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1 Úvod 
 

 

Práce bude zkoumat text Platónovy Obrany Sókrata, a to především se zaměřením 

na část týkající se tzv. Delfské věštby. Protože podobně jako Sókratés vyznačil jakýsi 

rozhodující bod obratu v řecké, a tedy i celé západní filozofii, byla Platónem v Obraně za 

podobný bod obratu v Sókratově životě vyznačena právě Delfská věštba. V rámci tohoto 

zkoumání si autor této práce bude postupně pokládat několik otázek. V první kapitole se 

práce bude věnovat otázce, zda lze text Obrany považovat za autentické znění Sókratovy 

promluvy před soudem. V rámci této kapitoly bude představen Sókratův postup při 

interpretaci věštby a dále hlavní užívané argumenty pro podporu teze o historické 

autentičnosti tohoto textu.  

 Tématem následující kapitoly bude Chairefóntova výprava do Delf, neboť jeho 

údajná cesta do Delfského chrámu zapříčinila, dle Platónova ztvárnění Sókratovy řeči před 

soudem, velký posun na poli filozofického uvažování1 a stále je předmětem střetů 

rozdílných názorů. Jedním z hlavních témat této kapitoly bude otázka, zda lze pokládat 

jeho cestu a zmíněnou věštbu za historický fakt. Společně s touto otázkou budeme brát 

v úvahu možné příčiny Chairefóntovy motivace vypravit se do Delfského chrámu.  

 V druhé části práce se zaměříme na různé výklady delfské věštby, které byly 

jednotlivými komentátory v rámci interpretování této pasáže předneseny. Tato část bude 

pracovat s Obranou jako literárním textem, nikoli jako s historickým záznamem. V rámci 

zkoumání těchto interpretačních teorií se pokusíme odpovědět mj. na to, jaké mohly být 

Platónovy autorské záměry, resp. jaký měl Platónův Sókratés důvod k začlenění věštby  

do své obhajoby. V závěrečné pasáži se pak zaměříme na Apollónův vztah k filozofii, 

jehož původ lze zřejmě připsat právě Obraně a představíme jednotlivé prvky, které Platón 

užívá při znázornění Sókrata jako služebníka tohoto boha.  

 

 

 

 
1 Jak Platón popisuje v Obraně, byla příčinou Sókratova obratu od přírodní filozofie k etickým záležitostem. 
Proti tomuto názoru však stojí argument dialogu Faidón, kde je Sókratův přechod od přírodní filozofie k 

„etice“ popisován, ale zmínka o věštbě zde chybí.  
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2 Platónova Obrana Sókrata  
 

 

 Okolnosti, za jakých došlo k Sókratovu soudu, jsou celkem obsáhle popsány 

v literatuře. Sókratův soud se měl odehrát v Athénách roku 399 př. Kr., kde se 

sedmdesátiletý Sókratés hájil a byl odsouzen: soud nakonec odmítl pokutu, kterou si 

Sókratés měl vyměřit, odsoudil jej při prvním hlasování poměrem hlasů 280:2202, a poté 

následně k trestu smrti vypitím bolehlavu.  

 Mezi hlavní a jediné dochované zdroje podávající údaje o této události patří 

Platónova Obrana Sókrata a Sókratova obhajoba, kterou napsal další Sókratův žák, 

Xenofón. Je známo, že mezi lety 395–375 př. Kr. vznikaly také další Sókratovy “Obrany”. 

Kromě dodatečných obhajob, které byly sepisovány Sókratovými společníky a žáky, 

existovaly i jakési posmrtné obžaloby, které rozsudek nad Sókratem schvalovaly a jako 

takové se snažily Sókratovo vystoupení před athénským soudem zdiskreditovat. Mezi ty, 

kteří podávají vlastní výčet této události, patří sofista Polykratés se svou Žalobou  

na Sókrata, který se názorově staví na stranu obžaloby, a řečník Lysias, který ve svém 

spise Sókrata proti Polykratovi hájí, avšak tato díla se nedochovala. Skutečnost, že i po 

Sókratově smrti vznikala mnohá díla zprostředkovávající tuto událost, značí, že po jeho 

odsouzení vznikl jistý spor mezi jeho odpůrci a žáky, který byl udržován při životě ještě po 

několik následujících dekád. Podle R. E. Allena3 je dalším dílem vhodným pro zkoumání 

Platónovy Obrany také Isokratova Antidosis4, v tomto díle autor situuje svou pomyslnou 

obhajobu do stejných podmínek, které podává Platónův záznam Sókratova soudu. V dnešní 

době, stejně jako v antice, tato událost stále iniciuje další interpretace, které jsou často 

protichůdné a navzájem se vyvracející, ale zatímco antičtí autoři se přeli o legitimitu 

 
2 Waterfield, Robin. Why Socrates Died: Dispelling the Myths. New York, N.Y.: W.W. Norton, 2009, str.16. 
3 Plato, and Allen, Reginald E. The dialogues of Plato. New Haven: Yale University Press, 1984, str.76-78. 
4 Isokratés byl řečníkem, který založil v Athénách školu konkurující Platónově Akademii. Dle antické tradice 

jej Sókratova smrt hluboce zasáhla. Není důvod se domnívat, že by nebyl obeznámen s okolnostmi soudu, 

narodil se 436 př. Kr., a tak v době procesu byl již dospělým mužem. Jeho Antidosis byla sepsána někdy 

kolem roku 354 př. Kr. a jistě není pouhou náhodou, že Isokratés konstruuje pomyslnou obranu svého 

vlastního života i své praxe způsobem, kterým se zřejmě chtěl připodobnit Sókratovu osudu, tedy se brání 

proti obviněním z kažení mládeže a z toho, že činí slabší argumenty silnějšími. R. E. Allen proto 

předpokládá, že Isokratés se nechtěl připodobnit pouze výčtu, který o Sókratovi Platón podal, ale Sókratovi 

skutečnému. Z toho pak vyplývá, že Isokratés, který byl v obeznámené pozici, musel Platónův výčet 

považovat ve své podstatě za přesný výčet řeči, kterou Sókratés přednesl v den svého soudu. Tak tedy od 

tohoto mistra rétoriky zřejmě přichází hold Sókratovi a jeho promluvě, která nejspíš byla ve své době 

považována za jakési paradigma rétorického umění. –  tamtéž, str. 77-78. 
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Sókratova odsouzení, ti moderní vedou spor o historickou autenticitu tohoto textu, 

popřípadě Platónovy autorské záměry.  

Platónova Obrana Sókrata je literárním dílem, které má formu Sókratovy přímé 

promluvy k soudcům, resp. občanům athénským, která je narušena pouze Sókratovým 

dotazováním Meléta. Obrana bývá obvykle dělena následujícím způsobem5: (a) úvodní 

oslovení (17a1-18a6) – v této pasáži Sókratés odlišuje své rétorické postupy od těch běžně 

užívaných na soudech; (b) prothesis (18a7-19a7) – zde Sókratés rozvrhuje svou obhajobu 

do dvou částí řádné obhajoby – nejprve Sókratés vyvrací předsudky mířené vůči němu  

na základě Aristofanovy karikatury jeho osoby (19a8-24b2) a dále pokračuje obrana proti 

formálním obviněním od Meléta (24b3-28a1); (c) digrese (28a2-34b5) v níž Sókratés 

popisuje svoji filozofickou činnost v Athénách jako božský úděl; (d) epilog (34b6-

35d8) v němž se vrací k tématu specifičnosti Sókratovy rétoriky z úvodního oslovení;  

(e) náhradní trest (35e1-38b9) – v této části si navrhuje Sókratés alternativu trestu smrti;  

na závěr poté, co byl trest smrti porotou přijat přichází (f) závěrečná řeč (38c1-42a5),  

v níž Sókratés odmítá strach ze smrti, který většina žijících pociťuje, pro své mylné 

domněnky, které o smrti nabývají. Po tomto načrtnutí historického pozadí a struktury textu 

můžeme krátce představit Platónovo ztvárnění této události, tedy samotný text Obrany.    

K soudu dochází v Athénách, kde je Sókratés předvolán před soud, aby se hájil 

proti žalobě, která na něj byla podána třemi jeho spoluobčany: básníkem Melétem, který je 

také jediným vystupujícím řečníkem Sókratovy obžaloby, dále řečníkem Lykónem  

a politikem Anýtem. Obvinění proti Sókratovi je více. Jedním z nich je skutečnost,  

že Sókratés nectí bohy, které ctí obec, a tedy se provinil z bezbožnosti. Druhým 

Sókratovým proviněním má být to, že kazí mládež, která se po jeho vzoru nevěnuje 

občanským ctnostem. Dalším z jeho údajných provinění má být jeho „činění slabších 

důvodů silnějšími“, z čehož byli v Sókratově době obviňováni především sofisté. Sókratés 

se však namísto své obhajoby obrací k obecným předsudkům namířeným vůči jeho osobě, 

které putovaly mezi Athéňany již řádku let a které označuje za své „první“ žalobce. Mezi 

ně mělo patřit jeho údajné zkoumání věcí pod zemí i nebeských, že slabší důvody činí 

silnějšími, a že témuž učí i jiné. Tato obvinění pochází z Aristofanovy komedie Oblaka, 

kterou mnozí přítomní u soudu ve svých mladých letech mohli v divadle vidět.  

 
5 Reeve, C.D.C. Socrates in the Apology: An Essay on Plato's Apology of Socrates. 1. Indianapolis: Hackett 

              Publishing Co, 1989, str.3. – údaj převzat z: Prokeš, Jan.“Sókratés Jako Proponent Dialogického Diskurzu v 

Platónově Apologii a Symposiu.” Diplomová práce, 2009.  
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Po odmítnutí těchto prvotních žalobců se Sókratés obrací k vyvrácení mylných domněnek, 

jichž jeho spoluobčané nabyli o jeho činnosti v obci. Tuto svou činnost proto doplňuje 

vysvětlujícím příběhem o Delfské věštbě, v němž se jeho dlouholetý přítel Chairefón 

vypravil do chrámu v Delfách. 

    

„A tak kdysi zašel i do Delf a osmělil se dáti bohu tuto otázku – a 

opakuji, nehlučte, občané – otázal se tedy, zdali je někdo moudřejší než já. 

Tu Pythia odpověděla, že nikdo není moudřejší.6 A to vám dosvědčí tuhle 

jeho bratr, protože on sám již zemřel.” (Apol., 20e6-21a8) 

 

V následující pasáži je Melétos Sókratem dotazován na jednotlivé části obžaloby, 

která je proti němu vedena. Svými dialektickými schopnostmi dokáže Sókratés  

na Melétových odpovědích, že obvinění proti němu jsou nesmyslná, alespoň z pohledu 

zákona, který Sókratés svým jednáním nijak neporušil. Dále Sókratés odmítá skutečnost,  

že by se vykonávání filozofické činnosti vzdal, a to i v případě, že by mu za její 

provozování hrozili smrtí, neboť povolání od boha Sókratés považuje za vyšší a důležitější 

než názory lidí. První část pak Sókratés končí svým proslovem o nepřiměřených obavách 

ze smrti, které jednotlivci nabývají, přestože ta může být tou nejlepší věcí, která je může 

potkat.  

 V druhé části je Sókratés po veřejném hlasování odsouzen. Nyní je Sókratés 

vybídnut, aby si navrhnul trest, který by pro jeho prohřešky byl přiměřený. Sókratés 

nejprve navrhuje, že by jej měli hostit v prytaneiu. Avšak toto prohlášení později nahradí,  

a to tak, že je ochoten zaplatit minu stříbra jako pokutu, kterou však jeho přátelé, kteří byli 

mezi přítomnými, navýšili na 30 min.  

 Ve třetí části proběhlo hlasování a Sókratés je zde většinou hlasujících odsouzen 

k trestu smrti. Sókratés je přesvědčen, že za tento výsledek může jeho přístup, kdy se snaží 

říkat věci tak, jak jsou a nikoli se stylizovati tak, aby udělal dobrý dojem u soudců. Ve své 

řeči se dále obrací ke svým žákům a soudcům. Zmiňuje také svůj daimonion, který  

mu dlouho po jeho život napomáhal správně se zachovat v různých společenských 

situacích, a to tím, že se ozve, když Sókratés nemá něco vykonat. A neboť se tento hlas 

 
6 Je nutné poznamenat, že Platón ve své verzi Obrany nechá Sókrata přednést odlišné znění věštby, oproti 

verzi Xenofóntově. V záznamech od Xenofónta, resp. v jeho verzi Sókratovy obhajoby, lze nalézt věštbu 
delší a to, že: „žádný člověk není svobodnější, spravedlivější či obezřetnější“. – pro možné příčiny tohoto 

jiného znění viz 3.1.2. 
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před soudem neozval, je to pro Sókrata důkazem, že alespoň pro něj bude ve své podstatě 

jeho odsouzení dobrou věcí.  

   

 

2.1   Sókratova interpretace Delfské věštby  

 

 V této pasáži se zaměříme na Sókratův postup při interpretaci věštby, tedy jak jej 

popsal Platón. Popíšeme, jaké jsou pro věštbu možné způsoby čtení a jaké důsledky z nich 

plynou. 

Sókratovo zkoumání, alespoň jak je v Obraně prezentováno, začíná jeho přijetím 

jakéhosi ego eimi (já jsem) postoje vůči sdělení věštby. Postojem, který je pro osobu 

Sókrata dost překvapivý a zdá se skoro až arogantní. Sókratés se totiž při snaze o její 

pochopení dopouští mírné desinterpretace. Formulace věštby, jak je Platónem 

prezentována („nikdo není moudřejší”, Apol., 21a6-7), neprohlašuje Sókrata nutně za 

nejmoudřejšího člověka. Přesněji jej prohlašuje za člověka maximálně moudrého, což lze 

dle J. Mourala7 číst pomocí způsobu silného čtení jako “nikdo není moudřejší Sókrata”. 

Tak by byl Sókratés označen jako člen skupiny lidí, nad níž není moudřejší, která však 

není nijak omezena počtem členů. Samozřejmě ale nelze vyloučit, aby tato skupina měla 

člena pouze jednoho. Při tzv. slabším čtením není už k pronesenému výroku potřeba něco 

domýšlet. V té chvíli lze výroku porozumět opatrněji, jak je tomu u výroků orákul radno. 

Při tomto způsobu čtení dostává věštba jiný rozměr, a to že “nikdo není moudřejší než 

kdokoliv jiný”. Z čtení věštby tímto způsobem plyne, že se nemá mezi lidmi rozlišovat 

ohledně jejich moudrosti. Takhle by Pýthie vlastně částečně předjímala smysl, ke kterému 

se po velmi dlouhé oklice dostane později i Sókratés. Ten ale sám nejprve musel vyjít  

z vlastního mylného pochopení věštby, jak to Platón dokládá Sókratovým retrospektivním 

vypravováním. Zajímavé je, že o tomto Sókratově přijetí silnějšího čtení věštby se zmiňuje 

ve své verzi Obrany i Xenofón (Xenofóntova Obhajoba Sókratova, str.14-15). O svém 

neporozumění věštbě se Sókratés zmiňuje před soudem, když tvrdí, že jeho reakcí  

na věštbu, kterou mu přítel Chairefón měl přetlumočit, bylo nepochopení a zmatek.  

