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Úvod 

 

Cílem bakalářské práce je blížeji určit, co znamená „erotické umění“ (erótiké techné) 

v dialogu Faidros, o kterém se Sókratés zmiňuje na závěr své druhé řeči, tzv. palinódie.1 

Na první pohled by se mohlo zdát, že erótiké techné neznamená nic zvláštního, jelikož 

Sókratés se o ní zmiňuje pouze na jediném místu dialogu a není dále výslovně tematizována. 

Pak bychom ji mohli vykládat asi tak, že Sókratés v řečnickém zápalu zkrátka pouze žádá 

boha Eróta, aby mu uchoval dar lásky, který se mu podobně jako věštcům nebo básníkům 

dostává a díky kterému je schopen patřit na opravdovou krásu a dosahovat nejvyšší 

blaženosti. 

Pokud však nebudeme Platóna podceňovat a budeme předpokládat, že zmínka o 

erótiké techné není náhodná, stává se z ní významný motiv celého dialogu, který dovoluje 

jeho hlubší výklad. Interpretačně nám může být klíčem ke spojení obou části dialogu: první 

věnované lásce a druhé, zdánlivě nesouvisející, věnované především vztahu techné a řeči. 

Zároveň se však erótiké techné jako jakési zvláštní spojení lásky a techné ukazuje něčím, co 

je pro Sókrata nesmírně podstatné, za co je velmi vděčný a o co by nerad přišel. To podtrhují 

například Sókratovy řeči v dialogu Symposion,2 kde o sobě říká, že se nevyzná v ničem jiném 

než ve věcech lásky a jedině o ni usiluje a ji považuje za podstatnou. Konečně se pak ukáže, 

že alespoň v dialogu Faidros je erótiké techné filosofií samotnou. 

Z prvního přiblížení je patrné, že erótiké techné v sobě pojí dvě na první pohled těžko 

slučitelné složky. Spojuje v sobě neracionální strženost lásky, která může být snadno 

zaměněna za šílenství, s techné, která je naopak určitou racionální strukturou založenou na 

vědění a která, pokud je pouze lidská, nezaslouží nic než odsouzení, jak je patrné ze 

Sókratovy druhé řeči. Toto zdánlivě paradoxní spojení otevírá otázku po jejich jednotě, kterou 

se Platón bude snažit ve Faidrovi hlouběji představit. Konečně tato jednota nám pomůže 

zodpovědět otázku po chápání racionality u Platóna, která stojí na počátku a v pozadí této 

práce, racionalita, která, jak je patrné již z tohoto krátkého uvedení, v sobě spojuje racionální 

prvek s prvkem neracionálním. Dokonalá racionalita v sobě spojuje logos a erós, dokonalý 
                                                
1 Phaedr. 257a6-9. České citace pochází výhradně z překladu F. Novotného: Platón, Spisy I-V, Praha 2003. 
2 Symp. 212b5-c1: „Proto tedy pravím, že každý muž má Eróta ctít; také sám ctím lásku, nad jiné jsem jí oddán i 

ostatní k tomu vybízím, a seč jsem, nyní i stále velebím Erótovu moc a statečnost.“ 

Symp. 177d7-e4: „Vždyť bych ho nezamítl ani já, který, mohu říci, v ničem jiném se nevyznám než ve věcech 

lásky, ani snad Agathon a Pausanias a jistě ne Aristofanes, jehož veškerá činnost jest věnována Dionysu a 

Afroditě, ani kdo jiný z těch, které tu vidím.“ 
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rozum je do jisté míry erotický a dokonalá láska je do jisté míry rozumná. Na tomto základě 

je konečně myslitelná rovněž filosofie jakožto láská k moudrosti, která v Platónově podání ve 

Faidrovi v sobě sjednocuje mýtus a dialektiku. 

 Postup této práce je zhruba dvojí, první kapitola (Ambivalence lásky) a druhá kapitola 

(Ambivalence řeči) prochází lineárně dialogem, shrnují a všímají si podstatných momentů, 

které se týkají našeho tématu. Ve svém postupu však opomíjí vůbec samotný úvod dialogu, 

stručně přecházejí důkaz nesmrtelnosti duše a konečně nevěnují ani příliš pozornosti samotné 

modlitbě k Erótovi. Zdálo se nám vhodnější se těmto místům věnovat systematicky 

v následujících kapitolách (Duše a pohyb a Erotické umění), které se jich přímo týkají, více 

problematizují a pracují se sekundární literaturou. Výsledný tvar, který není zcela jednotným 

živočichem, by však neměl zakrývat jednotnost a životnost dialogu samotného. 

V metodickém přístupu k Platónovu textu se nám jako odpovídající jeví přístup Charlese 

Griswolda,3 který pro svou interpretaci předpokládá jednotu dialogu, záměrnost každého jeho 

momentu a snaží se vycházet především z dialogu samotného, tedy neinterpretovat Faidra 

dialogy jinými. Od této metody se lehce odchylujeme zejména srovnáním některých míst 

Faidra s dialogem Symposion. Na některých místech zase dialog přivádíme do blízkosti 

Ústavy a Theaitéta. 

                                                
3 Ch. L. Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, New Haven 1986. 
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I. kapitola: Ambivalence lásky 

 

Láska v Sókratově pojetí se ukazuje být něčím bytostně ambivalentním. Lysiova řeč4 a první 

řeč Sókratova, která byla vynucena Faidrem a posléze jemu připsána se ve svém výkladu 

omezují na lásku, kterou v druhé části dialogu Sókratés nazve levou láskou oproti skutečné 

pravé lásce. Předběžně můžeme zmínit, že levá láska vzniká z nepochopení její pravé povahy 

a je pouhým lidským blouzněním a ne božským darem. Lysiova a první Sókratova řeč však 

nejsou omezené pouze potud, že by se zaměřily jen na popis levé lásky, ke kterému by pak 

stačilo přidat jako komplementární pojetí pravé lásky z palinódie. Obě tyto řeči nejenže 

zaměňují jednu stranu lásky za lásku samotnou, ale díky určité ambivalenci řeči, které se 

budeme věnovat později, představují omezené pojetí samotné duše. Sókratova palinódie, která 

bude vycházet z připomenutí, že Erós je přece bůh, konečně umožní představit hlubší pojetí 

lásky a duše. 

 

A. Levá láska 

 

1. Lysiova řeč 

 

Lysiova řeč se na mnoha příkladech snaží dokázat, že je třeba být po vůli spíše nemilujícímu 

než milujícímu. Odhlédneme-li od jednotlivých příkladů toho, jak milovník konečně 

milovanému mnohem více škodí než prospívá, zatímco nemilující mu prospívají, dostane se 

nám několika důvodů, které budou podstatné pro naše zkoumání. Láska se především ukazuje 

jako nemoc, která je opakem zdravého rozumu. Milovník si pak je vědom této nerozumnosti, 

ale není schopen ji ovládnout. O přátelích se dozvídáme, že sledují největší dobro místo toho, 

aby se starali o pověst. Milovníci ze žárlivosti odvracejí milovaného od všech jeho jiných a 

prospěšných vztahů. Na jedné straně obávají těch, kteří mají jmění, na druhé straně těch, kteří 

je převyšují rozumem. Milovníci, aby se nezprotivili a také proto, že kvůli své žádosti špatně 

usuzují, vychvalují často něco, co není nejlepší. Proto lze daleko spíše čekat, že se staneme 

lepšími lidmi, když se budeme stýkat s přáteli než s milovníky. Láska se v Lysiově řeči jeví 

jako vztah vycházející z touhy po těle, která se vyznačuje nezvládnutou nerozumností, 

                                                
4 Phaedr. 230e6-234c6. Pro účely této práce bude užívat termín Lysiova řeč bez ohledu na jeho skutečné 

autorství či pouze Sókratovu fikci.. 
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vypočítavou zaměřeností jen na vlastní užitek a usilováním o uspokojení krátkodobé 

žádostivosti. 

 Již v této první řeči Platón otevírá témata, která budou nesmírně podstatná pro naše 

téma erotického umění a pojetí racionality. Podíváme-li se na Lysiovu řeč perspektivou 

palinódie a druhé části dialogu, všimneme si, že Lysias zjevně pracuje s omezeným pojetím 

rozumnosti, které spočívá především v sebekontrole5 a protikladnosti vůči touze. V palinódii 

Sókratés naopak představí skutečný rozum jako bytostně erotický, totiž závislý na 

rozpomínání a vedený určitou stržeností. Se složitou strukturou duše a jejím vztahem 

k pravým jsoucnům však Lysiova řeč nepočítá, a proto má rozumění pouze pro lásku, která se 

omezuje na tělesnost a je čímsi nezvladatelným.6 I k tomu tématu se ještě vrátíme až se 

pokusíme představit erotické umění právě jako určitý druh zvládání nejen silné touhy, ale 

právě i ambivalence, která hrozí při nepochopení lásky. 

 

2. Intermezzo 

 

Z čeho pramení Sókratova první řeč? Sókratés se domnívá, že Lysiova řeč není zrovna 

příkladem nejlepší rétoriky, za kterou ji považuje Faidros, kvůli četným opakováním a 

zbytečnému protahování. Nicméně i po stránce obsahu by podle něho bylo možné pronést řeč 

obsažnější a cennější. Sókratés se tušivě odvolává na Sapfó, Anakreonta nebo na spisovatele 

nebásníky a sám má plné srdce jiné řeči, která by nebyla horší. Tuto řeč Sókratés nevymyslel, 

ale skrze sluch do něho vstoupila jako do prázdné nádoby ze zdrojů, na které se nepamatuje, 

neboť on sám si je vědom své nevědomosti (syneidós emautou amathian).7 Faidros ho tedy 

vybízí k soutěži a slibuje zlatou sochu do Delf, pokud Sókratés splní slib pronést řeč lepší a ne 

kratší, a konečně připojuje podmínku, že musí být na napsané Lysiově řeči nezávislá. V těchto 

podmínkách se zračí Faidrův postoj k řečem a jeho chápání rétoriky. Řeč je mu jakýmsi 

prostředkem k soutěži. Aby řeč získal, neváhá ani vyhrožovat násilím, což je motiv, který se 

opakuje na řadě míst dialogu. Zároveň se zde jasně ukazuje, že přednější než obsah je mu 

formální stránka řeči, kdy zatímco Sókratés mluvil o řeči, která nebude horší než Lysiova, 

                                                
5 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 51. 
6 Podle Hackforta, s. 31. spočívá pravda Lysiovy řeči v negativním aspektu, že se nemá být po vůli milovníkovi, 

kterého Lysias vykreslil, neznamená to však automaticky, že se má být po vůli nemilujícímu. Na omezenou 

antropologii se nesoustředí. Srov. R. Hackfort, Plato’s Phaedrus, Cambridge 1932. 
7 Phaedr. 235c5-8. 
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opakuje Faidros jeho slib slovy „lepší a ne kratší řeč“.8 Sókratés je poněkud skromnější. Podle 

něj je nemožné vytvořit řeč, která by byla na Lysiově řeči zcela nezávislá, protože v ní je 

obsaženo něco, co nelze opominout, totiž kárání nerozumnosti a velebení rozumnosti.9 Proto 

by mu měl Faidros odpustit, že neopustí tento námět, jehož nalezení není třeba chválit, ale u 

kterého je třeba chválit uspořádání řeči. Faidros mu následně za námět jeho řeči dá myšlenku, 

že „milující je více nemocen než nemilující“.10 Pokud Sókratés přednese obsažnější a cennější 

řeč, věnuje Faidros Sókrata vytepaného z kovu do Olympie. Stále se tedy pohybujeme v rámci 

soutěžení a dokonce i výhrůžek. Faidros totiž Sókratovi hrozí tím, že už mu nikdy žádnou řeč 

nepřednese ani neoznámí, aby ho tak přiměl k řeči.11 Sókratés zareaguje ironicky, projeví se 

jako muž milovný řečí a v tomto jaksi nezdrženlivý, „jak bych se dovedl zdržovat takové 

pochoutky“.12 Načež si zahalí hlavu, aby svou řeč rychle odbyl a aby se při pohledu na Faidra 

pro stud nemátl,13 což už předem naznačuje určitou a záměrnou podezřelost jeho řeči. Před 

započetím řeči Sókratés ještě vzývá Músy, aby se spolu s ním chopily řeči. Tato zmínka se 

zdá již naznačovat určitý přechod od omezeného pojetí toho, kdo je člověk a kdo jsou 

bohové,14 které nabízela Lysiova řeč.  

 

3. Sókratova první řeč 

 

Ve své řeči Sókratés podpoří řeč Lysiovu, nakolik odsuzuje nezřízenou sexuální vášeň, ale 

nevysloví se o tom, že by se mělo být po vůli spíše nemilujícímu.15 Na začátku své řeči však 

Sókratés Lysiu obviní, když vsadí svou řeč k mladému hochovi do úst neupřímného 

milovníka, který přestože je silně zamilován, snaží se v něm vzbudit zdání, že ho nemiluje, a 

proto je mnohem hodnější jeho přízně než jiní. Sókratova řeč je mnohem strukturovanější než 

řeč Lysiova. Před samotnou odpovědí na otázku stanoví v úvodu své řeči její průběh. Nejprve 

se pokusí nalézt výměr lásky, jaká to je věc, jaký má význam a konečně, zda poskytuje 

prospěch či škodu. Sókratés vyjde z toho, že láska je žádost, avšak i nemilující si žádají 

                                                
8 Phaedr. 235d4. 
9 Phaedr. 235e5.  
10 Phaedr. 236a9. 
11 Phaedr. 236e1. 
12 Phaedr. 236e7. 
13 Phaedr. 237a4. 
14 Hackfort, Plato’s Phaedrus, s. 47. 
15 Kromě stručného odbytí Phaedr. 241e5 a repetice Phaedr. 241b6. Srov. Hackfort, Plato’s Phaedrus, s. 37. 
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krásných věcí, jak se tedy liší milující od nemilujícího? Tato otázka Sókratovi otevře cestu, 

aby se mohl tázat po lidské povaze samotné, ve které nachází dva vládnoucí a vedoucí 

činitele, které duše vždy následuje. Na jedné straně je to vrozená žádost rozkoší, na druhé 

straně získané mínění. Když převládá mínění, vzniká uměřenost. Naopak vláda žádosti, která 

nerozumně táhne duši k rozkoším, se nazývá bujností (hybris). Bujnost má pak mnoho podob 

a spadá pod ni například nestřídmost v jídle nebo v pití. Konečně Sókratés nabídne výměr 

lásky: 

 

„Ta žádost totiž, která bez rozumu ovládne mínění směřující k správnosti, když se obrátí 

k zálibě v kráse a když také je silně posílena od příbuzných sobě žádostí ve směru ke kráse těl 

a zvítězí nad nimi svým vedením, dostala jméno právě od té síly a byla nazvána láskou.“16 

 

Sókratés podal určité pojetí člověka, ve kterém rozlišuje dvě složky, které jím hýbou a které 

jsou vůči sobě opačné. Silný pohyb žádostivosti vede od rozumnosti k bujnosti. Převládá-li 

naopak získané mínění, vládne v duši uměřenost. Zásadní rozpor těchto dvou složek 

Sókratovi nedovoluje uchopit pravou povahu lásky, která v sobě obě tyto složky určitým 

způsobem objímá. V nabídnutém pojetí lásky se ukazuje, že láska jako určitá žádost postrádá 

především určitou míru rozumnosti. Získané mínění se však zdá spíše korespondovat 

s jakýmsi obecným míněním nebo vkusem, který rozlišuje, co je prospěšné a slušné, spíše než 

s pravým věděním.17 

Co se týče prospěšnosti milovníkovi lásky, ukazuje se jako ryze negativní a to hned na 

třech rovinách: na rovině duše, těla a jmění. Milovník, který je sám nemocen a slabý, nechce, 

aby jeho miláček byl silnější nebo se mu vyrovnal. Milovník dělá miláčka podřadnějším, 

nevědomým, bázlivým, nevýmluvným a tupým. Milovník je závistivý a brání miláčkovi 

v jiných prospěšných vztazích. Co však bude pro Sókrata nejvíce hodné zavržení je 

skutetečnost, že milovník miláčkovi brání, aby se stával pravým mužem, brání mu v přístupu 

k moudrosti, k božské filosofii.18 I na tělesné rovině hledá milovník miláčka všelijak 

oslabeného, změkčilého, vyrostlého v hustém stínu, nezkušeného v námahách, zdobícího se 

barvami a ozdobami, neboť je veden příjemným a ne tím, co je dobré. Jmění milovaného 

                                                
16 Phaedr. 238b8-c5. 
17 Griswold v nabídnutém rozlišení spatřuje předobraz dvou koní z palinódie. Viz Griswold, Self-knowledge in 

Plato’s Phaedrus, s. 47. 
18 Phaedr. 239b4. 
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milovníkovi rovněž překáží, nejraději by ho zbavil rodiny, přátel, zlata i jiného majetku. 

Tento vztah není příjemný ani samotnému miláčkovi. Soustavné soužití s milovníkem je mu 

nepříjemné, protože bude spíše toužit po vztahu s rovným. Konečně i vztah k těm, kteří nám 

jsou rovni, se častým stykem přesytí. Odporné je mu také to, jak je milovníkem neustále 

nucen, aby mu byl nablízku. Nepříjemný je mu i věkový rozdíl, milovníkova touha po 

tělesných rozkoších, neustálé střežení a přemrštěné chvály i výtky. Milovník nejenže je 

škodlivý a nepříjemný miláčkovi v době, kdy jej miluje, ale je mu škodlivý i potom, co jeho 

vášeň ustane, kdy lásku a šílení nahradí rozumnost a uměřenost.19 Milovník se zcela promění, 

aniž by si toho miláček všiml, a prchá od milovaného a od nedodržených slibů. 

 Na závěr Sókratés uzavře tezí, že by milovaný „nikdy neměl být po vůli milujícímu a 

nutně nerozumnému, nýbrž mnohem spíše nemilujícímu a majícímu rozum“,20 protože tento 

vztah škodí tomu, co je nejcennější lidem i bohům, totiž výchově duše (tés psychés 

paideusin).21 Na tomto místě se Sókratés poprvé explicitně zmiňuje o duši, aby tak vyzvedl 

chorobnost lásky. Láska se ukazuje jako veliké zlo, které duši brání v jejím růstu. Jak se zdá 

z úvodu dialogu, tento růst bude pro Sókrata podstatně souviset se sebepoznáním a věděním o 

vlastním nevědění. Jestliže Lysias představil lásku jako nemoc, která škodí běžnému životu, 

Sókratova řeč její hrůznost ještě prohloubila, neboť podle něj brání v přístupu k moudrosti a 

k filosofii. Jak se ukáže později, aby Sókratés mohl tento rozpor překonat, bude muset 

představit hlubší pojetí duše a jejího vztahu k božskému. Jedině tak bude schopen sebe a 

Faidra očistit od zaslepenosti a vytvořit z dosavadních protichůdných mínění jednotný celek. 

 

4. Intermezzo 

 

Po skončení Sókratovy řeči Faidros očekává, že bude ještě pokračovat a pronese 

komplementární argumentaci, proč je třeba vyhovovat spíše nemilujícímu. Sókratés se vyjádří 

velmi stručně: „pro které vlastnosti jsme jednoho zhaněli, těch opaky jsou přednostmi u toho 

druhého“.22 Následně se v Sókratovi ozve jeho daimonion, které mu zabrání v rozhodnutí 

vrátit se do města. Sókratés se totiž na jedné straně obával uchvácení od nymf a zároveň se 

domníval, že by neměl nic nového, co by mohl přidat ke své předchozí řeči. Nyní se mu však 

                                                
19 Phaedr. 241a4. 
20 Phaedr. 241b2. 
21 Phaedr. 241c2. 
22 Phaedr, 241e5. 
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zdá zřejmé, že by se měl ospravedlnit, protože jako by se byl něčím provinil proti božstvu. 

Jeho i Faidrem čtená řeč Lysiova byla hrozná, pošetilá a téměř bezbožná,23 protože o Erótovi, 

který je bohem nebo něčím božským, pojednávaly, jako by byl něčím zlým. Kromě toho obě 

řeči vzbuzovaly zdání pravdivosti, avšak zatím v nich nebylo nic rozumného ani pravdivého. 

Sókratés se tedy rozhodne pronést další řeč jakožto očistu již s odhalenou hlavou a odvolat 

řeč, která urážela Eróta. Touto řečí po vzoru Stésichora chce předejít vlastnímu úplnému 

oslepnutí, ke kterému ho předešlé řeči značně přiblížily. 

