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I. Úvod 

V Každé životní situaci musí člověk vybírat mezi lepším a horším. 

Rozhoduje se, jakou cestu vybrat, aby byla co nejschůdnější a 

nejpohodlnější pro něj samotného, nebo volí tu, která je sice strastiplnější, 

ale o které ví, že přináší dobro i druhým, ne jenom jemu samému. Ale podle 

čeho se vlastně lidský tvor rozhoduje, co je lepší a co horší? Jak pozná, co 

je dobré a co je zlé? Dají se takové věci poznat rozumem, citem, dají se 

naučit? Rodí se člověk s určitým citem pro rozlišování dobrého a zlého? 

Celým životem člověka prostupuje otázka po dobrém a zlém. A 

nevyskytuje se pouze na úrovni každodenní problematiky a volby, ale je 

obsažena i v samotném smyslu života každého jednotlivce. Za života se 

sám sebe člověk ptá, zda to či ono dělá dobře, zda je výsledek jeho snažení 

v souladu sjeho představou vlastní realizace, jestli je koherentní s našimi 

nejvyššími hodnotami, našimi dobry a naplňuje tím tedy námi určený smysl 

života. Po smrti se ptají a především hodnotí druzí, neboť my sami již 

nejsme schopni hodnotit, jakým způsobem jsme prožili svůj život, co 

významného jsme vykonali. Ale co když ti, kteří hodnotí, mají hranici mezi 

dobrým a zlým jinde než my? Byl potom celý náš život zbytečný? Nám 

takový nemusel připadat, ale už jim to vymluvit nemůžeme, vždyť jsme přeci 

mrtví a nemůžeme se bránit nebo obhajovat své skutky. 

Člověk může druhému naznačit směr, může druhému dobro popsat 

na konkrétních životních příkladech či nějakou všeobecnou poučkou, sám 

však je člověk často v situacích, kdy se mu nabízí různá řešení a on je 

nucen rozhodnout se z minuty na minutu, aniž by věděl, zda činí dobře či 

ne. V takových chvílích volí mezi dobrým a zlým či mezi horším a lepším, a 

to dle vlastních zkušenostní a hodnotících měřítek. V hlavě mu běhají 

momenty, v kterých se musel rozhodovat a zpětně znovu hodnotí, zda bylo 

to které rozhodnutí v tu chvíli správné, případně zda ho aplikovat i na novou 

situaci. Není si ale jist, zda i v tomto případě rozhodne správně. Každým 

svým činem vlastně člověk hledá dobro. Je jedno, jestli sám pro sebe, pro 

vlastní prospěch nebo hledí na dobro svých blízkých nebo jiných lidí, 

živočišných či rostlinných společenstev atd. Jsou i situace, kdy se nám 
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správnost našeho rozhodnutí nezjeví nebo nejsme schopni onu správnost 

vidět. Může to být naší vlastní neschopností nahlédnout sebe samé 

zvnějšku, jakoby očima druhých lidí, překročit svůj vlastní stín a podívat se 

na věc s nadhledem, nebo časovým úsekem, který může být příliš krátký na 

to, abychom jednání dokázali dobře zhodnotit. Dalo by se to možná nazvat 

dvojím handicapem, s kterým bojujeme - handicapem času a místa. V jejich 

mezích se musíme rozhodovat, ony nám často dávají klapky na oči a 

omezují náš rozhled, který by nám mohl zjednodušit situaci. 

Kromě vlastností, které nám jsou dány nebo je získáváme během 

života, je to i výchova, která nás po celý život ovlivňuje a provází. Ona 

spoluvytváří to, co si neseme po celý život s sebou - morálku. Ta se během 

života může různě přetvářet, pokřivovat nebo naopak narovnávat. Kolem ní 

se rojí spousta otázek, na které není lehké odpovědět. Např.: Záleží jenom 

na nás, jakou formu a obsah jí dáme? Do jaké míry jsou schopni nás ovlivnit 

lidé v našem okolí? Jakým způsobem se naopak my sami podílíme na 

chápání dobra a zla, pojímání pravdy a na jejím hledání? 

Může k poznání pravdy dojít jen skrze sebe sama, nehledě na 

společnost a její konvence, skrze vlastní nitro - odraz makrokosmu? 

Hledání pravdy není jednoduchou záležitostí. Někteří se ji pokouší 

hledat celý život, jiným nestojí za to a někteří si myslí, že ji našli, ale 

problém je v tom, že se často jedná o pouhé zdání, nikoli pravdu skutečnou, 

o jakýsi odlesk pravdy nebo o její část. Pouze zjevná pravda se dá 

překroutit a přizpůsobit našim představám, s tou skutečnou nelze takto 

nakládat. 

Někteří mohou zjistit, že jim není pohodlná, líbivá. Zavrhnou ji proto 

pryč, balamutí své okolí i sami sebe až sami možná věří, že pravda je 

vlastně nepravdou. Někdy se nám daří pravdy proměňovat dle našeho přání 

v opaky a lži zase v pravdy. Často nám takové věci procházejí. Ale 

skutečná pravda se zabít nedá. Klidně ji můžeme otáčet a upravovat, uklízet 

do ústraní a snažit se na ni zapomenout. Ale může se stát, že v momentě, 

kdy si myslíme, že máme vyhráno nebo jsme na ni zapomněli, se pravda 

přihlásí a my se jí nemůžeme zbavit. Ať děláme co děláme, chodí všude 

s námi a nechce po nás nic jiného, nic víc než abychom ji odčernili. 
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Uhnízdila se v nás a žádá, abychom nepravost odčinili a dostali ji tak 

jediným možným způsobem pryč ze svého nitra, ze svého svědomí. 

Ale co když se nepřihlásí v podobě svědomí? Existuje potom vůbec? 

Neexistuje pravda právě jenom v našich myslích a v našem svědomí? 

Nevytváříme si ji my sami? Čím častěji se vyskytuje v lidských myslích, tím 

je skutečnější? A u člověka, u kterého se neobjeví, diagnostikujeme buď 

špatnou výchovu nebo slabomyslnost, případně obojí, přinejmenším si ale 

klepeme na čelo? 

Nebo skutečně pravda existuje, nezávisle na lidských jedincích? 

Těch vnímavějších se „dotýká" častěji než druhých, ostatní tápou a ptají se 

po ní. A jsou takoví, kterým se jí nepodaří dosáhnout, dotknout se jí 

v žádném z životních okamžiků? 

Životní pouť ale není hledáním jenom samotného dobra, ale i 

způsobů nejlepšího chování, pomocí kterých bychom dosahovali svých cílů, 

svých dober. Ať už jsou naše dobra domnělá či skutečná, naše cíle vyšší či 

nižší, jistě každý jich chce dosáhnout co nejhladším způsobem, co nejkratší 

cestou. 

Při onom hledání se člověk nejčastěji obrací do vnějšího, okolního 

světa a porovnává své chování s jednáním druhých (Dost často je k tomu, 

aniž by sám chtěl, přiveden, to když ho okolí samo klepne přes prsty, 

nezdá-li se mu jedincovo chování ideální.). Kdo nám ale z oněch 'mravných' 

může dát jistotu, že jeho kritéria správnosti chování jsou ta pravá? Vždyť 

každý z nás někdy chybuje, je omylným. Kam se obrátit, chci-li mít 

stoprocentní jistotu, že jednám správně, tedy v souladu s dobrem, 

spravedlivě? Jedním z možných řešení je poohlédnout se po mravním 

ideálu. 
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II. Eticky ideál 

Aby mohla společnost dobře fungovat, musí se každý její jedinec (v 

ideálním případě každý, v reálném světě alespoň většina) chovat správným, 

tedy společností své doby uznávaným způsobem. Ne ve všech 

společnostech a ve všech dobách ale platí ta samá kritéria, požadavky na 

správné chování. Spolu s vývojem lidstva jde i vývoj mravní. Jak se mění 

doba, mění se étos a tím i etický ideál. Co to ale vlastně etický ideál je? 

Zjednodušeně řečeno se jedná o představu mravně ideálního 

jedince, který se chová vždy správně, slušně, tedy tak, že si z něj jeho okolí 

může brát za každé situace příklad. Protože je však člověk tvor omylný, 

jedná se skutečně spíše o představu. K té by měl každý (myšleno opět v 

ideálním případě) směřovat. Samotný pojem ale vyvolává mnoho otázek, na 

které je ne vždy jednoduché odpovědět. Například: Jak se mravní ideál 

vytváří? Z čeho je odvozován? Kdo a co má na jeho formování vliv? Pokud 

i on má svůj vývoj a proměny, je sám o sobě relativní? Nebo se dá za všemi 

jeho proměnami nalézt společný základ, který zůstává stejný, neměnný? 

Příčina jeho zpochybnitelnosti nemusí spočívat pouze v jeho časové 

proměně, ale, pokud je skutečně tím ideálem, je vlastně nedosažitelný. Co 

potom má člověka motivovat k cestě za ním? Za něčím, čeho nikdy 

nedosáhne? Přináší ona cesta nějaký užitek? Všichni přeci dobře vědí, že 

ne vždy s sebou mravní jednání nese bezprostřední prospěch. Naopak, 

člověk může správně jednat, ale přitom utrpět mnohé újmy. Budu-li tedy 

hledět na etický ideál utilitárně, budu ho považovat za sobě a vlastní 

společnosti potřebný? Nebudu se s ním ohánět pouze v případě, kdy bude 

druhý ohrožovat svým ne-etickým způsobem moje zájmy? Stačí, když budu 

dodržovat (státem, obcí apod.) stanovené zákony, k čemu se zabývat ještě 

nějakým nedostižným ideálem? A jak souvisí pojem etický ideál s dobrem a 

spravedlností? Ne, mým cílem není tento pojem snižovat, bagatelizovat, 

odsuzovat. Jen chci poukázat na rozdílnost, s níž lze etický ideál pojímat a 

chápat. Ne každý samozřejmě hledí na svůj život a jednání způsobem výše 

naznačeným, s despektem a opovržením, maje v úhlu svého pohledu jen 

prospěch a užitek. Vždyť každá společnost vyrůstá z nějakých ideálů, klade 
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si své cíle. Pokud by každý pouze sledoval svůj vlastní cíl, daleko by taková 

společnost nedospěla. Mravní ideál předkládá každá společnost svým 

členům, jednajíc ve svém vlastním zájmu. Je to nárok, který společnost na 

jedince klade, sledujíc přitom svoji spokojenost a štěstí. Člověk se s oním 

nárokem musí vyrovnávat, může a nemusí se s ním ztotožnit. To vše má 

následně dopady na jeho žití. 

Etický ideál není možná dosažitelný, ale je nám příkladem a vzorem, 

ke kterému se můžeme vztahovat a vycházet z něj při každodenním, méně i 

více důležitém rozhodování. Člověk při svém konání často stojí na rozcestí, 

volí mezi alternativami, zvažuje, pro kterou z nich se rozhodnout. Etický 

ideál je mu věčným horizontem, který ukazuje směr, správnou cestu. Ale 

ačkoli je horizontem, nestojí v povzdálí, ale může nám také sáhnout do 

svědomí. S ním můžeme porovnávat a hodnotit svoje skutky z mravního 

hlediska. On slouží nejenom jako příklad, ale i pro naši reflexi. 

Je mnoho věcí, které nás mohou, zamýšlíme-li se nad mravní 

dokonalostí, ovlivnit. Mezi hlavní vlivy patří doba, ve které vyrůstáme a 

žijeme, výchova - tedy naše formování rodiči či nejbližším okolím, média 

atd. Všechny tyto faktory ovlivňují nejen naše sebepojetí, chápání a nazírání 

okolního světa, ale předkládají nám i určitý mravní ideál (ne všichni a ne 

vždy - mohou nás uvádět i na zcestí, ať už vědomě či nevědomě). Zásady 

slušného chování nám jsou vštěpovány od dětství. Právě ony nám mohou 

být základem, startovací čárou na cestě k mravnosti. Odráží se v nich ale? 

Pak bychom ji mohli postupně tvořit z jednotlivých střípků. Ne vždy ale 

jednáme spravedlivě a dobře, a tak se nám ona skládaná nádoba občas 

potluče, sem tam nějaký střípek odpadne. Můžeme si potom stěžovat na 

nedosažitelnost onoho diskutovaného ideálu? Vždyť my sami jsme příčinou 

vlastního neúspěchu, sami si můžeme za to, že onu nádobu nikdy 

neposkládáme, neslepíme celou. Nebo ji slepíme, ale přesto nebude 

dosahovat krásy svého vzoru, ideálu. 

Každý člověk ve svém životě narazí na otázku, má-li jeho život 

nějaký účel, smysl. Takové otázky si ale většina z nás neklade v běžných 

situacích, ale převážně v období, kdy procházíme nějakou krizí, v mezních 

situacích, kdy jsme vyvráceni z naší každodennosti, jistoty, přehodnocujeme 
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svoje postoje. Tápeme a hledáme pevný bod, kterého bychom se mohli 

chytit. Jakou správnou, pro nás dobrou cestu k úspěšnému a blaženému 

životu zvolit. 

Jak již bylo řečeno, ideály se s dobou mění. Pojďme se blíže podívat 

na ideál, který vytvořila nám již vzdálená doba, antika. Soustředíme se 

pouze na etický ideál antiky vrcholné. 

Na obrazu, pojetí mravního ideálu vrcholné antiky mají velký podíl tři 

významní myslitelé této doby Sókratés, Platón a Aristotelés. Začněme 

prvním z nich. 
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II.A. Eticky ideál v době vrcholné antiky 

Podívejme se nyní blíže na etický ideál v době vrcholné antiky 

Nejprve se zaměříme na pojetí tohoto problému u Sokrata a Aristotela 

Hlavní těžiště této kapitoly - tj. Platónův etický ideál, probereme následně. 
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II.A.1. Sokratův mravní ideál 

Jaký je etický ideál Sokratův? Člověk, který jde pevně za jedním 

neměnným cílem - za ideou dobra. Ten, který touží po poznání, ne však 

ledajakém, ale po poznání dobrého a zlého, a který se tím pádem chce stát 

ctnostným. Mravně dokonalý jedinec má tzv. areté, zdatnost, jejíž kvalitou 

se Sókratés mnohokrát zaobírá. Jedná se o jednu jedinou zdatnost, či se 

tato dělí do vícero na sobě méně či více závislých zdatností (těmi jsou 

rozumnost, spravedlnost, statečnost, uměřenost a zbožnost)? A jde oné 

zdatnosti (zdatnostem) naučit? Lze se ji naučit? 

Jakým způsobem uvést jedince na cestu ke ctnosti, k areté? 

Sókratés má svůj vlastní, osvědčený postup, svou cestu. Tato cesta však 

není jednoduchá. První, co musí udělat, je uvést partnera v dialogu do 

nejistoty, zbavit ho jeho domnělého vědění. Podrobit ho vlastní prázdnotě. 

Tento otřes je nutným, nevyhnutelným počátkem. Člověk dochází k 

poznání, že nemůže nic s určitostí tvrdit, pochybuje o věcech, které se mu 

do té doby zdály zřejmé, dochází k vědění o nevědění. Právě ono je 

počátkem mravního života, vynořováním našeho pravého já.1 Oním 

věděním o nevědění jsme učinili první významný krok za věčným a 

neměnným dobrem, učinili jsme krok k vlastní zdatnosti, areté. Proč za 

věčným a neměnným dobrem? Ono je cílem našeho života, směřováním, 

naším životním smyslem. Jedině jeho prožíváním můžeme být šťastni. A 

každý člověk chce být šťastný. Cesta za ctností štěstí přináší. 2Areté pobývá 

právě u onoho dobra všech dober, ne žádného dílčího dobra, které se může 

změnit ve zlo, a tím nás o štěstí připravit. Areté zde představuje pravou 

zdatnost, ne takovou, jakou ji vidí sofisté - těm jde o zdatnost, která se 

projeví v životní úspěšnosti. Sokratovi nejde o životní úspěšnost, ale o 

štěstí. 

Věděním o nevědění jsme zároveň přijali určité omezení, zbavili jsme 

se případné nadutosti. Tím, čím směřujeme k dobru, tím, co v nás 

1 Patočka (1991, s. 117) 

2 Blažková (2004, s. 41 ) 
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rozhoduje o tomto směřování, je duše. Ona je odpovědná za celkový smysl 

života.3 O ni musíme pečovat, ji nejprve musíme poznat, abychom potom 

prostřednictvím ní šli za dobrem. Co to ale znamená, poznání duše? Ono 

poznání sebe sama není u Sokrata problémem vnitřního zření, introspekce, 

zpytováním svědomí. V sebepoznání se v podstatě jedná o dvojí: 1) vnitřní 

koncentraci podrobenou působení léčivého logu a 2) skromnost, 

ukázněnost.4 

Tím, kdo kontroluje správnost našeho konání, je daimonion. Jakýsi 

vnitřní hlas, který stojí za veškerým vnitřním konáním, který má člověka 

odvracet od všeho zlého a vést ho k hlubšímu hledání a naplňování 

všeobecného morálního zákona.5 

Poslední významný bod vztahující se k Sokratově etice, který chci 

zmínit, je jeho představa, že nikdo nechybuje úmyslně, nikdo zlo nepáchá 

úmyslně. Činí tak z pouhé nevědomosti, neznalosti nebo chybné znalosti 

dobra. Každý, a to již bylo výše zmíněno, chce totiž směřovat za dobrem, 

míti se dobře. Pokud při tom páchá zlo, činí tak v nevědomosti, má totiž 

nepravé mínění o svém konání, domnívá se, že koná dobro. 

Hlavní smysl života tedy pro Sokrata spočívá v cestě za dobrem. 

Toto dobro se snažíme poznávat, a to prostřednictvím naší duše. Od ní 

musíme vyjít, ji - tedy sebe nejprve poznávat. V tom spočívá lidské štěstí a 

blaženost, v účastenství na dobru celkovém, v hledání pravdy jsoucí, nikoli 

zdánlivé. Blažeností není samo vědění, ale cesta za ním.6 

3 Patočka (1991, s. 127) 

4 Patočka (1991, s. 127) 

5 B lažková (2004, s. 42) 

6 Člověka naplňuje směřování k vědění, činí ho šťastným. 
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II.A.2. Aristotelovo pojetí etického ideálu 

Zatímco u Platona je mravní ideál v podstatě nedosažitelný, 

Aristoteles toto pojetí odmítá. Kritizuje Platóna za odtrhávání smyslového, 

reálného světa od světa idejí. 

Mravní ctnosti se u člověka vytváří zvykem, opakovaným jednáním a 

výchovou.7 Ta hraje v životě velikou roli, neboť každý člověk se rodí s 

určitou mírou předpokladů k ctnostem a nejsou-li tyto předpoklady rozvíjeny, 

potom se člověk nemůže stát dobrým. Každá výchova znamená 

formování,je svým způsobem tlakem na jedince, který se musí podřizovat, 

přizpůsobovat požadavkům vychovávajícího. Znamená to, že zároveň s 

rozvojem ctností je u člověka potlačována svobodná vůle? Mé dobré 

jednání a konání nevychází z vlastního rozhodnutí, uvážení, ale pouze ze 

zvyku dobře konat? Nikoli, Aristoteles to řeší jednoduchým závěrem -

výchova nejde proti přirozenosti člověka, I svobodnou volbu je nutno uplatnit 

- a sice v potřebě jednat. Uplatňujeme ji, když volíme mezi více možnostmi 

chování.8 Svobodnou vůli uplatňuje člověk i při hledání tzv. zlaté střední 

cesty. Ta je základem, správnou cestou vedoucí k ctnostnému životu. 

