
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta humanitních studií 

Studium humanitní vzdělanosti 

Filosofický modul 

 

Bakalářská práce 

Koncept EXAIFNÉS v dialozích Symposion a Parmenidés 

Anna Rajsová 

Vedoucí práce: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 

Praha 2020 



 

 

Čestné prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a 

literatura byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Souhlasím s jejím případným zveřejněním v internetové či tištěné podobě. 

 

 

V Praze dne 7. 8. 2020     Podpis: 

 

Anna Rajsová 

  



 

Poděkování: 

 

Tímto bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce, Mgr. Josefu Kružíkovi, Ph.D., 

za jeho ochotu, nekonečnou trpělivost, věnovaný čas a cenné rady, kterých se mi dostalo při 

zpracovávání této bakalářské práce. Rovněž velmi děkuji své rodině a blízkým za podporu, 

kterou mi v době celého studia poskytovali.



 

 

Obsah 

1. Úvod .................................................................................................................................. 5 

1. 1. Terminologická poznámka ...................................................................................... 5 

2. Rešerše .............................................................................................................................. 7 

2. 1. Primární literatura .................................................................................................. 7 

2. 1. 1. Symposion .......................................................................................................... 7 

2. 1. 2. Parmenidés ...................................................................................................... 10 

2. 2. Sekundární literatura ............................................................................................ 14 

3. Výskyt a význam EXAIFNÉS v dialozích Symposion a Parmenidés ............................. 21 

3. 1. Symposion ............................................................................................................... 21 

3. 2. Parmenidés .............................................................................................................. 30 

4. Srovnání dialogů ............................................................................................................ 34 

5. Závěr ............................................................................................................................... 40 

6. Seznam literatury ........................................................................................................... 43 

6. 1. Primární literatura ................................................................................................ 43 

6. 2. Sekundární literatura ............................................................................................ 43 

Přílohy ................................................................................................................................. 46 

Seznam zkratek .................................................................................................................. 50 

 



 5 

1. Úvod 

 

Pokud by nepoučený čtenář Platóna měl srovnat dialogy Symposion a Parmenidés, na 

první pohled by si pravděpodobně řekl, že spolu absolutně nesouvisí. V první řadě si čtenář 

uvědomí myšlenkově i tematicky velmi složitý obsah Parmenida v kontrastu s poměrně 

čtivým a pro mnohé tematicky atraktivním Symposiem. Dialog Parmenidés bývá obecněji 

považován za jedno z nenáročnějších Platónových děl, na jehož interpretaci se po více než 

dvě tisíciletí neshodnou ani ti největší učenci, kdežto Symposion je často doporučován 

čtenářům jako vstupní dílo do Platónovy filosofie. 

Cílem této práce je podrobněji prozkoumat dialogy Symposion a Parmenidés se 

zvláštním zřetelem ke konceptu EXAIFNÉS, který je hojně zastoupen v celém Platónově díle, 

ovšem v těchto dvou dialozích má podle sekundární literatury prominentní postavení. Mým 

záměrem je zjistit, zdali tyto dva zdánlivě odlišné dialogy, v nichž se objevuje koncept 

EXAIFNÉS, mají něco společného. Pokud ano, budu hledat, v čem jejich podobnost spočívá. 

V dialozích se zaměřím na interpretaci pasáží, v nichž se slovo EXAIFNÉS vyskytuje, a 

následně popíšu význam tohoto pojmu na základě již existujících studií a sekundární 

literatury. V poslední části práce srovnám oba dialogy a pokusím se nalézt jejich podobnosti, 

co se struktury a témat dialogů týče, s ohledem na zkoumaný koncept EXAIFNÉS.  

Toto téma práce jsem si zvolila proto, že pojem EXAIFNÉS je podle některých učenců 

velmi významným konceptem v Platónově díle. Domnívají se, že jeho správné pochopení 

může ovlivnit, propojit a usnadnit porozumění hlavním Platónovým tématům, dokonce 

Platónově filosofii vůbec. Můj výběr tématu rovněž ovlivnila skutečnost, že počet 

dosavadních prací, jež se komplexně zabývají konceptem EXAIFNÉS, je velmi nízký.  

 

1. 1. Terminologická poznámka 
 

 

 EXAIFNÉS (έξαἰφνης) je podle gramatické klasifikace adverbium, které se nejčastěji 

překládá jako „náhle“, „najednou“, „znenadání“, „okamžitě“, „ihned“, „hned“, 

„bezprostředně“.1 Hjalmar Frisk ve svém etymologickém slovníku překládá EXAIFNÉS 

slovem „plötzlich“, což v překladu do češtiny může znamenat „náhle“, „najednou“.2 Jako 

                                                 
1 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera. In: 6. študentská vedecká konferencia. Prešov: Prešovská 

univerzita v Prešově, 2010, s. 246. 
2

 FRISK, HJALMAR. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Band I: A – Ko. Heidelberg: Winter, 1960, 

s. 528. 
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další možný překlad uvádí i spojení „aus der Jähe“, česky „znenadání“. Liddell ve svém 

odborném slovníku překládá EXAIFNÉS jako „on a sudden“, česky „najednou“, „náhle“ nebo 

také „the instantaneous“, v překladu pak „okamžitost“.3 Zajímavostí je, že i když je pojem 

považován za adverbium, v Platónově díle se jak v českém, tak anglickém jazyce překládá i 

do substantiva. F. Novotný přeložil EXAIFNÉS v Symposiu jako „náhle“, v Parmenidovi pak 

„okamžitost“ a „okamžitě“.4 V anglických překladech je tento pojem W. R. M. Lambem v 

Symposiu překládán jako „suddenly“, „on a sudden“.5 V Parmenidovi H. N. Fowlerem pak 

„the instant“, „instantaneous nature“, „suddenly“.6  

                                                 
3 LIDDELL, HENRY G., & SCOTT, ROBERT. Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1996, s. 582. 
4 PLATÓN. Symposion. In: Platónovy spisy. Svazek II. Přel. F. Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2003, 210E, 212C, 

213C, 223B. PLATÓN. Parmenidés. In: Platónovy spisy. Svazek II. Přel. F. Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2003, 

156D-E, 164D. 
5 PLATO. Symposium. In: Lysis; Symposium; Gorgias. Transl. by W. R. M. Lamb. Cambridge, Mass; London: 

Harvard University Press, 1925, 210E, 212C, 213C, 223B. 
6 PLATO. Parmenides. In: Cratylus; Parmenides; Greater Hippias; Lesser Hippias. Transl. by H. N. Fowler. 

Cambridge, Mass; London: Harvard University Press, 1926, 156D-E, 164D. 
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2. Rešerše 

2. 1. Primární literatura 

2. 1. 1. Symposion 

 

Ve své práci používám Platónovy Spisy, svazek II., v českém překladu od F. 

Novotného.7 Pracuji s dialogy Symposion a Parmenidés. Nemám bohužel možnost pracovat 

s řeckým originálem, konzultovala jsem ale ještě anglické překlady Symposia od W. R. M. 

Lamba a Parmenida od H. N. Fowlera.8 

Dialog Symposion začíná Glaukónovým rozhovorem s Apollodórem, kterého žádá, 

aby vyprávěl o dávné hostině, o níž se mluvilo ještě několik desítek let potom. Jedná se 

pravděpodobně o fiktivní událost, nebo alespoň o velmi zkreslený popis skutečné hostiny, 

účastníci na hostině byli ale skutečné a často významné historické osobnosti.9 Tyto hostiny 

(symposia) byly společenské události, kde šlo o ritualizované pití vína v téměř výhradně 

mužské společnosti. Rovněž byly nástrojem pro přenos kulturních tradic a zasvěcení 

mladých mužů do mužské společnosti. Takové symposium obvykle vedl symposiarcha, 

který určoval poměr vína a vody a udával směr diskuse. Na tomto symposiu to měl být 

Agathón, protože hostinu pořádal. V první části byl ale zvolen demokraticky Faidros, 

později velení převzal Alkibiadés. Řeči, které zde byly jednotlivými muži pronášeny, 

neměly nikoho urážet a zesměšňovat. Nicméně nesměly být ani zcela vážné. Měly být něco 

mezi, tedy vesele vážné (SPÚDAGELOION), aby dokázaly osazenstvo i pobavit. 

Eryximachos navrhuje téma k diskusi. Jelikož se Faidros diví, že všem bohům jsou 

skládány oslavné písně a chvály, ale na velikého Eróta není dosud nic, navrhuje, aby 

tématem večera byla oslava boha Eróta a každý přítomný na něj podal svou chválu.10 Během 

následujících řečí každý řečník projevil svou EPIDEIXIS. Přítomní svým řečnictvím předvedli 

jakési vystoupení. Chvalořeč zde není jen oslavou Eróta, ale i oslavou samotného řečníka, 

jak dobře se dokáže k problematice vyjádřit.  

První řeč začíná Faidros.11 Eróta považuje za velikého boha, jenž je ze všech nejstarší 

a jenž nemá žádné rodiče. Je příčinou největšího štěstí, protože pro Faidra největší štěstí 

                                                 
7 PLATÓN. Platónovy spisy. Svazek II. Přel. F. Novotný. 
8 PLATO. Symposium. In: Lysis; Symposium; Gorgias. Transl. by W. R. M. Lamb. PLATO. Parmenides. In: 

Cratylus; Parmenides; Greater Hippias; Lesser Hippias. Transl. by H. N. Fowler. 
9 COOKSEY, THOMAS L. Plato’s Symposium. London: Continuum International Publishing Group, 2010, s. 5. 
10 Symp., 177A-D. 
11 Symp., 178B-180B. 
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znamená starší dobrý milovník (ERASTÉS) pro mladého miláčka (ERÓMENOS). Jelikož se 

miláček vždy stydí před milovníkem, kdykoli provádí něco špatného, je to právě Erós, který 

studem pudí lidi k dobrým činům. Jen správný milovník může vést miláčka k dobrému 

životu a vštěpovat mu to, čím se má v životě řídit. Podle Faidra tedy Erós způsobuje stud 

(AISCHYNÉ). 

Faidra ve chválách Erótovi následuje Pausanias.12 Ten se domnívá, že Erós není jen 

jeden a je potřeba vybrat toho, kterého by bylo správné oslavovat. Mluví o dvou Erótech, 

Nebeském a Obecném. Obecného Eróta zajímá spíše jen tělesná láska mezi muži a ženami, 

stará se o ukájení potřeby. Nestará se už o to, co by přitom mělo být krásného a dobrého. 

Vše je při něm konáno náhodně, dobré i špatné. Nebeský Erós je účasten jen lásky mezi 

muži, konkrétně jde o lásku k mladým chlapcům. Milovník naučí miláčka dovednostem, 

miláček se na oplátku podvolí milovníkově lásce, a to i té tělesné. 

Ve Faidrově a Pausaniově řeči se objevuje téma řecké paiderastie. Jedná se o projev 

lásky mezi starším mužem (ERASTEM) a mladým chlapcem (ERÓMENEM).13 Starší milovník 

se veřejně dvoří mladšímu miláčkovi. Miláček se působením milovníka má stát lepším a 

moudřejším člověkem. Získanou moudrost miláček oplácí milovníkovi zejména pohlavním 

stykem. V paiderastii je milovníkovi dovoleno dělat věci pod vůlí Eróta, které by byly jinak 

hanebné. Miláček milovníkovi nemá podlehnout hned. Vyžaduje to čas a trpělivost, aby 

miláček zjistil, zda mu milovník může nabídnout skutečně pravé přátelství a získání 

ctností.14  

Než Aristofana, který byl na řadě, přejde náhlá škytavka, naváže na Pausania 

Eryximachos.15 Podle něj se Erós týká nejen lidí, ale všech živočichů, rostlin a celé přírody 

vůbec. Erós považuje za základní princip přírody. Nejvyšší moc má Erós, který se uplatňuje 

s rozumností a spravedlností ve věcech dobrých jak u lidí, tak u bohů. Erós je tvůrcem 

přátelství mezi lidmi a bohy.  

Po Eryximachovi mluví Aristofanés ve své řeči o tom, jak kdysi existovala tři 

pohlaví.16 Mužské a ženské, jak je známe dnes, a třetí byli tzv. androgyni. Androgyni mohli 

být povahy mužské tak, že měli pohlavní orgány oba mužské, nebo povahy čistě ženské, 

                                                 
12 Symp., 180C-185C. 
13 CAJTHAML, MARTIN. On the Relationship Between Pederasty and Plato’s Philosophical Theory of Love. In: 
HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, MARTIN. Plato’s Symposium. Proceedings of the Fifth Symposium Platonicum 

Pragense. Praha: OIKOYMENH, 2007, s. 108. 
14 Více se tématu řecké paiderastie a Platónově pojetí lásky věnuji v kapitole 3. 1. Symposion. 
15 Symp., 186A-188E. 
16 Symp., 189A-193E. 



 9 

měli tedy oba pohlavní orgány ženské. Povaha androgynů nebyla příliš libá bohům, často 

byli zpupní a chtěli útočit na bohy. Zeus se je proto rozhodl rozpůlit, aby je oslabil a stali se 

tak pro bohy užitečnější. Po tomto činu každá polovička začala tesknit po své druhé. Spolu 

se scházely, objímaly se a rukama vzájemně propletenýma se snažily zpátky srůst. Diovi se 

jich zželelo, takže pohlaví obrátil na jejich tělech tak, aby se mohly polovičky spojovat. 

Založil tak rozplozování v lidech navzájem, aby vznikalo potomstvo. Vzhledem k tomu, že 

každý hledáme svou polovici, dochází Aristofanés k závěru, že láska je právě touha a snaha 

po celku. Dříve jsme chtěli být jedním celkem, byla to naše přirozenost. Lidské pokolení by 

se stalo blaženým, kdyby každý mohl nalézt svého miláčka. Budeme-li podle Aristofana 

náležitě uctívat bohy, uvedou nás do naší dávné přirozenosti a učiní nás blaženými a 

šťastnými. 

Po Aristofanovi následuje chvalořeč od Agathóna.17 Kritizuje své předešlé řečníky, že 

místo Eróta samotného oslavovali lidi za dobra, které způsobuje Erós. Podle Agathóna je 

Erós bohem nejblaženějším, nejkrásnějším, nejlepším, nejuměřenějším a nejmoudřejším.  

Svůj výčet vlastností Eróta následně odůvodňuje. 

Když měl v chválách pokračovat Sókratés,18 ohradil se, že nebude o Erótovi pronášet 

všechny superlativy jen tak nezávisle na pravdě. Rozhodl se o něm mluvit jen pravdu. 

Sókratés po krátkém rozhovoru s Agathónem uvádí posluchače do vyprávění o jedné řeči, 

kterou kdysi vedl s velmi moudrou Diotimou z Mantineje. Diotima Sókratovi vykládá 

vlastní charakteristiku Eróta na základě jeho původu. Považuje ho za daimóna, prostředníka 

mezi bohy a lidmi. Potom pokračuje tím, jak je Erós lidem užitečný. Nakonec hovoří o 

stupních zasvěcení do mysterií Krásy samotné. Stupňů je celkem pět, přičemž prvních čtyř 

může člověk dosáhnout sám správným a řádným postupem. Do pátého stupně se už 

vlastními silami nedostane, musí trpělivě čekat, zda se mu v určitém okamžiku (EXAIFNÉS) 

ukáže samotné Krásno.19 Podle Diotimy má každý ctít Eróta, protože právě s jeho pomocí 

lze tohoto vidění Krásna samého dosáhnout. Po výčtu vlastností tohoto Krásna končí 

vyprávění o Diotimě i celá Sókratova řeč.20 

Běh hostiny přeruší náhle (EXAIFNÉS) opilý Alkibiadés, který přišel na hostinu 

navštívit Agathóna.21 Sókratovi vyčítá, že se náhle (EXAIFNÉS) vždy objeví tam, kde ho 

                                                 
17 Symp., 194E-197E. 
18 Symp., 198A-212A. 
19 Symp., 210E. 
20 Výkladu pasáže Sókratovy řeči se budu blíže věnovat v kapitole 3. 1. Symposion. 
21 Symp., 212C. 
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nečeká. Mění se průběh hostiny, Alkibiadés přebírá velení nad poměry pití a hodlá všechny 

opít, potom pronáší chvalořeč na Sókrata. Po jeho řeči přišla náhle (EXAIFNÉS) další vlna 

hostů, byl hluk a pilo se do rána. Dialog Symposion končí ranním dozvukem včerejší hostiny. 

Všichni usnuli, jen Sókratés byl schopen prožít ještě celý den a ulehnout ke spánku až 

následující noc.  

 

2. 1. 2. Parmenidés 
 

 

Hlavním tématem dialogu Parmenidés je statut idejí a dále osm či devět hypotéz o 

Jednom. Platónův Parmenidés se skládá ze dvou částí. První část je úvodní rozhovor s 

kritikou teorie idejí a účastí na nich. Druhá část pokračuje představením osmi či devíti 

hypotéz, které mají odpovídat na problémy vytyčené v první části. Pro mou práci jsou 

stěžejní první dvě hypotézy a jejich apendix, jenž je občas chápaný také jako samostatná 

(třetí) hypotéza.22 

První hypotéza je obecně nazývána Čisté Jedno. V této hypotéze se setkáme s celkem 

osmnácti argumentačními kroky. Dělí se na dvě části, které jsou na sobě navzájem nezávislé 

a rozdílnými cestami předvádějí totéž. V první hypotéze je zaveden princip HEN.23
 HEN 

znamená Jedno. Tento princip dává rovině idejí a rovině smyslového vnímání jednotu a 

vzájemně je provazuje. Na základě principu HEN není rovina idejí od roviny smyslového 

vnímání izolována. Zde se zkoumá, co vyplývá z toho, že Jedno je Jedním. Jde tu o vztah, 

poměr k Jednomu neboli k sobě samému.  