 

B. Pravá láska 

 

1. Mania 

 

Na počátku palinódie Sókratés opakuje závěr předešlých řečí, který tentokrát považuje za 

nepravdivý: „Má-li někdo milovníka, musí spíše vyhovovati nemilujícímu, a to z toho 

důvodu, že onen šílí, tento však je zdravé mysli.“24 Toto tvrzení problematizuje poukazem na 

to, že šílenost (mania) není jen a pouze něco zlého, což předchozí řeči pokládaly za 

samozřejmý předpoklad. Skrze šílení se nám naopak může dostávat největších dober, pokud 

je dávána od bohů darem. V souvislosti s věštkyněmi mluví Sókratés o věšteckém nadchnutí 

(entheos),25 tedy o určité božské inspirovanosti. Před samotnou palinódií se Sókratés zmínil, 

že je věštec, přestože ne zcela řádný, a že duše je cosi věšteckého.26 Nyní je zřejmé, že tím 

Sókratés nechtěl naznačit pouze to, že je schopen pocítit své provinění a odhadnout možný 

trest za něj, ale zejména to, že duše má určitý vztah k božskému, který se explicitně vyjevuje 

právě v případě věšteckého nadchnutí. Tato božská inspirace je právě opakem zdravého 

rozumu (sofrón), při kterém věštkyně nevykonaly nic pořádného.27 

Sókratés rozlišuje tři druhy božského šílení: věštecké umění, očistné šílení, které skrze 

očistu a zasvěcování dokáže uzdravit rodově nemocné, a básnickou posedlost (katokóché) a 

šílení, které pochází od Mús. V jejich výkladu se objevuje několik důležitých rozlišení, která 

se týkají našeho tématu.28 V prví řadě se zde setkáváme s prvním výskytem slova techné 
                                                
23 Phaedr. 242d5. 
24 Phaedr. 244a3. 
25 Phaedr. 244b3. 
26 Phaedr. 242c4. 
27 Phaedr. 244a8. 
28 Phaedr. 244b7-245a8. 
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v dialogu a to hned ve velmi ambivalentní podobě. Sókratés se vyjádřil o božském daru 

věštecké schopnosti jako o nejkrásnější techné,29 podruhé za techné označuje pouze lidskou 

schopnost básnictví, která se nemůže vyrovnat daru bohů.30 Podobnou ambivalenci, kterou 

v sobě nese básnictví, v sobě skrývá i věštecké umění. Na jedné straně se nachází krásné a 

božské věštecké šílení, kdy skrze věštce promlouvá bůh a toto promlouvání dočasně překryje 

jejich rozumnost.31 Na druhé straně pak nalezneme věštění rozumové, ptakopravectví, které 

čte budoucnost z ptáků a jiných znamení podle svých lidských metod.  

Výklad o třech božských šíleních Sókratés nepronesl proto, aby podal vyčerpávající 

členění božských darů. Po skončení výkladu o básnictví zmíní, že by mohl uvést ještě více 

krásných výkonů šílenosti.32 Jeho záměrem však bylo ukázat, že šílenost od bohů působí 

krásná díla. Tím se mu podařilo do jisté míry překonat rámec předchozích řečí, které ji 

omezovaly na něco nerozumného, a tedy škodlivého. Otázkou však zůstává, jaký je vztah 

mezi božským nadšením a lidskou rozumností a v jakém smyslu je věštecké umění skutečně 

krásným uměním, nemá-li se stát pouhou lidskou metodou? 

 

2. Nesmrtelnost duše 

  

Výkladem o božském nadchnutí Sókratés vyvrátil tezi, že „je při volbě přítele třeba dávati 

přednost rozumnému před vzrušeným (kekinémenou)“. Zastánce této teze by musel dokázat, 

že láska od bohů není posílána k lidskému prospěchu. Naopak Sókratés se pokusí dokázat, že 

šílenost lásky je dávána od bohů k největšímu štěstí (eutychiai téi megistéi). Jeho důkaz je 

však do jisté míry omezen tím, že může přesvědčit pouze moudré (sofois), nikoli však učené 

(deinois). Aby mohl toto dokázat, musí nejprve poznat přirozenost (fysis) božské a lidské 

duše, jejich stavy (pathé) a výkony (erga).33 

Sókratés nejprve předvede důkaz nesmrtelnosti duše. Rozborem tohoto důkazu se 

budeme zabývat až později v souvislosti duše a pohybu. Nyní je důležité, že podstata duše se 

ukázala jako cosi nesmrtelného, tedy něco co se stále pohybuje samo ze sebe a jehož pohyb 

                                                
29 Phaedr. 244c1. 
30 Phaedr. 245a5. 
31 Hackfort, Plato’s Phaedrus, s. 58-59. 
32 Phaedr. 245b1. 
33 Phaedr. 245b1-245c4. 
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nemá počátku ani konce, tedy je nevzniklé. Takováto duše pak zevnitř oživuje a pohybuje 

bezduché (apsychon) tělo. 

 

3. Idea duše 

 

O lidské povaze jsme se v první Sókratově řeči dozvěděli, že má dvě složky: vrozenou žádost 

rozkoší (epithymia hédonón) a získané mínění (epiktétos doxa).34 Duše podle nového 

Sókratova obrazu není zcela jednoduchá, ale podobá se „srostlině okřídleného spřežení a 

vozataje“.35 Všechny její části jsou však od sebe neoddělitelné a duše jako celek je 

nesmrtelná. Vozataj božské duše a její spřežení jsou dobří a dobrého původu, proto také 

božské duše jsou schopny poklidně a podle svého místa stoupat vzhůru k blaženému zření. 

Božský vozataj své koně řídí pobízením a mezi božskými dušemi nevládne závist a žárlivost 

(fthonos). Zároveň podle tradičních výkladů bohové mají těla neoddělitelná od duší, proto 

jsou označováni jako nesmrtelní, protože nesmrtelná jsou i jejich těla. Zdá se, že tento obraz 

Sókratés nepřijímá pro omezené pochopení nesmrtelnosti a snad i pro samotnou představu 

tělesných bohů. V každém případě se však zdá zřejmé, že božské duše jsou mnohem 

jednotnější než lidské. Lidské duše (případně i duše zvířecí jakožto padlé duše lidské) naopak 

netvoří nerozdělitelnou jednotu s tělem a nejsou ani vnitřně jednotné. Podoba nebožské duše 

je oproti božské smíšená (memeiktai),36 což by mohlo naznačovat, že jeden z koní je dobrý a 

jeden špatný. Z pozdějších zmínek o pohybu nebožské duše je zřejmé, že nedokonalí jsou oba 

koně,37 duše je jimi znepokojována a oni si počínají násilně. Patrné je ovšem i to, že 

nedokonalý je i samotný vozataj,38 který nezvládá řízení svých koní. Vozataj tohoto spřežení 

své dva koně nepobízí, ale krotí. Jeden z těchto koní je mu více po vůli, druhý naopak vyvíjí 

vlastní pohyb, nicméně nikdo z této trojice nevyniká vyhraněnou dokonalostí. Je-li duše 

samopohybem, zdá se, že tento její pohyb je konstituován napětím mezi různými složkami 

duše. Kvůli přimíšené špatnosti v duši je tedy vozatajovo řízení „nutně nesnadné a trapné“.39 

Podstatnou součástí spřežení duše jsou perutě, které jsou (snad) tělesné a které mají 

nejblíže k tomu, co Platón nazývá „jsoucností jsoucím způsobem jsoucím“, má „nejvíce 
                                                
34 Phaedr. 237d6. 
35 Phaedr. 246a6. 
36 Phaedr. 246a8. 
37 Phaedr. 247e7. 
38 Phaedr. 248b2. 
39 Phaedr. 246b1. 
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společenství s tím, co je božské; božské je krásné, moudré, dobré a má všechny takové 

vlastnosti“. Zmínka o tělesnosti perutí by snad mohla naznačovat, že jsou to nakonec ony, 

které zajišťují jednotu duše a i její jednotu s tělem a především upomínají na jejich význam 

pro vtělené duše.40 Perutě pak mají tu zásadní schopnost, že k ní duši vynášejí a zároveň 

přibližováním a patřením na tuto krásu nabírají na síle. Naopak vlivem toho, co je zlé a 

ošklivé, opeření hyne.41 Pohyb duše tedy tvoří na jedné straně tíhnutí perutí směrem vzhůru, 

na druhé straně tíhnutí zpupného koně k tělesnosti a k rozkoším. Ovládnout a rozhodnout se 

pro jeden z pohybů je úkolem vozataje.  

Božské duše žijí tak, že jezdí svými vozy po stezkách uvnitř nebes. Jako první jede 

Zeus a za ním v jedenácti oddílech jedou bohové a daimóni. Na těchto cestách konají své dílo, 

o Diovi se dozvídáme, že všechno pořádá a o všechno pečuje.42 Za bohy může následovat, 

kdo chce, neboť mezi bohy nemá závist žádné místo, smrtelné duše se tak mohou účastnit 

jejich jízdy nebem, kde je mnoho vzácných podívaných. Tím však jejich cesty nekončí, občas 

jedou k hostině a kvasu. V takovém případě vyjedou svými vozy k vrcholu nebeské klenby a 

stanou na hřbetu světa. Zatímco vozy nesmrtelných postupují touto cestou velmi hladce, 

ostatní jedou těžce a musí velmi zápasit, protože špatný kůň táhne vůz dolů zpět k zemi. 

Božské duše se na hřbetu světa zastaví a spolu s jeho otáčením konají další okružní jízdu a 

dívají se na věci vně nebes. O těchto místech se Sókratés odváží říct pouze, že prostor vně 

světa zaujímá „bezbarvá, beztvará a nehmatatelná jsoucnost vskutku jsoucí, viditelná jedině 

řidiči duše rozumu, k níž se vztahuje pojem pravdivého vědění“.43 Prostor vně světa zaujímá 

tedy skutečné bytí, které není přístupné smyslům a které zakládá pravdivost vědění. Protože 

se duše živí rozumem a čistým věděním, raduje se z vidění pravdivých věcí na těchto cestách, 

neboť zde může vidět spravedlnost, rozumnost i vědění, které není spojené s děním a nemění 

se s různými jsoucny, ale je věděním toho, co skutečně je. Když pak spatří i ostatní skutečná 

jsoucna, dokončí bohové okruh a stanou na tomtéž místě, kterým sem vstoupili, vrátí se zpět 

do nitra světa a přijedou domů, kde nasytí koně ambrosií a nektarem. V domě bohů stále 

setrvává pouze Hestia. Nebožské duše, pokud nejlépe následovaly svého boha a 

připodobňovaly se mu (theói epomené kai heikasmené), následují ho i na jeho cestě vně světa. 

Protože však neovládají zcela svůj vůz, zřejmě nemohou vyjet na hřbet světa, ale pouze z 

                                                
40 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 97. 
41 Phaedr. 246d6-246e4. 
42 Phaedr. 246e4. 
43 Phaedr. 247c6. 
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něho vystrčit hlavu. Zmítané a znepokojované koňmi jen stěží uvidí pravá jsoucna. Jindy je 

jejich cesta zase velmi křivolaká, občas se jim podaří vystrčit hlavu, občas ji zase zastrčí, a tak 

spatří jen některá z nich. Z tohoto popisu se zdá, že nebožská duše i v době svého 

nejsilnějšího opeření není schopna kontemplovat skutečná jsoucna celá a v klidu, neboť je 

stále znepokojována vnitřními rozpory. Zdá se, že mezi ní a bohy se tyčí nepřekonatelná 

hranice.44 Ty duše, které nejsou dost dokonalé, aby mohly spatřit podívanou vně světa, 

následují svého boha a konají stejnou okružní jízdu uvnitř světa. Během této jízdy do sebe 

vrážejí a soupeří, jak se snaží dostat jedna před druhou. Vzniká tak nesmírný hluk, mnohé se 

kvůli špatným vozatajům zraňují, ztrácejí peří a s ním i schopnost lásky, a když vynaložily 

velkou námahu vracejí se, aniž by spatřily skutečná jsoucna a živí se pouhým míněním. 

Konečně všechny duše touží po pravdě, protože tou se živí nejlepší složka duše a díky 

ní rostou perutě. Za nejlepší složku duše lze snad považovat rozum, který konečně pohyb celé 

duše řídí. Na jedné straně ovládá horizontální pohyb koní, na druhé straně pečuje o vztah 

k pravdě, aby tak sytil perutě, a tak udržoval a prohluboval vztah k pravdě. Sókratův obraz 

duše nám tedy poskytuje možnost překonat rozpor mezi rozumností a láskou předchozích řečí, 

a ukazuje tak jejich hlubokou provázanost. Rozum bez lásky, tedy pokud nedokáže 

vyhlédnout ze světa, nemůže mít pravé vědění, ale pouhé mínění. Zároveň láska bez rozumu 

zřejmě také nebude dostačující, protože je to právě rozum, který patří na skutečná jsoucna, a 

tento pohled dále posiluje perutě. Jak je patrné z první řeči, láska bez rozumu tíhne ppouze 

k tělesnosti. Nynější Sókratovo pojetí lásky a duše však zatím nevysvětluje, jak bylo možné 

pronést o lásce tak hanebné řeči. Jak uvidíme dále, nebezpečnost lásky vyvstane až při pádu 

duše do těla.  

 

4. Vtělená duše 

 

O duši se dozvídáme, že pečuje o bezduché a „obchází po veškerém světě, hned v té, hned 

v jiné podobě“.45 Duše se liší svou dokonalostí, která je přímo úměrná míře jejich opeření. 

Dokonalé a okřídlené duše se vznášejí ve výšinách a pobývají v celém vesmíru, zatímco ty, 

které vlivem nedokonalosti ztratily svá křídla, padají dolů, kde se zachytí něčeho pevného, a 

tak se usadí v těle. Tak se z nesmrtelné duše, stal smrtelný celek nesmrtelné duše a smrtelného 

                                                
44 Proti tomu Hackfort se domnívá, že přirozenost duše je božská. Viz Hackfort, Plato’s Phaedrus, s. 62. 
45 Phaedr. 246b6. 
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těla. Smrtelná bytost je tedy charakterizována nedokonalostí, ztrátou perutí a společenstvím 

s tělem, které smrt opět rozděluje. 

Nad cestami a životem duší vládne zákon nutnosti. Každá duše, která spatří něco 

z pravdivých věcí, je prosta obtíží až do dalšího okruhu. Pokud se jí to daří i v dalších 

okruzích, je prosta obtíží stále. Pokud se jí však nepodaří spatřit pravdu a navíc se naplní 

zapomenutím (léthés) a špatností, ztratí své perutě a padne na zem, kde podle zákona při 

prvním zrození není vsazena do zvířete, ale podle míry svého vidění jsou ty nejlepší „vsazeny 

do zárodku budoucího filosofa, milovníka moudrosti, nebo milovníka krásy, nebo některého 

služebníka Mús a Eróta“.46 Druhé duše se zrodí jako zákonný král, válečník nebo vladař, třetí 

jako politik, hospodář nebo peněžník a čtvrtá jako gymnastik nebo lékař. Zajímavé vzhledem 

k předchozím výkladům je, že duše, které jsou v pořadí páté získají život věštecký nebo 

zasvěcovatelský, a ty, které jsou šesté, život básnický nebo jiný život, který se věnuje 

napodobování. Zdá se, že Sókratés zde nemá před očima věštecké a básnické nadání od bohů, 

ale ono rozumné věštění ze znamení a letu ptáků a rozumné básnictví, které postrádá 

inspiraci. Skutečný básník, jakožto služebník Mús, se zřejmě rodí z těch nejušlechtilejších 

duší. Sedmé duše se rodí jako řemeslník nebo rolník. Další v pořadí jako sofista a demagog. 

Konečně deváté a nejhorší duše se zrodí jako tyrani. Podle toho, zda duše prožily svůj život 

spravedlivě či naopak, získávají lepší nebo horší úděl. Po smrti jsou duše postaveny před 

soud, jedny pak odpykávají tresty v podzemních káznicích a jiné tráví život kdesi v nebi, kde 

žijí způsobem, který je hodný jejich předchozího života. Celý cyklus života v zemitém těle a 

následné tresty nebo odměny trvají tisíc let, po uplynutí této doby losují a vybírají svá další 

zrození, tak se duše dostává i do zvířete. Do stavu, ze kterého duše přišla, tedy stavu před 

zrozením do zemitého těla, se nemůže vrátit deset tisíc let, protože dříve nezíská své ztracené 

perutě. Neúprosnému zákonu se může vymknout pouze duše filosofova, která nezáludně 

filosoficky milovala (hé tou filosofésantos adolós hé paiderastésantos meta filosofias) a která, 

pokud si třikrát po sobě zvolila právě filosofický život, po třech tisících let odchází. 

Filosofie je tedy pro duši největším dobrem, protože ji vysvobozuje od jejího vtělení a 

dovoluje jí volný pohyb a patření na pravdu. Zapomenutí a špatnost filosofování a růstu 

opeření brání. Proto bude pro duši klíčové její rozpomínání na to, co spatřila, když ještě 

nebyla omezena tělesností. 

 

                                                
46 Phaedr. 248d2. 
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5. Rozpomínání 

 

Konstitutivním rysem duše je rozumové myšlení, které je možné díky někdejším viděním vně 

světa a kvůli kterému Sókratés trvá na tom, že aby se mohl ze zvířete v dalším životě zrodit 

člověk, musí tomuto zrození předcházet zrození opačné, kdy se člověk zrodí jako zvíře. Tím 

je totiž zajištěna „kontinuita“ rozumového myšlení. Poznání pravdy a jeho míra má zásadní 

vliv na další osudy duše. Člověk poznává podle pojmového druhu (eidos), který vzniká 

sbíráním mnoha vjemů a jejich uvedením skrze rozumové myšlení v jednotu. Přičemž tato 

jednota je možná jedině díky rozpomínání (anamnesis) na ona skutečná jsoucna, která duše 

kdysi spatřila a která jsou neproměnlivá. Zároveň se však duše jen velmi těžko rozpomíná 

podle zdejších věcí na pravá jsoucna.47 Jak tomu máme rozumět? Eidos si rozum nemůže 

zcela vytvořit, ale mohl ho kdysi spatřit a nyní se na něj může rozpomínat. Jednotlivé vjemy 

jsou napodobeninami pravé skutečnosti. Eidos tedy nezakládá pouhou možnost obecných 

pojmů a možnost řeči, ale zakládá bytí jsoucen. Potom bychom se mohli domnívat, že 

pojmový druh v paměti předchází jednotlivým rozmanitým vjemům a díky jejich bytí po 

způsobu obrazu dochází ke spojení této rozmanitosti v jednotu. Jelikož však někdejší vidění 

samotné nebylo dokonalé a je dále zatemněno pamětí, je pojmový druh velmi nevýrazný a je 

třeba určité komparace obrazů s rozpomínkou, aby tak vznikla alespoň určitá jednota. 

Proto je pro dobrý život duše zásadně významná paměť a zacházení se vzpomínkami. 

Filosof se proto snaží být svou pamětí stále co nejblíže kdysi viděným skutečným jsoucnům, a 

tak je schopen nejlépe poznávat podle pojmových druhů a být blízko pravdy. Jelikož lidská 

duše se vztahuje k pravdě nepřímo skrze filosofii, skrze rozpomínání a lásku, je zřejmé, že 

bohové nejsou filosofové,48 protože se nepotřebují rozpomínat a protože moudří již jsou. 

Postrádají však bohové i lásku? Pokud ztotožníme lásku se schopností rozpomínky, nedávala 

by v případě bohů taková láska smysl. Vyjdeme-li však z toho, že láska jsou perutě, 

nemůžeme je božským duším upřít, náleží totiž všem duším. Rozdíl mezi božskou a 

nebožskou láskou by pak byl rozdílem mezi aktualitou a potencí lásky. Zatímco bůh nemůže 

přestat být bohem, nebožské duše mohou upadnout v tělesnost. 

 

5. Erotická šílenost 

 

                                                
47 Phaedr. 249e4. 
48 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 97. 
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Dokonalý muž, který se věnuje filosofii, je cele u pravých jsoucen a stýká se s tím, co je 

božské, a je plný boha (enthousiazón), je od jiných kárán za svou pomatenost.49 Touto 

zmínkou o pomatenosti se Sókratés dostal k výkladu o čtvrté šílenosti, kdy „někdo, vida 

pozemskou krásu a vzpomínaje si na tu pravdivou, nabývá perutí a při tom opeřování se snaží 

vzlétnouti, ale nemůže, a tu jako pták hledí vzhůru a o věci dole se nestará, a proto je 

obviňován, že si vede šíleně“.50 Z tohoto výkladu je nyní zřejmé, že se jedná o rozpomínku 

skrze tělesnou krásu. Čtvrté z božských vytržení (enthousiaseón) je ze všech nejlepší pro 

toho, kdo je jím uchvácen, i pro toho, kdo v něm má podíl. Toto vytržení spočívá v tom, že se 

duše na základě toho, co vidí v tělesném světě, rozpomene na to, co kdysi viděla. Jak jsme si 

již všimli, možnost rozpomínky je velmi omezená, protože pak napodobeniny rozumnosti, 

spravedlnosti a dalších skutečně jsoucích věcí nevydávají záři, dostávají se k nim skutečně 

stěží jen nemnozí. Oproti tomu krása, která tehdy mocně zářila, září i ve zdejších 

napodobeninách a je přístupná vidění. Zdá se tedy, že kromě erotické šílenosti, která je 

rozpomínkou skrze napodobeniny krásy na krásu skutečnou, existují ještě další druhy 

šílenosti, které se rozpomínají skrze napodobeniny spravedlnosti, rozumnosti a další na jejich 

skutečné rody. Avšak tyto nechává Sókratés nyní stranou. Přitom je však zřejmé, že například 

poznání spravedlnost hraje pro filosofa ústřední roli. 

Kráse se tedy dostalo „údělu, že je nejpatrnější a nejmilostnější“.51 O průběhu zření 

krásy ze hřbetu světa se dále dozvídáme, že duše zažily blažená vidění a zároveň byly 

„zasvěcovány zasvěcováním, které sluší nazvati ze všech nejblaženějším“.52 V průvodech 

následovaly každá svého boha a duše filosofů pak následovaly Dia. Během otáčení světa 

slavily svou celistvost a oproštění od utrpení: „Celistvá, jednoduchá, neochvějná a šťastná 

byla i ta zjevení, v která jsme byli uváděni a na která jsme se dívali v čisté záři, jsouce čisti a 

nepoznamenáni tím, co s sebou nyní nosíme a co jmenujeme tělem, jsouce k němu připoutáni 

na způsob škeble.“53 Vidění krásy tedy duši naplňuje tušivou vzpomínkou na někdejší vlastní 

celistvost a blaženost, díky které v ní opět začínají pučet perutě a ona se začíná sjednocovat. 