Jedinec v životě nejedná podle příliš obecných, ale ani podle konkrétních 

norem. Zde opět naráží na Platónovo pojetí - obecnou ideu dobra, která je 

nedostižným vzorem. Jednat ctnostně znamená směřovat ke středu. Pokud 

si každý z nás bude stanovovat onu střední cestu, zajisté se naše pojetí 

budou lišit, všichni se na stejném středu neshodneme. Jak poznáme, že se 

ve svém chování nemýlíme, kráčíme správně za ctností? 

7 Tamtéž, s. 48 

8 Blažková (2004, s. 51) 
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Odezvu, reakci na své jednání získává člověk od svého okolí; naši 

nejbližší jsou nám tedy jakýmsi měřítkem, jsou těmi, kteří usměrňují naše 

jednání, vybočí-li z rámce obecně přijatelného, zároveň si mezi nimi 

hledáme svůj vzor, a to v člověku rozumném, dobrém. Z toho vyplývá, že 

člověk musí žít ve společnosti nejen v zájmu zachování sebe sama, ale i z 

potřeby mít odezvu a zároveň vzor pro svoje jednání. Společnost nás činí 

člověkem. 

Samy ctnosti jsou pro Aristotela jakýmsi středem mezi nedostatkem a 

nadbytkem.9 Aristotelés kritizuje Sokratovo pojetí ctnosti jako vědění a zla 

jako nevědění. Z toho by potom vyplývalo, že by ctnost pouhým druhem 

vědomosti.10 

U Aristotela jako prvního můžeme mluvit o samostatně rozvinuté 

etické teorii. Úkolem etiky je dát obrysy jednání, etika má učit lidi cestě k 

ctnosti a blaženosti. Po celý život musí člověk usilovat o zdatnost, to je totiž 

to, co ho činí člověkem.11 

9 Tamtéž, s. 49 

10 Tamtéž, s. 49 

11 Tamtéž, s. 51 
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II.A.3. Platónův eticky ideál 

V čem spočívá pro Platóna smysl lidské existence? Jednoduše 

řečeno v cestě za pravdou. Za nejvyšší ideou dobra. Cesta to není 

jednoduchá a na tom, jak ji zvládneme, se podílí i naše vrozené 

předpoklady.12 Těžko také říci, že by měla konce. Ona cesta je ustavičná, 

jedná se o snahu přiblížit se něčemu, co je člověku nedosažitelné. Tato 

snaha nám ale přináší štěstí. 

Mravně jedná člověk ne tělesnou, ale duševní složkou. Nejvyšší ideji 

se přibližujeme prostřednictvím duše, ona je tím, kdo nese odpovědnost za 

štěstí člověka.13 Ten, kdo chce být šťastným, musí jednat mravně. Takový 

je Platonův ideál - dobrý život, který se uskutečňuje mravním jednáním. 

„Člověk, který si zařizuje život tak, aby v něm uplatňoval moudrost, 

spravedlnost a ostatní druhy mravních hodnot, dosahuje toho, že jeho život 

je dobrý. Dobrý a zároveň šťastný. Dobrost a šťastnost života jsou u Platona 

- a také již u Sokrata - hodnoty souvztažné; dobrý život nemůže nebýt 

šťastný právě tak, jako špatný život nemůže být šťastný."14 'Cílem lidského 

směřování je mít spravedlivou duši, která se nedopustila zla ani proti lidem, 

ani proti bohům.'15 

Jak vidíme, Platon spojuje životní štěstí s otázkou mravního jednání. 

Jak blíže ono mravní jednání popsat? Musí mít člověk nějaké speciální 

vlastnosti, schopnosti, aby mohl být mravným? To už vlastně bylo v 

předchozí citaci řečeno. Musí uplatňovat moudrost a spravedlnost a další 

mravní hodnoty. Jaké jsou tyto další druhy mravních hodnot? Jsou jimi 

uměřenost, statečnost a zbožnost. Všechny dohromady pak dávají jednu 

ctnost, či řekněme lépe zdatnost, areté. 

14 Novotný (1949, s. 451) 

15 Blažková (2004, s. 42) 
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Ve své filosofii věnuje Platón otázce areté velký prostor. Zabývá se 

nejenom tím, zda ji lze či nelze učit. (Lidé, kteří se narodí bez areté, by pak 

nemohli prožít šťastný a spokojený život, nebyla-li by učitelnou?), ale i tím, 

zda existuje jediná, všechny dohromady obsahující ctnost (zdatnost), nebo 

zda lze mluvit o každé ctnosti zvlášť. Pak by třeba mohl mít člověk určitou z 

nich, jiná by mu naopak chyběla. Nebo je to vskutku tak, že má-li jednu z 

nich, má všechny? 

Pojďme se tedy na areté podívat blíže, jedná se totiž o nedílnou 

součást Platónových etických úvah, bez areté se Platónův mravní ideál 

neobejde. Platonova představa ideálního občana by se dala shrnout do 

jedné věty. Ideální člověk musí být jak spravedlivý, tak i uměřený, rozumný, 

zbožný a statečný (Protágoras 330b). Stejně tak i obec, aby se o ní dalo 

mluvit jako o dokonalé, musí oplývat těmito ctnostmi. Z tohoto mínění potom 

vyvozuje svoji představu ideálního státu, kdy každý občan koná právě jen 

to, pro co má největší nadání a schopnosti a k čemu byl vychováván. 

Zasvětí svůj život pouze věci, pro kterou má ty největší předpoklady -

prospívá tak nejenom své společnosti, ale i sám sobě. Právě tímto 

způsobem může prožít šťastný život. (Přesněji řečeno, Platón nejprve uvádí 

charakteristiku dokonalé obce a poté analogicky hovoří o lidské duši.) 

Již jsem výše zmínila ony základní ingredience správného občana. 

Ony jsou vlastně, zjednodušeně řečeno, tou areté, dokonalostí. Ve 

skutečnosti však nejde pouze o to získat a užívat tyto vlastnosti, pouhá 

jejich přítomnost ještě není vyjádřením areté. Jde o daleko složitější pojem. 

Areté je: „To, co činí věc, a to kteroukoli, zplna, dobře tím, čím jest, totiž 

dává jí schopnost či sílu vykonat její charakteristické dílo....Teprve tato 

možnost působit svým typickým způsobem činí, že věc je vskutku věcí, a 

nikoli pouhým zdáním či podobou věci, že např. oko je skutečným okem, a 

nikoli jen obrazem či napodobeninou oka."16 

„Dobro je to, k čemu směřuje každý člověk. Každý o něj usiluje, 

každý ho chce dosáhnout. Platón ve své filosofii ovšem mluví o dobru 

vyšším, absolutním, které není podřízeno libostem a osobnímu mínění. Je 

16 Patočka (1991, s. 127) 
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to dobro, které je příčinou a účelem všeho, co jest. „K tomuto dobru musí 

směřovat všechno lidské poznání, chtění a konání, má-li být vskutku dobré. 

Stav, v kterém je toto zaměření uskutečněno, podle Platonova pojetí vlastně 

reální jsoucno toho zaměření, je areté."17 „Areté, lidská dokonalost, je tedy 

prostě dokonalost člověka veřejného, žijícího pro obec. 

Vztah otce k synům není jen soukromý: otec dává syny obci, v otce 

syny vychovává obec. Obec je otčina, pieta kotci Otec nemusí synům 

poskytovat vychování a vzdělání; nemá pak ovšem nárok na jejich podporu 

ve stáří jiná výchova než ke státu a pro stát zásadně není možná: sám cíl 

výchovy není nic jiného než občanská areté, dokonalý člověk není možný 

jinak než v obci, než jako politický tvor."18 

Vidíme tedy, jak se u Platóna neustále prolíná areté osobní, 

individuální, s areté občanskou. Jak již bylo výše řečeno, člověk neusiluje 

pouze o dokonalost sebe sama, ale dbá i o svou vlastní společnost, právě 

svojí dokonalostí, péčí o sebe a vlastní duši ji přibližuje k dokonalejší 

podobě. Každý jedinec je tedy odpovědný nejen za sebe, ale i za stav 

společnosti, ve které žije. Každý se podílí na utváření svého prostředí. Tady 

je zajímavý moment Platónovy koncepce. Každý, kdo chce přispět 

k zlepšení společenských poměrů, zlepšení občanské společnosti, se musí 

nejprve snažit o vlastní nápravu. Kritický pohled člověka má nejprve 

směřovat na sebe samého, teprve potom může vyslovovat nesouhlas se 

špatnostmi kolem sebe. Kritizovat, hodnotit a komentovat by tedy měl ten, 

který se zbavil vlastních chyb nebo si je jich minimálně vědom a je schopen 

je připustit nejen sobě, ale i ostatním. Ten, který se dokázal podívat do 

vlastní duše. Platón přímo žádá, aby člověk nejprve poznal svou vlastní 

duši, to je nezbytným předpokladem pro dobrý život. Jedině takovým 

způsobem člověk může dosáhnout moudrosti. „Poznat duši znamená 

poznat její ctnost, jíž je moudrost."19 

17 Patočka (1991, s. 128) 

18 Patočka (1992, s. 107) 

19 Alkibiadés 150 a 

17 



Péče o sebe sama tedy neznamená pouze péči o stránku fyzickou, 

ale především o stránku duševní. Neboť duši pokládal Platón za 

nadřazenou tělu. A proč? Jednoduše proto, že ji považoval za nesmrtelnou. 

Zatímco tělesná schránka podléhá času, jeho působením chátrá a nakonec 

zaniká, duše se z těla dostává zpět do vesmíru a pokud „vozataj nezvládá 

sledovat ideje", padá zpátky na zem. Ovšem nemusí se dostat do těla 

lidského, ale může se octnout v těle zvířecím. To záleží pouze na ni. Ona 

sama je za sebe zodpovědná. 

Zajímavé ovšem je, jakým způsobem Platón zdůvodnil nesmrtelnost 

duše. Říká, že duše sama je zdrojem pohybu, tedy nic jiného ji do pohybu 

neuvádí. Musí se stále pohybovat, protože zastavit se může pouze to, co 

získává pohyb od něčeho jiného. Duše je zároveň zdrojem pohybu i pro jiné 

věci, například pro tělesnou schránku. Je zdrojem a zároveň i počátkem 

pohybu. A co je počátkem, to již nemůže vzniknout, nic před vznikem není. 

A když nevzniká počátek, nemůže ani zanikat. Kdyby zanikl počátek, již by 

nemohl vzniknout a tím by nemohlo vzniknout ani nic jiného. Duše tedy 

nemůže zaniknout. (Faidros 245c,d) 

Ovšem pro duši není jednoduché pečovat o sebe samu, neboť musí 

bojovat nejen se sebou a svými neposlušnými složkami. (Platón si totiž 

představoval duši slouženou ze tří částí, tří složek - rozumné, vznětlivé a 

žádostivé. V ní samé dochází ke konfliktům mezi jednotlivými složkami. 

V dialogu Faidros Platón přirovnává duši ke spřežení s dvěma koni. Jeden 

představuje vznětlivost, druhý žádostivost. Prvního z nich považuje za 

krásného, druhý kůň strhává vůz špatným směrem. Tím, kdo má tyto složky 

kočírovat, je rozum jako vozataj. Nemá však lehkou úlohu, protože každý 

z koní míří jiným směrem. Vozataj má potom málo času sledovat 

nadpozemské ideje. Když se vozataji nepodaří spatřit žádnou z idejí a je 

plně upoután kočírováním, sestupuje duše z vesmírného prostoru na zem a 

dostává se do lidského těla.20 Když s dostane na zem, má nového soupeře 

- tím je lidské tělo. 

20 Faidros 246 a - 248d 
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Ale pojďme se od popisu lidské duše dostat blíže oněm ctnostem, o 

kterých Platón ve svých dialozích často pojednává a které by měly být jejím 

obsahem. Dostaneme se tak blíže k pojmu areté, jelikož ony jsou 

předpokladem k ní. 

Spravedlnost, rozumnost, statečnost, uměřenost a zbožnost - to jsou 

ctnosti, které by měl mít každý dokonalý občan. Areté je dle Platóna 

schopnost dosáhnout dobra. Nahlédnout věci pravým způsobem, vidět je, 

jakými jsou a ne jakými se jeví. Cesta za ním - dobrem - ovšem není vůbec 

jednoduchá a je vlastně i dost neznámá. Platón pokládá areté za něco jako 

duševní dokonalost, které každý člověk může dosáhnout. Nejenom vnějšími 

impulsy, ale především skrze sebe samého. Platón v některých svých 

dialozích řeší (prostřednictvím Sokrata) onu naléhavou potřebu vychovávat 

nové generace k idei dobra. Tak jako ve všech svých dialozích odmítá 

soudobé učitele moudrosti, sofisty, kteří nejsou pravdě plně oddáni, nejde 

jim o ni, veškeré jejich učení pouze sklouzává po površích věcí a nezajímá 

se o jejich podstatu. Tak tedy i ctnosti - spravedlnost, moudrost, uměřenost, 

zbožnost - podřizují svým aktuálním potřebám, nikoli pravdě samé. 

Sofistům, na rozdíl od Sokrata (Platóna) příliš nezáleží na tom, jakým 

způsobem poznamenají duše svých žáků a pokřiví obraz oněch ctností. Pro 

ně je pravda nestálá, pokaždé jiná. A v tom je asi hlavní protiklad k pravé 

pravdě a ctnostem, jejichž tvářnost se nemění. 

Odkud se ale ony ctnosti berou a jak je v sobě probudit, jak je pro 

sebe získat? A lze je vůbec získat? Jaké jsou vlastně povahy? Co je to 

ctnost? Platón ve svých dílech neustále naráží na to, jak mnozí slibují 

mladým lidem, ze je naučí určitým ctnostem. Vždy ale nakonec dojde 

ktomu, že sami učitelé pořádně ctnosti neznají a jenom se pokládají za 

jejich znalce. Jak jim potom tedy mohou učit? 
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Pojďme se podívat blíže na dialogy, v nichž se Platón věnuje 

konkrétním ctnostem. Snaží se nejen o jejich charakteristiku, tedy o 

odpověď na jednoduchou otázku „Co je to...", ale zabývá se i tím, jakým 

způsobem jich mladý člověk může nabýt.21 

21 

Každým z dialogů se budu zabývat jen do té míry, nakolik vysvětluje danou 

ctnost. Samotná problematika dialogů je daleko složitější. 
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II.A.3.1. Euthvfrón 

Euthyfrón je dialog, v němž se Sókratés dostává k otázce, co je to 

pravá zbožnost. Impulsem pro dialog je Euthyfrónova žaloba na vlastního 

obce, kterou vydává za skutečný příklad zbožnosti pro všechny ostatní. 

Nehledí totiž na příbuzenské pouto, ale přísně dbá božských zákonů.(Ve 

starověkém Řecku mohl být někdo postaven před soud pouze na základě 

žaloby některého z občanů, neexistoval institut „veřejného žalobce", 

„státního zastupitele.") To vydává za jakýsi vyšší druh vědění. 

„Nato jej můj otec dal spoutat na rukou a nohou, hodit do příkopu a 

poslal kohosi do Athén, aby se zeptal právního znalce, co počít. V té době 

zanedbal spoutaného a nestaral se oň, jako by bylo jedno, i kdyby zahynul, 

což se také stalo. Neboť hlady, zimou a okovy zahynul dříve, než se vrátil 

posel od právníka."22 

Euthyfrón dále vypráví, jak se jeho otec nad synovou žalobou 

rozčiluje a odmítá být označován jako vrah, protože sám nikoho nezabil a 

sám uhynulý člověk byl vrahem, čímž se tedy nijak vážně neprovinil. „Neboť 

je prý bezbožné, aby syn žaloval otce z vraždy, ale špatně vědí, milý 
23 Sokrate, jak se má božstvo k zbožnému a bezbožnému." 

To je samozřejmě pro Sokrata impulsem k diskusi o tom, co je 

zbožné a co ne. Sokrata zřejmě dráždí Euthyfrénova falešnost, kdy se 

vydává co do spravedlnosti na roven bohů, přitom se však nejedná o nic 

než strach Euthyfrónova před trestem bohů. Mimoto se proviňuje, když 

nedbá nepsaného zákona úcty k vlastnímu otci. „Vražda, toť poskvrna, 

miasma, které vyzývá hněv bohů, neštěstí. Přináší zlověstný osud. Takovou 

poskvrnu třeba očistit, třeba smýt krevní skvrnu, která lpí na viníkovi i 

spoluvinících, vědoucích o vině a stýkajících se s poskvrněným. Takovým 

omytím poskvrny je předání soudu; to očišťuje viníka i jeho 

spoluvědoucí..."24 

22 Euthyfrón 4a 

23 Euthyfrón 5c 

24Patočka (1992, s. 98) 
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Patočka dále charakterizuje Euthyfrónův postoj: jedná se zároveň 

o správný výměr a o sebepřecenění vnitřní falše, vnitřní zaslepenosti, která 

se k tomu opírá o zvulgarizované, upadlé mytologické myšlení snížené 

k pouhé pověrečné službě sobě samému.Vyvrátit takový postoj přímo 

nelze;...co však vyvrátit lze, je formální definice, je logos, který vypovídá o 

takové jednotě nad mnohým o ideji stejné ve všech případech zbožného a 

bezbožného. Proto se diskuse soustředí nyní na formální stránku, která 
tt 25 

však právě jakožto popředí není tím, oč ve skutečnosti běží." 

Euthyfrón na Sokratovu žádost vykládá, co rozumí pojmem zbožnost 

neboť Sokrata jeho sebejistota překvapuje a říká, že se tedy dá do jeho 

učení aby pochopil, co to vlastně ta zbožnost je. „Pravím tedy, že zbožné je 

to, co teď dělám já, totiž zažalovat toho, kdo spáchal bezpráví tím, že se 

provinil vraždou, svatokrádeží nebo jiným takovým zločinem, ať to je otec či 

matka či kdokoli jiný. Nezažalovat je však bezbožné."26 

25, Patočka (1992, s. 100) 

Euthyfrón 5d 26 
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Sókratés však žádá, aby Euthyfrón pojal zbožnost obecněji. Chce 

z jeho výkladu pochopit, jak má posuzovat činy druhých lidí, podle čeho 

pozná, zda jsou zbožné či nikoliv. Euthyfrón přichází smyšlenkou, že 

zbožné je to, co je bohům milé, bezbožné pak to, co je jim naopak nemilé. 

Na to však Sókratés namítá, že se ovšem bohové ne vždy mezi sebou 

shodnou. Oni sami se dohadují často o věcech, jakými je např.spravedlnost 

atd. Z toho by tedy vyplývalo, že některým bohům se jeho jednání 

zamlouvá, jiným však nikoliv. Euthyfrón je ale přesvědčen, že v jeho případě 

s ním všechna božstva souhlasí. Podle něj musí být vrah vydán trestu, ať se 

jedná o kohokoliv. Sókratés s ním v tomto bodu souhlasí, neboť se na tomto 

shodnou i lidé, nicméně po Euthyfrónovi chce, aby mu osvětlil, jak bohové 

souhlasí s označením jeho otce jako vraha, přičemž ten se dopustil vlastně 

nedbalostního činu, nikoliv však vraždy. Euthyfrón se vyhýbá odpovědi, 

dokazování se mu zdá příliš zdlouhavým procesem. Sókratés však chce 

znát obecný výměr zbožnosti, proto tedy přichází s úpravou Euthyfrónova 

výroku, že je zbožným to, co je milé všem bohům, bezbožným pak všechno, 

co je jim nemilé. 

