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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá tématem lásky v Platónových dialozích Symposion a Faidros. 

K charakteristice lásky je důležité představit přirozenost božských a nebožských duší. Hlavní 

rozdíl mezi nimi je v ohroženosti nebožské duše zapomněním a pádem do zemitého těla. 

Bakalářská práce se zaměřuje hlavně na otázku nesmrtelnosti. Snaží se ukázat, že pravá 

nesmrtelnost je dosažitelná i pro člověka jako duši usazenou do těla. Této nesmrtelnosti lze 

dosáhnout skrze tělesnou krásu, která duši rozpomíná na krásu o sobě nebo oduševněnou řeč, 

která duším zprostředkovává božskou moudrost i v tělesném světě. Většina duší je ale 

neschopných se rozpomenout a ty pak hledají jakousi karikaturu této pravé nesmrtelnosti. 
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Abstrakt 

 

Theme of the bachelor’s thesis is love in Plato’s dialogues Symposium and Phaedrus. For the 

characteristics of love is important to present the nature of godlike and ungodlike souls. The 

main difference between them is threat of oblivion and fall into the body, which belong only 

to ungodlike souls. This thesis is mainly focussed on question of immortality. It tries to show 

that the real immortality is available for human like soul located in the body. People can 

acquire this immortality through bodily beauty, which help remember about the idea of beauty 

or through animately discourse, which mediate godlike wisdom in corporeal world. Most of 

the soul is incapable of remembrance and that is why they seek only a caricature of the real 

immortality. 
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1 Úvod 

 

V mé bakalářské práci se zabývám pojetím lásky v Platónových dialozích Symposion a 

Faidros, , přičemž se zaměřuji především na otázku, jak na základě těchto dialogů porozumět 

Platónovu konceptu „rození v krásnu“.  

V dialogu Symposion Platón nejprve ústy jednotlivých účastníků symposia představuje různé, 

do značné míry, tradiční pohledy na Eróta. V Sókratově řeči pak lásku obecně charakterizuje 

jako „touhu mít trvale dobro“
1
, čehož se lidí snaží dosáhnout „plozením v krásnu, tělesném i 

duševním“
2
. 

Konkrétnější výklad tohoto „plození a rození v krásnu“ nalezneme podle mého přesvědčení až 

v dialogu Faidros. Pro to, abychom poznali, co je láska, musíme nejprve poznat Platónovo 

pojetí duše, protože právě v ní se láska uskutečňuje. Dialog Faidros se zabývá přirozeností 

veškeré duše a podává důkaz její nesmrtelnosti.  

Právě v pojetí nesmrtelnosti, zdá se, je na první pohled největší rozdíl mezi našimi dvěma 

dialogy . Ve Faidru Platón dokazuje, že je duše nesmrtelná, v dialogu Symposion však mluví 

o tom, že člověk musí nesmrtelnost teprve během života získat. V jakém smyslu je tedy 

člověk smrtelný, toužící po nesmrtelnosti? A pokud je duše nesmrtelná, tak jaké nesmrtelnosti 

chce dosáhnout? Odpověď musí vyjít z pochopení přirozenosti nebožské duše a z jejího 

porovnání s duší božskou. Hlavní rozdíl mezi nimi je ten, že duše nebožská je ohrožena 

pádem do tělesného světa a zapomněním. I v tělesném světě se ale duše může podílet na 

božském, které ji činí blaženou. Platón se zaměřuje na cestu skrze tělesnou krásu, která 

vrcholí v krásné řeči. Tato cesta je charakterizována proměnou individuální duše. Tato 

proměna se ale může uskutečnit pouze ve společenství s ostatními dušemi. 

 

V první části práce se zabývám dialogem Symposion. Nejprve se ve stručnosti zaměřuji na 

představy o Erótovi v řečech Sókratových spolubesedníků. V druhém kroku se soustředím na 

Sókratovu řeč jeho koncepci Eróta . V posledním oddíle představím Vlastosovu kritiku 

Platónova pojímání člověka jako objektu lásky a Dillonovu reakci na Vlastosův článek. 

Ve druhé části se zaměřuji na dialog Faidros. Za důležitý považuji zejména důkaz 

nesmrtelnosti veškeré duše. Dále je třeba vyložit Platónovo pojetí duše božské i nebožské, 

s čímž souvisí i ambivalence lásky. 

                                                 
1
 Platón. Symposion. 206a. 

2
 Platón. Symposion. 206b. 
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V posledních dvou částech bych ráda ukázala, že láska a řeč nám mohou i v tělesném světě 

prostředkovat dobro a to, co je božské. Láska a řeč spolu úzce souvisejí, i když jsou to dvě 

různé cesty, jak si zprostředkovat spojení s pravými jsoucny. 
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2 Láska v dialogu Symposion 

2.1 Promluvy Sókratových předřečníků 

 

Symposion, název Platónova dialogu, znamená družnou zábavu neboli společné pití 

následující po hostině.
3
 Tato hostina je uspořádána na oslavu básníka Agathóna, který v těch 

dnech vyhrál v dramatické soutěži. Události, které se na této hostině odehrály, jsou 

vypravovány nepřímým účastníkem. Podle Františka Novotného je důvodem takového 

způsobu výkladu upozornění nejen na řeči samy, ale i na vnější okolnosti této hostiny.
4
 

Dalším důvodem je i zdůraznění pořadí pronášených řečí, kde je Sókratova řeč už od počátku 

dlouho očekávaným vrcholem. 

Během této hostiny se přítomní hosté domluví, že budou jeden po druhém pronášet 

pochvalnou řeč na Eróta. Před Sókratovou řečí pronáší svou řeč Faidros, Pausanius, 

Eryximachos, Aristofanés a Agathón. Jak jsou ale tyto řeči důležité pro chápání Platónova 

pojetí Eróta? Proč Sókratově řeči předchází právě těchto pět promluv?  

F.C.C. Scheffield zastává názor, že promluvy Sokratových předřečníků mají velký význam 

pro Sókratovu řeč, protože obsahují věrohodné názory, které upozorňují na důležitost 

některých otázek a každá z těchto promluv je dobrým začátkem pro řeč následující.
5
 Z těchto 

důvodů jsou důležité pro celkové pochopení Eróta. Bez takovéhoto přístupu k Sókratově řeči 

bychom Platónovo pojetí Eróta nemohly plně pojmout. Náš přístup ke čtení předchozích 

projevů bude mít zásadní důsledky pro celkové chápání Platónova dialogu. 

Scheffieldovo stanovisko považuji za správné, protože, jak bude vidět v průběhu mé 

bakalářské práce, v Sókratově řeči jsou často patrné odkazy na předešlé řečníky. Sókratés 

odpovídá na otázky, které v nás vyvolávají promluvy jeho předřečníků, a ty jsou tak dobrým 

základem pro jeho vlastní chvalořeč. 

Podle F.C.C. Scheffielda jsou předřečníci zástupci různých druhů řecké moudrosti a tradice.
6
  

Kvůli těmto všem důvodům je třeba alespoň stručně zmínit názory ostatních hostů symposia. 

Bez jejich čtení bych Sókratovu řeč nemohla plně pochopit. 

 

                                                 
3
 Novotný, František. předmluva in Symposion, Platón. Praha: Oikoymenh, 2005. s. 6. 

4
 Novotný, František. předmluva in Symposion, Platón. Praha: Oikoymenh, 2005. s. 7.  

5
 Scheffield, Frisbee C.C. Plato’s Symposium, The Ethics of Desire. New York: Oxford University press, 2006. 

p. 16. 
6
 Scheffield, Frisbee C.C. Plato’s Symposium, The Ethics of Desire. p. 16. 
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Erótovi je v Symposionu nově přičítána etická hodnota.
7
 Tato mravní stránka Eróta je patrná 

již v promluvách předřečníků, například hned u prvního z řečníků Faidra, který upozorňuje na 

to, jak nás Erós vlivem studu a pocitu hanby, který máme před svým milovaným, vede ke 

ctnostnému a odvážnému jednání. Tento mravní aspekt Eróta poté vrcholí v řeči Sókratově a 

jeho praktická realizace je popsána v poslední řeči tohoto dialogu - promluvě Alkibiadově, 

kterou zmiňuji až v kapitole o chycení milovaného.
8
 

První promluvou je řeč Faidra, milovníka řečí o lásce, který přichází s pojetím Eróta jako 

příčiny našeho největšího štěstí,
9
 jelikož nás vede ke ctnostem a činí lepšími a to kvůli pocitu 

hanby ze špatných věcí a pocitu cti z věcí dobrých, které pociťujeme před svým milovaným. 

Už v této první řeči je naznačeno určité spojení mezi vztahem dvou lidí a usilováním o ctnost 

a mravní výchovu. Je tu naznačeno, že milovník i milovaný v sobě navzájem vzbuzují to 

nejlepší, protože „pro muže, který miluje, nebylo by jistě tak trapné, kdyby ho spatřil otec 

nebo druhové…, jako kdyby ho při tom viděl jeho miláček. Právě tak vidíme, že se i 

milovaný stydí především svých milovníků, kdykoli je spatřen při něčem ošklivém“.
10

  

Další důležitá věc, která je zde zmíněna, je ta, že Erós nám vštěpuje horlivý zájem o krásné. 
11

 

Otázky, které tak vyvolává řeč Faidrova, se netýkají jen spojitosti Eróta s blízkým vztahem 

dvou lidí a výchovou ke ctnostnému jednání, ale i s krásou. 

Zatímco Faidros vidí Eróta jako jednoho boha, a to nejstaršího, následující řečník Pausanius 

tvrdí, že Erós je dvojí. Toto dělení zakládá na mýtu, ve kterém dává do vztahu Eróta s bohyní 

Afrodité. Podle mýtu existuje starší Afrodité, která je dcerou boha nebes Úrana, a mladší, 

která je dcerou Dia. Nebeského Eróta pak určuje jako lásku k povaze druhého člověka, k jeho 

duši. Mladšího charakterizuje jako obecnou tělesnou lásku.  

Znovu je zde Erós spojován s krásou. Erós jako takový tu není sám o sobě charakterizován 

ani jako krásný, ani jako ošklivý, ale záleží na tom, jak je konán.
12

 Láska k tělu je zaměřena 

pouze na ukojení, nikoli na krásu. To je Erós obecný. Pokud jsme ale po vůli člověku 

dobrému a krásným způsobem, pak lze toto milování nazvat dobrým, protože se zde jedná o 

lásku k něčemu trvalejšímu. Takový je Erós Nebeský. 

                                                 
7
 Vijver, Anne van de.  A Comparison of Plato’s views of Eros in the Symposium and Phaedrus.  p. 1. 

8
 Viz.níže s. 36 – 37. 

9
 Platón. Symposion. Praha: Oikoymenh, 2005. 178c3. 

10
 Platón. Symposion. 178d4  – 178e3. 

11
 Platón. Symposion. 178d2. 

12
 Platón. Symposion. 181a. 
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Důležité je zmínit jeden ze základních rysů Nebeského Eróta a tím je účast pouze mužského 

prvku. Pausanius tu říká, že „Erós je syn Nebeské bohyně, která za prvé není účastna 

ženského prvku, nýbrž jen mužského – a to je láska k chlapcům“.
13

  

Zásadní dělení tu ale není mezi homosexuální a heterosexuální láskou, ale mezi láskou 

náhodnou, kde jde hlavně o ukojení – k ženám a chlapcům, a vyšší láskou k bytostem 

přirozeně silnějším a rozumnějším – mužům.
14

 

Stejně jako v řeči Faidra je tu kladen důraz na mravní výchovu. Pausaniova řeč je totiž 

zejména popisem řecké pederastie. Pederastie (paiderastiá) je vztah mezi dospívajícím 

chlapcem a starším dospělým mužem založený hlavně na výchově a lásce k moudrosti.  

Jedná se o jakýsi vzdělávací, iniciační rituál, kterým byl chlapec z dospívajícího věku 

převeden do dospělosti.
 15

 Právě ve chvíli, kdy „chlapec počínal mít rozum – to je doba 

přibližně prvního pučení vousů“,
16

 byl pomocí mužské lásky a výchovy převeden do 

veřejného a vojenského světa. Řecká pederastie byla závislá na mnoha rituálech a 

zvyklostech, které se lišily dle výchovných aktivit jednotlivých polis. Bylo třeba držet tento 

vztah pospolu určitými pravidly, protože na rozdíl od manželství byl takový mužský vztah 

rovnoprávný a z obou stran dobrovolný.Láska mezi dospívajícím a starším mužem je krásná, 

pokud je od milovaného spojena s láskou k moudrosti a touhou po sebezdokonalování a 

milující ho chce takovým učinit.  

Problematický vztah dvou mužů na základě pederastického rituálu řeší zajímavým způsobem 

filosof Michel Foucault.
17

 Domnívá se, že Řekové proti sobě obecně nestavěli lásku 

k opačnému a ke stejnému pohlaví jako je zvykem v dnešní době, ale spíše, jako je vidět i u 

Pausania, dělili lásku na vztah mezi mužem uměřeným a mužem podléhajícím žádostem. 

Mužská láska pro ně nebyla ničím neobvyklým, ale Pausanius má ve své řeči na mysli pouze 

jeden příklad této lásky - vztah mezi starším a mladším mužem. Tento vztah dvou mužů na 

základě vzdělávání neměl pro Řeky jinou povahu, ale dávali mu jinou morální podobu než 

vztahu k ženě. Starší muž zde plnil sociální a morální úlohu, mladší tuto pomoc a radu 

vyžadoval. A právě tímto rozdílem tento vztah získával svou hodnotu. 

Podle Michela Foucalta bychom z toho ale neměli vyvozovat, že Erós má své místo jen ve 

vztahu dvou mužů. Erós může mít své místo i ve vztahu mezi mužem a ženou, ale není zde 

nutný. Hlavní rozdíl je tu ten, že zatímco žena je muži podřízena, vztah dvou mužů je založen 

na svobodě a otevřené hře, a proto je tu Erós k vytvoření určitého svazku nutný. 