Hypotéza ve své první části postupuje tak, že se Jednu přiřazují různé vlastnosti.24 

Parmenidés argumentuje, že v tomto případě to nebude celek, protože ten má části a ty 

implikují mnohost. Pokud nemá tuto vlastnost, nemůže mít střed ani tvar. Je neomezeno 

(APEIRON), protože nemá začátku ani konce. Jedno není nikde, totiž ani samo v sobě, ani 

v něčem jiném. Samo v sobě být nemůže, protože by už nebylo Jedno, ale dvojí. Nemůže 

být v jiném, protože by bylo obklopeno nějakým tvarem a muselo by se ho dotýkat.25 Jedno 

se nevyznačuje ani žádným druhem pohybu (KINÉSIS). Nemůže měnit podobu, nebylo by 

pak Jedno. Ani otáčením, předpokládalo by to střed. Ani změnou místa, znamenalo by to být 

v něčem částí, ale ne celkem. Navíc v ničem není, tudíž se nemůže ani nikam jinam 

                                                 
22 Viz pozn. 39. 
23 Parm., 128B1: S: Ty totiž ve své básni tvrdíš, že vše jest jedno (HEN), a krásně i dobře pro to uvádíš důkazy 

(přel. F. Novotný). 
24 Parm., 137C-139B. 
25

 PATOČKA, JAN. Platón. Přednášky z antické filosofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. 323. 
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pohybovat. Jedno nemůže ani v klidu stát na jednom místě, protože se na žádném místě 

nenachází.  

Dále v druhé části první hypotézy se Parmenidés zabývá totožností, odlišností, 

podobností, rovností, existencí v čase a bytím Jedna.26 Jedno není totožné s ničím. Kdyby 

Jedno a totéž znamenalo totéž, pak by se vždy, kdyby se stalo něco totožným, stalo i Jedním. 

Kdyby bylo něco totožné s množstvím, stalo by se Jedním (absurdní důsledek).27 Nemůže 

být ani odlišné, kdyby se od sebe mělo odlišovat, už by Jedno nebylo Jedním. Jednu nenáleží 

žádná jinakost, nemůže tedy být odlišné od čehokoli. Jedno nebude podobno ani nepodobno 

sobě nebo ve vztahu k jiným věcem. Podobnost je to, co má totéž určení. Jedno by se stalo 

více, kdyby mělo více určení než Jedno.28 Jedno není rovné ani nerovné k sobě samému nebo 

k ostatním. Vztah větší či menší předpokládá složenost z částí, která Jednomu chybí. Rovno 

si je to, co má stejnou míru. Jedno se nedá matematicky ani geometricky změřit, když nemá 

počet nebo mnohost. Jedno se neúčastní času, protože by muselo mít stejný věk samo se 

sebou, což není možné, protože se vyloučila účast na totožnosti. Protože byla vyloučena i 

účast na podobnosti a různosti, nemůže být mladší nebo starší sebe sama. Parmenidés uvádí 

argument na základě analýzy užívání slovesa „být“ nebo „stávat se“. Pokud „není, nebylo, 

nebude“ nebo „se nestalo, nestává a nestane se“, nemůže mít absolutně žádnou účast na bytí. 

Nemá-li účast v čase a bytí, pak není ani Jedním. Pokud vůbec není, nemůže být nijak 

vnímáno, rozumově uchopováno žádnou bytostí. Závěrem se o Jednom nedá říci nic. 

Druhá hypotéza je obecně nazývána Jsoucí Jedno. První a druhá hypotéza jsou 

vzájemně symetrické. V této hypotéze se setkáme s celkem třiceti třemi argumentačními 

kroky. Hypotéza se dělí na čtyři části, které na rozdíl od první hypotézy následně na sebe 

navazují. Je zde zaveden princip TALLA.29 Jedná se o kontradiktorický protiklad všeho, co 

není Jedno (TA MÉ HEN).30
 Zavedení druhého principu TALLA je nutné kvůli první hypotéze, 

kde Parmenidés dospěl k závěru, že o čistém Jednu vlastně nelze říci vůbec nic. Tento 

princip slouží k tomu, aby o tomto Jednu bylo skutečně možno něco říci a nebylo tak nutné 

před ním jen mlčet. Aby Jedno mohlo existovat, je k němu nezbytné Bytí. V tomto principu 

                                                 
26 Parm., 139B-142A. 
27

 PATOČKA, JAN. Platón, s. 324. 
28 Tamt., s. 325. 
29

 Parm., 146B: P: A dále musí být totožné samo se sebou a různé od sebe a zrovna tak musí být totožné i různé 

i proti jiným věcem (TALLA), ač jestliže je v těch stavech, o kterých byla výše řeč (přel. F. Novotný). 
30 WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1996, s. 169. 
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se zabývá argumentací, co z toho plyne, pokud Jedno jest, pro jiné věci.31
 Závěrem pak lze 

říci, že cokoli o jsoucím Jednom řekneme, je pravdivé.  

Na rozdíl od první hypotézy, která skončila tím, že Jednomu nelze přiřazovat účast na 

Bytí, druhá hypotéza začíná tím, že Jedno jest.32 První část této hypotézy hovoří o rozlišení 

částí jsoucího Jedna. Jsoucí Jedno se skládá z Jedna a Bytí. Bytí je od samotného Jedna 

odlišné, kdyby tomu tak nebylo, druhá hypotéza by se kryla s první hypotézou.33 Jsoucí 

Jedno znamená Jedno, které se účastní Bytí. Protože části patří celku, Jedno je celkem, který 

má dvě části. I když čisté Jedno odlišujeme od Bytí jednoho, nejsou od sebe zcela 

separované, ale jsou navzájem propletené. To znamená, že Jedno v sobě obsahuje část Bytí 

a Bytí obsahuje část Jedna. Odsud se rozvíjí nekonečná mnohost, protože po každém rozboru 

jsoucího Jedna bude v každé své části vždy dvě.34 

Druhá část druhé hypotézy se zabývá celkem a částí, pohybem a klidem.35 Na základě 

nekonečné mnohosti jsoucího Jedna je zároveň nemožné, aby bylo celkem. Takto je spíše 

souborem nekonečného množství částí. V případě omezeného celku má kraje, začátek, 

konec i střed a tvar. Jedno je v sobě samém, protože veškeré části celku jsou dohromady 

Jedno a tento soubor částí je objímán Jedním jakožto celkem. Jedno se nachází v něčem 

jiném mimo sebe, protože jsoucí Jedno se nevyskytuje jako celek v žádné své části, tedy ani 

v jedné, ani v některých, ani ve všech. Jedno se pohybuje i stojí. Je v klidu, když je samo v 

sobě, předpokládá to setrvalý stav na jednom místě, a tedy nikam nepřechází. Protože je i 

v jiném, nikdy není na tom samém místě a pohybuje se.  

V třetí části druhé hypotézy se Parmenidés věnuje otázkám totožnosti a různosti.36 

Jedno není součástí sebe samého, nemá k sobě vztah jako část k celku. Jedno od sebe není 

odlišné, protože je samo v sobě, tudíž musí být se sebou identické.37 Pokud je samo se sebou 

totožné, musí být odlišné od jiných věcí. Ale protože se Jedno nachází i v něčem jiném, je 

od svého místa odlišné, tudíž musí být odlišné i od sebe sama. Protože je Jedno různé od 

sebe, je s jinými věcmi totožné. Jedno je podobné i nepodobné ve vztahu k jiným věcem i k 

sobě samému. Jedno se nedotýká samo sebe ani jiných věcí. Kdyby se dotýkalo Jedno samo 

                                                 
31 Novotný překládá TALLA jako „jiné věci“. Parm., 146B1. Patočka pro TALLA používá slovo „ostatní“. 

PATOČKA, JAN. Platón, s. 306. 
32 Parm., 142B4: P: Nuže tedy předpokládáme, že jedno jest (přel. F. Novotný). 
33 PATOČKA, JAN. Platón, s. 329. 
34 Tamt., s. 330. 
35

 Parm., 144B-145E. 
36 Parm., 146B-151E. 
37 PATOČKA, JAN. Platón, s. 339. 
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sebe, nebylo by jen Jedno. K vzájemnému kontaktu jsou nutné dvě věci. Jelikož jiných věcí 

není počet, protože neparticipují na Jednom, nemůže tu vzniknout dvojice pro dotyk. Na 

druhou stranu se Jedno dotýká samo sebe, když se nachází samo v sobě. Jedno se dotýká i 

jiných věcí, protože je v něčem jiném. Jedno je stejné, větší i menší samo k sobě i k jiným 

věcem. Je stejné, protože Malost ani Velikost není v celku. Kdyby např. Malost byla stejná 

jako Jedno, nebo je objímala, působila by Rovnost nebo Velikost. Malost není ani v částech, 

působila by stejnou potíž. Nic nemůže být malého kromě Malosti samé. Proto nutně platí, 

že bude Jedno stejné samo se sebou i s jinými věcmi, protože v sobě neobsahuje tyto 

pojmové druhy, které by působily převyšování mezi sebou. Na druhou stranu je Jedno samo 

v sobě, samo sebe objímá, tudíž musí být Jedno větší i menší sebe sama. Pokud existuje jen 

Jedno a jiné věci, musí být v sobě navzájem. Pokud jsou jiné věci v Jednom, jsou menší než 

Jedno, v opačném případě zase budou jiné věci větší než Jedno.  

Parmenidés dále mluví o tom, jak se Jedno a jiné věci účastní času, což tvoří čtvrtou 

část druhé hypotézy.38 Jedno jest a není a stává se a nestává se starším i mladším jak ve 

vztahu k sobě, tak proti jiným věcem. Samo k sobě s postupujícím časem se Jedno stává 

starším sama sebe, v minulosti je mladším sama sebe. V přítomnosti má se sebou tentýž věk, 

tudíž není a nestává se mladším ani starším sama sebe. Na druhou stranu není a nestává se 

starším nebo mladším k jiným věcem. Jedno je starší než jiné věci, protože jako číslo v počtu 

je ze všech nejdříve. Jedno je mladší, protože nejdřív musí vzniknout začátek, střed a konec 

celku a pak vzniká hotové Jedno. Jedno není ani starší, ani mladší, má s jinými věcmi tentýž 

věk, protože s každou jednou částí celku vzniká zároveň. Protože Jedno jest a je účastno 

času, může se k němu vztahovat lidské vědění (EPISTÉMÉ) a smyslové vnímání (AISTHÉSIS). 

Apendix ke dvěma předchozím hypotézám by měl čtenáři nabídnout pohled na obě 

hypotézy jako dvě části jednoho celku.39 Parmenidova okamžitost (EXAIFNÉS) v apendixu 

funguje jako pojítko prvních dvou hypotéz. Jedná se o náhlou přeměnu perspektivy, kde 

                                                 
38 Parm., 151E-155E: Jest tedy účastno času, když je účastno bytí (přel. F. Novotný). 
39 Cimakasky preferuje označení třetí hypotéza. Podle něj většina komentátorů počítá v dialogu jen osm 

hypotéz, protože tuto nepovažují za samostatnou hypotézu, ale jen za jakousi vsuvku. CIMAKASKY, JOE. The 

Role of Exaiphnes in Early Greek Literature. Philosophical Transformation in Plato’s Dialogues and Beyond. 

Lanham: Lexington Books, 2017, s. 38. Naopak Patočka upřednostňuje označení dodatek k druhé hypotéze, 

protože podle něj Platón rozebírá pouze třetí případ argumentů druhé hypotézy, nikoli novou a nezávislou třetí 

hypotézu, kterou někteří nazývají Jedno, které je a není. PATOČKA, JAN. Platón, s. 351. Více se přikláním k 

Patočkově dodatku k druhé hypotéze. Cimakaskyho třetí hypotéza je sice jediná Platónem očíslovaná pasáž, 

nicméně to dle mého mínění dostatečně neurčuje samostatnou hypotézu, ale spíše se tak zdůrazňuje důležitost 

následující pasáže. Ve své práci se budu držet označení apendix ke dvěma prvním hypotézám. 
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dochází k přechodu mezi dvěma opaky, protože skutečnost se jeví jako Jedno i jako 

mnohost.40  

Dialog Parmenidés pak dále pokračuje dalšími šesti hypotézami, kterým však z 

hlediska tématu mojí práce nebudu věnovat zvláštní pozornost.  

 

2. 2. Sekundární literatura 

 
 

Největší inspirací při psaní této práce mi byla dizertační práce The Role of Exaiphnes 

in Early Greek Literature od Josepha Cimakaskyho, amerického odborníka na antickou 

filosofii a etiku. Hlavním tématem tohoto díla je výklad starořeckého slova EXAIFNÉS v 

širším literárním kontextu. Zkoumá celkem třicet šest výskytů tohoto slova v celém 

Platónově díle, snaží se mezi nimi prokázat spojitost a odhaluje jejich důležitost v propojení 

Platónovy teorie idejí a filosofického vzdělání. Mimo Platónovu tvorbu sleduje výskyty 

tohoto pojmu i v literatuře v obdobích před Platónem a po něm, a to včetně Nového zákona.41  

Pomocí studia EXAIFNÉS se snaží usnadnit Platónovým čtenářům pochopení podstatné 

části jeho filosofické tvorby. Cimakasky kritizuje, že tento koncept byl sice jinými učenci a 

komentátory zaznamenán, ale nikdy nebyl dostatečně rozpracován do hloubky. Rovněž 

zdůrazňuje, že mnozí komentátoři zanedbávají etickou a pedagogickou část dialogu 

Parmenidés v úvodním rozhovoru, aby tak podtrhli hlavní význam hypotéz. Cimakasky 

navazuje na přednášky a knihy Johna McGinleye, jemuž vděčí za podnět ke vzniku své 

knihy, ale zároveň kritizuje, že se McGinley omezil pouze na osm výskytů EXAIFNÉS.42  

                                                 
40 Podrobnějšímu výkladu apendixu se budu věnovat v kapitole 3. 2. Parmenidés.  
41 Sk 22, 6: Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou (EXAIFNÉS) 

obklopilo jasné světlo z nebe. Sk 26, 13: Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, 

jasnější (EXAIFNÉS) než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. V Novém zákoně se podle 

Cimakaskyho nachází minimálně šest použití pojmu EXAIFNÉS, které převážně vyjadřují konverzní zážitek či 

Boží přítomnost. Platónovo použití pojmu se zrcadlí v použití v Novém zákoně, co se týče motivu konverze ve 

smyslu náhlé změny charakteru, nebo spatření jasného světla. Např. ve Skutcích apoštolů je líčen Pavlův 

zážitek náhlého obklopení světlem jako náhlého záblesku porozumění, které by se mohlo podobat vrcholnému 

stupni zasvěcení do mysterií Krásna v Symposiu. Během tohoto momentu dochází u Pavla k transformaci, 

změně jeho vnitřního směřování. Viz pozn. 102. Pavlova cesta a náhlý záblesk světla se dá přirovnat k dlouhé 

přípravné cestě na stupních k zasvěcení do Krásna, jak popisuje Sókratovi Diotima z Mantineje. Tato a další 

podobnosti, jaké lze dohledat i v jiných Platónových dialozích, např. v Ústavě či Sedmém listě, dokazují 

Platónův silný vliv na pozdější literaturu. Popularita Platónovy filosofie a jeho způsoby použití EXAIFNÉS byly 

do jisté míry určující pro Lukášovo psaní Skutků apoštolů. Na těchto příkladech Cimakasky srovnává období 

literární tvorby před a po Platónovi, a tím si odůvodňuje vliv Platóna na radikální transformaci významu 

EXAIFNÉS. Z původně homérovské negativní, katastrofické a destruktivní povahy se mění do povahy pozitivní, 

osvětlující a obohacující. CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 116, 119, 120. 
42 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 10: Poslední publikace, které k tomuto 

tématu John McGinley napsal, jsou The Dreadful Symmetry of the Good (2009) a The Seventh Chamber (2011). 
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Kniha obsahuje celkem šest kapitol a dva apendixy. Pro mou práci jsem čerpala 

informace zejména z první a druhé kapitoly, které pojednávaly o dialogu Parmenidés a 

snažily se objasnit obtíže spojené s Platónovou teorií idejí. V tomto dialogu se slovo 

objevuje celkem pětkrát. Tematický výskyt EXAIFNÉS vysvětluje zejména v rámci apendixu 

k první a druhé hypotéze. Chce ukázat, že je klíčovým výrazem pro fenomén, který často 

bývá nepochopen, a tím je participace. Rovněž mi posloužila kapitola pátá, kde Cimakasky 

rozebírá celkem čtyři použití pojmu, jež se nacházejí v dialogu Symposion. V Apendixu II. 

autor představuje ucelený a komplexní popis funkce a významu EXAIFNÉS v Platónových 

dialozích. Chce prokázat, že pochopení konceptu EXAIFNÉS je jedním z nejdůležitějších 

konceptů pro pochopení Platóna vůbec. Srovnává dialogy Symposion a Parmenidés a nalézá 

podobnosti v jejich dílčích motivech. Domnívá se, že jeho práce je první komplexní studií 

pojmu EXAIFNÉS. Cimakasky dodává a reflektuje, že sice sám vidí EXAIFNÉS jako klíčové 

spojení mezi teorií idejí a filosofickým vzděláním, ale jeho pohled nemusí být jedinečný a 

určitě ne zcela správný. 