„Sokrates jej vyvrátí myšlenkou, která nesmírně převyšuje ono běžné 

mínění antropomorfního náboženství o zbožnosti: bohové milují zbožné 

proto, že je zbožné, ale není pravda, že by bylo zbožné proto, že je od bohů 

milováno. Tato myšlenka odnímá samým bohům subjektivní hodnocení 

zbožnosti a představuje tento pojem jako hodnotu objektivní. Ukáže se pak, 

že zbožné je druh spravedlivého;" 27 

27 (Novotný 19340, s.7 In. Euthyfrón) 
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Tu se ovšem dostávají k otázce, zda je všechno spravedlivé také 

zbožné nebo jestli existuje i nějaká spravedlnost mimo zbožnost. Euthyfrón 

praví, že je to ta část spravedlnosti, ve které se jedná o službu bohům. Tedy 

činnost, kdy lidé bohům přinášejí dary a oběti, aby od nich získali 

požadované. Jak ale lidé poznají, co mají bohům obětovat, jak to ví? 

Mimoto bohové žijí ve světě, kde mají všeho dostatek, není jim tedy ničeho 

třeba. Co tedy mají z lidských darů? Touto otázkou, lépe řečeno 

Euthyfrónovou odpovědí, se ale dostávají zpět na začátek neboť Euthyfrón 

odpovídá, že bohové tím získávají čest, uznání a zalíbení. Tedy opět se 

zbožnost rovná bohumilost. 

I přes Sokratovu snahu se k výměru zbožnosti nedostávají. 

Nejdůležitější myšlenkou, kterou lze z tohoto dialogu vzít, je přirovnání 

zbožnosti ke spravedlnosti, ačkoliv nevíme, nakolik se dají ztotožnit. 
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II.A.3.2. Lâchés 

V dialogu Lachés se pojednává o jiné ctnosti, a sice o tom, jakým 

způsobem mohou mladí lidé nabýt jiné zdatnosti - statečnosti. Co je 

nejlepším tréninkem a kdo nejlepším učitelem v tomto směru? Tuto otázku 

řeší otcové Lysimachos a Melésias, protože nechtějí zanedbat výchovu 

svých synů tak, jak byla zanedbána u nich. Chtějí, aby jejich synové byli 

hodni svých rodů a nedělali ostudu svým předkům. Žádají proto o pomoc 

Nikia a Lachéta, aby jim poradili. Protože již jim někdo doporučil šermířské 

umění, přišli se na něj všichni podívat. Po shlédnutí Stésileova šermu se 

k němu hned přiklání Nikias a po něm i Lachés. Dle Nikia přispívá umění 

šermířské k zdokonalování těla. Po takovém výcviku bude budit muž u 

soupeře respekt už svým vzhledem. Mimoto má podle jeho názoru vést toto 

umění i k touze po dalším válečném vědění. Lachés naopak nevidí na tomto 

umění nic zvláštního a obdivuhodného, co by ho vynášelo nad jiné. 

Dokonce se domnívá, že se nejedná ani o umění. Podivuje se nad tím, proč 

v obcích, které jsou vojensky úspěšné, se šermířství neučí a ještě se také 

nikdo v boji tímto způsobem neproslavil. On tedy šermířství zamítá a obrací 

pozornost na Sokrata, kterého vyzývá, aby se k tomuto problému také 

vyjádřil a spor nezávisle rozsoudil. 

Sókratés říká, že správnost myšlenky nezávisí na počtu soudců, ale 

spočívá ve vědění. Zabývá se tím, jak najít člověka, který by dovedl hochy 

řádně vychovat a směrovat je, jde o hledání člověka, který dokáže dobře 

zacházet s duší. Jedná se o hledání správných učitelů. Lachés ovšem 

upozorňuje, že ne každý, kdo něco dokázal, byl učený. S tím Sókratés 

souhlasí a říká, že takový člověk se tedy musí prokázat svým dílem. Potom 

podotýká, že vlastně neví, co je třeba pro mladou duši, a předpokládá, že to 

vědí jeho společníci, když tak rychle a bez pochybování došli k závěru o 

šermířství. Co se mu však zdá divným je fakt, že se ve svém názoru 

neshodli. 
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Sókratés v tomto dialogu poukazuje na to, jak moc je důležitá 

výchova vlastních dětí, jak je nutné ji nezanedbat. Tím na rodiče apeluje, 

aby výchovu svých dětí svěřovali pouze do odborných rukou a dobře o ní 

rozvažovali. 

Sókratés nejprve vyvrací Lachétovu představu statečnosti, který ji 

považuje za určitý druh vytrvalosti ,S krásnou logickou jistotou vyvádí 

Sókratés statečnost z úzkého Lachetova pojetí vojenské statečnosti ke 

statečnosti v životě vůbec a podněcuje Lacheta svými otázkami k pokusům 

o její náležitý výměr."28 

Nikias se zase domnívá, že se jedná o jistou znalost, znalost věcí 

hrozivých a nehrozivých. Vytrvalost však může být i ve věcech nedobrých -

pak by tedy statečnost někdy byla dobrou věcí, ctností, jindy ne. „Nuže zdá 

se ti, vzácný příteli, že by chybělo něco ze zdatnosti takovému člověku, 

který by úplně znal všechny věci dobré, jak se dějí a budou díti i jak se děly, 

a právě tak i věci zlé? A domníváš se, že by se mu nedostávalo rozumnosti 

nebo spravedlnosti a zbožnosti, když jemu jedinému přísluší ve styku 

s bohy i s lidmi vystříhati se věcí hrozivých a opatřovati si nehrozivé, 

protože umí k nim být ve správném poměru? ...Nebyla by to tedy, Nikio, 

část zdatnosti, o čem nyní mluvíš, nýbrž veškerá zdatnost....A přece jsme 

tvrdili, že statečnost je jedna zčást i zdatnosti Tady jsme nenalezli, 

Nikio, co je statečnost."29 

A zde je Platónova důležitá myšlenka: Kdo ví o dobrém a zlém, má 

veškerou zdatnost, tedy všechny ctnosti. Tím označuje, stejně jako i na 

dalších místech, ctnost za vědění. 

Tento dialog se tedy končí nezdarem, statečnost nebyla nalezena. I 

Jinde nicméně Platón vyjádřil pojem statečnosti, a sice v dialogu Prótagorás. 

Statečnost, stejně jako i další ctnosti, označil za vědění. K tomu bych se ale 

ještě ráda dostala později. I zde je tedy pouze načrtnuto, co to zdatnost, 

v tomto případě statečnost, je. 

28 Patočka (1992, s. 113 
29 Lachés 199 
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II.A.3.3. Charmidés 

V tomto dialogu rozmlouvá Sókratés spolu s Charmidem a Kritónem 

o jedné ze ctností - rozumnosti, sofrosyné, což vlastně v řečtině znamená 

zdravou mysl30. 

Sókratés se táže nejprve Charmida, co si vlastně myslí o rozumnosti, 

co je to rozumnost. Začíná tedy svým typickým způsobem. Chce nejprve 

vědět, charakterizovat to, o čem budou rozmlouvat. Chce vědět, co si 

ostatní pod daným pojmem představují. „A on nejprve váhal a mnoho se mu 

nechtělo odpověděti, avšak potom řekl, že se mu zdá, že rozumnost je 

konat všechno slušně a klidně, na příklad na ulicích tak chodit, tak 

rozmlouvat a právě tak dělat všechny ostatní věci. A zdá se mi, že to, nač 

se tážeš, je zkrátka jakási klidnost."31 

To mu však Sókratés lehce vyvrací a snaží se z něj vylákat jinou, 

lepší odpověď. „ Nuže tedy zdá se mi, že rozumnost způsobuje, že se 

člověk ostýchá, a dělá ho ostýchavým a že rozumnost je právě to, co 

ostýchavost."32 

Po další rozmluvě pak přichází k názoru, že rozumnost je konat své 

věci. Na to Sókratés odvětí, že ani toto zřejmě nebude ten pravý výměr 

rozumnosti. Každý si přece nebude tkát oděv, vyrábět láhev na olej atd. To 

by jistě nevedlo k obecnému prospěchu a rozvoji. Do rozhovoru se podle 

Sokratova vyprávění (neboť tento dialog Sókratés převypráví) vložil Kritias, 

který přišel s názorem, že rozumnost je vlastně poznávat sebe sama. Tak 

Praví i nápis v Delfách a podle něj neznamená nic jiného, než že se člověk 

ma chovat rozumně. Z toho tedy Sókratés vychází a rozvažuje společně 

s Kritiou nad jeho výrokem. Pak by tedy znamenalo, že rozumnost je jakýsi 

druh vědění, protože se jedná o proces poznávací. Potom tedy musí mít i 

nějaký předmět poznávání a tím je vědění. „Všechny ostatní znalosti mají za 

předmět poznání něco jiného, nikoli sebe samy, kdežto tato jediná má za 

30 

(Novotný 1940, s. 5 In. Charmidés) 
31 Charmidés 159 

32 Tamtéž, 160 
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předmět i ostatní znalosti i samu sebe."33 Každý rozumný by tedy dokázal i 

léčit i dělat všechny ostatní věci. 

Sókratés dále z Kritikovy řeči vyvozuje, že to znamená, že rozumnost 

je vědění o vědění i o nevědění. To ale nakonec také vyvrací. Vždyť by 

potom měl vědění i o tom, co neví. Dialog se ale ubírá dál a Sókratés 

pokládá důležitou otázku, totiž která ze znalostí činí člověka 

nejšťastnějším? Odpověď zní: „Kterou zná dobré i zlé,"34 

Ó ty ošklivý, děl jsem já, tak dávno mě vláčíš kolem dokola a 

skrýváš přede mnou, že to není "žiti s věděním", co způsobuje, že člověk 

dobře jedná a je šťasten, ani se znalostí všech ostatních znalostí 

dohromady, nýbrž toliko s touto jedinou znalostí, týkající se dobra a zla. 

Vždyť, Kritio, jestliže chceš vyjmout tuto znalost ze souboru ostatních 

znalostí, o nic méně asi nebude lékařství způsobovat, abychom byli zdrávi, 

ševcovství, abychom byli obuti..."35 

Rozumnost tedy není ani klidnost, ani ostýchavost, konání svých 

věcí, poznávání sebe sama, ani vědění o vědění. Co je potom „být 

rozumný"? Rozumný znamená ne konat své věci, ale konat dobro. Tedy 

opět - člověk musí mít jisté vědění o tom, co je dobré a co ne. Teprve 

potom může dobro konat. 

33 Tamtéž, 165 

34 Tamtéž, 174 

35 Tamtéž, 174 
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II.A.3.4. Ústava - Kniha I. 

V první knize Ústavy se Platón zabývá spravedlností. Dialog se 

odehrává asi takto: Sókratés se dostává do domu Polemarchova otce 

Kefala, s nímž rozmlouvá o stáří. Po krátké chvíli se dostanou k otázce, co 

to je vlastně spravedlnost. Sókratés nejprve rozmlouvá s Polemarchem, 

poté vede řeč s Thrasymachem. 

Thrasymachos považuje za spravedlivé to, co je silnějšímu 

prospěšné. Sókratés tuto domněnku Thrasymachovi vyvrací. Silní prospívají 

tomu, čemu vládnou (např. lékař tělům apod.) Lidé ve vedoucích pozicích 

požadují odměnu pouze proto, že doufají, že prospěch ze správcovství 

nebude plynout jim, ale spravovanému.36 Lékař neléčí pro to, aby se 

obohatil, ale chce uzdravovat nemocné, to znamená prospívat chorým 

tělům. „Nuže tedy, Thrasymachu, to jest již zřejmé, že žádné umění ani 

žádná správa neopatřuje svého vlastního prospěchu, nýbrž, jak jsme již 

dávno pravili, opatřuje a nařizuje to, co prospívá spravovanému, dbajíc o 

prospěch jeho, slabšího, a nikoliv o prospěch silnějšího."37 

Thrasymachos posléze přichází s dalším výměrem spravedlivosti. 

Tvrdí, že se jedná o ušlechtilou dobromyslnost, nespravedlnost považuje za 

chytrost. Neboť nespravedlivým se žije lépe než spravedlivým. Kdo se chce 

mít dobře, jedná nespravedlivě. Musí u toho mít ale dostatek chytrosti, aby 

ostatní považovali jeho jednání za spravedlivé, čestné. I tuto představu 

Thrasymachovi Sókratés vyvrací. Naopak dovede Thrasymacha k poznání, 

že se spravedlnost pojí s rozumem a dobrem a musí být silnější než 

nespravedlnost, protože ta plodí nesvornost a hádky, čímž znemožňuje 
r • 38 vykonávat dílo. Společné věci mohou vznikat jen mezi lidmi spravedlivými. 

Na konci této rozmluvy stále není jasné, co to spravedlivost je. 

Sókratés si stěžuje, že řešil pouze to, jestli je spravedlivost užitečná či není, 

k samotnému jejímu výměru se nedostali. 

36 Ústava 342 e 

37 Tamtéž, 346 e 

38 Tamtéž, 3 5 l a - 3 5 2 a 
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II.A.3.5. Ústava - Kniha II., Kniha IV. 

Opět je Sókratés vyzýván k tomu, aby podal výměr spravedlnosti. 

Tentokrát je to Glaukon, kdo chce vědět, co to je spravedlnost a co 

nespravedlnost a jakou mají moc samy o sobě. Nejprve on sám podává 

ukázku toho, jak je spravedlnost většinou pojímána. Glaukon říká, že 

všichni, kteří dbají o spravedlnost, tak činí z nutnosti a nikoli pro ni samu, 

nikoli proto, že by si uvědomovali, že je to něco dobrého. Potom si také 

stěžuje, jak všude slyší chvalořeči na nespravedlnost, ačkoli sám tuší, že 

spravedlnost je lepší. Činit bezpráví je prý považováno za cosi dobrého, 

bezpráví snášet potom za něco zlého. Spravedlnost podle toho náhledu 

vznikla z bezmocnosti slabých - na jejich ochranu byly ustanoveny zákony. 

„Spravedlnost pak,..., jest lidem vhod ne jako dobro, nýbrž jako věc cenná, 

když není sil k bezpráví; neboť ten, kdo by měl moc činiti bezpráví a byl 

pravý muž, s nikým by prý nikdy neuzavřel smlouvy nečiniti a netrpěti 

bezpráví, protože to by byla šílenost."39 

Dále ve stejném duchu praví, prý pokud by byla dána příležitost 

spravedlivému, i on by činil bezpráví. Pokud by někdo, ač by dostal šanci, 

zůstal spravedlivým, považovali by ho všichni za blázna. A dále potom, aby 

dokázal, jak to vskutku chodí, uvádí příklad člověka spravedlivého i 

nespravedlivého, srovnávaje, jak se kterému žije. Oba pochopitelně 

extrémně vyhrocuje, aby byl rozdíl dobře patrný. 

Dokonale nespravedlivý člověk je společností označován za 

spravedlivého, zatímco u spravedlivého je tomu naopak. Dochází k poznání, 

že nejnespravedlnější je skrytá nespravedlnost, která se zahaluje do roušky 

spravedlnosti. Zatímco takový člověk je společností ctěn, dokonale 

spravedlivý člověk je jí týrán a mučen. „Nespravedlivému je připraven lepší 

život než člověku spravedlivému."40 

39 Tamtéž, 359 b 

40 Tamtéž, 362 d 
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Glaukon tady podává reálný obraz společnosti. A není sám. 

Adeimantos odhaluje další pokrytectví, když říká, že již malé děti jsou sice 

vychovávány k tomu, aby byli spravedliví, ale nečiní tak pro spravedlnost 

samu, ale proto, aby získaly dobrou pověst nebo byly nějak jinak 

odměněny.41 A když se chtějí před bohy očistit, jednoduše si koupí odpustek 

penězi, kterých neprávem nabyli. Spravedlivě jednají lidé pouze z vlastní 

nemohoucnosti.42 

A Sokrates (potažmo Platón) zde, při ozřejmování pojmu 

spravedlnosti, užívá analogie státu a duše. Vysvětluje, jak obec vznikala a 

jak se utvářely její jednotlivé složky.43 

Správná obec je moudrá, statečná, uměřená a spravedlivá.44 

Postupně Sókratés popisuje jednotlivé vlastnosti dobré obce. A to: 

Moudrost 

„Rozvážnost je druh jakéhosi vědění; dobré úvahy vznikají 

z vědění"45 V obci existuje mnoho druhů vědění. Mezi nimi je i vědění o 

správných poměrech v obci. To se nachází u strážců „Jediné toto vědění lze 

nazývat moudrostí; tohoto stavu - strážců- je v obci nejméně, sama příroda 

tak skrovně určila..."46 

Statečnost 

Statečnost jest jakási záchrana - zachovávati zákony ve starostech i 
slastech 

Uměřenost 

41 Tamtéž, 363 a 

42 Tamtéž, 366 a - c 

43 Tamtéž, 369-373a 

44 Tamtéž, 427 e 

45 Tamtéž, 428 b 

46 Tamtéž, 429 a 
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Je podle Platóna schopnost člověka ovládat sám sebe. Schopnost 

ovládat se v rozkoších a žádostech. A dále říká: „Uměřenost jest podobna 

harmonii"47 

A když už mají tři definovány, musí se někde poblíž nacházet i čtvrtá 

ctnost dobré obce, tedy spravedlnost. Tu prý již určili výměrem, že má 

každý vykonávat jen jednu práci pro obec. „A že konati své a varovati se 

mnohodělnosti jest spravedlnost, i to jsme slyšeli od mnoha jiných lidí a 

sami často jsme to řekli."48 

A dále:" o účinek na dokonalost obce působí uměřenost, statečnost, 

moudrost a to, že má každý dělat své - to se rovná s p r a v e d l n o s t . "49 Pokud 

dojde v obci k záměně oborů a mnohadělnosti, může to vést pouze kjej i 

zkáze. Jedná se o největší zločin.50 

Těžké je však rozhodnout, jaká vlastnost dělá obec dobrou nejvíce. 

Nicméně Sókratés se dostává dále, k důležitému bodu - přirovnává obec 

k lidské duši a přenáší její charakteristiky na ni. Ctnosti obce jsou tak 

přeneseny na duši. Ve skutečnosti ale mají ony přecházet z duší na obec. 

V Ústavě jsme se tedy dočkali charakteristiky všech ctností. 

Platónova životní zkušenost se v Ústavě velmi odráží. On sám prožil 

ve svém životě velké politické změny. Právě ty mu byly inspirací při 

sepisování Ústavy a charakterizování typů vlád včetně jejich kvalit a 
nedostatků. 

V Ústavě také naznačuje, jakým způsobem vychovávat k statečnosti 

a rozumnosti (III. Kniha Ústavy). Múzické umění má vést k rozumnosti, 

zjemňuje duši (zde, dle mého názoru, zaměňuje Platón pojem uměřenosti a 

rozumnosti), gymnastika má vychovávat ke statečnosti, ta naopak vede duši 

k tvrdosti. Ani jedna, pokud je osamocena, není ideální, spíše, aby duše 

47 Tamtéž, 431 e 

48 Tamtéž, 433 a 

49 Tamtéž, 433 d 

50 Tamtéž, 434 b 
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dosáhla správné kvality, se má jednat o jejich poměr. Jinak ji hrozí, že bude 

příliš zatvrzelá či změkčilá. 

Celkově se dá říci, že se v těchto knihách (Ústavy) Platón věnuje 

především výchově strážců a rádců, tyto dvě vrstvy považoval za 

důležitější. Tím nechci říci, že by onu třetí skupinu obyvatel opomíjel, spíše 

ho při rozpracovávání jeho teorie více zaujala otázka výchovy dvou vyšších 

vrstev, asi že se mu zdála komplikovanější a že shledával její význam větší. 