                                                 
13

 Platón. Symposion. 181c. 
14

 Foucault, Michel. Dějiny sexuality II.. Praha: Herrmann&synové, 2003. s. 249. 
15

 Více viz. Hejduk, Tomáš.  Od Eróta k filosofii. Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart, 2007. s. 15-30. 
16

 Platón. Symposion. 181d. 
17

 Viz. Foucault, Michel. Dějiny sexuality II. 
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Pausanius stejně jako Faidros říká, že Erós zaměřený na krásu a ctnost je dobrý pro 

jednotlivce i pro obec.
18

 Pederastický vztah může mít opravdu pozitivní potenciál, jak 

zmiňuje F.C.C. Scheffield.
19

 Milující bude mít zájem rozvíjet kvality milovaného, které ho 

přitahovaly a milovaný v touze po tom, aby byl hoden takové lásky od milujícího, se bude 

snažit pracovat na své duši, aby byla co nejkrásnější. 

Jako další představuje svůj názor na Eróta Eryximachos, který souhlasí s Faidrem, že 

výsledkem vztahu milujícího a milovaného je ctnostné jednání, a s Pausaniem se shodne 

v tom, že Erós je dvojího typu. Dle Eryximacha kdo chce vědět, jaký vede k harmonii a jaký 

ne, potřebuje k tomu určité vzdělání. Toto vše ukazuje jako lékař na oboru sobě nejbližšímu - 

vědě o touhách těla. Aby člověk takového vzdělání dosáhl, měl by „řádným lidem vyhovovati 

a dávati pozor na jejich lásku; a to je onen krásný, nebeský Erós…ale obecný Erós; tuto lásku 

musí člověk přenášet na žádoucí osoby opatrně, aby užil její slasti, ale nezpůsobil žádné 

nezřízenosti…je třeba, pokud možno, dávat pozor na obojího Eróta, neboť oba všude tam 

jsou“.
20

 

Eryximachos přináší nový pohled na Eróta jako na sílu fungující v celé přírodě a vesmíru
21

, 

nejen pouze v lidských duších, ale i u ostatních živočichů, v tělech a v rostlinách a ukazuje 

Eróta jako podporovatele harmonického řádu mezi lidmi a bohy.
22

 

Další přichází na řadu Aristofanés, který pojímá Eróta jako léčivou sílu,
23

 která nás má uvést 

v naší dávnou přirozenost, a tak nás vyléčit.
24

 Tuto léčivou sílu vysvětluje na mýtu o původní 

přirozenosti člověka.
25

 Podle tohoto mýtu měli lidé původně tři pohlaví – mužské, ženské a 

androgynní. Androgynové byli oboupohlavní lidé se zcela válcovitým tvarem těla mající čtyři 

ruce a čtyři nohy. Dali by se považovat za dva lidi spojené v jednoho člověka. Tito 

androgynové byli mohutní a silní a měli v úmyslu zaútočit na bohy. Bozi ale vyřešili jejich 

sílu a nebezpečnost tím, že je rozetli ve dva, a tím je oslabili. Tak vznikli z každého 

androgyna dvě stejné polovice dychtící po minulé přirozenosti, a protože „toužila každá 

polovice po své polovici, scházely se, objímaly se rukama i splétaly se k sobě vespolek, 

toužíce spolu srůsti….“.
26

 

Proč je Erótovi přisuzována léčivá síla? Protože odkazuje na naše lidské potřeby a naší 

přirozenost. Erós je touhou po celku, po jiném, po něčem, co nám chybí. Aristofanés 

                                                 
18

 Platón. Symposion. 178d3 a 185b8. 
19

 Scheffield, Frisbee C.C. Plato’s Symposium, The Ethics of Desire. Např. p. 5 a s. 19. 
20

 Platón. Symposion. 187d - e. 
21

 Platón. Symposion. 186a. 
22

 Platón. Symposion. 188d. 
23

 Scheffield, Frisbee C.C. Plato’s Symposium, The Ethics of Desire. p. 22. 
24

 Platón. Symposion. 193d5-6. 
25

 Viz. Platón. Symposion. 189d – 191d. 
26

 Platón. Symposion, 191b. 
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upozorňuje na naší neúplnost a touhu to změnit. Naše touha po celku a navrácení k původní 

přirozenosti je vlastně příčinou našeho zamilování. Otázkou ale je, zda jsme schopní správně 

rozeznat, co nám chybí a kdo je pro nás vhodným partnerem. 

Po krátké promluvě Sókrata s Agathónem, která je přerušena Faidrem, začne svou řeč hostitel 

Agathón. Kdyby tato diskuze
27

 pokračovala dále, Sókratés by ji nejspíše dovedl zpět 

k Faidrově promluvě o úloze hanby v naší touze po kráse a získání ctností. Sókratés by zde 

chtěl nejspíše upozornit na to, že pokud chceme získat opravdovou ctnost, pak potřebujeme 

takové partnery, kteří ctí správné hodnoty.
28

 

Agathónova řeč si zakládá spíše na líbivosti než na samotném obsahu. Je plná superlativů a 

mytologických narážek. Agathón se většinou pouze vrací k tématům, které už přinesli jeho 

předřečníci, zejména k Faidrovi. Znovu se zde objevuje otázka vztahu Eróta s krásou a 

ctností. Doslovně říká, že „láska, rozumí se láska ke kráse- neboť ošklivost nevzbuzuje lásky 

…ale když se narodil tento bůh, z lásky ke krásnu vzešlo všeliké dobro bohům i lidem“.
29

 

Podle Agathóna je láska touhou po kráse a tato touha po krásnu lidem přináší dobré věci. I 

Agathónova řeč vyvolává řadu otázek. Například se můžeme ptát, proč hraje Erós 

charakterizovaný jako touha po krásnu roli ve tvoření dobrých věcí. 

 

Ve všech prvních pěti promluvách je patrné, jak se řečníci na sebe navzájem snaží reagovat, a 

rozšiřují tak charakteristiku Eróta. Aristofanés říká Eryximachovi a Pausaniovi, že hodlá 

mluvit jinak než oni, zejména o síle boha lásky, kterou se mu zdá, že lidé vůbec 

nezpozorovali.
30

 Pausanius vytýká Faidrovi, že mluvil pouze o jednom Erótovi, přestože ve 

skutečnosti jsou dva.
31

 Eryximachos také začíná svou řeč reakcí na Pausania, který podle něj 

začal svou řeč krásně, ale neskončil ji náležitě. Jejich řeči jsou jako střípky, které nám dávají 

určité vodítko, ale neukazují nám plný obraz Eróta. 

Faidros nám ukazuje, jak nás může Erós směřovat ke ctnostnému jednání pomocí studu. Ale 

nechává zde otevřenou otázku spojitosti vztahu dvou lidí a směřování k ctnosti. Pausanius 

souhlasí, že Erós může vést k ctnostnému jednání, ale upozorňuje i na špatné aspekty lásky. 

Mluví tedy o dvojím Erótovi - nebeském, který upřednostňuje duši před tělem, a obecném, 

který naopak preferuje tělo před duší. Pouze nebeský Erós může vést ke ctnostnému jednání, 

protože ctnost se rodí v duši. Jak přesně má ale takový milenecký vztah rozvíjet ctnost a 

moudrost, nerozvádí. Eryximachos ukazuje Eróta jako sílu doloženou všude ve světě 

                                                 
27

 Platón. Symposion. 193e - 194e. 
28

 Scheffield, Frisbee C.C.. Plato’s Symposium, The Ethics of Desire. p. 25. 
29

 Platón. Symposion. 197b. 
30

 Platón. Symposion. 189c. 
31

 Platón. Symposion. 180c. 
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založenou na harmonii a moudrosti. Aristofanés v nás vzbuzuje otázku po hledání naší 

skutečné přirozenosti a poslední Agathónova řeč nás přivádí k otázce o roli krásy jako 

podnětu pro tvoření dobrých věcí. 

Na čem se ale všechny předchozí řeči shodují, je to, že Erós má nějaký vztah k blaženému 

životu a že má co dělat s usilováním o krásné. Dále je patrné, že má nějaký vztah k ctnosti. 

Neshodnou se zejména v tom, že si každý jinak představuje povahu této ctnosti a štěstí. 

Někdy je to statečnost, někdy moudrost, někdy harmonie.
32

 K řešení všech těchto otázek a 

nesrovnalostí se očekává, že dospěje další řečník, Sókratés. 

  

 

2.2 Řeč Sókratova 

 

Sókratés se stejně jako předchozí řečníci vyjadřuje k dříve proneseným promluvám. Tvrdí, že 

předchozí řeči byly pouze zdánlivé chvalořeči na Eróta, a nikoli skutečné.
33

 Zdánlivá řeč je 

zaměřena v první řadě na svou květnatost a na zahrnutí předmětu chvály těmi nejlepšími 

vlastnostmi. Sókratovi jde ale o pravdu, a ta je hlavním vodítkem jeho promluvy. Až z této 

pravdy je pak třeba ve správné chvalořeči vybrat nejkrásnější věci. 

Sókratés chce stejně jako Agathón
34

 nejprve ukázat, jaký Erós je, a až poté se zaměřit na jeho 

působení. Podobně jako Aristofanés
35

 charakterizuje lásku jako touhu. To je patrné ještě před 

samotnou Sókratovou řečí, kdy Sókratés rozmlouvá s Agathónem. Sókratés chápe Eróta jako 

relaci. Láska jako touha se vždy k něčemu vztahuje. To, k čemu se vztahuje, je 

charakterizováno jako něco, co člověk nemá, čeho se mu nedostává a co si chce zachovat i do 

budoucnosti.
36

 

Více se dozvíme v samotném Sókratově vyprávění o rozpravě, kterou s ním vedla 

mantinejská žena Diotima, která „byla moudrá v těchto věcech i v mnoha jiných…a která ho 

poučila o věcech lásky“.
37

 Jeho výklad je popis dialogu, který s ním tato žena vedla. 

Láska, jak bylo řečeno už v Sókratově rozhovoru s Agathónem,
38

 je touha po něčem, co nám 

chybí. Zde by byla nasnadě otázka, zdali se řeč o nedostatku hodí do správné chvalořeči. Ale 

jak již bylo řečeno, Sókratovi jde o pravdu. A pravdou je, že toto neustálé chybění něčeho a 

                                                 
32

 Scheffield, Frisbee C.C.. Plato’s Symposium, The Ethics of Desire.  p. 29. 
33

 Platón. Symposion. 198e. 
34

 Platón. Symposion. 194e - 195a. 
35

 Platón. Symposion. 192e12 - e13. 
36

 Platón. Symposion. 200d - e. 
37

Platón. Symposion. 201d. 
38

 Platón. Symposion. 200e. 
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toužení po něčem je pro Eróta a jeho charakteristiku velmi důležité, protože ho touha po 

něčem, co nemá, nutí k neustálé činnosti a k překonávání tohoto nedostatku. Vědění o 

nedostatku tu není něčím negativním, ale důvodem, který člověka motivuje. Erós jako touha 

duši motivuje k určitému pohybu. Později bude ve Faidru vidět, že je to právě Erós, který 

způsobuje, že duši začínají narůstat křídla. Duše se pohybuje skrze sílu a moc Eróta.
39

 Více o 

povaze Eróta nám odhalí mýtus o zrození Eróta z Pénie - Chudoby a Porose – Důmyslu.
40

 

Tento mýtus nám naznačuje více než je na první pohled zřejmé.
41

 Erós je charakterizován 

jako směs rozdílných vlastností. Matka vystupuje jako znak nedostatku, strádání, chudoby a 

ošklivosti. Po otci je ovšem Erós činným, smělým a vytrvalým, milovníkem moudrosti, který 

se snaží vymanit z nedostatku. Díky svému otci je cestou k nějakému cíli, úsilím. „V jednom 

a témž dni hned kvete a žije, kdykoli dosáhne zdaru, hned zase umírá a opět ožívá silou 

přirozenosti svého otce, a co si získává, vždy zase mu uniká, takže Erós nikdy nemá nouze ani 

bohatství a také je uprostřed mezi moudrostí a nevědomostí“.
42

 Erós není dokonale moudrý, 

ale není ani nevědomý. Důležité je, že si je vědom svého nedostatku, a proto touží stát se 

moudrým. Kdyby byl dokonale moudrý, pak by po moudrosti netoužil, a kdyby byl zcela 

nevědomý, pak by si svou nevědomost neuvědomoval, a proto by také neusiloval o její 

dosažení. Erós je ale „něco mezi“, a proto si svou částečnou nevědomost uvědomuje a touží 

po moudrosti. 

Erós je „něco uprostřed mezi tímto obojím“,
43

 tedy krásou a ošklivostí, zlem a dobrem, 

vědomostí a nevědomostí, smrtelností a nesmrtelností. Erós proto není člověkem nebo bohem, 

ale daimónem,
44

 který je prostředníkem mezi božským a lidským. Ostatní řečnící mluví o 

Erótovi jako o velikém bohu, zejména Faidros a Agathón, ale Erós nemůže být považován za 

boha, protože bohové jsou nejlepší a nejkrásnější, ale Erós je charakterizován právě chyběním 

něčeho.  

Platón mluví o Erótovi jako o prostředníkovi i v dialogu Faidros, kde vypráví o čtyřech 

božských šílenstvích, díky kterým mohou lidé „komunikovat“ s bohy
45

. Zmínka o této 

„komunikaci“ mezi bohy a lidmi je i v Symposionu.
46

 Zde zmiňuje tři šílenství - věštectví, 

                                                 
39

 Vijver, Anne van de.  A Comparison of Plato’s views of Eros in the Symposium and Phaedrus.  p. 26. 
40

 Viz. Platón, Symposion. 203b - 204a. 
41

 Vijver, Anne van de. A Comparison of Plato’s views of Eros in the Symposium and Phaedrus.  p.  25. 
42

Platón, Symposion. 203d - e. 
43

 Platón. Symposion. 202 b.  
44

Platón. Symposion. 202e. 
45

 Platón. Faidros. Praha: Oikomenh, 1993. 244a - c. 
46

 Viz. Platón. Symposion. 202e - 203a. 
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prorocká šílenství
47

 a lásku. Čtvrté šílenství - mánii pocházející od Mús, básnictví, zmiňuje 

ale pouze ve Faidru.
48

 Láska spojuje svět bohů a lidí.  