Konceptem EXAIFNÉS se dále zabývá studie Exaifnés (náhle) v Platonis Opera od 

Martina Bači. Tato studie je součástí sborníku příspěvků 6. študentské vedecké konferencie, 

jenž je dostupný na internetu. Podobně jako Cimakasky uvádí Bača ve své práci všechna 

použití pojmu a vysvětluje, v jakých významech je slovo použito. Bača se zabývá 

i gramatickou klasifikací slova EXAIFNÉS. S předchozím autorem se rovněž shoduje ve 

studiu používání pojmu před Platónem a po něm. Ve svých dílech je užívali např. Homér, 

Sofoklés nebo Aristotelés. Mimoto Bača zjišťuje, že toto slovo se často nápadně objevuje 

vedle slov „divím se“ a „podivný“, rovněž se pokouší o jejich rozbor a hledá významovou 

spojitost se slovem EXAIFNÉS.43 

Bačovým cílem je zjistit, jaký význam má EXAIFNÉS pro dosažení lidského poznání 

podle Platóna. Ukazuje, že pojem lze použít ve filosofickém i nefilosofickém úzu. Méně 

důležitá použití pro rozbor jsou ta nefilosofického charakteru, která mají znázornit 

překvapení během rozhovoru nebo při katastrofě. Pro svůj filosofický význam, kdy 

EXAIFNÉS funguje jako náhlý a překvapivý příchod pravého poznání, se Bača domnívá, že 

tento pojem vyžaduje hlubší analýzu, protože znázorňuje mimořádný princip metafyzického 

univerza.44  

                                                 
43 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 241. 
44 Tamt., s. 246. 
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Níže uvedené sekundární zdroje mi posloužily jako velmi dobrá opora k lepšímu 

porozumění dialogům. Jedním z nich je kniha Plato’s Symposium od Thomase L. 

Cookseyho, amerického filosofa. Jeffrey D. Wilson ve vědeckém časopise The Review of 

Metaphysics ji popisuje jako jasného a stručného průvodce dialogem, který je vhodný pro 

vysokoškoláky i širší veřejnost. Negativum shledává v tom, že Cooksey od začátku 

nevysvětlil svůj metodologický postoj a nesdělil čtenáři, čím se podle něj předmět práce 

zabývá.45 Cookseyho komentáře jsou literárně-filosofické. Čerpá z různých děl ze 

současnosti i ze starší doby. V úvodu diskutuje o umístění Symposia v Platónově tvorbě a 

krátce se zmiňuje o důležitých datech ze života Platóna a Sókrata. Podle Cookseyho se 

Platónova filosofická a literární činnost táhne přes padesátileté období. Kromě dvanácti listů 

existuje dvacet šest dochovaných dialogů, u nichž však nelze s jistotou stanovit správnou 

chronologii. Jako mnozí jiní se domnívá, že je během života upravoval. Dále hovoří o řecké 

hostině, která poskytuje uvedení do dialogu. Popisuje téma homoerotismu ve starověkém 

Řecku. V přehledu témat ukazuje strukturu dialogu a použití rámcového vyprávění. Cooksey 

se domnívá, že Platón užívá formu dialogu k dramatizaci procesu myšlení.46 Hlavní téma 

Symposia je podle něj Erós a povaha lásky, jak formuje lidský morální charakter a řídí 

filosofické jednání. 

Pro mou práci je zde stěžejní pasáž Sókratovy řeči a Alkibiadova vstupu na hostinu. 

Cooksey Sókratovu řeč dělí na tři části: Sókratův dialog s Agathónem, dialog Sókrata s 

Diotimou a Diotimin výměr lásky. Příchod Alkibiada otevírá poslední akt Symposia. Rovněž 

se dělí na tři části: vstup Alkibiada na scénu, Alkibiadova chvalořeč na Sókrata, závěr a 

rozchod Agathónovy hostiny. Podle Cookseyho se Alkibiadova chvalořeč liší od ostatních 

tím, že hovoří na základě vlastních zkušeností, kdežto řeči ostatních jsou spíše jen teoretické 

a abstraktní.  

Dalším přínosným textem mi byl svazek Plato’s Symposium od Aleše Havlíčka a 

Martina Cajthamla, jenž obsahuje příspěvky prezentované na pátém mezinárodním 

Symposiu Platonicum Pragense, které se konalo v Praze v říjnu roku 2005.47 Články jsou 

tematicky uspořádány podle hlavních oddílů v dialogu Symposion. Zde jsem se zaměřila 

konkrétně na článek M. Cajthamla, který analyzuje vztah mezi platónskou teorií lásky a 

řeckou paiderastií. Snaží se hledat rozdíly, ale zároveň podobnosti mezi nimi. V jiném 

                                                 
45 WILSON, JEFFREY D. (rec.). Cooksey, Thomas L. Plato’s Symposium. In: The Review of Metaphysics. 

Vol. 65, No. 1. 2011, s. 151. 
46 COOKSEY, THOMAS L. Plato’s Symposium, s. 13. 
47 HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, MARTIN. Plato’s Symposium, s. 7. 
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článku se F. Karfík zabývá vztahem Eróta, jak je uveden v řeči mezi Sókratem a Diotimou, 

a platónského pojetí duše. J. J. Cleary znázorňuje funkci erotické paideie v řeči Agathóna, 

Sókrata a Alkibiada. Sice Erós je obecně uznáván jako hlavní téma Symposia, ale Cleary 

chce ukázat, že paiderastie v něm nehraje o nic menší roli. Ve svém článku se věnuje také 

stupňům zasvěcení do mysterií Krásna. J. Jirsa se ve svém příspěvku snaží dokázat, že 

nebylo Platónovým úmyslem Sókrata představit jako Alkibiadova špatného učitele. Platón 

ukazuje vztah mezi Sókratem a Alkibiadem, který by mohl Alkibiadův morální úpadek 

vysvětlit, ale Sókratés si přesto udržuje svou pozici dobrého morálního učitele. Článek P. 

Hobzy vykládá dialog, chování postav i samotnou hostinu jako reflexi dionýsovského kultu. 

Potřebné informace jsem nalezla rovněž v knize Plato’s Symposium od Richarda L. 

Huntera, britského filosofa. Jak píše Joseph Almeida ve své recenzi na portálu Bryn Mawr 

Classical Review, účelem tohoto díla je představit řeckou a latinskou literaturu pro nové 

čtenáře Platóna.48 Zde konkrétně je to úvodní a vysvětlující studie Symposia, která by měla 

být užitečná pro pochopení Platónovým potenciálním nováčkům. Hunter chce čtenáře 

přesvědčit, aby měli zájem se s Platónovým Symposiem seznámit. Kniha je složena ze čtyř 

kapitol. Diskutuje v nich např. o Erótovi, narativní struktuře Symposia a líčí řeči účastníků. 

V knize se čtenář dozví něco o datování samotného dialogu, kdy se pravděpodobně mohla 

udát ona hostina, lehce o historii sicilské výpravy, jež se poté uskutečnila, a o povaze řeckých 

symposií. Hunter se domnívá, že síla dialogu spočívá v jeho přístupnosti pro širší veřejnost 

bez ambicí na filosofii a v přitažlivosti tématu Symposia. Almeida hodnotí knihu celkem 

pozitivně, protože se domnívá, že nejen studenti, ale i odborníci v ní najdou hodnotné 

informace. Já jsem větší pozornost věnovala třetí kapitole, v níž Hunter líčí řeč Sókrata a 

Diotimy a pak Alkibiadův vstup na hostinu. 

Jedním z děl, které jsem použila k bližšímu zkoumání dialogu Parmenidés, je kniha 

Pozdní Platón od Egila A. Wyllera, norského filosofa, historika a překladatele. Robert 

Brumbaugh ve vědeckém časopise The Classical World hodnotí knihu jako vynikající 

strukturální analýzu jednotlivých dialogů.49 Pamela Huby z The Classical Review však 

zastává kritičtější hledisko. Domnívá se, že dialogy pouze shrnuje a uvádí komplikované 

diagramy. Vybírá z Platóna pasáže nahodilým způsobem, vytrhává je z kontextu a připisuje 

                                                 
48 ALMEIDA, JOSEPH. (rec.). Hunter, Richard L. Plato’s Symposium. In: Bryn Mawr Classical. 2005. 
49 BRUMBAUGH, ROBERT S. (rec.). Wyller, Egil A. Der späte Platon. In: The Classical World. Vol. 64, No. 5. 

Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971, s. 160. 
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jim význam podle svého uvážení. Knihu proto Huby shledává jako povrchní a nedostačující 

pro vážnou filosofii.50 

Kniha je napsána diskurzivním stylem přednášky. Zaměřuje se na dialogy, jež se 

považují za Platónovu pozdní tvorbu. Probírá dialogy v dané chronologii: Theaitétos, 

Sofistés, Politikos, Parmenidés, Filébos, Kritiás a Zákony. Dialogy zkoumá literárněvědní 

metodou interpretace textu.51 Používá strukturální princip, kdy dialog nejdříve představí jako 

celek a pak rozebírá vnitřní výstavbu. Zároveň musí zapojit filosofické pojmové myšlení, 

promyslet i duchovní situaci Platónovy doby, aby dokázal správně porozumět smyslu a 

obsahu použitých pojmů. Pro svou práci jsem využila kapitolu Filosof o dialogu Parmenidés, 

který podle Wyllera patří k vrcholu Platónovy pozdní tvorby. Wyller zmiňuje, že podle 

některých učenců dialog Filosofos nebyl nikdy napsán, ale skutečně se dochoval v psané 

podobě a nese právě název Parmenidés. Wyller se domnívá, že Platónovo pozdní myšlení 

tvoří jeden z nejzáhadnějších tematických okruhů klasické literatury a filosofie. Pozdní 

dialogy přirovnává k fotografickým negativům, kde se samotné dialogy jeví jen jako 

zmatená hra stínů, ale teprve na jasném pozadí zřetelně a jasně vystoupí jejich kontury. 

Kniha Platón od Jana Patočky, českého filosofa, úvodem rozebírá např. působení 

Platónových děl v průběhu dějin. Dále pojednává o Platónově životě, Sókratově vlivu a 

politickém dění v Athénách na přelomu pátého a čtvrtého století před naším letopočtem. 

Kapitoly se věnují různým Platónovým dialogům, pro účely své práce jsem využila kapitolu 

Parmenidés. Patočka konstatuje, že Platónem je určována celá antická filosofie. Dialog 

Parmenidés byl už za starověku považován za stěžejní a nikdy k němu neexistoval jediný 

určitý, ustálený výklad. V této kapitole svou vlastní interpretaci prokládá průběžnými 

komentáři. V různých pasážích zmiňuje a porovnává názory a intepretace jiných učenců. 

Dialog Parmenidés sám charakterizuje jako řeč o idejích, jakož o tom, co věci osvětluje, co 

umožňuje setkání s věcmi a jejich pochopení.52 Rovněž ho považuje za velké dialektické 

cvičení. Na rozdíl od Cimakaskyho počítá v dialogu jen osm hypotéz, protože apendix první 

a druhé hypotézy Patočka nazývá dodatečným argumentem pro druhou hypotézu. 

Různými motivy dialogu Parmenidés se v různých perspektivách zabývá kniha 

Plato’s Parmenides od autorů Aleše Havlíčka a Filipa Karfíka, kteří sloučili do jednoho 

svazku příspěvky prezentované na čtvrtém mezinárodním Symposiu Platonicum Pragense, 

                                                 
50 HUBY, PAMELA M. Plato’s Later Dialogues (rec.). Wyller, Egil A. Der späte Platon. In: The Classical 

Review. Vol. 22, No. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1972, s. 198-200. 
51 WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón, s. 20. 
52 PATOČKA, JAN. Platón, s. 321. 
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jež se konalo v Praze v říjnu roku 2003.53 Články jsou v knize uspořádány tematicky podle 

rozdělení v Platónově dialogu. Já jsem se zaměřila konkrétně na článek od C. C. Meinwalda, 

který se ve svém příspěvku zabývá literární formou a prvky, jež Platón pro svou tvorbu 

používal. Dále B. Bossi se zaměřuje na otázku konceptualismu a ideu jako myšlenku, která 

se nachází v duši. K. Thein rozebírá téma podobnosti, s kterým se setkáváme v hypotézách. 

Snaží se čtenáře upozornit na možné nesprávné pochopení vztahu podobnosti a nasměrovat 

je ke správnému. K. Sayre ve svém článku přehodnocuje Platónovu metodu ve druhé části 

dialogu. A konečně S. Scolnicov poskytuje systematickou interpretaci řady dedukcí v 

Parmenidovi.54 Podle Scolnicova Platónova metoda hypotézy předpokládá silnější závěr než 

předpoklady. Úkolem filosofie je stanovení předpokladů, které umožní předem přijatý závěr. 

V neposlední řadě důležitou sekundární prací k tématu mojí práce je kniha Form and 

Good in Plato’s Eleatic Dialogues od Kennetha Dortera, amerického filosofa. David 

Roochnik ve vědeckém časopise International Journal of the Classical Tradition hodnotí 

knihu pozitivně jako jasnou, metodickou a praktickou.55 Zabývá se čtyřmi dialogy z 

Platónovy pozdní tvorby, jsou to Parmenidés, Theaitétos, Sofistés a Politikos. Dorter se 

domnívá, že zpracovávají a upřesňují Platónovu filosofii. Cílem studie je pochopit tyto čtyři 

dialogy jako celek. Bere je jako hermeneutickou jednotku a Roochnik se táže, co by se 

vlastně mělo počítat jako hermeneutická jednotka a zda je vůbec možné něco takto uzavřít a 

oddělit od ostatního, když nelze pochopit část bez porozumění celku. V knize tedy nachází 

i negativa jako přílišná shrnutí, parafrázování a zjednodušování několika nejvíce 

provokativních pasáží. Z hlediska nízkého počtu stran Roochnik usuzuje, že kniha je plná 

spíše různých přehledů než Dorterových vlastních plnohodnotných argumentací, což by 

vyžadovalo daleko obsáhlejší studii.  

Pro svou práci jsem si vybrala pasáž, jež opět pojednává o Parmenidovi. Autor chce 

dokázat, že v těchto vybraných dialozích nejsou žádné důkazy o tom, že by Platón zcela 

odmítl teorii idejí, ale naopak tuto teorii udržel ve všech svých náležitostech. Eleatská 

trilogie (Theaitétos, Sofistés, Politikos) má za úkol teorii idejí nikoli popřít, ale podpořit ji a 

zlepšit. Dorter odmítá revizionistický přístup. I když Platón vznáší vážné problémy kolem 

                                                 
53 HAVLÍČEK, ALEŠ, & KARFÍK, FILIP. Plato’s Parmenides. Proceedings of the Fourth Symposium Platonicum 

Pragense. Praha: OIKOYMENH, 2005, s. 7. 
54 SCOLNICOV, SAMUEL. The Conditions of Knowledge in Plato’s Parmenides. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, & KARFÍK, 

FILIP. Plato’s Parmenides, s. 169: Základním předpokladem deduktivní metody je, že síla závěru vychází ze 

síly předpokladů, které jsou silnější než závěr. 
55 ROOCHNIK, DAVID. (rec.). Dorter, Kenneth. Form and Good in Plato’s Eleatic Dialogues. In: International 

Journal of the Classical Tradition. Vol. 5, No. 1. 1998, s. 110. 
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teorie idejí, neexistuje žádná jiná teorie, která by se dobře vyhýbala vytyčeným problémům, 

a tyto problémy nejsou takové, aby je bylo možno vyřešit revizí stávající teorie.56 

 

  

                                                 
56 DORTER, KENNETH. Form and Good in Plato’s Eleatic Dialogues. Berkeley: University of California Press, 

1994, s. 12. 
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3. Výskyt a význam EXAIFNÉS v dialozích Symposion a Parmenidés 

 

3. 1. Symposion 

 

Pro účely mé práce jsem zvolila nejvýznamnější pasáž dialogu Symposion, a to 

Sókratovu řeč neboli výklad jeho dialogu s Diotimou. Sókratova řeč se dělí na tři části: (1) 

Sókratova rozmluva s Agathónem,57 (2) Diotimino zasvěcení Sókrata do mysterií Eróta58 a 

(3) Sókratův popis zasvěcení do mysterií Krásna, jak mu je vyložila Diotima.59  

První část projevu Diotimy formálně odpovídá Agathónově dvoudílnému popisu 

Erótovy povahy a pak jeho darů a užitku pro lidi. Tato první část je považována za nižší 

zasvěcení do Krásna.60 Sókratés a Agathón dospěli k tomu, že toužíme po tom, co nemáme. 

Tedy pokud Erós touží po kráse, nemůže být krásný ani dobrý. Pokud nemá tyto vlastnosti, 

musí být naopak ošklivý a špatný. Diotima ale vysvětluje, že pokud někdo nemá určitou 

vlastnost, neznamená to, že musí mít tu opačnou. Mluví o tom, že existuje ještě něco mezi 

dvěma stavy, např. mezi moudrostí a nevědomostí je mínění. Láska je něco mezi smrtelným 

a nesmrtelným.61 Diotima Sókratovi vysvětluje, že Erós je daimón, který není božská ani 

smrtelná bytost, ale jejich prostředník.62 Rovněž mu nenáleží ani jeden ze stavů, ale je 

mezilehlou bytostí mezi bohy a lidmi. Funkce daimónů je předávání modliteb a obětí lidí 

bohům, lidem jsou naopak předávány příkazy a dary za oběti.63 Bohové se nemísí s lidmi, 

jsou vzdálení a nepřístupní, proto komunikují jen skrze daimóny např. prostřednictvím 

věšteckého umění. Diotimina charakteristika daimónů lze ostatně aplikovat i na ni samotnou. 

Kombinuje povolání filosofie, lékaře, porodní asistentky, věštkyně a zastává funkci 

prostředníka mezi lidským a božským.64 

Erós byl zplozen chudou Peniou a opilým Porem na narozeninách Afrodité. Afrodité 

je úzce spjata s láskou, Erós slouží Afrodité, ale sám není bůh.65 Erós není smrtelný ani 

nesmrtelný. Pokud narazí na předmět své touhy, vzniká. Zemře, nebo pomine, když předmět 
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touhy nenalézá.66 Erós je milovníkem moudrosti, protože moudrost nevlastní, ale uvědomuje 

si její absenci. Erós je filosofem, protože miluje moudrost, je přitahován krásou a moudrost 

patří mezi druhy krásy. Nevědoucí lidé netouží po moudrosti, protože nevědí, že ji nemají a 

že ji postrádají. 