“Co tím asi bůh míní a co asi naznačuje?“ (Apol., 21b3) Vždyť Sókratés si je přece vědom 

toho, že není „ani dost málo moudrý“ (Apol., 21b4), ale na druhou stranu ví, že bůh 
 

7 Moural, Josef. “Skeptické Motivy V Obraně”. In Platónova Obrana Sókrata, Praha: Oikoymenh, 55-68, 

2017, str.61-62. 
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“přece nemluví nepravdu, neboť mu to není možno“ (Apol., 21b5). Platónův Sókratés 

shledává v Apollónově odpovědi nejasnosti a rozporuplnosti, a tak místo aby ji slepě přijal 

a radoval se nad božským stvrzením své význačné moudrosti, pokračuje naopak ve 

zdůrazňování své vlastní nevědomosti. Po dlouhém čase, kdy si podle Platónova záznamu 

vyprávění s věštbou nevěděl rady, se pokusil onu hádanku rozluštit. Rozhodl se vypravit za 

lidmi, kteří tvrdí, že mají jakousi moudrost, a za těmi, o nichž se to druzí domnívají. Při 

této své výpravě doufal, že mezi nimi objeví jedince, díky kterému bude moci onu věštbu 

vyvrátit a říct: „Tento muž je nade mne moudřejší, a ty jsi tvrdila, že já jsem moudřejší.“ 

(Apol., 21c3-4) Tento okamžik měl být počátkem Sókratova veřejného působení, alespoň 

jak jej Platón v Obraně představuje.  

 

 

2.2    Historická autenticita Obrany 

 

Tento úsek se zaměří na argumenty, které bývají užívány pro podporu historické 

autentičnosti Obrany, již bez výtek přijali velikáni jako Schleiermacher, Hegel či Zeller8. 

Mezi první, kdo se rozhodl toto dílo v šíři kriticky hodnotit a diskusi zdokumentovat, patří 

až Mario Montouri9. Do té doby se výtky vůči Obraně a její autentičnosti objevovaly jen 

zcela výjimečně. Nyní se tedy obraťme k otázce, zda lze celek textu Obrany pokládat za 

autentické znění Sókratovy promluvy před soudem.  

Po dlouhou dobu patřili ve 20. století k vedoucím zastáncům historičnosti  

a historické interpretace Platónových raných dialogů Gregory Vlastos či T.C. Brickhouse  

a N.D. Smith10. Své teze opírají především o tři tvrzení: (a) dialog byl sepsán brzy po 

soudu; (b) Platón byl jeho očitým svědkem; (c) soud byl veřejnou událostí s mnohými 

 
8 Údaj převzat z: Montuori, Mario. The Oracle Given to Chaerephon on the Wisdom of Socrates. An 

Invention by Plato, Kernos [Online], 3 |, Online since 19 April 2011, connection on 01 October 2016. URL: 

http://kernos.revues.org/994, 1990, str.251.  
9 Ferguson, J., Montuori (M.) Socrate: Fisiologia di un mito. (Biblioteca di ‘De homine’: Serie seconda, I.) 

Florence: Sansoni.. Pp. 394. L 6,000. The Journal of Hellenic Studies, 96, 1974, str.206-207. – údaj převzat 

z: Montuori, Mario. “The Oracle Given to Chaerephron on the Wisdom of Socrates. An Invention by Plato.” 

Kernos 3, no. 3, 1990, str.251. 
10 Další zastánci histrorické autenticity Platónova Sókrata jmenováni v: Brickhouse, Thomas C. & Smith, 

Nicholas D.. Socrates on Trial. Princeton University Press, 1990, str.3 (pozn.9). 
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svědky, kteří mohli spolehlivost Platónem podaného výčtu ohodnotit. Jak se ale pokusíme 

ukázat na následujících řádcích, tyto argumenty nelze označit za solidní.11 

Myšlenka stojící za první z možností je taková, že Platónova schopnost vybavení si 

samotného obsahu soudního přelíčení by byla nejlepší, dokud bylo soudní přelíčení ještě 

čerstvě v jeho mysli. Proto jestliže můžeme zařadit vznik Obrany do období v blízkosti 

soudu, měli bychom věřit i přesnosti výčtu, který podává. Avšak tento argument se zdá 

poněkud lichým, jak tvrdí W. J. Prior, a to nejen proto, že nemáme přesné informace, jak 

členové této kultury postupovali při ukládání významných a obsáhlých řečí, jako je ta 

v Obraně, do paměti. A pokud si Platón obsah Obrany vybavoval třeba za pomoci svých 

poznámek, či za pomoci společníků, mohl stejně dobře sepsat tento text až mnoho let po 

soudu samotném.12 Dalším nedostatkem tohoto stanoviska je, že neexistuje důkaz toho,  

že by Obrana patřila mezi nejstarší z Platónových dialogů. Sice panuje obecná shoda,  

že patří mezi jeho dřívější dialogy, ale nikoliv už v tom, kam ji mezi ně lze zařadit.  

Jako další z argumentů pro historičnost textu bývá označována Platónova 

přítomnost u soudu. Platón nechává Sókrata v Obraně ohlásit, že Platón je v publiku  

a později na sebe opět odkazuje. (Apol., 34a; 38b) Proti tomuto bodu lze vznést námitku, 

že v takovém případě jde o kruhovou obhajobu. Ale za předpokladu přijetí této premisy, 

tedy Platónovy přítomnosti u soudu, co nám tato skutečnost říká o historické autenticitě 

díla samotného? Odpověď zní: vůbec nic, neboť samotná autorova přítomnost má velmi 

malou obhajující hodnotu. Nehledě na to, že i kdyby Platón přítomen nebyl, mohl získat 

více či méně spolehlivé informace týkající se Sókratova soudu od svých společníků. 

Naopak jestliže přítomen byl, není nutné, aby se při následujícím popisu události 

přidržoval chladné objektivity, která je pro přesný záznam nezbytná.13 Přesto je možné, že 

Platón zamýšlel zmínkou o své přítomnosti dodání jakéhosi vnitřního ukazatele 

spolehlivosti dokumentu. Ale o jaké spolehlivosti lze potom hovořit, o historické či 

filozofické? Na to, abychom toto mohli zhodnotit, nemáme potřebné údaje. Proto by 

 
11 Podrobnější výčet argumentů proti historičnosti podává W.J.Prior v: Prior, William J. “The Historicity of 

Plato’s Apology.” Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 18, no. 1–2 , 41–57, 2001, str.49-

53. 
12 Tamtéž, str.48-49. 
13Zde je zajímavé zmínit, co o zapisování přesného znění řečí píše jiná antická autorita: “Co se týče řečí, 

které proslovili jedni i druzí, jednak když se chystali do války, jednak během ní, bylo pro mne těžké 

zapamatovat si přesné znění těch, které jsem sám slyšel, a bylo to těžké i pro ty, kteří mi podávali zprávu o 

jiných, pronesených někde jinde; vyjádřil jsem to, co jsem myslil, že nejspíš každý jednotlivec mluvil, aby se 

to v té které situaci hodilo, a držel jsem se při tom co nejvěrněji základního smyslu skutečně pronesených 
řečí.” říká Thúkydidés ve svých zápiscích o Peloponéských válkách - THÚKYDIDÉS. Dějiny peloponnéské 

války. 2. vyd., (v Odeonu 1. vyd.). Praha: Odeon. Živá díla minulosti (Odeon), 1977, str.32. 
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samotná Platónova přítomnost neměla zvyšovat důvěru v historickou autentičnost dialogu, 

neboť o takových historických detailech, jako je právě Platónova (ne)přítomnost u soudu, 

nemáme žádné průkazné doklady, a tedy by tento argument neměl být brán jako platný při 

snaze prokázat autentičnost Platónovy Obrany.  

A konečně to, že byl soudní proces veřejnou událostí s mnoha svědky, je sice 

nevyvratitelné, ale co přesně to dokazuje o historičnosti obsahu textu? Komentátoři 

argumentují tím, že přítomné publikum poskytuje jakousi kontrolu toho, že informace 

Platónem prezentované budou pravdivé. Protože jak uvádí G. Vlastos14, Platón si byl při 

psaní Obrany dobře vědom toho, že mezi potenciálními čtenáři budou stovky těch, kdo 

Sókratovu skutečnou promluvu slyšeli. A jelikož jeho cílem bylo očistit jeho jméno, 

smyšlená řeč by tento cíl sotva splnila. Na druhou stranu ale Platónovým hlavním úmyslem 

bylo prezentovat nevinu svého milovaného učitele, a snad jej vedla i jakási snaha o uctění 

jeho památky. Cokoliv Sókratés u soudu řekl, vyústilo v jeho odsouzení na smrt. Proč by 

se Platón domníval, že zopakováním autentické řeči, jež vedla k odsouzení, by Sókrata 

očistil v očích dalších generací? Proč proto raději nepředpokládat, že se Platón pokusil 

prokázat jeho nevinu tím, že nezachytil autentické znění promluvy, ale zformuloval to, co 

považoval za jádro a hlavní smysl Sókratovy výpovědi před soudem? Platónův Sókratés se 

mohl jednoduše pokusit přesvědčit porotu o tom, že jeho činnost je pro obec příznivá  

a jako taková by neměla být považována za nezákonnou. Místo toho se však rozhodne 

zdůraznit ironii ležící na pozadí těchto obvinění. Platónův Sókratés je o své nevině 

přesvědčen nejen proto, že se vyhýbal tomu, aby někomu způsobil újmu, ale také proto,  

že své dílo, svou činnost, vykonával k uctění boha. Toto jeho božské poslání, podle názorů 

některých komentátorů15, lze vysvětlit spojením obsahu věštby s některými detaily 

Sókratovy zbožnosti, které se ale nacházejí v jiném Platónově díle, a to v dialogu 

Euthyfrón. S tím však uznávají, že Sókratés v Obraně samotné nečiní žádný pokus, aby 

tyto nedostatky všem přítomným u soudu vysvětlil.16  

Vysoká literární kvalita, spolu s promyšlenou stavbou celé řeči, která využívá 

zásady dobové forenzní rétoriky17, dle V. Němce zas prozrazuje, že se nejedná pouze  

 
14 Vlastos, Gregory, The Philosophy of Socrates: A Collection of Critical Essays. University of Notre Dame 

Press, 1980, str.3. 
15 Brickhouse, Thomas C., and Nicholas D. Smith. Socrates on trial. Princeton, N.J: Princeton University 

Press, 1990, str.91-99. 
16 K tématu absence argumentů, při Sókratově údajné obhajobě se v práci vrátíme v kapitole 2.3 
17 Dle zkoumání provedených E. Wolfem, který na základě porovnání antických soudních řečí s Platónovými 

spisy prokázal, že již sama vysoká literární kvalita a promyšlená stavba celého díla v mnohém přeznačuje 
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o Platónův přepis řeči pronesené Sókratem před soudem, který by neměl kromě jejího 

zachycení i další ambice18. John Burnet například považuje celou úvodní řeč Obrany za 

jakousi “parodii“ na dobovou forenzní řeč. Toto své tvrzení dokládá pasáží, v níž sice 

Sókratés odmítá, že by forenzní řeč užíval, ale během tohoto odmítnutí používá řadu 

rétorických nástrojů.19  

Ukazuje se tedy, že bychom Platónovu Obranu Sókrata neměli brát jako zápis 

skutečně pronesené řeči, ale spíše jako Platónem vytvořený literární obraz, který 

s historickými fakty pracuje s určitou mírou volnosti, a především s jistým autorským 

záměrem. V následující části se tak budeme zabývat údajnou Chairefóntovou výpravou do 

Delf a historickým okolnostem, které jsou o Delfách, orákulech zde působících a jejich 

věštbách známy. Dále se zaměříme na Chairefóntovu výpravu do Delf, kdy k ní mohlo 

dojít a zda byla, vzhledem k historickým událostem, tato výprava proveditelná. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zásady dobové forenzní rétoriky – údaj převzat z: Němec, Václav. “Sókratova Moudrost”. In Platónova 
Obrana Sókrata, 37-54. Praha: OIKOYMENH, 2016, str.37, pozn.1. 
18 Tamt. str.37.  
19 Údaj převzat z: Leibowitz, David M. The Ironic Defense of Socrates: Plato's Apology. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010. – kapitola “Socratic Irony as Whimsy“. 
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3 Věštba v dobovém kontextu 

  

  

Podle Platónova ztvárnění Sókratovy obhajovací řeči se Chairefón, Sókratův věrný 

přítel, měl podobně jako mnozí jiní rozhodnout vypravit do Delf, aby získal prorockou 

odpověď na otázku, kterou chtěl bohu předložit. Zda bylo cílem jeho cesty čistě jen 

zodpovězení jeho domněnek, které mohl mít o Sókratově moudrosti, nebo zda se na tuto 

cestu vypravil i s jiným cílem, není známo. Dobře známo je ale historické pozadí delfského 

chrámu, jeho vznik a původ jeho důležitosti pro Řeky, které budou představeny v kapitole 

(3.1), neboť zkoumání těchto věcí připraví půdu pro možné porozumění pasáže o delfské 

věštbě.   

V podkapitole (3.1.1) budou představena dvě nejznámější dochovaná delfská 

proroctví, jejichž prostřednictvím se pokusíme ukázat, proč proroctví nelze chápat vždy jen 

jako doslovná. 

Následující podkapitola (3.1.2). bude pojednávat o různých způsobech věštění, 

které jsou z historických pramenů z Delf známy, a na základě tohoto zkoumání se tato 

pasáž pokusí určit, jaký z těchto způsobů Chairefón při své návštěvě Delf mohl využít.  

Dále se v této kapitole zaměříme na dataci, kdy mohlo k údajné Chairefóntově 

cestě do Delfského chrámu dojít (3.2). Bude tak představena diskuse, týkající se datace 

Chairefóntovy cesty, z níž vyplynula především dvě soupeřící data a na základě těchto 

údajů se pokusíme spojit jednotlivé textové prvky s možným historickým pozadím.   

Závěrem této kapitoly se zaměříme na možné motivy Chairefóntovy údajné cesty  

do Delf a v závěru kapitoly pak budou představena sdělení morálního typu, pro která byla 

Delfská věštírna také proslulá. 

 

 

3.1    Delfská věštírna  

 

Delfská věštírna byla dle řecké tradice místem, na němž promlouval ústy kněžky 

sám bůh Apollón a sděloval zde svá proroctví těm, kteří přišli vyhledat boží radu. 

Orákulum, které se zde nacházelo, zaměstnávalo představy autorů antických a o nic méně 
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těch moderních20.  Přibližně od 6. století př. Kr. bylo tím nejznámějším věšteckým místem  

na celém Hellénském území, a proto sem pro radu chodili lidé z celého Řecka.  

Vliv tohoto Apollónova chrámu se rozléval přes celé řecké území. Na vrcholku své 

slávy bylo Delfské orákulum konzultováno také ohledně politických záležitostí, proroctví 

Pýthie tak byla užívána, mimo jiné, i jako jakési poradenství ve státnických otázkách. 

Vládci zde konzultovali své vojenské ambice či otázky obrany, například dva Spartští 

králové byli neustále doprovázeni odborníky, jejichž úkolem bylo jménem svého krále 

orákulum konzultovat.21 Boha sídlícího v Delfách se dovolávaly také obce, které se radily 

ohledně svých organizačních a politických reforem. Tak když Kleisthenés prováděl 

reformu Athénské ústavy v 5. století př. Kr., bylo orákulum požádáno, aby losovalo jména 

každého z deseti kmenů, do nichž měli být občané reorganizováni.  

Samotná věštírna se měla nacházet dle antických řeckých představ na samotném 

středu světa, dle tehdejší řecké terminologie „Pupku světa“ (omfalos), nad nímž měla 

Pýthie svou trojnožku, na které během prorokování věšteb seděla. Než však mohlo dojít 

k samotnému procesu věštění, bylo třeba provedení určité formy očisty, to pro její zdárný 

úspěch, a to jak ze strany kněžky, tak i tazatele. Kněžka se omyla ve vodách Kastalského 

pramene a poté se již v chrámu očistila kouřem z vavřínových listů. O tom, jak dále 

probíhal věštecký rituál, se na následujících řádcích zmiňuje historik a filozof Strabón22.  