Aby žila obec správným způsobem, musí být dobře chráněna před vnějšími 

škodlivými vlivy a v jejím čele musí stát rozumní mužové, aby ji oni sami 

nevedli do záhuby. 
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II.A.3.6. Gorqiás 

Tento dialog pojednává o jednom z důležitých antických umění -

řečnictví. Platón se v něm dotýká některých ze ctností (např. spravedlnosti), 

mluví zde o správném a tedy i šťastně prožitém životě, o sofistice a jejím 

umění klamat lidi výmluvností i o veřejném životě v obci - o správně 

pojatém řízení lidu jako zdokonalování občanů, ne jako uskutečnění touhy 

po moci. 

Gorgias zde opěvuje to, čemu chce druhé učit a čím nad druhé 

vyniká, a sice rétoriku. Ona je prý dárkyní svobody a moci nad druhými. 

Člověk si sjejí pomocí může dělat v obci co chce. Rétorika je umění 

přesvědčovat. Pomocí rétoriky lze ovládat lidi. Podle Gorgiova mínění se 

týká spravedlného a nespravedlného. Rétor ovšem neučí naslouchající co 

je skutečně spravedlivé a co ne, nýbrž dokáže svým řečnickým uměním u 

posluchačů vyvolat víru. Posluchači mu uvěří, ale nezískávají znalost o 

spravedlivém. Sókratés považuje rétoriku za zběhlost, za umění lichotit. 

Dále mluví o druzích lichotnictví a naopak o uměních, která dokáží tělo i 

duši přivést k dokonalejší podobě. Lékařství a gymnastika uvádějí do 

správného stavu, zákonodárství a spravedlnost jsou potom ktomu, aby 

napravovali chybné stavy duše a těla. Existují ale obory, které označuje jako 

lichotnické, které se snaží zastoupit ony předchozí. Kuchařství namísto 

lékařství, kosmetika namísto gymnastiky.51 Ve stejném poměru je také 

rétorika ke spravedlnosti. Klame duši, ubližuje tomu, kdo ji užívá. 

A co páchání bezpráví? Podle Sokrata je pro duši lepší bezpráví trpět 

než ho konat. A je také lepší podrobit se trestu, než se mu vyhýbat. Trest 

totiž pomáhá duši uzdravovat. Nejhorší nemocí je totiž nemoc duše. Ten, 

kdo se podrobí trestu, kdo se léčí, je daleko šťastnější než člověk, který 

trest odmítá a který mu unikl. Rétorika klame duše ostatních, ale i duši 

Platón staví tyto obory do vzájemně protikladných dvojic. Vždy první z dvojice 

zdánlivě tělu lahodí, přináší mu požitek a navozuje slastné, blažené pocity. Ve skutečnosti 

ale tělu nepřináší skuteční dobro, naopak mu mohou i přes zdání dobroty škodit. 
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rétorovu. Pomocí ní může páchat bezpráví, tak se ale dopouští zla i na sobě 

samém a nemůže dosáhnout dokonalosti, nemůže být šťastný. 

Dále se dostávají v dialogu k otázce ctností, když Kalliklés 

vyjmenovává svou představu. Nejsou jimi, jako u Sokrata, statečnost, 

uměřenost a spravedlnost, ale naopak je to nezřízenost, podvolování se 

žádostivosti těla. Spravedlnost a kázeň je tím, co požadují méně schopní 

jedinci po schopnějších, po vládcích. Závidí mocným jejich možnosti, 

kterých nikdy nedosáhnou. 

Naopak Sókratés mluví o tělu jako o vězení ducha. Kdo podléhá 

žádostivosti, není silným, protože poslouchá, tedy podvoluje se moci 

vlastního těla. Naopak svobodným může být pouze ten, kdo nepovažuje za 

svůj cíl - dobro slast, ale od žádostí se dokáže oprostit. Opět tady Platón 

odmítá ztotožnit dobro se slastí. Slast sice může obsahovat dobro, zároveň 

v sobě obsahuje i zlo, strast. Ta většinou přichází až jako druhá. Dobro 

v sobě zlo nenese, zatímco slast strast ano. 

Sókratés odmítá rétoriku, která si získává lahoděním davy, protože 

na první pohled možná získává moc pro rétora, ale ve skutečnosti nikoho 

nepřivádí k lepšímu životu, nikoho nečiní lepším. Rétorika pouze navozuje 

zdání dobrého, lepšího, ale ve skutečnosti nikoho lepším nečiní. 

V úplném závěru potom vyřknul Sókratés svůj životní cíl. Chce umírat 

co nejlepší. Smyslem jeho života je poznávat a přibližovat se co nejvíce 

dobru, usilovat o něj, ne ho pouze předstírat. Jedině tak bude šťastný nejen 

za svého života, ale i po smrti. „...Máme se více stříci bezpráví, než 

abychom je nesnášeli, a muž se má nade všechno více přičiňovat ne o to, 

aby se zdál dobrý, nýbrž aby byl dobrý, a to i v soukromém i ve veřejném 

životě; jestliže se pak stane, že je někdo v něčem zlý, má býti trestán, a to 

je druhé dobro - první je býti spravedliv -, totiž trestem platit pokutu, a tak 

se stávati spravedlivým; máme se vyhýbati všemu lahodění, ať jde o nás 

samy nebo o ostatní, o málo lidí i o množství; a rétoriky i veškerého jiného 

jednání jest takto užívat vždy k spravedlivému účelu."52 

52 Gorgias 527 b - c 
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II.A.3.7. Prótaqoras 

Tento dialog se zabývá tím, jakým způsobem by člověk měl nabýt 

vědění, jaké vlastně by toto vědění mělo být (co všechno by mělo 

zahrnovat) a kdo by byl schopným učitelem tohoto vědění. V podstatě zde 

Sokrates vede rozhovor s jedním ze sofistů, který, jako mnozí ostatní, chtějí 

své žáky naučit vědění, ale sami dobře nevědí, o čem by to vědění vlastně 

mělo být , a tak je tedy jejich učení pouze o rétorice a ničem jiném, nejde po 

podstatě věcí, ale učí své žáky pouze prázdným slovům, které umně užívají 

ve vhodných situacích, nehledě na pravdu je otáčejí, jak se jim právě hodí. 

Dělají ze svých žáků výborné oportunisty, což se ale Sokratovi, který hledá 

pravdu a pomáhá jí na svět, nelíbí a ukazuje lidem, jak takovýmto jednáním 

zaprodávají své duše, přivádějí je na scestí a přicházejí tak o hlubší smysl 

života. Vyvrací jim jejich naivní domnění, že žijí tím správným způsobem, ze 

ctí řád a spravedlnost. Zároveň se dotýká i otázky jednoty a rozdílnosti 

ctností, které považuje za jistý druh vědění. 

Tento dialog začíná příchodem Hippokrata k Sokratovi, kterého žádá, 

aby s ním zašel za vyhlášeným učitelem Prótagorem neboť touží po věděni. 

Sokrates Hippokrata usměrňuje v jeho nadšení a táže se ho, po jakém 

druhu vědění touží, co by chtěl znát. Z Hippokrata po chvíli dostane 

odpověď, že by chtěl u Prótagory nabýt všeobecného vědění.Sókratés 

Hippokratovi říká, že učiteli, pro kterého se rozhodne, vlastně svěřuje svou 

duši, a tak by bylo dobré vědět, jak učení, kterého nabyde, poznamená jeho 

duši, zda je dobré či není.Proto Hippokratovi vyčiní, že se žene za něčím, 

co pořádně nezná. Chce svěřit svou duši a vynaložit svůj majetek pro něco, 

co je mu neznámé. To Sókratés považuje za mladickou ukvapenost a 

nerozumnost. Sókratés přirovnává sofisty ke kupcům s potravinami pro 

duši. Stejně jako kupec na trhu prodává tak, aby prodal co nejvíce zboží, 

bez ohledu na to, jaké je kvality, neboť - pochopitelně - jeho cílem je prodat 

co nejvíce zboží. Sókratés zde uvádí krásný příměr. Hodnotu zboží na trhu 

- jejich prospěšnost či škodlivost - může nejlépe určit lékař nebo cvičitel, 

nikoli kupec. I kvalitu duševní stravy nemůže nejlépe určit její prodávající, 

neboť je zřejmé, že ji za účelem prodeje bude vychvalovat stejně jako kupec 

na trhu, aniž by se zajímal, jaké důsledky to bude mít pro spotřebitele jeho 
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stravy. Avšak je zde jeden velký rozdíl. Duševní potravu nelze odnést 

žádným jiným způsobem než že ji člověk vpustí do své duše, v jiné nádobě 

ji nelze odnést. 

Dále v dialogu jsou již Sókratés s Hippokratem u Prótagory a táží se, 

čeho všeho by u něj mohli dosáhnout a co získat jeho učením. Otázka tedy 

zní, čemu vlastně Prótagora své žáky učí? Ten odpovídá, že činí své žáky 

den ode dne dokonalejšími. A v čem? Učí je „umění dobré rady", jak to sám 

nazývá, rady ve věcech osobních i veřejných. Sókratés jinými slovy nazývá 

toto umění jako umění politické. Učí tedy lidi být dobrými občany. A zde 

docházejí k důležité problematice. Lze zdatnosti učit? Sókratés se domnívá, 

že nikoli, Prótagoras je ale jiného názoru. Občanské zdatnosti lze učit. 

Následuje Prótagorovo vyprávění mýtu o tom, jak Prométheus přinesl 

lidem oheň, který sdílí spolu s bohy, jak Zeus seslal lidem právo a respekt, 

aby mohli vůbec existovat. A pokračuje poukazem na to, že každý občan je 

od dětství vychováván (v rodině, škole atd.) a na to, že „neznalost mravních 

věcí se nepovažuje jen za vadu, nýbrž za poklesek, za nějž je každý 

odpověden. Tato odpovědnost však opět ukazuje k tomu, že vládne obecné 

přesvědčení, že zdatnosti politické lze učit - za co jiného by byla tato 

odpovědnost než za to, že získáváme takovou znalost mravního světa, 

mravních pojmů, jaká je nám nutná a možná?"53 

Proč ale synové slavných mužů nedosahují kvality svých otců? 

Sókratés se dále v dialogu táže, zda jsou všechny zdatnosti vlastně 

zdatností jedinou (areté) nebo jde o různé části celku, které jsou od sebe 

rozdílné, a stejně tak jsou rozdílné i od společného celku. Na to Prótagoras 

odpovídá, že jednotlivé zdatnosti jsou částí celku, ale jsou od sebe rozdílné 

a užívá zde přirovnání k obličeji, kde pusa, nos atd. jsou částmi jednoho 

celku, ale jsou zároveň odlišné. Sókratés z toho vyvozuje, že musejí mít i 

různé vlastnosti, i v těch se musí lišit. Tak vyhroceně to však Prótagoras 

nevidí, říká, že mají přece jenom něco společného, nelze to tedy tak 
jednoduše říci. 

53 Patočka (1992, s. 141) 
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Jaké jsou jejich protiklady, pokládá další otázku Sókratés? Každá by 

měla mít svůj vlastní protiklad. Jak je ale potom možné, že ukázněnost 

(uměřenost) a moudrost mají protiklad stejný - nerozum? 

Prótagoras se dále zdráhá se Sokratem rozmlouvat, odpovídat na 

jeho otázky, ale ostatní touží dozvědět se, jak je to s jednotností či 

nejednotností zdatností. Prótagoras se po přemlouvání ostatními poušti 

opět do diskuse, tentokrát ale mluví jinak. A sice spravedlnost, zbožnost, 

ukázněnost a moudrost považuje za totožné, zatímco statečnost staví mimo 

ně, ta se odlišuje.Tomu Sókratés oponuje. Dle něj jsou stateční 

nebojácnými proto, že mají vědění o nebezpečí. To ale Prótagoras odmítá, 

totiž ztotožňovat zmužilost a nebojácnost. Zatímco nebojácnost může 

pocházet z náhlých popudů - hněvu, vzkypění atd., zmužilost pochází od 

přirozenosti. 

Sókratés přechází k otázce, co je v životě dobré a říká, že pro sofisty 

je to slast. Popisuje, jak ztotožňují dobré a zlé se slastí a strastí a říká, že si 

nikdo nevolí zlo za cíl svého jednání, protože, jak bylo řečeno, zlé znamená 

strast - tu si přece nikdo nevolí úmyslně. Každý se strasti bojí. Zvolit strast 

lze pouze z nevědomosti. Tím Sókratés dochází k závěru, že taktéž 

statečnost je druh znalosti, totiž bezpečného a nebezpečného. Zatímco 

stateční dokáží skutečně bezpečné odlišit, zbabělí nikoliv. 

A nakonec: „Sókratés, který zastával na počátku, ovšem v úmyslu 

mnohem hlubším než Prótagorovi zřejmo, neučitelnost zdatnosti, je ke konci 

zastáncem myšlenky, že celá zdatnost je věděním - což je hlavní, první 

podmínka učitelnosti, kdežto Prótagoras, který se vyhlašoval učitelem, svou 

tezí zastával opak a možnost učitelnosti od základu ničil....Prótagorás nemá 

potuchy o problému zdatnosti, o problémech života vcelku a jeho cíle, o 

těch otázkách, na nichž v posledním kole všecko závisí a bez nichž jeho 

paidea, jeho všeobecné vzdělání, není než slovní průvan." 54 

I v tomto dialogu jde tedy Platónovi o areté, naplnění smyslu života. 

Poznání, co je v životě důležité, smysluplné. V podstatě zde opět 

54 Patočka (1992, s. 151) 
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upozorňuje na to, jak lidé jdou za tím, co je známé a proslulé, co jim 

doporučí známí či přátelé. Už se neptají, zda tato věc poslouží duši k jejímu 

správnému vývoji a růstu, co je pravou náplní doporučovaného. Kritizuje 

zde častou bezcílnost lidského jednání a konání, pouhé přijímání myšlenek 

druhých či naučené vzorce myšlení a zaměňování slasti za dobro a strasti 

za zlo. Lidem tedy vlastně nejde o jejich duši, jak tvrdí. Je to pouze falešná 

starost. Jakoby všem stačilo, když svoji duši něčím zaplní, aby mohli hlásat, 

že mají nějaké vědění a učili se u proslulého mistra. Nezkoumají, zda jim 

mistr skutečně dává pravdivé a prospěšné, slepě mu věří a pak se dmou 

Pýchou, co nezískali. Při jednoduché Sokratově otázce, otázce, která se jim 

nabízí od začátku a nevyžaduje než trochu hlubšího zamyšlení, po které ale 

nesáhnou, pak ztrácejí rovnováhu a po rozmlouvání se Sokratem zjišťují 

bláhovost svého počínání. Oni totiž nenabyli toho pravého vědění o 

skutečnostech, nýbrž mají pouze přeplněnou duši prázdnými slovy a řečmi, 

které se rozplývají jak máslo na slunci po pár banálních otázkách, které si 

sami z lenosti či zaslepenosti nepoložili. 
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II.A.3.8. Theaqés 

V tomto dialogu se Platón dotýká problému volby správného učitele 

zdatnosti - moudrosti. 

Dialog Theagés počíná tím, že se jeden z mladých mužů, Theagés, 

chce stát moudrým. Požádá svého otce, Demodoka, aby mu zaplatil 

vzdělání u některého ze sofistů. Démodokos jde nejprve za Sokratem, aby 

se s ním poradil. Tato synova touha se mu jeví nebezpečnou. Ale Sókratés 

si přeje mluvit přímo s Theagem, protože chce vědět, čeho přesně chce 

Theagés dosáhnout, čemu se chce od sofistů přiučit. 

Po Sokratově otázce, čeho se Theagovi nedostává, jaká že to je 

znalost, odpovídá Theagés, že se chce naučit řídit lidi v obci, schází mu 

tedy znalost politická. Se Sokratem dále vyloučí, že by se chtěl stát 

tyranem, což by se dalo z jeho požadavku vyvodit, nýbrž se chce stát 

politikem zvoleným spoluobčany. Dále říká, že by se ale umění politickému 

od politiků učit nechtěl, je totiž obeznámen se Sokratovými slovy, ve kterých 

se podivuje nad tím, jak synové slavných otců, politiků, zůstávají často jejich 

uměním nedotčeni. Jak je to možné, když jistě každý otec touží po 

nejlepším vzdělání svých potomků, když každý z nich chce, aby zachovávali 

dobré jméno svého rodu? Domnívá se, že nejlepším učitelem by mu byl 

sám Sókratés, protože všichni jeho žáci se stávali lepšími, i on se chce stát 

lepším. A čím to je? Sókratés zde mluví o jistém vnitřním hlasu, daimoniu, 

který mu je schopen ukázat správný směr, podle kterého se řídí. Ten mu 

také napovídá, kdo z mladých lidí má naději dosáhnout u něj prospěchu 

z jeho učení a kdo ne. A vypráví také o jistém Aristeidovi, který mu sám 

přiznal, že se u něj ničemu nenaučil, ale přitom se stával lepším. A to 

pouhou blízkostí Sokratovou. Dovedl prý s každým rozmlouvat a každému 

se v rozmluvě vyrovnal. Pak ale musel Athény opustit a pomalu ho jeho 

zdatnost opouštěla. 

Theagés se na konci dialogu se Sokratem domlouvá, že přesto, že 

sám Sókratés nebyl schopen Theagovi říci, čemu že ho je schopen naučit, 

zkusí pobývat se Sokratem, případně poté zvolí jiného učitele. 
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A proč zde tento dialog uvádím? Nepojednává sice o žádné z ctností, 

ale zabývá se důležitou otázkou. Otázkou volby správného učitele. Čemu by 

vlastně měl dobrý učitel učit a jakým způsobem? A co je onen daimonion, 

vnitřní hlas? František Novotný v předmluvě k tomuto dialogu vyslovuje 

domněnku, že se jedná o „hlas rozumu".55 

Jak ale člověk, který touží státi se lepším, pozná, že jím zvolený 

učitel tento daimonion také poslouchá, že ho slyší? Postačí mu pouze jeho 

vlastní domnění, že se stává lepším, že bude moci s kýmkoli rozmlouvat, 

přičemž vždy bude v debatě rovnocenným partnerem? Tato otázka se mi 

zdá v dialogu nedořešená, nicméně dialog ukazuje, jakým způsobem 

Sókratés „učení být lepším" pojímal, tedy jakým způsobem on sám vedl své 

žáky k cestě za dobrem, skrze daimonion. 

55 (Novotný 1940, s.140 In. Charmidés) 
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II.A.4. Ctnosti a areté 

Jakým způsobem tedy Platón pojímal duši a její dokonalou formu? 

Co vlastně obnáší duše dokonalého člověka? Jakým způsobem se stát 

dokonalým? 

Areté je cesta k ideji nejvyššího dobra, životní naplňování, cílenost 

lidského života. Dokonalost, jíž lze dosáhnout jedině tím, že se člověk 

oprostí od žádostivosti, ke které svádí svět a jeho jsoucna, začne 

vysvobozovat svoji duši z vězení, které pro ni představuje tělo. Areté 

znamená stávati se lepším, ctnostným. Podle Platóna to znamená oplývat 

ctnostmi, kterých můžeme dosáhnout učením. Ctnosti se pro nás stanou 

věděním. Věděním čeho? Věděním dobrého a zlého. Ale jak se k takovému 

vědění dostat? 

Pokud je ctnost věděním, pak se k ní člověk může dopracovat 

učením. V dialogu Theagés bylo řečeno, jakým způsobem se mladí lidé 

v Sokratově blízkosti stávali lepšími. Naslouchali jeho úvahám, filosofování. 

V Lachétu je ukázáno, že statečného lze učinit statečným, pokud pochopí, 

co je bezpečné a co nikoliv. V dialogu Charmidés je řečeno, že rozumným 

se člověk stane až bude mít vědění o dobrém a zlém. A konečně i v Ústavě 

Platón ukazuje, jak pomocí múziky, gymnastiky a filosofie dosáhnout 

vyváženosti duše, dosáhnout ctností. 
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Ne úplně vyjasněnou otázkou zůstává, nakolik jsou ctnosti totožné. 