Sókratés si uvědomuje, že Erós je hybnou silou, nikoli jen pouhou touhou. K člověku 

přistupuje z vnějšku a uvádí ho do chodu, je jakousi posedlostí. Předpokládal, že Erós musí 

být krásný, protože je vždy spojován s krásou, ale naopak představuje potřebu a 

nepřítomnost krásy. Smyslem milovat krásné věci a toužit po nich je, že je člověk chce 

vlastnit. Pokud vlastní krásné a dobré věci, je blažený (EUDAIMONIA).67 

To, co Erós chce, není krása sama o sobě, ale reprodukce a plození v krásnu. 

Reprodukce pokračuje navždy a smrtelníci nalézají své místo v nesmrtelnosti. Erotická láska 

znamená touhu po dobru i po nesmrtelnosti, protože si ji přejeme mít i do budoucna. Zvířata 

trpí nemocí lásky, chtějí pohlavní styk, pak chrání své mladé. Slabá zvířata budou bojovat 

proti silným, i když je to bude stát život. Stejné chování může být pozorováno u lidí. Lidé 

se liší od zvířat tím, že mají rozum a jsou schopni se rozhodovat.68 Někdy je nutné kvůli 

nesmrtelnosti obětovat lidské životy, jsou ochotni utrpět zranění pro své potomky. Diotima 

tvrdí, že pouze bohové mají nesmrtelnost, lidé a zvířata se na ní podílejí rozmnožováním. 

Erotická touha může být v rozporu s vlastním zájmem, láska je zde bolest a utrpení, Erós 

tedy nekoná ze snahy o potěšení.69 

Duševní touha po nesmrtelnosti se projevuje tvorbou skutků, děl, myšlenek, které 

budou přenášeny, aby byly zapamatovány. Erotická snaha o nesmrtelnost je jednotným 

impulzem pro všechny naše rozmanité činnosti, není to však řízeno vlastním zájmem, 

potěšením či užitkem. Erós je mocná síla, která vládne člověku, nikoli naopak.70 Stejně jako 

Alkéstis nebo Achillés usilovali o věčnou slávu a nesmrtelnost jejich hrdinského činu.71 

Nejméně dokonalé naplnění touhy po nesmrtelnosti je lidské rozmnožování, dokonalejší 

naplnění touhy jsou podle Diotimy „duchovní děti“ jako ctnosti, básně a zákony. Tyto 

duchovní děti jsou krásnější a nesmrtelnější než lidské děti.72 Největší naplnění touhy po 
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nesmrtelnosti nabízí skutečnou ctnost a vlastnictví skutečné ctnosti slibuje nesmrtelnost 

duše. 

Jak už bylo zmíněno výše, někteří učenci se domnívají, že stejně zásadním tématem 

jako Erós je v dialogu Symposion i určité pojetí řecké paiderastie.73 Paiderastické vztahy v 

klasických Athénách je třeba chápat jako součást zasvěcení do mužské společnosti. V 

manželství mezi muži a ženami šlo spíše o sociální stabilitu, majetkové poměry a plození 

dětí.74 Athénský muž se ženil mnohdy jen z ekonomických důvodů, ale uspokojení 

erotických tužeb a intelektuální společnost často hledal mezi jinými muži.  

Miláček (ERÓMENOS) byl obvykle dospívající chlapec mezi pubertou a začátkem růstu 

vousů, k milování staršího milovníka (ERASTÉS) ho motivovala vidina lepšího společenského 

postavení a bohatství. Milovník aktivně uháněl mladého miláčka a sliboval mu získání 

ctností. Jedním z cílů řecké paiderastie bylo uspokojení sexuální touhy milovníka.  

Milovník v Platónově filosofické lásce sleduje jediný cíl, kterým je skutečná 

nesmrtelnost duše a ctnosti, naopak uspokojení tělesné touhy je překážkou k dosažení těchto 

cílů. Základní rozdíl mezi řeckou paiderastií a Platónovou filosofickou láskou je obrácení 

vztahu mezi milovníkem a miláčkem, kdy miláček má pocit vděčnosti a obdivu k 

milovníkovi, milovník je pasivní a miláček je aktivní. Projevuje se to v příkladu Alkibiadova 

naléhání na Sókrata, nebo Sókratova naléhání na Diotimu.75 Muži, kteří jsou těhotní v mysli, 

hledají krásnou mysl, úrodnou mužskou duši, kde by porodili své duchovní děti.76 Milovníci 

mají rozpolcenou mysl, chtějí sexuální uspokojení a plodit krásné věci, ctnosti a myšlenky. 

Musí překonat svou tělesnou touhu a zcela vynechat pohlavní styk s miláčkem, jen to může 

zajistit, že se budou soustředit na plození skutečné ctnosti a nesmrtelnosti.  

Řecká paiderastie a Platónova teorie lásky se podobají v tom, že obě zachovávají 

myšlenky morálního zlepšení miláčka prostřednictvím milostného vztahu se starším 

moudřejším milovníkem. Dále v asymetrickém charakteru vztahu, kdy je role milovníka 

aktivní a pasivní u miláčka, milovník pomáhá miláčkovi v jeho mysli porodit krásné 

myšlenky.77 Významným rysem erotické paiderastie může být dotazování, které vede 
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Diotima se Sókratem. Sókratés pořád naléhá na Diotimu, aby mu vše pověděla o Erótovi. 

Jedná se o paralelu ve vztahu miláček a milovník, kdy si je miláček bolestně vědom toho, co 

mu schází.78 Filosof vede studenta z nedostatku znalostí k poznání, a tím stimuluje jeho 

touhu po tom, co mu chybí. Konečným účelem erotické paiderastie v Platónově pojetí je vést 

miláčka k vizi Krásna samotného, nebo samotného Dobra.79 Avšak nedílnou součástí cesty 

po stupních k zasvěcení do mysterií Krásy je i přeměna původně mladého miláčka v staršího 

moudrého milovníka.80 

Druhá část projevu Diotimy se týká vyššího zasvěcení do Krásna, které vyžaduje 

celoživotní intelektuální úsilí. Diotima je průvodkyně, která ukazuje, co dělat pro správné 

zahájení iniciace a její řádný průběh.81 Jejím cílem je vize Krásna nebo spojení s Krásou 

samotnou. Právě v této nejvyšší fázi zasvěcení ve spojení s Krásnem stojí za to život žít. 

Erós je podle Diotimy pouze asistent, který má iniciovat do samotné Krásy, nikoli příčinou.82 

Správný postup k zasvěcení je následující: mladý člověk se musí obrátit ke kráse těla. 

Nejdříve se musí zamilovat do jednoho těla, které vyvolává v milovníkovi touhu produkovat 

krásné lidské potomstvo. Dalším krokem je odpoutat se od tohoto jednoho krásného těla a 

uvědomit si, že tato krása se nachází ve všech tělech.83 Poté by si měl uvědomit, že krása v 

duších je cennější než v tělech. Dále by si měl najít správného mladíka, jenž nemusí být 

nutně nejpřitažlivější, ale co nejvhodnější k produkci mnoho krásných myšlenek 

a vychovatelný ke ctnostem.84 Následně by měl vidět krásu v politických činnostech a pak 
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 CLEARY, JOHN J. Erotic Paideia in Plato’s Symposium. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, MARTIN. Plato’s 

Symposium, s. 133. 
79

 Tamt., s. 146. 
80 Tamt., s. 146. 
81 HOBZA, PAVEL. The Symposium as Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, 

& CAJTHAML, MARTIN. Plato’s Symposium, s. 56. 
82 Tamt., s. 54. 
83 Symp., 210A-B: D: Do těchto tajemství lásky, Sókrate, snad i ty bys mohl být zasvěcen; ale nevím, zdali bys 

byl schopen k vrcholnému a zíravému stupni zasvěcení, ke kterému jest i toto při správném postupu jen 

přípravou. Nuže, vyložím ti to a nebude mi chybět dobré vůle; ty pak se pokoušej sledovati, budeš-li s to. Kdo 

chce náležitou cestou jíti za touto věcí, musí z počátku v mládí chodit za krásnými těly a nejprve, jestliže ho 

správně vede jeho vůdce, milovat jedno tělo a tam plodit krásné myšlenky; ale potom má poznati, že krása 

jevící se na kterémkoli těle jest sestra krásy na druhém těle, a má-li jíti za vnější krásou vůbec, bylo by velmi 

nerozumné, nepokládat každou krásu jevící se na všech tělech za jednu a tutéž. Když si toto uvědomí, musí se 

stát milovníkem všech krásných těl, a naopak ustati v oné prudké lásce k jednomu, povznést se nad ni a pokládat 

ji za malichernou (přel. F. Novotný). 
84 Symp., 210B-D: Potom nabude přesvědčení, že krása v duších je cennější než krása těla, takže by mu stačil i 

málo sličný člověk, jen když by měl ušlechtilou duši, a takového by miloval, pečoval o něj a rodil by i vynalézal 

takové myšlenky, které by činily mladé lidi lepšími. Tím by byl přinucen pohledět dále na krásu jevící se v 

činnostech a v zákonech a uviděti příbuznost toho všeho vespolek, aby usoudil, že tělesná krása je něco malého. 

Po činnostech musí být přiveden k poznatkům, aby viděl zase krásu poznatků, a zíraje na široký již rozsah 

krásna, aby se  již nespokojil jednotlivým zjevem krásy jako sluha některého jednoho chlapce nebo muže nebo 

jedné činnosti a nebyl v té porobě všední a malicherný, nýbrž aby měl zrak obrácen na veliké moře krásna a 
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poznatcích. Poté by měl pohled obrátit na velké moře krásna a dále plodit krásné myšlenky. 

Dál se již vlastními silami nedostane, musí trpělivě vyčkávat, až najednou (EXAIFNÉS) 

zachytí krásu úžasné a podivuhodné podstaty, kvůli níž celou tu dlouhou a pracnou cestu 

podstupoval.85 Je to krása, která vždy existuje, nevzniká, nezaniká, nezmenšuje se, 

nezvětšuje se, není ani pro někoho krásná a pro jiného ošklivá.86 Není omezena ani časově, 

ani prostorově, je neměnná.87  

Adept, který prošel stupni zasvěcení správně, od jednoho těla k tělům, od těl k 

činnostem, od činností k poznatkům, pak najednou (EXAIFNÉS) mohl zahlédnout čistou 

podobu samotné Krásy.88 Když bude člověk v kontaktu se skutečnou Krásou, bude moci 

plodit skutečné ctnosti. Teprve po absolvování zasvěcení do Krásna podle Platóna stojí za to 

život žít.89 I když se stupně zasvěcení dodržují správně a popořadě, není tu jistá záruka toho, 

že se Krásno samo opravdu ukáže. Cesta je obtížná, člověk nemá záruku šťastného konce, 

                                                 
aby zíraje na ně rodil mnoho krásných a velikých myšlenek a poznatků v nezávistivém filosofování, až by zesíliv 

a zmohutněv uviděl jisté jedno vědění, jež se vztahuje ke krásnu, o kterém nyní povím. Snaž se poslouchat co 

nejpozorněji (přel. F. Novotný). 
85 Symp., 210E-211C: Kdo je přiveden na cestě lásky až sem a dívá se postupně a správně na zjevy krásna, ten, 

blíže se již vrcholu erotického zasvěcení, náhle (EXAIFNÉS) uvidí krásno podivuhodné podstaty, to krásno, 

Sókrate, pro které byly podstupovány všechny dřívější námahy, které je především věcné a ani nevzniká, ani 

nezaniká, ani se nezvětšuje, ani ho neubývá, dále krásno, které není z jedné strany krásné a z druhé ošklivé, 

ani hned krásné a hned zase ne, ani v jednom poměru krásné a v druhém ošklivé, které není zde krásné a tam 

zase ošklivé, jedněm lidem krásné a jiným ošklivé. A nebude se mu to krásno jevit jako nějaká tvář nebo ruce 

nebo něco jiného, co náleží tělu, ani jako některá řeč nebo některé vědění ani něco, co by bylo někde na něčem 

druhém, například na živočichu nebo na zemi nebo na nebi nebo na čemkoli jiném, nýbrž bude to něco, co je 

věčně samo o sobě a se sebou a jednotné; všechny ostatní krásné věci jsou toho účastny, a to tak, že když ostatní 

vznikají a zanikají, tohoto při tom ani nepřibývá, ani neubývá a vůbec nic se s tím neděje. Kdykoli tedy někdo 

náležitým milováním postupuje od těchto věcí zde a počíná viděti ono krásno, dosahuje téměř vrcholu zasvěcení 

(přel. F. Novotný). 
86 CLEARY, JOHN J. Erotic Paideia in Plato’s Symposium. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, MARTIN. Plato’s 

Symposium, s. 138. 
87 COOKSEY, THOMAS L. Plato’s Symposium, s. 83. 
88 Symp., 211C: A tak ten správně jde nebo od jiného je veden po cestě lásky, kdo počínaje od zdejších krásných 

věcí, vystupuje pro dosažení onoho krásna stále vzhůru jako po stupních, od jednoho ke dvěma a od dvou ke 

všem krásným tělům a od krásných těl ke krásným činnostem a od činností ke kráse naukových poznatků a od 

poznatků dostoupí konečně k onomu poznání, jehož předmětem není nic jiného než právě ono krásno samo, a 

tak nakonec pozná podstatu krásna (přel. F. Novotný). 
89 Symp., 211D-212A: Na tomto stupni života, milý Sókrate, pravila cizinka z Mantineje, ač jestliže vůbec kde 

jinde, stojí člověku za to žíti, když se dívá na krásno samo. To, jestliže někdy spatříš, bude se ti zdát, že je to 

nad všechno srovnání se zlatem, drahými rouchy, krásnými chlapci i jinochy, jejichž zjevem jsi nyní uváděn do 

vytržení, a hotov jsi ty jako mnozí jiní, kdykoli vidí své miláčky a jsou s nimi, ani nejíst ani nepít, kdyby to bylo 

možno, nýbrž jen se dívat a býti s nimi. Což teprve, kdyby se někomu dostalo spatřiti samo krásno čisté, ryzí, 

neporušené příměsky, nenaplněné lidským masem, barvami a mnohou jinou pozemskou malicherností, nýbrž 

kdyby mohl uvidět samo ono božské, jednotné krásno? Myslíš, že by to byl špatný život pro člověka, který by 

se tam díval a na to hleděl zrakem k tomu určeným a mohl s tím být? Či nechápeš, že jedině tu, když se bude 

dívat oním zrakem, kterým je pravé krásno viděti, podaří se mu rodit ne pouhé obrazy zdatnosti, vždyť se 

nebude stýkati s obrazem, nýbrž skutečnou zdatnost, protože se bude stýkati se skutečnem; a když zrodí a 

vychová skutečnou zdatnost, jistě se stane milým bohu, a jestliže to je člověku možno, stane se také nesmrtelným 

(přel. F. Novotný). 
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musí mít velkou sebedůvěru, protože skutečné dosažení konečné vize je v nedohlednu. Je tu 

ale naděje, která utváří a pohání jeho činy.90 

První čtyři fáze lze chápat jako metodu a pokrok, ale pátá fáze je kognitivní skok.91 

Metoda může filosofa dobře nasměrovat, ale ne překonat poslední překážku.92 Je to děj 

realizovaný mimo vědomou kontrolu člověka a jeho předvídatelnost. Získávání vědění je 

podle Platóna náročná věc, vyžaduje připravenost a mnoho času. Je nutno se starat o svou 

duši. Jakou má člověk duši, takového může dosáhnout poznání.93 Na základě toho se musí 

očišťovat od tělesnosti, zbavit se nezřízených rozkoší, žádostivosti, strachu, musí být po vůli 

bohům, najít harmonii mezi slovy a skutky, zkoumat, co je ctnost, co je pravda, moudrost a 

vědění.94  

Obvykle se slovo najednou, náhle či okamžitě (EXAIFNÉS) používá při ostré změně v 

popisu události nebo vyprávění příběhu. To, co se následně stane nebo objeví, je 

neočekávané a neobvyklé. Signalizuje vznik, příchod něčeho mimořádného nebo 

překvapujícího.95 Podle Platóna EXAIFNÉS představuje transformativní a slavnostní zážitek, 

zkušenost jakéhosi osvětlujícího záblesku, která je nepochybně obohacující. EXAIFNÉS může 

znamenat průlom či symbolizovat nadrozumovou událost.96 EXAIFNÉS nese také význam 

samostatnosti, kdy už učitel nemůže svého žáka dále vzdělávat, sám se musí angažovat ve 

vzdělávání duše, učitel ho již jen kontroluje, usměrňuje, poskytuje návod, ale už není 

přítomný, to žák má udělat ten skok (EXAIFNÉS) k poznání.97 

Další pasáž s výskyty EXAIFNÉS je příchod Alkibiada, který otevírá poslední akt 

Symposia, a dělí se na tři části: (1) vstup Alkibiada na scénu, (2) Alkibiadova chvalořeč na 

Sókrata, (3) závěr a rozchod Agathónovy hostiny.98 Na hostinu se náhle (EXAIFNÉS) dostává 

za velkého hluku opilý Alkibiadés, jeho příchod se podobá Dionýsovým náhlým příchodům 

a zjevením.99 

                                                 
90 COOKSEY, THOMAS L. Plato’s Symposium, s. 89.  
91 Tamt., s. 96. 
92 Tamt., s. 88. 
93 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 250. 
94 Tamt., s. 251. 
95 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 3. 
96 Tamt., s. 161. 
97 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 251. 
98 COOKSEY, THOMAS L. Plato’s Symposium, s. 96. 
99 Symp., 212C-D: Tuto řeč Sókratovu všichni prý chválili a jen Aristofanés chtěl něco namítnout, poněvadž 

Sókratés o něm učinil zmínku stran jeho řečí; a vtom se náhle (EXAIFNÉS) ozvalo silné tlučeni na domovní 

dveře, jako od veselé hodovní společnosti, a také bylo slyšeti zvuky pištkyné. I řekl Agathón: Hoši, podívejte se 

ven; a bude-li to někdo z našich známých, pozvěte ho dále, pakli ne, řekněte, že již nepijeme, nýbrž odpočíváme. 