 

“Místo, na němž jsou pronášeny věštby, bývá označováno za hlubokou dutou jeskyni, jejíž 

vstup není široký. Z ní stoupají výpary, které jsou příčinou božského šílenství: nad výusť je 

umístěna vysoká trojnožka, na níž je usazena Pythijská kněžka, aby vdechovala výpary,  

 
20 Více než dvě stovky řeckých a latinských autorů nějakým způsobem ve svých dílech k orákulu či věštírně 

odkazují. Někteří z nich (Hérodotos, Pausaniás, Plútarchos) užívají orákulum a jeho aktivity jako nedílnou 

součást svého zájmu. Někteří pozdější myslitelé se pokoušejí předmět analyzovat z pohledu úplného 

skepticismu. Orákulum v životě Řeků zanechalo takový dojem, že bylo zmiňováno řeckými a římskými 

autory i v dobách jeho ústupu. – údaj převzat z Haywood, Richard. "THE DELPHIC ORACLE." Archaeology 

5, no. 2 110-18, 1952.; moderní autoři se zaměřují spíše na faktickou stránku proroctví, tedy jak byla 

prováděna a co obsahovala: Fontenrose, Joseph Eddy.  The Delphic oracle, its responses and operations, 

with a catalogue of responses. 1978.; mnozí se dále zaměřují na jeho úlohu v Sókratově životě, popř. právě 

možný fiktivní původ této věštby a jeho dopady a autorské záměry.     
21 Marchais-Roubelat, Anne, and Fabrice Roubelat. “The Delphi Method as a Ritual: Inquiring the Delphic 

Oracle.” Technological Forecasting and Social Change 78, no. 9 (November): 1491–99, 2011, str.1493, část 

2.2.  
22 Strabón žil (64 př. Kr.- 23 po Kr.), tedy jeho popis věštírny je z doby přibližně 400 let vzdálené od 

Sókratova soudu. 



17 
 

po nichž poskytuje veršované i neveršované věštecké odpovědi. Ty neveršované jsou 

dodatečně poupraveny básníky ve službách chrámu.“ (Geografika, 9.3.5)23  

  

 

3.1.1 Dvojznačnost delfských proroctví 

 

Tato pasáž se na příkladech známých proroctví pokusí ukázat, kde se vzala tak 

velká úcta k proroctvím orákul. K porozumění nejlépe napomohou některé z dochovaných 

věšteb. Nejlepšími zdroji v této oblasti bádání jsou Hérodotos a Plútarchos24, který byl sám 

knězem v Delfském chrámu. V Hérodotově díle Historia jsou názorně popsány známé 

Delfské věštby, a proto je mimo jiné považováno za jedno ze základních děl pro zkoumání 

Delfského orákula. Na mysli máme jeho názorně popsaný příběh o lýdském králi Kroisovi, 

jeho epizodě o zkoušce věštců a jeho pád pro nevhodnou interpretaci obdržené věštby. 

Proto se tato pasáž pokusí na dvojici známých dochovaných věšteb ukázat, jak je správná 

interpretace zcela zásadní pro porozumění dobovým věštbám.  

Lýdský král Kroisos dal nejprve otestovat nejznámější a nejproslulejší věštecké 

chrámy a svatyně na řeckém území. Za nejspolehlivější shledal pak věštírnu v Delfách,25 

tamní chrám tedy zahrnul dary a s nimi vyslal svou otázku, kvůli níž dal orákula vůbec 

testovat: a to zda má zahájit vojenské tažení proti svému nepříteli, perskému králi Kýrovi, 

a zda by se v takovém tažení měl obklopit spojenci. Na jeho dotaz se mu dostalo známé 

odpovědi: „Překročíš-li řeku Halys, zničíš velkou říši“ a dále, že by měl vyhledat ty 

nejmocnější z Řeků a s nimi uzavřít spojenectví. Král Kroisos si věštbu vyložil tak, že 

svého nepřítele porazí. Proto proti němu se svou armádou vytáhl, jen aby byl později 

svědkem své porážky. Kroisos byl nakonec ušetřen na životě, a mohl tak vyslat další posly 

do Delfského chrámu, kde chtěl spílat bohu za jeho falešná proroctví. Na jeho námitky se 

mu dostalo odpovědi, že proroctví, která mu byla přednesena Apollónem, byla správná, 

špatný byl pouze výklad, který jim král přidělil. Po zpětném pohledu na věštbu a události, 

 
23 Překlad do češtiny provedl autor práce, z anglického překladu. 
24 Hérodotos žil cca:484-425 př. Kr.; Plútarchos žil cca: 46-127. 
25 Dle Hérodota Kroisos vyslal své zástupce za Orákuly s největší reputací, jichž se dotázali na to, co král 

vykonává stý den od jejich odchodu. Delfské odpovědělo správně, tedy že král vařil želví polévku s jehněčím 

masem v bronzovém kotli, z úplnosti odpovědi usoudil že právě toto orákulum má pravdivé vize toho, co 
bylo a bude. – Hérodotos, Šonka, Jaroslav a Borecký, Bořivoj. Dějiny, kniha I. Praha: Academia, 2004, bod 

[48]. 
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které po ní nastaly, Kroisos uznává neomylnost boha v Delfách a uznává své pochybení při 

interpretaci.26  

Další ze slavných proroctví uváděných Hérodotem27 se týkalo samotných Athén. 

V období řecko-perských válek, v časech lítých bojů, při nichž Athéňané utrpěli porážku 

v soutěskách u Thermopyl, byli athénští nuceni své další kroky konzultovat s Delfským 

bohem. První věštba, kterou zástupci Athén obdrželi, byla plná proroctví věštících temnou 

budoucnost Athén, které měly být sežehnuty plamenem Área. S takovou zprávou se však 

odmítli vyslanci spokojit, a tak na radu delfského občana navštívili chrám znovu, tentokrát 

s olivovými ratolestmi míru, které donesli jako oběť a dar bohu Apollónu. Tehdy se jim 

dostalo dalšího proroctví, v němž se hovořilo o „dřevěných hradbách“, které jako jediné 

odolají perskému náporu. S touto zprávou se rozhodli vypravit zpět do Athén, kde byla 

také přednesena. Tam se poté na sněmu strhla debata o tom, co oněmi dřevěnými hradbami 

orákulum mělo na mysli. Jedním z převládajících názorů byl ten, že dřevěnými hradbami 

je myšleno loďstvo, ale proti tomuto názoru vyzdvihovali odpůrci poslední verš, kde se 

mluví o zkáze u ostrova Salamis. Dalším názorem bylo, že tyto hradby jsou ve skutečnosti 

bývalá palisáda, která stála kolem akropole, a tedy že právě ona bude perského útoku 

ušetřena. Mnozí se domnívali, že dřevěné hradby znamenají novou osadu mimo Attiku, 

kterou je nutné založit a Athény opustit. Až díky Themostiklovu výkladu, který 

v posledním verši neviděl porážku Athénských, nýbrž Peršanů, bylo rozhodnuto pro 

jednotný význam dřevěných hradeb a loďstva. Toto athénské loďstvo poté mohlo stát 

v čele spolku, který vyhnal vojáky krále Xerxa a donutil je k ústupu z řeckých území.28  

Je tak zřejmé, že oba uvedené příklady jsou nejasné, je tedy třeba je vyložit, 

vyžadují interpretaci. Z existence podobných věšteb, jako jsou ty výše popsané, byl 

Delfský chrám pověstný pro svá tajemná a záhadná proroctví.  

 Proti historické věrohodnosti Chairefóntova dotazu delfské věštírně stojí 

skutečnost, že nejsou záznamy o žádném případu, při němž by orákulum chválilo tazatele 

pro jeho význačnou schopnost, vlastnost či úspěch, ať už etický, dialektický, vědecký nebo 

jiný. Delfy nebyly výborem udělujícím ocenění za výjimečné vlastnosti, z delfských 

příběhů se dozvídáme spíše o jejich opačné funkci, tedy jejich vyvracení mylných 

domněnek, které o sobě mnozí mají. S tímto tématem souvisí existence delfských maxim, 

 
26 Hérodotos, Jaroslav Šonka, a Bořivoj Borecký. Dějiny. Praha: Academia, 2004, str.34-37. 
27 Tamt. str.142-144. 
30 Bowden, Huge Classical Athens and the Delphic oracle: divination and democracy. New York: 

     Cambridge University Press, 2005, str.100. 
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jimiž se Apollón snaží nabádat ke skromnosti a zdrženlivosti. A proto ta asi nejznámější 

z nich říká: „Poznej sám sebe.“ Což mnozí často nečiní, pročež se může věštba stát 

vícevýznamovou, či dotyčné zklamat v jejich předpokladech. Podobně tomu bylo, když se 

měl bohatý Magnésian, který nechával pro Apollóna uspořádat každoroční velké oběti,  

aby se bohu zalíbil, v Delfách dotázat, čí že to jsou nejlepší oběti a kdo nejlépe uctívá 

bohy. K jeho překvapení tím člověkem nebyl on, ale jakýsi chudý a neznámý farmář, 

Klearachus Methydrijský. Chilon Spartský a Anacharsis Skytský byli oba dobře známí  

pro svou moudrost, ale skromný rolník Myson Oetský, žijící v zapadlé části Řecka, byl dle 

orákula moudřejší než oni.29 

Z uvedených příkladů je zřejmé, že špatné vyložení věšteb mohlo končit i smrtí 

případného tazatele. Ačkoliv Kroisos byl ušetřen, nejprve jej dle tradice měl Kýros nechat 

upálit, čemuž měl zamezit prudký déšť seslaný Apollónem. U dalších typů věšteb je zase 

názorně vidět jejich vyvracející charakter. Dávají za příklad jedince hodného následování, 

který na vlastnost nečiní žádné arogantní nároky. Právě takový charakter by měla mít  

i věštba, kterou měl Chairefón od orákula údajně obdržet.  Avšak existoval i jiný způsob 

věštění v Delfách, který nebyl spojený s dvojznačností a zároveň byl, pro svou nižší cenu, 

mnohem dostupnější. Obraťme se tedy krátce ke zkoumání způsobů věštění užívaných 

v Delfském chrámu.  

 

 

3.1.2 Způsoby věštění v delfském chrámu  

 

Díky dobovým záznamům a přepisům učenců jsou celkem dobře známy metody 

věštění užívané v Delfách. Ve 4. století př. Kr. byly pro konzultaci s orákulem běžné tyto 

metody dvě.  

První byla metodou značně finančně i časově náročnější. Zahrnovala obětování 

drobného zvířete, tím byla běžně ovce nebo koza. Tato metoda poté ústila v psanou 

veršovanou odpověď na tazatelovu otázku.  

 
29 Reeve, C. D. C. Socrates in the Apology: an essay on Plato's Apology of Socrates. Indianapolis: Hackett, 

1989, str.30-31. 
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Druhou byla metoda, která je nazývána „metoda dvou fazolí“ neboli kleromancie30. 

Tento typ získávání předpovědí byl levnější, neboť nevyžadoval zvíře k oběti. Ale právě 

pro snazší dostupnost ústila tato metoda pouze v jednoduchou odpověď „ano“ či „ne“. 

Pýthie při vykonávání tohoto druhu prorocké činnosti losovala z hliněné nádoby, která 

obsahovala dvě fazole, bílou a černou. 

 A jelikož byl Chairefón údajně chudý31, jak je mj. dokládáno ve hře Oblaka32, je 

pravděpodobnější, že by zvolil právě tuto druhou metodu. A tak se mohl orákula zeptat  

„Je někdo moudřejší než Sókratés?“, na což mohla Pýthie odpovědět metodou vytažením 

fazole s negativní odpovědí. Byla-li kleromancie metodou užitou i v Sókratově případě, 

zmizela by s tím i jedna obtíž: tedy jak mohl filozof, který neopustil Athény, ani nesepsal 

žádný spis, získat takovou reputaci, že by v Delfách riskovali svou reputaci při pronesení 

takové věštby. Ale i když orákula mohla v Delfách čas od času spoléhat na metodu 

podloženou důkazy, odpověď mířená Chairefóntovi mohla být výsledkem boží inspirace, 

telepatie nebo náhodného mystického stavu orákula. Ale pro nedostatek informací, jak 

přesně orákula v Delfách operovala, tedy rozhodnutí, zda byl los zcela náhodný, či se při 

něm spoléhali na nějaké informace nebo vyšší zásah, by byl čistě spekulativní. 

V Xenofóntově verzi Obrany je podán poněkud jiný výčet toho, jak věštba proběhla i 

jejího výsledku. Kromě samotného rozdílu v odpovědi orákula indikuje i metodu, která 

byla pro získání věštecké odpovědi užita. Když v ní Sókratés hovoří o tom, že se jeho přítel 

Chairefón tázal „v přítomnosti mnohých“ (pollón parontón), přítomnost mnohých svědčí 

spíše o metodě s losem, neboť při druhé metodě věštění bylo přítomno jen nemnoho lidí. 

Z výše představeného výkladu tedy vyplývá, že pokud Chairefón do Delf skutečně šel  

a podal zde dotaz na Sókrata, bylo to nejspíše formou kleromancie.    

 

 

 

 

 
30 Opsopaus, John. The oracles of Apollo: practical ancient Greek divination for today. Woodbury, 

Minnesota: Llewellyn Publications, 2017, kap.2.  
31 C. D. C. Reeve jej označuje za notoricky chudého, a to na základě Chairefóntovi absence v díle 

pojednávajícím o athénských zámožných rodinách: Davies, J K. Athenian Propertied Families, 600-300 b.c. 

Oxford: Clarendon Press, 1971. 
32 Aristofanes, Oblaka, str.13, řeč Feidippides: „Ach fuj, ty lumpy znám. Ty tlučhuby, ty bledé bosonohé 
lenochy, k nimž patří Sókratés i Chairefón.“ – odkaz převzat z Reeve, C.D.C. Socrates in the Apology: An 

Essay on Plato's Apology of Socrates. 1. Indianapolis: Hackett Publishing Co, 1989, str.29. 
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3.2    Chairefóntova údajná cesta a její možná datace 

 

Nyní se tedy přesuňme k otázce, kdy mohlo k Chairefóntově cestě dojít a jaké 

události by mu mohly stát v cestě na jeho údajné výpravě. Zatímco starověké zdroje toto 

téma přecházejí mlčením, mnozí moderní komentátoři nabízí k dataci vlastní teorie 

založené na rozdílných přístupech. Obecné shody však v této otázce doposud dosáhnuto 

nebylo, čehož spolupříčinou může být i skutečnost, že mnozí z moderních komentátorů 

Delfskou věštbu jako historickou odmítají, a proto se k její dataci ani nevyjadřují. Přesto  

se ale vede debata na téma možné Chairefóntovy cesty mezi těmi, kteří tuto událost  

za historickou pokládají. Neboť Chairefóntova údajná výprava do Delf je jedním 

z klíčových okamžiků, v němž se život skutečného, historického Sókrata, může křížit 

s historií. 

První možné datum navrhnul A. E. Taylor33, a to že Chairefón musel konzultovat 

orákulum v roce 431 př. Kr. či dříve. Důležité pro pochopení tohoto stanoviska je,  

že Taylor přijímá Platónovy dialogy jako historické. A jako takové je, podle jeho názoru, 

lze označit jako biografické záznamy Sókratova života, a zřejmě proto si získal tento názor 

i nejvíce příznivců. Svou dataci pak opírá o Platónovy dialogy, v nichž Sókratés vystupuje. 