 

Erós je na něco zaměřen, k něčemu vztažen. Co je toto něco? Už v rozmluvě Sókrata a 

Agathóna bylo řečeno, že Erós je touha po kráse.
49

 Zároveň je tu ale řečeno i to, že „dobré 

věci jsou také krásné“
50

 a Erótovi se tedy nedostává i dobra. Sókratés tu spojuje estetické a 

etické hodnoty.
51

 

Jaký je vztah krásy a dobra? I když dobro a krása zde mají na první pohled velmi podobný 

význam, protože Diotima říká, že dobro je krásné,
52

 přesto nelze tvrdit, že by se třída dobrých 

a krásných věcí překrývala. Diotima totiž nikde netvrdí, že platí i opak, tedy že všechny 

krásné věci jsou dobré. Zajímavá je v tomto případě část dialogu, ve které se Diotima ptá 

Sókrata na to, co bude mít ten, komu se dostane krásných věcí a on na tuto otázku není 

schopen odpovědět.
53

 Posléze ale, když Diotima změní v této otázce krásné věci za dobré, je 

Sókratés schopen odpovědět, že takový člověk bude šťasten. Diotima zde najednou bez 

problémů nahrazuje krásné za dobré. Jak to, že Sókratés je najednou schopen odpovědět? 

Přitom tvrdí, že na otázku ohledně krásných věcí ještě nemůže tak hned odpověděti.
54

 Lear 

tvrdí,
55

 že je pro mladého Sókrata jednodušší pochopit, proč toužíme po dobrých věcech. 

Diotima mu zde spíše navrhuje jinou, snadnější cestu. Pro mladého Sókrata je přijatelnější 

souhlasit s tvrzením, že lidé po něčem touží pouze pod podmínkou, že je to dobré a že tato 

touha po dobrých věcech je společná všem lidem a všichni si přejí mít dobra stále.
56

 I přes 

tuto záměnu krásného za dobré ale Diotima stále zastává Faidrovo paradigma, že láska je 

vyvolána horlivým zájmem o krásné.
57

 Toužíme po dobrých věcech, ale je to jejich krása, co 

nás okouzlí. Pokud bychom přijali, že dobré můžeme jednoduše nahradit za krásné, pak 

stíráme rozdílnost rolí dobra a krásy v aktu lásky. Platón usiluje o to, abychom chápali dobro 

jako objekt lásky a krásu jako „porodní asistentku“, jak bude lépe vidět později. 

                                                 
47

 Ti, co provádí očisty, zasvěcování, zaříkávání. 
48

 Platón. Faidros. 245a. 
49

 Platon. Symposion. 201a. 
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 Platón. Symposion. 204 b,d,e. 
51

 Carone, Gabriela Roxana. The Virtuos of Platonic Love. Center for Helenic Studies, Harvard University. p. 5 

nebo Lear, Gabriel Richardson. Permanent Beauty and Becoming Happy in Plato’s  Symposium. CHS 

Publication Templáře, 2004 (revised). p. 1. 
52

 Platón. Symposion. 201 c. 
53

 Platón. Symposion. 204 d – e. 
54

 Platón. Symposion, 204 d9. 
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 Lear, Gabriel Richardson. Permanent Beauty and Becoming Happy in Plato’s  Symposium. p. 7. 
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 Platón. Symposion. 205a. 
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 Platón. Symposion. 178d. 
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Láska je tedy i touhou po štěstí. Šťastný bude takový člověk, kterému se dostane dobrých 

věcí. Člověk chce být šťastný a tato odpověď už může být konečná.
58

 Diotima doslovně 

v Symposionu říká, že „láska je touha míti trvale dobro“
59

 a takovou touhu mají všichni. 

Pokud všichni lidé touží po štěstí a dobrých věcech, pak by se dalo o všech lidech tvrdit, že 

milují, ale to se běžně neříká. Podle Diotimy je důvodem, proč neříkáme o všech lidech, že 

milují, pouze pojmový problém. Pojem láska a milovat je všeobecně používaný pouze pro 

specifickou část touhy po dobrech a štěstí.
60

 Ale Erós je obecně touhou po všem dobrém. Pod 

pojmem láska většina předchozích řečníků vidí vztah dvou lidí, ale Sókratés pod tímto 

pojmem chápe touhu po dobrém. Jediný z předcházejících řečníků, který lásku neredukuje na 

pouhý erotický vztah dvou lidí, je Eryximachos, který Erótovi připisuje působnost v celé 

přírodě, nejen u lidí. 

Obecně je Erós touhou po dobru. Tato touha míti trvale dobro se projevuje plozením v krásnu, 

tělesném i duševním.
61

 Touha mít dobro trvale je touhou po nesmrtelnosti a plození je 

zanecháváním po sobě něčeho, co bude trvat i po jeho smrti. Proto je pro smrtelného tvora 

plození něco, co ho přesahuje.  

Člověk má podle Diotimy ze své přirozenosti v sobě určitý plodivý pud. Naše přirozenost 

touží v okamžiku přiblížení se ke kráse plodit. Jsme obtěžkané bytosti, které k tomu, aby 

mohli rodit, potřebují určitý podnět. Tím podnětem je krása. Toužíme po ní z toho důvodu, 

abychom v ní mohli plodit a rodit. Na rozdíl od ošklivosti, která člověka od plození odvrací. 

Láska chce plodit a rodit v krásnu, protože „krásno zbavuje toho, kdo ho dosáhne, velikých 

bolestí“.
62

 Právě plození je podle Diotimy pro smrtelného tvora něco věčného a 

nesmrtelného.
63

 Člověk chce být šťastný, mít dobro trvale nebo se dá také říct, že člověk touží 

po trvalém držení krásna. Z toho tedy vychází, že člověk touží po nesmrtelnosti. Člověk touží 

vyjít z pomíjivosti. Lidé mají „touhu konečného a časného po věčném“.
64

 

K nesmrtelnosti se lidé snaží dostat různými způsoby. Záleží, jsou-li obtěžkána jejich těla či 

duše. Někdo chce k nesmrtelnosti dojít plozením a rozením dětí,
65

 někdo skrze slávu, 

nesmrtelnou úctu, čest,
66

 někdo činy v rámci obce
67

 a někdo filosofií.
68

 Lidé v touze po 

nesmrtelnosti podstupují mnohá nebezpečí, aby získali nesmrtelné jméno a čest. Smrtelné 
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 Platón. Symposion. 205a. 
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bytosti mají dle Diotiminy promluvy podíl v nesmrtelnosti takovým způsobem, že po sobě po 

smrti něco zanechávají. Platón tu doslovně píše, že vše smrtelné se uchovává tak, že mizející 

a stárnoucí zanechává něco jiného, nového a nikoli tak, že „by bylo naprosto totéž co 

božstvo…..Tímto způsobem má smrtelný rod podíl v nesmrtelnosti, jak tělo tak všechno 

ostatní; nesmrtelné však jinak“.
69

 

Z předchozího úryvku vyplývá, že božstvo je nesmrtelné a stále totéž, zatímco o člověku tu 

mluví jako o smrtelné bytosti, která po nesmrtelnosti touží, tedy ji nemá a musí ji nejprve 

získat tak, že po sobě zanechá něco jiného, nového. 

V dialogu Faidros však Sókratés podává důkaz nesmrtelnosti veškeré duše, který vyložím ve 

druhé části. Po tomto důkazu se pak zejména část Diotiminy řeči pojednávající o 

nesmrtelnosti
70

 stane problematickou.  

Pokud je duše opravdu nesmrtelnou, pak je třeba zodpovědět otázku, o jaké nesmrtelnosti 

Diotima v Symposionu mluví a proč mluví o člověku jako o smrtelné bytosti, která musí 

nesmrtelnost teprve získat. Abychom mohli lépe odpovědět na otázku po nesmrtelnosti a 

přirozenosti duše, je třeba se seznámit s dialogem Faidros. Až zde v Sókratově palinódii 

Platón detailněji rozebírá důkaz nesmrtelnosti veškeré duše, vztah božských a nebožských 

duší a ambivalenci lásky. Už teď je ale patrné, že přirozenost duší nebožských bude jiná než 

duší božských. Tím primárním, čím se tyto duše liší, je riziko zapomnění, které ohrožuje 

pouze lidské duše. Na míře zaslepenosti jednotlivých lidských duše pak závisí odlišný vztah 

k plození a k pojímání krásna. 

Budu se snažit ukázat, že Sókratés v Symposionu a Faidru vlastně mluví o dvou odlišných 

druzích nesmrtelnosti, které jsou dušemi jinak pojímány právě kvůli různé míře zaslepenosti 

nebožských duší. Je třeba vysvětlit, proč dochází k této zaslepenosti nebožských duší a jak lze 

tuto zaslepenost překonat. I sám Sókratés ve své palinódii nejdříve mluví o přirozenosti duše. 

Říká, že „nejprve třeba poznati pravdu o přirozenosti božské a lidské duše pozorováním jejich 

stavů a výkonů“
71

. 
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2.3 Diotimin žebřík 

 

Lidé se snaží dospět k nesmrtelnosti různými způsoby, ale Diotima říká, že „nejdůležitější pak 

a nejkrásnější část moudrosti je ta, jež se jmenuje rozumnost a spravedlnost“.
72

 Diotima tu 

naznačuje Sókratovi cestu,
73

 jakou se má vydat, pokud chce být zasvěcen do největších 

tajemství lásky. Nejprve by měl člověk podle ní milovat jedno tělo a tam plodit krásné 

myšlenky. Když si uvědomí stejnost veškeré vnější krásy, měl by od lásky k jednomu tělu 

přejít k milování všech krásných těl. Poté by měl nabýt přesvědčení, že láska k duši je 

cennější než láska k tělu a najít krásnou duši, ve které by plodil ušlechtilé myšlenky, které by 

činily mladé lidi lepšími. Tak je přinucen poznat krásu v činnostech a zákonech a nakonec i 

krásu poznatků. Pak dosáhne vrcholu, na kterém bude jeho zrak obrácen na veliké moře 

krásna. „Kdo je přiveden na cestě lásky až sem a dívá se postupně a správně na zjevy 

krásna…náhle uvidí krásno podivuhodné podstaty, to krásno, pro které byly podstupovány 

dřívější námahy“.
74

 Toto krásno můžeme charakterizovat třemi hlavními body. Za prvé je 

věčné, nevzniká ani nezaniká. Za druhé je dokonalé. Je to krásno samo o sobě, samo se sebou 

jednotné. A za třetí jsou ho ostatní krásné věci účastny, bez toho aniž by ono samo přibývalo 

nebo ubývalo. 

 

Takový popis výstupu jednotlivce k ideji krásy vyvolal mnoho otázek zejména poté, co v roce 

1973 Gregory Vlastos uveřejnil svůj článek The individual as an object of Love in Plato. A 

nejedná se tu pouze o tuto část dialogu, ale Vlastos reaguje na celkové Platónovo chápání 

lásky a vztahu dvou lidí. Vychází z Aristotelova pojetí lásky, že „vskutku milovat druhého 

člověka znamená dopřát mu dobré kvůli němu samému a dělat vše, co je možné, pro to, aby 

se tak stalo“.
75

 Gregory Vlastos Platónovi vytýká, že jeho pojetí lásky je egocentrické.
76

 Je to 

sobecký proces, který děláme jen sami kvůli sobě. Gregory Vlastos tvrdí, že Platón říká, že 

milujeme druhého, protože tím něco získáme, tedy protože z toho budeme mít nějaké výhody. 

Platónovo pojetí lásky je ve Vlastosově chápání egoistické. 

Druhý bod Vlastosovy kritiky Platónova pojetí lásky se týká vztahu milujícího k milovanému. 

Podle něj Platón tvrdí, že máme daného milovaného milovat zejména pro jeho krásu, která 

nás může rozpomenout na krásu samu o sobě, ale „protože jen příliš málo lidí je vrcholným 
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dílem zdatnosti, a dokonce ani ti nejlepší z těch, které bychom mohli milovat, nejsou zcela 

zbaveni sklonům k ohavnému, sprostému, obyčejnému, směšnému, a jestliže se má naše láska 

k nim zakládat pouze na jejich ctnosti a kráse, pak předmětem naší lásky nikdy nebude 

jedinec v jedinečnosti a celistvosti jeho či její individuality“.
77

 Podle Vlastose Platón obchází 

hodnotu osobní lásky, přehlíží jedinečnost milovaného a ignoruje ocenění individuality 

každého člověka. 

Reakcí na Vlastosův článek je mnoho.
78

 Já bych zde ráda zmínila článek Johna Dillona 

Platonic sage in love, ve kterém se snaží dokázat, že takové pojetí by neodpovídalo Platónovu 

chápání nejčistší formy lásky - filosofickému vztahu. Zmiňuji zde právě tento článek, protože 

si myslím, že pro Platóna není výstup k naprostému vrcholu – k ideji krásy – cestou 

jednotlivce, ale dvou lidí ve filosofickém vztahu. Taková filosofická láska je vzájemně 

obohacující, a proto nemůže být sobecká.  

John Dillon ve svém článku postupně probírá základní Platónova tvrzení o lásce,
79

 která 

v Symposionu uvádí. Souhlasí,
80

 že láska zahrnuje pocit chybění něčeho, ale nikoli něčeho 

abstraktního, ale naopak něčeho zcela konkrétního – buď milovaného samotného, nebo 

nějakých vlastností, které jsou pro milovaného charakteristické. 

V další části své řeči Diotima říká, že láska je touha po trvalém držení dobra.
81

 Za toto tvrzení 

bývá často Platón kritizován jako za sobecké. Platónovi je vytýkáno, že tu jde pouze o 

sobecký cíl milujícího, který chce dobro pro sebe, nikoli milovaného. V takovém pojetí lásky 

nevyplývají pro milovaného žádné výhody. Navíc v Platónově popisu filosofického výstupu 

k ideji krásy se může zdát, že jednotlivec má být pouze využit jako odrazový můstek k vyšším 

cílům. Diotima například tvrdí, že až bude mít člověk zrak obrácen na krásno samé, tak by se 

již neměl spokojit s „jednotlivým zjevem krásy, jako sluha, některého jednoho chlapce nebo 

muže nebo jedné činnosti a nebyl v té porobě všední a malicherný…“.
82

 Na samotném 

vrcholu se zdá, že pro milujícího milovaný pro to široké moře krásna už není docenitelný a je 

pouze využit k vlastním cílům milujícího. 
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Po tomto kritickém zhodnocení Platónových argumentů si Dillon pokládá otázku,
83

 zda 

opravdu může být pro Platónovo pojetí lásky milovaný pouze objektem vykořisťování a 

odrazovým můstkem k vyšším věcem. 