 

                                                
49 Phaedr. 249c6. 
50 Phaedr. 249d3. 
51 Phaedr. 250d7. 
52 Phaedr. 250b5. 
53 Phaedr. 250c4. 
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6. Ambivalence lásky 

 

Tělesná krása však oproti kráse samé skrývá zásadní nebezpečí. Láska v sobě totiž skrývá 

určitou ambivalenci, kvůli které ji lze na jedné straně pokládat za cosi pro duši zlé a díky 

které ji na druhé straně je možné rozumět jako největšímu dobru. Tato ambivalence se skrývá 

v charakteru smyslového světa, který je pouhou napodobeninou skutečnosti. Zatímco levá 

láska se zdržuje pouze u obrazu krásy, pravá láska se skrze tento obraz dotýká krásy samé. 

Kdo není nově zasvěcen nebo je pln špatnosti, při pohledu na tělesnou krásu „nespěje rychle 

odsud tam ke kráse samé“, ale probouzí se v něm pouze nezřízená bujnost (hybris), touží se 

pářit a plodit děti.54 Naopak ten, kdo byl nedávno zasvěcen a kdysi mnoho spatřil z krásy 

samé, při pohledu na tělesnou krásu „nejprve se zachvěje a obejde ho cosi z tehdejších hrůz, 

potom dívaje se na ten zjev uctívá jej jako boha, a kdyby se nebál zdání přílišné šílenosti, 

obětoval by svému miláčku jako soše a bohu.“55 Při úctyhodném a hrůzném pohledu na krásu, 

která jako výron (částečky krásy) do něho vstupuje, začne se proměna (metabolé). Perutě se 

zavlažují a zahřívají, a tak se otevírají obaly kolem puků, které byly dříve uzavřené, a pera 

začnou rašit po celé duši.56 Toto duševní rašení působí mnoho svědění a píchání. Když se 

duše posléze vzdálí od krásného zjevu, puky opět začnou zarůstat a ona nově cítí bolest, jak se 

pera snaží vyrazit, zároveň však cítí radost ze vzpomínky na spatřenou krásu: „Ze směsi obou 

těch pocitů je poplašena podivností toho stavu a nevědouc si rady zuří a šíleností jata ani 

nemůže v noci spát ani ve dne vydržet na jednom místě, nýbrž běhá s touhou tam, kde myslí, 

že uvidí toho, kdo má tu krásu.“57 Když zase spatří milovanou krásu, puky se uvolní a ona si 

oddechne a cítí radost z rozkoše. Po ničem pak jiném netouží než patřit na tuto krásu, a proto 

mnohé ostatní zanedbává. 

 V dalším výkladu se láska ukazuje jako jakési břímě,58 které následovníci Dia, 

filosofové, jsou schopni lépe snášet než například následovníci Areovi, kteří v milostné touze 

jsou kvůli malé křivdě připraveni hned vraždit. Každý během svého prvního života v těle 

napodobuje (mimoumenos) a ctí boha, kterého následoval, a tak jako on se i chová k ostatním: 

„Svou lásku si vybírá každý podle své povahy, a jako by to byl pro něho bůh, vytváří si jej a 

                                                
54 Phaedr. 250e1. 
55 Phaedr. 251a2. 
56 Phaedr. 251a8. 
57 Phaedr. 251d7. 
58 Phaedr. 252c5. 
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zdobí sochu, aby jej uctíval a posvátnými úkony oslavoval.“59 Filosofové hledají milovaného, 

který by měl jasnou (dios) duši se sklony k lásce k moudrosti a vůdcovství. Když takovou 

duše naleznou, pečují o ni, aby takovou skutečně byla. Sami se snaží ještě více napodobovat 

svého boha, a tak hledají v sobě jeho přirozenou povahu, přibližují se mu ve vzpomínání a ve 

vytržení přejímají jeho zvyky a činnosti, nakolik je člověku možné mít podíl na bohu. Za 

příčinu své proměny považují milovaného, milují ho ještě více a vše, co sami získali od boha, 

vlévají do něj, a tak ho připodobňují (mimoumenoi) svému bohu: „pokoušejí [se] co nejvíce 

ho přivésti k úplné podobnosti sami se sebou a s tím bohem, kterého uctívají“.60 Miláčkovi se 

tedy od milovníka dostává největších dober. Milovník ho zasvěcuje, pečuje o jeho duši a 

miláček poznává, „že míra přátelství, které mu prokazují všichni jiní přátelé a příbuzní 

dohromady, není nic proti tomu příteli ovládnutému bohem“.61 Vedle rozpomínky na 

skutečnou krásu se ve vztahu dvou duší objevuje i rozpomínka na boha, který je oběma 

společný. Tato rozpomínka se uskutečňuje na jedné straně na základě povahy milovníka, 

který je bohu alespoň potenciálně podobný, na druhé straně pak podle podoby milovaného, 

která rovněž zrcadlí podobu boha. 

 Trvá-li jejich vztah, je milovník vrchovatě naplněn částečkami krásy, které z něj 

přetékají očima do duše milovaného. Ta se začne opeřovat a probouzí se v ní láska: „A tu 

miluje, ale je v nejistotě, koho; a ani neví, co se s ním stalo, a nedovede to říci, nýbrž jako by 

si byl od jiného nakazil oči, nedovede pověděti příčinu a ani nepozoruje, že se jako v zrcadle 

vidí v milujícím.“62 Takto se v milovaném plodí Anterós, odraz Eróta, kterému on však říká 

přátelství a ne láska. Pokud v obou zvítězí lepší složky, podrobí si špatnost a vedou 

filosofický život, tráví život blaženě a ve svornosti a po smrti nabudou perutí a lehkosti. Tak 

zvítězili v jednom ze tří tisíciletých cyklů, „nad které nemůže člověku poskytnout většího 

dobra ani lidská rozumnost, ani božská šílenost“.63 Ti, kteří povedou hrubší život a občas 

povolí uzdu špatným koním, ale budou usilovat o čest, prožijí život ve vzájemném přátelství a 

na konci života pak vycházejí z těla bez perutí, ale s náběhem k opeřování, odnášejí si tedy i 

oni odměnu a za lásku se jim jednou dostane perutí. 

                                                
59 Phaedr. 252d6. 
60 Phaedr. 253b5. 
61 Phaedr. 255b3. 
62 Phaedr. 255d2. 
63 Phaedr. 256b4. 
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 Ambivalence lásky je hluboce zakořeněná se struktuře duše samé. Jak se duše zachová 

při pohledu na tělesnou krásu, se odvíjí od charakteru oněch dvou koní. Lepší kůň 

s uměřeností a studem miluje čest a je ovládán pobídkou a slovem, špatný kůň však je 

přítelem zpupnosti a vychloubání a poslouchá jedině a ještě stěží bodců a biče.64 Tyto své 

zájmy sledují i v okamžiku, kdy vozataj spatří krásu a celá duše se naplní touhou, lepší kůň 

poslouchá vozataje a přemáhám studem je zdrženlivý, špatný kůň se naopak žene k miláčkovi 

a nutí k milostné rozkoši. Když pak vozataj spatří svého miláčka, rozpomene se na skutečnou 

krásu, v úžasu a úleku strhne otěže a donutí koně usednout na zem. Pokud toto špatný kůň 

častokrát zažije, zkrotne, nechá se řídit rozumností a příště hyne strachem před miláčkem. 

Duše milovníka pak chodí za miláčkem ve strachu a studu. Pokud však zlo nemá žádných 

mezí, je vozataj vláčen špatným koněm k tělesné rozkoši. To vše se však děje právě na rovině 

duše, která teprve pohybuje tělem. 

 V palinódii Sókratés představil hlubší pojetí duše, které dovoluje a dokonce vyžaduje 

určitý vztah mezi láskou a rozumností. Láska je totiž jakási neracionální schopnost 

rozpomínat se na skutečná jsoucna, která jakožto perutě vynáší duši směrem k pravdě. 

Rozumnost bez lásky získává pouhá mínění a ne vědění. Zároveň však rozumnost jakožto 

dobrý vozataj musí dokázat zvládnout ambivalenci skrytou v lásce a rozporuplnost duše 

samotné, jinak je totiž zásadně ohrožena omezenou tělesnou perspektivou, která jí nedovoluje 

se přibližovat k pravdě. Lásce je tedy třeba dobře rozumět, aby mohla duši přivádět ke 

skutečné blaženosti. Z pronesených řečí je zároveň patrné, že rozumět lásce vůbec není 

jednoduché a že se toto rozumění může nechat snadno zmást. Lysiova a první Sókratova řeč 

totiž velmi snadno předvedly lásku jako nemoc, když omezily perspektivu svého rozumění 

pouze na tělesnost a opomenuly ve svém výkladu duši. Teprve idea duše a zároveň 

kosmologie předvedená v palinódii dovoluje pochopit pravou povahu lásky, která již nebrání 

výchově a filosofii, ale naopak je výsostnou cestou filosofie k sebepoznání a sebesjednocení. 

Pro naše zkoumání bude nyní podstatné blíže uchopit umění, kterým je možné zvládnout 

lásku tak, aby k tomuto cíli skutečně směřovala, a zároveň předvést již naznačenou 

ambivalenci řeči, a tedy samotného myšlení. 

                                                
64 Phaedr. 253c7. 
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II. kapitola: Ambivalence techné 

 

V našem zkoumání si nejprve všimneme některých motivů v Sókratově modlitbě k Erótovi, 

následně budeme zkoumat vztah mezi řečí a techné, zmíníme se o náležitostech rétorické 

techné a konečně se zastavíme u vztahu řeči a nesmrtelnosti. 

 

A. Sókratova modlitba 

 

Sókratova modlitba k Erótovi65 vytváří spojovací prvek mezi první částí dialogu, která se 

věnuje lásce, a druhou částí, která se zabývá řečí. Sókratés se v ní obrací k Erótovi a prosí ho, 

aby přijal jeho palinódii, ke které ho vybídlo jeho daimonion, jako dar i pokutu. Nejenže 

palinódie uchránila Sókrata před oslepnutím, ale rovněž představila nesmírnou cennost zraku 

pro blažený život. Božský dar lásky se v ní ukázal jako velmi vzácný, protože náležitě 

pochopená láska umožňuje filosofovi se rozpomínat. Zároveň Sókratés zpětně tuto řeč 

označuje jako do jisté míry omezenou a obraznou. Kvůli Faidrovi musela být totiž pronesena 

zvláště básnicky. Zdá se, že Sókratés by svou řeč mohl pronést také jinak a že ji přizpůsobil 

Faidrovu sluchu, sám od ní nabírá lehký odstup. Proto bychom jeho řeč o podobě duše neměli 

brát zcela doslova. Touto určitou distancí k pronesené řeči Sókratés otevírá téma rétoriky a 

jejího významu pro obsah řeči. Prozatím se zdá, že básnickost palinódie je spíše na její újmu, 

protože sice Faidra uchvátila, ale stále ho svádí spíše k obdivu její krásy než  pravdivosti.66 

Proto se také Sókratés modlí za Faidra a Lysiu, aby se obrátili k filosofii a aby Faidros nebyl 

rozdvojen (mezi rozkoš a pravdu, mezi Lysiu a Sókrata), ale v oddanosti filosofickým řečem 

se přibližoval Erótovi. Konečně se Sókratés modlí také za sebe samého, aby mu bůh v hněvu 

neodebral ani nekazil jeho erotické umění, které mu daroval, a aby byl u těch, kteří jsou 

krásní, ještě více vážen než nyní, čemuž bychom mohli rozumět tak, že Sókratovi jde o plnění 

povolání, o možnost přivádět k pravdě další duše, jak ji známe z Theaitéta. Zároveň, jak je 

patrné ze závěru palinódie, vztah ke krásným duším povznáší duši a připodobňuje ji bohu. 

 Do své modlitby tedy Sókratés shrnuje to, co mu připadá podstatné a co se snaží 

v tomto dialogu projasnit. Na začátku dialogu se představil jako někdo, kdo usiluje o odpověď 

na delfskou výzvu poznej sám sebe,67 pro jejíž náročnost se mu zdá nepřiměřené zkoumat cizí 
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věci. Jak se ukázalo v palinódii, poznání pravé povahy duše se děje díky lásce, která duši 

upomíná na její a nyní pozapomenutou slávu, která je však do jisté stále přítomná. Zároveň se 

ukázalo, že láska je čímsi velmi těžko uchopitelným, co nás snadno svádí k jejímu 

nepochopení a odsouzení, jak ukázal na své první řeči Sókratés. Konečně tedy pro 

uskutečnění poznání duše bude nějakým způsobem nezbytná i řeč, skrze níž bude rozum 

schopen ovládnout své koně tváří v tvář tělesné kráse. 

Erotické umění, které se ukáže filosofií samou, by tedy mělo nabídnout určité 

překonání ambivalence lásky. Jak tedy erotické umění dokáže překonat nebezpečí skryté 

v lásce a jaké umění může být lásce adekvátní, to jsou otázky, které budeme sledovat 

v následujícím textu. Z první části dialogu je však patrné, že pokud budeme erotické umění 

chápat opravdu jako umění, které dokáže tuto ambivalenci zvládnout, bude pro toto umění 

podstatné umět rozlišovat mezi konkrétní krásou tělesnou a krásou samotnou. Erotické umění 

by tedy mělo umět rozlišovat mezi krásou jednotlivou, nahodilou a krásou obecnou. Krásou 

smyslové rozmanitosti by mělo být schopné prohlédnout k jejímu zdroji, který ji zakládá. 

Dále by pak mělo erotické umění být schopno toto jevení skutečné krásy skrze jednotlivé 

zrcadlením, tedy vlastním připodobňováním kráse samotné a ve společenství s druhou duší, 

dále prohlubovat. Konečně však pojem lásky není něčím, co se kryje přesně s tím, o co 

Sókratovi jde, tedy rozpomínkou. Láska oproti rozpomínce samotné v sobě nese rovněž 

rozměr vztahu k druhé duši. Důležitým tématem, kterého bude třeba si všimnout, je právě 

vztah duše k druhé duši skrze řeč. 

 

B. Techné a řeč 

 

Motivy, které odkazovaly k tématu řeči, jsou explicitně vysloveny Faidrem, který nadále 

chápe řeč jako předmět soutěže a strachuje se o to, aby se mu Lysias nestal vedle Sókratovy 

krásné řeči všedním. Faidrovi jde totiž o určitou rafinovanou slast z řečí, které nepředchází 

nedostatek a kterou lze stupňovat. Pokud však Sókratés podal příliš dobrou řeč, než aby vedle 

ní mohl Lysias obstát, Faidros by tuto slast již nemohl dále potencovat. Vedle toho Faidros 

připojuje zmínku o nedávném útoku jakéhosi politika, který nazýval Lysiu logografem, 

spisovatelem řečí. Za ní se skrývá jeho problematický vlastnický vztah k řeči – řeči si 

zapisuje, učí se je zpaměti a svádí na ně ostatní, zároveň se však nemůže ubránit nejasné 

obavě o psanou řeč. 

 Téma psané řeči, které Faidros přednesl jen tak mimoděk, poslouží Sókratovi k tomu, 

aby blíže určil, v čem spočívá krása řeči vůbec. Faidros se totiž domnívá, že nařčení z 



 25 

logografie je ze své podstaty čímsi hanlivým a že nejváženější občané se zdržují od spisování 

řečí právě ze ctižádosti, studu a obavy z budoucího mínění, že by snad dokonce mohli být 

zváni sofisty.68 Naproti tomu Sókratés představuje domýšlivé politiky právě jako hluboce 

toužící po spisování řečí a zanechávání spisů, přičemž tato jejich touha nemá daleko 

k bohorovnosti,69 proto se konečně domnívá, že označil-li někdo takový Lysiu za logografa, 

jistě ho nehaněl za to, že je spisovatelem,70 ale za něco jiného. Zřejmě spíše za to, že píše řeči 

pro druhé na soudech a sám je nepronáší.71 Toto téma však můžeme nechat stranou, Sókratés 

nařčení z logografie uchopí šířeji, totiž jako zapisování veškerých řečí. Ale ani u tohoto 

širšího významu logografie nezůstane a bude se ptát po kráse samotné řeči: „Ale to už je, 

myslím, ošklivé, mluviti a psáti ne krásně, nýbrž ošklivě a špatně.“72 

Logografie je prozatím umístěna do stejné skupiny jako mluvená řeč. Rozlišeny budou 

až v závěru dialogu. V této perspektivě na psané řeči samotné nic ošklivého není, pokud však 

není ošklivě napsána. Podobně není nic ošklivého na mluvené řeči, dokud není ošklivě 

promluvena. V čem se zakládá ošklivost či krása řeči? Krásu či ošklivost bude Sókratés 

sledovat na rovině obsahu a formy řeči. V pozadí této otázky se však rovněž otevírá podstatné 

téma ošklivosti a krásy duše, která řeči tvoří a skrze ně rozumí sobě samotné a svému místu 

v celku. Toto její rozumění však zpětně podmiňuje její krásu či ošklivost, jak je patrné právě 

na lásce. Pokud duše špatně porozumí lásce, stává se sama ještě ošklivější. 

 

1. Je rétorika techné? 

 

Podle Sókrata se krása řeči v první řadě zakládá na myšlení (dianoia) mluvčího, který zná 

„pravdu o těch věcech, o kterých hodlá mluvit“.73 Krása řeči tedy úzce souvisí s krásou duše, 

neboť ta podle palinódie uzřela něco z toho, co je a je i nyní schopna se k tomu do určité míry 

vztahovat. Proti tomu staví Faidros názor, že řečník nemusí nutně mít znalost toho, co je 

skutečně spravedlivé, že však musí mít znalost toho, co se spravedlivým zdá většině. 

Řečníkovi tedy jde o zdání a přesvědčování (peithein) spíše než o pravdu.74 Sókratés jeho 

                                                
68 Phaedr. 257d4. 
69 Phaedr. 258b10.  
70 Phaedr. 257c9.  
71L. Brisson, Platon, Phèdre, Paris 1989, s. 56-59. 
72 Phaedr. 258d4. 
73 Phaedr. 259e5. 
74 Phaedr. 259e8. 
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námitku bere vážně, aby jejím vyhrocením na příkladu řečníka neznalého dobrého a zlého, 

který rovněž neznalé obci představuje zlé jako dobré a naopak, ukázal na nepříliš příznivé 

plody rétoriky, a zároveň tak přistoupil k hlubšímu rozboru rétoriky samotné.75 

Sókratovými ústy rétorika sama sebe obhajuje jako z pohledu pravdy pouhé neutrální 

umění, jehož znalost lze doporučit tomu, kdo již nahlédl pravdu. Znalost takového umění však 

nepomůže tomu, kdo pravdu nezná, nicméně bez znalosti tohoto umění ani znalost pravdy 

nestačí k umění přesvědčovat (peithein techné).76 Rétorika tedy sebe sama představuje jako 

jakousi formu, která dodává obsahu na přesvědčivosti. V této její schopnosti bezpochyby 

spočívá její nebezpečnost, pokud není užívána společně s úsilím o pravdu a dobro. Zároveň je 

však třeba vyšetřit pravdivost její obhajoby, zejména to, zda není pouhým neumělým cvikem 

(atechnos tribé), neboť jak je patrné z Lakónova výroku, který Sókrates cituje, podstatným 

rysem umění je právě vztah k pravdě.77 Pokud by tedy rétorika chtěla odmítnout odpovědnost 

za škody, které páchá řečník neznalý pravdy, byl by v její obhajobě rozpor. Nemohla by se 

totiž vydávat za umění, ale za pouhý neumělý cvik. 

V dalším zkoumání Sókratés představí širší pojetí rétoriky, totiž umění řeči, které již 

nebude pouhým neutrálním nástrojem a zneužitelným cvikem, ale které bude ve styku 

s pravdou a duší. Konečně nám jde především o výměr erotického umění, kdy ono hledané 

umění musí být něčím hlubším než jen pouhým cvikem, aby dokázalo zvládnout nebezpečí 

skryté v lásce a díky vztahu k pravdě rozlišit mezi skutečnou jsoucností a pouhým jejím 

obrazem. 

 

2. Psychagógia 

 

Za účelem prošetření určení umění řeči předkládá Sókratés jeho výměr jakožto psychogógia, 

tedy umění vodit duše skrze řeč (techné psychagógia tis dia logóv). Takové pojetí převrací 

předchozí výměr rétoriky naruby. Zatímco první pojetí kladlo důraz na prostředečnost a 

účelovost rétoriky, nynější pojetí klade důraz na směřování. V dalším kroku Sókratés 

rozšiřuje toto umění řeči tak, aby nezahrnovalo pouze soudy a veřejná shromáždění, jak se 

zdá samozřejmé Faidrovi, ale i soukromé řeči, které se mohou týkat malicherných 
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záležitostí.78 Umění řeči tak Sókratés dále určuje jako takové, jehož předmětem jsou všechny 

slovní projevy a kterým, je-li to možné, „člověk bude schopen všechno všemu činiti 

podobným, pokud jde o věci, s kterými je možno to dělat, a o lidi, před kterými je to možno, a 

když by jiný dělal připodobňování a přitom to zakrýval, vyváděti to na světlo“.79 Zdá se, že 

takové umění má určitý styk s pravdivostí, kterou dokáže čemukoli přiřknout. Díky tomu 

dokáže řečník jednou ukázat spravedlivé jako nespravedlivé, jindy jako spravedlivé, a to 

právě díky podobnosti, záměně skutečného za zdánlivé. V dalším postupu Sókratés ukazuje, 

že kdo chce klamat druhé a ne sebe, musí dokázat rozlišit podobnost a nepodobnost věcí, 

která je základem jeho úspěchu. Klam, snadná záměna, totiž vzniká u věcí, které se liší málo, 

spíše než u těch, které se liší značně. Klamající řečník tedy postupuje drobnými krůčky mezi 

podobnými věcmi, až ujde takovou vzdálenost, že to, co by se při prvním kroku zdálo velmi 

nepodobné, je na konci cesty považováno za podobné. Drobnými postupnými klamy dosáhne 

klamu velkého. 