Po malé chvíli bylo slyšet ze dvora hlas Alkibiada, silně opilého a velice křičícího, jak se táže, kde je Agathón 
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Když Alkibiadés vstoupil na hostinu, spadl mu věnec z fialek a břečťanu přes oči. 

Kvůli tomu, když si sedal k Agathónovi, nejdřív neviděl Sókrata, pak se otočil a najednou 

(EXAIFNÉS) ho spatřil.100 Zde by EXAIFNÉS mohlo zdánlivě vypadat jako pouhý prostředek 

vyjádření překvapení nebo neočekávané události bez hlubšího významu. Nicméně se 

domnívám, že se v něm skrývá odraz Diotimina výměru stupňů zasvěcení do Krásna. 

Alkibiadés šel na hostinu za účelem navštívit krásného Agathóna. Věděl, že jde za něčím 

krásným, stejně jako se adept filosofie snaží dosáhnout Krásna. Avšak mu přes oči spadl 

jeho květinový věnec.101 Byl tedy na chvíli připraven o zrak. Zrak byl dobově pojímán za 

nejdůležitější lidský smysl. Věřilo se, že jen díky němu lze poznat pravdu a jeho ztráta byla 

vnímána jako trest, kterého se bál i Sókratés.102 Alkibiadova dočasná slepota může 

symbolizovat nedokonalé a omezené lidské poznání. Rovněž shledávám podobnost v tom, 

že cesta, stejně jako pro filosofa, byla i pro Alkibiada velmi obtížná vzhledem k jeho 

podnapilému stavu, což mimo jiné dokazuje skutečnost, že mu při vstupu do Agathónova 

domu museli pomáhat sluhové. S věncem na očích zažíval moře krásna, protože si byl 

vědom Agathónovy přítomnosti na hostině. Potom, co si Alkibiadés věnec odstranil z očí, 

náhle (EXAIFNÉS) spatřil Sókrata. Uvolnění zraku a spatření Sókrata může být chápáno jako 

náhlé, neomezené, dokonalé duševní poznání. A Sókratés sám jako to úžasné Krásno 

podivuhodné podstaty, které předtím neočekával a velmi se nad ním podivuje. 

Na rozdíl od ostatních řečí Alkibiadés ve své chvalořeči na Sókrata mluví o vlastních 

zkušenostech, ostatní považují Eróta za něco abstraktního a teoretického, své příklady si 

vypůjčili z mýtu nebo historie. Alkibiadés hovoří o své vlastní erotické vášni, navíc předmět 

                                                 
a že chce k Agathónovi. Tu tedy ho vzala pištkyně pod paždím a vedla ho dovnitř s pomocí některých jiných z 

průvodců (přel. F. Novotný). 
100 Symp., 213A-C: On šel, jsa veden od svých průvodců, a jak si přitom snímal stužky k ověnčení Agathóna a 

visely mu před očima, nezpozoroval Sókrata, ale posadil se vedle Agathóna, mezi ním a Sókratem; Sókratés 

mu totiž ustoupil, když ho uviděli. Usednuv si objal Agathóna a věnčil ho stužkami. Tu řekl Agathón: Zujte, 

hoši, Alkibiada, abychom byli tři na lehátku! Ovšem, řekl Alkibiadés, ale kdo je tento zde náš třetí společník? 

Přitom se otočil a viděl Sókrata; jak ho spatřil, vyskočil a zvolal: U Héraklea, co je to? To je Sókratés? Zase 

na mne číháš, že sis sem lehl, jako vůbec máš zvyk náhle (EXAIFNÉS) se objevovat, kde bych se tebe nejméně 

nadál? Co tu také nyní chceš? A proč pak sis lehl právě sem? Že nejsi vedle Aristofana nebo vedle někoho 

jiného, kdo je veselý společník a chce tě mít vedle sebe, nýbrž nastrojil jsi to tak, abys ležel vedle nejkrásnějšího 

z celé společnosti (přel. F. Novotný). 
101 Symp., 212E: (…) ověnčen hustým věncem z břečťanu a fial, s množstvím stužek na hlavě (přel. F. Novotný). 
102 Phdr., 243A. S trestem oslepnutí se setkáme i v biblických textech. Sk 9, 1-9: Saul nepřestával vyhrožovat 

učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy 

v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do 

Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle (EXAIFNÉS) světlo z nebe. Padl 

na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: 

„Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ Muži, kteří ho 

doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, 

otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.  
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jeho erotické vášně sedí vedle něj.103 Při Alkibiadově prohlášení: Sami vidíte, že Sókratés 

jsa roztoužen láskou po krásných mladých lidech stále se kolem nich točí a je u vytržení – a 

hned zase vše mu je neznámo a nic neví (…)104 Platón navrhuje, že člověk nejdřív musí být 

posedlý tělesností, pouze hluboké povědomí a zkušenosti něčí tělesnosti mohou vést ke 

skutečnému duchovnímu zasvěcení. Sókratovo obvyklé spojení s krásnými mladými muži 

musí být chápáno jako podnět k filosofii, snaha o poznání a metafora nekonečného hledání 

Krásy.105 Ten, kdo si je vědom své krásy jako Alkibiadés, je mezi tělesností a duchovností 

a chybí mu snaha překonat své tělo nebo smrtelnou přirozenost. Pro Alkibiada je velký 

úspěch, když objevil duchovní krásu uvnitř ošklivého Sókrata, přesto nepostupuje dále 

po stupních k zasvěcení do mysterií Krásy. 

Sókratés je jediná osoba, před kterou se Alkibiadés stydí, protože politická kariéra mu 

přijde jako ztráta času, a to, co je důležité, Alkibiadés zanedbává. I když ví, co dělá špatně, 

cítí hanbu, stále se vrací ke špatným zvyklostem. Je to jeden z důkazů toho, že nikdy nebude 

schopen řádně, trpělivě a vytrvale dojít k zasvěcení do Krásna, když má tendenci se stále 

vracet k tomu nižšímu a horšímu. Erotický vztah mezi Sókratem a Alkibiadem ilustruje 

výměr Diotiminy lásky v oblasti fyzické krásy. 

Sókratés odmítá Alkibiadův návrh vyměnit krásu tělesnou za krásu duchovní, protože 

se od Diotimy naučil, že krása těla je malá oproti kráse duší; předpokládá, že takto myslel i 

Alkibiadés a chtěl s ním uzavřít nerovný obchod.106 To je další důkaz toho, jak Alkibiadés 

není schopen dojít na stupních zasvěcení ani tak daleko, aby odlišil hodnotu duchovní krásy 

od krásy tělesné. Když se Alkibiadovi nepodařilo Sókrata svést, měl vztek, ale zároveň ho 

obdivoval pro jeho sebeovládání, odvahu, moudrost a vytrvalost. Alkibiadés nevěděl, jak si 

ho získat, nemohl ho podplatit penězi ani svou fyzickou krásou.107 

Sókratés se nestará o věci jako bohatství, sláva, majetek, jak to dělají ostatní. Je 

jediným člověkem na světě, který Alkibiadovi způsobuje stud a ponížení.108 Alkibiadés se 

zpovídá ze svého pocitu, že jeho život nestojí za to žít. Diotima ukázala Sókratovi, kdy stojí 

za to život žít. Sókratés by mohl Alkibiadovi pomoci najít cestu, ale jeho touha po politické 
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104 Symp., 216D. 
105 HUNTER, RICHARD L. Plato’s Symposium. Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 91. 
106 CAJTHAML, MARTIN. On the Relationship Between Pederasty and Plato’s Philosophical Theory of Love. 

In: HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, MARTIN. Plato’s Symposium, s. 112. 
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 CLEARY, JOHN J. Erotic Paideia in Plato’s Symposium. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, MARTIN. 

Plato’s Symposium, s. 143. 
108 JIRSA, JAKUB. Alcibiades‘ Speech in the Symposium and its Origins. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, 

MARTIN. Plato’s Symposium, s. 283. 
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kariéře mu v tom brání. Sókratés je pro něj jako pějící sirény a Alkibiadés se mu snažně 

vyhýbá.109 Alkibiadova scéna je vlastně dokončením Diotiminy řeči, kde je podrobněji 

popsáno, jak dosáhnout zasvěcení do Krásy samotné.110 

Poslední výskyt EXAIFNÉS v tomto dialogu se objevuje úplně na závěr, kdy 

Alkibiadova scéna končí, náhle (EXAIFNÉS) vstupuje další hlučná skupina hostů a společné 

pití pokračuje až do rána.111 Před tímto posledním výskytem se Agathón vrací zpět na své 

původní místo k Sókratovi, který po Alkibiadově řeči prohlásil, že Alkibiadés chtěl Sókrata 

a Agathóna od sebe rozdělit, ale oni mu to nedovolí. Alkbiadés oddělil Dobro (Agathóna) 

od Krásna (Sókrata).112 Takového rozlišování se dopouští i jinde, což je jeho velkou 

chybou.113 Například sám vnímá svou fyzickou krásu, která je jen na povrchu, ale jeho nitro 

už krásu (dobro) neobsahuje. Dle mého názoru si je sám jistým způsobem vědom 

nesprávného oddělování Dobra od Krásna, když prohlašuje, že Sókratés je jediný, před 

kterým se stydí, protože ví, že by ho rád vedl cestou stát se lepším člověkem, ale vyhýbá se 

mu. Sókrata navenek vidí jako neatraktivního, ale vevnitř je krásný, přirovnává ho 

k Silénovi, jehož socha je zvnějšku ošklivá, ale uvnitř obsahuje drobné a krásné sošky bohů. 

Protože Alkibiadés není schopen kultivovat a rozvíjet krásu své duše, Agathón (Dobro) ho 

opouští a jde k Sókratovi (Kráse).114 V momentě, kdy Agathón a Sókratés spolu opět 

ulehnou, dochází k znovusjednocení Dobra a Krásna. 

Alkibiadovo chování na hostině je zcela v rozporu s Diotiminým výměrem zasvěcení 

do Krásna. Jedním ze zásadních předpokladů je řádné a trpělivé následování stupňů, zatímco 

Alkibiadovo jednání prezentuje chybné pořadí a nedočkavost. Např. po svém vstupu na 

hostinu v záchvatu opilosti požaduje vidět Agathóna ihned. Na druhou stranu znázorňuje 

Alkibiadova řeč to, jak Sókratés zosobňuje ctnosti, jež jsou potřebné pro přeměnu duše na 

                                                 
109 HUNTER, RICHARD L. Plato’s Symposium, s. 102. 
110 HOBZA, PAVEL. The Symposium as Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, 

& CAJTHAML, MARTIN. Plato’s Symposium, s. 55. 
111 Symp., 223B: Tu pak prý Agathón vstával, aby si lehl vedle Sókrata; ale vtom prý náhle (EXAIFNÉS) přišla 

veliká společnost veselých hostí ke dveřím, a když je nalezli otevřeny, an právě někdo vycházel, rovnou se 

ubírali k nim dovnitř a usazovali se na lehátka, i bylo všechno plno hluku a již se beze všeho řádu přesmoc pilo 

mnoho vína (přel. F. Novotný). 
112 Cimakasky, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 108. 
113 Podle Platóna je Krása od Dobra neoddělitelná. Krásné je to, co je dobré. Opačně už to platit nemusí. 

Alkibiadés může tak být pro čtenáře varováním před chybným nahlížením krásných věcí. Krásu vidí v 

Sókratovi, protože je do něj zamilovaný. Je puzen Erótem, který touží po kráse. Dobro je připisováno 

Agathónovi, jak už napovídá jeho jméno. Řecké slovo AGATHÓS lze právě překládat jako „dobrý“. 
114 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 108. 
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něco vskutku krásného. Např. když se Agathón právě vrací zpět k Sókratovi, znamená to, že 

kultivace duše přináší dobro.115 

  

3. 2. Parmenidés 
 

 Z hlediska tématu mé práce je rozhodující částí dialogu Parmenidés apendix k 

prvním dvěma hypotézám. Metaforicky řečeno, funguje jako uzel na provaze, který váže 

první dvě hypotézy k sobě dohromady, a spolu tak tvoří harmonický celek.116 Slučuje 

absolutní neexistenci Jednoho z první hypotézy a neomezenou existenci Jednoho v druhé 

hypotéze.117 Strukturně i tematicky je jedinečný, tvoří mezihru prvních dvou hypotéz a 

následných šesti hypotéz.118 Jde o dodatek k pojmu Jednoho v čase, změna je uvádí do krajní 

situace, do pozice přechodu, kdy Bytí nelze nazývat Jedním ani mnohým, rovněž nelze Jedno 

nazvat jsoucím ani nejsoucím, ani stávajícím se a nestávajícím.119 Podle Patočky tato třetí 

část druhé hypotézy v sobě obsahuje pododdíl věnovaný času: dělení času, bytí a čas, 

okamžik jako místo změny.120 

Parmenidés na počátku apendixu dokazuje, jak Jedno v určitou dobu není účastno 

jsoucnosti a v jinou dobu je účastno jsoucnosti, jak bylo vyvozeno z prvních dvou hypotéz. 

Je nemožné, aby zároveň ve stejnou chvíli se účastnilo i neúčastnilo jsoucnosti. Nelze, aby 

se dva stavy vzájemně kryly. Je tedy nutné, aby každý stav trval vždy zvlášť, ne společně s 

druhým.121 Trvání nějakého stavu předchází jeho vznik, naopak pokud má trvání tohoto 

stavu skončit, musí zanikat. Když Jedno začíná participovat na jsoucnosti, vzniká. Když 

končí participaci na jsoucnosti, zaniká.122 Parmenidés pak pokračuje výčtem dalších stavů, 

kterých se takové přechody týkají. Např. když se Jedno stává mnohým, zaniká Jedno a 

                                                 
115 Tamt., s. 109. 
116 Tamt., s. 12. 
117 Tamt., s. 40. 
118 WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón, s. 155. 
119 PATOČKA, JAN. Platón, s. 351. 
120 Tamt., s. 352. 
121

 Parm., 155E: P: Proberme dále třetí případ. Jestliže jedno jest, jak jsme o něm vyložili, zdalipak nutně 

nevyplývá, když jest jedno i mnohé a zase není ani jedno ani mnohé, a jest účastno času, že někdy jest účastno 

jsoucnosti, protože jest jedno, a zase někdy není účastno jsoucnosti, protože není? A: Nutně. P: Zdalipak tedy, 

když je účastno, bude moci tehdy nebýti účastno, nebo když není účastno, býti účastno? A: To není možné. P: 

Tedy v jedné době jest účastno a v jiné není účastno; neboť jedině takto by mohlo i býti účastno i nebýti účastno 

téže věci. A: Správně (přel. F. Novotný). 
122 Parm., 156A: P: Jistě tedy jest i ta doba, kdy nabývá účasti v jsoucnosti a kdy se od něho odlučuje; jinak 

by asi nemohlo jednou míti touž věc, jindy zase nemíti, kdyby jí někdy jednak nenabývalo, jednak nepozbývalo. 

A: To by nijak nemohlo. P: A zdalipak nenazýváš nabývání jsoucnosti vznikáním? A: Ano, zajisté. 

P: A odlučování od jsoucnosti zanikáním? A: Ba ovšem. P: Tedy jedno, jak se podobá, když nabývá jsoucnosti 

a když jí pozbývá, vzniká a zaniká. A: Nutně (přel. F. Novotný). 
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vzniká mnohost. Kdykoli přechází z jednoho stavu do druhého, dochází k odlišování, 

ztotožňování, podobnosti i nepodobnosti, zvětšování, zmenšování i vyrovnávání velikosti.123 

Když stojí a přechází do pohybu, není v žádném čase. Protože oba stavy nemohou trvat 

zároveň, musí docházet k nějakému přechodu mezi nimi.124 Když přechází z jednoho stavu 

do druhého, nastává zvláštní moment. Tento moment však nelze vnímat časově. Věc nemůže 

být v pohybu a klidu současně, změna vyžaduje začátek pohybu a konec klidu, ale časová 

změna je nemožná, protože neexistuje doba, ve které by věc byla nebo nebyla v klidu nebo 

pohybu zároveň. Pak je nutné, aby změna nenastala v žádný čas.125 Princip smysluplné 

náhlosti, který Parmenidés nalézá, znamená, že Jedno může snášet všechny protiklady, 

protože protiklady jsou v čase, Jedno se však může udát náhle ze sféry absolutní svobody 

mimo čas.126 Změna nemůže zaujímat časový interval, ale musí být okamžitá. Jedno Bytí v 

okamžiku vzniku ani abstraktního jsoucna nemá, neboť o něm v tu chvíli nelze říci ani že 

jest, ani že není.127 Počátek je cosi, o čem sice nelze říci, že neexistuje, neboť nebýt počátku, 

nic časového by neexistovalo, ale existenci můžeme o něm vypovědět teprve, když se 

od hotové věci zpětně vracíme k jejímu vzniku.128 Ve svém počátku věc nemůže být, protože 

by to nebyl počátek či vznik, ale trvání. Vznik pro Platóna znamená výměnu, nikoliv trvání 

stavu v přítomnosti. Výměna je mez, hranice mezi přítomností dvou protikladných určení.129 

Platón tedy rozeznává jakousi proměnu, která se děje v okamžiku a při níž věci nemají žádné 

z protikladných určení, mezi nimiž proměna nastává.130  

Platónův Parmenidés změnu nazývá okamžitostí (EXAIFNÉS).131 Zde slovo EXAIFNÉS 

není použito ve smyslu překvapujícího narušení události, jak tomu bývá v obvyklých 

                                                 
123 Parm., 156B: P: Když pak je jedno i mnohé a vzniká i zaniká, není-li pravda, že kdykoli se stává jedním, 

přestává býti mnohým, a když se stává mnohým, přestává býti jedním? A: Ovšemže. P: Když však se stává 

jedním a mnohým, zdalipak se nemusí rozlučovati a slučovati? A: Jistě musí. P: A dále, kdykoli se stává 

nepodobným a podobným, nemusí-li se pak spodobovati a rozrůzňovali? A: Ano. P: A kdykoli se stává větším 

a menším a stejným, nemusí-li vzrůstati a ubývati a vyrovnávati se? A: Tak jest (přel. F. Novotný). 
124 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 41.  
125 Parm., 156C: P: Kdykoli pak jsouc v pohybu se zastavuje a kdykoli stojíc přechází do pohybování, tu přece 

nutně není v žádném čase. A: Jak to? P: Dříve státi a pak se hýbati a dříve se hýbati a pak státi, to se s ním 

nebude moci dít bez přechodu. A: Jak by také mohlo? P: Ale není žádný čas, v kterém by něco mohlo ani se 

nehýbati ani nestáti. A: To jistě ne. P: Dále však ani přechod není možný bez přecházení. A: Podobá se, že ne. 