Dillonův názor je, že s takovým pojetím lásky by se Platón nikdy nemohl ztotožnit. Odkazuje 

zejména na úryvek, ve kterém Diotima říká, že takový člověk, u kterého je obtěžkána duše, 

hledá něco krásného, v čem by plodil a najde-li člověka krásného a v něm „duši krásnou a 

ušlechtilou, pak zde rodí hojně myšlenek o zdatnosti, i jaký má být dobrý muž a čím se 

zabývat, a snaží se ho vzdělávat…takoví lidé jsou spojeni daleko silnějším svazkem…a jejich 

společné děti jsou krásnější a nesmrtelnější“.
84

 Z toho je dle Dillona vidět, že Platónovi jde na 

nižším stupni žebříku o vztah, ve kterém si milující a milovaný budou vzájemně předávat city 

a znalosti. Vztah, který bude založen na vzájemném plození. Milující hledá člověka 

s ušlechtilou duší a „takového by miloval, pečoval o něj a rodil by i vynalézal takové 

myšlenky, které by činily mladé lidi lepšími“.
85

 Takový vztah nelze popisovat jako sobecký, 

protože je zde vidět určitá míra spolupráce, starosti o „nenarozený plod“ a vzdělávání. 

Dillon říká,
86

 že nemůžeme popřít, že je tu určitá míra uspokojení u obou partnerů, i když 

připouští, že milovaný má možná méně výhod než milující, ale na druhou stranu se milovaný 

může stát časem milujícím a předat své znalosti dále. 

Jak je to ale ve zbytku Diotimina žebříku, tedy ve vyšším stupni zasvěcení, ve výstupu ke 

kráse samotné? Duchovní vztah dvou lidí je to, co přivedlo člověka na tuto cestu a dovede ho 

v ideálním případě až k vrcholu. Milující svého milovaného nemůže najednou opustit pro 

něco abstraktního, protože právě ve spojení s ním dochází k plození myšlenek a zákonů. 

Naopak tato duchovní cesta je podle Dillona cesta dvou,
87

 kteří spolu celý tento vzestupný 

proces mohou živě diskutovat. Takový vztah dvou lidí je lépe rozebrán v dialogu Faidros. 
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3 Duše v dialogu Faidros 

 

3.1 Láska jako božské šílení 

 

Přirozenost lidských duší Sókratés představuje v palinódii, své druhé řeči dialogu Faidros. 

Před palinódii je řeč Lýsia a první řeč Sókratova pojednávající o tom, proč je lépe být po vůli 

nemilujícímu než milujícímu. Láska je tu charakterizována jako šílení, které milovanému 

nepřináší nic dobrého a je stavěna v opozici k rozumovému uvažování. Sókratés v palinódii 

nevyvrací, že láska je šílení, ale tvrdí, že je to šílení božské. Chce tu ukázat, že šílení není 

vždy špatnou věcí, ale naopak že „je to věc krásná, kdykoli vzniká božím údělem“.
88

 Pro 

charakteristiku božských a nebožských duší však nejsou tyto dvě předchozí řeči příliš 

důležité, a proto přejdeme rovnou k Sókratově palinódii. 

Proč je vůbec Sókratova první řeč nazývána palinódií,
89

 tedy omluvnou řeč? Daimonion, 

jakýsi vnitřní hlas, který Sókrata občas varuje před špatným konáním, se po jeho první řeči 

ozývá a říká mu, že se touto první promluvou provinil proti bohům. Sókratés pak 

poslechnuvši toto cosi daimonského uvnitř sebe svou první řeč označí za bezbožnou a 

pošetilou,
90

 protože Erós je přece „bůh nebo něco božského“,
91

 tudíž nemůže být něčím zlým 

a škodlivým. Narozdíl od Symposia
92

 tu Platón striktně netvrdí, že Erós není bůh, ale 

připouští, že bohem být může.  

Sókratés cítí potřebu svou první řeč nějakým způsobem odčinit. To však lze pouze 

překonáním jeho předchozí řeči a řeči Lysia. Sókratés chce v palinódii směřovat k pravdě a 

celku, a nikoli vyvolat pouhé zdání pravdivosti, jako tomu bylo u dvou řečí předchozích, které 

„se honosí, jako by něco znamenaly“.
93

 I v Symposionu tvrdil,
94

 že hodlá pronést řeč 

skutečnou a jen pravdu. 

Svou a Lysiovu řeč uznává za špatnou i z hlediska zkušenosti. Říká, že kdyby jeho řeč slyšel 

nějaký mírný člověk, který je nebo byl někdy zamilován do druhého stejné povahy, považoval 
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by ho za člověka „vyrostlého někde mezi lodníky, který neviděl žádné ušlechtilé lásky“.
95

 

Sókratés chce ve své řeči dokázat, že za stejných okolností, o kterých pojednávají první dvě 

řeči, je třeba vyhovovati spíše milujícímu než nemilujícímu. Láska jako božské šílení je „dána 

darem božím“,
96

 neboli, jak už bylo řečeno, „vzniká božím údělem“,
97

 a proto díky ní 

můžeme dosáhnout nejvyšších dober. Vedle šíleností vzniklých božským odlučováním od 

obyčejných pravidel existují ještě šílenosti lidské vzniklé z lidských nemocí,
98

 které tu ale 

Sókratés nemá na mysli a které na rozdíl od prvních přinášejí zlo. 

Abychom ale pochopili, že takové šílení jako láska nám je dáno od bohů k největšímu štěstí, 

musíme nejprve poznat podstatu duše – božské i lidské. Sókratovi nejde jen o popis naší duše, 

ale chce ukázat její umístění do širšího kontextu světa a okolností, ve kterých se pohybuje. 

Erós a duše jsou vzájemně propojeny. Pokud tedy chceme pochopit lásku, musíme pochopit 

povahu duše božské i lidské. Popisuje odlišnost duší božských od duší lidských, nebo lépe 

řečeno nebožských, protože se zmiňuje i o duších zvířecích.
99

 Nejprve podává důkaz 

nesmrtelnosti veškeré duše.
100

 Na tomto základě je pak vyvozeno, jak vypadá pravá láska a 

jak dochází k okřídlení nebožské duše. Toto vyvození začíná výkladem mýtu o přirozenosti 

nebožských a božských duší.
101

 Zde zmiňuje zákon Adrasteiin,
102

 podle kterého se řídí další 

zrození nebožských duší. Ve druhé části se zabývá otázkou krásy, zachvácení duše láskou a 

boji, který v duši v tu chvíli probíhá, a dle výsledku tohoto boje pak vznikají různé druhy 

vztahů.
103

 

Možná s malou narážkou na předchozí Lysiovu řeč Sókratés o nové řeči poznamenává, že 

„ten důkaz ovšem mudráky nepřesvědčí, ale moudré přesvědčí“.
104

  

 

3.2 Důkaz nesmrtelnosti veškeré duše 

 

Láska se odehrává v duši, a proto je třeba popsat, co je duše a jak je do celku světa zasazena. 

Sókratés nejprve představuje důkaz nesmrtelnosti duše. Samotný důkaz je velmi krátký
105

 a 

má výjimečný styl v kontextu Sókratovy celé řeči. Je filosoficky přesný, založený na 
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logických důkazech a obsahově velmi hustý, což působí v mytologickém kontextu jeho 

promluvy překvapivě a zvláštně. Po tomto důkazu totiž následuje mýtus, který je naopak 

květnatý a bez formálních důkazů.  

První věta důkazu říká, že veškerá duše je nesmrtelná (psyché pasa athanatos).
106

 Hned na 

začátku si musíme položit otázku, jaké duše se vlastně důkaz týká, co tedy znamená výraz 

„psyché pasa“, tj.“veškerá duše“. Možnosti jsou dvě. Buď Sókratés mluví o nesmrtelnosti 

každé jednotlivé duše, nebo o duši jako celku. Domnívám se, že Sókratés má na mysli duši 

v obojím významu. Zpočátku se zdá, , že mluví o nesmrtelnosti duše v jejím celku. Dokazuje 

totiž, že musí existovat jeden jediný počátek veškerého vznikání a pohybu. Když ale poté 

mluví o oduševněných tělech,
107

 zdá se, že počítá i s nesmrtelností individuálních duší. Je-li 

více těl, které jsou „zevnitř“ oživovány, pak je zřejmě zapotřebí předpokládat více 

individuálních duší, které tato těla oživují. 

Důkaz nesmrtelnosti veškeré duše předchází výkladu o přirozenosti duší a popisu lásky. 

Láska je, jak bude vidět později, něco, co nám – oduševněným tělům – prostředkuje věčné a 

tohoto zprostředkování jsme schopni pouze skrze společenství s ostatními dušemi. Možná 

právě na tuto klíčovou roli společenství duší chce Sókratés ve svém důkazu upozornit a 

v mýtu ho potom dále rozvést. 

Společenství duší je tvořeno individuálními dušemi, a pokud důkaz říká, že společenství 

veškerých duší je nesmrtelné, pak jsou individuální duše nesmrtelné právě díky podílu na 

tomto celku. 

Nyní se můžeme vrátit k vlastnímu znění Sókratovu důkazu. Sókratův argument má podobu 

dvou tezí, ze kterých je vyvozen závěr, že duše je nesmrtelná
108

. Budu vycházet zejména 

z článku Richarda Betta Immortality and the Nature of the Soul. Tyto teze zní: I. Duše je to, 

co je svým vlastním zdrojem pohybu.
109

 II. Co je svým vlastním zdrojem pohybu, je 

nesmrtelné.
110

 Někdy jsou tyto teze uváděny v opačném pořadí. I sám Platón postupuje 

opačně.  

Největší prostor dává Platón důkazu toho, že co se samo pohybuje, je nesmrtelné (II.). 

Tvrzení (I.), že duše je to, co je svým vlastním zdrojem pohybu, je celkem jasně dané a bude 

vysvětleno později. Druhou tezi ale bude potřeba nyní probrat podrobněji. Je založena na 

dvou nezávislých argumentech (A, B) a každý z nich pak na dalších dvou sub-argumentech. 
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Sub-argumenty pro A
111

 zní: I. Co je vlastní zdroj pohybu, je vždy v pohybu. II. Co je vždy 

v pohybu, je nesmrtelné.  

Je třeba spojit dohromady, že to, co se hýbe samo od sebe, se musí vždy hýbat, resp. se 

nemůže nikdy přestat hýbat.
112

 Zatímco to, co se hýbe od jiného, má ustání pohybu i života.
113

 

Důvodem těchto tvrzení je teze, že to, co se samo pohybuje, samo sebe neopouští.
114

 Tedy že 

pro samohybné jsoucno je ustání pohybu opuštěním své přirozenosti, své esenciální 

vlastnosti. Je vidět, že Sókratés ještě nepočítal s možností neomezeného setrvačného 

pohybu.
115

 Pro něj platí, že pokud se samohybné jsoucno přestane hýbat, pak ztratí svou 

podstatu a přestane být samohybným jsoucnem,
116

 což je přijatelné.  

Problém ale nastává v druhém sub-argumentu. Platón totiž neuvádí důvod, proč by se 

samohybné jsoucno mělo hýbat, a tedy existovat, pořád. Richard Bett tvrdí, že fakt, že 

v tomto argumentu nestačí vzít duši jako samohybnou věc, ale jako neustále a ustavičně se 

samohýbající jsoucno, mohl Platónovi uniknout.
117

 To ale nelze pokládat za pravděpodobné. 

Nelze totiž první argument úplně oddělit od druhého argumentu, ale naopak je třeba první 

argument doplnit druhým. V druhém argumentu totiž říká, že samohybné jsoucno je zdrojem 

pohybu pro vše ostatní a musí být nestvořené a nezničitelné, neboť jinak „by musilo veškeré 

nebe i veškerá země spadnouti v jedno a zastavit se“.
118

 Doslovně zní sub-argumenty pro B 

takto: I. To, co je vlastním zdrojem pohybu, je zdrojem pohybu pro vše ostatní, co se hýbe.
119

 

II. Co, je zdrojem pohybu pro vše ostatní, je nestvořené a nezničitelné. Richard Bett začíná 

rozborem druhého sub-argumentu.
120

 

Vše má svůj počátek kromě počátku samotného. Ten je tedy nestvořený. Kdyby vznikal 

z něčeho jiného, tak už by se nemohlo jednat o počátek.
121

 Počátek tedy nemůže vznikat 

z něčeho jiného, a tím pádem můžeme říct, že je nestvořený. Platón ale dále tvrdí i to, že 

počátek je nezničitelný, protože kdyby byl zničen, tak už by samotný počátek nic nemohlo 

přivést zpět a kdyby neexistoval, tak by ani z něj nemohlo nic vzniknout.
122

 Zároveň, jak už 
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bylo řečeno, by ustal veškerý pohyb a změny celého vesmíru. Pokud by tedy zanikl počátek, 

pak by zaniklo i vznikání,
123

 a tím by se zhroutil i veškerý pohyblivý svět. 

Vysvětlení spojování existence s pohybem je třeba hledat v Platónově širším pojetí pohybu. 

Platón nepojímá samohybné jsoucno pouze jako první princip pohybu, ale jak je nyní vidět, 

tak také jako princip vznikání. Richard Bett tvrdí,
124

 že pohyb zahrnuje spoustu různých 

druhů pohybů. Podle něj je to všeobecná řecká tendence vidět všechny možné procesy 

zahrnuty pod jedním principem. Vznikání je odvozený pohyb, který potřebuje svůj počátek. 

Tento počátek pohybu i vznikání – samohybné jsoucno - jako jediný nevzniká. A tímto 

jedním principem je právě veškerá duše. 

Nyní je třeba se ještě vrátit k první tezi, která ztotožňuje samohybné jsoucno s duší (I.). 

Sókratés tu říká, že „když pak se ukázalo nesmrtelným, co se pohybuje samo od sebe, 

nebudeme se ostýchati říci, že právě to je podstata a smysl duše“.
125

 Zde to vypadá, jakoby 

nesmrtelnost duše nebyla vyvozením ze dvou základních tvrzení, ale spíše předpokladem 

celého sylogismu. Na druhou stranu ale toto své tvrzení odůvodňuje na vztahu duše a těla.
126

 

Podle něj můžeme těla rozdělit na oduševněná a neoduševněná neboli bezduchá. 