Závěr Sókratova zkoumání tedy stvrzuje obhajobu řečnického umění: „Směšné tedy, 

příteli, a neumělé umění řečí poskytne patrně ten, kdo nezná pravdu a honí se jen za 

míněními.“80 Řečnické umění jako záměrná psychagógia tedy musí disponovat věděním 

pravdy, jinak by jeho vodění bylo nepřesvědčivé, protože by postrádalo onu znalost 

postupnosti mezi drobnými podobnostmi a stalo by se něčím zcela nahodilým 

s nekontrolovatelným výsledkem. 

 V další pasáži Sókratés zkoumá, co je na pronesených řečech (v první řadě Lysiově) 

neumělé (atechnos),81 aby tak lépe vyšlo najevo, v čem spočívá umění (techné). Přičemž 

první, čeho si povšimne, je skutečnost, že umění řeči má mnohem větší moc tam, kde jsme 

přístupnější klamu. V případě jsoucen, ke kterým se vztahujeme pouze rozumem, jsme klamu 

přístupnější. Zatímco v případě předmětů, které jsou nám přístupné skrze smysly, zpravidla 

rozlišujeme jasně a nenecháme se snadno zmást. Umění řeči se tedy obvykle chápe předmětu, 

který má takovou povahu, že jsme „v rozporu mezi sebou vespolek i sami se sebou“.82 Jedině 

tam totiž může doufat ve svůj úspěch nebo přínos. Takovým neurčitým předmětem je i láska, 
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jinak by nebylo „možno mluvit o ní to, co jsi před chvílí promluvil, že je to zkáza pro 

milovaného a milujícího, a zase že to je největší dobro“.83 

Tím se Sókratés dotýká již zmiňované ambivalence řeči. Nejprve se však zaměřuje na 

formální náležitosti jednotlivých řečí. Lysiově řeči je třeba vytknout to, že v úvodu jasně 

nevymezil pojem lásky a že začíná tím, co má přijít až nakonec, závěrem, který by měl 

nejprve vyplynout. Konečně celá jeho řeč postrádá určitou vnitřní strukturu nebo nutnost, 

zatímco krásná řeč má být složena jako živý tvor, mít hlavu, nohy a střed uspořádané tak, aby 

se hodily k celku.84 Rysem umění řeči, jak negativně ukazuje Lysiova řeč, je tedy určitá 

strukturovanost, postupnost a jasně vymezený předmět. Tato zmatenost řeči snad poukazuje i 

na určitou zmatenost Lysiovy duše, která zřejmě jako jeho řeč postrádá určitou harmonii a 

jasný pohled. 

 

3. Dialektika 

 

V tomto zorném úhlu bude dále Sókratés sledovat své dvě řeči, přičemž do určité míry 

reprodukuje jejich postup, nyní však spíše filosoficky než básnicky. Bude je zkoumat 

z většího nadhledu, díky čemuž bude na příkladu těchto řečí schopen ilustrovat, jak má 

vypadat ono hledané umění. Výchozí tezí obou vzájemně opačných řečí mu byla láska 

pochopená jako jakási šílenost,85 přičemž šílenost se dělí na dva druhy, na šílenost z lidských 

nemocí a na šílenost vzniklou „božským odlučováním od obyčejných pravidel“.86 Božská 

šílenost se dále rozděluje na čtyři nadšení: věštecké, zasvěcovací, básnické a erotické, které je 

z nich nejlepší. Je zjevné, že Sókratova řeč se vyznačovala mnohem hlubší strukturovaností 

než řeč Lysiova. 

Na základě tohoto upřesňování předmětu své řeči Sókratés rozlišuje její dva 

prostředky. Těmito prostředky jsou synagogé a diairesis.87 Zatímco synagogé ze souborného 

nazírání sbírá jednotliviny pod společný pojem, diairesis takové pojmy pečlivě rozděluje 

podle druhů. Případem synagogé je tedy prvotní vymezení lásky jako šílenosti, případem 

diairesis je členění šílenosti, a tedy lásky, na levou a pravou. Tyto soubory a rozbory nazývá 
                                                
83 Phaedr. 263c9. 
84 Phaedr. 264c3. 
85 Phaedr. 265a7. 
86 Phaedr. 265a11. 
87 Brisson zmiňuje, že je to poprvé, kdy Platón zmiňuje prostředky dialektiky, které dále systematicky rozvíjí 

v dialogu Sofistés a Politikos. Viz Brisson, Platon, Phèdre, s. 53. 
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Sókratés dialektikou. Sám sebe představuje jako milovníka dialektiky, bez které by nebyl 

schopen myslet ani mluvit, zároveň se představuje jako milovník těch, kteří toto umění 

ovládají. Filosof v Sókratově pojetí je na jedné straně milovníkem krásných těl, skrze která se 

nadšením lásky rozpomíná na krásu samu. Na druhé straně je filosof milovníkem řečí, 

zejména pak dialektiky, strukturovaných rozborů a souborů v řeči, díky kterým je schopen 

myslet a mluvit.88 Jestliže rozpomínka na skutečnou krásu je spíše stržeností, představuje 

dialektika strukturovanou postupnou metodu, jak se chápat skutečnosti. Zatímco Sókratova 

palinódie byla pronesena řečí spíše básnickou, řečí blízkou nadšení lásky, dialektika tuto 

zkušenost projasňuje a uspořádává. Filosof, nemá-li upadnout v pouhou rozkoš, musí být 

schopen synagogé, tedy nahlédnout krásu těl jako něco, čemu je společná a zároveň od toho 

odlišná krása sama. Jak jsme zjistili v palinódii, možnost synagogé je podmíněna schopností 

anamnesis. Dialektika v sobě tedy spojuje neracionální strženost rozpomínky a zároveň určitý 

strukturovaný postup synagogé a diairesis. 

 

C. Rétorická techné  

 

Dialektika se ukázala jako psychagógia, která však není klamavým voděním duší skrze 

podobnosti, ale která zná pravdu a ve svém postupu užívá prostředků synagogé a diairesis. 

Jejím představením Sókratés vyvrací nejen Faidrovo mínění, že se rétorika obejde bez znalosti 

pravdy, ale rovněž obhajobu rétoriky, která tvrdila, že bez ní není možné nikoho o pravdě 

přesvědčit. Dialektika je takovým umění řeči, které se bez tradičních rétorických figur obejde, 

aniž by tím ztrácela na přesvědčivosti. Dialektika konečně také neprostředkuje pouhé mínění, 

ale skutečné vědění. Pomáhá duši rozpomínat se na nazřenou pravdu, a tak ji vede k vlastní 

proměně.  

Další Sókratovo zkoumání bude sledovat, zda přece jenom tradiční rétorika 

nedisponuje ještě nějakými prostředky, které by z ní činily umění a které dialektika zatím 

nezahrnula.89 Přestože Sókratova odpověď je negativní, jeho postup ještě více osvětlí jeho 

pojetí techné a přirozenosti lidské duše. Do oblasti, kterou dialektika zatím nezahrnula, 

spadají úvod, závěr a rozličné rétorické figury podané Sókratem s dávkou ironie. Ke 

skutečnému umění, jak se ukazuje na třech příkladech lékařství, tragédie a hudby, tyto 

prostředky samotné nestačí. K jejich znalosti je třeba rovněž vědět, kdy a v jaké míře je 
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použít, jak je vzájemně harmonicky provázat a konečně vědět něco o tom, k čemu je chceme 

použít. To, co je tradičním obsahem rétoriky a co učitelé rétoriky nabízejí, jsou pouze 

přípravné znalosti k umění řeči. 

Další důležitou otázkou, kterou pokládá Sókratovi Faidros, je: „Ale jak a odkud by 

tedy bylo možno si opatřiti umění řečníka vskutku odborného a přesvědčivého?“90 Touto 

otázkou se Sókratés neptá pouze po přesvědčivém umění, ale nepřímo si tak klade otázku po 

tom, jakým způsobem lze učit filosofii, a tedy pečovat o duši, což bude téma, kterému se bude 

věnovat zejména v souvislosti se zapsanými řečmi. Ve své odpovědi Sókratés zmiňuje tři 

podstatné složky řečníka-zápasníka: řečnické nadání od přírody, nauka (epistémé) a cvik 

(meleté). Chybí-li jedna z nich, nebude řečník dokonalý.91 Rétorické umění tedy lze studovat, 

avšak ne podle tradičních učebnic rétoriky. 

Vzorem dokonalého řečníka je Sókratovi Periklés, který svou schopnost získal díky 

Anaxagorovi, který ho uvedl do nadzemského zkoumání přírody – právě odtud totiž pramení 

povýšenost mysli a všestranná účinnost. Díky tomuto zkoumání Periklés poznal podstatu 

rozumu a myšlení (fysin nou te kai anoias).92 Skutečné rétorické umění, které nemá být jen 

obratností (tribé) a zkušeností (empeireia), musí znát přirozenost duše (psyché fysin), kterou 

však nelze zkoumat bez znalosti přirozenosti celku (tou holou fyseós).93 Pro poznání 

přirozenosti je nutné nejprve rozpoznat, zda je složená či jednoduchá. U jednoduché dále určit 

její schopnost (dynamis) činnosti (poein) k jejímu předmětu, případně její schopnost trpění 

(pathein) a jeho původce. Konečně složené je třeba rozlišit na množinu jednoduchých 

přirozeností a určit jejich povahu.94 

Hlavním úkolem řečníka, bez kterého jeho umění není možné, je znalost duše, kterou 

usiluje přesvědčit svou řečí. Učebnice rétoriky by měly začínat určením přirozenosti duše, zda 

je složeným či jednoduchým jsoucnem, určit její schopnost činnosti a její předmět a trpění a 

jeho původce. Konečně by měly roztřídit druhy řečí, druhy duší (psychés gené), jejich stavy 

(pathémata) a vzájemné příčinné vztahy, aby tak náležitě ukázaly, za jakých podmínek se 

která duše nechá přesvědčit určitou řečí.95 

                                                
90 Phaedr. 269c8-d2. 
91 Phaedr. 269d3-9. 
92 Phaedr. 269e4-270a8. 
93 Phaedr. 270c1-2. 
94 Phaedr. 270d1-8. 
95 Phaedr. 271b1-5. 
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Sókratův závěr je jednoznačný: „A tak, příteli, cokoli se bude jinak přednášet nebo 

vykládat, nikdy nebude vyloženo nebo napsáno odborně (techné), ani toto ani nic jiného.“96 

Výměrem techné je znalost přirozenosti duše, kterou však nelze poznat bez přirozenosti celku. 

K tomu je třeba připojit i dřívější nezbytný vztah techné k pravdě, který s rozuměním duši a 

celku úzce souvisí. Techné je určitým věděním, které jako takové užívá dialektických 

prostředků. Dialektičnost techné se však opět zakládá na schopnosti a možnosti anamnesis. 

Proti tomu stojí tradiční pojetí rétoriky, která se místo pravdou zabývá pravděpodobností a 

kryje se s míněním množství.97 Vědění, které prostředkuje skutečné umění řeči, však vyžaduje 

námahu, kterou rozumný člověk nepodstupuje kvůli jednání a řečnění v lidské společnosti, ale 

pro takové jednání a mluvení, které by bylo milé bohům.98 Poznání pravdy je úkolem každého 

člověka a možnost opravdového řečnictví teprve zakládá. Skutečné rétorické umění zobrazuje 

pravdu, zobrazuje skutečnou jsoucnost. 

 

D. Psaní, paměť a nesmrtelnost 

 

Svůj výklad o řeči Sókratés uzavírá odpovědí na otázku po náležitosti psaní, která otevřela 

druhou část dialogu. V egyptském mýtu99 Sókratés vypraví o vynálezu písma, které by mělo 

sloužit jako lék na paměť a na moudrost a kterému se vyčítá, že je pravým opakem. Spoléhání 

na písmo vede totiž k zanedbávání paměti (mnémé), která se upomíná zevnitř, a podpoře 

pěstování upamatování (hypomnémésis), které se upomíná zvenčí. Písmo pak žákům 

neposkytuje moudrost (sofia), ale pouze její zdání (doxa). Sečtělostí bez ústních výkladů 

budou působit zdání, že jsou mnohoznalými (polygnómones), zatím však budou většinou 

neznalí. V setkání to budou lidé zpravidla nepříjemní, protože nebudou opravdu moudří. Od 

psaných spisů tedy nelze očekávat nic více než „prostředek, aby upamatovaly toho, kdo věc 

zná, na látku, která je předmětem spisu“.100 

Vedle toho, že spisy upomínají zvenčí a ne zevnitř, se jim rovněž vyčítá, že podobně 

jako obrazy budí jen zdání života a mlčí, když je jim kladena otázka. Psaný výklad postrádá 

myšlení, říká stále jedno a totéž, navíc zcela bez ohledu na čtenáře, vůči jehož neslušnému 

                                                
96 Phaedr. 271b7. 
97 Phaedr. 273a8. 
98 Phaedr. 273d3-274a6. 
99 Phaedr. 274c5-275b2. 
100 Phaedr. 275c6-275d2. 
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jednání je však zcela bezbranný a nemůže si pomoci.101 Oproti psané řeči stojí pak živá 

(zónta) oduševnělá (empsychon) řeč člověka, který je vědoucí, je schopen pomoci sám sobě a 

ví, ke komu se má mlčet a ke komu mluvit. 

Člověk, který má vědění o věcech spravedlivých, krásných a dobrých nebude vážně 

zapisovat tato svá vzácná semena, ale bude psát pouze pro hru a pro zapomětlivé stáří. 

Spisovatelství je krásná zábava, ale mnohem váženější je skutečná práce, totiž dialektickým 

uměním zasévat řeči do příhodných duší, které jsou úrodné a budou zase samy plodit řeči 

v jiných duších. Tak se símě stává nesmrtelným (oproti jakési neživosti psaného textu) a 

způsobuje tomu, kdo ho v sobě má, nejvyšší štěstí (eudaimonia). 

 Na závěr Sókratés ještě shrnuje odbornost (entechné). Nejprve je třeba poznat pravou 

podstatu předmětu řeči, naučit se vymezovat vše samo o sobě a být schopen ho dělit podle 

pojmových druhů. Stejným způsobem také získat názor o přirozené povaze duše a každé duši 

dávat řeč, která jí bude odpovídat. Toto je podstatné jak pro vyučování tak samotné 

přesvědčování.102 

 Psané texty v sobě vždy skrývají určitou míru hravosti a nestojí za velkou a vážnou 

práci. Filosof je přítelem moudrosti, která je cele vyhrazena pouze bohu, a měl by se věnovat 

ústním výkladům o spravedlivém, krásném a dobrém, a ty zasévat do duší a plodit skrze ně 

další takové řeči. Konečně by měl být schopen dokázat malou cenu napsaných řečí.103 Ti, 

kteří obracejí text sem a tam, slepují ho a rozebírají, se mají nazývat básníky, spisovateli nebo 

skladateli zákonů.104 

 Opakování a nedialogičnost zapsané řeči se konečně týká i řeči mluvené. Proto 

podstatným prostředkem filosofie a výuky filosofie je dialog. Dialog rovněž, jak ho alespoň 

Sókratés reflektuje v dialogu Theiatétos, spočívá v porodnickém umění. V dialogu jde o 

proměnu duše. Dialog je veden právě poznáním dotyčné duše a usilováním o její rozvinutí a 

sebepoznání skrze rozpomínání. Zapsaná řeč i zapsaný dialog však mohou snadno budit 

dojem, že tu nejde o proměnu duše, ale spíše o předání určitých poznatků, které si duše může 

osvojit a opakovat je jinde. Proto je základním místem techné dialog, vztah mezi dušemi 

vedený úsilím o pravdu a zalíbení bohům. 

                                                
101 Phaedr. 275d4-275e6. 
102 Phaedr. 277b6-277c7. 
103 Phaedr. 278c5-278d2. 
104 Phaedr. 278d9-278e2. 
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E. Ambivalence techné 

 

Jak je zřejmé z první kapitoly, láska není ničím neproblematickým, protože v sobě skrývá 

nebezpečnou ambivalenci. Je-li láska na jedné straně stržeností, která skrze tělesnou krásu 

přivádí duši ke kráse samé, je na druhé straně nepochopená láska škodlivou rozkoší. Tato 

nepochopená láska narozdíl od lásky filosofické může vést až k jejímu opaku, totiž k tyranii, 

neboť v nitru tyrana je právě nezměrný chtíč (erós) příčinou jeho tyranství.105 V obou 

případech je láska jistým druhem šílenosti, z nichž první je darem od bohů, druhá zatím 

pouhou lidskou pomateností, která touží ovládat nejen lidi, ale i bohy.106 Není náhodou, že 

v úvodu Faidra se Sókratés sám sebe tázal, zda nemá určitou Tyfónskou přirozenost. Tím se 

dostáváme k tématu, které je pro Platóna zásadní, totiž povaze samotné filosofie a 

nebezpečím, do kterého mohou upadnout ti, kteří se jí nevěnují náležitě,107 a tak jí vytvářejí 

špatnou pověst. 

 Zvládnout a překonat tuto ambivalenci, která se rozpíná mezi tyranem a filosofem je 

úkolem erotického umění, které Sókratés představuje v druhé části dialogu a které se konečně 

ukázuje jako filosofie samotná. Nelehký úkol tohoto umění je však o to náročnější, že techné 

v sobě rovněž skrývá mocnou ambivalenci. Techné řeči, dialektická techné, je do jisté míry 

paralelní k lásce. Zatímco láska se skrze tělo rozpomíná na skutečnou krásu a snaží se sama 

stávat transparentním průhledem k této kráse, dialektika zpřítomňuje pravdu v médiu řeči, a 

stává se tak transparentním obrazem této pravdy. Tento obraz pravdy se zároveň opět může 

stát pro duši předmětem lásky a prostředkem rozpomínky. Podobně jako se milovník může 

stát pro duši zátěží a čímsi škodlivým, škodí duši i řečník, který nezná pravdu nebo usiluje o 

oklamání duše a který tak činí ostudu skutečné filosofii. 

Skutečná techné musí disponovat znalostí přirozenosti duše, aby mohla být skutečnou 

psychagogií, tedy vedením duše k tomu, co skutečně je. K tomu rovněž užívá určité rétorické 

figury a struktury, aby její řeč byla krásnou, protože právě krása, jak víme z první části 

dialogu, je schopna prostředkovat nejvíce někdejší zářivosti. Stínem této filosofické dialektiky 

je pouhé rétorické usilování, které bez ohledu na pravdu užívá řečnických figur ne k dosažení 

transparentnosti, ale ke svým osobním cílům, které mohou být opět vystupňovány až k tyranii. 

                                                
105 Resp. 573b8. 
106 Resp. 573c3.  
107 Srov. Resp. VI. 
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Úspěch rétoriky je umožněn právě ambivalencí lásky, která zamění skutečnou krásu za krásu 

pouze tělesnou, v tomto případě za krásu rétorických figur a nechá se vláčet k pouhé 

podobnosti s pravdou. 

Řeč konečně skýtá hned trojí nebezpečí, přičemž milovník řečí Faidros je ohrožen 

hned všemi zároveň. V první řadě pravá filosofická řeč nemusí být pochopena v celém svém 

dosahu, necháme-li se svést pouze její krásou bez ohledu na pravdivost (právě tak Faidros 

obdivoval Sókratovu palinódii). Dále to, co nám znemožnilo přistoupit k hloubce filosofické 

řeči, může vést k obrovskému nebezpečí, jedná-li se o řeč záměrně klamnou, která nás tedy 

nejenom neuvádí k pravdě, ale naopak nás od ní ještě odvrací (to je případ prvotního vztahu 

Faidra k Lysiově řeči), pokud neprověřujeme její závěry a záměry. Konečně děje-li se pravé 

vědění skrze rozpomínání, musí se dbát na rozlišení pravého a nepravého rozpomínání, totiž 

anamnesis a pouhého upamatování. Přičemž první je událostí náhledu, který proměňuje duši. 

Zatímco druhé je jen suchým memorováním, které je pouze čímsi „vnějším“ vůči duši a jen 

zdáním vědění. V jejich ambivalenci se pak skrývá nebezpečí psané řeči, která usiluje o 

zachycení toho, co bylo živé, a tím hrozí, že mrtvé bude pokládáno za živé. Hrozí záměnou 

pravého vědění za vědění pouze zdánlivé, možná o to nebezpečnější, že rozdílnost mezi 

pravým a nepravým věděním v tomto případě je mnohem neznatelnější než v případě vědění a 

mínění. Pravé vědění je něco, co nelze získat jinak než ze sebe.108 Pravé vědění není něco, co 

by se dalo „naučit“, ale co je třeba spíše „probudit“, něco, co je třeba hluboce zažít a co je do 

jisté míry paralelní s rozením. Z tohoto úhlu pohledu se nebezpečí psané řeči stává jen částí 

problému, který se rovněž týká mluvené řeči, jejíž neproblematizující vyslechnutí může v duši 

rovněž probudit zdání vlastní moudrosti. Pokud by pak paradigmatem filosofické rozpravy 

byl dialog, resp. určité porodnické umění, jistě by bylo možné se dialogicky vztahovat i 

k psané řeči a usilovat o její důstojné hájení, podobně jako se Sókratés snaží v Theaitétovi 

s důstojností a vážností přistupovat k tomu, co učil Parmenidés. 