V Obraně například Sókratés tvrdí, že mu jeho rozmluvy s obyvateli Athén přinesly mladé 

posluchače – jako příklad uvádí, že v dialogu Charmidés, jehož děj Taylor situuje do roku 

430, je již Sókratés ve společenství mladých mužů. Soudí, že věštba musela být pronesena 

ještě před Peloponéskou válkou34, neboť v období této války by bylo pro Athéňany 

nemyslitelné cestovat do Delf, které se nacházely na nepřátelském území. Na takovou 

cestu by Chairefón nemohl vyrazit sám, nýbrž by na ni potřeboval doprovodný oddíl. To je 

problém, který sice není nepřekonatelný, ale pro chudého35 Chairefónta jistě zásadní. Proto 

je toto datum pro Chairefóntovu údajnou cestu spíše nepravděpodobné.   

Další z navrhovaných dat se opírá o hypotézu, že příčinou Chairefóntovy údajné 

cesty do Delf byly Aristofanovy komedie, v nichž je Sókratés ztvárněn jako vedoucí 

 
33 Taylor, A. E. Plato's biography of Socrates. 1. London: British Academy, 1917, 93–132. – odkaz převzat 

z: Graham, Daniel W., and Justin Barney. "On the Date of Chaerephon's Visit to Delphi." Phoenix 70, no. 

3/4, 274-89, 2016, str.280. 
34 Tamtéž, str.118.; Peloponéská válka 431př. Kr.- 404 př. Kr. 
35 Viz pozn.31. 
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postava.36 Ty začaly být v Athénách hrány na veřejnosti během oslav Dionýsií roku 423  

př. Kr. Ale protože cesta do Delf byla v tomto období Peloponéských, resp. v průběhu 

Archidámických válek37 nemyslitelná, jak bylo zmíněno výše, svou návštěvu tak mohl 

realizovat nejdříve roku 421, kdy byl uzavřen Níkajský mír. V rámci tohoto hypotetického 

termínu John Ferguson38, který je jedním z hlavních zastánců tohoto data, argumentuje 

následovně. Pokud by došlo u Sókrata k vnitřnímu obratu, kdy zanechal přírodních bádání 

pro svůj zájem o zkoumání lidského chování již před rokem 430, trvalo by mu nepřiměřeně 

dlouhou dobu, než by dosáhl veřejného věhlasu v tomto oboru. A právě kvůli délce daného 

období se J. Ferguson přiklání k názoru, že se Sókratés ve svých mladých letech přírodní 

filozofií skutečně zabýval. Ferguson tak odmítá uznat, že Sókratés znázorněný 

v Aristofanových hrách je čistou fikcí a užívá tento Sókratův obraz pro svá další tvrzení  

o Sókratově životě. Předpokládá tedy, že Sókratés se do roku 423 př. Kr. – alespoň do roku 

vydání Aristofanovy hry – zabýval přírodní filozofií a až někdy po tomto datu jej vedla 

věštba k odvrácení se od dosavadního způsobu bádání, a to pouze k morální filozofii. Toto 

datum však utváří nekonzistentnost v posloupnosti39 událostí, neboť předpokládá,  

že Sókratova nepopularita byla zapříčiněna dobovými komediemi a věštbou pak vysvětluje 

jeho přechod od přírodní filozofie k morální. Zatímco Sókratovo vyprávění v Obraně užívá 

příběh o věštbě k vysvětlení původu jeho reputace pro moudrost a jeho nepopularity mezi 

lidmi, které se rozhodnul obcházet při pátrání po významu věštby, Ferguson se odvolává 

na Sókratovu nepopularitu (jak byla znázorněna v pojednáních autorů dobových komedií), 

aby vysvětlil příběh o věštbě, kterým pak vysvětluje Sókratovu údajnou změnu zájmu 

z přírodní na morální filozofii. 

 Obě tyto datace mají jisté nedostatky, nicméně sdílí předpoklad,  

že k Chairefóntově cestě nemohlo dojít mezi lety 431–421 př. Kr., neboť Delfy měly 

během první fáze Peloponéské války ležet na nepřátelském území. Tento předpoklad však 

nemusí platit, neboť první článek Níkajského míru sliboval bezpečné a otevřené cesty  

pro všechny ty, kdo chtějí obětovat, cestovat do chrámu, konzultovat orákulum či sledovat 

atletickou soutěž.40 Proto navrhují autoři Daniel W. Graham a Justin Barney možnost třetí 

 
36 Vedle hry Oblaka je to ještě hra Konnus, která je pojmenovaná po Sókratovu učiteli hudební teorie → údaj 

převzat z: Nails, Debra, "Socrates", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), 2018. 
37 První část Peloponéských válek, která je přerušena Níkajským mírem roku 421 př. Kr. 
38 Ferguson, J. On the Date of Socrates’ Conversion. Eranos 62, 1964, str.70-73. 
39 Širší rozbor nekonzistentnosti v posloupnosti událostí uvádí: Graham, Daniel W., & Justin Barney. On the 
Date of Chaerephon's Visit to Delphi. Phoenix, 70(3/4), 2016, str.281. 
40 Thúkydidés, Dějiny Peloponéské války. Odeon. př. Václav Bahník., 5,18:1-2, 1977, str.311. 
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datace.41 Podle jejich názoru je možné, aby Chairefón cestoval za orákulem i během 

válečných let. Svůj názor opírají o argument, že i během období totální války byly určité 

časové úseky, během nichž bylo bezpečné pro každého Řeka vycestovat do Delf. Před 

zahájením Eleusinských mystérií nebo jiného ze čtyř Panhelénských festivalů vyhlásily 

určení zástupci svátek a vyslali posly do hlavních měst napříč řeckým světem. Ti měli  

za úkol vyhlásit začátek tzv. posvátného příměří, v jehož období se mohli účastníci 

festivalu, atleti, delegáti, poutníci a další bezpečně pohybovat napříč řeckým územím. 

Tento dočasný smír jistě neznamenal zastavení nepřátelství mezi válčícími stranami, 

jednalo se spíše o jakýsi klid zbraní. Při události, jakou byly Delfské hry, se mohli všichni 

poutníci a cestovatelé bezpečně pohybovat na cestách, a tedy během nich mohl Chairefón  

v bezpečí do Delf vypravit. Delfské hry byly pořádány každé čtyři roky, Chairefón tak 

mohl vycestovat v letech 430, 426 nebo 422. Roku 430 př. Kr. byl Sókratés na výpravě 

v Poitidee, kde měl být přibližně dva roky, a ještě další rok tam stráví42. Proto je toto datum 

nepravděpodobné, neboť spolu nebyli v kontaktu, a Chairefón by se tak nemohl dát 

Sókratem k cestě inspirovat. Roku 422 by sice k Sókratovi přístup měl, ale věštba by 

dorazila až dodatečně, a to jakožto k mysliteli, který svou proslulost získal díky komediální 

scéně. Zmiňovaní autoři tak navrhují rok 426, neboť tehdy měl být Sókratés jakousi 

vycházející hvězdou v dobových intelektuálních kruzích, ale zatím nebyl znám mezi širší 

veřejností. Mohl ale být znám dostatečně, aby vzbudil Chairefóntovu zvědavost natolik, 

aby se na jeho intelektuální přednost orákula zeptal. Zde nicméně vyvstává ještě jiný 

problém a to, že během Pýthijských her43 orákulum přijímalo tazatele pouze jeden den 

v měsíci, kdy muselo být v Delfském chrámu vskutku velmi přelidněno, a tak muselo být 

těžší se k orákulu vůbec dostat. To by nicméně korespondovalo s verzí Xenofóntovou, 

podle níž měla být věštba přednesena před mnohými lidmi, v takovém případě by metodou 

užitou při věštění byla s největší pravděpodobností kleromancie.   

 Jak bylo ukázáno, problematika datace Chairefóntovy cesty, jak ji Platón 

Sókratovými ústy prezentoval, je stále ve středu dohadů. Autor této práce by se nejvíce 

klonil k poslednímu zmíněnému datu, neboť nejvíce bere v potaz historické okolnosti, 

 
41 Graham, Daniel W. & Justin Barney. On the Date of Chaerephon's Visit to Delphi. Phoenix, 70(3/4), 2016,  

str. 274-289.  
42 Planeaux, C. Socrates, Alcibiades, and Plato's τα Ποτειδεατικα Does The Charmides Have an Historical 

Setting?, Mnemosyne 52, no. 1,  1999, str.72-77. – v úvodní části se nachází podrobná datace tažení na 

Poitideu.  
43 Též Delfské hry, byly hry pořádané v Delfách na počest boha Apollóna a jeho poražení hada Pythóna, 

konaly se se čtyřletým intervalem.   
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které mohli v pozadí cesty stát. Avšak důležité je poznamenat, že všechna zmíněná data 

jsou hypotetická, neboť stejně hypotetická je i Chairefóntova cesta, alespoň tak, jak je 

Platónem uváděna. A jelikož pro tuto věštbu chybí záznamy z delfského chrámu, v kterém 

jsou mnohé z pronesených věšteb zaznamenány, k jistotě ohledně toho, zda a kdy k věštbě 

došlo se zřejmě dobrat nelze.   

 

 

3.3    Sókratův věhlas 

 

Nyní se obraťme k zodpovězení otázky po Chairefóntově možné motivaci k jeho 

údajné výpravě. Co mohlo Chairefónta k jeho údajné cestě vést: zda byla příčinou jeho 

cesty touha optat se Apollóna na Sókratovu moudrost, nebo zda byl tento jeho dotaz pouze 

výsledkem nějakého impulsu euforie nebo entuziasmu, neboť takové pocity byly jistě zcela 

běžnými v období panhelénských svátků, ale označit je za příčinu by bylo jistě 

zjednodušující a nepřesné. Proto se většina komentátorů Obrany zabývala otázkou  

po původu Chairefóntova rozhodnutí vypravit se do Delf a zde se optat na Sókrata.  

Pro takové rozhodnutí musel jistě být již se Sókratovou moudrostí obeznámen. Vždyť 

Chairefón si musel u Sókrata, jako jeho dlouholetý přítel, povšimnout alespoň náznaků 

jakési moudrosti, která mu byla později připsána proroctvím Apollónova orákula. Vždyť 

jen položením otázky musí její tazatel očekávat alespoň možnost jejího kladného 

zodpovězení. Proto je nutné se ptát, vykonal Sókratés něco natolik záslužného, že mu to 

vyneslo věhlas až u samotných bohů44? 

Někteří komentátoři45 to vysvětlují tím, že Sókratés byl již během svého mládí 

schopným přírodním vědcem, a právě jeho poznatky v tomto oboru mu měly přinést jeho 

věhlas nejen v Athénách, ale až ve vzdálených Delfách. Svá tvrzení opírají mj.  

o Aristofanovu hru Oblaka, v níž je Sókratés jako sofista a přírodní vědec znázorněn. 

Sókratés zde vyučuje syna zchudlého farmáře Strepsiada umění sofistickému, tedy jakési 

falešné moudrosti, jejíž nositelé jsou známí pro svou schopnost oklamat ve sporech své 

 
44 Či přijmeme-li premisu, že měli v Delfách tendenci odpovídat na základě informací posbíraných o jedinci, 

až v samotných Delfách? 
45 Plato, John & Burnet. Plato's Euthyphro, Apology of Socrates and Crito. Clarendon Press, 1924, str.74-

75,90-91.; Taylor, A. E. Socrates. Boston: Beacon Press, 1933, str.37-88. 
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protivníky (a tak v podstatě učinit ze slabších argumentů ty silnější). Hra končí 

Strepsiadovým zapálením Sókratovy školy.    

Jiní oponují, že za Sókratovým věhlasem byla jeho dialektická schopnost46, nikoliv 

jeho vědecké poznatky, případně jeho filozofická doktrína, kterou v Delfách mohli 

považovat za přitažlivou.47 Tito komentátoři vycházejí z předpokladu, že pokud  

by Sókratés v Athénách nezískal již určitou pověst za svou činnost, jeho přítel Chairefón 

by neměl důvod svůj dotaz orákulu přednést. A pokud bychom přijali premisu, že Pýthie  

a ostatní kněžky měly sklon odpovídat tazatelům to, co chtěli slyšet, a nikoliv že tlumočily 

vůli boha, je nepravděpodobné, že by Sókratovi přiřkli takovou moudrost, pokud by již 

neměl jistou pověst moudrého muže. Proti tomuto předpokladu se ovšem dá namítat,  

že u delfských proroctví bylo zcela běžné, že měly spíše vyvracející charakter, jak bylo 

ukázáno výše. Proto by bylo vysoce nepravděpodobné, aby Sókrata orákulum chválilo  

za jeho příspěvky vědě, etické teorii či dialektice.  

Jak mezi prvními pozoroval M.C. Stokes48, v Sókratově případě sleduje příběh 

jinou dějovou linku. První rozdíl je zřejmý: Chairefón se ptá sám za sebe na vlastnost 

někoho jiného, tedy zřejmě ze své vlastní zvědavosti, a nikoliv Sókratovým jménem. 

Mnohem pravděpodobnější tak je, že Sókratés je orákulem využíván jako příklad. 

K takovému případu, kdy orákulum dává jedince za příklad jisté vlastnosti či ctnosti, 

dochází často právě při vyvracení mylných představ, jež o sobě může jedinec nabývat. 

Takových případů49 bylo v historii věšteb a proroctví mnoho, za jeden ze známějších lze 

označit proroctví o Mysonovi, který byl orákulem označen za moudřejšího než skytský 

filozof Anacharsis, který přišel za orákulem svou moudrost konzultovat. Podobné příběhy 

o věštbách, kdy orákulum označí někoho vzdáleného či úplně neznámého za nositele 

určitých pozitivních vlastností či ctností, protože na ně nečiní žádné arogantní nároky, byly 

prý50 celkem běžné. K tomuto výkladu dochází v Platónově Obraně i samotný Sókratés, 

neboť věštbu sám ve výsledku chápe jako snahu o vytvoření obecného stanoviska o lidské 

moudrosti, k čemuž ho právě orákulum užívá (Apol., 23a5-b4). Nicméně uznáme-li 

 
46 Vlastos, Gregory Socrates' disavowal of knowledge. Philosophical Quarterly 35 (138), 1985, str.26-29. 
47 Brickhouse, Thomas C. & Smith, Nicholas D. Socrates on Trial. Princeton University Press, 1990, str.94-

95. 
48 Kindt, J. Plato: Socrates, or Invoking the Oracle as a Witness. In Revisiting Delphi: Religion and 

Storytelling in Ancient Greece (Cambridge Classical Studies, s. 87-112). Cambridge: Cambridge University 

Press, 2016, str.95. 
49 Parke, H.W. a D.E.W. Wormell. Delphic Oracle: The History v. 1 & 2. 2Rev Ed edition. New Jersey: 

Blackwell Publishers, str.378-392. 
50 Srov. seznam odpovědí z Delfského chrámu: Fontenrose, Joseph Eddy. The Delphic oracle, its responses 

and operations, with a catalogue of responses. Berkeley: University of California Press. 1978. 



26 
 

předpoklad, že tomu tak skutečně bylo, proč v Delfách považovali Sókrata za podobného 

spíše Mysonovi než Anacharsisovi? Je tak zřejmě třeba stále pátrat po původu Sókratovy 

moudrosti, která by nebyla úplně lidskou moudrostí.  

 Předpoklad, že Sókratés musel být veřejně známý, aby Chairefón započal svou 

údajnou výpravu, naopak odmítá C.D.C. Reeve. Podle jeho intepretace Sókratés v Obraně 

netvrdí, že počal obcházet obyvatele Athén a rozprávět s nimi až poté, co byla věštba 

pronesena. Sókratés měl po vyslechnutí věštby začít se svými rozpravami s těmi, kteří 

měli jistou reputaci pro moudrost. Předtím tak zřejmě svou metodu zvanou elenchos užíval 

buď na všechny bez rozdílu, či jen na ty, kteří nebyli svou moudrostí známí, což stále 

ponechává pro jeho zkoumání velké množství jedinců. A poté, co toto své zkoumání 

dokončil a došel k závěru, jaký že to význam vlastně věštba sděluje, rozšířil své zkoumání 

na všechny „občany i cizince, o nichž se domnívám, že jsou moudří“ (Apol., 23b5-6). Podle 

tohoto výkladu mohl být Chairefón, Sókratův „přítel z mládí“ (Apol., 20e8), jistě 

mnohokrát přítomen při Sókratově užití elenchu na obyčejné lidi51, které touto metodou 

usvědčoval z nevědomosti. Mohl se tedy o něm začít domnívat, že je velmi moudrý muž. 