Neoduševněná těla získávají pohyb zvenku, oduševněná naopak zevnitř. Přirozeností duše je 

dávat tělu pohyb zevnitř.  

Závěrečná formulace důkazu nesmrtelnosti
127

 je pouze přeformulováním první teze, která 

říká, že duše je samohybné jsoucno, následováno závěrem celého argumentu, že duše je 

nevzniklé a nesmrtelné jsoucno. Nové je tu pouze tvrzení, že s největší pravděpodobností 

neexistuje další takové jsoucno jako duše, které by se pohybovalo samo od sebe. 

Z důkazu jsme zjistili, že duše je nevznikající a nezanikající, tedy nesmrtelná. Její přirozeností 

je nepřetržitý samopohyb. Duše ale nehýbe jen sama sebou, ale také vším ostatním, co se 

hýbe. Pohybem ale Platón nemá na mysli jen fyzikální pohyb, ale přikládá tomuto pojmu širší 

význam. Duše je i počátkem ve smyslu rození. Platón chce v důkazu upozornit na vzájemnost 

duší. Nesmrtelnost je vlastnost společná božským i lidským duše. Více informací o 

přirozenosti božských a lidských duší nám Platón předkládá v mýtu, který následuje po 

důkazu nesmrtelnosti. Ihned na začátku ale upozorňuje,
128

 že jeho kratší, lidský výklad pouze 

ukazuje, čemu se duše podobá, nikoli jaké to je jsoucno, protože to je věc božského a 

dlouhého výkladu. 
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3.3  Přirozenost božských duší 

Sókratés nejprve popisuje to, jak duše vypadají a jaké je jejich vnitřní struktura, druhá část 

mýtu se pak týká jejich „cest a činností“, tj. toho, jak se duše vztahují k celku, do něhož jsou 

zasazeny, a jak se v tomto celku projevují.  

Každá duše se podobá srostlině spřežení a vozataje, který toto spřežení vede. Narozdíl od 

duše nebožské Sókratés u duše božské neurčuje počet koňů ve spřežení. Duše božská má 

všechny tyto části dobrého původu, a proto mezi jejími částmi nedochází k rozepřím, ale jsou 

spolu v dokonalé harmonii. Duše bohů – vždy okřídlené a dokonalé – pobývají ze své 

přirozenosti ve výšinách a celém vesmíru, o který se starají. Božské je krásné, moudré a 

dobré.
129

 

Božské duše uvnitř nebes jezdí v jasně určeném zástupu, ve kterém jede první Zeus a za ním 

vojsko bohů a daimónů uspořádaných do jedenácti oddílů. Jediná Hestia zůstává v domě 

bohů. Ostatní uvnitř nebes podnikají mnoho cest. Vše je tu harmonické, uspořádané a prosté 

závisti. Každá božská duše zde totiž koná své dílo. Tento průvod může následovat, kdokoli 

chce.  

Veškeré duše se živí pohlížením na pravdivé věci za vrcholem nebeské klenby, avšak pouze 

božské duše mají cestu k této hostině snadnou, protože mezi částmi jejich duše panuje 

harmonie, a proto jsou směrem vzhůru řízeny lehce. Za vrcholem nebeské klenby „je pak 

otáčení nebes vozí dokola s sebou a ony se dívají na věci vně světa“.
130

 Příčinou otáčení nebes 

musí být samohybná duše, protože duše je počátkem veškerého pohybu, jak Platón ukázal v 

předcházejícím důkazu nesmrtelnosti. Sókratés tu ale neříká, o jakou duši se jedná. Dá se 

ovšem předpokládat, že je to jedna duše, která pohybuje celým kosmem.
131

 

V těchto místech vně světa je „bezbarvá, beztvará a nehmatatelná jsoucnost vskutku jsoucí – 

tedy ideje – viditelná jedinému řidiči duše rozumu, k níž se vztahuje pojem pravdivého 

vědění“.
132

 Na této okružní jízdě vidí duše věci, které nejsou spojeny s děním, ale jsou 

vskutku jsoucí. Poté jsou kruhovým pohybem dovedeny zpět na stejné místo, kde sestoupí 

dolů pod nebeskou klenbu, do nitra světa a tam, v domě bohů, jejich koně dostanou, každý od 

svého vozataje, ambrosii a nektar. 
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Život bohů je harmonický, dobrý a krásný, protože bohové mají snadný přístup k pravdivým 

věcem vně světa. Duše nebožské si však kvůli neharmonickým složkám duše musí nahlédnutí 

těchto skutečných jsoucen vybojovat, a navíc se jim ho nikdy nedostane plně. 

 

3.4 Přirozenost nebožských duší 

 

Duše nebožská je složena z dvojspřeží a vozataje - rozumu, který na rozdíl od duší božských 

spřežení spíše řídí a koriguje než pouze vede. Sókratés říká, že toto řízení je nesnadné a 

trapné,
133

 protože v duši nebožské je dobrý a krásný kůň jen jeden. Druhý kůň je 

charakterizován špatností. Je zpupný a vychloubačný. Zatímco první kůň má opačné 

vlastnosti. Je uměřený, stydlivý, zdrženlivý a přítel pravdivého mínění.
134

 Proto musí rozum 

(vozataj) řídit a korigovat neustálý zápas mezi svými dvěma koňmi. K tomu, aby tyto koně 

řídil dobře a v duši nastala harmonie, se rozum potřebuje živit božskými věcmi. 

Jak je patrné již z důkazu nesmrtelnosti, duše se ze své přirozenosti stará o vše bezduché na 

celém světě. Duše okřídlená pobývá ve výšinách. Duše nebožská je ale na rozdíl od duše 

božské ohrožena „ztrátou perutí“
135

 a pádem do tělesného. Zde se zachytává zemitého těla a 

toto spojení Sókratés nazývá smrtelným živokem.
136

 Ztrátou perutí duše nebožské ztrácí 

kontakt s božským, tedy krásným, moudrým a dobrým. Božské duše mají výhodu, že se 

mohou neustále bez problémů sytit pravým věděním. Stejně tak i nebožská duše potřebuje pro 

to, aby tyto perutě neztratila, nazírat božské, protože „těmito věcmi se opeření duše nejvíce 

živí a nabývá z nich vzrůstu, kdežto tím, co je ošklivé a zlé, a jinými opačnými věcmi hyne a 

je ničeno“.
137

 

Pro duše božské není problematické nazírat nadsvětní jsoucna během okružní cesty na hřbetě 

světa. Avšak ostatní duše kvůli násilnému počínání koní takto snadno jsoucna nazírat 

nemohou. Šarvátky koní ale nejsou jedinou příčinou neklidu nebožské duše. Důvodem může 

být i špatný vozataj, který nezvládá své koně správně korigovat. Zároveň však rozum, aby 

mohl být správným vozatajem duše, potřebuje alespoň občas pozdvihnout svou hlavu do 

vnějšího prostoru. 

Tedy jen duše, která se dovede co nejlépe připodobnit bohu, může projet tento okruh 

následujíc průvod bohů a dle toho, jak dokáže vozataj uklidnit a řídit své koně, může pak 
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pouze on sám nahlédnout jsoucna vnějšího prostoru. Sókratés to ale popisuje jako velmi 

obtížné.
138

 Duše, kterým se to nepovede, zůstanou dole a tam do sebe všechny vrážejí a 

šlapají chtějíc uvidět, co je nahoře, ale vinou špatných vozatajů si navzájem zurážejí peří. Zde 

není harmonie jako v průvodu bohů, ale zápas a chaos. A tyto pak se zuráženým peřím 

„přesto, že vynakládají velkou námahu, odcházejí neúčastny podívané na jsoucno a po 

odchodu se nasycují pouhým míněním“.
139

 Toto všechno dělají duše v touze po zření roviny 

pravdy, kterou se duše potřebuje nasytit, aby mohla být nadnášena. Jen jako okřídlená může 

poznávat pravá jsoucna. Proto by měla duše vést neustálý boj o svou vnitřní jednotu, aby se 

nenaplnila zapomenutím a špatností. Pak by totiž mohla ztratit perutě, oddálit se od pravých 

jsoucen a upadnout do tělesnosti, tedy pomíjivého. 

Poté Sókratés představuje světový, nutný řád, který nazývá zákon Adrasteiin.
140

 Duše, která 

uvidí v každém okruhu alespoň něco z pravdivých jsoucen, bude mít dostatek výživy, aby 

perutí nepozbyla. Ostatní však dle Adrasteiina zákona po ztrátě perutí padnou k zemi. Podle 

toho, kolik pravých jsoucen na své cestě u nebeské klenby duše viděla, je pak zasazena do 

zárodku určitého člověka. Ta, která viděla nejvíce, je vložena do filosofa, milovníka krásy 

nebo služebníka Mús a Eróta. Sókratés popisuje celou hierarchii umístění duše do těchto 

zárodků,
141

 kde poslední, tedy ten, který viděl nejméně, je tyran. První život po ztrátě opeření 

duše prožívá v lidském těle určitého typu člověka. Záleží na ní, jestli tento život prožije 

spravedlivě nebo nespravedlivě. Jádro spravedlivého života tkví v harmonii duše. 

Do opeřeného stavu se duše znovu vrací až za deset tisíc let, s výjimkou člověka, který bude 

žít třikrát po sobě filosofickým způsobem života. Takový člověk se může do opeřeného stavu 

dostat už za tři tisíce let. Směřování k filosofickému životu by tedy mělo být cílem duší, 

protože tím dříve mohou znovu vidět pravá jsoucna, po kterých touží. 

Po prožití jednoho života v těle jsou pak duše souzeny a dle toho pak tráví další život, ale již 

nikoli tělesný, ale buď v „podzemních káznicích …nebo jsou Spravedlností vyneseny na 

jakési místo na nebi“.
142

 Za tisíc let pak dochází k volbě, kde si duše volí svůj nový život. Při 

této první volbě už může nebožská duše přijít i do života zvířete, protože duše, které nikdy 

neviděly pravdu, se nemohou dostat do duše člověka.
143

 

Člověk totiž narozdíl od zvířete používá řeč a díky ní může být ve styku s pravdou. A to tím 

způsobem, že z mnoha smyslových vjemů rozumovým myšlením vytvoří jednotu. Platón to 
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nazývá „eidos“
144

 – pojmový druh, obecné. Toto eidos nás pak přivádí k rozpomenutí se na 

jsoucna, která duše mohla nazírat při cestě s bohy. A proto právě duše filosofa, dialektika, 

v jehož povaze je, že se neustále rozumem snaží různé věci skládat v jednotu a rozdělovat je 

dle pojmových druhů, je nejvíce svým rozumem u pravých jsoucen. 

Mít co největší styk s božským znamená se co nejvíce rozpomínat na pravá jsoucna. Duše, 

která se ve svém životě nejvíce rozpomíná na pravá jsoucna, pak získává v dalším životě lepší 

úděl. Život nejdále vzdálen pravdě je život tyrana nebo život v těle zvířete. Takto pojednává 

Sókratés o přirozenosti nebožských duší a jejich vztahu k celku světa. 

 

 

3.5 Nesmrtelnost  

 

V tuto chvíli, kdy už jsme se seznámili s důkazem nesmrtelnosti duše, její přirozeností a 

činností, se můžeme znovu vrátit k otázce nesmrtelnosti, která byla naznačena už v dialogu 

Symposion. Ráda bych v tuto chvíli zmínila Hackforthův článek Immortality in Plato’s 

Symposium, ve kterém se zabývá otázkou nesmrtelnosti v Symposionu a porovnává toto pojetí 

duše zejména s posledním Sókratovým důkazem nesmrtelnosti ve Faidónu.
145

 V tomto důkazu 

nesmrtelnosti duše Sókratés nejprve ukazuje, že nelze odloučit lichost od trojky, teplo od 

ohně a studenost od sněhu, přestože teplé je něco různého od ohně, studené není totéž co sníh 

a lichost není totéž co trojka. Zároveň dokazuje, že trojka přináší lichost a není možné, aby 

někdy přijala sudost, tedy svůj opak. Totéž pak Sókratés aplikuje i na duši. Duše svým 

vniknutím do těla způsobuje oživení těla. Duše přináší do těla život a nikdy tedy nemůže 

přijmout opak života – smrt. Duše je tedy nesmrtelná, protože je příčinou oživování.  

Hackforth si myslí, že v Symposionu si Platón není jistý nesmrtelností duše. Hackforth tvrdí, 

že Symposion nám neříká, jestli je duše pomíjející, ale také nám neříká, že není.
146

 Zato ve 

Faidónu je podle něj jasně řečeno, že člověk složený z duše a těla je smrtelný, zatímco 

individuální duše je nesmrtelná. Hackforthovi se nezdá pravděpodobné, že Symposion by byl 

dřívější dialog než Menón nebo Faidón a Platón by tedy ještě neměl zcela rozvinuté pojetí 

posmrtného života. Spíše se přiklání k názoru Dr. Buryho, že se nelze domnívat, že by 

Diotimina řeč byla zamýšlena jako kompletní interpretace tématu nesmrtelnosti.
147

 Řešení 
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vidí v tom, že Symposion bylo napsáno v době, kdy Platón začínal pochybovat o platnosti 

závěrečného argumentu o nesmrtelnosti duše ve Faidónu.
148

 Symposion nám dle Hackfortha 

ukazuje pád do dočasného skepticismu. Toto tvrzení zakládá na své domněnce, že názory 

Faidónu nejsou vysvětleny a ani naznačeny v řeči Diotimy.  

Podle mého názoru nelze souhlasit s tím, že v Symposionu se Platón staví skepticky k 

nesmrtelnosti duše. Platón má v každém dialogu jiný důvod, proč chce nesmrtelnost duše 

dokázat. V Symposionu je jeho hlavním tématem úloha lásky v lidském životě a upozorňuje 

tu na ambivalenci lásky. Ve Faidónu chce hlavně pomoci svým žákům překonat strach ze 

smrti a ukázat jim pravou přirozenost duše. 

