podle níž je jméno umně vyhotoveným nástrojem 

ontologické analýzy (385e-390e). Sedley si myslí, že by bylo podivné, kdyby tak pevný 

filosofický základ podpíral jen zbytečně natahovaný vtip. 

Dalším důkazem toho, že Sókratés nechápe etymologie jako exegeticky nepodložené, 

by podle Sedleyho bylo to, že v závěru dialogu, v místě, kde by snad nikdo neočekával 

ironii, říká Sókratés Kratylovi (439c): „[…] jestliže vskutku jejich původci je stanovili na 

základě myšlenky, že všechny věci jsou v chodu a tekou - mně se totiž zdá, že i oni sami 

měli takovou myšlenku […]“. I když Sókratés pokračuje, že pode něj učení o pohybu 

nevyjadřuje celou pravdu, je zároveň přesvědčen o tom, že na základě etymologií lze říci, 

že ji původní tvůrci jmen zastávali. Což je podle Sedleyho důvod, proč si myslí, že 

Sókratés musel považovat alespoň většinu etymologií za exegeticky správné. Podle 

Sedleyho není tento závěr ničím překvapivým, protože etymologické výklady jmen 

(zvláště těch božských) byly v té době velmi rozšířenou praxí.  

Dále se Sedley snaží vyrovnat s kritikou kratylovských etymologií, která vychází 

z toho, že se zdá, jako by neměly žádná pravidla a všechno bylo možné a s dostatkem 

nadání a šikovnosti by šlo slovu připsat význam, jaký si kdo zamane. Sedley to nepopírá, 
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má však za to, že přesně toto riziko Sókratés ve 414d–e zmiňuje a zároveň popírá, že by 

mu podléhal: „Avšak jestliže se dovolí vkládati do jmen i odnímati z nich, cokoli kdo bude 

chtít, bude to velké pohodlí a každé jméno by bylo možno přizpůsobit ke každé věci. […] 

Ale ty, jako moudrý soudce zápasu, musíš bdít nad řádností a slušností.“ Zde bych chtěla 

jen poznamenat, že hned v další replice Sókratés pokračuje: „Ale nebuď příliš důkladný, 

vzácný příteli, abys mě nezbavil síly.“ Což by spíš naznačovalo, že Sókratés chce dát 

najevo, že k provádění podobných etymologických výkladů je potřeba určité volnosti. 

U Hermogena bychom totiž těžko mohli čekat, že bude přespříliš přísným soudcem, když 

po většinu dialogu pouze souhlasí s čímkoli, co Sókratés řekne. Mám tedy za to, že 

Sedleyho výklad je, pokud jde o tuto pasáž, pro mě poněkud nepřesvědčivý. 

Sedley ale připomíná, že podobné zacházení s etymologiemi, tedy bez zjevných 

pravidel, se objevuje i v jiných dílech. Moderní jazykověda je podle něj záležitostí 

devatenáctého století a teprve v jejím světle, pokračuje Sedley, badatelům přijde, že tu 

Platónův Sókratés žertuje. Sedley upozorňuje, že v době Platóna a Aristotela však žádná 

věda, která by připomínala dnešní moderní etymologii či komparativní lingvistiku, nebyla 

a zdařilost interpretace se posuzovala spíše podle hloubky významu, který odkrývala, než 

podle analytické důkladnosti, s jakou ho byla schopna doložit. 

Následně Sedley vykládá svůj hlavní argument ve prospěch výše popsaného přístupu 

k etymologiím. Má za to, že jedním z hlavních závěrů Kratyla je, že jména jsou vlastně 

jakýmisi skrytými popisy a že jsou tím lepší, čím přesnějším popisem dané věci jsou, 

ačkoli nikdy nebudou dokonalé (viz 433a, 435c). S tím Sedley souhlasí a srovnává to se 

jmény vytvořenými v dnešní době, která jsou také často popisem jmenované věci, jako 

třeba myčka na nádobí nebo škrabka na brambory. Bere na vědomí i to, že tu máme 

i akronyma nebo slova přejatá, ale popisná jsou nějakým způsobem všechna jména. 