Chairefón se pak ve svém nadšení mohl vypravit na cestu, jak to ve svém dialogu uvádí 

Platón, do Delfského chrámu, aby si svou domněnku potvrdil či vyvrátil.  

S podobným výkladem pracuje W.K.C. Guthrie52, který se domnívá, že není nutné, 

aby Sókratés dosáhl nějakých vědeckých poznatků či jiných úspěchů, resp. aby si vysloužil 

pověst váženého a moudrého muže. Sókratovi by prý stačila menší skupina věrných 

společníků, z nichž by jeden byl dostatečně oddaným, aby se vypravil za orákulem.  

A právě takového následovníka měl mít v Chairefóntovi, který byl v Sókratově společnosti 

ještě dříve, než opustil své přírodní bádání kvůli bádání etickému.  

 Lze se tedy důvodně domnívat, že Sókratés nepotřeboval dosáhnout žádných 

zvláštních úspěchů, aby se jeden z jeho věrných a dlouholetých přátel rozhodl vypravit  

za orákulem. Proto se nyní otázka Sókratova věhlasu mezi athénskými zdá lichá a pro další 

zkoumání o možnosti uskutečnění Chairefóntovy výpravy nedůležitá.  

 Na základě uvedených důvodů se autor této práce přiklání k názoru,  

že Chairefóntova cesta do Delf určitě není z historického hlediska nemožná. Jak bylo 

dokázáno, i v dobách totální války se mohly naskytnout příležitosti, kdy Chairefón svou 

výpravu mohl podniknout i samostatně bez doprovodu a to díky existenci zmíněných 

 
51 Všichni ti, s kterými Sókratés rozmlouval před přijetím věštby (po jejím přijetí rozšiřuje své zkoumání na 
ty, o kterých se domnívá, že jsou moudří). 
52 Guthrie, W. K. C. Socrates. London: Cambridge University Press, 1971, str.86. 
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panhelénských svátků. Avšak usuzovat existenci takové cesty pouze z možnosti jejího 

provedení je spekulativní, proto se v další části přesuneme na zkoumání argumentů 

stojících na pozadí interpretace Delfské věštby jako Platónovy fikce, v další části práce 

tedy opustíme perspektivu chápající tento text jako historický záznam a nadále s ním 

budeme pracovat jako s textem literárním. 
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4 Věštba jako Platónova fikce  
 

 

 V současné době již převládá názor, že Platónova Obrana Sókrata nemůže být 

vnímána jako autentický dokument nebo historický záznam Sókratovy promluvy před 

soudem, nýbrž se jedná o literární text, který nese jistý autorský záměr. Pokud tedy tuto 

výkladovou perspektivu přijmeme, Chairefóntova cesta a jeho otázka po Sókratově 

moudrosti se dostává do jiného světla. Protože otázka po historické autentičnosti věštby 

bude vystřídána otázkou jinou a to, jak začlenit delfskou věštbu do narativní linie textu. 

Jinými slovy, přijetím této perspektivy pozbývá tázání se, zda byla provedena 

Chairefóntova cesta, popřípadě jakou roli měla ona údajná věštba v Sókratově životě, 

smysl. Místo toho je třeba vysvětlit, proč Platón tento motiv vědomě ve své Obraně volí  

a proč mu přiděluje tak význačné místo. O zodpovězení této otázky se pokusíme v rámci 

této kapitoly, v níž bude představeno několik možných interpretačních schémat Delfské 

věštby: ironické čtení a logos sokratikos, věštba jako platonský mýtus a věštba jako 

předobraz filozofa. 

 Protože bylo běžné, že doboví autoři sami své řeči před publikací měnili, aby si byli 

schopni obstarat, alespoň dodatečně, veřejné mínění na svou stranu53, logicky se nabízí 

otázka, zda to není případ Obrany. Ostatně, jak se zmiňuje V. Němec54, srovnání textu 

tohoto dialogu s prozaickou literaturou pátého a čtvrtého století př. Kr. ukázalo,  

že v této době něco jako přímý dokumentární záznam pronesených řečí ani neexistoval. 

Ale s odhalením této skutečnosti nutně vyvstává otázka, jaký byl autorův motiv. Na tuto 

otázku se ve své práci snaží V. Němec odpovědět55. Podle jeho názoru lze ze samotné 

Obrany vyčíst alespoň tři motivy, které k jejímu sepsání mohl Platón mít.  

Jedním takovým motivem měla být Platónova snaha o posmrtnou obhajobu svého 

milovaného učitele před athénskou veřejností, která jej odsoudila jako člověka bezbožného 

a člověka, který měl zhoubný vliv na mládež. Platón by tak mířil proti převládajícímu 

přesvědčení, že Sókratés byl odsouzen právem. Dalším motivem mohla být jeho snaha  

o zachycení Sókratovy osobnosti. Snaha podat jeho portrét, tedy jaký Sókratés byl a co 

bylo smyslem jeho veřejné činnosti, z pozice, z jaké ho vnímal Platón. Jako třetí možný 

 
53 Němec, Václav. “Sókratova Moudrost”. In Platónova Obrana Sókrata, 37-54. Praha: OIKOYMENH, 

2016, str.38. 
54 Tamtéž str.37. 
55 Tamtéž str.38-40. 
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motiv označuje V. Němec Platónovu touhu ukázat, co je vlastně filozofie a skrze toto dílo 

chce vybízet i ostatní k jejímu praktikování. Tím tak formuluje jakousi obecnou výzvu 

k filozofickému životu a jeho následování. Sókratés byl pro Platóna jakýmsi prototypem 

filozofa a jeho výčet o něm, který se v Obraně snaží podat, mu slouží, aby ukázal smysl  

a význam oné činnosti, které se Sókratés po celý svůj život oddával56. 

Toto jsou tři hlavní motivy, které mohly Platóna vést k zápisu událostí jinak, než 

jak se skutečně odehrály. Ty, spolu se Sókratovou absencí patřičných argumentů při vlastní 

obhajobě, respektive zdůrazňováním těch, týkajících se ironie celého obvinění57, působí 

téměř dramaticky. S tím se nabízí otázka, zda nebyla digrese o delfské věštbě, kterou 

Platónův Sókratés před soudem přednesl, pouhou ironickou vsuvkou muže, jehož 

prostřednictvím tak Platón nevědomky položil základy pozdějšího skeptického proudu.   

 

 

4.1   Věštba jako ironie a skeptické motivy Obrany  

 

Role ironie v Platónově Obraně byla záležitostí značných literárních střetů a 

nesouhlasu mezi jejími komentátory, vzájemného nesouhlasu, který jde až do jádra jejich 

lišících se interpretací. Ale jak rozpoznat, kdy se Platónův Sókratés uchyluje k ironii? 

Neboť jestliže jej Platón ztvárnil jako člověka s mnohdy překvapivými názory, tak vzniká 

jistý nedostatek při rozpoznávání ironických sdělení. Sdělení, která by mohla býti brána  

u mnohých postav Platónových dialogů jako ironická, by s největší pravděpodobností 

mohla býti brána u Sókrata jako upřímná a naopak.   

Skutečnost, že by text Obrany byl jedním z prvních zástupců skepticky motivované 

literatury, se nabízí už jen z toho důvodu, že se z Platónovy Akademie, přibližně 70 let  

po Platónově smrti, stává centrum skeptické filozofie a stejně laděného filozofování a tím 

se udrží po dalších 200 let, až do dob svého zániku. Na základě Ciceronových svědectví  

je známo, že se skepticky ladění filozofové odvolávali právě na to, že jako skeptikové  

jsou přímými a věrnými následovníky Sókrata znázorněného v Platónových dialozích. 

Podle nich byl právě on původcem projektu na filozofické bázi, a to zdržení  

 
56 Více v kapitole 4.4. 
57 Sókratés místo vyvrácení obžaloby mířené proti jeho osobě vypráví o prvních žalobcích. + Svou 
bezbožnou činnost, jíž dle Athénských provozuje, popisuje jako tu nejzbožnější, neboť ji vykonává ve 

službách Apollónových… viz pasáž 4.1. 
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se soudu a argumentace pro et contra (resp. proti každé tezi). Pro protoskeptickou teorii 

interpretace58, jak se ve své práci zmiňuje J. Moural, je pak důležitá i Sókratova znalost 

problému, s nímž se budou setkávat i budoucí skeptikové, a to že na základě jeho 

vyvracení druhých, ostatní nabývají dojmu, že on sám je daných věcí znalý (teorii 

vyvrácení, které není založeno na vědění přitom přinášejí až skeptici).  

Pro čtení věštby jako ironické vsuvky nahrává mj. Sókratova počáteční mírná 

desinterpretace při jejím výkladu. Její znění, tedy „že nikdo není moudřejší“  

(Apol., 21a6-7) neprohlašuje Sókrata za nejmoudřejšího, ale za osobu, jejíž moudrost je  

na určité maximální úrovni, jíž však mohli dosáhnout i další lidé.59 Způsoby silného  

a slabého čtení Obrany byly již představeny výše. Ale proč si Sókratés, jehož Platón 

popisuje jako člověka, který o sobě tvrdil, že nemá žádnou moudrost, měl vyložit věštbu 

tak, že je nejmoudřejší? Vždyť slova “není moudřejšího“ mohou znamenat i to, že všichni 

lidé postrádají moudrost, tedy alespoň v porovnání s bohy. A když o pár řádek později 

Sókratés tvrdí, že si během pátrání po smyslu věštby začal uvědomovat svou nevědomost 

jako jakýsi druh moudrosti, zde tedy prostě nemůže být myšleno vážně, když se označuje  

za „ani dost málo moudrého“. (Apol., 21b4) 

 Pro ironickou interpretaci nasvědčují i další fakta, týkající se samotné věštby. 

Ačkoliv byl Sókratés po přijetí poselství věštby dlouho zmaten a snažil se jí porozumět, 

Platón nám neříká nic o tom, že by se Sókratés snažil dotázat Chairefónta, proč o něm 

smýšlí, že je moudrý. Taková otázka by ale jistě musela být předmětem Sókratova zájmu. 

Bylo by tak možné brát příběh o věštbě jako Platónův způsob odhalení Sókratova 

nejhlubšího zájmu, tedy že myslící lidská bytost se nemůže spokojit s pouhou možností  

či nemožností existence bohů. Ale v tomto případě by pak byl zarážející Sókratův přístup, 

jak toho chce dosáhnout. V první řadě je těžké pochopit, jak by debaty o vznešených  

a dobrých věcech mohly pomoci stanovení významu věšteb, snů a podobných věcí.  

A co více, pokud zbožní lidé přisuzují schopnost porozumět těmto věcem pouze bohům, 

musí tyto rozhovory nutně dosáhnout mrtvého bodu.60     

 V zásadě tak z tohoto způsobu čtení Obrany vyplývá Platónův Sókratés jako jeden 

z neúmyslných zakladatelů pozdějšího skeptického filozofického proudu. Delfská věštba 

 
58 Moural, Josef. “Skeptické Motivy V Obraně”. In Platónova Obrana Sókrata, 55-68. Praha: Oikoymenh, 

2017, str.63.  
59 Leibowitz, David M. The Ironic Defense of Socrates: Plato's Apology. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2010, str.64. 
60 Metcalf, Robert. "The Philosophical Rhetoric of Socrates' Mission." Philosophy & Rhetoric 37, no. 2): 

143-166, 2004, str.150.  
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by pak jako jedna z ústředních pasáží Obrany potřebovala hlubšího výkladu, neboť by šlo 

o Platónův fabrikát užitý jako prostředek argumentace proti tezím obviňujícím Sókrata 

z bezbožnosti, který měl zřejmě další cíle. Sókratés by tak působil jako jakási Platónova 

dramatická figura, a to v rámci užití žánru komentátory nazývaným logos sokratikos61, 

který bude v následující pasáži představen.   

   
 

4.2   Věštba jako součást logos sokratikos 

 

Breitenbach62 tento literární žánr definoval jako text prózy, který je na půli cesty 

mezi literárním obrazem a skutečným popisem. Je to žánr, ve kterém se shromáždila 

iónská filozofická tradice, dialektická metoda a subjekt populární moudrostí. Stále více 

komentátorů shledává logos sokratikos jakožto literární žánr, který umožňuje autorovi 

široké pole působnosti, volnější ruce, a to jak v inscenaci, tak v obsahu, jenž je pak 

připisován nejrůznějším postavám a to včetně Sókrata. Pro autora užívajícího logos 

sokratikos tak bylo podstatné, aby alespoň z části zůstal věrohodně zachován Sókratův 

ethos. Sám tak tento žánr do určité míry nejen autorizuje, ale i podporuje autorskou invenci 

a fikci. Ale to samozřejmě neodporuje přesvědčení, že takový logos sokratikos neobsahuje 

nic z autentické skutečnosti. Ale protože historický zájem tohoto žánru je pouze okrajový 

či zcela náhodný, a protože doposud nemáme kritéria, podle nichž by se dala odlišit 

invence od autenticity, bylo by obezřetnější se vyhnout jakékoliv naděje na nalezení 

„skutečného a pravdivého“ Sókrata v tomto druhu spisů.63 

Je velice pravděpodobné, že mnoho ze Sókratových žáků a společníků tento žánr 

užívalo při svém psaní, a proto se zřejmě prezentovaný obraz Sókrata tolik lišil 

v jednotlivých dílech rozdílných sokratovských autorů, a to i v rámci jednoho díla, je dost 

dobře možné, že se ze Sókrata brzy stala jakási dramatická figura. Tato pak byla vybavena 

vlastní existencí a byla vkládána do středu soupeřících polemik a debat, které situovaly 

jednoho Sókrata proti Sókratovi druhému. Takto každý z autorů tohoto literárního žánru 

vytvořil svého vlastního Sókrata, který byl pak postaven proti Sókratovi konkurenčnímu, 
 

61 V tomto případě by se pak jednalo o jakýsi (2.) extrém, pouhou ukázku dobového literárního žánru, (1.) 

extrém by pak byl Platónův záznam jako doslovný přepis Sókratovy řeči. 
62 Odkaz převzat z: Tejada, José Vela. “Why did Xenophon write a Symposium? Erotika Paideia and Logos 

Sokratikos.”, 2012, pozn.5, str.83. 
63 Collobert, Catherine, Pierre Destrée, and Francisco J. lez. Plato and myth: studies on the use and status of 

platonic myths. Leiden: BRILL, 2012, str.419-420. 
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načrtnutému konkurenčními sokratiky. Pokud by se tedy Obrana ukázala jako logos 

sokratikos, jako další dialogy antických autorů, Platónovi by nic teoreticky nebránilo, aby 

určité scény Obrany domyslel, či je trochu poupravil, a to včetně příběhu  

o Delfské věštbě.  

 

 

4.3   Věštba jako Platónský mýtus a jeho smysl   

 

Dalším interpretačním rámcem, jehož prostřednictvím lze chápat Delfskou věštbu, 

je ten, který představil L.-A. Dorion. Příběh o věštbě se snaží chápat jako tzv. platónský 

mýtus, tedy literární figuru, Platónem často užívanou v dialozích. Ve svém výkladu  

se opírá o charakteristiky platónského mýtu, které formuloval G. Most. Následující pasáž 

se pokusí na větší ploše představit tento interpretační přístup, neboť jej pokládáme  

za interpretačně nejzajímavější.   