Na toto upozorňuje i J.V. Luce ve svém článku Immortality in Plato’s Symposium: a Reply, 

kde říká, že základní rozdíl mezi dialogem Faidón a Symposion není v tom, že by Platón 

v jednom dialogu zastával teorii nesmrtelnosti duše, a v druhém nikoli, nebo by si nebyl svou 

hypotézou zcela jist. Oba dialogy se liší tím, že Platón v každém mluví o jiném druhu 

nesmrtelnosti, což je založeno na různém pohledu na problematiku duše. Dialog Faidón první 

řadě mluví o smrti a posmrtném životě. Proto  Platón v tomto dialogu duši a tělo výrazně 

odlišuje. Zajímá ho v první řadě, co bude po odchodu z tohoto světa. Dialog Symposion je o 

místě a úkolu Eróta v lidském životě, a proto v tomto dialogu naopak mluví o člověku a 

lidském životě jako spojení těla a duše. Rozdíl smrtelného člověka a nesmrtelné duše je sice 

v tomto dialogu více skrytý, není však opuštěn. Luce si myslí, že pokud by byl Faidón tak 

dogmatický ve svém tvrzení o duši a tělu a Symposion naopak skeptický, pak by se ve 

Faidónu dala očekávat nějaká reakce.
149

 Podle Luceho Platón nikdy nepochyboval o 

nesmrtelnosti duše.
150

 Spíše byl nespokojen s důkazy a demonstrací tohoto faktu.  

Zároveň je podle J.V. Luceho teorie existence idejí a teorie nesmrtelnosti duše založena na 

vztahu logického vyplývání.
151

 Pokud existují ideje, musíme vyvodit nesmrtelnost duše a 

naopak.  

Můžeme souhlasit, že teorie existence idejí je páteří obou zmíněných dialogů a zároveň je 

důležitá i v dialogu Faidros. V Symposionu je existence idejí jasně naznačena v poslední části 

Diotiminy řeči, kde Platón mluví o výstupu k ideji krásna. V dialogu Faidón uvádí hypotézu 

existence idejí v posledním důkazu nesmrtelnosti a na jejím základě pak vyvozuje, že duše je 

nesmrtelná. Opačný postup Platón upřednostňuje v dialogu Faidros, kde naopak dokazuje 
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nesmrtelnost duše a až poté ukazuje její vztah k idejím. Rozdíl mezi důkazem v dialogu 

Faidón a Faidros pochází taktéž z odlišného přístupu k otázce duše a její přirozenosti. Ve 

Faidru chce poukázat zejména na samopohyb a vzájemnost duší. Ve Faidónu chce upozornit 

hlavně na rozdíl mezi idejemi a tím, co se na nich podílí. 

Jak lze tedy brát tu část Diotimina výkladu, kde mluví o smrtelnosti a nesmrtelnosti?
152

 

V dialogu Symposion mluví Diotima o člověku zejména jako o smrtelné bytosti, ve smyslu 

smrtelného spojení duše a těla. O člověku jako o spojení duše a těla lze říci, že je smrtelný a 

nesmrtelnost si chce nějak získat. Ale duše samotná, jak bylo dokázáno ve Faidru, smrtelná 

není. “Běžní“ lidé, tzv. takoví, kteří nejsou schopni rozpomenout se na svou pravou podstatu, 

proto tvrdí, že člověk je od přirozenosti smrtelný. Ti pak věří, že duše zaniká společně 

s tělem. Tito lidé se pak snaží nesmrtelnost, ve smyslu „být po smrti“, „trvat stále“, nějakým 

způsobem získat. Tuto nesmrtelnost se snaží získat určitými „typy plození“ v krásnu. Této 

„nižší“ nesmrtelnosti chtějí dosáhnout zanecháním něčeho nového – plozením potomků, dále 

slávou, vytvořením známého jména, básnictvím nebo jiným tvůrčím uměním. Proto plodí a 

rodí v krásnu a tělesné krásno je pro ně cílem jejich snažení. Diotima mluví o takových lidech 

jako o nerozumných,
153

 kteří si pouze myslí,
154

 že získávají například plozením dětí 

nesmrtelnost. Takoví lidé se zaměřují více na tělesné, mají obtěžkána těla
155

 a věří, že slávou, 

plozením potomků atd. „má smrtelný rod podíl v nesmrtelnosti, jak tělo, tak všechno 

ostatní“.
156

 V Symposionu tak vlastně Diotima, kromě závěrečné fáze své řeči,
157

 popisuje 

běžný, konvenční přístup k člověku a otázce jeho smrtelnosti. 

Po pádu do těla duše zapomíná na svou přirozenost a ve spojení s tělem si většina lidí vytváří 

obraz nesmrtelnosti (bytí po životě) jako něčeho, čeho musí nějak dosáhnout. Ve skutečnosti 

by ale měl být jejich cíl návrat k vyššímu životu - „duším zvaným nesmrtelným - božským“ a 

nikoli pouhé nekonečné bytí duše, protože to už je jí vlastní. Jejím cílem není ani nekonečně 

spojení duše s tělem. Vždyť tělo naopak duši brání v pravém poznání své přirozenosti. 

Pravým cílem nebožských duší je pobývání u toho, co je božské, nahlížení pravých jsoucen. 

Božské je charakterizováno jako dobré a duše nebožské touží „mít trvale dobro“. 

Nebožské duše jsou ohroženy zapomněním. Pádem do tělesného ztrácí kontakt s pravými 

jsoucny. Toto spojení mohou ale znovu získat překonáním této tělesné zaslepenosti a 

zapomnění. Spojení s tělem je totiž určitá překážka, kterou se nebožská duše musí snažit 
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překonat a minimalizovat ji.
158

 Duše v sobě totiž obsahuje dva základní principy. Vozataj duši 

řídí a ukazuje směr. Koně představují motivační sílu. Bílý dobrý kůň vede duši k vzhůru 

k božskému. Je-li ale člověk limitován tělesnými věcmi, pak není tato cesta příliš 

jednoduchá.
159

 Černý kůň, kterého božská duše nemá, totiž touží po tělesném a musí být 

zkrocen. Tento boj uvnitř nebožské duše Sókratés představuje v části o lásce.
160

 

Člověk jako spojení těla a duše, neboli oduševněné tělo, může v jistém ohledu dosáhnout této 

pravé nesmrtelnosti už ve spojení s tělem. Tuto účast na dokonalé moudrosti ale může získat 

pouze zprostředkovaně, nikoli plně jako bohové, díky tělu a řeči. Krásné tělo vzbuzuje lásku 

ke kráse, oduševněná řeč probouzí lásku k moudrosti. Toto zprostředkování pravé moudrosti 

na tělesné rovině je pro člověka velmi obtížné a je možné pouze skrze společenství 

s ostatními dušemi. Je to soustavné usilování o rozpomínání se, aby se i na tělesné rovině, 

nakolik je to možné, mohla zpřítomňovat pravá jsoucna. 

Cesty k pravé nesmrtelnosti, které Platón v těchto dvou dialozích ukazuje, jsou tedy možné 

skrze tělesnou krásu, která je ale odkazem ke kráse vyšší, jak popisuje Sókratés v palinódii, 

nebo skrze krásnou řeč, která ovšem také vychází od smyslových věcí. O rozpomenutí se 

skrze řeč se dozvídáme zejména z dialogu Sókrata s Faidrem, který následuje po palinódii. 

 

 

3.6 Cesta skrze tělesnou krásu  

3.6.1 Ambivalence lásky a pojímání krásna 

 

Nebožská duše je na rozdíl od duše božské ohrožena zapomněním a pádem do tělesného. 

Zároveň má však nebožská duše v rámci tělesného světa možnost rozpomínky a zpřítomnění 

božského. Jedním typem rozpomínky neboli cestou k poznání idejí je právě láska.  

Zpřítomnění pravých jsoucen na tělesné úrovni je možné dosáhnout skrze tělesnou krásu, jak 

popisuje Sókratés v palinódii. Lépe řečeno skrze krásu je možné vyvolat lásku, specifický 

stav duše, ve kterém se naše duše může začít ve styku s tělesnou krásou rozpomínat na krásu 

samotnou, ale nejenom na ni. Krása tu má roli prostředníka, díky kterému se mohou nebožské 

duše rozpomenout na pravou krásu, kterou mohou nerušeně vidět pouze bohové. 
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Jak tedy můžeme charakterizovat lásku? Sókratés v palinodii v dialogu Faidros mluví o lásce 

jako o jakési změně stavu duše, která je vyvolána pohledem na tělesnou krásu. V Symposionu 

lásku charakterizuje jako touhu po dobru. Láska je touhou po dobru a ostatních pravých 

jsoucnech, ale v tělesném světě se nebožským duším ve spojení s tělem nejlépe ukazuje právě 

krása, a proto také získala tuto výsadní roli. Krása je tím, co v tělesném světě nejvíce září. 

Zářila nejvíce při průvodu bohů a třpytí se i ve smyslovém světě.
161

 Krása je tím jediným z 

idejí, co je v pozemském světě, kdy je člověk zatížen tělem, viditelné smysly, tedy 

nejpřístupnější. U spravedlnosti, rozumnosti a moudrosti není záře odrazu v tělesném světě 

dostatečně velká. Jen hodně málo lidí poznává jejich obrazy a to ještě velmi slabě.
162

 Ale 

krása je dobře viditelná i skrze tělo – smysly. Její odraz je nejjasnější, a tím pádem i 

nejjednodušší k uchopení ze všech odrazů pravých jsoucen. To neznamená, že by moudrost a 

dobro neměly také tuto roli prostředníka, který vše spojuje v jeden celek. Ale na tělesné 

rovině nejsou tak přístupné. Doslovně Sókratés říká, že „neboť zrak jest z našich smyslů 

nejbystřejší, ale moudrost jím nevidíme – byly by to hrozné lásky, které by vzbuzovala, 

kdyby dávala nějaký takový jasný svůj obraz, vcházející do zraku, a podobně ostatní věci 

hodné milování“,
163

 čímž nejspíše myslí ostatní pravá jsoucna. 

Láska je božským šílením, které je vyvoláno pohledem na krásu, touhou po nahlédnutí 

pravých jsoucen, tedy touhou po božské nesmrtelnosti a zároveň s tím je i proměnou duše. 

Obecně je však láska přijímána spíše jako touha po krásnu z důvodu plození potomků 

(zanecháním něčeho po sobě) a dosáhnutím domnělé nesmrtelnosti jako nekonečného spojení 

duše a těla. Lidé příliš zaslepení svou tělesnou schránkou vidí v krásném spíše nástroj, díky 

kterému budou moci plodit a něco po sobě v tomto tělesném světě zanechat. Taková touha po 

krásném je egoistická, jelikož takovému člověku jde jen o vlastní slávu a nesmrtelnost.
164

 

Sókratés mluví o dvou typech lásky a zároveň s tím i o dvou typech nesmrtelnosti, dle toho 

jací lidé po ní touží. Zásadní je jejich schopnost rozpomenutí a odpoutání se od tělesného. Ti 

nezasvěcení hledají „nižší“ nesmrtelnost, a proto se při pohledu na krásu podávají rozkoši a 

plodí děti. Zasvěcení vidí v krásném božský obličej, odraz krásy samé. Proto je při pohledu na 

krásu nepojme žádostivost, ale spíše úcta. Tato zkušenost začne duši proměňovat. Taková 

zkušenost není ale pouze radostným zážitkem, ale spíše určitou směsí různých pozitivních i 

negativních pocitů. 
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Nezasvěcení a zkažení nevidí cíl – krásu o sobě a upadají ještě více dolů do tělesnosti. 

Zasvěcení se skrze vztah s druhým člověkem postupně rozpomínají a mohou nazírat 

božské.
165

  

Rozpomínka na krásu o sobě tedy nenastává nutně. Naopak, Sókratés tvrdí, že takových duší, 

které mají sílu se rozpomenout, je jen několik málo.
166

 Ostatní se po pádu do těla obrátí 

k nespravedlnosti. Otázku spravedlivého a nespravedlivého života řeší Sókratés už při volbě 

druhého života, kde říká, že „kdo u těchto všech prožije svůj život spravedlivě, nabývá 

lepšího údělu, kdo nespravedlivě, horšího“.
167

 Tedy ten, kdo prožije život ve snaze 

rozpomenout se na pravá jsoucna, prožívá život spravedlivý. Oproti tomu život toho, kdo 

bude brát jsoucna tělesného světa za cíl svého snažení, toho život bude považován za 

nespravedlivý. 

Jen málo duší žije život spravedlivý a je schopno se rozpomenout a uvědomit si, že jsoucna 

tělesného světa jsou jen napodobeniny „svatých věcí“.
168

 A k tomuto rozpomenutí pomáhá 

právě nejvíce krása, která je z těchto „svatých věcí“ v našem světě nejpatrnější. Kvůli 

připoutanosti k tělu nemohou nebožské duše vidět pravá jsoucna ve své čisté záři.  

Láska je charakterizována ambivalentností a je vyvolána krásou. Záleží pak na zasvěcenosti 

každé duše, kam ho krása zavede.  

Taková je ambivalence lásky – láska mířící k božskému, která v kráse tělesných věcí vidí 

krásu samu o sobě, tedy jako ideji nezávislou na ničem jiném, a nejen její odraz, a proti ní 

láska, kvůli které duše může upadnout ještě více do tělesného, protože krása smyslových věcí 

je pro ni konečným cílem. Proměnu duše zasažené láskou Sókratés dále popisuje.  

 

3.6.2 Prožitek lásky  

 

Láska je stavem, ve kterém duši mohou znovu začít narůstat křídla. Je prožíváním nejistoty, 

když se duše poprvé setká s krásou milovaného. Sókratés říká, že když duše uvidí krásný zjev, 

„tu jako z hrůzy v něm nastane proměna“.
169

 Je také pocitem bolesti, když brky začínají růst. 

Ale zároveň je i prožíváním radosti, je-li duše v přítomnosti milovaného. Pokud duše tento 

stav překoná, pak se může začít opeřovat a vrátit se ke své přirozenosti. K tomuto ale nemůže 

dojít ve spojení s tělem. I ve spojení s tělem je však láska prospěšná. Pokud ji duše zvládne, 
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znamená to, že se jí povedlo zkrotit černého koně, který ji jinak brání v rozpomenutí se na 

pravá jsoucna. A dále může překonáním ambivalence lásky získat vzájemně se obohacující 

přátelství, ve kterém se mohou milující i milovaný připodobnit svému bohu. 