A jazyk, v němž škrabka na brambory bude označovat něco na škrabání brambor, 

považuje do té míry za lepší než jazyk, v němž to bude knihkupectví nebo odrůda tulipánů. 

Nová slova podle Sedleyho jistě vznikala i v pátém a čtvrtém století před naším letopočtem 

a musel být někdo, kdo je tvořil – tvůrce jmen, kterého Platón popisuje v 389a jako 

nejvzácnějšího z řemeslníků. A tento člověk tvořil jména jako popisy věcí, což ovšem 

neznamená, že se někdy nemohl splést. Podle Sedleyho ještě Platón přidává předpoklad, že 

promyšleně vznikla i ta nejstarší slova. Je ale pochopitelné, že u nich už bude jejich 

rozklíčování náročnější než u současných slov, a to ze čtyř důvodů: Sókratés opakovaně 

zdůrazňuje, že slova musela v průběhu staletí projít nějakými morfologickými změnami, 
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dále jsou tu primární slova, která se neskládají z jednodušších jmen a jejich význam musí 

vycházet z jednotlivých hlásek, z nichž se skládají, za třetí jsou tu slova, která v jednom 

zvuku kombinují hned několik etymologií, a za čtvrté tu máme slova přejatá. To jsou tedy 

podle Sedleyho důvody, proč je tak složité se etymologii, tedy disciplíně rozklíčování slov, 

naučit (viz 395b). 

Dalším Sedleyovým argumentem pro to brát etymologie vážně je, že se 

v etymologické pasáži nerozebírají jen tak ledajaká slova, ale ústřední filosofické pojmy. 

Tvrdí, že v etymologické pasáži jsou jasně oddělené části, které ohraničují určitá témata. 

První část se věnuje kosmologii či fyzice, pak se halasně oznámí změna tématu a přechází 

se k etice, logická část sice není výslovně pojmenována, ale odpovídají jí slova jako jméno, 

pravda a nepravda a jsoucno. Jako by tu tedy Platón, říká Sedley, předjímal členění 

filosofie na tři části na logiku, fyziku a etiku.  

Přehled etymologií v prostřední části Kratyla je podle Sedleyho zamýšlen jako 

přehled náhledů starých Řeků na různé filosofické záležitosti. Myslí si, že Platón oceňoval 

představy starých, pokud šlo o kosmologii a přírodu, když však přišla řeč na hlavní oblast 

Platónova zájmu, jmenovitě hodnoty, pravdu a jsoucno, nemohl se starými souhlasit kvůli 

přílišnému důrazu, který kladli na pohyb a neustálou změnu všech věcí, jak to projevuje 

jimi vytvořený jazyk. Nauka o pohybu je totiž podle Sedleyho sice něco, co dávalo 

Platónovi smysl v případě kosmologie, ale rozhodně by s ní nesouhlasil v případě 

předmětů skutečného poznání v platónském slova smyslu, zejména v případě hodnot. Proto 

také, jak tvrdí Sedley, dialog vyústí v závěr, kde se sice uzná, že etymologie opravdu 

poukazují na nestabilitu věcí, ale záhy se upozorňuje na to, že pokud bychom dali těmto 

představám předků za pravdu, nebylo by možné poznání, a že je do naší ontologie potřeba 

přidat „pevné ideje hodnot“ (stable Forms of value concepts)
42

. 

Sedley přiznává, že proti jeho interpretaci etymologií coby exegeticky platných lze 

použít jako námitku jedno místo dialogu (436b–437d), kde Kratylos obdivuje to, jak skvěle 

se jména v poukazování na pohyb jsoucna shodují, načež Sókratés namítá, že stejná jména 

je možné vyložit i tak, aby poukazovala spíše na stálost. Sedley říká, že tato pasáž je běžně 

čtena jako odmítnutí etymologizování, které se dá použít k tvrzení opačných stanovisek. 

On s tím ale zcela nesouhlasí a vybízí k bližšímu pohledu na jednotlivá vykládaná slova. 