Několikrát Platón vyjádřil myšlenku, že ctnost je vlastně pouze jedna, avšak 

ukrývá se pod více názvy. Tak v dialogu Euthyfrón označuje zbožnost za 

jistý druh spravedlnosti, při rozmluvě s Lachétem praví, že pokud má člověk 

vědění dobrého a zlého, má všechny ctnosti. V Prótagorovi ctnosti 

ztotožňuje na základě toho, že mají jeden společný protiklad - nerozum. 

V každém případě je jisté, že každá ze ctností je věděním. Spravedlnost 

věděním dobrého a zlého, uměřenost správných poměrů složek duše, 

statečnost bezpečného a nebezpečného, moudrost opět dobrého a zlého. 

Bezpečné je dobré, zatímco nebezpečné nikoli, stejně tak i správný poměr 

jednotlivých složek je dobrostí, zatímco převaha jedné nad druhou zlem. I 

zde jde tedy o vědění dobrého a zlého. V tom jsou ctnosti totožné - každá 

z nich je věděním dobra. 

Člověk tedy dosahuje svého cíle skrze ctnost. Neboť každý člověk 

usiluje o to být šťastný, to je jeho cílem, který nacházíme i u Platóna. Aby se 

mu to mohlo ale skutečně vyplnit, nesmí zaměnit dobro za slast, musí být 

schopen pochopit, že k tomuto cíli vede cesta i skrze strázně. Člověk se 

stane skutečně šťastným ne skrze slasti, ale skrze ctnosti, které si přisvojí. 

Stane se šťastným až dokáže rozlišit dobré a zlé, až bude díky této 

schopnosti dobro konat. 

V dialogu Lachés a Theagés se ukazuje, jak důležitá je volba 

správného učitele. Mně osobně ale dělá problém na tuto otázku odpovědět, 

není my zcela jasné, jakým způsobem člověk pro sebe vybere správného 

učitele. Určitě se podle Platóna musí pídit potom, kolik lidí již dovedl 

k dokonalosti. Musí se přesvědčit, nakolik rozumí tomu, o čem mluví. Musí 

mu klást otázky, zjišťovat, jestli jsou jeho pojmy pouze prázdnými slovy 

nebo jdou naopak k podstatě pojmu samého. Už to ale člověka přivádí na 

správnou cestu. Nebo snad ne? Už tím přece začíná sám, bez opory, pouze 

dle vlastního úsudku a mínění, tedy dle vlastní duše, cestu za dobrem. 

Nemůže tedy on sám nakonec dojít k pravdě? Není hledání dobrého učitele 

zbytečné? Nebo není pouhým vodítkem, pomůckou pro hledání otázek 

v sobě samém? Ve skutečnosti však o hledání učitele nejde, je to jen 

příležitost tázání se po dobrém a zlém? 
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II.A.5. Závěr 

Platón se svou etikou obrací do nitra člověka, do jeho duše. Jedině v 

sobě člověk může nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem má prožít 

svůj život. Jeho učení je vybídnutím k zamyšlení se nad sebou samým a 

našim postavením na tomto světě. Svou otázkou po mravném životě 

přesahuje tento smyslový, jsoucí svět neboť věří v nesmrtelnost duše - v 

její návrat k idejím. Dokonalejší se má duše vskutku stávat jen kvůli sobě 

samé. Ona neumře spolu s tělem, ale po smrti bude dle její kvality 

rozhodnuto, zda se vrátí na tento svět a bude nucena znovu hledat správné 

cesty k dobrému a šťastnému životu nebo zůstane ve světě idejí. 

O všem rozhoduje sama, vše je na ní. Záleží na tom, jak se její 

jednotlivé složky dokáží shodnout nebo naopak, jak příliš se budou potýkat. 

Spravedlnost by jednotlivé složky měla uspořádat, statečnost jí ukázat, 

kterými cestami se ubírat, aby neutrpěla újmu, zbožnost má následovat 

řádu kosmického, stanoveného bohy, uznávat ho a vnášet do duše, 

uměřenost dohlížet na rozpínání se jednotlivých složek, moudrost jako 

vědění o dobrém a zlém směrovat duši při hledání skutečných, pravých 

hodnot. Všechny ctnosti přispívají v posouvání duše k jednomu jedinému 

společnému cíli - k dobru. 

Náročnost úkolu, který má duše stanoven, spočívá v nebezpečí, že 

podlehne žádostivosti těla, poplete slast s dobrem. Hrozí ji, že bude svůj 

hlavní úkol, směřování k nejvyššímu dobru, zaměňovat za krátkodobé slasti. 

Najít pravou cestu není jednoduché. Duše nesmí přijmout mínění 

většiny, podle toho se správnost myšlenky neměří. Správnost musí vyplývat 

z vědění, z moudrosti. 

Areté je tedy dokonalost duše, které není snadné dosáhnout, pro 

kterou je ale nutno žít neboť ona činí člověka šťastným. A dosáhnout štěstí 

je touhou každého člověka. Problém mnoha lidí ale spočívá v mylném 

chápání štěstí. Pouze ctnost vede dle Platóna ke štěstí, to chce svým dílem 

všem říci a pomoci jim tak k dosažení životního cíle. 

44 



II.A.6. Platónův životopis 

Velký filosof Platón se narodil do doby, kdy Athény prodělaly mnohé 

vzestupy i pády56. Politicky, ale i kulturně vzkvétají za doby Periklovy. Jeho 

působení ale sám Platón nezažije, neboť tento velký athénský státník umírá 

asi dva roky před narozením Platóna.57 Periklovým odchodem nastává 

zlomový bod v Athénských dějinách. Již nikdy od té doby nebudou 

politickou velmocí. Současníci Platóna si byli vědomi, že v Periklovi odešel 

jeden z největších mužů jejich dějin, nedokázali však ocenit význam svého 

jiného současníka - Platóna. 

„Současné Athény samy více si uvědomovaly význam politického 

vůdce nežli dosah toho, co tvořil nový vůdce duchovní; ale doba delší dvou 

tisíců let, která nás od nich obou dělí, jasně ukazuje, že ne Perikleovo, 

nýbrž Platonovo vůdcovství se stalo pro všechny následující věky 

mohutným činitelem v dějinách lidstva."58 

Platón pocházel ze zámožné rodiny a jeho životní náplní měla být 

politika. Jako členu vyšší vrstvy athénské společnosti se Platónovi dostalo 

náležité vzdělání. I to mu mělo poskytnout v životě nezávislost na práci, 

kterou považoval za nízkou (stejně jako jeho příbuzní). 

Ne každý byl v antickém Řecku vzděláván, školy jako takové 

neexistovaly, žáci docházeli za učiteli domů (či naopak), většinou je 

doprovázely jejich vychovatelé - otroci řečení paidagógos. Takový byl jistě i 

osud Platónův. Byl vzděláván pravděpodobně od svých sedmi let, nejprve 

základům čtení a počítání. Velký význam hrála v řeckém vzdělávání 

literatura, jejímž úkolem bylo nejen vzdělávat, ale také vychovávat: 'básníci 

56 Od roku 431 do 404 probíhá peloponéská válka. Roku 405 dokonce při své 

prohře se Spartou ztrácejí Athény i svoje demokratické zřízení, ve městě je nastolena tzv. 

vláda třiceti. Následuje doba zatýkání a poprav, ale roku 403 je znovu obnovena 

demokracie. 

57 V době Sókratovy smrti bylo Platónovi asi 28 let, z této informace je teprve datum 
jeho narození odvozováno. 

58 (Novotný 1948, s.14) 
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byli v řecké výchově učiteli vědění i mravů'.(26) A tak četl Platón Homéra, 

Hésioda ad., o čemž svědčí jejich časté citace v Platónových dialozích. Dále 

znal i Aristofanovy komedie, díla Pindara, Aischyla, Sofokla, Euripida, 

básníka Epicharma ad. A tak: „Čtení básníků bylo Platonu již od jeho mládí 

velmi vydatným pramenem pro poznávání epického pokladu jeho národa, 

mythů." Kromě toho přinášela četba básníků i poznatky z dalších oblastí 

(matematiky, přírodovědy, náboženství, dějepisu). 

V rodině byl jistě seznamován s náboženstvím. A ač se později v 

mnohém neshodoval s obecně přijímanými obrazy bohů, nikdy nešel proti 

náboženství samému, ač se ho snažil očišťovat.59 

Součástí klasické řecké výchovy byla i péče o tělo - tělesná výchova. 

Ta sice sehrála významnější roli ve Spartě, kde měla nezastupitelnou úlohu 

při přípravě na vojenství, ale uplatnění našla i v Athénách, kde byla 

spojována s kvalitami duševními: „..aby tělo cvičením nabývalo ladnosti a 

krásy, která by se připojovala k zdatnosti duševní, a tvořila s ní onu 

ušlechtilost, aristokratickou kalokagathii..."60 A tak : „V ovzduší palaister a 

gymnasií vyrůstal také mladý Platon."67 

'S gymnastickou výchovou řecké mládeže byla sdružena výchova 

musická, i když se jí nevěnovalo tolik času jako gymnastice. Do músických 

umění počítali Řekové nejen hudbu, ale i básnictví a tanec.:e2 Všem bylo 

jedno společné - rytmus. I Platón při své výchově ideálního občana počítá 

s musikou. Ohrazuje se ale proti soudobým hudebním dílům, která 

nevylazují duši, ale spíše ji uvádějí ve zmatek. Musika totiž měla sloužit také 

k tomu, aby jejím prostřednictvím vcházel do duše řád. Hudební termíny pak 

přenáší i do otázek mravních. Například ve spojení: 'vyladit svůj život v 

souzvuk řečí se skutky'63 

59 Tamtéž, s.21 

60 Tamtéž, s.26 

61 Tamtéž, s.28 

62 Tamtéž, s.35 

63 Tamtéž, s.42 
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V době Periklově se zrodilo v Athénách i tzv. vyšší obecné vzdělání -

sofismus.64 Jejich učení bylo v době Platónova mládí velice módní 

záležitostí.65 A mělo jistě svůj vliv i na Platóna. 

Kdo měl na Platóna ale bez nejmenších pochyb vliv, byl Sókratés. 

„Sokratova síla byla v jeho víře v absolutno, k němuž má směřovat lidské 

poznání i jednání." 66Sókratés proto vystupoval proti sofistům, nesouhlasil 

s jejich pojetím člověka jako míry všech věcí. Pravda nespočívá na 
67 subjektivním úsudku, míra věcí je objektivní a spočívá mimo člověka. 

Sókratés měl svůj vlastní, oblíbený přístup, filosofickou metodu, 

kterou neměnil a kterou používal nejen při „učených" diskusích, ale i 

v běžném hovoru s athénskými občany. Ona metoda spočívala v kladení 

zdánlivě prostých otázek. „Svými otázkami uváděl lidi do rozpaků, aby je 

odvrátil od domnělé jistoty k hledání jistoty skutečné, v níž se spojuje 

poznání, mravnost i štěstí.68 

Při hledání životního štěstí má dle Sokrata člověk vyjít od sebe sama, 

od poznávání vlastní duše. Má si uvědomit svoji nevědomost a tím se 

povýšit. Má pátrat po skutečné, nikoli domnělé pravdě. Člověk má jednat 

rozumně, a ukázněně, ale také s láskou (ta vede Sokrata k péči o duše 

spoluobčanů)69 

64 (Novotný 1948 s.42) 

65 Kdo se jakoby odbornicky a přímo z povolání zabývali tvořením 

obecného vzdělání; kritika sofistů - ukazuje relativnost toho, co se zdálo až dosud 

absolutním(43) (člověk jest měrou všech věcí) - věci jsou pro každého takovými, 

jakými se mu zdají 

filosofie se narozdíl od sofistů snažila nalézt v ohromném množství jevů a 

dějů jednotný řád, sofisté naopak rozebírají uznané řády(22) 
66 (Novotný 1948, s.48) 

6 1 Tamtéž, s.49 

68 Tamtéž, s.49 

69 Tamtéž, s.49-50 
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Platóna jistě zaujala opravdovost, s jakou Sókratés jednal. A tak 

byl... „Kouzlem Sokratovy osoby... mladý Platon jat úplně a navždy.70" 

Sókratés to byl, kdo zachránil Platona před řečmi sofistů, díky němu 

vyklíčila v Platónovi láska k moudrosti a pravdě, a víra v možnost jejího 

poznání. Tak by Platón odveden od svého původního cíle - básnictví a 

politiky.71 

'Jako odloudil Sokrates dramatické Muse jejího básníka, tak odloudil 

athénské obci nadějného politika, když vštípil mladému Platonu poznání, že 

se pravé politické umění řídí zásadami mravnosti, zatímco běžná politická 

praxe mravnosti namnoze odporuje.'72 

Hluboký otřes vyvolala v Platónovi Sokratova smrt. Sókratés byl 

obviněn z mravního kažení mládeže a odsouzen na smrt v době, kdy se 

v Athénách chopila moci opět demokracie. Tento čin je možná jedním 

z důvodů, proč později Platón nepovažuje demokracii za nejvhodnější 

formu vlády. O jeho zklamání z existujících typů obecních zřízení a zároveň 

o pevné víře ve filosofii svědčí i následující výrok, „...jen z jejího 

hlediska(filosofie - vložila T.S.) je možno spatřiti, v čem záleží spravedlnost 

jak v obci, tak v životě soukromém: že tedy lidské pokolení nevyjde z běd, 

dokud se buď stav pravých a opravdových filosofů nedostane k vládě anebo 

dokud se třída vládnoucí v obcích nějakým božským řízením vážně neoddá 
filosofii. "73 

O lásce a úctě k Sokratovi svědčí i fakt, že mu dává hlavní roli ve 

svých dialozích.(72) "Nespravedlivá smrt spravdlivého Sokrata zatížila mysl 

Platónovu otázkou, co je spravedlnost."74 

Platón ale svým učením Sokrata překračuje, vytvářeje mimosmyslový 
svět idejí. 

70 Tamtéž, s.51 

71 Od politiky jako takové nebyl zcela odveden, od athénské ano.53 
72 (Novotný 1948, s. 62) 

73 Tamtéž, s.65 
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Po smrti Sokratově pobýval Platón spolu se svými přáteli 

v Megarách, byl ale i v Egyptě. Nejvýznamnější a nejznámější jsou ale jeho 

pobyty v Syrakusách na Sicílii, kde se snažil působit na Dionysia II. a 

nástupu jeho syna do praxe uvést své filosoficko-politické názory. 

Výchova ideálního občana počítá s musikou. Ohrazuje se ale proti 

soudobým hudebním dílům, která nevylazují duši, ale spíše ji uvádějí ve 

zmatek. Musika totiž měla sloužit k tomu, aby jejím prostřednictvím vcházel 

do duše řád. Hudební termíny pak přenáší i do otázek mravních. Například 

ve spojení: „vyladit svůj život v souzvuk řečí se skutky"74 

V době Periklově se zrodilo v Athénách i tzv. vyšší obecné vzdělání -

sofismus.75 Jejich učení bylo v době Platónova mládí velice módní 

záležitostí.76 A mělo jistě svůj vliv i na Platóna. 

Kdo měl na Platóna ale bez nejmenších pochyb vliv, byl Sókratés. 

„Sokratova síla byla v jeho víře v absolutno, k němuž má směřovat lidské 

poznání i jednání."77 Sókratés proto vystupoval proti sofistům, nesouhlasil 

s jejich pojetím člověka jako míry všech věcí. Pravda nespočívá na 

subjektivn ím úsudku, míra věcí je objektivní a spočívá mimo člověka. 

Sókratés měl svůj vlastní, oblíbený přístup, filosofickou metodu, 

kterou neměnil a kterou používal nejen při „učených" diskusích, ale i 

v běžném hovoru s athénskými občany. Ona metoda spočívala v kladení 

zdánlivě prostých otázek. „Svými otázkami uváděl lidi do rozpaků, aby je 

74 (Novotný 1948, s. 39) 

75 Tamtéž, s. 42 

76 Kdo se jakoby odbornicky a přímo z povoláni zabývali tvořením obecného vzdělání; 

kritika sofistů - ukazuje relativnost toho, co se zdálo až dosud absolutním(43) (člověk jest měrou 

všech věcí) - věci jsou pro každého takovými, jakými se mu zdají 

filosofie se narozdíl od sofistů snažila nalézt v ohromném množství jevů a dějů jednotný 

řád, sofisté naopak rozebírají uznané řády(22) 

77 (Novotný 1948, s . ) . 

78 Tamtéž, s. 49 
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odvrátil od domnělé jistoty k hledání jistoty skutečné, v níž se spojuje 

poznání, mravnost i štěstí."79 

Při hledání životního štěstí má dle Sokrata člověk vyjít od sebe sama, 

od poznávání vlastní duše. Má si uvědomit svoji nevědomost, má začít 

pátrat po skutečné, nikoli domnělé pravdě. Člověk má jednat rozumně, a 

ukázněně, ale také s láskou (ta vede Sokrata k péči o duše spoluobčanů).80 

Platóna jistě zaujala opravdovost, s jakou Sókratés jednal. A tak 
81 

byl... „Kouzlem Sokratovy osoby... mladý Platon jat úplně a navždy." 

Sókratés to byl, kdo zachránil Platona před řečmi sofistů, díky němu 

vyklíčila v Platónovi láska k moudrosti a pravdě, a víra v možnost jejího 

poznání(53). Tak by Platón odveden od svého původního cíle - básnictví a 

politiky.82 

'Jako odloudil Sokrates dramatické Muse jejího básníka, tak odloudil 

athénské obci nadějného politika, když vštípil mladému Platonu poznání, že 

se pravé politické umění řídí zásadami mravnosti, zatímco běžná politická 

praxe mravnosti namnoze odporuje.'®3 

Hluboký otřes vyvolala v Platónovi Sokratova smrt. Sókratés byl 

obviněn z mravního kažení mládeže a odsouzen na smrt v době, kdy se 

v Athénách chopila moci opět demokracie. Tento čin je možná jedním 

z důvodů, proč později Platón nepovažuje demokracii za nejvhodnější 

formu vlády. O jeho zklamání z existujících typů obecních zřízení a zároveň 

o pevné víře ve filosofii svědčí i následující výrok, „...jen z jejího hlediska 

(filosofie - vložila T.S.) je možno spatřiti, v čem záleží spravedlnost jak 

v obci, tak v životě soukromém: že tedy lidské pokolení nevyjde z běd, 

dokud se buď stav pravých a opravdových filosofů nedostane k vládě anebo 

79 Tamtéž, s. 49 

80Tamtéž, s. 50 

81 Tamtéž, s. 

82 Od politiky jako takové nebyl zcela odveden, od athénské ano. 
83 (Novotný 1948, s. 56) 
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dokud se třída vládnoucí v obcích nějakým božským řízením vážně neoddá 

filosofií."84 

V duchu této myšlenky se pak snažil působit na syrakúského vládce 

Dionýsia II., vést ho k filosofii a tím i k správné vládě.85 Tento Platónův 

pokus uvést do praxe své myšlenky ale selhal. Když pak na sklonku svého 

života píše dílo Zákony, je v jejich pojetí mnohem realističtější než byl 

v předcházejícím díle podobného typu - v Ústavě. 

V poznámce jsme zmínili Platónovu školu - Akademii. Zatímco 

Sókratés rád chodil filosofovat mezi athénský lid, Platón založil vlastní školu 

a v ní kolem sebe soustředil nadané (pro filosofii) jedince86, mezi jinými i 

Aristotela. Jeho myšlenky tak byly určeny omezenějšímu počtu posluchačů. 
' 87 

Byl totiž přesvědčen, že obecné množství není schopno filosofováni. 