Řeč i krása těla jsou si blízké v tom, že nějakým způsobem orientují pohyb jinak 

samohybné duše. Krásné tělo ji přitahuje k sobě a přibližuje skutečné kráse, krásná řeč ji třeba 

i vyvede z města a může ji opět přivádět ke skutečné pravdě. Paralelní jsou řeč i tělo tím, že 

mohou vyvolávat v duši lásku, řeč však zároveň dialekticky duši může postupně přivádět 

k pravdě. Toto její vodění duší však opět předpokládá lásku jakožto rozpomínku a 

předpokládá také znalost přirozenosti duše a přirozenosti celku, tedy sebepoznání. O duši 

                                                
108 Theait. 150d6: „A to je zřejmé, že ode mne se [ti, co dělají pokroky] nikdy ničemu nenaučili, nýbrž sami ze 

sebe nalezli a zrodili mnoho krásných věcí. Ale pomocníkem toho rození je bůh a já“ 
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však víme, že je složená z různých složek, které mají různé touhy. Vedle zaslepené 

žádostivosti je v ní přítomné nadšení lásky, které touží po kráse a pravdě. Tyto svérázné 

pohyby se snaží uřídit rozum jako vozataj duše. Znalost přirozenosti duše je tedy znalostí 

těchto hybných sil. Znalost celku světa pak dovoluje rozlišit tyto síly na prospěšné a 

neprospěšné, rozlišit mezi skutečnou blažeností a pouhou rozkoší, mezi skutečnou 

nesmrtelností a nesmrtelností zdánlivou. Tato témata se pokusíme systematičtěji uchopit 

v následující kapitole věnované vztahu pohybu a duše, protože erotické umění se bytostně 

týká duše, která je konstituována řadou rozmanitých pohybů. Erotické umění pak usiluje o 

sjednocení těchto pohybů a jejich nasměrování k pravdě. V rámci vztahu pohybu a duše bude 

rovněž třeba blíže určit přirozenost duše, charakter jejího sebepoznání, pojetí nesmrtelnosti a 

vztah duše k tělu, abychom získali hlubší představu toho, co je erotické umění. 
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III. kapitola: Duše a pohyb 

 

Ukázalo se, že filosofie jakožto erotické umění je konstituována ze dvou nezbytně 

provázaných prvků: rozpomínky a dialektiky. Obě z nich se hluboce týkají duše právě na 

rovině pohybu. Rozpomínka skrze tělesnou krásu uvádí duši v pohyb ke skutečné kráse, 

v pohyb připodobnění bohu a vzájemného zrcadlení. Dialektika jako řečnické umění se zase 

ukázala jako umění vodit duše prostřednictvím řeči.109 Na jedné straně duše podléhá pohybu 

vytržení a dává se do pohybu směrem vzhůru ke skutečné kráse nebo naopak směrem 

k tělesnosti. Tento pohyb je pro duši v její složenosti těžko ovladatelný. Vedle tohoto 

neracionálního pohybu je duše také schopna pohybu k pravdě skrze dialektiku, která naopak 

náleží nejvyšší složce duše (rozumu) a která je jakýmsi kontrolovatelným postupným 

přibližováním k pravdě. V této části se pokusíme na pozadí tématu vztahu pohybu duše a 

pohybu těla osvětlit hlubší vztahy mezi duší, sebepoznáním a erotickým uměním. Aniž 

bychom si kladli za cíl objasnit, čím pohyb vlastně je, pozastavení se nad různými vztahy 

pohybu, duše a těla nám pomůže prohloubit naše rozumění vztahu duše, lásky a řeči. Za tím 

se ukazují dvě velmi podstatné otázky. Jak může řeč působit na duši a vést její pohyb? Jak 

může na duši působit krásné tělo a strhávat ji k sobě a skrze sebe ke skutečné kráse? 

Abychom na ně mohli odpovědět, bude se třeba nejprve vrátit k samotné povaze duše, které se 

Sókratés věnuje jednou v souvislosti s láskou a jednou v souvislosti s řečí, přičemž je 

důležité, že základním výměrem duše je právě její samopohyb. 

 

A. Přirozenost duše 

 

Nejprve je třeba nastínit samotnou přirozenost (fysis) duše. Na řadě míst dialogu se o ní 

dočítáme zejména v souvislosti se sebepoznáním, nesmrtelností, obrazem (idea) duše, řečí a 

láskou. Nad těmito místy se nyní zastavíme. 

 

1. Sebepoznání 

 

Dialog je otevřen nebo rámován Sókratovým výrokem o sebepoznání, který se objevuje 

v kontextu sofistických výkladů mýtů. Sókratés uzavírá jejich hodnocení výrokem, že není 

schopen odpovědět na delfskou výzvu (gnóthi sauton) a poznat sám sebe, a proto nemá dost 

                                                
109 Phaedr. 264c3-5. 
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volného času (schólé) na to, aby se mohl věnovat sofistickému napravování mýtů, a připadá 

mu směšné zkoumat jiné věci.110 Zkoumání, která vedou sofisté, když se snaží 

„demytologizovat“ tradiční mýty a převést božské síly na síly přírody, vyžaduje podle Sókrata 

množství času, aby se zvládli utkat s davy nestvůr a ty postupně vysvětlovat, proto Sókratés 

hodnotí tyto muže jako příliš bystré (deinos), snaživé (epiponos) a ne velmi šťastné (ou panu 

eutychés). Z tohoto hodnocení se zdá, že Sókratova zkoumání jsou motivována především 

usilováním o blaženost, kterou zřejmě nelze v demytologizaci mýtů dost dobře nalézt a kterou 

je konečně třeba hledat skrze sebepoznávání. Zároveň bude třeba porozumět tomu, co je 

božské, což sofisté odmítají a převádějí to na tělesně působící síly. V tomto jsou sofisté a 

fysikové ateisty, kteří nevěří v duši ani bohy.111 Sofistické výklady mýtů se zdržují pouze na 

rovině těla a nemohou nabídnout antropologii, která by byla práva člověku jakožto vtělené 

nesmrtelné duši a jejímu místu v celku světa.  

 Svou otázku po sebepoznání však Sókratés dále zpřesňuje.112 Táže se, zda-li je 

zvířetem zavilejším a soptivějším než Tyfón nebo naopak tvorem krotším a jednodušším, 

který má účast na božském a nesoptivém údělu. Staví tedy před sebe dvě možnosti, na jedné 

straně jednoduchou přirozenost, která má účast na božství, na druhé straně složitou 

přirozenost, která má účast na soptivém údělu a má tyranské sklony k nadvládě nad bohy i 

lidmi. Obě možnosti se liší jednotou nebo složeností a vztahem k celku. Zatímco bohové mají 

každý své místo a o vše pečují, Tyfón vedle sebe nikoho jiného nesnese a usiluje o podmanění 

všeho. Konečně těmto odlišným možnostem je snad možné rozumět právě jako určitému 

rozporu nebo napětí v duši samotné, která je srostlinou právě dvou zásadních pohybů, totiž 

perutí, které tíhnou vzhůru, a zpupného koně, který naopak směřuje k tělesnosti a jejímu 

podmanění. Dobrý život duše je charakterizován právě snahou uřídit toto napětí s ohledem na 

pravdu a celek světa. Takový život je konečně napodobováním božských pohybů. 

To, co chce Sókratés především poznat, není jednoznačné rozhodnutí, zda je či není 

krotkým tvorem, ale jak toto napětí v duši ovládnout. Kdyby Sókratés totiž byl jako Tyfón, 

rozhodně by neměl schólé a předpoklady pro sebepoznání. Kdyby naopak byl tvorem 

jednoduchým, sebepoznávat by se jistě nepotřeboval. V tom mu tedy nejde o příliš bystrý 

sofistický výklad, ale jde mu v posledku o filosofickou výchovu, která bude bojovat 

                                                
110 Phaedr. 229e4-230a1. 
111 Leg. 891b8-891e9. 
112 Phaedr. 230a1. 
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s Tyfónskými sklony a která má v posledku i rozměr politický, jak je patrné z Ústavy. 

Konečně mu tedy půjde o dobro celku lidského uspořádání a blaženost nesmrtelnosti. 

Jak se takové sebepoznání uskutečňuje? Toho je dokladem dialog Faidros, neboť 

zřejmě dialog s Faidrem o zcela jiných věcech, o Lysiově rozpravě, se Sókratovi zdá jako 

hodný jeho volného času. Co jsou tedy ty jiné věci, které nestojí za zkoumání? V průběhu 

dialogu se jasně ukázalo, že porozumění tomu, co je to duše, není možné bez znalosti celku a 

toho, co se v něm nachází.113 Zároveň k tomuto sebepoznání jsou pro Sókrata důležití druzí 

lidé: „Jsem totiž člověk milovný učení a tu mě krajiny a stromy nechtějí ničemu učit, kdežto 

lidé v městě ano.“114 O celku světa však Sókratés nemluvil proto, aby podal jakýsi bystrý 

výklad, ale aby mohl ještě hlouběji uchopit povahu duše a její základní možnosti, které se 

rozpínají mezi viditelným a neviditelným. Díky druhým duším, skrze lásku k nim nebo skrze 

dialog s nimi, může duše stoupat k pravdě, a zbavovat se tak své omezené perspektivy. 

Podstatná pro sebepoznání je tedy intence sebepoznání. Poznání je jiné a neužitečné, pokud 

nijak neslouží k sebepoznání a konečně k dosažení blaženosti. 

 

2. Nesmrtelnost duše 

 

Jestliže sebepoznání směřuje k blaženosti, je třeba nyní prozkoumat charakter této blaženosti, 

která úzce souvisí s nesmrtelností duše. První pojednání o přirozenosti (fysis) duše je uvedeno 

jako důkaz (apodeixis), že láska jakožto šílenost je sesílána od bohů k největšímu štěstí, který 

mudráky (deinois) nepřesvědčí, ale moudré (sofois) ano. Zdá se, že za učené můžeme dosadit 

fysiky nebo sofisty, kteří vykládají mýty materialisticky, protože nevěří v duši a bohy.115 

Důkazu půjde o to poznat „pravdu o přirozenosti božské a lidské duše pozorováním jejích 

stavů (pathé) a výkonů (erga)“.116 V perspektivě výměru dialektiky si můžeme všimnout, že 

půjde o to určit, zda přirozenost božské a lidské duše je jednoduchá nebo složená, a následně 

určit její schopnost činit (poein) a trpět (pathein). Východiskem zkoumání je teze, která je 

závěrem argumentu: „Veškerá duše je nesmrtelná (psyché pasa athanaton)“.117 Nejasnost 

                                                
113 Phaedr. 270c1-2. 
114 Phaedr. 230d4-6. 
115 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 77. 
116 Phaedr. 245b7-245c4 
117 Phaedr. 245c5. 
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adjektiva pasa, které může znamenat jak „každá“, „veškerá“, tak „celá“ se zdá být záměrná.118 

V takovém případě by se mohlo jednat o nesmrtelnost každé duše jakožto celku. Co však 

značí ona veškerá duše? 

 

a. Veškerá duše 

 

Veškerou duši z dialogu Faidros bychom mohli rozumět duši světa z dialogu Timaios. Tuto 

tendenci představuje Luc Brisson, který chápe Timaia jako exegetický klíč k Faidrovi.119 

Zatímco v Timaiovi k její charakteristice připadlo to, že pohybuje světem a zároveň poznává, 

ve Faidrovi se zmiňuje pouze její pohyb.120 Kosmologický rozvrh z Timaia a Faidra je podle 

Brissona rovněž podobný. Duše na svých cestách vystupují ze světa na jeho hřbet (perifora), 

nechávají se vozit jeho otáčením a kontemplují inteligibilní jsoucna, což by v Timaiovi 

odpovídalo překonání vnějšího kruhu totožnosti, za kterým již není nic smyslového.121 

V poznámce k adjektivu pasa se přiklání k tomu, že má spíše kolektivní význam než 

distributivní.122 Hypotéza duše světa by rovněž pomohla vysvětlit pohyb otáčení světa, který 

duše vozí, zatímco jsou v klidu. 

 Karel Thein oproti tomu vykládá toto místo jako záměrně nejednoznačné a připouští 

pouze výklad „každá duše“ nebo „celá duše“. Přičemž ve Faidrovi platí právě, že „nesmrtelná 

je každá duše, a to celá ve smyslu všech svých částí“.123 Pro vysvětlení pohybu světa je pak 

určující zmínka, že duše jakožto počátek pohybu nemůže zaniknout, protože by již nemohla 

vzniknout. Zároveň s jejím zánikem by se zastavilo nebe a země. Z toho vychází následující 

pojetí duše: „Každá a celá duše je tedy jednak součástí celku světa a příčinou pohybů v jeho 

rámci, jednak zárukou, že svět vůbec tvoří strukturovaný celek.“124 Zatímco hrozba zastavení 

pohybu nebe a země by naopak mohla podpořit interpretaci adjektiva pasa ve smyslu duše 

                                                
118 Podle Špinky: Řecký výraz má „dvojí význam: může znamenat ‚každá (jednotlivá) duše‘, nebo ‚duše ve svém 

celku‘, ‚duše jakožto celek‘“. Viz Š. Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, Praha 2009, s. 79. 
119 Brisson, Platon, Phèdre, s. 34. 
120 Tamt., s. 37. 
121 Tamt., s. 39. 
122 „Přívlastek pasa může mít význam kolektivní ‚celá duše‘ nebo distributivní ‚každá duše‘. První význam se 

zdá pravděpodobnější, ale druhý není vyloučen, protože obecný princip platí pro každý jednotlivý případ.“ Srov. 

Brisson, Platon, Phèdre, s. 208. 
123 K. Thein, Přirozenost duše a „přirozenost celku“ v dialogu Faidros, in: Reflexe, 19, 1999, s. 5. 
124 Tamt., s. 7. 
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světa, je podle Theina rozhodujícím místem, které duši světa zcela vylučuje, jeho druhý 

výskyt „veškerá duše pečuje o to, co je bezduché (psyché pasa pantos epimeleitai tou 

apsychou), a obchází po veškerém světě (ouranon), hned v té, hned v jiné podobě (eidesi)“.125 

Z těchto řádků je zřejmé, že se rozhodně nejedná o jednu jedinou duši, protože se výslovně 

říká, že v různých podobách obchází po nebi, s křídly stoupá vzhůru, bez nich padá a chytá se 

zemitého těla. Veškerá duše tedy pečuje o to, co je neoduševnělé právě jako každá duše. 

Zároveň jednotlivé duše společně nějakým způsobem pohybují i nebem a zemí. 

 Charles Griswold v interpretaci tohoto místa připomíná argumentaci Percevala 

Frutigera, který vychází z předpokladu: „‚Psyché pasa‘ je ‚okřídlená‘ (246c1), což implikuje, 

že vlastní právě načrtnutou strukturu duše, tedy okřídlené koně a vozataje.“126 Z toho 

vyvozuje, že taková struktura jistě světové duši nemůže náležet, protože by byla vnitřně 

neharmonickým celkem. Zároveň upozorňuje, že přestože bohové mají koně z dobrého rodu a 

koně ostatních bytostí jsou smíšení, „‚veškerá duše‘ jako ‚samopohyb‘ je identická v bozích i 

lidech (245c2-3 a kontext)“. Proto tedy soudí, že „psyché pasa“ neodpovídá duši světa. Dále 

se Griswold opírá o místo 249e4-5, kde se adjektivum užívá distributivně. Úsek 246b6-7: 

„Veškerá duše [...] obchází po veškerém světě, hned v té, hned v jiné podobě“, přestože by 

podle něj mohl naznačovat, že jde o duši světa, chápe jako zmínku o bozích a jejich 

zástupech. Griswold tedy shrnuje svůj pohled: „Nikde ve třetí části palinódie nebo dokonce 

v celém Faidrovi není nic jako ‚duše světa‘ explicitně a jednoznačně zmíněno; dozvídáme se 

pouze o duších bohů, lidí a zvířat.“127 Proti námitce, že pohyb nebes je působen duší světa, 

zatímco bohové se starají pouze o jeho části, Griswold jasný argument nedává. Nabízí však 

možné řešení, že by tímto „hybatelem“ byla Hestia, kterou však Brisson naopak ztotožnil s 

nehybnou zemí ve středu128 a tedy by tato interpretace nebyla v souladu s kosmologií Timaia. 

Avšak Griswold ještě zmiňuje Zákony, které naznačují, že by za pohybem světa mohla stát 

„nějaká duše nebo více duší“.129 

                                                
125 Phaedr. 246b6-7. Thein, Přirozenost duše a „přirozenost celku“ v dialogu Faidros, s. 9 
126 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 84. 
127 Tamt., s. 84, pozn. 13. 
128 Brisson dává Hestii do souvislosti ze zemí a středem světa, který zůstává v klidu. Viz Brisson, Platon, 

Phèdre, s. 119, pozn. 184. 
129 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 84, pozn. 15: „V Zákonech 896d-e pohyb nebes je připsán 

nejméně dvěma samohybným duším, jedné dobré a jedné špatné. Všimněme si rovněž posunu od ‚duše‘ k 

‚duším‘ na místě 898c7-8, 899b5 a identifikace ‚duší‘ s ‚bohy‘ (899b). Dobrá duše nebo dobré duše jsou 

zodpovědné za periforu nebes (898c); není tedy nezbytně nutné připisovat tento pohyb duši světa.“ 
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 Theinova zmínka a Griswoldovy náznaky ze Zákonů korespondují s interpretací 

Štěpána Špinky, který chápe dvojznačnost veškeré duše jako záměr: „Velmi předběžně 

řečeno, každá individuální duše je sama sebou díky svému podílu na společenství veškerých 

duší. Každá individuální duše je tedy nesmrtelná, ovšem díky svému podílu na duši jakožto 

celku.“130 Lidské duše, které charakterizuje především zaslepené ztotožnění s tělesností a 

zapomnění, bytostně potřebují druhé duše, aby se společně přibližovaly pravdě a rozpomínaly 

se na blaženost kontemplace. Rozpomínání a filosofie duši odvrací od omezeného pojmu 

nesmrtelnosti jakožto nezrušitelné jednoty těla a duše131 k pochopení dočasnosti této jednoty, 

která zároveň není totožností. Vzájemnost však vtěleným duším, které jsou nesmrtelné od 

přirozenosti, prostředkuje něco božského.132 Jak je patrné zejména z kontextu zapisování řečí, 

duše, přestože jsou nesmrtelné, touží po nesmrtelnosti, kterou hledají především ve slávě. 

Sláva jim totiž může zajistit jakousi individuální nesmrtelnost, nesmrtelnou paměť na jedno 

z jejich vtělení. Skutečnou nesmrtelnost však skýtá zasévání krásných řečí, které v duších 

plodí další krásné řeči, a tak rozsévají dál a dál ctnost a pečují o lidskou obec a celek kosmu. 

Zdá se tedy zřejmé, že je třeba zamítnout, že by se Faidros explicitně zmiňoval o duši 

světa. Do jisté míry přesvědčivou se nám zdá interpretace Špinkova, totiž spatřovat pod 

veškerou duší odkaz na vzájemnost duší, nesmrtelnost veškeré duše by pak byla klíčovou 

odpovědí na povahu (nejen) lidské duše, která by byla sama sebou právě tehdy, když už by 

pouze sama sebou nebyla. Jinak řečeno, duše by byla sama sebou (a jako taková nesmrtelná), 

když by skrze lásku a řeč dokázala odhlédnout od pouze „tělesné perspektivy“, tedy zejména 

od žádostivosti, která působí sebestřednost a pýchu. Konečně se však zdá, že jednotlivá duše 

takto svým zaměřením k pravdě (které právě dělá duši duší) překonává individualitu vůbec. 

Podle Griswolda palinódie nenabízí individuální nesmrtelnost.133 Individualitou zde myslíme 

především to, co všechny duše rozlišuje od ostatních, tedy jejich vtělení a jejich zaslepenost 

touto perspektivou. Nesmrtelná je především pravda a to, co na ní má podíl. V souvislosti 

s filosofií mluví Sókratés o nesmrtelnosti jakožto o zasévání řečí, které budou plodit další 

řeči. Co v této linii zůstává nesmrtelné je vztah k pravdě jakožto plození a těhotenství. 

                                                
130 Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, s. 80. 
131 Phaedr. 246c2-246d2. 
132 Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, s. 236: „Nejvyšší lidská blaženost je skutečně založena na 

společném a krásném užívání řeči, které v nás může probouzet a kultivovat lásku k moudrosti. Toto krásné 

užívání řeči přitom lidským duším umožňuje dosáhnout jakési zvláštní a dokonalejší nesmrtelnosti, než je ta, 

která je jim od přirozenosti vlastní.“ 
133 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 85.  
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Konečně úkolem jednotlivých rozmanitých duší je především napodobovat svého boha, což 

na jedné straně předpokládá, že mezi dušemi jsou určité rozdíly (podle toho, zda napodobují 

také Hestii nebo ne, bychom měli jedenáct nebo dvanáct druhů duší, přičemž bychom se 

přikláněli spíše k počtu jedenácti druhů), na druhé straně duše, které sledují téhož boha, jsou 

si podobné. 

Konečně se můžeme tázat i na to, jak máme Sókratův mýtus o nesmrtelnosti duše 

interpretovat. Zda mu máme rozumět doslovně nebo ho vykládat jako fenomenologii 

vnitřního života. Griswold interpretuje pád duše do těla jako oddělení od vlastní celosti a 

poznání, nesmrtelnost pak chápe jako vyjádření jakéhosi původního spojení mezi duší a 

Bytím. Jako schopnost duše existovat v čase a myslet to, co je věčné. Bohy konečně dělá bohy 

to, že jsou blízko Bytí.134 Taková interpretace konečně popírá, že by lidská duše mohla být 

bez těla, se kterým je v úzkém poutu, aniž by však jedno bylo možno redukovat na druhé.135 

Osobní nesmrtelnost duše v tradičním smyslu bychom pak snad mohli hledat v dialogu 

Faidón. Co se však veškeré duše týče, zdá se, že nelze počítat s jakousi individuální 

nesmrtelností, ale spíše s jakousi nesmrtelností celku duší, které zároveň ve své vzájemnosti 

oživují a pohybují celý kosmos. Mýtus o cestách duší před upadnutím do tělesnosti by pak 

nenaznačoval nic o individuální nesmrtelnosti duše, jakožto odlišené od jiných duší.  