Tvrdí, že se při něm ukáže, že slova, která mají poukazovat na stálost věcí, nejsou, až na 

                                                 
42

 Tamt. s. 150. 
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jednu výjimku, kterou tvoří slovo vědění - epistémé, předtím vykládána tak, jako by 

poukazovala na pohyb. Nedá se tedy podle Sedleyho říci, že nově uvedená slova, která 

mají poukazovat na stálost, nějak podkopávají exegetickou platnost uvedených etymologií, 

ale spíš je doplňují a vylepšují. Jako by staří tvůrci jmen, pokračuje Sedley, alespoň na 

chvilku zahlédli pravdu, že vědění nějak souvisí se stálostí. To ale podle něj nic nemění na 

tom, že u nich jinak převažuje důraz na nestabilitu věcí.  

Podle Sedleyho je tedy závěr takový, že nesoulad etymologií, na který Sókratés ve 

výše uvedené pasáži odkazuje, není exegetický, ale filosofický. Má za to, že ukazuje, že 

staří nebyli zcela skálopevně přesvědčeni o nestabilitě všech věcí, jak by se na první 

pohled mohlo zdát a jak by Kratylos doufal. 

Přestože mi Sedleyho výklad přijde v mnohém inspirativní, nevím, jestli s ním zcela 

souhlasím. Nejsem si totiž jistá jeho závěrem, který zmiňuje potřebu přidat do naší 

ontologie ideje hodnot, protože na mě působí tak, že navrhovaným řešením by bylo 

nahradit stávající nevyhovující teorie teorií novou a lepší. Myslím si totiž, že tu právě 

nejde o teorii, ale o určitý postoj či vztah ke jsoucnu. 

Přijde mi, že by etymologická pasáž dávala dobrý smysl, kdybychom znali pozadí, 

na kterém dialog vznikal. To bohužel příliš neznáme, a tak se můžeme jen dohadovat 

z různých narážek v dialogu pronesených, že se tu Sókratés snad vymezuje proti v té době 

populárním naukám, které etymologie využívaly. Sókratés tu ukazuje jednak to, že něco 

podobného dovede předvést taky (a to rozhodně nikoli triviálním způsobem), ale hlavně to, 

jaké má tento postup limity a kam už ten, kdo jména vykládá, nemůže zajít bez toho, aby 

říkal něco, co nemůže vědět. To odkrývá jakousi nezaloženost, která je však vlastní nejen 

těmto naznačeným a předpokládaným naukám, ale našemu poznání vůbec. 

To by ukazoval například i způsob, jakým Sókratés zdůvodňuje, proč odmítá 

herakleitovskou nauku o pohybu všeho. Nezdá se mi totiž, že by ji nějak nezvratně 

racionálně vyvrátil. Koneckonců výklad důvodů, proč s ní nesouhlasí, uzavírá ve 440d 

slovy: „Možná tedy, Kratyle, že je tomu tak, ale možná že také ne.“ Sókratés však 

zdůrazňuje potřebu určité stability pro to, abychom vůbec mohli poznávat či vzhledem ke 

zmíněným hodnotám, dobru a kráse, pečovat o svou duši. A právě jazyk by mohl být tím, 

čím se můžeme pokoušet si určitou stabilitu zjednávat. 
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 ZÁVĚR 

Mým cílem v této práci bylo pojednat o otázce řeči v dialogu Kratylos z pohledu 

filosofické tematizace závaznosti řeči ve vztahu člověka a světa. Na následujících řádcích 

se pokusím připomenout, v čem bych viděla, jak se nám odpověď na tuto otázku v průběhu 

dialogu postupně ukazuje. 

V dialogu Kratylos, jak jsem se snažila v průběhu práce předvést, rozhodně nejde 

o střet dvou „teorií“. To se ukazuje hned na začátku dialogu, když Sókrátés na otázku, co si 

myslí o správnosti jmen, odpovídá příslovím „krásné věci jsou nesnadné“.  

Jako by vhodným způsobem, jak s takovouto otázkou naložit, nebylo prostě si vyslechnout, 

jak to je, a dál jednat jako podle návodu. Místo toho tato otázka vyžaduje spíše hledání 

a zkoumání s nějakým vlastním nasazením. Jde totiž o náš vztah k jazyku a o význam, jaký 

pro nás jazyk má. 