P: Kdy tedy přechází? Vždyť ani když stojí, ani když se pohybuje, nepřechází, ani když je v čase (přel. F. 

Novotný). 
126 WYLLER, EGIL A. Pozdní Platón, s. 176. 
127 PATOČKA, JAN. Platón, s. 353. 
128 Tamt., s. 353. 
129 Tamt., s. 353. 
130 Tamt., s. 354. 
131 Parm., 156D-E: A: To jistě ne. P: Tedy to je snad tato podivná věc, v které asi je tehdy, když přechází. A: Co 

je to? P: Okamžitost. Okamžitost (EXAIFNÉS) znamená totiž, jak se podobá, asi to, že se něco z ní mění v to i 

ono. Neboť změna ze stavu nehybnosti nenastává, když něco ještě stojí, ani nenastává změna z pohybu, když se 
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případech řecké literatury. Jedná se o jakousi změnu, kdy dochází k přechodu mezi dvěma 

opaky např. z klidu do pohybu, z malosti do velikosti a obráceně.132 Tato změna, okamžitost, 

je spíše náhlou přeměnou perspektivy, protože skutečnost se jeví jako Jedno i jako mnohost. 

Jelikož to není věc času, nemůžeme tuto okamžitost nazývat nějakou fází nebo chvílí, které 

časovost předpokládají. Okamžitost je průsečíkem, jenž stojí mezi pohybem a klidem. 

EXAIFNÉS v apendixu funguje právě jako pojítko prvních dvou hypotéz. Je hranou jedné 

mince, kdy obě hypotézy jsou na jejích stranách proti sobě. Propojuje vyřčené protiklady: 

jednotu i mnohost, Bytí a Jedno, časovost a ne-časovost. 

Se slovem EXAIFNÉS se nápadně vyskytují slova „podivný“, „divím se“.133 Otázky z 

neznámého nás vedou k údivu a pak ke zkoumání, filosofii. EXAIFNÉS má tedy v mnohém 

dosti podobný charakter jako údiv či THAUMA, jehož nejlepší ukázku lze nalézt v dialogu 

Theaitétos. THAUMAZEIN u dotazovaného nastává již po otázkách tázajícího, aniž by sám 

dotazovaný něco zkoumal. Podle Bodenheimera se dotazování nerodí z údivu, ale naopak. 

Při podmanivé metodě dotazování, kdy je dotazovaný zaplaven otázkami, které působí 

pocity bezvýchodnosti a nejistoty, nastává THAUMAZEIN neboli stav údivu, bezradnosti, 

bezmocnosti a závrati. Dotazovaný rezignuje a plně se odevzdává tázajícímu a odsouhlasí 

vše, co je po něm požadováno. V dialogu Theaitétos je údiv personifikován poselkyní bohů 

Iris, potomkyní země a moře se zlatými křídly. Iris představuje údiv nebo závrať v letu či 

při volném pádu.134  

Po dostatečně dlouhé době zkoumání se řešení objeví náhle a zase vlivem této náhlosti 

řešení dospějeme k údivu. Pokud má odpověď charakter blesku, nepřináší rutinní obyčejné 

vysvětlení, odpověď překvapuje svou genialitou, elegancí, jasností, promyšleností a vymyká 

                                                 
ještě pohybuje; ale mezi pohybem a klidem leží tato podivná okamžitost (EXAIFNÉS), nejsouc v žádném čase, a 

ta jest cílem i východištěm změny pohybu v klid i klidu v pohyb. A: Skoro se tak zdá. P: Tedy také jedno, jestliže 

i stojí i se pohybuje, mění se patrně obojím směrem – neboť jedině takto by mohlo dělat obojí a když se mění, 

mění se okamžitě (EXAIFNÉS), a když se mění, není patrně v žádném čase a tehdy se ani nehýbe, ani nestojí. A: 

To jistě ne (přel. F. Novotný). 
132 Parm., 157A-B: P: Takto se zajisté má i k ostatním změnám; kdykoli přechází z bytí do zániku nebo z nebytí 

do vznikání, tehdy se ocitá uprostřed mezi jakýmisi pohyby a stavy klidu a nelze o něm tehdy říci, ani že jest, 

ani že není, ani že vzniká, ani že zaniká. A: Aspoň se tak podobá. P: Z téhož důvodu tedy, i když přechází z 

jednoho k mnohému a z mnohého k jednomu, není ani jedno ani mnohé, ani se nerozlučuje ani neslučuje. A když 

přechází z podobného k nepodobnému a z nepodobného k podobnému, není ani podobné ani nepodobné, ani 

ve stavu připodobňování ani ve stavu znepodobňování; a když přechází z malého k velkému a ke stejnému, i 

naopak, není patrně ani malé ani veliké ani stejné, ani ve stavu zvětšování ani ubývání ani vyrovnávání. 

A: Podobá se, že ne. P: Tedy tyto všecky stavy asi snáší jedno, jestliže jest. A: Jak by ne (přel. F. Novotný). 
133 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 241. 
134 BODENHEIMER, ARON R. O bytnosti vědění: Platónův Theaitétos. In: Reflexe. Č. 07-08, 1992. Theaet., 155C: 

Sókr. Jistě asi to sleduješ, Theaitéte; neboť se mi zdá, že nejsi zkušený v takovýchto úvahách. Theait. Ba při 

bozích, Sókrate, nesmírně se divím, co asi jsou tyhle věci a druhy, když se na ně dívám, doopravdy dostávám 

závrať (přel. F. Novotný). Tento jev je rovněž patrný v dialozích Symposion a Parmenidés např. v rozhovoru 

mezi Diotimou a Sókratem nebo mezi Parmenidem a Aristotelem. 
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se ze schématického uvažování, v němž byl poznávající doposud.135 Poznávající čekal asi 

něco jiného, jinou odpověď, proto ho odpověď udivila. Slovo EXAIFNÉS má tedy i význam 

údivu, pochybnosti, podivnosti, překvapení, neočekávanosti, zvláštnosti.136 Atributem 

skutečně pravého poznání je právě rychlost, kdy se vyjeví správné řešení. Nejdřív musí 

hodně zkoumat, hodně analyzovat, hodně se mýlit, hodně předpokládat. EXAIFNÉS znamená 

proces, který někam směřuje, znamená i stav, který je sekundárním výsledkem procesu, 

protože pokud duše dosáhne poznání, poznání obsáhne duši a již není důvod se vracet 

zpět.137 

EXAIFNÉS také signalizuje splynutí, vnitřní ztotožnění ideje z hlediska filosofa a 

participace z hlediska ideje samotné. Platónovo záměrné užití EXAIFNÉS ukazuje, že je to 

klíčový výraz pro fenomén, který bývá často nepochopen, a tím je participace.138 Účast mezi 

idejemi je nutná, ideje nemohou být izolované jednotky, vzájemné působení idejí vyžaduje 

způsob rozlišení jedné ideje od druhé, okamžitost usnadňuje spojování a oddělování idejí. 

Apendix z předchozích dvou hypotéz vytváří prostředek, který umožňuje být ideji samu 

sebou a vztahovat se k jiným idejím.139 Ideje jsou vzájemně propojeny a vzájemně 

participují, okamžitost jim to usnadňuje narušením časové kontinuity. Ideje jsou oživovány 

přechodem do a z okamžiku a současně jsou považovány za neměnné a věčné na 

základě nadčasové perspektivy okamžiku. Okamžitost funguje jako místo participace, idea, 

která se snaží přidružit se k jiné ideji, vystupuje a vstupuje do okamžiku.140 

Ideje nelze pojímat jako výsek jsoucna či ideální jsoucno, nýbrž jako podmínky 

porozumění kterémukoli jsoucnu, jako to, co je rozjasňuje, dovoluje nalézat a prohlížet 

jakékoli jsoucno.141 Ideje jsou původ vší pravdy, jsou jejím předmětem, jsou tím, bez čeho 

žádný předmět nemůže být, a zvláštním druhem předmětů.142   

                                                 
135 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 247. 
136 Tamt., s. 248. 
137 Tamt., s. 249. 
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139 Tamt., s. 42.  
140 Tamt., s. 54. 
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Parmenidovi, který se nachází v sedmé hypotéze. Podle Patočky se Platón v této hypotéze pokouší o ostatních 

(jiných věcech, TALLA) říci to, co vůbec o nich říci lze. Popis TALLA se objevil již ve třetí a čtvrté hypotéze, 

ale čtvrtá hypotéza skončila negativním popisem toho, co lze o TALLA říci tak, že vyloučila různá určení potom, 

co bylo vyloučeno Jedno.  Zde se snaží za předpokladu, jestliže Jedno není, charakterizovat jiné věci z nich 

samých z pozitivního hlediska, tedy připisováním jim určitých stavů. K popisu jiných věcí je zde použit pojem 

zdání, kdy všechny stavy jiných věcí se zdají být stejné jako ty, které náležely Jednomu např. velikost a malost, 

omezení a tvar. I jiné věci se se zdají být Jedním. Takto se to jeví z dálky, pokud se ale podíváme blíže, 

okamžitě (EXAIFNÉS) se ukáže jejich mnohost, která může pokračovat do nekonečna. Parm., 164B-D: P: Tu 
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4. Srovnání dialogů 
 

Dialogy Symposion i Parmenidés vykazují v několika ohledech podobné struktury. 

První nápadnou podobností je narativní rámec. Ze všech Platónových dialogů byly pouze 

Symposion a Parmenidés vyprávěny někým, kdo v samotném dialogu nebyl přítomen.143 

V Symposiu čtenáři neznámý člověk žádá Apollodóra, aby vyprávěl příběh Agathónovy 

hostiny. Apollodóros si vypravování tehdejší hostiny pamatuje dobře a přesně. Nedávno 

Apollodóra žádal o líčení události i Glaukón, který to dříve slyšel od jiného vypravěče, ale 

bohužel jeho vyprávění nebylo uspokojivé, protože nebyl schopen vylíčit detaily. Nyní 

Glaukón prosí právě Apollodóra, který se přátelí se Sókratem, navíc příběh zná od Sókratova 

společníka Aristodéma. V dialogu Parmenidés na začátku hovoří Kefalos, který si se svými, 

opět čtenáři neznámými, společníky žádá vyslechnout od Antifóna rozmluvu mezi 

Parmenidem, Sókratem a Zenónem. Antifón tuto řeč zná od Pythodóra, žáka Zenónova. 

Za jeden z náznaků vzájemného propojení dialogů by se dala považovat i postava a role 

Glaukóna. 

Vyloučení vypravěče ze středu dění vytváří jakýsi odstup. Když je rozhovor stále 

předáván z jednoho vypravěče na dalšího, znamená to, že si zasluhuje zapamatování kvůli 

svému významnému obsahu a přiměje další zvědavé posluchače z daleka si rozhovor 

vyslechnout.144 Již zde na začátku lze spatřit motiv Eróta, kdy lidi z velké dáli, již se velmi 

zajímají o filosofii, vede dlouhou a náročnou cestou touha poslechnout si něco, co by je 

obohatilo v novém poznání. Tito lidé podstupují nelehkou cestu ve snaze hledat a nalézt 

krásné myšlenky. Toto neustálé předávání příběhu rovněž podtrhuje sílu významu 

samotného vyprávění. Vyprávění přes několik lidí, jejich jména, která jsou složitá na 

zapamatování a orientaci, je upozorněním na to, že dialog není jednoduchý a vyžaduje 

velkou práci, úsilí a soustředěnost, aby byl pochopen.145 Vyzývá čtenáře, který se zvládl 

orientovat na začátku ve jménech jako v takovém zahřívacím kole, aby udržel a více zbystřil 

svou pozornost kvůli kritickému myšlení, které bude v následujících částech obou dialogů 

potřebovat. Platón varuje před ztroskotáním v Parmenidovi např. Antifónem, jenž byl kdysi 

                                                 
pak jsou mezi sebou jiné vždy po množném počtu; neboť jednotlivě tak nemohou být, když jedno není. 

Ale, jak se podobá, každý jednotlivý jejich shluk jest co do množství neomezený, a když někdo uchopí to, co 

se zdá nejmenší, tu se jako ve snu okamžitě (EXAIFNÉS) ukáže, že místo toho, co se zdálo jedno, je tu mnohost 

a místo něčeho nejmenšího něco velmi velikého proti částečkám z něho drobeným. A: Zcela správně (přel. F. 

Novotný). 
143 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 13. 
144 Tamt., s. 14. 
145 Parm., 127A5: Antifón (…) nejprve váhal – těžká je to prý věc – avšak potom vypravoval (přel. F. Novotný). 
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v mládí velmi nadšen pro filosofii, ale nakonec jí zanechal. Nyní se věnuje aristokratické 

kratochvíli pěstění koní.146 Sice Parmenidův dialog zná detailně, ale neví, co si z hlediska 

jeho významu s ním počnout. Nebyl schopen vynaložit dostatek úsilí pro jeho pochopení a 

pokračovat ve svém výcviku stát se filosofem. V Symposiu např. Apollodóros představuje 

způsob, jak se člověk nemá věnovat filosofii. Apollodóros dbá na to, aby se učil všechny 

Sókratovy řeči zpaměti a pamatoval si všechny jeho činnosti. Dalším příkladem může být 

Aristodémos, který vidí správné následování filosofa v nápodobě Sókratova vzhledu. 

Obyčejně je Sókratés neupravený a špinavý, ale v den Agathónovy hostiny překvapí 

Aristodéma, když přichází umytý a pěkně oblečený. Svou změnu odůvodňuje tím, že když 

jde do domu Agathóna, jenž je dobře vypadající člověk, sám chce vypadat co nejlépe. Proto 

ani vzhled není určujícím faktorem ve správném následování filosofie. 

Podobnou strukturu vykazuje i úvodní řeč, která je v Parmenidovi vedena mezi 

Parmenidem a Sókratem, v Symposiu je to pak část, kdy Sókratés přichází s Aristodémem 

do Agathónova domu. Následující chvalořeči na Eróta odpovídají hypotézám v 

Parmenidovi. První tři hypotézy neboli I., II. a apendix jsou nejdůležitější, stejně jako v 

Symposiu jsou to první tři chvalořeči, tedy Faidrova, Pausaniova a Eryximachova.147 

V prvních třech chvalořečích je zdánlivě uveden ucelený popis Eróta a zdálo by se tak, že 

předmět řečí je vyčerpán.148 Faidrova řeč nabízí jednoduchý popis Eróta, Pausaniova zase 

líčí jeho komplexní představu. Tyto dvě se nápadně podobají prvním dvěma hypotézám v 

Parmenidovi. Eryximachův popis tyto dvě spojuje, přichází s nutností se zamýšlet nad 

Erótem nejen z hlediska působení na lidi, ale na celou přírodu vůbec. Také zdůrazňuje 

důležitost obou druhů Eróta. Na Eryximachovu řeč zdánlivě bezvýznamně upozorňuje 

Aristofanova škytavka, kvůli níž nemohl Aristofanés navázat na Pausania a pustil tak před 

sebe Eryximacha. Toto drobné přerušení v kontinuitě řečí naznačuje důležitost řeči 

následující, a to Eryximachovy. Spojením a dalším zpracováním myšlenek, které předložili 

Faidros a Pausanias, se Eryximachův projev stává rozhodujícím klíčem pro interpretaci 

zbývající části dialogu.149 Eryximachův projev o harmonii protikladů lze považovat za 

paralelu k apendixu prvních dvou hypotéz v Parmenidovi. Následující projevy Aristofana a 

Agathóna jsou jiné povahy než předchozí tři.150 Vlivem profesí Aristofana a Agathóna mají 

                                                 
146 PATOČKA, JAN. Platón, s. 301. 
147 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 91. 
148 Tamt., s. 97. 
149 Tamt., s. 104. 
150 Symp., 189C: Ano, Eryximachu, pravil prý Aristofanés, hodlám opravdu mluvit jinak, než jsi mluvil ty 

a Pausanias (přel. F. Novotný). 
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nádech vtipu i vážnosti. Na konci symposia je Sókratés propojuje tvrzením, že dobrý 

dramatik by měl být schopen skládat tragédie i komedie. 

Další podobnost v obou dialozích může být shledána v pedagogickém konceptu. 