Nebyla to ale škola "...v našem smyslu toho slova, kde by byla kolem 

staršího učitele shromážděna společnost mladých žáků přibližně stejného 

věku; po některých stránkách se spíše podobala našim společenským a 

literárním klubům. Platonova osoba ovšem měla význam vůdce tohoto 

sdružení, jež jinak bylo volné i na své pevné organisační základně. "88 

I Platón, stejně jako jeho učitel Sókratés, dával přednost dialogu před 

přednáškou, více si cenil „individuální styk duše s duší"89. 

84(Novotný 1948, s. 65) 

85 Platón navštívil Syrakusy třikrát. Po smrti syrakúského vládce - tyrana 

Dionýsia I, byl pozván jeho synem Dionýsiem II. k syrakuskému dvoru, aby zde 

pomohl vybudovat nové politické zřízení. Inspirován situací sepisuje jedno ze svých 

nejobsáhlejších děl - Ústavu, pojednávající o dokonalé obci. Platónovi se prý 

zpočátku příliš na Sicílii nechtělo, znamenalo to, že musel dočasně opustit svou 

školu - Akademii. Nakonec ale souhlasil. 

86 tedy milovníky moudrosti (Novotný 1948, s. 102) 

87 Tamtéž, s. 111 

88 Tamtéž, s. 101 

89 Tamtéž, s. 103 
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Platón se dožil vysokého věku, a byl na smrt poměrně dobře 

připraven. „Pro filosofa nemá smrt hrůzy, a naopak je velká naděje, že to je 

největší dobro, neboť uvolňuje duši od těla a tím jí dává možnost žít šťastně 

v čistém poznávání."90 

Odešel ze světa s vyrovnanými účty, „Platon odešel z tohoto života 

úplně vyrovnán s bohy i s lidmi."91 

90 Tamtéž, s. 164 

91 Tamtéž, s. 168 
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II.B. Eticky ideál v době Augustinově 

Augustin žil v době na přelomu antiky a středověku, kdy staré ještě 

nezaniklo a nové nebylo zcela vytvořeno. V jeho době působí v rámci 

antického světa mnoho učení a směrů. Některá vycházejí z antických 

hodnot, jiná z rozšiřujícího se křesťanství, ale vliv mají i různá asijská učení. 

Každé z nich má své osobité pojetí mravně ideálního jedince, v něčem se 

mohou mezi sebou shodovat, v něčem lišit. Kdybychom se měli důsledně 

zabývat všemi těmito pojetími, vydalo by nám toto téma na samostatnou 

práci. Zaměřme se proto jen na některá z učení, která Augustina ovlivnila a 

z kterých čerpal některé své myšlenky. 

Augustin byl ovlivněn například stoicismem a novoplatonismem. 

Bezprostředně na něj působily i manicheismus a pelagianismus. 
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II.B.1. Stoicismus 

Stoicismus spatřuje blaženost člověka v naprosté soběstačnosti, kdy 

se jedinec osvobodí od vnějškového světa, který se vymyká naší moci. 

Proto, říkají stoici, je bláhové s ním (míněno vnějším světem) blaženost 

spojovat, ta závisí na člověku samotném, což každý moudrý člověk ví.92 

Stejně jako vnějšímu světu nesmí jedinec podléhat ani svým vášním, 

protože to může v konečném důsledku vést k zničení podstaty duše. Ta je 

od přirozenosti rozumná a člověk ji může posilovat výchovou a právě 

odoláváním vášním. Naopak se duše oslabuje, když vášním podléhá. Stoici 

zde mluví o tzv. ataraxiá - nepohnutosti před osudem, kdy je člověk 

soustředěn pouze na sebe a tím sebe sama upevňuje. 

S oproštěním se od okolního světa souhlasil Plotínos, i u Augustina 

můžeme najít podobnou myšlenku - požadavek na obrat od světa 

smyslového, na odvrácení od mnohosti a stvořených jsoucen k Jednu. 

Onen obrat závisí plně na člověku - jeho vůli. Zatímco ale stoikové chápou 

lidskou svobodu jako životní cíl, Plotínos ji chápe jako „předběžnou 

podmínku naprostého sjednocení s nejvyšším božstvem - ať už při 

mystickém vytržení nebo v příštím životě, kdy se duše vrátí do svého 

původního domova" 93 

I Augustin mluví o lidské svobodě, která stojí na počátku poznávání 

Boha. Vůle člověku dává možnost volby, tato svoboda rozhodování není ale 

pro Augustina cílem lidského života. Tím je a může být pouze nejvyšší 

z idejí - Bůh. 

Stoici vytváří svůj étický ideál na výše zmíněných požadavcích -

jejich ideálem je mudrc, který je naprosto odpoután od okolních vlivů, 

kterým nepodléhá. Sami stoici ale přišli na to, že jejich ideál je 

nedosažitelný, což může mnohé od směřování k ideálu odradit. Proto svou 

představu časem poupravili. 

92 (Merlan 2002, s. 149) 

93 Tamtéž, s.154 
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Zatímco stoicismus připouští i krajní způsob osvobození od těla -

hmoty stvořené démony - Augustin toto řešení odmítá. 

A v čem spočívá pro Stoiky ctnost? Podstata ctnosti je vždy založena 

na rozumu. Ten je také jediným lidským dobrem, ostatní dobra má člověk 

společná se zvířaty. 

Správným způsobem života je užívání věcí ve shodě s přírodou.94 

Augustin mluví o neporušování řádu, který dal člověk světu (tedy i přírodě) 

Bůh. U Augustina platí, že neporušuje-li člověk řád, zákon, který je mu dán 

Bohem, neporušuje ano zákon přírodní. 

Hodnotit v mravnosti lze člověka právě dle jeho vůle - pokud nebude 

správná naše vůle, nebude správné ani naše jednání. Vtom se 

s Augustinem také shodnou. 

94 (Blažková 2004, s. 56) 
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II.B.2. Novoplatonismus 

Augustin byl ovlivněn i novoplatonismem. Jeho myšlenky ve 

stručnosti představme na jednom z jeho nejvýznamnějších představitelů -

Plotínovi. Plotínos: patří ještě plně do antického světa, daleko více z něj 

čerpá nastupující křesťanství."95 

Podle Plotína má člověk svobodnou volbu, kterou je determinován. 

Pohybuje se mezi dvojím směřováním - buď může podle svých nižších částí 

postupovat dolů k přírodě, nebo se podle svých vyšších částí může vzpínat 

vzhůru, ke světové duši.96 Srovnáme-li tuto myšlenku s Augustinem, i on 

mluví o směřování k menším či větším jsoucnům. Pro každé stvoření je 

správné směřovat k vyšším jsoucnům, než je ono samo. Pro člověka 

neexistuje vyšší jsoucno, nad člověkem je podle Augustina jedině Bůh -

proto má člověk směřovat k němu. 

Člověk je podle Plotína středním článkem mezi světovou duší a 

přírodou, je k oběma vázán. S přírodou je spojen svým tělem ,se světovou 

duší duchovním principem.97 U Augustina není člověk prostředníkem, je 

cele stvořením Boha, ač také patří do přírody. O zlu Plotínos píše, že je 

nutné k poznání dobra. 

Na rozdíl od antiky, z které vychází, již nepojímá ctnosti staticky. 

Přejímá sice ctnosti stejné, ale uchopuje je jinak, aktivně. Ctnosti člověku 

slouží k očištění duše (u Augustina k očištění slouží víra), dále pak má 

směřovat k dobru pomocí lásky, víry a touhy.98 Jedině ctnosti mohou 

člověka směrovat k dobru a umožňovat jeho dosažení. Cílem lidské snahy 

je upínání se k dobru, její úsilí je pak u konce, když splyne lidská duše 

s duší světovou. 

95 Tamtéž, s. 62 

96 Tamtéž, s. 63 

97 Tamtéž, s. 63 

98 Tamtéž, s. 63 
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Novoplatonici chápou látku a lidské tělo jako dobré.V tom si jsou 

s Augustinem poměrně blízcí. Tělo u nich není předmětem opovržení a 

nenávisti. I když představuje překážku ve snadném postupu k ctnosti99 

99 (Marcus 2002, s. 398) 
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II.B.3. Manicheismus 

Než přestoupil Augustin ke křesťanství, byl stoupencem právě tohoto 

učení. Není proto možné, abychom se o něm alespoň stručně nezmínili. 

Manicheismus vychází z představy duality světla a temnoty. Tato 

dualita se odráží i v pojetí člověka, jehož duše je manichejci chápána jako 

vyslanec světla ve světě tmy. Zatímco duše byla stvořena Bohem, je jeho 

tělo výtvorem démonských sil. Celý lidský život není dán stvořením, ale 

náhodným spojením, pohlcením duše hmotou. „Člověk je výsledkem 

tragického a ponižujícího antropologického mýtu. „Lidská existence je 

potupným znamením božského neúspěchu." Stvoření člověka je zoufalým 

čin hmoty, která chce udržet v zajetí částečky světla;"100 

Bůh tedy nemá zájem na člověku jako takovém, ale na duši, jež je 

božského původu a předchází zrod lidského druhu.101 Člověk - lépe řečeno 

jeho duše, trpí tím, že pobývá na tomto světě a jediným, co ji může 

vysvobodit, je gnóze - tedy opravdové vědění. Jedině jím, jakýmsi 

rozpomínáním, se může dostat zpátky k dobru. 

Duše je na tomto světě v zajetí zla, hmoty, těla. Proto zakladatel 

tohoto učení Máni předepisuje alespoň tzv. vyvoleným nejpřísnější 

asketismus. 

Lidské štěstí spočívá v - úniku z vězení, které zbudovaly 

démonské síly, a v přispívání ke konečnému zániku světa, života a člověka. 

Ke spáse postačí „osvícení", získané gnózí, neboť podněcuje k určitému 

chování, jež odděluje věřícího od světa."102 Poznání je správnou cestou, 

nevědomost vyplývá ze smíšení ducha a těla.103 

Augustin pojímal úplně jinak vznik člověka - ten pro něj není dílem 

náhody, ale stvořením z Boží vůle. V čem se zásadně Augustin od 

100 (Eliade 1996, s. 346 

101 Tamtéž, s. 347 

102 Tamtéž, s. 347 

103 Tamtéž, s. 342 
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manicheismu liší, je v pojímání zla. O tom blíže u Augustina. Ani myšlenka 

stěhování duší nebyla oběma společná, Augustin takto duši nepojímá. 



II.B.4. Pelaqianismus 

Ve svém spise „O milosti a svobodném rozhodování" vystupuje 

Augustin otevřeně proti učení pelagiánů. Ti popírají dědičnost Adamova 

hříchu a tvrdí, že člověk byl stvořen smrtelným. Ne, že by popírali 

samotného Adama či jeho hřích, ale chápou ho pouze jako příklad, stejně 

jako Kristova oběť. Pelagiáni také zmenšují význam Boží milosti. „Říkají 

také někdy, že Boží milost, jíž se nám dostává skrze víru v Ježíše Krista a 

která není totožná ani se zákonem, ani s přirozeností, stačí prý pouze 

k odpuštění hříchů již spáchaných, ale nikoli k tomu, abychom se vyvarovali 

budoucích a přemohli stím spojené překážky."104 Augustin kontruje 

otázkou, proč bychom žádali Boha o pomoc, kdybychom byli sami schopni 

dosáhnout? 

Boží milost chápou jako odměnu za vykonané skutky, což Augustin 

odmítá. A liší se i v pojetí lásky. Zatímco Augustin tvrdí, že vše dobré máme 

od Boha, pelagiáni se domnívají, že lásku máme ze sebe samých.105 

Celkově tak pelagiáni oproti Augustinovi kladou větší důvěru v sebe 

sama, před čímž Augustin varuje, neboť takovéto mínění vede 

k domýšlivosti a to se rovná odklonu od Boha. 

104 O milosti a svobodném rozhodování 26 

105 Tamtéž 40 

60 



II.B.5. Augustinův eticky ideál 

Jaký je ideální člověk v pojetí Augustinově? Člověk, to je bytost, 

kterou vytvořil Bůh ke svému obrazu, která se ale svému vzoru plně 

nepodobá. Bůh vše co stvořil, učinil dobrým, tedy i člověka. Tomu dal 

rozum, vlastní vůli a schopnost tvořit. Díky těmto vlastnostem můžeme o 

člověku mluvit jako o „obrazu Božím". Svobodná vůle je ale příčinou 

lidského pádu, odklonu od Boha. Už první člověk, Adam, měl svobodnou 

vůli. Ta se mu ale stala osudnou. Pojedením zakázaného ovoce spáchal 

hřích, za který byl Bohem spravedlivě potrestán. A nejen on, ale i všichni 

jeho potomci. Ti se sice všichni rodili, tak jako Adam, s dobrou podstatou, 

ale na každém z nich ulpíval onen hřích. „Nebyla by ovšem už v tom 

spravedlnost, kdyby plodil lepší, než je sám."106 

Adamův hřích uvalil na člověka trest v podobě neustálých tužeb a 

nutkání, které musí člověk uspokojovat, aby byl šťastným. Jeho štěstí totiž 

nikdy netrvá příliš dlouho, ba naopak, jakmile dosáhne člověk vytouženého 

cíle, vynoří se před ním cíl nový. Člověk byl Adamovým pádem vržen do 

kolotoče, z kterého není schopen sám vystoupit. Smyslová jsoucna neustále 

přitahují jedincovu pozornost, která těká a přitom nenachází, co by ji trvale 

uspokojilo a dalo jí blažený klid. Jediným možným východiskem je přejít od 

mnohého k jednomu jedinému, tedy Bohu. K němu vede cesta skrze vlastní 

duši. Aby mohl člověk poznat Boha, potřebuje se odklonit od smyslového 

světa a soustředit svého ducha na sebe sama. Krásu a pravdu nemůže 

vidět duše, která se obrací k mnohému a tak se tříští, tomu se lze vyhnout 

pouze jediným způsobem - odvrácením se od mnohosti. Jinak se náš duch 

tříští, protože jeho povaha ho nutí, aby hledal jedno, ale on ho nemůže pro 

množství najít. 

Za svůj čin byl Adam potrestán vyhnáním z ráje. Trest nepostihl 

pouze jeho samotného, ale i jeho potomky. Adam špatně využil svou 

svobodnou vůli, došel poznání dobrého a zlého, ale ztratil Boha, odklonil se 

od něj a tím ztratil i svou trvalou blaženost, vyměnil ji za blaženost 

106 O svobodném rozhodováni III.,3,XX.55 
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dočasnou, neuvědomuje si, že Bůh je jediným a nenahraditelným dobrem. 

„Běda domýšlivé duši, jež odvracejíc se od Tebe doufá, že nalezne něco 

lepšího než Tebe!"107 

Bůh dal ale lidem naději návratu. Ta naděje spočívá v jejich snaze 

navrátit se k Bohu. Zpáteční cesta je ale velmi namáhavá a ne všichni na ní 

vydrží. Člověk se musí snažit překonávat svody okolního světa a 

nepodlehnout svým vášním. Problém spočívá v tom, že ještě není Bohem 

zcela naplněn, stále podléhá okolním nástrahám a v souvislosti s tím jeho 

duše trpí. „Až /(Tobě úplně přilnu, nebude pro mne nikde bolesti, ani strasti 

a celý můj život oživne, jsa pln Tebe. Nyní však jsem sám sobě 

břemenem, nejsa ještě Tebou naplněn."108 

Nezáleží také jenom na nás, zda se nám návrat vydaří, ale opět na 

Bohu, který nás vyvoluje k návratu. Podle jakého klíče? To ví pouze on 

sám, o jednom bychom však pochybovat neměli - vždy jedná spravedlivě. 

Stále musíme mít naději, věřit a doufat, že i my budeme mezi 

vyvolenými. Máme se proto snažit Bohu přibližovat (i když on je podmínkou, 

prvotním impulsem, který nám umožňuje cestu k sobě samému a bez něhož 

je naše snaha marná), podobat se mu - jedině tak se budeme stávat 

dokonalejšími. Pouze nasměrování k němu nás může vyvést ven z kruhu, 

do kterého nás dostal prvotní hřích. 

Bůh je dokonalý, nemůžeme nikdy dosáhnout jeho vlastností. To by 

nás ale nemělo odradit od naší snahy se mu podobat. Jaký je tedy Bůh a 

jeho vlastnosti? 

Bůh je stvořitel veškerého jsoucího světa, jsoucím bytím, které je 

příčinou všeho, co jest. Je tvůrcem nejenom člověka, ale všeho stvořeného. 

„Ty však jsi životem duší, Životem všech životů, maje život sám ze sebe a 

neměně se - Ty živote i mé duše!"í09 

107 Vyznání VI., XVI. 

108 Tamtéž, X., XXVIII. 

109 Tamtéž, III., VI. 
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Bůh je zdrojem neklamného dobra a pravdy. Bůh je dobro samo.110 

Zatímco vše je omezené, ať už časem či prostorem, Bůh přesahuje 

časovost i prostorovost. „...všude jsi celý, ač žádným místem neohraničen, 

nemáš ovšem onoho tělesného útvaru, ačkoliv jsi stvořil člověka k obrazu 

svému. A hle, člověk od hlavy až kpatě je ohraničen místem."111 Všechny 

pozemské věci jsou pomíjivé, ale Bůh takovým není, on je věčností, 

přesahuje lidské pojímaní času, dokáže být v budoucnosti i minulosti 

zároveň.112 „ ..dnešní den v Tobě nepomíjí a přece pomíjí, neboť v Tobě jest 

i vše časné."113 Tím pádem Bůh má tzv. předzvědění, díky němuž ví, koho 

z lidí vyvolí pro Boží obec a kdo bude zatracen. U problému předzvědění se 

na malou chvíli zastavme. 

Otázkou božího předzvědění se Augustin zaobírá ve spise O 

Svobodném rozhodování. Předzvědění je vědění o budoucích věcech.114 Co 

je ale pro Boha budoucí, když už jsme výše řekli, že nepodléhá času a 

změnám? Jestliže boží vědění obsahuje tyto věci (budoucí), pak jsou pro 

něho přítomné. Potom je zbytečné označovat toto vědění slovem 

předzvědění, vystačíme si s nám dobře známým slovem vědění. Poznání 

věcí budoucích tak musí být pro Boha pouhým věděním a ne 

předzvěděním, protože jinak by Bůh věděl dvakrát (předem a pak, když se 

událost stane).115 

„Kdyby se v Bohu to, co bylo dříve předzvěděním, stávalo později 

věděním, připouštělo by to proměnlivost a podléhání času - ačkoliv Bůh, 

který existuje pravdivě a svrchovaně, není v žádném smyslu změnitelný a 

žádným novým pohybem nepodléhá času." í í 6 

110 Tamtéž, V., XII. 

111 Vyznání VI., III. 

112 Tamtéž I., VI. 

113 Tamtéž I., VI. 

114 Odpověď Simplicianovi II., II. 

115 Tamtéž II., II. 

116 Tamtéž II., II. 
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Bůh ale přes to, co jsme nyní řekli, má nevýslovným, pro člověka 

těžko pochopitelným způsobem předzvědění a vědění. Tato otázka bude 

hrát významnou úlohu v problému predestinace. 

Ale pozor. Nepředstavujme si Boží vědění jako vědění lidské. I když 

je k smíchu srovnávat je, přesto se obojí označuje jako vědění. Zatímco ale 

lidské vědění zanikne, Boží je stálé a nepodléhá času (stejně jako on sám a 

vlastnosti s ním spojené). Lidské vědění je na rozdíl od Božího proměnlivé a 

pouze částečné ( to znamená, že přecházíme od myšlenky k myšlence a 

snažíme se duchem zpozorovat, co jsme ještě v pohledu neměli - tak 

přecházíme od jedné části k druhé připomínáním.) Když odmyslíme tyto 

jeho nedostatky a ponechám trvalost jisté a pevné pravdy, která všecko 

pozoruje jediným a věčným nazíráním pak se mi jaksi přibližujeme 

vědění Boží""7. 