 Původní význam slova mythos se zásadně lišil od toho, který přikládáme slovu 

„mýtus“ dnes. Pro Řeky byl mythos mj. pravdivým příběhem, který odhaluje skutečné 

příčiny vzniku světa a lidských bytostí.64 Nebyl jako pro nás něčím, co je třeba vyvrátit.  

V archaickém Řecku byly paměti předávány ústně poezií, která často spoléhala právě  

na mýty. Ale počátkem 7. století př. Kr. se objevují dva diskurzy jakožto určitá opozice 

poezii, a těmi jsou: historie a filozofie. Platón se však trochu odtrhne od filozofické tradice 

šestého a pátého století, a to tak, že užívá jak mýtů tradičních, tak i těch, které sám 

vymýšlí65, aby poté hrály určitou roli v jeho filozofickém úsilí. Zřejmě se tak snaží 

překonat opozici mezi mythos a logos66 a stane se tak jedním z těch, kdo tuto opozici 

ustanoví jako tradiční, pro další generace vzdělanců.  

 
64 R. Caldwell prezentuje následující funkce mýtů, mýtus tedy podle jeho názoru pro Řeky byl: 1)zdrojem 

kognitivních kategorií;2)formou symbolického vyjádření;3)projekcí podvědomí;4)pohledem na svět; 

5)stanovami chování;6)legitimizací sociálních institucí;7)ukazatelem sociální relevance;8)zrcadlem sociální 

struktury, kultury apod.;9)důsledkem historické situace;10)náboženskou komunikací a náboženským 

žánrem;11) médiem pro strukturu. Ale je nutné zmínit, že ne každý mýtus má nutně každou z těchto funkcí 

(mýtus odpovídá vždy alespoň jedné funkci). -  Výčet všech funkcí mýtu převzat z: Caldwell, Richard S. The 

Origin of the Gods: A Psychoanalyst. Study of Greek Theogon. Myth. New York U.A.: Oxford Univ. Pr, 

1993, str.13.  
65 Mýty, které Platón vymýšlí, stejně jako ty tradiční, které užívá, mají společné to, že jsou nevyvratitelné, 

protože znázorňují konkrétní bytosti, skutky či místa nebo události, které jsou mimo naši zkušenost: bohy, 

démony, hrdiny, život po smrti, vzdálené minulosti atd. – převzato z Partenie, Catalin, "Plato's Myths", The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall Edition), Edward N. Zalta (ed.), 2018, str. 12-14. 
66 Tamt., str. 13. 
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Jaký byl smysl platónského mýtu a co za něj lze označit, lze nejlépe určit, 

ukážeme-li, k čemu sloužil. Platón užívá mýtu jakožto silného nástroje přesvědčení67, dále 

jako nástroje, jehož pomocí chce posluchače o něčem poučit68. Jistým nedostatkem pro 

uznání Delfské věštby jako mýtu je skutečnost, že jej jako mýtus Platón, resp. Platónův 

Sókratés ve své řeči neoznačuje. To proto, že její srovnání s mýtem ve stejném textu by 

diskreditovalo účel, za nímž byla vůbec přednesena. Přestože jinde ve svých dílech Platón 

označuje určitá vyprávění, která podporují či doplňují filozofické učení jako mýty69,  

v tomto případě příběh o orákulu jako mýtus popsat nemůže, aby tím nezpochybnil 

autenticitu tohoto období Sókratova života. To nicméně ještě neznamená,  

že tak nemá být čten. Louis-André Dorion70 si proto položil otázku, zda příběh o věštbě 

odpovídá následujícím kritériím, která pro snazší identifikaci platónských mýtů stanovil  

G. Most71: 

  

1. Platónské mýty jsou téměř vždy monologické, tj. jsou přednášeny pouze jedním 

mluvčím bez jakéhokoliv přerušení posluchači od začátku až do konce. Tuto 

podmínku příběh o Delfské věštbě splňuje: od začátku do konce delfské digrese 

(Apol., 20d-23c) vystupuje Sókratés sám a není nikým přerušen.  

2. Platónské mýty jsou zřejmě vždy přednášeny starším mluvčím mladšímu posluchači. 

Toto je i případ delfské věštby: v době procesu je Sókratovi 70 let a jeho posluchači 

jsou z většiny mladší. Když oslovuje soudce na počátku svého procesu, odkazuje 

Sókratés na své první žalobce, když říká: „ti vyhledávali mnohé z vás již od 

dětských let a namlouvali vám...“ (Apol., 18b8). A jelikož byla hra Oblaka 

představena v roce 423 a Sókratův proces proběhl roku 399, tak přítomní soudci, 

v době soudu třicetiletí a čtyřicetiletí, by přirozeně v době premiéry hry byli 

přibližně desetiletými dětmi. Podobně i porota je složena z mladých lidí, Sókratés 

jmenuje mnoho těch, kteří jsou přítomni a chodili mu v mládí naslouchat, s nimi 

jsou přítomny i jejich rodiny. (Apol., 33d-34b)    

 
67 Tak má v Ústavě tzv. „vznešená lež“ přimět občany Kalliopolis, aby se starali o své město a plnili svou 

sociální roli. – tamtéž, str.7 
68 Mýtus může ve svém příběhu ztělesnit abstraktní filozofickou doktrínu. – tamtéž, str.9. 
69 Platón, Gorgias, 523a, 527a. 
70 Dorion, Louis-André. The Delphic oracle on Socrates' wisdom: a myth? In Catherine Collobert, Pierre 

Destrée & Francisco J. Gonzalez (eds.), Plato and Myth: Studies on the Use and Status of Platonic Myths. 

Brill, 2012. 
71 Collobert, Catherine, Pierre Destreé a Francisco J. Gonzales. Plato and myth: studies on the use and status 

of Platonic myths. Boston: Brill. Mnemosyne, bibliotheca classica Batava, 337, 2012, str. 425-430. 
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3. Platónské mýty odkazují ke starším, výslovně uvedeným nebo naznačeným, 

skutečným či fiktivním ústním zdrojům. I toto kritérium příběh o věštbě naplňuje, 

neboť Sókratés výslovně uvádí, že ji obdržel od svého přítele Chairefónta 

(Apol.,20e-21a).  

4. Platónské mýty se vždy zabývají věcmi či událostmi, jež nemohou být ověřeny. 

Sókratés upozorňuje na skutečnost, že Chairefón je mrtev. Jelikož měl konzultovat 

orákulum o samotě, je tak Chairefón jediným svědkem oné věštby. Sókratés sice 

nabízí jako svědka Chairefóntova bratra, ale ten stejně jako Sókratés je jen 

nepřímým svědkem odpovědi orákula.  

5. Platónské mýty obvykle odvozují svou autoritu nikoliv z vlastní zkušenosti 

mluvčího, ale z tradice (a proto nejsou objektem racionálního zkoumání 

posluchačů). I přes zdání Delfská věštba neodvozuje svou autoritu ze Sókratovy 

vlastní zkušenosti – v Delfách totiž nebyl – ale spíše ze svědectví Chairefónta. 

Tedy příběh o věštbě nezískává svou autoritu z tradice, ale výsledek je i přesto 

stejný. Chairefón je mrtev, původ příběhu věštby tak nemůže být podroben 

racionálnímu zkoumání Sókratových posluchačů.72 

6. Platónské mýty mají vždy výslovně prosazovaný psychagogický efekt a zároveň 

poslech mýtu přináší posluchačům potěšení. Pro podporu tohoto svého tvrzení 

Most zmiňuje následující pasáže Platónských textů, v nichž je výslovně zmíněno, 

že poslech mýtů je posluchačům milý73. Zde je tomu však tak, že Sókratés tímto 

příběhem riskuje popuzení soudců, čehož si je ale dobře vědom, protože je hned 

v následující chvíli musí prosit o klid. Autor proto navrhuje rozlišit Sókratovy 

posluchače u soudu a to do dvou kategorií. A tak zatímco většina přítomných by 

musela být jistě tímto delfským příběhem značně popuzena, Sókratovi přátelé by 

byli rozhodně touto přednesenou informací doslova „osvíceni“. Psychagogický 

efekt mýtu lze pak přirovnat k poskytnutí poučení či silné motivace pro Sókratovy 

přátele a následovníky k jejich obratu k filozofii a dalšímu pokračování 

filozofického života. Navíc Sókratés užitím této psychagogické metody zjevně 

počítá s tím, že po jeho smrti budou pokračovat v obcházení mezi athénskými  

a i nadále budou vyvracet jejich mylné názory na správnost žití.(Apol., 39c-d) 

 
72 Mrtvého a nepřítomného Chairefónta se nelze na původ příběhu dotázat podobně, jako se nelze zeptat 

tradice na původ zvyku. 
73Most uvádí následující pasáže z Platónových dialogů: Protágoras 320c; Faidón 108d; Symposium 193e; 

Ústava X - 614b. 



35 
 

Podle L.-A. Doriona lze z Platónovy zmínky o věštbě v den, kdy Sókratés zaplatí 

životem za své zapojení se do filozofie, vyčíst motiv, který je možné přirovnat 

k jeho snaze poskytnout svým přátelům motivaci potřebnou k překonání jejich 

utrpení ze Sókratovy smrti i k jejich odhodlání vést filozofický život. Něco 

podobného by bylo možné říct i o soudcích, kteří nakonec hlasovali pro Sókratovo 

osvobození, neboť i oni mohli pocítit onen psychagogický efekt mýtu. 

7. Platónské mýty nejsou nikdy strukturovány jako dialektické74, ale synchronně, jak je 

tomu u mýtů prezentovaných v dialozích Faidón, Gorgias, Ústava, nebo častěji 

diachronně, jako vyprávění po sobě následujících příhod. Věštba toto kritérium 

splňuje, neboť je strukturována dle diachronní perspektivy: Sókratés se s věštbou 

nejprve potýká, poté na ni svým způsobem reaguje, a nakonec obchází ostatní 

s vyšetřováním, aby byl schopen proniknout do významu věštby. 

8. Platónské mýty jsou vždy buď na začátku prodloužené dialektické expozice75, nebo 

na jejím konci. Příběh o věštbě bezprostředně předchází dialektickou pasáž,  

ve které se Sókratés dotazuje Meléta, aby jej vyvrátil. (Apol.,25c-28a)   

 

 A na základě pozitivní odpovědi u každého z těchto osmi kritérií zařadil L.-A. 

Dorion příběh o věštbě mezi ostatní platónské mýty. Dále Most podává obecnější 

charakteristiku Platónských mýtů: „Mýty se zabývají buď věcmi prvotními a to odvozením 

současných poměrů etiologicky z dřívějších dob a nebo se zabývají věcmi zcela posledními 

a dodávají tak eschatologii pro události po smrti.“  Na základě tohoto vymezení Dorion 

řadí věštbu mezi první zmíněnou skupinu. Věštba se tedy zabývá „prvotními věcmi“, 

přičemž zde je užita k ospravedlnění Sókratova užívání elenchu, tedy jeho současné praxe, 

s ohledem na minulost, tedy věštbu, z níž Platónův Sókratés svou činnost odvozuje. Příběh 

o věštbě má podle Doriona v Obraně stejnou funkci, jakou mají mýty o původu, jmenovitě 

ty, které odhalují původ praxe, zvyku či techniky, jejíž původ byl ztracen, a zároveň mají 

za cíl tuto techniku nebo praxi legitimizovat.  

 
74 Dialektické části platónských dialogů jsou organizovány z hlediska řady logických postupů: zkoumání 

premis, hledání rozporů, dihairésis a synagogé (division and collection). Zatímco mýty mají vždy formu 

příběhu nebo vyprávění. - převzato z: Most, Glenn W. “Plato’s Exoteric Myths.” Plato and Myth, 13–24, 

2012, str.18. 
75 Obvyklá funkce platónského mýtu je uvedení úseku logické analýzy, jejíž začátek je výslovně 

signalizován. V dialogu Protágoras sofista nejprve vypráví mythos a když skončí, dodává odpovídající logos. 
Mýtus o vynálezu psaní v dialogu Faidros je následován dialektickou analýzou nevýhody tohoto vynálezu. – 

Tamt., str.18-19.  
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 Ukázali jsme tedy, že Delfská věštba má řadu společných charakteristik s jinými 

mýty, zejména tu, že odhalují skrytý či v propadlišti dějin ztracený původ určité praxe, 

zvyku nebo techniky a zároveň mají za cíl jejich legitimizaci či zdůvodnění. Příběh o 

věštbě odhaluje skrytý původ Sókratovy filozofické činnosti, a dokonce i filozofie 

samotné. Jeho cílem je pak legitimizace této činnosti i jedinců jí oddaných. Přiřknutím 

božského původu Sókratově filozofické aktivitě, která je v Obraně označená jako 

elenchos, slouží dvojímu účelu: na jedné straně se snaží o smazání jakýchsi vazeb, jež by 

mohla Sókratova praxe vyvracení mít s dobovými praktikami sofistů a rétorů; kromě toho 

usiluje o poskytnutí jakéhosi božského posvěcení této metody těch, co ji užívají a její 

ospravedlnění v očích Athéňanů.     

 Z přítomnosti již zmíněného psychagogického efektu, který lze z Platónovy zmínky 

Delfské věštby vyčíst, je zřejmé, pokud přijmeme psychagogii jako „vedení duše“ (Faidros 

271c-d), mající za úkol duši poučit, tedy ji v ideálním případě obrátit k filozofickému 

životu, že Platónovým cílovým publikem nebyli ti, kdo byli u soudu skutečně přítomni. 

Tedy jeho záměrem jistě nebylo přesvědčit je o Sókratově nevině potom, co jej odsoudili. 

Platón textem Obrany zřejmě cílil na čtenáře jiné. Těmi mohli být ti, kteří se odváží žít 

filozofický život i navzdory nebezpečí pobouření veřejnosti, které může ústit až v jejich 

smrt. Proto je i zcela zásadní ono božské stvrzení Sókratova způsobu života, resp. jeho 

bádání, které lze najít nejen ve věštbě, ale i skrze „sny a vším způsobem, jakým kdy  

i některé jiné boží usouzení uloží člověku něco dělat“ (Apol., 33c5-c7), o nichž Sókratés 

před soudem hovoří. Toto posvěcení shůry je pro ty, co v něj věří, téměř stigmatem 

oddělujícím Sókrata od běžných dobových filozofů a vyvyšujícím ho nad ně. Platón se mj. 

velmi snaží čtenáři Obrany předložit Sókratův kladný vztah s bohem Apollónem. Proč 

tomu tak je, bude rozebráno dále76. Co je však zásadní na tomto způsobu čtení věštby, tedy 

jako mýtu stvořeného Platónem, je skutečnost, že pokud jej jako takový přijmeme, je spolu 

s tímto přijetím potřeba i celý obraz Sókrata, který je z věštby značně odvozen, brát 

podobným způsobem.77  

A to nás vede k zásadnímu výkladu věštby, který jí komentátoři Obrany přiřazují a 

ke kterému se i tato práce kloní, a to že Platón svým popisem delfské digrese sledoval 

jediný cíl: utvořit morální příklad, paradigma hodné následování, a to i přes odpor 

veřejnosti, který je proti takovému jedinci uplatňován.        

 
76 Viz kapitola 4.5.  
91

 Montuori, Mario. “The Oracle Given to Chaerephron on the Wisdom of Socrates. An Invention by Plato.” 