S tímto významem jako by se oba Sókratovi spoluřečníci nějakým způsobem míjeli. 

Hermogenés sice vidí jazyk jako dílo lidské shody a dohody, ale jako kdyby pro něj proto 

byl něčím nahodilým a malicherným. Něčím, co když není dáno nějakou přirozenou 

nutností, může být vlastně jakkoli, aniž by na tom záleželo.  

Závaznost řeči jako by se pak ukazovala právě v tom, jak se Sókratés snaží přivést 

Hermogena k tomu, aby význam slov (a stejně tak i shody a dohody) nepodceňoval. Vždyť 

tím, že jsou slova nejmenší částí řeči, která nese smysl, mohou rozhodnout o její 

pravdivosti či nepravdivosti.  

Význam jmen úzce souvisí s tím, jak se vůbec vztahujeme k věcem a jak chápeme 

jejich bytí. V tomto kontextu vyvstává otázka, zda jsou věci jen tím způsobem, že jsou 

vždy pro (někoho), resp. pro každého zvlášť, či zda jsou i nějak samy o sobě. To, že jsou 

věci samostatné, otevírá možnost nějakého vztahování se k nim či prostor pro nějakou 

lidskou snahu zachytit, jak to je. 

Kdybychom přijali prótagorovský pohled, že jaké se každému věci zdají, takové 

i jsou, museli bychom se smířit s rozkouskovaným světem, kde by nás nic nevedlo k tomu, 

abychom svůj svým způsobem samozřejmě daný názor měnili a snažili se porozumět 

druhým nebo světu. Stejně tak se odmítne i názor Euthydéma, že všechny věci jsou 

stejným způsobem pro všechny zároveň a stále. I zde by totiž věci byly způsobem pro 

někoho (resp. pro všechny). Tím jako by ale náš vztah k nim byl zase nějak předem daný 
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a vylučovala by se tím rozmanitost různých náhledů i možnost vzájemného přesvědčování, 

učení a hledání. 

Když se uzná, že věci jsou samostatné a mají nějakou vlastní přirozenost, na kterou 

je třeba při zacházení s nimi brát ohled, nabízí se jednoduchá odpověď, že jména tedy 

náleží věcem přirozeně. V následující etymologické pasáži a zčásti pak i v rozhovoru 

s Kratylem se potom rozebírají příklady toho, v čem by se tato přirozená správnost mohla 

zakládat. Ty se však ukazují jako z různých důvodů nevyhovující či nedostatečné. K tomu, 

jak se věci mají, totiž nemáme žádný bezprostřední přístup, a proto není jasné, co všechno 

můžeme přičítat věcem samým a co spíše způsobu, jakým na ně nahlížíme. Proto se na ně, 

co se poznání věcí týče, nemůžeme zcela spoléhat. 

V obdobném duchu nás varuje i výklad jmen Pana a Herma. Ten jako by nás 

upozorňoval jednak na schopnost řeči klamat, která je už od počátku její součástí, a pak 

také na to, že když se bude člověk se svými omezenými znalostmi snažit vystihnout, jak se 

věci mají, bude tento svůj cíl vždy nějak míjet. 

Kratylos jako by se však s nejistotou a jistou nezaložeností, která se zdá být 

v samém základu lidského poznání, odmítal vypořádávat. Místo toho se upíná na jakousi 

nauku o ideálních přirozených jménech, která by měla být dokonalým vyjádřením věcí, 

a díky tomu i spolehlivým zdrojem jejich poznání. S tím, že jména naší běžné řeči tento 

ideál nenaplňují, se vyrovnává tak, že je nepovažuje za jména, ale za pouhé zvuky. 

Nakonec není ani jasné, zda bychom jména odpovídající Kratylovu ideálu v naší řeči vůbec 

našli. 

Kdyby ale byla jména dána věcem od přírody, vytratil by se z řeči právě ten aspekt, 

že představují nějaké naše úsilí a snahu zachytit, jak se věci mají. Prostřednictvím řeči se 

vztahujeme ke jsoucnu a zjednáváme si určitou stabilitu, která nám umožňuje věci 

poznávat a toto poznání pak sdílet, což se rozhodně neděje nahodile ani libovolně. Pomocí 

jazyka totiž utváříme smysluplný svět, ve kterém pak žijeme. 