V Parmenidovi je pedagogická část představena několikerým způsobem. Nejzřetelnější 

způsob je pravděpodobně v úvodní konverzaci, kdy Parmenidés ukazuje mladému Sókratovi 

problematiku teorie idejí, když se Sókratés třikrát marně pokouší vysvětlit své porozumění 

účasti na idejích. Parmenidés ho kárá, že se musí ještě dlouho cvičit, aby ve filosofii dokázal 

obstát, na druhou stranu ho chválí za jeho pokusy. Nabádá ho, aby se věnoval a pilně se učil 

filosofickému řemeslu. Musí se naučit přestat se zajímat o to, co si o této činnosti myslí 

ostatní lidé, protože je považují za prázdné mluvení.151 Sókratovo zacházení s idejemi 

selhalo, protože je mladý a nezralý, má nedostatek výcviku, musí se podrobit disciplíně, 

které se dříve vystavil Zenón. Cvičení by mělo vypadat následovně: pokud předpokládáme 

v hypotéze, že něco je, musíme zvážit, jaké důsledky z toho plynou pro věc samou a pro 

ostatní. Také je nutné zvážit druhou stranu, že věc není, a co z toho plyne pro věc samou a 

pro věci ostatní.152 Tento způsob cvičení není jednoduchý, vyžaduje pevné odhodlání, velké 

úsilí a vytrvalost. Cvičení se zde skládá z práce s předpoklady bytí a nebytí Jednoho a jiných 

věcí a ze vztahů, které plynou pro Jedno nebo jiné věci. 

V Symposiu koncept učitele a žáka vidíme v Sókratově řeči s Diotimou, která mu 

popisuje stupně zasvěcení do Krásna. Diotima v první fázi své řeči Sókratovi vytýká, že není 

schopen myslet další věci mimo dialektickou dichotomii.153 Svým výměrem chce rozptýlit 

Sókratovo černobílé myšlení, které Sókratovi v Parmenidovi bránilo porozumět idejím.154 

Diotima ukazuje Sókratovi, že mezi dvěma určeními existuje ještě něco dalšího. Stejně jako 

v Parmenidovi je i Diotima v Symposiu na Sókrata poměrně přísná, když má Sókratés 

poslouchat a držet krok s jejím výkladem. Na druhou stranu v něj má jistou důvěru, že by 

mohl být schopen dosáhnout stupně zasvěcení, jako Parmenidés věří, že by se Sókratés mohl 

náležitě vycvičit a ve filosofii vynikat. V ostatních dialozích jsou čtenáři zvyklí, že 

dominantní postavou, která metodou tázání zkoumá určený problém, je Sókratés. Zde však 

Sókratés stojí na místě toho druhého, který argumenty poslouchá a případně jim přitakává. 

                                                 
151 Parm., 135D: Jistě je to krásný a božský, dobře to věz, rozběh, kterým se ženeš k dialektickému zkoumání; 

ale napni své síly a vycvič se ještě více tím, co se zdá neužitečným a čemu lidé říkají prázdné mluvení, dokud 

jsi ještě mlád; jinak ti pravda unikne (přel. F. Novotný). 
152 SAYRE, KENNETH. The Method Revisted: Parmenides, 135E9-136C6. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, 

MARTIN. Plato’s Parmenides, s. 125. 
153 Symp., 201E: S: Co pravíš, Diotimo? Je tedy Erós ošklivý a zlý? D: Nerouhej se; či myslíš, že co není 

krásné, musí být ošklivé? (přel. F. Novotný). 
154 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 19. 
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V dialogu Parmenidés nad Sókratem stojí Parmenidés, v Symposiu toto místo obsadila 

moudrá žena Diotima. 

První (kvantitativní) fází cesty k poznání je pomalé a náročné nabývání informací s 

mnohými návraty, pokusy a omyly pod vedením učitele či filosofa.155 Na stupních zasvěcení 

do Krásna člověk vynakládá velké úsilí už jen tím, že musí pochopit a uvědomit si všechny 

druhy krásna poznatelné člověkem, pochopit jejich hodnotu, srovnat je a správně postupovat, 

aby na jednom z nich neuvízl. Náročné je rovněž dostatečně plodit krásné myšlenky, aby se 

co nejvíce dokázal přiblížit nejvyššímu stupni. V Parmenidovi se tato fáze projevuje 

neustálým zkoumáním předpokladů, kdy se musí brát v potaz všechny protichůdné varianty. 

Zkoumání se musí dít rozumem (LOGOS), který jediný je schopen patřičných rozlišení. 

Nemůže zklamat, ale musí vést bezpečně k pravdě, pokud postupuje řádně a nic 

nevynechává, jeho cílem je totiž naprosté rozlišení. Zkoumání má od počátku na zřeteli celek 

a vychází z toho, co všecko objímá a na co všecko se vztahuje.156 Zkoumaný problém je 

třeba opravdu složitě a vytrvale rozebrat do nejmenší podrobnosti, aby nezůstala jediná 

nezohledněná možnost. Sókratés prosí Parmenida o ukázku cvičení, Parmenidés se 

přirovnává k závodnímu koni Ibykovi, který se třese, když vstupuje do arény, protože ví, 

jaká hrůza ho čeká.157 Vyjádřil tím ve svém stáří obavu, že v tomto světě pro něj už není 

Erós, který jej ještě láká k takto složitému úkonu. Adept filosofie zkoumá dlouhou dobu pod 

kontrolou učitele a až po mnohých otázkách a odpovědích, pokusech a omylech, pochybách 

a odůvodněních přijde náhle (EXAIFNÉS) bleskové poznání.158  

Parmenidés si volí za partnera v dialogu mladého Aristotela. Čtenář by se mohl mýlit 

a splést si ho s filosofem Aristotelem ze Stageiry. Tohoto Aristotela Platón zvolil 

pravděpodobně jako kontrastní protiklad k Parmenidovi. Je mezi nimi velký věkový rozdíl, 

z toho vyplývá i rozdíl v moudrosti. Navíc Aristotelés je jedním z budoucích třiceti tyranů a 

tyran je přesným opakem filosofa.159 Parmenidés sám říká, že si jej vybírá proto, že nebude 

nijak narušovat jeho řeč a vždy mu odpoví, co si myslí. Jako nejmladší ze skupiny 

                                                 
155 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 242. 
156 PATOČKA, JAN. Platón, s. 318. 
157 Parm., 137A: Ale zdá se mi, že to je se mnou jako s tím Ibykovým koněm; byl to závodní kůň a již starší, a 

když měl závoditi zapražen do vozu a při své zkušenosti se chvěl před tím, co nastávalo, lbykos přirovnávaje 

se k němu řekl, že i on sám v tak pokročilém věku jest proti své vůli nucen jíti na závodiště lásky. Tak i já, zdá 

se mi, při svých vzpomínkách se velice bojím, jak mám v tomhle svému věku přeplouti takové a tak veliké moře 

úvah; ale přece, musím vám totiž udělati po vůli, když také, jak praví Zenón, jsme sami (přel. F. Novotný). 
158 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 246. 
159 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 27. 
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přítomných má jen stěží dostatečné schopnosti sledovat celou složitost onoho cvičení.160 

Tímto Platón čtenáře nabádá, aby sami zapojili kritické myšlení a sami nahlédli postup 

Parmenidových argumentací a kroků. Celý Parmenidés je namáhavou prací, která potřebuje 

silné, vytrvalé a pilné studenty.161 Jiným důležitým důvodem, proč Parmenidés nechce, aby 

mu do jeho řeči Aristotelés příliš zasahoval, je, že Platón chce ukázat, že mlčení a tiché 

naslouchání je stejně důležité jako mluvení.162 

Druhou (kvalitativní) část cesty k poznání tvoří skokové (EXAIFNÉS), skutečné 

poznání.163 V Symposiu k němu dochází u nejvyššího stupně zasvěcení do Krásna. 

Charakteristické pro toto skokové kognitivní poznání je, že k němu musí adept filosofie 

dospět sám již bez pomoci učitele. Diotimou byl Erós označen za průvodce, který člověka 

vede na cestě k zasvěcení. V Parmenidovi odhodlanost a vytrvalost zkoumání předpokladů 

také doprovází Erós. Zde lze říci, že Erós je svým způsobem důležitým tématem v obou 

dialozích. V obou dialozích se vyskytuje téma nadlidské výzvy při přijímání erotických 

tužeb a člověk má usilovat o jejich naplnění, což předpokládá tvrdou teoretickou práci. 

Symposion i Parmenidés představují důkaz lidské touhy po věcech mimo naše zkušenosti 

nebo porozumění – ať jsou naše omezení jakákoli, Erós nás nutí překračovat naše 

možnosti.164  

V dialogu Parmenidés je rovněž významně zastoupeno téma paiderastie. Zenón je 

miláčkem Parmenida. Zenón mohl pravděpodobně být Parmenidovým mladíkem, v němž se 

mu podařilo plodit krásné filosofické myšlenky právě o principech Jedna a jiných věcí. 

Sókratés boří pravidla milovníka a miláčka, protože zastává obě role. Jak si Alkibiadés 

stěžoval: (…) klame jako milovník, a zatím spíše sám se stává z milovníka milovaným.165 

Milovníci filosofie musejí být obojí, milovník i miláček, stejně jako Erós v Diotimině 

výměru je smrtelný i nesmrtelný, živý i mrtvý, prázdný i plný, strádající i v tužbách 

uspokojený. Zatímco Parmenidova okamžitost (EXAIFNÉS) funguje jako zvláštní křižovatka 

mezi pohybem a klidem, kdy se ani Jedno nepohybuje, ani není v klidu, nebo mezi jinými 

                                                 
160 Tamt., s. 26. 
161 Cimakasky se domnívá, že pokud by na místo Aristotela dosadil Platón Sókrata nebo vzdělanějšího a 

zkušenějšího kandidáta jako Zenóna, připravil by pak své budoucí čtenáře o potěšení z možnosti jejich vlastní 

kritické práce a řešení problémů v dialogu. CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, 

s. 27. 
162 Tamt., s. 27. 
163 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 242. 
164 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 112. 
165 Symp., 222B. 
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stavy, filosofický Erós v Symposiu usnadňuje náhlou (EXAIFNÉS) harmonii protikladů, která 

kontinuálně transformuje smělého milovníka do nevinného miláčka a zpět.166 

Dialog Parmenidés lze považovat za konečnou část cvičení. To vše, co čtenáři Platóna 

absolvovali – čtení veškerých dialogů – je možno pojímat jako cvičení a nyní v Parmenidovi 

stojí u věci samé.167 Zde věc samotná znamená základ světa, dialog se tak táže po jeho 

původu a základu, otázka v dialogu však není explicitně položena.168 

 

  

                                                 
166 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 109. 
167 SAYRE, KENNETH. The Method Revisited: Parmenides, 135E9-136C6. In: HAVLÍČEK, ALEŠ, & CAJTHAML, 

MARTIN. Plato’s Parmenides, s. 150. 
168 Tamt., s. 150. 
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5. Závěr 

 

Na základě podrobného čtení a zkoumání příslušných pasáží a motivu EXAIFNÉS v 

dialozích Symposion a Parmenidés dle mého názoru koncept EXAIFNÉS dialogy propojuje a 

v určitém ohledu lze významy některých výskytů tohoto pojmu považovat za podobné. Jak 

již bylo řečeno, Parmenidova okamžitost znamená jakousi nadčasovou změnu mezi dvěma 

protichůdnými stavy, aby se mohl udát přechod z jednoho stavu do druhého. Je nutné, aby 

se tato výměna stavů udála mimo čas, protože není možné, aby najednou trvaly oba stavy, 

tedy pohyb a klid, Jedno a mnohost, velikost a malost, vznik a zánik atd. Podle mého mínění 

lze velmi podobnou funkci EXAIFNÉS spatřovat v Symposiu, kde sice ono slovo není 

explicitně vyřčeno, ale v Alkibiadově řeči se dozvídáme, že by milovník moudrosti měl být 

v paiderastických vztazích jak milovníkem, tak miláčkem. Stejná okamžitost, jako u 

Parmenida, by tuto přeměnu měla usnadňovat. Na tomto příkladu lze lépe pochopit, že 

EXAIFNÉS funguje jako hrana jedné mince, přeměna perspektivy, kdy věc je i není zároveň 

oběma opačnými určeními.  

Role EXAIFNÉS v obou dialozích významně propojuje motivy paiderastie, Eróta, 

pedagogického konceptu a filosofického vzdělání. Erós je nezbytným předpokladem pro 

každý z těchto stěžejních témat dialogů Symposion a Parmenidés. Erós se uplatňuje v 

paiderastii, kde nutí milovníka filosofie plodit krásné myšlenky ve společnosti krásných 

mladých chlapců. Naopak miláček vlivem Eróta dychtí po poznání a získání ctností, které 

mu nabízí milovník. Erós vyhledává krásu, proto je také průvodcem na cestě do mysterií 

Krásy samotné. Jen s jeho vedením adept filosofie dokáže správně a řádně jít po stupních až 

k zasvěcení do Krásna. Parmenidés musel v sobě najít zbytky působení Eróta, aby mohl 

svým mladším posluchačům vyložit svých náročných osm hypotéz. Mladí posluchači 

Parmenida by ho zřejmě ani neposlouchali, kdyby při nich naopak nestál silný Erós, který 

by je přiměl vytrvat a snažně usilovat o porozumění a cvičení se v tak těžké filosofii. 

Podle Eróta je EXAIFNÉS relevantní, když člověka dovede k náhlému zasvěcení nebo 

když se milovník stává miláčkem. Erós sám je podoben momentu EXAIFNÉS, protože 

nepodléhá černobílé dichotomii, není ani jedním ani druhým určením. Je mu vlastní 

mezilehlost stejně jako EXAIFNÉS. Erós není bohem ani člověkem, ale jejich prostředníkem. 

I EXAIFNÉS je zprostředkovatelem výměny mezi dvěma protikladnými vlastnostmi či stavy. 

Další podobnosti byly nalezeny v narativním rámci obou dialogů. Lze říci, že oba 

dialogy již svým úvodem připravují čtenáře na složitý úkol, kdy budou muset uplatnit svoji 

pozornost a kritické myšlení. Na obtížnost upozorňuje řada jmen v úvodu, kdy se má čtenář 
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dobře zorientovat a připravit se tak na těžší úkoly, které ho čekají při čtení a zkoumání 

dalších částí. V Parmenidovi i Symposiu je několikrát explicitně připomínáno, že je to těžká 

práce. Na potřebu kritického myšlení čtenáře upozorňuje v Parmenidovi Antifón, který na 

základě nízkých ambicí zanechal filosofie a raději se věnoval aristokratické kratochvíli 

pěstění koní. Dále např. skrze postavu mladého a nezkušeného Aristotela, který 

pravděpodobně není plně schopen držet krok s Parmenidovými argumentacemi během 

hypotéz. Ten filosofii opustil pro politiku a pak se z něj stal jeden ze třiceti tyranů. 

V Symposiu jsou příkladem zejména Apollodóros a Aristodémos, kteří volí povrchní a 

špatnou cestu v následování filosofie.  Potřeba vytrvalosti a správného kritického myšlení 

mimo jiné může být spatřena ve výčtu mnohých způsobů nahlížení Eróta, jak je podávají 

účastníci hostiny, a ve vzájemném posuzování chvalořečí. V obou dialozích jsou tak 

vytyčeny vždy minimálně dva negativní příklady, jak se filosofie dělat nemá. 

Zajímavou shodu shledávám ve struktuře dialogů, kdy v Symposiu chvalořeči na Eróta 

od Faidra, Pausania a Eryximacha se mohou rovnat prvním třem hypotézám v Parmenidovi. 

Všechny tři chvalořeči působí zdání, že téma bylo vyčerpáno, což ale znamená, že zbylé 

chvalořeči budou popisovat Eróta jinými způsoby. Stejně tak o Parmenidových hypotézách 

lze říci, že se první tři odlišují od zbylých. Každá z těchto tří chvalořečí se nějak podobá 

prvním třem hypotézám. Např. apendix propojuje první dvě hypotézy, podobně pak 

Eryximachova chvalořeč pojednává o harmonii protikladů a doplňuje předchozí dvě 

chvalořeči. 

Dalším významným motivem, jenž propojuje oba dialogy, je pedagogický koncept. 

V Parmenidovi se prolíná celým dialogem v podobě cvičení. Na začátku nejdřív přesvědčil 

Sókrata, že ještě tak mladý je příliš nezkušený a musí se podrobit dlouhému výcviku, který 

však nebude jednoduchý. Náročnost výcviku sám pociťuje, když se zpočátku zdráhá takové 

cvičení předvést. Parmenidovo váhání lze brát jako další z mnoha varování před obtížností 

celého dialogu. V Symposiu se role učitele a žáka objevuje v rozmluvě mezi Sókratem a 

Diotimou, která také projevuje obavy o to, zda je Sókratés schopen následovat její nelehký 

výklad. Zajímavostí je, že v jiných dialozích dominantní roli tazatele obsazuje Sókratés, v 

těchto dvou dialozích je však dotazovaným a tazateli jsou Parmenidés a Diotima. 

Průběh samotného cvičení či cesty k poznání je velmi náročný. Člověk, který 

postupuje k zasvěcení do Krásna samého, musí dbát na správné pořadí stupňů, z cesty nesejít 

a vytrvat, správně odhadovat druhy krásy, srovnat je a vyvarovat se chybám, kterých se 

dopustil např. Alkibiadés. A to buď nesprávnému rozlišování krásných věcí, nebo 

nešťastnému uvíznutí na jednom ze stupňů. Při cvičení v Parmenidovi musí člověk dbát na 



 42 

dostatečné zkoumání předpokladů a všech jeho protichůdných variant. Pokud nějakou 

opomene, může se stát, že v tomto bodě uvízne, nebo v horším případě se jeho argumenty 

vydají špatnou cestou. Pokud bude postupovat řádně, vytrvale a nic neopomene, je na dobré 

cestě ke správnému řešení či pravému poznání.  