 

b. Důkaz nesmrtelnosti 

 

Nesmrtelnost duše se zakládá na Sókratově pojetí pohybu. Za prvé to, co se stále pohybuje 

(aeikineton) je ztotožněno s nesmrtelným (athanatos). Smrt, ustání života, je totiž ustáním 

pohybu a týká se všeho, co je pohybováno od něčeho jiného, neboť v takovém případě 

Sókratés předpokládá přerušení tohoto pohybování. Proto to, co se stále pohybuje (aeikineton) 

musí mít zdroj pohybu samo ze sebe, a tak pohybovat samo sebe (autokineton). To, co 

pohybuje samo sebe, je vnitřně strukturované. Znamená to tedy, že je zde jedna část, která 

pohybuje druhou a zároveň jsou úzce svázány v jeden celek. 

To, co se pohybuje samo a co se pohybuje stále, je i zdrojem a počátkem pohybu 

všeho ostatního. Má-li být autokineton skutečným počátkem pohybu, musí být samo bez 

počátku, jinak by již nebylo pravým počátkem. Vše, co vzniká a zaniká, vzniká z počátku, 

který nevzniká. Autokineton jakožto počátek vznikání a zanikání je nesmrtelný v „obou“ 

                                                
134 Phaedr. 249c5-6. 
135 Např. Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 144-145.  
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směrech. Autokineton jako počátek je nevzniklý. Kdyby počátek zanikl, spadlo by veškeré 

nebe i veškerá země v jedno a zastavily by se. A jako aeikineton je autokineton bez zániku. 

V dalším kroku se Sókratés „neostýchá“ s drobnou podmínkou ztotožnit nesmrtelné 

s podstatou a smyslem duše, jejíž přirozeností je zevnitř oduševňovat tělo: „Je-li však tomu 

tak, že není nic jiného, co by pohybovalo samo sebe, než duše, pak je nutně duše jsoucno 

nevzniklé a nesmrtelné.“136 Z průběhu celého dialogu však nic nenasvědčuje tomu, že by zde 

vedle duše bylo ještě něco jiného, co by pohybovalo samo sebou. 

Ze Sókratova důkazu plyne několik podstatných věcí. Sókratés rozlišuje dva druhy 

pohybů: samopohyb, který nemá počátek, a pohyby vznikání a zanikání, které mají právě 

počátek v samopohybu. Jako první druh pohybu představuje duši, jako druhý druh představuje 

pohyb oduševnělého těla nebo stav těla neoduševnělého. Jakým přesně způsobem duše tělem 

pohybuje, Sókratés nenaznačuje. Konečně takto pojatou duši pokládá za zdroj pohybu nebe a 

země. Zde má Sókratés zřejmě na mysli veškerou duši. S vědomím různosti těchto pohybů se 

nyní blíže podíváme na samotnou podobu duše, jak ji Sókratés představil v palinódii a v rámci 

popisu pravého rétorického umění.137 

 

3. Idea duše a láska 

 

Jak jsme viděli v palinódii, ve výstupu ke skutečné jsoucnosti hraje zásadní roli láska, jejímž 

obrazem jsou perutě. Láska se zde ukazuje jako podstatná složka duše, která je během 

výstupu jaksi v aktualitě, která se přibližováním stává ještě aktuálnější, zatímco ve vtělené 

duši je zprvu v potenci,138 kterou v aktualitu uvádí její souvztažnost s krásou a pravdou 

v případě tělesné krásy a dialektiky. Vtělená duše bez lásky nezná bolest bujících perutí. 

Podstatné rovněž je, že příčinou pádu duše do těla je její těžko zvladatelná složitá přirozenost 

a její vztah soupeření s druhými dušemi, který je (i v jejich nevtělené podobě) zbaven 

vzájemnosti. Hluk, který duše tímto zápasem působí, se podílí na zapomnění a i na ztrátě 

perutí. 

Chce-li tedy duše usilovat o blaženost, musí pečovat o svou vlastní rozpomínku a 

vlastní jednotu, směrovat svůj pohyb směrem k pravdě a pečovat o jednotu, vzájemnost, lásku 

                                                
136 Phaedr. 245e3-246a2. 
137 Phaedr. 271c11-272b5. 
138 Pojetí lásky jako potence a aktuality v Symposiu viz F. Karfík, Éros et L‘âme, A. Havlíček – M. Cajthaml 

(vyd.), Plato’s Symposium, Praha 2007, s. 147-163. 
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či přátelství s druhými dušemi a společně s nimi napodobovat život bohů. Bez vztahu 

k druhým nemůže být duše plně sama sebou. Naopak pohyb žádostivosti a zpupnosti musí 

duše ovládnout, zkrotit a jeho sílu využít k cestě za pravdou. Konečně podstatným rámcem, 

ve kterém se toto může dít, je podle Ústavy uspořádání obce, které by mělo rovněž 

napodobovat bohy nebo být jakýmsi mikrosvětem ve své strukturovanosti, spravedlnosti 

jakožto dělání svého díla139 a péči o celek. 

Základní rozpor a nebezpečí jsou obsaženy v duši samotné. Samotná tělesnost není 

zlá. Spojením s tělem však duše přichází o volnost svého pohybu. Je-li spojena s tělem, 

nemůže se vznášet k blaženému patření přímo, ale přístup k němu má pouze v rozpomínce. 

Má tedy přístup pouze k tomu, co už jednou spatřila a na co pozapomněla. Dalším omezením, 

které duši skýtá tělo, je možnost připodobnit se pouze tělu (takové je alespoň tíhnutí onoho 

zpupného koně) a omezit se na tělesnou perspektivu. Připodobnění duše tělu je základním 

tématem dialogu Faidros, kdy Sókratés neustále usiluje o prohloubení tradičního pojetí toho, 

co je člověk. Redukce člověka na tělesnost se ukazuje v postavě Faidra, který sice velmi 

pečuje o své tělo, duši však zanedbává. Tělesné vidění světa redukuje mýty na nesmyslné 

bajky, jak zřejmé ze sofistických výkladů. Kvůli neznalosti duše mohly první řeči představit 

lásku jako nemoc. Lidská duše se podle Sókratova rozumění nemůže ztotožnit s tělesností, její 

sepětí s ní je pouze dočasné a její původ a cíl je naopak podobnost bohům a blaženost. 

Oduševnělé tělo však duši poskytuje i jedno z největších dober, umožňuje jí 

rozpomínat se skrze tělesnou krásu na krásu skutečnou. Jakým způsobem se toto rozpomínání 

uskutečňuje? Na jedné straně zcela neracionálně růstem opeření, na druhé straně to byl 

především vozataj duše, kdo patřil na zářivost pravých jsoucen a kdo se nyní může chápat 

dialektiky, aby projasněnou rozpomínku zpřítomňoval v řeči. Tělesnost zároveň umožňuje 

duši naplňovat její úkol: pečovat o to, co je neoduševnělé, a tak přinášet obraz božského 

života do oblasti tělesnosti a pozvedat ji směrem k pravým jsoucnům. Konečně tak umožňuje 

dialektikou nahlížet zdejší svět právě jako obraz světa bohů. 

Přestože Sókratés představil duši jako samopohyb, neznamená to, že by nic jiného její 

pohyb nemohlo ovlivňovat a orientovat určitým směrem. Toto nasměrování se děje právě 

skrze jiná krásná těla, která duši přitahují, a skrze řeč, kterou se duše nechává vodit. Proto 

bude nutné zaměřit se v dalších částech práce právě na tyto pohyby, které duši dávají směr. 

 

                                                
139 Phaedr. 247a4. 
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4. Přirozenost duše a řeč 

 

O přirozenosti duše se dále více dočítáme v souvislosti s rétorikou.140 Připomeňme, že 

učebnice rétoriky by měly pojednat o přirozenosti duše, zda je jednoduchým nebo složeným 

jsoucnem, určit její druhy a její činnost a trpnost. Úspěch vodění duše prostřednictvím řeči se 

zakládá na tom, aby různým druhům duší podávala různé řeči: složitým duším složité řeči 

hrající všemi harmoniemi a jednoduchým jednoduché.141 Co se však skrývá za jednotlivými 

druhy duší? 

 V palinódii Sókratés rozdělil duši především na druh božský a nebožský, který může 

upadat v duše lidské a zvířecí. Božské duše i nebožské podléhají dalšímu dělení, patří do 

zástupu některého z bohů a mají zde své místo. Tak jsou tedy i lidské duše v „potenci“ 

podobné některému z jedenácti či dvanácti bohů. Zároveň jsme viděli, že lidská duše 

rozhodně není ontologicky něčím jednoduchým. Mají-li tedy složité duše dostávat složitější 

řeči, mělo by se jednat o složitost, která není v lidské duši bytostně, ale kterou se jednotlivé 

duše mezi sebou liší. V palinódii tímto rozlišením duší byla míra toho, kolik z pravých 

jsoucen uzřely a jaký životní úděl si zvolily nebo vylosovaly. Při prvním vtělení se duše podle 

Adrasteiina zákona nemají vtělit do zvířete, ale podle toho, kolik uviděly, získávají devět 

údělů.142 Prvním z nich je zárodek „budoucího filosofa, milovníka moudrosti, nebo milovníka 

krásy, nebo některého služebníka Mús a Eróta“. Osmým zrozením je pak sofista nebo 

demagog, konečně devátým a posledním je tyran. Dalším druhem duše vedle božských a 

lidských je duše zvířecí, do které se lidská duše může dostat losováním a vlastní volbou po 

prožití prvního života v těle.143 Dokonce i láska má své druhy a vzájemnost se může projevit 

pouze mezi dušemi, které následovaly stejného boha a jsou si blízké v tom, že se mu chtějí 

připodobnit. Sókratés takto výslovně rozlišuje minimálně dva druhy vzájemnosti, přátelství 

filosofické a přátelství filothymické. 

 Zdá se tedy, že složitost nebo jednoduchost řečí odpovídá různým druhům složitosti 

nebo jednoduchosti duše na rovině toho, kolik božského uzřela. Složitost nebo jednoduchost 

se odvíjí podle toho, nakolik je schopna se rozpomenout a nakolik je tedy schopna dialektiky, 

                                                
140 Phaedr. 271c11-272b5. 
141 Phaedr. 277b6-277c7. 
142 Phaedr. 248c2-248e4. 
143 Phaedr. 249b2. 
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diairesis a synagogé podle pojmových druhů, jejichž jednota je možná díky rozpomínání.144 

Řeč tedy duši nemůže prostředkovat nic víc, než co duše nazřela, ale může jí pomáhat se na 

nazřené rozpomínat a lépe ho strukturovat. Mají-li pak pronesené řeči být milé bohům, 

největší přízni se zřejmě budou těšit řeči nejsložitější, které budou prostředkovat nejvíce 

pravdy a krásy. Za složitější řeč bychom rovněž mohli považovat řeč filosofickou oproti 

obrazné řeči básníků nebo mýtu. 

 

B. Jak na duši působí tělo 

 

1. Duše a tělo 

 

Jaký je vlastně vztah mezi duší a tělem? V dialogu Faidón145 Sókratés rozlišuje „jednak duši, 

jednak tělo“. Duše je neviditelná a blíže k neviditelnému. Duše užívá těla a jeho smyslů, a tak 

bloudí jako opilá nebo sama o sobě vyvíjí rozumové myšlení, a tak je podobnější tomu, co je 

neproměnné. Duše „je nejpodobnější božskému, nesmrtelnému, rozumovému, jednoduchému 

a nerozbornému, tomu, co je stále v témž stavu a stejné samo se sebou“. 

V dialogu Faidros se duše těla chytá a zevnitř ho oživuje. Je tedy tímto tělem 

„obalena“. Duše primárně hýbe sama sebou, tento její pohyb je bez počátku a bez konce. 

Sekundárně hýbe smrtelným tělem, jehož pohyb naopak počátek a i konec má. Zatímco duše 

je nesmrtelná, její spojení s tělem je dočasné. Avšak nic bližšího se nedočteme o tom, jak duše 

hýbe tělem a jak je s ním spojena v celek. Rovněž se nedozvíme, proč tělesný život, jehož 

zdrojem je duše, ustává. 

Podstatné však je, že je to duše, která tělu předchází a která ho ovládá. Přestože jí 

hrozí připodobnění se k tělu, svou odlišnost a určitou nadvládu si zachovává. Proto bude 

důležité pokusit se blíže určit, jak naopak tělo může působit na duši a uvádět ji v pohyb, 

neboť vzrušení, které zakouší při setkání s tělesnou krásou, je právě pohnutím 

(kekinémenos).146 Zdrojem tohoto pohnutí není tělo samotné, ale krásné tělo. V čem však 

spočívá krása těla? Na tuto otázku se pokusíme nyní odpovědět. 

 

                                                
144 Phaedr. 249b8-249d3. 
145 Phaed. 79b1-80b6. 
146 Phaedr. 245b4-5. 
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2. Krása těla 

 

Krása těla a krása řeči pohybují duší, která pak pohybuje i tělem. Krása řeči je nadána mocí 

pohnout duší a zprostředkovaně i tělem. Takto Faidros výjimečně vylákal Sókrata z města 

právě s příslibem krásných řečí. Podstatnější je však první pohyb lásky, pohyb rozpomínání, 

který obrací její pohled k pravé jsoucnosti. Pokud však tento pohyb není dostatečně projasněn, 

vyvolává v duši nesmírně silný pohyb tíhnutí k tělesnosti. Co je však tato tělesná krása? Jedná 

se pouze o krásu ve smyslu určité souměrnosti? A jak tato krása souvisí s krásou řeči? Krása 

v sobě nese nejvíce z někdejší zářivosti. Krása řeči spočívá na jedné straně v její formě, která 

je strukturována po způsobu živého tvora. Na druhé straně však spočívá v tom, že pravdivě 

zobrazuje to, co skutečně je. Krása těla by tedy rovněž spočívala v „souměrnosti“, ale jak se 

v této tělesné kráse může zračit skutečná krása? Viděli jsme, že krása řeči se odvíjí od krásy 

duše. Krása řeči je tedy i jistým obrazem krásy duše. Je i krása či ošklivost tělesnosti obrazem 

duše? Je možné oddělovat tělesnou krásu od krásy duše? Není snad i Sókratés se svým 

ploským nosem krásným člověkem, který v Symposiu má svého milovníka, který touží právě i 

po jeho tělesné blízkosti? V dalším postupu ukážeme, že je to právě krása duše, která vyvěrá 

z blízkosti k pravým jsoucnům a která vnitřně „fyzicky“ prosvětluje tělesnost, skrze kterou 

duše zažehává plamen lásky v druhých. 

V Symposiu Sókratés jasně rozlišuje jednotlivé stupně zření krásy, které spočívají 

v odpoutávání se od konkrétní krásy smyslové ke zření krásy samotné. Zároveň však již 

nejnižší stupeň, kdy duše miluje jedno krásné tělo, je spojen s plozením krásných 

myšlenek.147 I na nejnižším stupni filosofického postupu je tedy tělesná krása promíšena 

s krásou duševní. V dalších stupních musí milovník rozeznat, že za jednotlivými těly je jedna 

společná krása, a tak se stane milovníkem všech těl a odpoutá se od prudké lásky k jednomu 

tělu. Dále rozezná, že krása duše je mnohem 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“.148 Předposledními 

stupni jsou patření na krásu v činnostech a v zákonech, za kterými následuje krása poznatků. 

Tímto rozšiřováním „zorného“ pole pro krásu milovník dospívá k moři krásy a při pohledu na 

ně plodí mnoho krásných myšlenek v nezávistném filosofování a konečně dospívá ke zření 

krásna samotného. Na jedné straně tedy Symposion rozlišuje mezi krásou tělesnou a krásou 

                                                
147 Symp. 210a4. 
148 Symp. 210b7. 
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duševní. Na druhé straně však i na nejnižším stupni krásy nejde o tělesnou připoutanost ke 

krásnému tělu, ale právě o plození krásných myšlenek. 

 Domníváme se proto, že Sókratés má v dialogu Faidros na mysli především lásku ke 

kráse vtělené duše, která není pouze rozpomínkou na skutečná jsoucna, ale která je právě 

vztahem lásky mezi dvěmi dušemi. Díky tomu se stává příležitostí k vzájemné péči, plození 

dětí nebo krásných řečí, a skrze ně k dosahování určité nesmrtelnosti. Láska totiž není zcela 

božská, nedává duši vytouženou volnost, ale pouze jí umožňuje se opeřovat, což může být 

velmi zmatené, bolestivé a bez náležitého pochopení může vést ke špatným koncům.149 Láska 

na úrovni tělesnosti je však příležitostí pro připodobňování se bohu a životu v přátelství, které 

je prosté výlučné žárlivosti.150 Láska mezi dušemi překonává fthonos, který byl určující pro 

lidské duše ve srovnání s božskými. V plození v krásnu se rovněž sjednocují dvě části dialogu 

Faidros, protože ona láska ke krásné duši je především láskou ke krásným řečem, které tato 

duše plodí a k jejichž plození duši vybízí. Tělesnost je tedy konečně jediným místem pro 

filosofii jakožto porodnické umění. 

Tělesnost krásy a její lásky rovněž naznačuje, že se dotýká i nižších složek duše, které 

často uvádí do nezřízeného pohybu neracionální strženosti. Pokud tento pohyb není náležitě 

projasněn řečí, směřuje pouze k tělesnosti a uspokojování nižších potřeb duše. Pro vztah duše 

s tělem je určující tato možnost záměny nebo omezení perspektivy pouze na to, co je tělesné. 

Tato záměna se projevuje na všech rovinách života duše: tělesnou se stává láska a krása, ale 

„tělesný“ je i výklad a rozumění světu a jeho příčinám, jak je patrné ze sofistických výkladů 

mýtů. Konečně toto omezení perspektivy na to, co je tělesné a co stále vzniká a zaniká, 

znemožňuje řeč a myšlení, které právě mají duši přivádět k pravdě. 

Předposlední, k čemu bychom rádi obrátili pozornost při zkoumání vztahu vtělené 

duše a krásy, je pasáž věnovaná „zrcadlení“.151 Zrcadlení se zdá představovat jakési až 

fyzické „plození“ v krásnu, které se právě neděje skrze řeč, ale skrze zrak, když se 

milovníkova touha, kterou je naplněn díky časté rozpomínce, odráží zpět k milovanému. 

Tento „proud krásy“ se vrací očima a „tudy vchází podle své přirozenosti do duše“,152 která se 

začne opeřovat. Zdá se tedy, že krása těla je podmíněna krásou duše. Milovaný je totiž 

schopen vidět proud krásy, kterým milovník přetéká díky častému rozpomínání a blízkosti 

                                                
149 Srov. Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, s. 129. 
150 Phaedr. 253b7-8. 
151 Phaedr. 255d5-6. 
152 Phaedr. 255c4. 
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skutečné kráse. Ve vzájemnosti lásky se oba milující proměňují a připodobňují se bohu, jak 

na úrovni duše tak i těla, kdy se obojí stává zářivějším a průhlednějším směrem k pravdě. Na 

jedné straně jsou schopné krásných řečí, na druhé straně jsou jejich těla nebo alespoň tváře 

zářivější. Zdá se tedy, že se duším skrze rozpomínku a náležitou odpověď na tuto rozpomínku 

daří napodobovat život bohů ve vzájemnosti zbavené žárlivosti, v hledění k pravým jsoucnům 

a dokonce prosvětlovat nebo pečovat o neoduševnělé tělo. 

Konečně náznak toho, že tělesnost není jen tuhou škeblí, ale že ji lze zevnitř 

proměňovat a pečovat o její krásu, nalezneme v Sókratově závěrečné modlitbě k Panovi.153 

V té se Sókratés modlí za krásu svého nitra následovně: „to vnější, co mám, ať mi je 

v přátelství s nitrem“. Následující zmínky o bohatství, které spočívá především moudrosti, a o 

zlatě, které má být podřízeno rozumnosti, by mohly naznačovat, že to vnější je majetek. Tím 

vnějším bychom však mohli rozumět právě i tělesnost. Na jedné straně snad s lehkou dávkou 

ironie,154 na druhé straně však i jako vážnou prosbu o určitou tělesnou zářivost. Tato tělesná 

krása totiž může přitahovat nadané duše, které se nacházejí na nízkém stupni výstupu ke kráse 

a které ještě jasně nerozlišují mezi krásou těla a krásou duše, a ve společenství s nimi plodit 

krásné řeči a pozvedat je k pravdě samé. Už Eróta totiž Sókratés prosil, aby byl u krásných 

mladíků ještě oblíbenější než nyní. 

 

3. Pohyb lásky 

 

Z důkazu nesmrtelnosti duše víme, že duše hýbe sama sebou. Z obrazu vtělené duše víme, že 

její mocnou hybnou silou je touha po rozkoši. Rozum pak řídí pohyb duše, usiluje o jeho 

nasměrování k vědění. Trojčetné členění duše připomíná strukturu duše z Ústavy.155 Právě 

jako trojčetná, a tak zbavená pohybu perutí, se duše stává vtělenou duší. Láska v duši zůstává 

skryta, a tak je možné pohyby vtělené duše redukovat na žádost a získané mínění, jak to činila 

první Sókratova řeč. Pokud se však láska probudí a stane se láskou pochopenou, vytrhává duši 

z této její redukce. V duši se tak probudí třetí síla, která hluboce proměňuje rozumnost i 

                                                
153 Phaedr. 279b9-c4. 
154 Tak alespoň Brisson komentuje toto místo: „Pravděpodobně jde o odkaz na Alkibiadovu chválu Sókrata na 

konci Symposia, Alkibiadés v ní staví proti sobě Sókratovu vnější nesličnost s jeho vnitřní krásou.“ Viz Brisson, 

Platon, Phèdre, s. 189, pozn. 484. 
155 Resp. IV. 
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žádostivost. Láska do jisté míry obnovuje duši v její nevtělené podobě.156 Jako takovéto 

vytržení se však láska jeví jako nemoc, která může strhávat duši k jinému tělu a vést ji tak 

k zanedbávání vlastních věcí. Zároveň ji vytrhává směrem vzhůru, dává jí opeření a dovoluje 

jí alespoň prostřednictvím rozpomínky se vracet k blaženému patření. 