Pokud totiž duše spatří krásný zjev, zahřeje se a brky začnou znovu růst. Duše při tomto styku 

s něčím krásným vře a pučí, cítí bolest, píchání a svrbění. Pokud je v blízkosti předmětu své 

touhy, pak přestává cítit bolest a raduje se. Pokud se mu však vzdálí, je celá rozčílená a cítí 

bolest. Ze všech těchto pocitů duše šílí, je zmatená a rozzuřená. Kvůli této silné touze jedná 

tak, jak by se dříve nechovala. “Zapomíná na rodiče, na bratry i na všechny druhy, nic si 

z toho nedělá, když jmění zanedbáváním hyne, pohrdne všemi zásadami o zákonitosti a 

slušnosti, jimiž se předtím vychloubala, a je hotova sloužiti a líhati, kdekoli by ji nechali co 

nejblíže u její touhy; neboť kromě toho, že má úctu k člověku majícímu krásu, nalezla 

jediného lékaře největších útrap“.
170

 Tento krásný zjev se tak stává středem jejího života, ale 

nikoli kvůli kráse člověka samotného, ale spíše kvůli tomu, co se v něm zjevuje. 

Impulsem k tomu, aby u sebe milující začal hledat přirozenou povahu svého boha, je setkání 

s miláčkovou krásou. Svého miláčka si pak každá duše vybírá dle boha, kterému dělala dříve 

průvodce. Tohoto boha pak duše ctí, tomu se chce připodobnit, dle toho žije své první zrození 

na tomto světě. Například průvodci Dia hledají duši jasnou a nadanou pro filosofii a 

vůdcovství. Průvodci Héry se zase zamilovávají do povahy královské. Každá duše tak má jiný 

objekt lásky, do kterého je schopna se zamilovat. Svého miláčka se pak snaží co nejvíce 

připodobnit svému bohu, ale nejprve se svému bohu snaží připodobnit ona sama „hledíce pak 

nalézt sami u sebe přirozenou povahu svého boha, docházejí úspěchu silnou nutností dívat se 

na svého boha“.
171

  

Každá duše se řídí vzorem svého boha. Zároveň hledá miláčka, který by měl povahu dle 

jejího boha. Toho se pak snaží získat napodobováním boha i tím, že ho vede k podobě onoho 

boha. 

Krása milovaného je pro milujícího motivem k poznání sebe sama. Pokud milující zjistí, že 

miláček je podobný jeho bohu, pak se o něj stará a uctívá ho, jako by to byl onen bůh. 

Z tohoto důvodu je lépe být po vůli milujícímu než nemilujícímu, protože “takto se tedy 

dostává milovanému, jestliže je chycen, od toho, kdo zešílel láskou, krásného a šťastného 

zájmu a zasvěcení“.
172

 

Sókratés tu chce zejména upozornit na péči o celý vztah, vzájemnost obou duší. Duše mají 

stejnou povahu a vzpomínky, a tím pádem i stejný cíl. To je dáno tím, že jsou průvodci 
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stejného boha. Tento vztah není egoistický, ale touhou a hledáním dobrého pro oba společně. 

Milující mění jak sebe tím, že se chce připodobnit bohu a zároveň s tím mění i milovaného, 

kterého vychovává k obrazu svého boha. Láska mění duši, ale duše se nemění sama od sebe 

oddělená od ostatních, ale právě ve vzájemnosti s ostatními dušemi, které následovaly 

stejného boha. 

 

3.6.3 Chycení milovaného 

 

Aby Sókratés vysvětlil, jak se děje upoutání miláčka milujícím, je třeba vrátit se ke složení 

nebožské duše. Ta se skládá ze tří částí. Jedna část – vozataj, má za úkol řídit zbylé dvě části, 

které Sókratés připodobňuje ke koním. Jeden z těchto koňů je krásný a dobrý, milující čest, 

uměřenost a stud, „přítel pravdivého mínění, nepotřebující ran, je řízen jedině pobídkou a 

slovem“.
173

 Druhý miluje zpupnost a vychloubání a poslouchá pouze za pomocí biče a bodců. 

Chycení miláčka vždy začíná určitou změnou v duši milujícího právě při pohledu na krásu 

milovaného. Vypadá to, že při spatření krásného zjevu hraje velmi důležitou roli právě černý 

zpupný kůň. Celá duše se při pohledu na krásný zjev rozehřeje, vře a pučí, ale vozataj a bílý 

kůň „jsa přemáhán studen zdržuje sám sebe, aby skokem nenapadl milovaného“.
174

 V tuto 

chvílí je důležitý černý kůň, který nedbá rozumu a jeho příkazů a touží za jakýchkoli 

okolností spatřit miláčka. Jen kvůli vzpupnosti a nemírnosti černého koně se ocitá celá duše u 

miláčkovy krásy. Vypadá to, že černý kůň je tím hlavní pohonem, který duši zprvu přivádí 

blíže ke krásnému zjevu. Vždyť vozataj a bílý kůň jsou jednu chvíli jakoby pod nadvládou 

druhého koně „povolivše a slíbivše, že udělají, co se jim přikazuje“.
175

 

Černý kůň však musí být vozatajem krocen ve své zpupnosti, protože mu jde zejména o 

milostné rozkoše a momentální žádosti, a odvádí tak duši od krásy samé. Ale jeho motivační 

roli mu nelze upřít. On je tím prvním impulsem přiblížit se krásnému zjevu.  

Je třeba, aby byl vzpurný kůň držen na uzdě svým vozatajem, ale je-li dobře řízen, může být 

celé duši ku prospěchu, protože plní svou motivační roli směrem ke kráse.
176

 Černý kůň vede 

duši ke kráse tělesné, ale jinak je sám neschopný rozpomenout se na pravou krásu a ostatní 

pravá jsoucna. 
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Příkladem toho, kdo nebyl zcela schopen zkrotit svého černého koně, je Alkibiadés v dialogu 

Symposion.
177

 Po Sókratově řeči totiž přichází do Agathónova domu ještě opilý Alkibiadés. 

Ostatními hosty je vyzván, aby také přednesl chvalořeč na Eróta. On se ale raději rozhodne 

mluvit o Sókratovi, který je pro něj, stejně jako pro většinu dalších lidí, obrazem pravé 

moudrosti. Alkibiadés není zamilován do Sókratovy tělesné krásy, ale právě jeho moudrost 

a řeči jsou tím, z čeho je uchvácen a ve vytržení.
178

 Sókratovi jde o to, aby skrze své učení 

přivedl své žáky k rozpomínce na pravá jsoucna, a nikoli, aby se stal předmětem lásky on 

sám.
179

 U Alkibiada ale k této rozpomínce nedochází, nebo rozhodně ne natolik, aby to vedlo 

k jeho vnitřní proměně. 

Alkibiadova řeč je důležitá, protože nám ukazuje osobnost a skutky Sókrata. Zároveň je tato 

promluva přínosem i proto, že je praktickou ukázkou toho, jakými stavy a pocity prochází 

zamilovaný člověk. V Alkibiadově řeči je patrná rozervanost zamilované osoby. Jeho 

vyprávění je chaotické. Na jedné straně chce Sókratovi odolat a ponechat si roli miláčka, ale 

na druhou stranu mu v Sókratově přítomnosti „srdce tluče ještě více než lidem 

v korybantském vytržení a slzy se mu řinou od jeho řečí“.
180

 Najednou je milujícím on a 

Sókratés je milovaným. Role se vyměnily a Alkibiadés se najednou cítí jako „uběhlý 

otrok“.
181

 Cítí se uražený, zhrzený a potupený,
182

 protože se mu zdá, že Sókratés přehlíží jeho 

krásu. Alkibiadés je příkladem nezvládnutého přívalu lásky a proměny duše. Černého koně 

toužícího po uznání a obdivování jeho mladé krásy není vozataj schopen zkrotit. Je vidět, že 

jeho láska je silná, ale o to víc může být pro Alkibiada škodlivá, pokud ji nedokáže zvládnout 

a černý kůň směřující k obrazům krásy, a nikoli ke kráse samé, v duši převládne.  

 

Pokud se však celá duše octne u krásného předmětu a vozataj si vybaví skutečnou krásu, pak 

v úžasu, úctě a v úleku strhne oba koně dozadu. Duše se od krásného zjevu znovu vzdálí, ale 

časem se černý kůň znovu pokusí o přiblížení se k zářícímu zjevu. Avšak vozataj už znající 

ten pocit úžasu a úcty při rozpomínce na skutečnost krásy, strhne ihned vzpurného koně zpět. 

Takovýto boj probíhá mezi jednotlivými složkami duše, dokud jedna z nich nepřevládne. 

Pokud vozataj černého koně zkrotí, pak duše milujícího nebude chodit za miláčkem plna 

žádostivost a vzpurnosti, ale naopak se studem a strachem. 

                                                 
177

 Platón. Symposion. 214e - 222b. 
178

 Platón. Symposion. 215d. 
179

 Špinka, Štěpán. Duše a krása v dialogu Faidros. s. 137. 
180

 Platón. Symposion. 215e. 
181

 Platón. Symposion. 216b. 
182

 Platón. Symposion. 219c. 



39 

 

Krása miláčka a vzpírající se kůň milujícího jsou těmi prvními impulsy, které nutí duši se 

otevřít. Rozum je zde stále řídícím prvkem, ale bez iracionálních složek by byl nejspíše 

nehybnou silou.
183

 Martha Nussbaumová ve svém díle Křehkost dobra tvrdí, že „nerozumové 

složky jsou nezbytnými zdroji motivační energie…Síla celku je síla přirozeně srostlá. Jestliže 

lačníme a potlačujeme emoce a žádosti, může to vést k takovému oslabení celé osobnosti, že 

nebude s to jednat rozhodně; možná dokonce úplně přestane jednat“.
184

 Nerozumové složky 

plní důležitou úlohu při poznání sama sebe a rozpomenutí se na pravou skutečnost. A pokud 

jsou dobře řízeny rozumem, mohou duši přivést k těm největším dobrům.
185

 

Miláček na rozdíl od milujícího není zprvu zasažen tímto šílením. U miláčka nejprve převládá 

rozum a sebeovládání. „Až postupem času, již jej přivede věk i potřeba k tomu, aby ho 

připustil ke stykům“.
186

 V tu chvílí, kdy se miláček seznámí s řečmi a chováním milujícího, 

pozná, že toto přátelství je něčím víc, něčím božštějším, než přátelství většiny ostatních lidí 

kolem něj. Když tito dva – milovaný se svou krásou a milující snažící se připodobnit sebe i 

milovaného svému bohu – nějaký delší čas pobývají ve své blízkosti a poznávají se, tak poté 

„touha, bohatě plyne k milovníku a jednak vnikne do něho, jednak, když už je zcela naplněn, 

odtéká ven….tak se ten proud krásy vrací nazpět do krasavce očima; tudy vchází dle své 

přirozenosti do duše“.
187

 V tuto chvíli má nutkání opeřovat se i milovaný. Ten je stejně jako 

milující zmatený a nedovede vysvětlit, proč „se jako v zrcadle vidí v milujícím“.
188

 V tuto 

chvíli milovaný stejně jako milující zažívá pocit touhy, bolesti a zmatenosti. Ani jeden svému 

stavu nerozumí, ale vzájemností svých duší a tím, jak si navzájem zrcadlí obraz krásy, se 

společně rozpomínají na krásu o sobě i ostatní pravá jsoucna. Aby došlo ke vzájemnosti 

milujícího a milovaného, musí být milující chycen krásou milovaného a milující poté musí 

„chytit“ milovaného svým chováním a řečí. 

Zároveň v duši milujícího i milovaného po celý čas probíhá souboj mezi stydlivým, 

uměřeným koněm, který se společně s rozumem snaží vzpírat černému žádostivému koni 

toužícímu po fyzické lásce. Tento boj v duši samé je důležitý pro její sebepoznání. „Je to 

spolehlivý ukazatel přítomnosti krásy a postupu směrem ke skutečnému poznání“.
189

 

Pokud u obou zvítězí lepší složky duše, pak vznikne filosofické přátelství, kde budou oba žít 

vzájemný život zřízený a blažený. Jejich mysli budou stále u oněch jsoucen. V jejich duši 
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zvítězí zdatnost nad špatností. A pokud si duše takový život zvolí třikrát, pak nabude perutí 

zcela. Zde je znovu vidět, že filosofie a filosofické přátelství je nejlepším způsobem života, 

poněvadž takové duše jsou nejvíce harmonické, a tím pádem i nejblíže pravým jsoucnům. 

Pokud duše nebude zcela v harmonii, může se zřídka stát, že touha celé duše bude určena 

touhou žádostivého koně, který ji dovede k fyzickému styku. Pokud k tomu však dojde pouze 

ojediněle, pak i tito dva budou žít ve vzájemném přátelství, i když se už nedá nazývat 

filosofickým. Takoví žijí život šťastný a jasný a jejich odměnou na konci života jim bude 

náběh k opeřování. 

Nejhorší volbou je život bez této božské šílenosti. Důvěrný styk s nemilujícím je 

charakterizován vypočítavostí „s příměsí lidské rozumnosti“.
190

 Takový styk rodí v duši 

nízkost a trestem je, že tato duše bude po devět tisíc let bloudit po zemi i pod ní. 

Oproti tomu láska jako božské šílení je tím, co duši otevírá božskému a díky níž se může 

rozpomínat. Pomocí lásky může duše znovu pochopit své místo ve světě, navrátit se ke své 

přirozenosti a poznat svou spřízněnost s ostatními dušemi. 

 

3.7 Cesta skrze řeč 

 

Po palinódii pokračuje Sókratés v rozhovoru s Faidrem. Hlavním tématem jejich rozhovoru je 

řeč, která plní při rozpomínce na pravá jsoucna podobnou funkci jako tělesná krása, jenž 

Sókratés popisoval ve své předcházející promluvě. 