A kromě toho u člověka odlišujeme vědění a moudrost118, u Boha se 
jedná o totožné. 

Nejenom vědění, ale i další věci a vlastnosti se označují stejně u 

Boha, tak i u člověka, i když jsou nesrovnatelné. Člověk sice byl stvořen 

k Božímu obrazu, ale v mnohém se liší. „To, že jsou oběma kategoriím 

přiřazena stejná slova, není nadarmo ale proto, že jedno jsou věci známé, 

které se vyskytují v každodenním životě, jejichž význam je zřejmý z velmi 

časté zkušenosti s nimi, a poskytují jakousi cestu k pochopení toho 

druhého, věcí vznešených."119 

V čem se liší člověk nejvíce od jiných stvoření a čím se přibližuje 

Bohu je rozum a vůle. Zatímco u člověka může být vůle k dobru nebo ke 

zlu, Boží vůle je jedině dobrá. O tom ale později. 

Cílem lidského života je podle Augustina dosažení blaženosti, tedy 

stavu, kdy jsou naše touhy uspokojeny a po ničem jiném již netoužíme. Je 

proto logické, že životní štěstí (blaženost) není slučitelné se situací, kdy 

117 Odpověď Simplicianovi, II., II. 

118 Moudros t se týká chápání věcí věčných, vědění toho, co zakoušíme tělesnými smysly. 

1 ,9 O d p o v ě ď Simplicianovi, II., II. 

64 



nám schází něco, co chceme. Ale pozor, neplatí opak: "Není pravda, že 

máme-li, co chceme, jsme proto šťastní"*20. Pravou blaženost může člověk 

nalézt jedině v Bohu, odklonem od smyslových věcí, které nám sice mohou 

poskytovat pocit blaženosti, ale pouze dočasný, neboť se jedná o dobra 

dílčí. Naším cílem má být tedy postupné přibližování se k Bohu. Protože 

člověk nedosáhne klidu, dokud v Bohu nespočine. A jinde: existuje jakýsi 

blažený život a že ten je přitom věčný, když povím, že toužím, abych pod 

vedením Boha, čili pravdy samé, byl přiveden do něj určitými postupnými 

kroky, přizpůsobenými naší lehké chůzi..."12' 

Jak ale nalézt Boha? Jak se mu přiblížit? „Pane, jak Tě tedy mám 

hledati? Neboť, hledaje Tebe, svého Boha, hledám vlastně život věčný. 

Chci Tě hledati, aby živa byla má duše! Neboť jako mé tělo žije z duše mé, 

tak má duše žije z Tebe." í22 

O hledání Boha a cestě za ním píše Augustin například ve své knize 

Vyznání, kde popisuje svoji vlastní životní zkušenost, svůj přerod a přestup 

ke křesťanství. Člověk se při hledání Boha musí obrátit sám do sebe, do 

vlastní duše a tam Boha hledat. Nachází se totiž v našem srdci. Kdo hledá 

vně, hledá marně, protože tam Boha nenajde. Člověk je bytost Bohem 

stvořená, která sice nemá božskou podstatu, ale je odleskem, obrazem 

Božím. Má k Bohu ze všech stvořených věcí nejblíže, jak již bylo výše 

řečeno. Člověk patří na nejvyšší místo pyramidy v soustavě stvořených 

jsoucen. Je jediným, kdo se může spolupodílet na svém osudu, a sice svým 

rozumem a svou vůlí. 

Zatímco u Platóna jsme se zabývali lidskými ctnostmi, u Augustina se 
I 

soustředíme spíše na jiné aspekty jeho etiky. Na otázku výše zmíněné 

lidské vůle - svobodného rozhodování a boží milosti. Právě svobodná vůle, 

člověku daná boží milostí, nese odpovědnost za naše jednání. 

120 (Markus 2002, s. 427) 

121 Tamtéž, s.427 

122 Vyznání X., XX. 
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„Subjektem mravní chvály nebo hany je jedině vůle. City, vášně, 

emoce a tak dále, které jí pohybují, nejsou samy o sobě předmětem 

mravního hodnocení, leda okrajově, nakolik samy o sobě připouštějí 

záměrnou kultivaci anebo pramení z neschopnosti je 'vzdělat'. V jakoukoli 

chvíli jsou prostě 'tady', dané, a z mravního pohledu nezáleží na tom, jaké 

jsou, ale co se daný člověk rozhodne udělat - podlehnout jim, zkrotit je, 

povzbudit je -, které si vybere a bude je následovat v jednání."123 

Vůle - tedy naše chtění rozhoduje o tom, zda jednáme správně či ne, 

vybírá z daných možností - lepších či horších. My sami se rozhodujeme a 

volíme, jak budeme jednat, na nás spočívá, zda se obrátíme k Bohu. On 

nás stvořil a dal nám milost, ostatní je na nás. Vůle je tedy odpovědna za 

náš obrat. Ale skutečně spočívá tento důležitý krok pouze na člověku a jeho 

rozhodnutí? Ne. Bez Boží pomoci by naše vůle nezmohla nic, jedině 

s milostí Boží můžeme jednat správně a směřovat k nejvyšší a jediné 

pravdě. K tomuto problému se ještě dostaneme. 

Lidskou vůli ale nelze chápat jednoznačně pozitivně. Augustin ji 

spojuje s jiným významným bodem své etické teorie - otázkou po původu 

zla. 

Kde se bere zlo? Odkud pochází? Všechno jsoucí stvořil Bůh. 

Jestliže je zlo jsoucí - skutečně existuje - potom ho vytvořil Bůh. Pak 

bychom o něm ale nemohli tvrdit, že je samotným a nejvyšším dobrem. 

Nebo bychom museli opustit představu jeho všemocnosti, protože by 

musela existovat ještě jiná entita, která by byla původkyní zla. Tak konec 

konců chápali svět manichejci, z toho také vycházela jejich představa o 

člověku jako o bytosti, která je vyslancem světa dobra ve světě zla, který 

člověka pohltil. „Dosud jsem totiž věřil, že nehřešíme my, nýbrž že jiná 

jakási bytost v nás hřeší; býti bez viny velmi lahodilo mé pýše."124 Od této 

představy se ale Augustin oprostil. 

123 ( Markus 2002, s. 427) 

124 Vyznání V., X. 
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„Odkud tedy pochází, že chci zlo a nechci dobra, takže zasluhuji 

spravedlivého trestu? Kdo tedy do mne vložil a zasel sad hořkosti, když 

jsem celý stvořen od nejsladšího Boha? Je-li původcem ďábel, odkud sám 

ďábel? A jestli on sám svou převrácenou vůlí stal se z anděla ďáblem, 

odkud se v něm vzala ta zlá vůle aby se stal ďáblem, když od nejlepšího 

Stvořitele byl učiněn andělem naprosto dobrým?"125 

Bůh vše co stvořil, učinil dobrým. „Kdyby něco bylo zbaveno svého 

dobra, bylo by zbaveno i svého bytí. Cokoliv tedy jest, jest dobré. Ono pak 

zlo, o jehož původu jsem tolik pátral, není podstatou; kdyby totiž bylo 

podstatou, bylo by dobré."126 Z uvedené citace jasně vyplývá, že zlo nemá 

vlastní existenci, dobro je samotným dobrem být. Zlo, říká Augustin, je 

pouze nedostatkem dobra. 

Přesto je ale nepopiratelné, že mnohé lidské jednání není správné -

příčinou je svobodné rozhodování člověka. „Když jsem tedy něco chtěl 

nebo nechtěl, měl jsem naprostou jistotu, že jsem to já, jenž něco chce a 

nechce a nikdo jiný, a počal jsem si ponenáhlu uvědomovati, že tam jest 

příčina zla."127 

Zlo tedy „vytváří" člověk, pokud se jeho svobodná vůle neupírá 

správným směrem, tedy k Bohu, ale směřuje k věcem pozemským a 

. časovým, jež chápe jako svá dobra a odklání se tím od Boha. „Pro tyto a jim 

podobné věci páše se hřích, když v nezřízené náklonnosti k nim, ač jsou to 

nejnižší dobra opouštíme lepší, ano nejlepší dobro, totiž Tebe, Pane Bože 

náš, Tvou pravdu a Tvůj zákon."128 

Svobodná volba je tedy příčinou špatností a hříchů. Ale, jak říká 

Augustin, není možno viniti věc, že jí někdo špatně užívá, ale je třeba 

obviňovat toho, kdo jí špatně užívá. Chyba tedy spočívá v člověku 

125 Vyznání VII., III. 

126 Vyznání VII., XII. 

127 191 Vyznání VII.,III. 

128 Vyznání II., V. 
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samém.129 Člověk se nechá strhnout svými vášněmi a podlehne jim. 

Příčinou hříchu pak je např. touha uškodit bližnímu - z pomsty, z touhy po 

hmotném zisku a slávě atd. 

„Ptám se však, zda bylo třeba, aby nám ten, který nás stvořil, dal 

svobodné rozhodování, z něhož, jak jsme přesvědčeni, plyne možnost 

hřešit. Zdá se totiž, že bychom nebyli začali hřešit, kdybychom svobodné 

rozhodování neměli. A tak se musíme obávat, aby z toho důvodu nebyl Bůh 

považován i za původce našich špatných činů." 130 Odpověď zní: Ano, je 

třeba, aby člověk svobodnou vůli měl. Neměl-li by jí, nemohl by odčinit 

hřích. Pokud by nebylo svobodné vůle, pak by nebylo ani mravnosti. Pokud 

bychom jednali pouze tak, jak nám velí nutnost, naše jednání by bylo 

předem naplánované, potom bychom o žádném člověku nemohli prohlásit, 

že je dobrý. Nerozhodl by se totiž pro dobro sám, ale bylo by mu předem 

dáno. Svobodná volba je tedy nutnou podmínkou, bez níž by nemohl být 

člověk posuzován v mravnosti. 

A kde se v člověku, který je stvořen spravedlivým a dobrým Bohem, 

zlo bere? Řekli jsme již, že spočívá v nedostatku dobra v naší vůli, která se 

rozhodne pro zdánlivá dobra. Vůle se rozhoduje mezi dobrem a zlem. Podle 

toho také můžeme mluvit o vůli zlé a o vůli dobré. 

Zlá vůle: "...ať už je unášena žádostivostí nebo ať je vyvolávána 

strachem nebo rozptylována veselím či skličována smutkem, a i když vydrží 

a přetrpí cokoliv, co je v těchto všech vášních ducha nad jiné nebo v jiné 

době horšího, může se i bez popudu jiného ducha sama svádět, a 

v odbojném klesání od vyšších k nižším, čím příjemnějším by se jí zdálo to, 

čeho usiluje dosáhnout nebo co se bojí ztratit nebo čím více se 

z dosaženého raduje či se rmoutí nad ztraceným, tím trpělivěji může snášet 

to horší, co jí způsobuje utrpení, nežli to, co je k užitku."131 

129 O svobodném rozhodováni I..XVI. 34 

130 O svobodném rozhodování I..XVI. 35 

131 O Trpělivosti, XXIV. 
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Zlá vůle spočívá v tom, že lidé neznají cesty k Bohu. „Neznají té 

cesty, po níž by sestoupili se své výše k němu, aby skrze něho vystoupili až 

k němu. Neznají té cesty a považují se za vynikající a zářící hvězdy; a hle, 

jsou svrženi na zem a zatemněno jest nemoudré srdce jejich (Řím. I.,21)"í32 

Dobrá vůle je ta, která je věrně poddaná Bohu, zapálená pro 

nebeskou svatost, která miluje Boha a bližního pro Boha. Dobrá vůle je vůlí 

směřující k Bohu. Ta ale nemůže být v člověku, v němž Bůh nepůsobí, že 

člověk chce a koná. V člověku je pouze v případě, že jí to Bůh umožní, 

poskytne jí svou milost. 

132 Vyznání, V., III. 
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II.B.5.1. Milost 

Člověk má sice jako jediné stvoření možnost podílet se na svém 

osudu, rozhodovat o svém životě prostřednictvím vlastní vůle, ale bez boží 

milosti by dobrý život nebyl možný. Abychom mohli přemoci hřích, 

potřebujeme boží pomoc. Pokud chceme přemoci své žádostivosti, musíme 

nejen správně nasměrovat svou vůli, ale také prosit Boha, aby se nad námi 

smiloval. Ani samo obrácení k němu není otázkou pouze naší vůle, ale také 

Boží milosti.133 

Vnitřní obrat tedy nezávisí pouze na svobodném rozhodnutí člověka, 

na jeho svobodné vůli, ale na boží milosti, kterou je nám umožněno, 

abychom se k Bohu mohli přiblížit. Skrze milost se nám Bůh stává 

poznatelným. 

Ale jak se člověku boží milosti dostává? Je udílena lidem za jejich 

zásluhy? Ne. Jinak by nebylo možno vysvětlit, proč se milosti dostává i 

neviňátkům, kteří při křtu pláčí a vzpírají se. „A přece se dostává i těm 

vzpěčujícím se nemluvňátkům milosti, ač - jak je v tomto případě docela 

jasné - nepředchází žádná zásluha."134 

Milost, jestliže je pravá, je dobrovolná a nenachází v člověku nic, za 

co by se mu musela dávat, píše dále Augustin. Bůh je tedy milosrdný, dává 

příležitost všem. „Milost nejen že pomáhá spravedlivému, ale i 

ospravedlňuje bezbožného"135 | těžký hříšník může nastoupit správnou 

cestu. Bůh odplácí dobro i zlo dobrem, v tom je velkorysý. Milost dostáváme 

zdarma. Pokud by totiž milost nebyla udílena bez ohledu na zásluhu, 

nejednalo by se již o milost, ale o odměny za vykonané činy. „To je vyvolení 

z milosti kterým jsou lidé skrze milost Boží vyvolováni. Kdyby totiž bylo 

dáváno za nějaké zásluhy, nebylo by již dáváno zdarma, ale byly by 

spláceny závazky; a proto ovšem není nazýváno slovem milost, kde „mzda", 

134 O milosti a svobodném rozhodováni 43. 

135 Tamtéž, 20 
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jak praví týž apoštol (Pavel), „bývá počítána ne z milosti, ale z povinnosti 

/Řím.4;4/."136 

Milosti se dostává i lidem hříšným. „Nejen však, že se to neděje kvůli 

jejich zásluhám, děje se to - jak Hospodin ukazuje - spíše ještě přes jejich 

viny."137 Naopak bez milosti člověk upadá, jeho schopnost rozhodovat se ho 

v takovém momentu sráží na kolena, svobodná vůle se mu stává obtížnou. 

A kdy se milosti lidem dostává? Nejen na začátku, při obratu a 

nasměrování cesty k Bohu, ale milosti je člověku potřeba neustále, člověk ji 

potřebuje jako svou oporu.138 Proto má stále Boha o milost prosit a 

uvědomovat si, že bez Boha a jeho milosti nezmůže nic. Jedině milost 

působí, že i ti, kteří páchali zlo, začnou konat dobro. 

Někdy se nám může zdát, že je Bůh při svém udělování milosti 

nespravedlivý. Tak například, jak uvádí Augustin, se může stát, že jedno 

neviňátko zemře, aby špatnost nezvrátila jeho smýšlení a druhé přežije, 

ačkoli Bůh ví, že se z něj stane bezbožník; nemáme proto ale Boha vinit z 

nespravedlnosti či pošetilosti, Bůh nám to jednou objasní; a kdyby ne v 

tomto životě, v budoucím pak jistě ano. On jediný ví, co a proč koná. „Jak 

nesmírná je hloubka božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak 

neproniknutelné jsou jeho soudy a nezbadatelné jeho cesty!"139 

Člověk si ale má být jist, nemá se bát, že by jeho úsilí bylo marné. 

Má setrvat až do konce na správné cestě, po níž se vydal vpřed; každému 

jednou Bůh odplatí podle jeho jednání a zásluh. 'Bůh totiž odplatí zlo zlem, 

protože je dobrý i spravedlivý. Pouze dobro zlem nebude odplácet, protože 

není nespravedlivý. Odplatí tedy zlo zlem, to jest nespravedlnost trestem. A 

odplatí zlo dobrem, to jest nespravedlnost milostí. A odplatí i dobro dobrem, 

čili milost milostí.'140 Zlo v této citaci neznamená zlo skutečné, je nazváno 

136 O Trpělivosti, 20. 

137 O milosti a svobodném rozhodování 30. 

138 Tamtéž, s. 13 

139 Tamtéž 44. 

140 Tamtéž 45. 
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zlem z pohledu člověka, ale je ve své podstatě dobrem, které nám Bůh 

udílí. 

Lidské snažení je bez Boha marné. Nezáleží totiž na nás, ale na 

Bohu, který se nad námi smilovává. Člověk, který by používal vlastní vůli 

dřív, než by miloval boha, je nespravedlivý. A co je člověk, který se odchýlí 

od Boha a Stvořitel ho nevyvolí z milosti - sám člověk nemůže vyvolit nebo 

milovat, pokud pro to není Bohem připravený; 

A co je onou milostí, která nás spasí? Je to láska a víra. A víra se 

uplatňuje láskou. Hle, máme tu významné křesťanské ctnosti. Vyvolení 

předchází všem dobrým zásluhám, milost není dávána za zásluhy. Milost 

předchází víru.141 Člověk může být spasen pouze skrze víru z Boží milosti; 

ne za skutky, aby se snad někdo nechlubil. Dobré skutky totiž následují až 

za Božím milosrdenstvím, ne před ním. 

„Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se přičiňuje, nýbrž 

na Bohu, jenž se smilovává /Exod.23; 19 a Řím. 9; 15-16r.142 

93 O Trpělivosti, XXI. 
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II. B. 5.2. Láska 

Láska je nejdůležitější z křesťanských ctností. Bez lásky bychom byli 

ničím. Ona je základním přikázáním. Láska je..." trpělivá, laskavá, nezávidí, 

láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá 

svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze 

špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoli, láska vydrží, 

láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne A tak 

zůstává víra, naděje , láska - ale největší z této trojice je láska. Držte se 

tedy lásky.'143 I kdybych uměl hory přenášet, píše Augustin, bez lásky bych 

ničím nebyl a nic neměl. 

Základním požadavkem kladeným na člověka je milovat svého 

bližního. To je zásadní pravidlo, které když člověk splní, bude vždy jednat 

v souladu s božím zákonem. „Na přikázání lásky k Bohu a k bližnímu 

spočívá celý zákon, tak praví sám Ježíš Kristus."144 Pokud milujeme druhé, 

milujeme i Boha. Protože: „Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává 

v Bohu a Bůh v něm /1. Jan 4; 16/."145 

Vždy máme tedy jednat s láskou a můžeme si být jisti, že budeme 

jednat dobře. A zde se opět obloukem dostáváme ke svobodné vůli. K čemu 

by byla všechna přikázání o lásce, nemohl-li by se člověk sám rozhodovat? 

Ale dostáváme se i k otázce milosti. I láska je totiž milostí, neboť je 

z Boha.146 Proto je třeba, abychom Bohu neustále za lásku jako jím 

udělenou milost děkovali. Zde se Augustin střetává s pojetím Pelagiánů, 

kteří tvrdí, že láska pochází od nás samých a slouží ke zkrocení 

domýšlivosti, které je spojeno s poznáním, pocházejícím od Boha. To je ale 

podle Augustina bláznivá a scestná domněnka, od Boha pochází poznání i 

láska. A svým významem láska poznání převyšuje, poznání totiž vede 

k domýšlivosti, kdežto láska buduje. 