 

  



73 

 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Platón (1903): Cratylus. In: Platonis Opera. Ed. John Burnet. Oxford: Oxford University. 

[online] Dostupné z: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text: 

1999.01.0171, [cit. 06.05.2019]. 

Platón. (2017): Kratylos. Překlad F. Novotný. Praha: OIKOYMENH.  

Homér (1886): Ilias. Překlad A. Škoda. Praha: vlastním nákladem překladatele. Dostupné 

online na https://cs.wikisource.org/wiki/Homérova_Illias_(Škoda)/Zpěv_dvacátý_druhý 

Darnton, R. (1986): The Symbolic Element in History. The Journal of Modern History, 

58(1), 218-234. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1881570 

Theoi.com. (2015):HESTIA - Greek Goddess of Hearth & Home (Roman Vesta). THEOI 

GREEK MYTHOLOGY - Exploring Mythology in Classical Literature & Art [online]. 

Dostupné z: https://www.theoi.com/Ouranios/Hestia.html, [cit. 06.05.2019] 

Platón. (2005): Euthyfrón: Obrana Sókrata; Kritón. Překlad F. Novotný. Praha: 

OIKOYMENH. 

Lepař, F.(1892): Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena.  

Theoi.com. (2015):PERSEPHONE. (n.d.). THEOI GREEK MYTHOLOGY - Exploring 

Mythology in Classical Literature & Art [online]. Dostupné 

z: http://theoi.com/Khthonios/Persephone.html, [cit. 06.05.2019]. 

Hésiodos. (1990): Zpěvy železného věku. Překlad: J. Nováková, Praha: Svoboda. 

Hésiodos.(1890): Hésioda Askerského práce a dnové. Překlad: H. Mejsnar, in Prusík, 

Krok: časopis věnovaný veškerým potřebám středního školství, Praha. 

Hésiodos. (1995): Works and Days, Překlad: B. MacLennan , 45-103, The Stoa 

Consortium [online]., Dostupné z: http://www.stoa.org/diotima/anthology/ 

hes_pandora.shtml, [cit. 16. 11. 2018] 

Platón. (1921): Plato in Twelve Volumes, Vol. 12 Překlad H. N. Fowler. Cambridge, MA, 

Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. [online]. Dostupné 

z: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0172%3At

ext%3DCrat.%3Asection%3D412d. [cit. 6. 5. 2019]. 



74 

Platón. (1999): Cratylus by Plato. Překlad: B. Jowett. Pennsylvania State University: 

Electronic Classics Series. 

Liddell, H., G., a Scott, R. (1889): An Intermediate Greek-English Lexicon. New York: 

Harper and Brothers. s. 106. 

Platón. (1997): Cratylus.Překlad: C. D .C. Reeve. In: Complete works, J. M. Cooper. 

Indianapolis: Hackett Publishing Company. 

Aristotelés. (2008) Metafyzika. Přel. Antonín Kříž. Praha: Nakladatelství Petr Rezek 

Keller, S. (2000). An Interpretation of Plato's "Cratylus". Phronesis, 45(4), 284-305. 

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4182654 

Robinson, R. (1956): A Criticism of Plato’s Cratylus. In: Philosophical Review, 65 (3), 

324–341. 

Pfeiffer, W. M. (1972): True and False Speech in Plato’s Cratylus 385b-c. In: Canadian 

Journal of Philosophy, 2 (1), 87–104. 

Cepko, J. (2018): „K problému pravdivosti mien v platónovom dialógu kratylos (385a–c)“. 

in: Pravda. Teoretické a praktické kontexty, eds. S. Gáliková Tolnaiová, O. Marchevský, 

D. Špirko, Bratislava, 10-15. 

Bronkhorst, J. (2001): Etymology and Magic: Yāska's Nirukta, Plato's Cratylus, and the 

Riddle of Semantic Etymologies. Numen, 48(2), 147-203. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/3270497 

Sedley, D. (1998): The Etymologies in Plato’s Cratylus. In: The Journal of Hellenic 

Studies, 118, 140-154. 

 