V první části rozmluvy s Faidrem se Sókratés zabývá otázkou správného řečnického umění a 

dialektiky. V druhé části této rozmluvy se objeví otázka řeči jako rozpomínky na pravá 

jsoucna a cesty k podílu na pravé nesmrtelnosti. V této části Sókratés také pojednává o 

„náležitosti a nenáležitosti písma, jak by se ho užívalo dobře, a jak nenáležitě“.
191

   

 

3.7.1 Dialektika a rétorika 

 

Dialektické umění je něco, co by mělo předcházet správné rétorice. Rétorika by se měla 

zakládat na dialektice. Sókratés označuje rétoriku za psychagógii, kouzelnické vodění duší 

skrze řeč.
192

 Říká, že rétorika musí být založena na vědění. Uvádí čtyři schopnosti, které by 
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měl mít správný rétor.
193

 Obecně se jedná o znalost základních struktur skutečnosti, jak 

v obecné rovině, tak i v jedinečných situacích.
194

 Správný řečník by měl znát jak neměnnou 

strukturu skutečnosti, tak také různé typy duší a řečí a to, kterou řečí se konkrétní duše dá 

ovlivnit. Proto každý, „kdo se chce dáti na cestu řečnického umění, má si nejprve tyto věci 

jistým způsobem rozdělit a zachytit jakýsi význačný ráz obojího toho druhu“.
195

  

Dialektika je usebíráním jednotlivých věcí v jednotu, ale zároveň i rozborem a rozdělováním 

jednoho pojmu. Tyto rozbory a soubory jsou nutné pro to, aby mohl člověk myslet a mluvit, 

avšak ne každý to dělá správně.
196

 „V jednom případě se z mnoha odlišených idejí dá získat 

cosi jako nejobecnější idea, a v druhém případě z postupného procesu dělení nejobecnější 

ideje cosi jako dále již nedělitelné pojmové jednotky“.
197

 Dialektika je rozmluva o tom, co je 

podobnost a nepodobnost věcí,
198

 co je pravda jednotlivé věci, co je „spravedlivé“ a „dobré“. 

Sókratés se považuje za milovníka těchto rozborů a souborů.
199

  

Dialektika je pro Platóna základem jeho filosofie, jak naznačuje už forma jeho děl. Zabývá se 

abstraktními entitami – rody, pojmy a třídami a řeší vztahy mezi jednotlivými idejemi. 

Správný řečník by měl být tedy schopen rozdělovat jsoucna podle pojmových druhů a ukládat 

je do rozsahu jedné ideje, ale zároveň i znát přirozené povahy svých posluchačů.
200

 Získat 

takové znalosti chce mnoho úsilí a cviku.
201

 Každé poznání je zároveň proměnou vlastní duše. 

A tato proměna duše je stejně jako v případě lásky možná pouze ve společenství s ostatními 

dušemi. V palinódii Sókratés mluvil o tom, že naše celkové úsilí o proměnu duše založené na 

vzájemnosti s ostatními dušemi směřuje k připodobnění se našemu bohu. Zde říká, že úsilí o 

to, abychom se stali odborníky v řečnickém umění, „nemá rozumný člověk podstupovat pro 

řečnění a jednání v lidské společnosti, nýbrž aby byl schopen mluviti věci milé bohům a také 

ve všem podle možnosti bohumile jednati“.
202

 Skutečná moudrost je přístupná jen bohům, ale 

lidé mohou skrze řeč usilovat o to, aby mohli tuto moudrost alespoň částečně zpřítomnit 

v tělesném světě a stali se jejími milovníky - filosofy. Krásná řeč musí být založena na vědění 

a musí zpřítomňovat pravdu ve vzájemnosti s ostatními dušemi. Více o krásném užívání řeči 

Sókratés odkrývá v části o náležitosti a nenáležitosti písma.  
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3.7.2 Písmo 

 

Sókratés vypraví Faidrovi pověst o egyptském objeviteli písma. Neprezentuje ale tuto pověst 

jako hypotézu, kterou by chtěl obhajovat, ale jako příběh, „který slyšel od starších, avšak co 

je na ní pravdy, to je jejich věc“.
203

 

Pověst vypráví o egyptském vynálezci písma Theuthovi, který ale aby ho mohl rozšířit mezi 

ostatní Egypťany, musel nejprve obhájit jeho užitek před králem celého Egypta Thamusem. 

Theuthova obhajoba písma se zakládala na tvrzení, že písmo je lékem pro paměť a 

moudrost.
204

 Thamus mu ale toto tvrzení vyvrací. Tvrdí, že Theuth se dopustil čtyř zásadních 

chyb.
205

 První je ta, že spojil dohromady paměť a moudrost.
206

 Něco si pamatovat totiž ještě 

neznamená tomu rozumět. Druhou chybou je srovnávat paměť s upozorněním na něco nebo 

někoho. Vědění je nutnou podmínkou vzpomenutí si na něco a pamatování je zase podmínkou 

připomenutí, upozornění na něco. Písmo tak v důsledku vede k zapomínání a zlenivění 

paměti. Třetí vadou písma je to, že mluví ke všem lidem stejně a nemůže se přizpůsobit 

danému publiku.
207

 Písmo by vedlo k pomíjení ústního výkladu a kontaktu, tedy ke ztrátě živé 

řeči a opravdového rozumění. 

Duše, která by se učila pomocí písma, by ztratila kontakt sama se sebou, protože písmo je 

něčím, co na ni působí zvenku, pomocí cizích znaků, a nikoli jejím přičiněním, její vnitřní 

proměnou. Písmo slouží spíše k upamatování než k posílené paměti. Ústní výklad je důležitý. 

Výsledkem učení se pouze z písemných výtvorů by duše mohla získat místo pravé moudrosti 

pouze její zdání neboli mínění moudrosti. 

Rozpomínka na pravou moudrost musí vycházet z vnitřní proměny duše. K této vnitřní 

proměně duše dochází za pomoci živého rozhovoru. Za pouhé zdání moudrosti považuje 

Sókratés to, když duše pouze něco pasivně přijímá zvenčí bez nějakého vnitřního pohybu. O 

takovou moudrost nemá duše usilovat. Znovu je zde připomenut rozdíl mezi pravým 

poznáním a míněním. Vědění je založené na proměně duše a obratu vzhůru. K této proměně 

dochází i díky vnějším impulsům od ostatních duší. Mínění je jen pasivní přijímání toho, co 

má člověk kolem sebe ve smyslovém světě. 

Čtvrtým nedostatkem písma je to, že stejně jako umění potřebuje ke svému správnému 

výkladu svého tvůrce.
208

 Písmo samotné mlčí. Výtvory malířství i písma „stojí jako živé, ale 
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když se jich na něco tážeš, velmi velebně mlčí“.
209

 Obé vyvolává dojem něčeho živoucího, co 

myslí a co nám chce něco sdělit, avšak na otázky a žádost o sdělení obsahu nám stále dokola 

odpovídá jedno a totéž. Malířská i písemná díla sama o sobě už ztratila svůj kontakt se svým 

autorem a nedokážou se sama obhájit. Zároveň ale ani neberou v potaz to, s kým nebo spíše 

ke komu mluví. 

Tím pravým je živá a oduševnělá řeč vědoucího člověka. Napsaná řeč je jejím pouhým 

obrazem. Nelze ale psanou řeč striktně odsoudit. V případě řeči je vážnou prácí živá a 

oduševnělá řeč, která se „ve spojení s věděním píše do duše učícího se člověka, který je 

schopen sám sobě pomoci a který ví, ke komu se má mluvit a ke komu se má mlčet“.
210

 

Pokud se ale vyhneme čtyřem vadám psané řeči, které jsou zmíněny výše, pak i psaná řeč 

může fungovat jako připomínka
211

 určitého rozpomenutí.  

 

3.7.3 Krásná řeč 

 

Krásná oduševnělá řeč či písmo by měly podle Sókrata splňovat čtyři podmínky,
212

 které úzce 

souvisí se čtyřmi námitkami proti psané řeči. Řečník musí dobře znát své publikum,
213

 aby 

mohl nabízet jednoduchým duším jednodušší řeči a komplikovanějším duším složitější 

promluvy. Zadruhé by takové řeči měly být správně konstruovány.
214

 Zatřetí by mělo být 

vyloučeno, aby někdo, kdo pouze jednoduše opakuje bez porozumění tomu, co je psáno, 

nedosáhl toho, že by opravdu vyjadřoval pravý skrytý význam řeči.
215

 A poslední důležitý 

požadavek na oduševnělou řeč je vstoupení do dialogu, tedy aby taková řeč nebo písmo bylo 

živým procesem.
216

 V případě psaných prací se jedná o to, aby nepůsobily pouze zvnějšku, 

ale byly člověku dialektickým partnerem. Rozdíl mezi řečí neoduševnělou a oduševnělou 

ukazuje Sókratés na příkladu rolníka zasévajícího semena do země.  

Rolník, který rozumí své práci a chce mít hojnou úrodu, nikdy nezaseje svá semena, kterých 

si váží, do půdy, ze které mu nemohou vzejít plody. A pokud tak někdy činí, bere to pouze 
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jako hru a zábavu. V případě, že to ale bere jako vážnou práci a má opravdový zájem o to, co 

ze semen vzejde, pak je „zasije podle pravidel rolnického umění do příslušné půdy“.
217

 

Stejně tak člověk, který zná spravedlivé, dobré a krásné věci, nechce svá semena vědění při 

vážném záměru zbytečně ztrácet, ale bude je sázet tam, kde budou přinášet plody, pomáhat a 

poučovat o pravdivých věcech. 

Pro to, aby ze semen vyrostly plody, je důležitý čas klíčení, výběr vhodné půdy a starost o 

půdu. Stejně je tomu i u řečí. Delší čas, vhodná duše a správná výchova napomohou tomu, 

aby v duši mohlo něco vzklíčit a poté, aby to mohlo být zase dále rozséváno. Semena jsou ale 

pouze zárodky vědění a záleží zejména na duši samé, zdali se díky tomu rozpomene a 

nahlédne pravou strukturu světa.  

V takovém živém rozhovoru mezi lidmi, kteří mají vědění o spravedlivých a krásných věcech, 

se vždy znovu a znovu zpřítomňují pravá jsoucna, ideje. Krásnější řeč je taková, při které 

„někdo vezme příhodnou duši a dialektickým uměním zasazuje a zasévá do ní s věděním řeči, 

které jsou schopny pomáhati sobě samým i svému zasévači a nejsou neplodné, nýbrž mají 

símě, z něhož vyrůstají v jiných myslích zase jiné řeči“.
218

 Toto símě není pouhou 

připomínkou něčeho, co už známe, ale naopak má být stimulem k vytváření nového vědění 

namísto starého.
219

 Nejvyšší štěstí, jaké je člověku možné, je právě tato schopnost udržovat 

toto símě takovým způsobem stále nesmrtelným.
220

 

Krásná řeč, jak už bylo řečeno v části o rétorice, se musí zakládat na pravdě. Nyní je ale 

patrné i to, že krásná řeč je taková, která dokáže v ostatních duších vzbudit touhu po vědění. 

Řeč je krásná dle toho, jak s ní zacházíme. 

Zdá se, že největší štěstí člověka je v neustále snaze o podílení se na božské moudrosti. Duše 

usiluje nahlédnout pravdu, vědět a podílet se na rozpomínání. Pokud chce člověk dosáhnout 

opravdové nesmrtelnosti, po které touží, musí překonat svou zaslepenost a objevit své pravé 

místo ve struktuře světa. Pravá nesmrtelnost, kterou můžeme získat pomocí řeči a lásky, je 

zpřítomněním božského v tělesném životě, tedy neustále rozpomínání se na pravá jsoucna. 

Účast na tomto procesu zpřítomňování božských věcí v tělesném světě je pro člověka tím 

největším dobrem. 
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4 Závěr 

 

Duše toužící mít trvale dobro, o které píše Platón v Symposionu, je duší, která touží po 

neustálé kontemplaci pravých jsoucen. Klidné nazírání pravých jsoucen je však možné pouze 

duši božské. Duše nebožská je vždy ohrožena pádem do tělesného a zapomněním, protože její 

černý kůň, není-li dobře vychován, tíhne k tělesným věcem. 

Když duše nazírala pravá jsoucna, zažívala pocit blaženosti. Pokud je schopná se znovu 

rozpomenout, bude si moci tuto blaženost zpřítomnit i v tělesném životě a to pomocí tělesné 

krásy nebo řeči. Tato rozpomínka je ale pouze částečná, protože pravá moudrost je přístupná 

pouze bohům. Zprostředkování je vždy ambivalentní. V případě lásky může duše vystoupat až 

k nahlédnutí ideje krásna, ale může také tělesnou krásu považovat za cíl svého snažení, a 

oddálit se tak možnosti rozpomenutí. Lidé, kteří takto zapomenou na svou pravou přirozenost, 

si pak myslí, že po smrti jejich duše zanikne spolu s tělem. Takoví pak hledají nesmrtelnost 

v plození dětí nebo hrdinskými činy, aby si jejich jméno lidé pamatovali i do budoucna. 

Sókratés toto běžné pojetí nesmrtelnosti kritizuje, protože svědčí o neschopnosti se 

rozpomenout na pravou strukturu skutečnosti. Duše získává nesmrtelnost za života v těle tím, 

že se podílí na neustálém rozpomínání na krásné a dobré. Jinak řečeno, duše usiluje o to, aby 

se stala milovníkem pravé moudrosti. Cítí proto největší blaženost, pokud se může podílet na 

tomto vědění o pravých jsoucnech. 

V případě lásky i řeči je velmi důležitá vzájemnost duší. V případě lásky potřebujeme druhé 

duše k vzájemnému zrcadlení krásy a připodobňování se svému bohu. I řeč se rodí pouze ve 

vzájemnosti duší. Vždyť krásná řeč je taková, která v ostatních vhodných duší zanechává 

semínka, ze kterých časem mohou vzejít plody, které pak mohou být znovu zasazeny 

v dalších duších. Kdo ovšem zapomněl na svou pravou přirozenost, dává vážné úsilí do psané 

řeči. Oduševnělá řeč je možná pouze ve společenství duší, které je založeno na poznání toho, 

co je vpravdě jsoucí. Lidé ale mohou tuto božskou moudrost reflektovat pouze částečně. 

Podílením se na tomto vědění se stanou milými bohům. Úkolem nebožských duší je 

prostředkovat toto božské – struktury pravého jsoucna - na tělesné úrovni pomocí řeči.  
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