Láska je vytržením z pouze lidsky rozumného života, je šíleností, která duši pozvedá 

ze starostí běžného života tím, že jí (zprvu velmi temně a nejasně) slibuje blízkost toho, co je 

božské a věčné. Konečně připomíná duši její nesmrtelnost a jinakost, která se nemůže spokojit 

s životem pouze po způsobu těla. Přesto se právě v pohybu lásky skrývá zásadní nebezpečí 

naopak ještě hlubšího připoutání k tomu, co je pouze tělesné. Láska duši totiž velmi názorně 

připomíná její vnitřní rozpolcenost mezi různé složky, zejména pak mezi rozumnost a 

žádostivost. Zároveň však v duši probouzí naději v překonání tohoto rozporu, slibuje jí 

jednotu a blaženost. Aby však dar lásky mohl být uchopen k nejvyšší blaženosti duše, musí 

duše být schopna porozumět tomu, co láska je a co je konečně i lidská duše. Pokud vozataj 

nasměruje pohyb koní směrem k pravdě, tak toto přibližování sytí a posiluje perutě, které 

dodávají sílu samopohybu duše a přibližují ji tak k bohům. 

 

C. Jak na duši působí řeč 

 

1. Pohyb řeči 

 

Zatímco láska je jakýmsi zastřeným intuitivním rozuměním sobě a světu, které však svou 

naléhavostí vytrhává člověka z ascholia, přivádí řeč tuto intuici ke zřejmosti tím, že kolem ní 

krouží a snaží se z ní co nejvíce vynést na světlo. Zatímco láska je obnovou duše, řeč 

umožňuje této obnově hlouběji rozumět a prohlubovat ji. Řeč je totiž schopna prostředkovat 

duši celek světa, kosmologii, ze které je patrné, jaké je její místo a úkol v ní. Díky tomu 

dovoluje zvládnout žádostivost lásky, ale i blažené vytržení lásky, tak aby vedlo k ctnostnému 

životu, péči o zdejší svět a druhé duše. 

Oproti pohybu lásky může být pohyb řeči mnohem uměřenější a postupnější. Zároveň 

je to pohyb, který duši nevytrhává, ale spíše ji dovoluje setrvávat u sebe. Řeč vodí duši po 

malých krůčcích k pravdě skrze podobnosti. Úskalí řeči však spočívá, jak jsme viděli, ve 

snadné záměně pravdy za pouhou podobnost, které může podlehnout i řeč pronášená v dobré 

                                                
156 Srov. S. Benardete, The Rhetoric of Morality and Philosophy. Plato’s Gorgias And Phaedrus, Chicago 1991, 

s. 134. 
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víře. To, co řeči zajišťuje její pravdivost založenou na schopnosti náležitě prostředkovat 

skutečnou jsoucnost, jsou její dva dialektické prostředky, které se však zakládají právě na 

rozpomínce. Pohyb řeči, nemá-li zaměnit podobnost za pravdu, musí být v určitém „dialogu“ 

s láskou jakožto rozpomínkou. Jakmile se řeč od této rozpomínky odchýlí, jakmile již 

rozpomínka není jejím základem a garantem, dialektika se může snadno stát nepravdivou. Řeč 

nesmí tedy oslovovat pouze rozum, ale právě i perutě tím, že jim nabízí to, čemu ony mají 

z lidské duše svou přirozeností nejblíže, tedy obraz pravé jsoucnosti. 

 

2. Proč se duše nechá vodit řečí? 

 

Duše by se však řečí nenechala vodit, pokud by v ní nespatřovala jistou krásu, která v ní samé 

opět vzbuzuje lásku. Zatímco se Faidros nechává vláčet krásnými řečmi, které kupodivu 

postrádají formální krásu i pravdivost, usiluje Sókratés o jeho obrácení k pravdivým řečem. 

Láska je totiž uskutečněním přirozenosti duše, která by se bez ní omezovala pouze na to, co je 

tělesné. Přirozeností duše je však právě být prostředníkem mezi světem tělesnosti a světem 

inteligibilním. Na jedné straně je tímto prostředníkem v celku jednoho těla, na druhé straně 

pak „úhrn“ lidských duší pečuje o tělesný svět, aby byl k obrazu inteligibilnímu. Ze struktury 

duše je však patrné, že je to právě láska, která je nejvíce schopná naplňovat úkol tohoto 

prostředkování. 

 Dosud jsme se však věnovali vztahu duše k jiné řeči, jak však duší hýbe její vlastní 

řeč? Řeč náleží rozumu, který je schopen rozumět celku duše v rámci kosmu a řečí řídit pohyb 

koní. Má-li však rozumět celku duše, musí být schopen především projasňovat schopnost 

lásky, která činí duši duší. Náležitým zobrazováním inteligibilního, ke kterému mu zjednává 

láska přístup, je schopen uvádět duši do stavu opeřování, a tak určitým způsobem ovládá i 

pohyb perutí. Duše je do jisté míry právě jakousi řečí, kterou duše vede sama se sebou a 

kterou projasňuje své touhy, které kolísají mezi tělesností a netělesností. 

 

3. Filosofický postup 

 

Jak tedy probíhá filosofický výstup k pravdě? V jakém vztahu jsou v něm techné erótiké a 

techné dialektiké? Chápeme-li je odděleně, jde o různé druhy pohybů. Zatímco řeč je 

pohybem především rozumu, láska je vytržením, které se zmocňuje celé duše a které konečně 

nelze převést na pouhou racionalitu. Proto se také Sókratés chápe lásky v palinódii jen skrze 

obrazy. Mýtus je na jedné straně jakýmsi krásným obrazem, který uchvacuje duši a může v ní 
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probouzet lásku. Na druhé straně je mýtus často prostředkem, který nám umožňuje vykročit 

z naší omezené perspektivy a rozumět sobě jaksi hlouběji. Mýtus je v tomto rovněž jakousi 

šíleností, která překračuje nejen běžnou řeč, ale i řeč filosofickou, pokud ji chápeme jako řeč 

logickou a rozumem doložitelnou. V tom je mýtus zároveň nebezpečný, protože může nabízet 

pouhé pravděpodobnosti, a tak nás svádět k nepravdě. Zároveň se však mýtus, je-li náležitě 

uchopen dialektikou, jeví jako něco nezbytného pro filosofický postup. Dovoluje nám třeba i 

jen hypoteticky vstupovat do oblastí, kam už dialektika sama vystoupit nedokáže, a tak 

uchopit onu zvláštní srostlinu rozumnosti a lásky, kterou je duše. 

 Filosofie je konečně láskou k řečem, které zrcadlí skutečná jsoucna, jsou vznešeným 

plodem přátelství a směřují ke ctnostnému životu. Vztahu mezi erotickým uměním, 

sebepoznáním, filosofií a konečně tedy podobě „extatické racionality“ u Platóna se budeme 

věnovat v poslední kapitole. 



 53 

IV. kapitola: erotické umění  

 

V dialogu Faidros Sókratés prosí Eróta, aby mu nebral jeho erotické umění, v Symposiu 

připomíná, že se v ničem jiném nevyzná než ve věcech lásky a nad jiné je ctí.157 V dialogu 

Theagés říká, že se nevyzná ve velkých a krásných naukách, ale pouze v nauce malé, 

v milování, v té však vyniká nad všechny ostatní.158 Konečně v dialogu Lysis zmiňuje, že je 

sice k ničemu, ale bylo mu dáno od Boha, že dokáže rychle poznat milujícího i milovaného.159 

Sókratés se tedy o lásce zmiňuje zpravidla ve dvojici s tím, že ničemu jinému nerozumí a že 

konečně i tato jeho jediná znalost mu byla dána od Boha. I ve Faidrovi Sókratés připomíná, 

že si je vědom své nevědomosti (syneidós emautó amathian)160 a zároveň představuje sebe 

sama jako někoho, kdo usiluje odpovědět na Delfskou výzvu: „Poznej sám sebe (gnóthi 

sauton)“. Jiní ho naopak hodnotí jako toho, kdo je neustále v nejistotě a kdo jako mořský 

rejnok působí druhým strnutí a nejistotu.161 

 V čem spočívá Sókratovo erotické umění? Jakou má toto jeho umění strukturu? 

Konečně, jaké umění může být lásce přiměřené? A lze mluvit o umění v případě něčeho, co je 

darem od bohů? 

 

A. Sebepoznání 

 

Griswold, když se snaží určit povahu sebepoznávání, nepovažuje za náhodné, že pro něj 

Sókratés volí sloveso gignoskein narozdíl od episthasthai, které užívá v jiném kontextu, a 

rozlišuje na základě Faidra tři druhy poznávání.162 První druh náleží božské Epistémé, která 

přímo hledí na ideje. To je však poznání, které předpokládá duši jako jedno z pravých jsoucen 

a nebožským duším nenáleží. I v někdejší okružní jízdě po hřbetu světa byly lidské duše stále 

zmítány duševním „nepokojem“, jejich kontemplace nebyla nijak poklidná ani úplná a jakožto 

vtělené mají pouze nepřímé poznání. Zároveň ve Faidrovi nic nenasvědčuje tomu, že by duše 

měla svůj předobraz vně světa. Druhý druh epistémé nachází v pasážích věnovaných rétorice, 

                                                
157 Symp. 177d7, 212b1. 
158 Theag. 128b1. 
159 Lysis 204b8.  
160 Phaedr. 235c5-8. 
161 Men. 79e7. 
162 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 6 a s. 261, pozn. 23. 
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kde Sókratés představuje metodické vědění163 o druzích duší, které je schopno tyto duše 

zkoumat a popisovat za pomoci synagogé a diairesis. Takovému vědění lze konečně i učit, 

což podle Griswolda znamená, že se toto vědění obejde bez rozpomínání, které podle něj není 

samozřejmou součástí dialektiky.164 Konečně by ono gignoskein mohlo být třetím druhem 

poznání, který by narozdíl od prvních dvou nečinil z duše ideu nebo něco, co lze učit, a je 

nějak spjat se Sókratovým věděním nevědění. Faidros podle Griswolda „zve k reflexi spojení 

mezi poznáním idejí, ‚dialektikou‘ pochopenou jako ‚dělení a sbírání‘ (266c1 a kontext) a 

‚dialektikou‘ pochopenou jako ‚erotické umění‘165 konverzace (276e5-6 a kontext)“ jako 

tématice, která prolíná celé Platónovo dílo a ve Faidrovi je explicitně pojednána.166 Tyto dvě 

dialektiky jsme dříve zmínili jako techné dialektiké a techné érotiké. Pro naše téma erotického 

umění je podstatné, že ho Griswold spojuje s dialogickou formu, o které se vyjadřuje rovněž 

tak, že jde o formu nehotovou, která je právě pouze filo-sofií a ne moudrostí samotnou, 

protože je jakýmsi nekonečným přibližováním k moudrosti.167 Tato nehotovost dialogického 

vztahu souvisí i s pojetím sebepoznání, ke kterému podle Griswolda směřuje erotické umění. 

„Poznej sám sebe“ pro něj není ničím pouze teoretickým, ale praktickým, dokonce 

imperativem: „Staň se sám sebou!“ Jde o dosažení sjednocení duše, které je možné právě díky 

lásce,168 a zároveň poznání toho, že největší překážkou k poznání pravdy je člověk samotný a 

jeho rozporuplnost. Rozlišuje dva druhy rozpomínání: rozpomínku na bohy a rozpomínku na 

pravá jsoucna.169 V rozpomínce se ukazuje, že řeč je médium, které prostředkuje mezi pravou 

jsoucností a smyslovou rozmanitostí. Rozpomínka zároveň předvádí duši její původ a 

přirozenost. Láska je tedy touhou po návratu k pravé jsoucnosti a k bohům.170 Rozpomínání 

v sobě spojuje logismos a mania, rozpomínání je racionální i ontologické sjednocování.171 Být 

sám sebou tedy obnáší milovat v sobě možnost připodobnění k bohu, která je jakýmsi 

                                                
163 Phaedr. 269d7, 270c3, 270d10. 
164 Griswold, Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, s. 116. 
165 Další zmínky viz Tamt., s. 116: „Sókratovo ‚erotické umění‘ je dialektická rétorika, která užívá sílu tázání, 

aby završila tento cíl [tedy vést skrze řeč k vhledu].“ a s. 123: „‚Erotické umění‘, to je umění neutuchajícího 

usilování (striving) (nebo toužení) o něco, co nemůže nikdy plně vlastnit jakožto člověk.“ 
166 Tamt., s. 6-7.  
167 Tamt., s. 7 a Epilog. 
168 Tamt., s. 123. 
169 Tamt., s. 111. 
170 Tamt., s. 121. 
171 Tamt., s. 112. 
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nejhlubším jádrem duše a zároveň jejím nejposlednějším cílem. Tento ideální charakter 

milovník promítá do milovaného, a tak skrze druhého poznává sebe sama.172 Být sám sebou 

tedy znamená přitakat onomu vrozenému charakteru podle následovaného boha. Sebepoznání 

rovněž není zaměřené pouze do sebe, ale jakožto úkol nebo imperativ je věděním toho, co 

duši živí, její přirozenosti a jejího místa v celku světa.173 Úkolem sebepoznávání je 

překračovat subjektivní perspektivu, která je omezená tělesností a tělesným rozuměním 

skutečnosti, k neperspektivní objektivitě toho, co je inteligibilní.174 Proto jsou k sebepoznání, 

k překročení subjektivní perspektivy třeba i jiné duše. Sebepoznávání je proces neustrnutí, 

kdy je třeba hledat to, po čem hluboce toužíme s vědomím, že to nemůžeme nikdy zcela 

nalézt. Je to vědomí určité naší nehotovosti, vědění nevědění.175 

Konečně, proč se Sókratés obává, že by kvůli své prvé a hanebné řeči o lásce mohl 

přijít o své erotické umění? Griswold ztotožňuje poznání lásky s poznáním sebe a konečně s 

vědomím prostřednictví mezi věděním a nevěděním, krásou a ošklivostí v řeči dialogu 

Symposion.176 Toto poznání se děje skrze umění dialogu, přičemž schopnost klást otázky a 

odpovídat na ně záleží na schopnosti pohybu od částečného k hlubšímu porozumění pravdě. 

Nepravdivé rozumění lásce je úzce spojeno s nepravdivým rozuměním sobě, nepravdivou řečí 

se tedy Sókratés sám stává nepravdivým ve svém bytí, a tím se vzdaluje možnosti lásky. 

Láska, ale i erotické umění je tedy darem od bohů, o který je však třeba pečlivě dbát, aby se 

nestal pouhou karikaturou. 

Poslední, o čem bychom se rádi zmínili, je role druhého v Griswoldově interpretaci. 

Zdá se nám, že role druhého je v jeho pojetí velmi upozaděna. Láska k druhému pro 

Griswolda je v první řadě projekcí lásky k sobě, resp. ideálu sebe. Dialogická forma je sice 

nesmírně podstatná, ale právě spíše jako určitá forma, která není uzavřená a která umožňuje 

setkání různých perspektiv, ne však hluboké setkání dvou duší. Konečně i vztah mezi 

Sókratem a Faidrem chápe jako v zásadě nesouměrné setkání dvou odlišných druhů duše. 

Téma lásky, které přináší do dialogu Faidros, je mu spíše záminkou pro hlubší rozumění duši 

a řeči, než výsostným tématem dialogu. Na druhou stranu se však domnívá, že Sókratovu 

fenomenologii lásky není třeba omezovat pouze na pederastické vztahy, ale že se týká i 

                                                
172 Tamt., s. 126. 
173 Tamt., s. 98. 
174 Tamt., s. 104-105. 
175 Tamt., s. 106. 
176 Tamt., s. 136. 
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vztahů mezi mužem a ženou.177 Nicméně jeho interpretace dialogu zůstává spíše 

existenciálně-ontologická než výrazněji dialogická ve smyslu skutečného a partnerského 

setkání dvou duší. Významnost konkrétního druhého v dialogu Faidros, jak ještě uvidíme, 

naopak vyzvedává Marta Nussbaumová.178 

Pro naše rozumění erotickému umění je podstatné, že je úzce spjato se sebepoznáním, 

je úsilím o sjednocení a naplnění vlastního určení, které obrazně představuje připodobnění 

bohům. Erotické umění je dále určitým procesem, cestou duše, která je věčně nehotová a stále 

na cestě. Umění, které jedině může být přiměřené lásce, je právě úsilí o sebepoznání. 

  

B. Plození 

 

Zmínku o erotickém umění ve Faidru bychom mohli uvést do souvislosti se znalostí věcí 

lásky v Symposiu. V čem by tedy spočívalo erotické umění podle tohoto dialogu? Jedním 

z možných styčných bodů řeči Diotimy179 a dialogu Faidros je téma plození. Téma plození, 

jak už jsme naznačovali, rovněž odkazuje k porodnickému umění z Theaitéta a připomíná 

podstatnost vztahu k druhému pro filosofii a dobrý život vůbec. Konečně jsme se pokoušeli 

představit veškerou duši jako jakési zvláštní společenství duší, ve kterém se úzce pochopená 

individualita duše vytrácí ve prospěch blízkosti pravdě a péči o celek, díky kterým duše může 

být sama sebou. Filosofie by pak spočívala především v určité očistě od sebestřednosti. 

Veškerou duši by pak snad bylo možné přirovnat ke včelstvu,180 ve kterém jednotlivé duše 

pracují ve prospěch celku. 

Pokusíme se nyní o rychlé shrnutí. Erós je podle Diotimy daimón, který se nalézá 

uprostřed mezi smrtelným a nesmrtelným. Není bůh a není dokonalý, protože touží po dobru a 

kráse, a tedy cosi postrádá. Jako prostředkující bytost mezi lidmi a bohy přináší z jedné strany 

dary a z druhé oběti, a tak vše spojuje v jeden celek.181 Jako milovník krásného je Erós 

filosofem, milovníkem moudrosti, který se nachází uprostřed mezi moudrostí a 

nevědomostí.182 Láska je tedy touhou trvale vlastnit dobro, přičemž láska, jak ji známe, se 

                                                
177 Tamt., s. 88, pozn. 18. 
178 M. Nussbaumová, Křehkost Dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii, Praha 1999. 
179 Symp. 201d1-212b1. 
180 Phaed. 82b4. 
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děje jako „plození v krásnu, a to tělesné i duševní“.183 Snad bychom mohli říct, že počátkem 

filosofie je právě láska, touha po dobru, která se uskutečňuje jako plození. Člověk má jakýsi 

plodivý pud v těle i duši, který když uzraje touží plodit v krásném. Tělesné plození je „božská 

věc a to právě je v smrtelném tvoru nesmrtelné, početí a plození“.184 Krása v těhotné bytosti 

vyvolává vzrušení, rozkoš a zbavuje ji velikých bolestí, proto ona plodí a rodí. Láska je 

zároveň touhou po nesmrtelnosti, protože touží po trvalém vlastnění dobra. Plození je tedy 

„pro smrtelného tvora něco věčného a nesmrtelného“.185 Láska je touha po naplnění, duše má 

daimónský charakter, který ví o božské blaženosti a vnímá nenaplněnost lidského života, 

kterou pouze plození dokáže uspokojit. 

 Lidská touha po nesmrtelnosti se často přetavuje v touhu po cti a slávě. Ti, kdo více 

tíhnou k tělesnosti, se obrací k ženám, touží si zajistit slávu a štěstí skrze své potomstvo. Ti 

však, kteří mají obtěžkané duše, touží počít a porodit duševní plody.186 Plody, které vydávají 

tvůrčí duše, jsou moudrost a ctnosti. Nejvzácnější z nich pak je rozumnost a spravedlnost, 

které se vztahují ke správě domácnosti a obce. A tak duše hledá druhé krásné tělo a duši, aby 

spolu s ním mohla plodit. Duševní plození vytváří mnohem pevnější svazky, neboť děti 

takového svazku jsou krásnější a nesmrtelnější. 