Kernos 3, no. 3 (January 1), 1990, str.257-258. 
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4.4  Věštba jakožto součást utváření předobrazu filozofa  

 

Jak bylo výše řečeno, ze skutečného historického Sókrata můžeme v Platónových 

textech nalézt pouze nemnoho, ale to jistě neznamená, že by jejich obsah byl zcela 

Platónovou invencí. To, že texty zachycují podstatu Sókratovy esence, respektive ducha 

jeho sdělení, kterého se Platón snaží dále předat čtenářům, je v současnosti zřejmě 

převládající interpretací, ke které se přiklání i tato práce. Ale jaké textové prvky, respektive 

jaké argumenty, které vkládá Platón do Sókratových úst, mohou nasvědčovat této teorii? 

Tedy že Sókratés, který přednášel svou obrannou řeč před Athénským soudem, je 

Platónovým pokusem vytvořit paradigma filozofa, jenž by byl zároveň dokladem toho,  

kdo historický Sókratés, tedy alespoň v Platónových očích, skutečně byl.  

Filozof je vojákem postavený bohem na své stanoviště (Apol., 28d6-e4), odvrací 

lidi od jednostranného zájmu o věci tohoto světa a ukazuje jim jejich povinnost starat se  

o duši.78 V následujících řádcích se zaměříme na to, jak do tohoto obrazu filozofa zapadá 

celý příběh o orákulu. V Obraně Platón nikdy neopouští při svém popisu událostí jakousi 

dramatickou iluzi. Proto zatímco má toto dílo podobu obranné řeči, Platón ho užívá pro své 

další cíle, ať už jsou filozofické, sociální či polemické79, jak již bylo doloženo výše.  

Při svém náčrtu Sókratova obrazu nešlo Platónovi pouze o to udržet naživu 

vzpomínku na tohoto velikého muže. Nejsou to natolik Sókratovy skutky, ani jeho 

specifická individualita, k nimž by poutal pozornost čtenáře, ale především Sókratovy 

myšlenky o záležitostech lidského počínání. Sókratés, jak jej Platón prezentuje, je 

přesvědčen, že odpověď na otázku po největších věcech80 lze obdržet jen díky neustálému 

posuzování a informované diskusi. Sókratés se domnívá, že největší věcí je znalost, jak 

dobře a správně řídit svůj život, což je schopnost, která je předpokládána u politiků jakožto 

zákonodárců, proto i jeho dotazování začíná právě u nich. Mít znalost nějaké věci ovšem 

dle Sókrata, také musí být spojeno se schopností naučit tomu i jiné. A právě o této 

schopnosti se Sókratés domnívá, že by byla božskou. Tedy stejně moudrý by byl i člověk, 

který by to dokázal, ovšem tento druh moudrosti není lidským bytostem dostupný. 

Sókratova moudrost, která se zásadně liší od moudrosti připisované mudrcům, politikům či 

 
78 PLATÓN. Euthyfrón: Obrana Sókrata; Kritón. 5., opr. vyd. Přeložil František Novotný. Praha: 

OIKOYMENH, 2005, Úvod Obrany, str.2. 
79 Danzig, Gabriel Apologizing for Socrates: How Plato and Xenophon Created Our Socrates. Lexington 
Books, 2010, str.37. 
80 Za tyto největší věci považuje Sókratés ty týkající se správy a dobrého řízení života – (Apol.,29d6-e1). 
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sofistům, je pravou lidskou moudrostí, jak ji nazývá.81 Toto jeho přesvědčení je i základem 

jeho elenktické metody.  

Pro čtení Delfské věštby a celé Obrany obecně jako Platónova pokusu představit 

Sókrata jako jakési paradigma filozofa nám Platón poskytuje mnoho pasáží, o které se lze 

při tomto výkladu opřít. Mezi ně lze zařadit i fakt, že Sókratés v Platónově verzi Obrany 

zmíní, že bývá v Athénách označován za jakési paradeigma (Apol.,23b) a díky tomu že 

bývá napodobován mladými lidmi, kteří se po jeho vzoru pouštějí do zkoumavého 

dotazování a prověřování druhých. Platónův Sókratés se vymezuje jako filozof proti 

sofistům a rétorům, protože v očích veřejnosti mají jimi vedené řeči podobný cíl, 

přesvědčit posluchače. Ale zatímco filozof se snaží dobrat fakty a logickými argumenty 

pravdy, druhá zmíněná skupina se posluchače snaží v podstatě oklamat. Sofisté a rétoři 

ovládají a vedou své publikum skrze dvojznačnost výkladu.82 Sókratův cíl je tak cílem 

filozofa, tedy říkat pravdu v každé situaci, jak nám Platón jeho ústy sděluje. A to i v tom 

případě, že by taková situace měla vyústit ve filozofovu smrt a jelikož se smrti samotné 

Sókratés nebojí, je pro něj životním, důležitým a jediným posláním konat to, co je správné 

a dobré. 

 

 „A tu se nestydíš, Sókrate, že ses oddal takovému zaměstnání, pro které ti nyní hrozí 

nebezpečenství smrti?" Já však bych mu odpověděl spravedlivou řečí takto: „To nemáš 

dobře, člověče, jestliže se domníváš, že muž, který jen trochu za něco stojí, má uvažovat  

o nebezpečenství života a smrti, a nemyslíš, že má hledět při svém jednání jedině na to, 

zdali jedná spravedlivě, či nespravedlivě a zdali si počíná jako muž dobrý, či zlý.”  

(Apol., 28b5-9)83  

 

Toto přesvědčení poté vzápětí doplňuje příběhem o homérském hrdinovi Achilleovi  

a vzpomíná na jeho odhodlání bojovat proti Hektorovi, přestože si byl vědom svého 

předurčeného brzkého konce. Tato paralela slouží jako hodnotový protiklad při jeho snaze 

 
81 PLATÓN. Euthyfrón: Obrana Sókrata; Kritón. 5., opr. vyd. Přeložil František Novotný. Praha: 

OIKOYMENH, 2005,(20d7). 
82 Sofistika i rétorika používají techniku logu–pole řeči je vyznačeno napětím mezi dvěma výklady o jedné 

každé věci, kontradikcí dvou tezí o každé otázce. – převzato z: Paitlová, Jitka. “Plato, Nonvirtuous Sophists 

and True Philosophic Rhetorics.” E-LOGOS 22, no. 2: 47–60. 2015, str.48.   
83 PLATÓN. Euthyfrón: Obrana Sókrata; Kritón. 5., opr. vyd. Přeložil František NOVOTNÝ. Praha: 

OIKOYMENH, 2005. 
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ukázat, že hanba, jíž by se měl člověk vyvarovat, se neváže na riziko smrti, ale na život, 

který by se v zájmu zachování uchýlil ke kompromisům nebo etickým nepravostem.84  

Platón se snaží čtenářům nepřítomným u soudu ukázat, jak se Sókratés liší od sofistů,  

a to nejen v řeči, ale i ve skutcích. Zmínkou o věštbě zasazuje Sókratovo zkoumání  

do oboru lidských názorů, nikoliv věcí na nebi a pod zemí, jak tomu bylo u filozofů 

přírodních. Jeho přístup k věštbě se pak dá přirovnat k jeho přístupu k jakékoliv rozpravě, 

jíž kdy v Athénách vedl. Uplatňuje na ni stejná pravidla a nároky, a s její odpovědí není 

spokojen, než vyčerpá všechny ostatní možné způsoby jejího výkladu. Poté, co se Sókratés 

dobral správného významu věštby, se cítí i nadále povinován pokračovat ve svém 

filozofování.  Co ale Platóna vedlo k vytvoření této literární figury, tedy platónského mýtu, 

resp. jak tato figura zapadá do jeho autorského záměru? Abychom se tedy mohli pokusit na 

tuto otázku odpovědět, bude nejlepší obrátit se na Sókratův vztah k Apollónovi, původci 

delfského proroctví a obecně na vztah Apollóna a filozofie a právě tomu se bude věnovat 

následující pasáž. Protože propojení filozofické činnosti s božským posvěcením této 

činnosti je zřejmě pro Platóna zásadním a to jak pro konečné ospravedlnění jeho filozofie 

v očích následujících generací, tak i filozofů.  

  

 

4.5   Sókratés jako Apollónův služebník 

 

Odkazy k Apollónovi v řecké literatuře působí matoucím dojmem, neboť podávají 

více různých intepretací Apollóna jako boha. Apollón byl bohem, který znal pravdu a též 

vůli svého otce Dia a odhaloval je smrtelníkům skrze svá orákula. Byl bohem očisty  

a uzdravení, ale také bohem-lukostřelcem, který svými šípy dokázal rozsévat mor a smrt. 

Byl též vůdcem Múz a patronem poezie; a přestože zemědělství nebylo jedním z jeho 

hlavních zájmů, vystupuje jako ochránce stád a chrání zrno a plodiny před rozmary počasí, 

plísněmi a škůdci.85 V následujících pasážích se tak zaměříme na otázku, co Platóna vedlo 

k tomu, že učinil patronem filozofie právě Apollóna, a nikoliv někoho z původních 

olympských bohů. A dále se pokusíme zodpovědět, čím byl Apollón natolik výjimečný,  

že jej Platón učinil garantem filozofického způsobu života.  

 
84 Konrádová, Veronika. “Sókratés A Achilleovské Paradigma”. In Platónova Obrana Sókrata, 1st ed., 102-

117. Praha: Oikoymenh, 2017, str.103-104. 
85 Hard, Robin, and H. J. Rose. The Routledge handbook of Greek mythology: based on H.J. Rose's 

"Handbook of Greek mythology. London New York: Routledge, 2004, str.142. 
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V této závěrečné pasáži tedy bude představen Apollónův kult v dobovém Řecku, 

v úvodní části se zaměříme na to, co Apollón jako bůh pro Řeky představoval a kým pro ně 

byl. S touto otázkou se budeme věnovat Apollónovu vlivu, který se přeléval na místa, která 

mu byla jako bohu zasvěcena. S tím bude představena i otázka jeho původu. Dále  

se zaměříme na autorské motivy Platónova přiřknutí patronátu nad filozofií právě 

Apollónovi. 

V druhé části této pasáže se zaměříme na otázku, zda je Platónova Sókrata vůbec 

možné za Apollónova služebníka označit. A pokud ano, z jakého období Sókratova života 

tento vztah pochází. V rámci této teze bude jen krátce představen Sókratův daimonion. 

 

 

4.5.1 Apollón a filozofie 

 

Boha Apollóna můžeme označit za jakési zosobnění hellénského ducha. 

Ztělesňoval vše, co Řeky odlišovalo od ostatních národů a to především barbarů, kteří je 

obklopovali. Ať se jednalo o umění, hudbu, poezii nebo zdravý rozum, mládí, umírněnost, 

podřízenost právu – to vše bylo sjednoceno v osobnosti tohoto boha.86 Dále bývá po 

splynutí s bohem Heliem87 označován za boha životadárného slunce, světla, které 

projasňuje svět. Jako takový, v sobě nemá ani náznak temnoty, pročež byl i bohem pravdy, 

jeho ústa tak nemohou vypustit ani slovo nepravdy.88 Na zimní část roku Apollón opouštěl 

Delfy a trávil zimu na severu u Hyperboreánců89, kteří byli posvátnou rasou neznající 

nemoci ani stáří.90 Mohlo tak být jedním z důvodů preference Apollóna jakožto patrona 

právě jeho kladný vztah s touto vyšší rasou, se kterou bůh měl pravidelné styky? Avšak pro 

tuto teorii chybí jakékoliv textové doklady, proto je třeba po pádném důvodu pátrat dále. 

Jak bylo naznačeno výše, Apollón je především také bohem pravdy a jako takový 

projasňuje temnotu lži, přetvářky nebo vyvrací domněle kladná přesvědčení, která o sobě 

jedinci mohou nabývat. Zde se střetáváme s určitou podobností mezi Apollónem, bohem 

pozdně příchozím na Olymp a seslaným Diem, aby Řekům přinesl zákony a pravidla, a 

 
86 Guthrie, W. K. C. The Greeks and their gods. Boston: Beacon Press, 1955, str.73. 
87 Slunce je pak jeho symbolem v tomto světě, slunce, díky němuž jsou barvy zřetelné. -údaj převzat z: 

Mueller, Gustav E. Plato and the Gods. The Philosophical Review 45, no. 5: 457-72. 1936, str. 463. 
88 Hamilton, Edith, and Steele Savage. Mythology. New York: New American Library, 1969, str.29-30. 
89 Dle názvu „země ležící za Severním Větrem“ do níž se nelze dostat „ani po souši, ani po moři“. 
90 Guthrie, W. K. C. The Greeks and their gods. Boston: Beacon Press, 1955, str.75. 
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Sókratem, kterého ve svém dialogu Platón popisuje. Sókratem, který stráví značnou část 

svého života snahou o poučení svých spoluobčanů o hodnotě pravdy a správného způsobu 

žití. Další možnou vlastností, kvůli níž mohl Platón zvolit pro patronát nad filozofií právě 

Apollóna, byla jeho obrana práva a pořádku. Vše týkající se náboženského i běžného 

života, bylo podrobeno pravidlům a regulacím.91 Proto je i logické, proč se nápisy, 

přibližující ducha morálky, objevují právě na zdech chrámu tomuto bohu zasvěcenému.92  

Otázka Apollónova původu je stále komplikovaná a učenci se kvůli ní přou dodnes. 

Neboť do oblasti Řecka byla dopravována nejrůznější božstva již nomády doby bronzové, 

dále pak Kréťany, Mykéňany, dórskými nájezdníky, Mezopotámskými společnostmi  

a nejspíše i Egypťany. Z množství božských bytostí, které byly v průběhu osídlování 

Řecka do této oblasti importovány, byla později zvolena konečná dvanáctka, tedy dvanáct 

hlavních bohů obývajících Olymp. Apollón však v této původní dvanáctce nebyl obsažen, 

a tak je podobně jako Dionýsos jedním z pozdně příchozích do Pantheonu.93 Místa užívaná 

původními kulty na území Řecka byla postupně zasvěcována olympským bohům a ještě 

v 8. století př. Kr. byla mnohá místa přeměňována do Apollónských náboženských center, 

kde byly následně původní náboženské atributy připsány Apollónovi.94 Tímto způsobem 

pak Apollón získává i svou prorockou schopnost, a to když jeho kult převzal kontrolu nad 

původním kultem v Delfách. Následně zde pak kněžka Pýthie reprezentovala moudrého 

hada Pythona, který měl původně přebývat v lůně matky země, a proto také měl znát 

všechna její tajemství. Díky tomu ovládal prorockou schopnost, kterou mohl i následně 

předat některým jedincům.95 Apollón tak je, jak tvrdí R. Hard96, nemilosrdným prorokem, 

znajícím pravdu a vůli svého otce Dia, které odhaluje smrtelníkům skrze svá tajemná 

 
91 Tamtéž str.203. 
92 Curb thy spirit., Observe the limit., Hate hybris [hubris]., Keep a reverent tongue., Fear authority., Bow 
before the divine., Glory not in strength., Keep woman under rule., kromě těchto nápisů zde bylo vyryto 

písmeno „E“ o němž ve svém díle píše Plútarchos – převzato z: Angelo, Robert Wesley. Apollo and 

Philosophy. Roangelo.net, 2018. https://www.roangelo.net/logwitt/apollo-and-philosophy.html. 
93 Behling, J. Pythagoras, the cult of Apollo, and the birth of philosophy. Dominguez Hills: California State 

University, 2000, str. 5-6. 
94 Jsou důkazy z pobřeží Malé Asie o množství prehellenistických věšteb později připsaných právě 

Apollónovi, údaj převzat z: Burkert, Walter. Greek religion. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 

1985, str.144.   
95 Mýtotvorci dokonce vytvořili příběh o porážce Pythona Apollónem, jakožto ukázku pohlcení původního 

kultu, kdy měl vítězný Apollón vzít kůži poraženého hada a obmotat s ní trojnožku, na níž usedají kněžky 

Pýthie. 
96 Hard, Robin, and H. J. Rose. The Routledge handbook of Greek mythology: based on H.J. Rose's 

"Handbook of Greek mythology. London New York: Routledge, 2004, str.142. 
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proroctví. A právě pro tyto vlastnosti je zřejmě Apollón Platónovým favoritem97, aby se 

stal patronem filozofie, filozofického způsobu života a filozofů samotných.  