V neposlední řadě lze podobnost najít i mezi dvěma výskyty EXAIFNÉS v Parmenidovi 

(156D5) a Symposiu (210E4), kde náhlý kognitivní skok od moře krásna, jež je poznatelné 

člověkem, ke Krásnu samému by mohl být rovněž považován za změnu perspektivy, která je 

patrná při okamžitosti, změně mezi dvěma stavy. Náhlé spatření Krásna podivuhodné 

podstaty by mohlo být chápáno jako změna pohledu na dosavadní získané poznání. Pokud 

by bylo Krásno samo v tomto kontextu chápáno jakožto idea, mohl by se jí člověk za svého 

života jen přiblížit.169 Za života, kdy duši brání tělesnost, nic skutečného a čistého nelze 

poznat.170 Podle Cimakaskyho náhlá, nadrozumová, světlem oslňující zkušenost zasvěcení 

odráží způsob, kterým ideje navzájem participují v okamžitosti, jak popisuje Parmenidés 

ve svém apendixu ke dvěma prvním hypotézám. Tento podivný záblesk světla rozlišuje 

vytrvalostní, striktně přesný postup, který je důkazem těžké práce lidského charakteru, 

a intelektuální cvičení, jež znázorňuje filosofické vzdělávání.171 Proto i dosažení posledního 

stupně zasvěcení lze chápat jako hranu jedné mince, kde si člověk uvědomuje, že 

vypěstování dobrých charakterových vlastností či správná péče o duši má stejný význam 

jako náležité vzdělávání mysli. 

 

  

                                                 
169 Phdr., 249C: (…) toto pak jest vzpomínání na ona jsoucna, která kdysi uviděla naše duše, když konala cestu 

spolu s bohem, když se povznesla nad ty věci, o kterých nyní říkáme, že jsou, a pozdvihla hlavu k skutečnému 

jsoucnu. (…) ta jest svou pamětí stále u oněch jsoucen, u kterých je bůh, jenž proto je božský (přel. F. Novotný). 
170 Phd., 66E: Jestliže totiž nelze ve spojení s tělem nic čistě poznati, je možné jedno z dvojího, buď že vůbec 

nijak není možno získati si vědění, anebo až po smrti, neboť tehdy bude duše sama o sobě bez těla, dříve však 

ne (přel. F. Novotný). 
171 CIMAKASKY, JOE. The Role of Exaiphnes in Early Greek Literature, s. 126. 
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Přílohy 

 

Vybrané relevantní pasáže se čtyřmi výskyty EXAIFNÉS v dialogu Symposion (přel. F. 

Novotný):  

 

(210A-212A) D: Do těchto tajemství lásky, Sókrate, snad i ty bys mohl být 

zasvěcen; ale nevím, zdali bys byl schopen k vrcholnému a zíravému stupni 

zasvěcení, ke kterému jest i toto při správném postupu jen přípravou. Nuže, 
vyložím ti to a nebude mi chybět dobré vůle; ty pak se pokoušej sledovati, budeš-

li s to. Kdo chce náležitou cestou jíti za touto věcí, musí z počátku v mládí chodit 
za krásnými těly a nejprve, jestliže ho správně vede jeho vůdce, milovat jedno tělo 

a tam plodit krásné myšlenky; ale potom má poznati, že krása jevící 

se na kterémkoli těle jest sestra krásy na druhém těle, a má-li jíti za vnější krásou 
vůbec, bylo by velmi nerozumné, nepokládat každou krásu jevící se na všech 

tělech za jednu a tutéž. Když si toto uvědomí, musí se stát milovníkem všech 

krásných těl, a naopak ustati v oné prudké lásce k jednomu, povznést se nad ni 
a pokládat ji za malichernou. Potom nabude přesvědčení, že krása v duších je 

cennější než krása těla, takže by mu stačil i málo sličný člověk, jen když by měl 
ušlechtilou duši, a takového by miloval, pečoval o něj a rodil by i vynalézal takové 

myšlenky, které by činily mladé lidi lepšími. Tím by byl přinucen pohledět dále 

na krásu jevící se v činnostech a v zákonech a uviděti příbuznost toho všeho 
vespolek, aby usoudil, že tělesná krása je něco malého. Po činnostech musí být 

přiveden k poznatkům, aby viděl zase krásu poznatků, a zíraje na široký již rozsah 
krásna, aby se již nespokojil jednotlivým zjevem krásy jako sluha některého 

jednoho chlapce nebo muže nebo jedné činnosti a nebyl v té porobě všední 

a malicherný, nýbrž aby měl zrak obrácen na veliké moře krásna a aby zíraje 
na ně rodil mnoho krásných a velikých myšlenek a poznatků v nezávistivém 

filosofování, až by zesíliv a zmohutněv uviděl jisté jedno vědění, jež se vztahuje 

ke krásnu, o kterém nyní povím. Snaž se poslouchat co nejpozorněji. Kdo je 
přiveden na cestě lásky až sem a dívá se postupně a správně na zjevy krásna, ten, 

blíže se již vrcholu erotického zasvěcení, náhle (EXAIFNÉS) uvidí krásno 
podivuhodné podstaty, to krásno, Sókrate, pro které byly podstupovány všechny 

dřívější námahy, které je především věcné a ani nevzniká, ani nezaniká, ani 

se nezvětšuje, ani ho neubývá, dále krásno, které není z jedné strany krásné 
a z druhé ošklivé, ani hned krásné a hned zase ne, ani v jednom poměru krásné 

a v druhém ošklivé, které není zde krásné a tam zase ošklivé, jedněm lidem krásné 
a jiným ošklivé. A nebude se mu to krásno jevit jako nějaká tvář nebo ruce nebo 

něco jiného, co náleží tělu, ani jako některá řeč nebo některé vědění ani něco, 

co by bylo někde na něčem druhém, například na živočichu nebo na zemi nebo 
na nebi nebo na čemkoli jiném, nýbrž bude to něco, co je věčně samo o sobě 

a se sebou a jednotné; všechny ostatní krásné věci jsou toho účastny, a to tak, 

že když ostatní vznikají a zanikají, tohoto při tom ani nepřibývá, ani neubývá 
a vůbec nic se s tím neděje. Kdykoli tedy někdo náležitým milováním postupuje 

od těchto věcí zde a počíná viděti ono krásno, dosahuje téměř vrcholu zasvěcení. 
A tak ten správně jde nebo od jiného je veden po cestě lásky, kdo počínaje 

od zdejších krásných věcí, vystupuje pro dosažení onoho krásna stále vzhůru jako 

po stupních, od jednoho ke dvěma a od dvou ke všem krásným tělům a od krásných 
těl ke krásným činnostem a od činností ke kráse naukových poznatků 

a od poznatků dostoupí konečně k onomu poznání, jehož předmětem není nic 
jiného než právě ono krásno samo, a tak nakonec pozná podstatu krásna. 

Na tomto stupni života, milý Sókrate, pravila cizinka z Mantineje, ač jestliže vůbec 

kde jinde, stojí člověku za to žíti, když se dívá na krásno samo. To jestliže někdy 

spatříš, bude se ti zdát, že je to nad všechno srovnání se zlatem, drahými rouchy, 
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krásnými chlapci i jinochy, jejichž zjevem jsi nyní uváděn do vytržení, a hotov jsi 

ty jako mnozí jiní, kdykoli vidí své miláčky a jsou s nimi, ani nejíst ani nepít, kdyby 

to bylo možno, nýbrž jen se dívat a býti s nimi. Což teprve, kdyby se někomu 
dostalo spatřiti samo krásno čisté, ryzí, neporušené příměsky, nenaplněné lidským 

masem, barvami a mnohou jinou pozemskou malicherností, nýbrž kdyby mohl 

uvidět samo ono božské, jednotné krásno? Myslíš, že by to byl špatný život 
pro člověka, který by se tam díval a na to hleděl zrakem k tomu určeným a mohl 

s tím být? Či nechápeš, že jedině tu, když se bude dívat oním zrakem, kterým je 
pravé krásno viděti, podaří se mu rodit ne pouhé obrazy zdatnosti, vždyť 

se nebude stýkati s obrazem, nýbrž skutečnou zdatnost, protože se bude stýkati 

se skutečnem; a když zrodí a vychová skutečnou zdatnost, jistě se stane milým 
bohu, a jestliže to je člověku možno, stane se také nesmrtelným.  

 

(212C-D) Tuto řeč Sókratovu všichni prý chválili a jen Aristofanés chtěl něco 

namítnout, poněvadž Sókratés o něm učinil zmínku stran jeho řečí; a vtom 

se náhle (EXAIFNÉS) ozvalo silné tlučeni na domovní dveře, jako od veselé 
hodovní společnosti, a také bylo slyšeli zvuky pišlkyné. I řekl Agathón: Hoši, 

podívejte se ven; a bude-li to někdo z našich známých, pozvěte ho dále, pakli ne, 

řekněte, že již nepijeme, nýbrž odpočíváme. Po malé chvíli bylo slyšet ze dvora 
hlas Alkibiada, silně opilého a velice křičícího, jak se táže, kde je Agathón 

a že chce k Agathónovi. Tu tedy ho vzala pištkyně pod paždím a vedla ho dovnitř 
s pomocí některých jiných z průvodců. 

 

(213A-C) On šel, jsa veden od svých průvodců, a jak si přitom snímal stužky 
k ověnčení Agathóna a visely mu před očima, nezpozoroval Sókrata, ale posadil 

se vedle Agathóna, mezi ním a Sókratem; Sókratés mu totiž ustoupil, když ho 
uviděli. Usednuv si objal Agathóna a věnčil ho stužkami. Tu řekl Agathón: Zujte, 

hoši, Alkibiada, abychom byli tři na lehátku! Ovšem, řekl Alkibiadés, ale kdo je 

tento zde náš třetí společník? Přitom se otočil a viděl Sókrata; jak ho spatřil, 

vyskočil a zvolal: U Héraklea, co je to? To je Sókratés? Zase na mne číháš, že sis 

sem lehl, jako vůbec máš zvyk náhle (EXAIFNÉS) se objevovat, kde bych se tebe 

nejméně nadál? Co tu také nyní chceš? A proč pak sis lehl právě sem? Že nejsi 
vedle Aristofana nebo vedle někoho jiného, kdo je veselý společník a chce tě mít 

vedle sebe, nýbrž nastrojil jsi to tak, abys ležel vedle nejkrásnějšího z celé 
společnosti!  

 

(223B) Tu pak prý Agathón vstával, aby si lehl vedle Sókrata; ale vtom prý náhle 
(EXAIFNÉS) přišla veliká společnost veselých hostí ke dveřím, a když je nalezli 

otevřeny, an právě někdo vycházel, rovnou se ubírali k nim dovnitř a usazovali 
se na lehátka, i bylo všechno plno hluku a již se beze všeho řádu přesmoc pilo 

mnoho vína.  

 

Vybrané relevantní pasáže s pěti výskyty EXAIFNÉS v dialogu Parmenidés (přel. F. 

Novotný): 

 

(155E-157B) P: Proberme dále třetí případ. Jestliže jedno jest, jak jsme o něm 

vyložili, zdalipak nutně nevyplývá, když jest jedno i mnohé a zase není ani jedno 

ani mnohé, a jest účastno času, že někdy jest účastno jsoucnosti, protože jest 
jedno, a zase někdy není účastno jsoucnosti, protože není? A: Nutně. P: Zdalipak 

tedy, když je účastno, bude moci tehdy nebýti účastno, nebo když není účastno, 
býti účastno? A: To není možné. P: Tedy v jedné době jest účastno a v jiné není 

účastno; neboť jedině takto by mohlo i býti účastno i nebýti účastno téže věci. 

A: Správně. P: Jistě tedy jest i ta doba, kdy nabývá účasti v jsoucnosti a kdy se od 
něho odlučuje; jinak by asi nemohlo jednou míti touž věc, jindy zase nemíti, kdyby 

jí někdy jednak nenabývalo, jednak nepozbývalo. A: To by nijak nemohlo. 

P: A zdalipak nenazýváš nabývání jsoucnosti vznikáním? A: Ano, zajisté. 
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P: A odlučování od jsoucnosti zanikáním? A: Ba ovšem. P: Tedy jedno, jak 

se podobá, když nabývá jsoucnosti a když jí pozbývá, vzniká a zaniká. A: Nutně. 

P: Když pak je jedno i mnohé a vzniká i zaniká, není-li pravda, že kdykoli se stává 
jedním, přestává býti mnohým, a když se stává mnohým, přestává býti jedním? 

A: Ovšemže. P: Když však se stává jedním a mnohým, zdalipak se nemusí 

rozlučovati a slučovati? A: Jistě musí. P: A dále, kdykoli se stává nepodobným 
a podobným, nemusí-li se pak spodobovati a rozrůzňovali? A: Ano. P: A kdykoli 

se stává větším a menším a stejným, nemusí-li vzrůstati a ubývati a vyrovnávati 
se? A: Tak jest. P: Kdykoli pak jsouc v pohybu se zastavuje a kdykoli stojíc 

přechází do pohybování, tu přece nutně není v žádném čase. A: Jak to? P: Dříve 

státi a pak se hýbati a dříve se hýbati a pak státi, to se s ním nebude moci dít bez 
přechodu. A: Jak by také mohlo? P: Ale není žádný čas, v kterém by něco mohlo 

ani se nehýbati ani nestáti. A: To jistě ne. P: Dále však ani přechod není možný 
bez přecházení. A: Podobá se, že ne. P: Kdy tedy přechází? Vždyť ani když stojí, 

ani když se pohybuje, nepřechází, ani když je v čase. A: To jistě ne. P: Tedy to je 

snad tato podivná věc, v které asi je tehdy, když přechází. A: Co je to? 
P: Okamžitost (EXAIFNÉS). Okamžitost (EXAIFNÉS) znamená totiž, jak se podobá, 

asi to, že se něco z ní mění v to i ono. Neboť změna ze stavu nehybnosti nenastává, 

když něco ještě stojí, ani nenastává změna z pohybu, když se ještě pohybuje; 
ale mezi pohybem a klidem leží tato podivná okamžitost (EXAIFNÉS), nejsouc 

v žádném čase, a ta jest cílem i východištěm změny pohybu v klid i klidu v pohyb. 
A: Skoro se tak zdá. P: Tedy také jedno, jestliže i stojí i se pohybuje, mění 

se patrně obojím směrem - neboť jedině takto by mohlo dělat obojí a když se mění, 

mění se okamžitě (EXAIFNÉS), a když se mění, není patrně v žádném čase a tehdy 
se ani nehýbe, ani nestojí. A: To jistě ne. P: Takto se zajisté má i k ostatním 

změnám; kdykoli přechází z bytí do zániku nebo z nebytí do vznikání, tehdy 
se ocitá uprostřed mezi jakýmisi pohyby a stavy klidu a nelze o něm tehdy říci, ani 

že jest, ani že není, ani že vzniká, ani že zaniká. A: Aspoň se tak podobá. P: Z téhož 

důvodu tedy, i když přechází z jednoho k mnohému a z mnohého k jednomu, není 

ani jedno ani mnohé, ani se nerozlučuje ani neslučuje. A když přechází 

z podobného k nepodobnému a z nepodobného k podobnému, není ani podobné 

ani nepodobné, ani ve stavu připodobňování ani ve stavu znepodobňování; a když 
přechází z malého k velkému a ke stejnému, i naopak, není patrně ani malé 

ani veliké ani stejné, ani ve stavu zvětšování ani ubývání ani vyrovnávání. 
A: Podobá se, že ne. P: Tedy tyto všecky stavy asi snáší jedno, jestliže jest. A: Jak 

by ne?  

 

(164B-D) P: A ještě promluvme o tom, co se musí díti s jinými věcmi, jestliže jedno 

není. A: Ano, promluvme. P: Musí býti patrně jiné; neboť kdyby nebyly ani jiné, 
nemohlo by se mluviti o těch jiných věcech. A: Tak jest. P: Jestliže však se mluví 

o těch jiných věcech, jsou ty jiné věci různé. Či neužíváš slov „jiné" a „různé" pro 

týž vztah? A: Ano, užívám. P: Různým pak nazýváme tuším to, když je něco různé 
od různého, a jiným, když je jiné proti jinému? A: Ano. P: Tedy i k těm jiným 

věcem, mají-li býti jiné, něco náleží, proti čemu budou jiné. A: Nutně. P: A co by 

to tedy bylo? Neboť proti jednomu nebudou jiné, když není. A: To jistě ne. P: Tedy 
jsou jiné mezi sebou; neboť jim zbývá už jen toto, nebo aby byly jiné proti ničemu. 

A: Správně. P: Tu pak jsou mezi sebou jiné vždy po množném počtu; neboť 
jednotlivě tak nemohou být, když jedno není. Ale, jak se podobá, každý jednotlivý 

jejich shluk jest co do množství neomezený, a když někdo uchopí to, co se zdá 

nejmenší, tu se jako ve snu okamžitě (EXAIFNÉS) ukáže, že místo toho, co se zdálo 
jedno, je tu mnohost a místo něčeho nejmenšího něco velmi velikého proti 

částečkám z něho drobeným. A: Zcela správně.  

 

Pro úplnost se pojem EXAIFNÉS vyskytuje v Platónově tvorbě ještě v dalších dialozích, 

a to jednou v Gorgiovi (523E4), v Kratylovi celkem čtyřikrát (391A1; 396B4; 396C7; 396D3). 
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Dále v Ústavě celkem devětkrát, a to v páté knize (453C7; 472A1), v sedmé knize (515C6; 

516A4; 516E5), v osmé knize (553A10), deváté knize (584B7) a desáté knize (615D6; 621B6). 

V Theaitétovi pak dvakrát (162C3; 203E1) a jednou v Politikovi (291B7). V Zákonech 

osmkrát (665B4; 678B9; 712E4; 758D4; 866D7; 867A3; 867B6; 944B2). Potom ještě jednou 

v dialogu Theagés (130C7) a v Sedmém listu (341C7).172 

  

                                                 
172 BAČA, MARTIN. Exaifnés (náhle) v Platonis Opera, s. 244. 
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Seznam zkratek 

 

Parm. – Parmenidés 

Phd. – Faidón  

Phdr. – Faidros 

Symp. – Symposion  

Theaet. – Theaitétos  
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