 Aby však duše mohla plodit skutečnou moudrost, musí nastoupit „cestu lásky“.187 Tato 

cesta, jak jsme již viděli v předchozí kapitole, spočívá ve výstupu od smyslové krásy 

jednotlivého těla k inteligibilnímu krásnu samotnému. Tento náročný výstup má duše 

podstoupit, aby dokázala místo obrazů zdatnosti plodit zdatnost samotnou, a to tak, že 

vystupuje od běžného tělesného zraku, který však vnímá jen obrazy, k zraku, který dokáže 

patřit na krásno samé. Konečně na tomto stupni se člověk stává milým bohu a „jestliže to je 

člověku možno, stane se také on nesmrtelným“.188 

Láska je touha po krásném, jejímž naplněním je plození v krásném. Erotické umění 

v Symposiu spočívá ve strukturovaném výstupu od obrazu krásy ke kráse samé. Jaká je však 

role druhého v tomto plození a výstupu? Abychom tuto otázku mohli zodpovědět, obrátíme 

nyní pozornost k interpretaci, kterou nabízí Nussbaumová. Té se zdá, že Diotimina řeč nemá 

pochopení pro lásky mezi jedinečnými bytostmi v jejich celosti: „Diotima spojuje lásku 
                                                
183 Symp. 206b6. 
184 Symp. 206c6. 
185 Symp. 206e5. 
186 Symp. 209a1. 
187 Symp. 209e5-212b1. 
188 Symp. 212a6. 
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k jedincům s napětím nestřídmosti a otroctvím; lásku ke kvalitativně uniformnímu ‚moři‘ se 

zdravím, svobodou a tvořivostí.“189 Zatímco osobní láska je čímsi zmateným, nahodilým, 

jedinečným a žádostivým, filosof usiluje o čistou rozumnost, která je samostatná a kterou nic 

nepohne. Pochopení pro lásku jako hledání určitého nenahraditelného partnera a společné 

harmonie nabízí ve své řeči v Symposiu Aristofanés. Konečně však mnohem podstatnější je 

pro Nussbaumovou napětí mezi Sókratovou řečí a řečí Alkibiadovou, ze které je jasně patrný 

rozpor mezi jeho vášní k Sókratovi a Sókratovým spíše odtažitým nadhledem. Alkibiades 

narozdíl od Sókratova poznání obecného, nabízí zvláštní poznání jednotlivého.190 

Nussbaumová v rámci dialogu Symposion považuje obě řeči za zcela dichotomické, je třeba si 

vybrat jednu z cest, Alkibiadovu nebo Sókratovu – cestu poznání jednotlivého nebo cestu za 

poznáním obecného. S obdobným rozporem se podle ní setkáváme v Lysiově a první 

Sókratově řeči ve Faidrovi. Láska je tu klasifikována jako mania, která je pravým opakem 

uměřenosti (sofrósyné). V dialozích, které předcházejí Faidrovi Platón užíval mania a 

souvisejících slov pro stav duše, kdy „nerozumné složky – žádosti a emoce – převládají a 

vedou či řídí složku rozumovou“.191 Tomuto rozvrhu odpovídá Sókratovo rozlišení mezi 

vrozenou žádostí rozkoší a získaným míněním, které směřuje k dobru a které, vládne-li, se 

nazývá uměřeností.192 Sókratova palinódie však představuje překonání tohoto rozvrhu a nabízí 

rozvrh nový, který představí filosofii jako manii, zvládnutou manii jako největší dobro, Eróta 

jako boha a jedinečný vztah dvou duší jako připodobňování bohu. Ve Faidrovi Sókratés 

pozitivně hodnotí emocionální složku osobnosti, kterou ve Faidónu připisoval tělesnosti a od 

které se má filosof asketicky očišťovat. Nussbaumová si zde všímá tří momentů, které 

zhodnocují emoce: motivační, kognitivní a „hodnotový“.193 Obraz duše ve Faidrovi 

představuje neracionální složky duše (koně a perutě) jako nezbytné pro pohyb k pravdě. Tyto 

složky jsou nadány určitou kognitivní schopností nezávislou na rozumu. Puky po perutích 

jsou schopny rozpomínky na krásu. Konečně plody manií jsou pokládány za mnohem 

vznešenější a lepší než plody techné, ať už se jedná o věštění, poesii nebo filosofii. Faidros 

tak představuje hlubší pojetí racionality, která v sobě sjednocuje části, které v dřívějších 

                                                
189 Nussbaumová, Křehkost dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii, s. 372. 
190 Tamt., s. 389: „Jeho [Alkibiadovo] poznání však vidí více a jinak; je to integrovaná reakce na osobu jakožto 

jedinečný celek.“ a s. 390: „[Alkibiadés] naznačuje, že existuje praktické poznání, které spočívá ve schopnosti 

rozumu, představivosti a citu pronikavě reagovat na jednotlivosti dané situace.“ 
191 Tamt., s. 409-410. 
192 Phaedr. 237e2. 
193 Nussbaumová, Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii, s. 428-441. 
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dialozích byly v ostré opozici.194 Představuje syntézu vášnivé strženosti a postupnosti 

rozumnosti. Lysiova řeč je také kárána právě za nedostatek zájmu o své téma.195 Erotické 

umění však nadále usiluje o zkrocení oněch zcela nízkých pudů, které směřují pouze 

k tělesnosti a které vedou k levé lásce. Podobně erotické umění svým vhledem dokáže 

rozlišovat také nepravdivou a pravdivou řeč, a překonat tak nebezpečí možné jednostrannosti 

rozumné řeči. 

Faidros podle Nussbaumové neupírá lásce dvou duší možnost určité dokonalosti, pro 

kterou ji tedy není třeba překračovat jako v Symposionu.196 Právě pojetí Eróta jako boha 

umožnilo Sókratovi překonat zaslepenost předchozích řečí. Erotické umění je něčím, co 

bytostně náleží k osobnímu vztahu a co dovoluje propojit vášeň tohoto vztahu s vášní pro 

pravdu. Erotické umění má konečně charakter plození. Setkání s druhou duší podněcuje duši 

k plození krásných řečí, které obě duše proměňují. Takto Sókratés zplodil palinódii díky 

setkání s Faidrem a Lysiovou řečí.197 Setkání duší podněcuje k plození krásných řečí. Krásné 

řeči pak vedou duši především ke ctnosti. Nesmrtelnost, kterou skýtá plození krásných řečí, 

spočívá v péči o vzájemnost, připodobňování k bohu a odhalování transparentnosti 

smyslového světa k pravdě. Jde o zrcadlení božského života ve vztahu učitele a žáka, který se 

nemá zastavit u jedinečnosti těchto osob, ale který spočívá v jejich možnosti tento úkol 

naplňovat.198 Díky naplňování této možnosti se stávají plně lidmi. Je to vztah k druhému, 

který uvádí filosofii do pohybu, a je to péče druhých o filosofii, která udržuje její símě 

                                                
194 Srov. Tamt., s. 435: „Výklad o růstu perutí zjevně užívá sexuálních metafor, aby charakterizoval vnímavost a 

růst celé duše. Rozum, již neoddělitelný od ostatních součástí, hledá pravdu takovým způsobem, který by 

nesplňoval požadavky dialogů středního období na čistotu a stálost. ‚Čistota‘ je ohrožena protikladem mezi 

bolestí a naplněním, vyprahlou suchostí a osvěžením.“ 
195 Phaedr. 235a1. 
196 Srov. Nussbaumová, Křehkost dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii, s. 435: „Hodnota této lásky 

je nepochybně úzce spojena se skutečností, že je ceněna tato jedinečná osoba, a to úplně, jako svébytná bytost se 

svou vlastní, samostatně se pohybující duší – nikoli jako cosi, co se dá držet, chytat či spoutávat jakoukoli 

filosofickou techné.“ 
197 Tamt., s. 438-439: „Milovník z dialogu Symposion tedy začal láskou k jednomu jedinému člověku – či ke 

kráse tohoto člověka. Brzy ale postoupil k obecnějším ocenění krásy, když jeho nesmírná láska k němu polevila. 

Dvojice milovníků z dialogu Faidros to nikdy neudělá. Způsob, jak v životě hledají poznání a dobro, se 

uskutečňuje v rámci konkrétního vztahu s jedincem, jehož zvláštní povaha je tímto vztahem živena.“ 
198 Srov. Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, s. 137: „Proto Sókratés opakovaně upozorňuje na to, že 

předmětem lásky a následování nemá být on sám, ale to, co je základem jeho života a na co se on sám 

prostřednictvím rozpomíná.“ 
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nesmrtelné. Je to konečně také pohled na milovaného, který duši zbavuje bolesti, kterou 

rostoucí perutě působí vtělené duši.199 

Domníváme se, že Nussbaumová si oproti Griswoldovi dobře všímá významu 

jedinečnosti aktérů dialogu, a tedy i skutečnosti dialogu samého a lásky mezi dvěmi dušemi. 

Oproti Griswoldovi klade důraz na skutečnost druhého, láska pro ni není jen projekcí 

ideálního do milovaného. Přesto považujeme její interpretaci Symposia jakožto určité 

nedořešené dichotomie mezi konkrétním a obecným, rozporu mezi Alkibiadem a Sókratem, 

na který by měl dát odpověď Faidros, za poněkud násilnou a nepříliš přesvědčivou. Vztah 

k druhému sice stojí na počátku vzestupu ke kráse v Symposiu, konečně však i patření na 

krásu samotnou by mělo duši podněcovat k plození, ke kterému je druhý třeba nejen jako 

pasivní příjemce plodu, ale právě jako určitý dialogický partner, na jehož porozumění nebo 

lásce závisí možnost plození krásy. Z toho se zdá, že i na nejvyšších stupních, a je otázkou, 

zda jsou pro vtělené duše vůbec dostupné, hraje konkrétní vztah podstatnou roli. Podobným 

způsobem líčí plození a zasévání řečí i Faidros, kdy jde o setkání konkrétních duší s jejich 

jedinečnými možnostmi a erotické umění jakožto plození krásných řečí je čímsi nahodilým, 

protože pracuje s neopakovatelnou situací a jedinečnými osobami. Není zde žádná filosofie „o 

sobě“, ale je zde vždy setkání dvou duší v přímém dialogu nebo dialogu prostředkovaném 

skrze zapsaný text. Přičemž v tomto setkání jde o proměnu právě těchto duší. 

 

C. Filosofie 

 

Podle Špinky je erotická techné uměním náležitě zacházet s rozpomínkami na pravou krásu, a 

zvládat tak dvojznačnost lásky a řeči.200 Erotická techné tedy dokáže překonat zaslepenost 

obrazem krásy, a vidět tak krásou samou. Podoba této techné je předmětem druhé části 

dialogu, Špinka si však všímá, že dvě dosavadní zmínky o techné ji ukazují jako rovněž 

ambivalentní.201 Sókratés se vyjádřil o božském daru věštecké schopnosti jako o nejkrásnější 

techné,202 podruhé za techné označuje pouze lidskou schopnost básnictví, která se nemůže 

vyrovnat daru bohů.203 Techné tedy může být na jedné straně čímsi božským, na druhé straně 

                                                
199 Srov. Benardete, The Rhetoric of Morality and Philosophy. Plato’s Gorgias And Phaedrus, s. 154. 
200 Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, s. 146. 
201 Tamt., s. 146-147. 
202 Phaedr. 244c1. 
203 Phaedr. 245a5. 
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pouhou lidskou metodou. Podobnou ambivalenci jsme spatřili v první části dialogu mezi 

metodou nemilovníka a mezi opravdovým milovníkem, v druhé části jsme obdobnou 

ambivalenci objevili v řeči samotné, přičemž veškeré ambivalence byly vždy umožněny 

jakousi fundamentální zaslepeností nebo dokonce ateismem,204 nevírou v duši. 

Zatímco u Griswolda je láska v první řadě záležitostí sebepoznání a sebesjednocení, 

pro které je druhý potřebný pouze jako jakési zrcadlo nebo projekční plátno, u Špinky druhý 

hraje ústřední roli k pochopení cíle erotické techné. Sókratés chce v druhých vyvolávat odraz 

lásky a krásy, anterós, jehož předmětem není milující, ale krása sama. Vztah lásky a krásy má 

být trasformován ve filosofické přátelství a lásku k filosofii: „O toto umění vyvolávat 

v druhých lidech anterós, pochopený jako schopnost rozeznávat v lidech skutečnou krásu, 

kterou pro ně posléze zrcadlíme, Sókratés usiluje. V tomto smyslu si přeje být vážen a 

milován nejen bohy, ale také druhými lidmi.“205 Zdá se tedy, že Sókratovi nejde pouze o 

vlastní sebepoznání, ale o to být druhým prostředníkem k jejich sebepoznání, které konečně 

umožňuje i jeho vlastní sebepoznání. Podobně jako v Theaitétovi je i ve Faidrovi jeho úkolem 

pomáhat druhým plodit krásné myšlenky. Erotická techné je tedy schopnost překonání 

ambivalence lásky, schopnost naplnění se krásou, a být tak pro druhé transparentním obrazem 

krásy samé. 

V pozadí lásky k tělu je v dialogu Faidros především láska k řečem a moudrosti. 

Faidros i Sókratés jsou milovníky řečí. Umění řeči se ukázalo jako psychagogia. Řeč uvádí 

duši do pohybu. Zdrojem pohybu duše jsou perutě a koně. Je zřejmé, že filosofická řeč se 

nebude obracet k nižším motivacím, které představují koně. Na jejich touhy bude apelovat 

sofista nebo dokonce demagog a tyran. Filosofická řeč se naopak bude obracet k perutím, 

bude usilovat o probuzení této duševní možnosti a tvořivé zvládnutí nižších složek duše. 

Filosofická řeč tedy bude předkládat duši sebepoznání, bude duši předvádět její nejvlastnější 

přirozenost. Je zřejmé, že takové poznání není ničím, co se lze naučit a zapamatovat, ale co je 

spíše určitým výkonem, obrácením k neviditelnému a transcendentnímu. Tento obrat se může 

přihodit jen v živé řeči dialogu. Jen tak podle egyptského mýtu může duše dosáhnout pravé 

moudrosti. Filosofie je tedy láskou k moudrosti, k pravdě a k řeči. Filosofie zároveň v dialogu 

usiluje o řeči, které budou v člověku probouzet jeho duši, jeho lásku, která je v posledku 

filosofií. Takto Sókratova palinódie probouzí v duši touhu po této zkušenosti: „Umění řeči 

                                                
204 Leg. X. 
205 Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, s. 148. 
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založené na psychologii je určeno k vytěžení schopnosti touhy a transcendence.“206 Umění 

řeči probouzí vrozené touhy, v jejichž uskutečnění spočívá podstata duše. Podstatou duše je 

tedy především rozum a schopnost lásky. Sókratovo pojetí lásky jakožto prostředníka mezi 

smyslovým a inteligibilním světem nezakládá pouze hlubší pojetí mezilidských vztahů, ale 

představuje určitou jednotu etiky, estetiky, zbožnosti nebo smyslu pro posvátno a filosofie 

jakožto rozumění sobě a světu, které se děje skrze řeč. 

 

Závěr 

 

Jasně uchopit to, čím je erotické umění, není nijak jednoduché. Pokusíme se nyní shrnout 

hlavní body, které se nám zdají podstatné pro toto uchopení. 

V první kapitole jsme ukázali, že láska, kterou v duši probouzí druhé tělo, konečně 

však i řeč, potřebuje určité umění, aby byla náležitě pochopena. Pouze díky umění může láska 

odhalit svou pravou božskou podstatu a jedině tak můžeme rovněž rozumět pravé přirozenosti 

duše. Toto umění spočívá na jedné straně v určitém cviku v ovládání tělesného pudu, který 

Sókratés přirovnává ke krocení, na druhé straně však spočívá ve správném rozumění lásce 

samotné, které nahlíží lásku ne jako touhu po tělesnosti, ale jako rozpomínku na kdysi 

nazřená pravá jsoucna a smyslovou krásu rozeznává jako pouhý obraz skutečné krásy. Umění 

a láska jde v tomto případě ruku v ruce. Láska v sobě samé nese emocionální vzpomínku na 

pravá jsoucna a zároveň je hybnou silou, která k nim duši blíže přivádí. Úloha umění spočívá 

v odklízení předsudků a zaujatosti tělesností, které lásce brání v plném rozkvětu. 

V druhé kapitole jsme ukázali, že ono hledané umění je umění dialektiky. Nemá-li se 

stát neplodným nebo zavádějícím opět potřebuje lásku, která jediná mu může zprostředkovat 

alespoň omezený přístup k pravdě. Dialektika by měla být vedena rozpomínáním a 

rozpomínání probouzet v druhých duších. Úlohou dialektiky nebo filosofie je zasévat lásku do 

druhých duší tím, že jim prostředkuje transparentní obraz pravdy. Bytostnou povahou 

filosofie je pročišťování lásky a očišťování od všeho, co touto láskou není. Umění řeči, které 

jediné může být lásce přiměřené, je motivováno úsilím o sebepoznání. Sebepoznání však opět 

úzce souvisí s láskou, ve které spočívá bytostná možnost duše a její vznešený cíl připodobnit 

se bohu.  

 Ve třetí kapitole jsme blíže upřesnili vztah mezi duší a pohybem, neboť podle Sókrata 

je duše složeninou různých pohybů a konečně je i věčně samohybná, a tedy nesmrtelná. 

                                                
206 H. Yunis, Eros in Plato’s Phaedrus and the Shape of Greek Rhetoric, in: Arion, 13, 2005-2006, s. 115. 
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Erotické umění se v tomto rámci ukazuje jako cesta, jak sjednotit často protichůdné duševní 

pohyby a nasměrovat všechny síly směrem k pravdě a bohům. Konečně jsme ukázali, že 

nesmrtelnost duše spočívá především v nesmrtelnosti společenství duší zbaveného tělesné 

individuality. 

V poslední kapitole jsme zmínili, že Sókratovo umění spočívá především v jeho 

schopnosti vztahu a dialogu. Jeho umění jde o probouzení filosofické lásky, o probouzení 

anteróta. Sókratés jakožto porodník usiluje o zrození druhé duše, o naplnění jejích možností, 

které vrcholí v připodobnění se bohu. Díky tomuto probouzení vzniká mezi dušemi silná 

vzájemnost, kdy se společně dále podněcují, stoupají vzhůru a připodobňují se svému bohu. 

Filosofie jakožto umění řeči usiluje o zasévání semen řečí do vhodných duší. Tímto stykem 

s řečmi se duše navrací ke své pravé povaze, vzdaluje se omezené tělesné perspektivě a 

probouzí v sobě svou pravou přirozenost, která spočívá v touze být blízko pravdě. Tato 

rozpomínka na pravou přirozenost je právě láskou, která konečně vede k plození krásných 

řečí, připodobňování bohu a probouzení lásky v druhých. Duše se tak ukazuje jako určitá 

touha po plození, kterou však její plody nedovolují se usadit a ustrnout, ale naopak v ní 

probouzejí další touhu po plození. Povaha duše tedy spočívá v nekonečném plození, 

v nekonečném připodobňování bohu. 

Svým erotickým uměním Sókratés představuje hlubší pojetí racionality. Racionalita 

pro něj není pragmatickou lidskou rozumností, která nemá pochopení pro pravou lásku. 

Racionalita však pro něj není ani nějakou strukturou založenou na nepochybných 

předpokladech a odvíjející se podle logických pravidel. Racionalita pro něj není ani nějakou 

mytickou spekulací. Sókratés představuje určitou extatickou racionalitu, která překračuje 

běžnou racionalitu a která překračuje i běžné omezení na individuální tělesnost. Základy 

racionality, rozumění a řeči, spočívají pro Platóna v lásce. Ta v sobě nese silný rozměr 

emocionální, vztahový, ale rovněž právě kognitivní. Jako kdyby chtěl říct, že pravá moudrost 

nebo raději láska k moudrosti je pouze tam, kde je láska a kde duše není osamoceným 

ostrovem. Úskalí nebo nebezpečnost filosofie se objevuje v okamžiku, kdy se snaží tuto lásku 

vyslovit. 



 64 

Literatura 

 

I. Prameny 

 

Plato, Opera, vyd. I. Burnet, 1-5, Oxford 1900-1907. 

 

II. Překlady, komentáře a celkové interpretace dialogu Faidros 

 

Benardete, S., The Rhetoric of Morality and Philosophy. Plato’s Gorgias And Phaedrus, 

Chicago 1991. 

Brisson, L., Platon, Phèdre, Paris 1989. 

Ferrari, G. F. R., Listening to the Cicadas. A Study of Plato’s Phaedrus, Cambridge 1987. 

Griswold, Ch. L., Self-knowledge in Plato’s Phaedrus, New Haven 1986. 

Hackforth, R., Plato’s Phaedrus, Cambridge 1932. 

Novotný,  F., Platón, Spisy I-V, Praha 2003. 

Špinka, Š., Duše a krása v dialogu Faidros, Praha 2009. 

 

III. Ostatní 

 

Balansard, A., Technè dans les dialogues de Platon, Sankt Augustin 2001. 

Brisson, L., Platon, Timée, Critias, Paris 2001. 

Brisson, L., Platon, Phèdre, Paris 1989.  

Derrida, J., La pharmacie de Platon, in: La Dissemination, 1972, s. 69-197. 

Hejduk, T., Od Eróta k filosofii. Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, Praha 2007.  

Ferrari, G. F. R., Platonic love, R. Kraut (vyd.), Cambridge Companion to Plato, Cambridge 

1999. 

Gadamer, H.-G., Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem, Praha 2010. 

Karfík, F., Co dělá a kdo je demiurg v Timaiu, in: týž, Duše a svět, Praha 2007, s. 77-106. 

Karfík, F., Co je to smrtelná část duše?, in: týž, Duše a svět, Praha 2007, s. 77-106. 

Karfík, F., Éros et L‘âme, A. Havlíček – M. Cajthaml (vyd.), Plato’s Symposium, Praha 2007, 

s. 147-163. 

Nussbaumová, M., Křehkost dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii, Praha 2003. 

Špinka, Š., Duše a zlo v dialogu Faidón, Praha 2009. 



 65 

Thein, K., Přirozenost duše a „přirozenost celku“ v dialogu Faidros, in: Reflexe, 19, 1999, s. 

4-20. 

Yunis, H., Eros in Plato’s Phaedrus and the Shape of Greek Rhetoric, in: Arion, 13, 2005-

2006, s. 101-125. 



 66 

Shrnutí 

 

Práce představuje, co v kontextu dialogu Faidros znamená erotické umění (erótiké techné), o 

kterém se Sókratés zmiňuje v palinódii (257a6-9) a které je pro něj něčím nesmírně 

podstatným. V první a druhé kapitole nejprve zkoumá, jak Sókratés chápe lásku (erós) a 

umění (techné) řeči, přičemž si všímá jejich hluboké ambivalence, kterou by měla zvládat 

filosofie jakožto erotické umění. Třetí kapitola se zaměřuje na vztah duše a pohybu a 

předkládá pojetí přirozenosti duše, sebepoznání, nesmrtelnosti a blíže zkoumá vztah duše a 

těla. Čtvrtá kapitola konečně po shrnutí rozumění erotickému umění, jak ho nabízejí současní 

badatelé, nabízí své vlastní rozumění. Erotické umění se ukázalo být filosofií samotnou, která 

je láskou k moudrosti a která prostřednictvím dialogu a vztahu k druhému usiluje o 

probouzení lásky a plození krásných řečí. Filosofie je konečně uměním, které dokáže 

zvládnout ambivalenci lásky úsilím o sebepoznání. 

 

 

 

 

 

 

 

 