Platón v průběhu svých dialogů představuje několik příběhů o původu filozofie.  

A asi tím nejznámějším je právě ten, který je představen v Obraně. Zde je důležité 

poznamenat, že Platón rozhodně netvrdí, že by před Chairefóntovou cestou do Delf nikdo 

nebyl filozofem. Spíše se snaží podat takový výčet, který čtenáři poskytne určitý pohled, 

v němž je Sókratés prvním, jenž přechází v jakési mytické rovině na myšlenku,  

že filozofování je posláním od boha. Na svá obvinění z bezbožnosti (asebeia) odvětí,  

že nikdo by se nemohl věnovat filozofii, nepřivolal by jej k tomu bůh, a že on vykonává 

filozofii tím způsobem, jakým vykonává, je odpovědí na boží volání, vyjádřením jeho 

zbožnosti a víry v tohoto boha.98  

 

 

4.5.2 Platónův Sókratés jako služebník boha Apollóna 

 

V této závěrečné pasáži budeme zkoumat následující otázky. Proč Platón vytváří 

spojení právě mezi Apollónem a Sókratem? Co asi toto spojení znamená a jaké má 

důsledky pro filozofii sokratovského typu? Pro jejichž zodpovězení je třeba zaměřit naše 

bádání na jednotlivé pasáže textu, které Platón pro toto spojení užívá. Sókrata, kterého  

ve svém dialogu Platón představuje, lze s jistotou označit za oddaného služebníka 

Apollónova, po jeho přijetí věštby od Chairefónta. Přesto se někteří z komentátorů 

zabývají myšlenkou, respektive zpochybňují myšlenku toho, že bůh, na kterého Sókratés 

ve své řeči odkazuje a v jehož vůli má konat své zkoumání, není Apollón, ale jiné 

neolympské božstvo.99 Tento názor je dokládán několika pasážemi samotného textu 

Obrany, v nichž se sice nachází mnoho odkazů na boha - „ho theos“ – ale nenalezneme 

zde jedinou zmínku jmenovitě o bohu Apollónovi, což právě mnohé vede k odmítnutí 

Apollóna, jako boha zmiňovaného v Obraně. Této jejich tezi nahrává i skutečnost, že se 

 
97 V označení Apollóna za boha filozofie Platónovi později sekundují i další antičtí autoři, mezi nimi např. 

Plútarchos: ve svém pojednání o delfském E, v němž líčí učení Ammonia, a to že Apollón je bohem filozofie: 

„filozofie se rodí z dotazování, dotazování se rodí z údivu a neřešitelných vnitřních rozporů“. Avšak jeho 

názor v tomto případě nelze brát za nezaujatý, neboť jako u kněžího chrámu v Delfách u něj Apollón zastával 

jistě primární pozici. - Preus, A. Thoth And Apollo. Greek Myths Of The Origin Of Philosophy. Méthexis, 

11(1), 1998, str.119. 
98 Tamtéž str.113-114. 
99 Burnyeat, M. F. The Impiety of Socrates. Ancient Philosophy 17 (1), 1997, str.4. 



43 
 

jeho jméno neobjevuje ani v žádném z Platónových textů, které jsou starší než dialogy 

Protágoras a Euthydémos100. Tomuto názoru však oponuje argument, podle kterého jsou 

tato obvinění zcela neoprávněná, a to že Sókratés v Obraně skutečně k bohu, jemuž slouží, 

odkazuje a to zcela konkrétním popisem: „ton theon ton en Delphois“ (ten bůh v Delfách, 

Apol.,20e8). Tento odkaz, jak tvrdí C.D.C. Reeve, totiž na nikoho jiného než na Apollóna, 

odkazovat ani nemůže.101 To, že by Sókratés odkazoval na božstvo, kterému byly Delfy 

zasvěceny před zasvěcením tohoto místa Apollónovi, je nesmyslné. Charles Kahn k tomuto 

označení Apollóna připomíná, že podobně jej označoval i Hérakleitos: „ho anax hou to 

manteion esti to en Delphois“ (DK B93)102. Překvapivě tak může být důvodem pro 

Sókratovo nejmenování Delfského boha spíš než jeho neuznávání jeho přílišná zbožnost.  

Platón popisuje Sókratovo přijetí zpráv z Delf takovým způsobem, kterým dává 

najevo, že koncepce zbožnosti načrtnutá v dialogu Euthyfrón byla jedním z pohledů, které 

si Sókratés osvojil již před Chairefóntovým údajným odchodem do Delf. Komu jinému, 

když ne zcela pobožnému člověku, který je již bohu zcela oddán, by luštění jedné 

z Apollónových odpovědí ustanovilo takto časově náročnou činnost. Činnost, která si dává 

za cíl odhalení pravého smyslu odpovědi tohoto boha a při jejím vykonávání by vytrval  

i přes to, že jej učinila „neoblíbeným a chudým“ (Apol.,21b2-22a1,13b9-c1). Pro téma 

Sókratovy oddanosti Apollónovi nahrává argumentace, která je Platónem vedena v určité 

dikci, skrze kterou dává najevo, že Sókratés shledává onu “zprávu“ od boha podobnou 

tomu, když je někdo přiřazen na určitou vojenskou pozici.103 (Apol., 28d6-e4, 33c4-7). 

Platónův Sókratés tak při výkonu své filozofické činnosti zastával post, na který jej měl 

postavit sám Apollón a jako správný voják zde vytrval a položil při plnění „rozkazu“ svého 

velitele (Apollóna) život. Tímto způsobem byla bohem ustanovena Sókratova “vojenská 

pozice“, přestože věštba sama o sobě příkazem jistě není. V následujících několika 

odstavcích se zamyslíme nad Sókratovým vnitřním hlasem a zda jej lze označit za projev 

boha Apollóna. 

Sókratés často mluví o svém vnitřním hlasu, který ho nabádá, aby nekonal určité 

činnosti. Tento daimonion, jak jej nazývá, se také stává jedním z argumentů pro jeho 

 
100 Podle Krautovy chronologie Platónovch textů, seznam toho, jak se měnil pohled na chronologii 

Platónových textů uvádí: Ghomi, Mohammad Bagher. Standard Chronology in Plato'''s Dialogues and 

Stylometric Evidences. Metaphysik 7 (20):1-18, 2015, str. 3. 
101 Reeve, C.D.C. Socrates in the Apology: An Essay on Plato's Apology of Socrates. 1. Indianapolis: Hackett 

Publishing Co, 1989, str.25 (pozn.26). 
102 „Vládce, jehož věštírna je v Delfách“ – údaj převzat z: Kratochvíl, Zdeněk. “Hérakleitos, Zlomky B, 
Česky.” Fysis.cz, 2019. http://www.fysis.cz/presokratici/22/bcz.htm#B%2093. 
103 Guthrie, W. K. C. Socrates. London: Cambridge University Press, 1971, str. 88. 
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obžalobu a to ze zavádění nových božstev. Ale jde skutečně o nové božstvo, nelze spíše 

tento hlas označit jako projev Apollónova prorockého hlasu?104 Jelikož tato otázka je velmi 

široká a vhodná pro jinou práci, zmíníme ji jen velmi krátce. Pro Sókrata je příznačné,  

že jej tento hlas provází již od dětství, jak se o tom i zmiňuje (Apol., 31c8-d3), z čehož lze 

odvodit, že i jeho vztah s Apollónem se táhne do hluboké minulosti před věštbou, pokud 

tedy přijmeme, podobně jako někteří z komentátorů105 apollónský původ Sókratova 

daimonion a příčinu jeho existence připíšeme delfskému bohu.  

Mnozí komentátoři však o apollónském původu daimoniona pochybují. Mark 

McPherran zdůrazňuje především, že Sókratův daimonion se má projevovat zcela jinak než 

bohem inspirovaná promluva, božské posednutí či věštecké snění.106 G.V. Riel se zaměřuje 

na skutečnost, že se Sókratés nikdy nezmiňuje o tom, že by hlas, který slýchá, byl božím 

hlasem pocházejícím zvnějšku. A právě tato exkluzivita, s níž hlas přísluší Sókratovi, 

odporuje běžným zásahům uplatňovaným tradičními božstvy.107 Proto bývá Sókratův 

výklad o daimonion brán spíše jako pokus filozofa osvětlit svou osobní teologii a to v 

termínech religiozity, které byly Athéňanům známé a blízké108. M. Montouri se též kloní 

k názoru, že Sókratův vztah s Apollónem před věštbou neexistoval, respektive že  

o takovém vztahu nejsou žádné dostupné důkazy.109 Jako takový tedy tento vedoucí hlas 

nelze označit za projev působení Apollóna.110  

Co ale znamená ono Platónovo propojení postavy Sókrata s bohem Apollónem? 

Motivů k tomuto ustanovení bylo více, jak bylo ukázáno výše, ale jaké toto propojení nese 

skutečný význam na poli filozofického uvažování? Jistě jím mohla být snaha o konečné 

oddělení filozofů od sofistů, tedy odlišení skutečné pravdy, které se chtěli dobrat 

 
104 Celé znění řeči o daimonionu – Apol., 40a4-b2. 
105 Schefer, Christina. Platon und Apollon: von Logos zurück zum Mythos, International 

Plato Studies, Sankt Augustin, 1996, pp. 103–08. a Christopher D.C. Reeve, ‘Socrates the Apollonian?’ in 

Nicholas D. Smith and Paul B. Woodruff (eds), Reason and Religion in Socratic Philosophy. Oxford, 2000, 

pp. 30–37 → údaj převzat z: Riel, Gerd V. Plato's gods. Burlington, Vt: Ashgate Pub. Company, 2013, 

str.57(pozn.67). 
106 Např. božská inspirace básníků či Homérských hrdinů posednutých bohy, subjekt posednutí je vždy 

dočasně zbaven rozumu, když externí božská síla přebírá kontrolu nad jeho činy. Zásah tohoto hlasu, 

nevylučuje užití rozumu a Sókratovo zasahování do daných situací. Zjevení a sny jsou ze své podstaty 

občasnými zásahy božského, znamení jsou pak původem od boha. - Riel, Gerd van. “Socrates' daemon: 

internalisation of the divine and knowledge of the self.” 2005, str. 34.    
107 I když se může jednat o exkluzivní zprávu, jejich existence není nikdy exkluzivně spojena s osobností 

příjemce, jako tomu je u daimoniona – tamtéž str.35.  
108 Kindt, J. Plato: Socrates, or Invoking the Oracle as a Witness. In Revisiting Delphi: Religion and 

Storytelling in Ancient Greece (Cambridge Classical Studies, pp. 87-112). Cambridge: Cambridge University 

Press. 2016, str.105-106. 
109 Smith, Nicholas D., and Paul Woodruff. Reason and religion in Socratic philosophy. New York: Oxford 
University Press, 2000, str. 25. 
110 Riel, Gerd van. “Socrates' daemon: internalisation of the divine and knowledge of the self.” 2005, str. 35. 
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filozofové a pravdy jen zdánlivé (neboli sofistické přetváření menších důvodů na větší). 

Neboť filozofové, po vzoru Sókratově, odhalují skutečnou pravdu a podobně jako Apollón 

v Aristofanově mýtu o androgýnech byl seslán, aby léčil lidi a učil je o nebezpečí hybris111 

(čímž je vlastně učí lidské moudrosti), podobně Sókratés a po něm jeho následníci se snaží 

léčit falešnou moudrost, kterou běžní lidé nevědomky zaměňují za tu skutečnou a svou 

činností se je snaží naučit, že lidská moudrost je v porovnání s božskou nicotná. Platón tak 

tímto propojením Sókrata s Apollónem zřejmě ustanovuje filozofii sokratovského typu 

jako činnost, která je ve své podstatě službou bohu a filozofy jako boží služebníky. A jako 

taková by tato činnost jistě neměla být brána jako nežádoucí, naopak by měla být vyvýšena 

nad jiné, neboť jak později Platón píše ve svém dialogu Ústava, filozofové se musejí stát 

třídou správců112, jako jeden z kroků vedoucích k harmonizované společnosti antické polis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Hybris – přemíra jako selhání uměřenosti; též přemíra zapomnění na lidské meze a následné poměřování 

se s bohy – pojednání o androgýnech v: Thein, Karel, a Barabášová, Marína. 2000. “Sókratova Podivnost”. 
Reflexe, Filosofický Časopis  (21): 85-105, 2000, str.95-97. 
112 Ústava VI, 503b. 
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5 Závěr 
 

 

Cílem této práce bylo představit digresi o delfské věštbě, kterou Platónův Sókratés 

přednesl ve své řeči před athénským soudem, pokusit se určit její význam a v rámci 

zkoumání těchto otázek prokázat, že je filozoficky hodnotnější a zajímavější číst Obranu  

a spolu s ní i delfskou věštbu nikoli jako autentický historický pramen, ale jako literární 

ustanovení určitého filozofického typu, a tedy pátrat po možném autorském záměru. 

 Nejprve jsme zkoumali otázku týkající se autenticity Platónova záznamu Sókratova 

soudu. V průběhu tohoto bádání jsme odmítli argumenty, které bývají nejčastěji užívány 

zastánci historické autenticity tohoto Platónova dialogu, a to nejen kvůli chatrnosti 

argumentů samotných, ale i na základě vysoké literární kvality díla, která odpovídá 

zásadám dobové forenzní řeči. Odmítli jsme tak možnost, že by Platónem zachycený popis 

byl objektivním záznamem soudu bez dalších cílů.      

 Ve druhé kapitole jsme zkoumali otázku, zda bylo možné, aby se Chairefón do Delf 

vypravil a zde se na Sókrata optal. Došli jsme k závěru, že na základě historických událostí 

byla tato výprava uskutečnitelná, pro jeho cestu byla příležitost i v období peloponéské 

války. Dále jsme pátrali po Chairefóntově možné motivaci se na takovou cestu vypravit  

a i v tomto případě jsme našli možné plausibilní vysvětlení jeho cesty.   

 Ve třetí části pak dominovala otázka po Platónově autorském záměru, tedy jaký 

měl důvod pro vložení digrese o Delfské věštbě do své Obrany. Představili jsme 

protoskeptickou teorii interpretace a označili Platóna jako možného zakladatele pozdějšího 

skeptického proudu. V rámci představení logos sokratikos jsme došli k závěru, že věštba 

může být pouhou literární figurou. Proto jsme se obrátili k otázce, zda lze označit příběh o 

věštbě za platónský mýtus, který Platón často užíval k podložení svého filozofického úsilí, 

čímž jsme získali vodítko v podobě psychagogického efektu mýtu pro možnost interpretace 

příběhu o věštbě jako Platónovy snahy o utvoření předobrazu filozofa. V závěru jsme 

obrátili pozornost na Platónovo přiřknutí patronátu nad filozofií právě Apollónovi a dále 

jsme zkoumali Platónovu možnou motivaci pro spojení Sókrata právě s tímto bohem. 

Platónův Sókratés, který věštbu vnímal jako příkaz od velitele, tak utvořil jakýsi 

hodnotový příklad. Tedy že filozof je božím služebníkem, neboť se řídí jeho rozkazy a 

stejně tak činnost, kterou provozuje – filozofování – je službou bohu, která cílí na to, aby 

lidská společnost žila morálnějším způsobem, pročež je i službou společnosti. 
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Seznam použitých zkratek Platónových dialogů:  

 

Apol.  …………………..  Obrana Sókrata (Obrana) 

Symp. ………………...    Symposion 
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