143 O milosti a svobodném rozhodování 34. 

144 Tamtéž, 35. 

145 O Trpělivosti, XVIII. 
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Pobídka, abychom se navzájem milovali, nás má zároveň pobídnout i 

k hledání Boha. Vše musíme činit s láskou. I tresty a kárání ji musí 

obsahovat, i když si to třeba trestaní neuvědomí a trest jim bude připadat 

krušný a hořký) 

S láskou je spojena další lidská ctnost - trpělivost, kterou máme, tak 

jako všechno dobré, od Boha, a proto je třeba za ni Boha chválit a velebit. 

Trpělivost je darem Božím. Kdybychom popřeli, že je dána Bohem, potom 

bychom tedy nalezli v člověku něco dobrého, co nepochází od Boha a to 

není možné. 

A co to vůbec trpělivost je? K čemu nám je potřebná? Jak se 

projevuje? Člověk je nucen na tomto světě podstupovat mnohé strasti. Jak 

již bylo výše řečeno, cesta za Bohem není jednoduchá a on sám nám klade 

nástrahy, které bychom bez trpělivosti jen ztěží překonali. Trpělivost 

znamená, že snášíme klidně strasti. Díky ní dosahujeme osvobození od 

strastí. Ti, kteří jsou netrpěliví a nechtějí strasti snášet, nedosahují 

osvobození od strastí, ale naopak zakoušejí strasti těžší. Krom toho utrpení, 

která musí člověk podstoupit na tomto světě, nejsou ničím ve srovnání 

s tím, co nás za odměnu čeká. „...Vždyť naše soužení, které je pomíjející a 

nepatrné, zjednává nám přenesmírnou, věčnou, vše převyšující 

slávu/2.Kor.4; 17/." 147 

Lidé jsou schopni snášet velké bolesti a utrpení pro věci, které milují 

a přitom doufají, že se oněmi věcmi stanou šťastnějšími. Tak například trpí 

kvůli klamnému bohatství, poctám a zálibám. "Vidíme dychtivé peněz, slávy, 

prostopášností, kteří by dosáhli vytoužených a nepozbyli dosažených, 

nikoliv z nevyhnutelné potřeby, ale z hříšné vůle podstupují žár slunce a 

déšť, přívaly a nejbouřlivější počasí, surovosti a nejistoty válek, nebezpečí 

strašných pohrom a hrozná zranění. Vypadá to svým způsobem jako 

šílenství." 148 U takovýchto lidí působí síla žádostivostí, díky nimž jsou 

schopni přestát utrpení. Jejich trpělivost je možná obdivuhodná, ale 

v žádném případě chvályhodná, píše Augustin. 

147 O trpělivosti, II. 

148 O trpělivosti, III. 
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Proč by tedy lidé netrpěli pro Boha, který nám všechno dává a my mu 

jsme tolik dlužni? Příkladem, jak snášet mnohá protivenství, nám může být 

jedna ze starozákonních postav, Job. Ten, ač zakouší mnohé těžké 

zkoušky a všichni čekají, že od Boha odpadne, zůstává mu věrný. On 

nezlořečil Boha, ani když mu odebral to, čeho si lidé většinou velmi váží -

děti. Měl jich mnoho, o to větší musela být jeho bolest, když o všechny 

přišel. Job je příklad jak správně nakládat se svobodnou volbou -

nasměrovat ji k dobru. Zatímco Adam byl přemožen rozkoší, Job zvítězil 

v utrpení. Musel trpět nejen bolest fyzickou, ale i duševní, dále manželčinu 

nerozumnost, která byla svedena ďáblem a rouhala se Bohu, ale i nedůvěru 

přátel. On při tom všem učil přítele moudrosti a nadále zachovával 

trpělivost.149 

Někteří netrpěliví dokonce podstoupí smrt. Možnost dobrovolně ze 

světa odejít hlásají například donatisté. Ale je smrt řešením? Vždyť tu již 

mohl zvolit Job. Takový člověk spíše utrpení množí než se jich zbavuje. 

Nejedná podle přikázání, kde je jasně řečeno: Miluj bližního svého. Čím 

bližší je mi člověk, kterého zabiji, tím větší páchám hřích. Proto sebevražda 

je největším hříchem, protože nejbližší člověku je on sám. 

„Jak totiž bude poskytována spravedlivá odměna trpělivosti, kdyby 

bylo i netrpělivé utrpení korunováno?"150 

149 O trpělivosti XII. 

150 O Trpělivosti, XIII. 
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I I .B.5.3. O P o ř á d k u 

Bůh stvořil nejen tento svět, ale spolu s ním i řád. Podle něj jsou 

uspořádána všechna jsoucna a podle něj by se měl řídit i člověk. Měl by, tak 

jako všechna ostatní jsoucna, směřovat k věcem vyšším. A nad člověkem 

není vyšší věci než je Bůh. Pokud naopak zamíří k věcem nižším, bude jeho 

duše klesat a upadat. Bůh je nejen tvůrcem pořádku, ale i jeho milovníkem. 

Cílem a smyslem lidského života je směřovat k němu. Některé věci ale 

místo směřování k Bohu vyrazí směrem k stvořeným jsoucnům, které stojí 

na nižší úrovni. Podlehnou žádostivosti, vášni. 

Řád je neopominutelnou součástí Augustinovy etiky. "Podstatou jeho 

úvahy o lidské mravnosti je pojem řádu chápaného jako úkol, jemuž 

musíme dostát vprostřed napětí a zmatků lidského života po pádu." í5í 

Pořádek to jest, jenž nás dovede k Bohu, budeme-li jej v životě 

zachovávat, a nebudeme-li jej zachovávat v životě, nedojdeme k Bohu."'52 

Dle Augustina pořádek vše ovládá a obsahuje. Mimo pořádek není 

nic. Pořádek znamená milovat dobro a nemilovat zlo.153 Do pořádku patří 

vše existující, spravedlnost boží, kdy Bůh přiděluje každému, co mu náleží, 

ale patří sem i chyby. 

A co nám dává poznat, že nejednáme v souladu s řádem? Jak 

poznáme, že nejednáme tak, jak bychom měli? Je to boží zákon, jsou to 

přikázání. Zákon Boží je nauka, která ukládá snaživým myslím, jenž milují 

jen Boha, aby zachovávali dvojí pořádek, jehož jedna část se týká života a 

druhá vzdělání; „Jinoši mají tedy tak žít, aby se zdržovali od pohlavních 

věcí, od lákadel břich a i hrdla, od nemírného pěstování a zdobení těla, od 

neužitečného obírání se hrami i tupého spánku a lenivosti, od ctižádosti, 

zlehčování jiných a závisti, od usilování o úřady a moc, ba i od nemírné 

touhy po chvále. Ať jsou přesvědčeni, že láska k penězům je nejjistějším 

jedem jejich naděje! Ať nedělají nic mdle, nic příliš směle. Ať při hříších 

151 (Markus 2002, s. 441) 

152 O svobodném rozhodování, s. 199 

153 Tamtéž, s.194 
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svých přátel vůbec zapuzují hněv, nebo ať jej tak krotí, aby se podobal 

zapuzenému! Ať nemají nikoho v nenávisti, ať nenechávají žádnou neřest 

bez léčení! Ať dávají bedlivý pozor, když kárají, aby toho nebylo příliš, a 

když odpouštějí, aby toho nebylo málo! Ať nic netrestají, nevede-li to k 

lepšímu, a ať v ničem neposhoví, co by se obrátilo k horšímu! Ať pokládají 

za vlastní všechny ty, nad kterými jim byla dána moc! Ať tak slouží, aby se 

druzí nad nimi vládnout, a ať tak vládnou, aby bylo potěšením jim sloužit! Při 

hříších cizích lidí ať nedorážejí na toho, kdo o to nedbá! Ať se nepřátelství 

vyhýbají co nejopatrněji, snášejí je co nejklidněji, ukončují co nejrychleji! Při 

veškerém jednání a styku s lidmi stačí zachovávat toto jediné, běžné 

přísloví: Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim!". í54 

Paradoxem zákona ale je, že činí lidi špatnými. Dokud neznali zákon, 

nevěděli o svých hříších. Zákon dává lidem poznat, co není správným 

jednáním a tak je činí špatnými. Dále ale Augustin zdůrazňuje, že zákon 

není špatný. Dává nám jen poznat naše hříchy. 

Poznání vede skrze rozum a víru. Pomocí rozumu, jeho usilovné 

práce, můžeme nahlédnout Boha.155 Nahlédnutí je pro mysl totéž jako 

vidění pro tělesné smysly.156 Rozum je tedy něco jako zrak mysli. 

Pro Platóna i pro Augustina platí, že obsah tohoto inteligibilního světa 

poznává duše nezávisle na smyslové zkušenosti.; lidem je přítomno světlo 

věčného rozumu410 nejde o opětovné odhalování stop; boží osvícení 
• 157 v mysli ; Sebepoznání je úkol, který nikdy nelze zcela splnit. 

Blaženým se člověk stává, dosahuje-li poznání. K němu ale nevede 

cesta pouze přes rozum, ale také přes víru a osvícení. Boha lze poznat i 

tímto zvláštním, mystickým prožitkem. 

Kromě lásky ale musí mít člověk i víru. „Dodej si tedy odvahy a opřen 

o zbožnost vykroč na cesty rozumu! Vždyť nic není tak strmé a nesnadné, 

154 O Pořádku s. 221 

155 (Marcus 2002, s. 408 

156 O Pořádku II., 3, 10 

157 (Marcus 2002, s. 411) 
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co by se s Boží pomocí nestalo zcela přístupným a co by tak bylo naprosto 

zbaveno všech obtíží."758 „Stlač své srdce a buď statečný, nachyl své ucho, 

přijmi rozumná slova a neukvapuj se včas dopuštění. Strp, co Bůh ti ukládá, 

lpi na Bohu a vytrvej, bys vzrostl na konci života. Cokoli na tebe dolehne, 

přijmi a v bolesti buď statečný a v bázni své měj trpělivost."759 

Pro štěstí je třeba poznání. Nestačí o něj ale pouze usilovat, je nutné 

ho dosáhnout. Abychom se dobrali nových jistot, potřebujeme věčné 

pravdy. Lépe než věci poznáváme věčné pravdy - ty jsou zakotveny 

v Bohu. Bůh poskytuje osvícení - iluminaci. Proto je žádoucí, aby se duše 

přiblížila k Bohu. Duše se ale s Bohem nesjednocuje proto, že má obdobný 

charakter, ale díky Boží milosti, jedná se o akt lásky Povahu člověka 

nestanoví rozum, ale činná vůle. Povaha člověka se totiž neprojevuje v tom, 

co ví, ale v tom, co chce.160 

Zlo nemá samostatnou kvalitu a existuje pouze v deficienci dobra. 

Vzhledem k tomu, že dobro je původně dobrem být, nemůže mít zlo vlastní 

bytí. 

Nejsme blažení proto, že bychom chtěli žít blaženě, ale proto, že 

chceme žít správně. Spor s Pelagiem - Bůh miluje to, co je dobré..."To je 

pro Augustina nepřijatelné, protože tím se staví něco nad Boha, byť by to 

bylo dobro samo. Jeho tvrzení zní: Dobří jsou ti, kdo dosáhnou lásky. Lásku 

získávají ne proto, že by si ji zasloužili, ale je dávána, ne směňována za 

něco, protože to by nebyla láska. 

158 O svobodném rozhodování I., VI. 14 

159 O Trpělivosti, XIV. 

160 (Blažková 2004, s. 68) 
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II. B. 6. Závěr 

Člověk, který se snaží přiblížit Bohu, obrací k němu svou vůli a touhu, 

protože ví, že jenom v Bohu může dosáhnout blaženosti. Ví, že byl stvořen 

Bohem a jeho duše může nabývat štěstí, přibližuje-li se k němu, snaží-li se 

mu podobat. Zároveň si je ale vědom, že Bůh je nejen jeho cílem, ale i 

příčinou a neustálým pomocníkem. Bez Boha by člověk nebyl. Bůh mu 

uděluje svou milost, kterou způsobuje, že je člověku poznatelný. Podle čeho 

se ale Bůh rozhoduje při udílení milosti? Hrají roli naše předchozí činy a 

hříchy? Hřešil-li někdo, nemá naději dosáhnout štěstí, poznávat Boha v 

sobě samém? To je v úradku Božím, ale my si můžeme být jisti, že jakožto 

nejvyšší dobro je absolutně spravedlivý. Chceme-li být tedy blažení, 

obraťme se k Bohu. 
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II.B.7. Augustinův životopis 

Augustin se narodil do doby, kdy římská říše zažívá mnoho změn, 

významných válečných i politických událostí. Za jeho života probíhá důležitá 

fáze pokřesťanštění antického světa.161 

„Rodištěm, působištěm i místem odchodu ze světa byla Augustinovi 

Numidie, africká provincie římského impéria."162 Numidie představovala v 

oné době křižovatku antického západu a východu, byla významným 

centrem křesťanství. Byla ale zároveň místem velmi neklidným, kde se 

prolínalo obyvatelstvo přišlé z východu, berberské kmeny i svobodné 

občanstvo říše římské. 163 

Augustin se narodil dne 13. listopadu roku 354. Zatímco jeho matka 

Monika byla pravověrnou křesťankou, otec víru v Ježíše Krista nikdy 

nepřijal. Ani Augustin proto nebyl od počátku křesťanem, k přijetí 

křesťanství se rozhodne až v dospělém věku. Ač se jeho matka snažila již 

dříve Augustina pro křesťanství získat, dlouho odolával a věnoval se spíše 

světštějším záležitostem -řečnictví - svému povolání a četbě světské 

literatury a filosofických spisů. 

Augustinova cesta za vzděláním začala již doma v Tagastě a 

Mandauře, kde se naučil základům řečnictví. Z učení nebyl nejdříve příliš 

nadšený. „V chlapeckém věku, kdy se o mne méně báli, než ve věku 

jinošském, nemiloval jsem učení a horšil jsem se, že mne k němu nutili."164 

R. 371 odešel do Kartága, kde se počal zabývat filosofií, estetikou, 

logikou a astrologií. .Spis, který ho získal pro filosofii, se jmenoval 

Hortensius a napsal ho významný antický učenec Cicero. Ta kniha 

obsahovala povzbuzení ke studiu filosofie....s neuvěřitelným zápalem srdce 

jsem vzplanul po nesmrtelné moudrosti.'165 Přesto mu ale v Hortensiovi 

161 (Marcus, s. 384) 

162 (Hošek 2000, s. 10) 

163 Tamtéž, s. 13 

164 Vyznání, I., XII. 

165 Tamtéž, s. 69 
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něco chybí - autor se zde nezmiňuje o Kristu.166 Na tomto díle si cení i 

s lohu, k terým byl sepsán. Oprot i tomu se zmiňu je o tom, jak zpočátku 

opovrhoval prostým jazykovým stylem Bible.167 

Neklidná doba s sebou nesla i rozmáhání různých sekt, tak zde 

působí například agonistikové, donatovci168 ad. Augustin ale při svém 

kartaginském pobytu podléhá jinému učení. Dostává do styku s 

manicheiským učením: "...které ho okouzlilo výkladem Bible, ať už Starého 

zákona, jehož Boha spojilo se zlým principem světa, nebo Nového, jehož 

Ježíš nebyl pro ně historickou, nýbrž pouze světelnou postavou."169 Kromě 

toho se ale oddával i světským radovánkám, podléhá smyslnosti světa. „Ta 

léta byla už naplněna pubertální nevázaností a během studií v Kartágu 

započatým a po patnáct let trvajícím vztahem s neznámou ženou, který 

vyvrcholil narozením syna Adeodata.1,170 

Augustinova matka nesla jeho stoupenectví s manicheismem těžce, 

ale její slzy nedokázaly Augustina přesvědčit, aby přestoupil ke 

křesťanství.171 V manicheismu naopak setrvává po dlouhých devět let. 

Mezitím vyučuje řečnictví a uchází se o místo rétora v císařském sídelním 

městě Miláně. 

Přelomovým se stává rok 387, kdy spolu se svým synem Adeodatem 

přijímá křest.172 Poté opouští Milán a nějaký čas pobývá na venkovském 

statku poblíž Milána. Spolu se svou matkou a přáteli se později odebírá na 

cestu domů do Afriky, jeho matka však v Ostii umírá. 

166 (Hošek 2000, s. 17) 

167 Vyznáni, III., V. 

168 Donatismus - jednalo se o radikální směr křesťanství, který schvaloval například 

mučednictví či sebevraždu. Auugstin proti nim otevřeně vystupoval a sepsal např. 'Žalm proti 

donatovcům' (Hošek 2000, s. 15) 

169 (Hošek 2000, s. 17) 

170 Tamtéž, s. 17 

171 Vyznání, III., XI. 
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Jak jsme již řekli, byla horlivou křesťankou. Svému synovi se snažila 

ukazovat správnou cestu k Bohu, on ji přesto neposlouchal. Snažila se 

zvrátit jeho setrvávání v nevědomosti nesčetnými modlitbami. Když odešel 

vyučovat do Milána, vydala se matka za ním a prosila i biskupa Ambrože, 

aby jí byl v její snaze obrátit Augustina ke křesťanství nápomocen. Ambrož 

zřejmě nepřesvědčoval Augustina přímo, ale jak píše sám Augustin, 

zapůsobila na něj jeho kázání.173 Tak se tedy v Miláně stalo, že přijal křest. 

Po návratu do Afriky žije Augustin mnišským životem, ale věnuje se i 

studiu a psaní.174 

Je požádán, aby sepsal zásady mnišského života.„Po počátečním 

odmítnutí požadavku se Augustin rozhodl sepsat pravidla klášterního života, 

která se později rozšířila i do jiných klášterů a byla dokonce převzata i 

dominikánským řádem."175 

Augustin je velmi činný. Kromě sepisování svých děl často vystupuje 

proti veřejným nepřátelům křesťanské církve - donatistům, manichjcům ad. 

Díky svým spisům je Augustin dobře znám. Od roku 395 zastává biskupský 

úřad v Hippo Regiu, kde se usazuje natrvalo.176 Svůj úřad vykonává 

svědomitě - pečuje o sirotky, zastupuje své věřící před úřady, navštěvuje 

nemocné. 

Umírá roku 430 doma v Africe. „Nezemřel mučednickou smrtí, která 

dávala svatost, stal se však svatým za svůj nesmírně činorodý život a za 

nadlidské rozvinutí křesťanského učení; to vše ho zařadilo mezi učitele 

církve - doctores ecclesiae - jako učitele Boží milosti, který má svůj 

odpovídající titul - doctor gratie.1,177 

173 Tamtéž, VI., IV. 

174 (Hošek 2000, s. 20) 

175 Tamtéž, s. 24 

176 Tamtéž, s. 22 

177 Tamtéž, s.32 
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II.C. Srovnání obou pojetí 

Augustin, jeden z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů, žil ve 

velmi neklidné době, kdy se blížil konec kdysi veliké a slavné římské říše. 

Složitost doby se odráží nejen v jeho životě, ale i díle. Přerod 

v křesťanského myslitele proto nebyl jednoduchý, jak sám popisuje ve 

svých Vyznáních. V jeho době působí v rámci křesťanské církve mnoho 

směrů, které vykládají po svém základní věroučné otázky, a které ho více či 

méně ovlivňují. Působí zde ale i mnohá učení, která s křesťanstvím nemají 

nic společného. Mezi nejvlivnější myšlenkové směry doby patří např. 

manicheismus, novoplatónismus, donatismus ad. Všechny svým způsobem 

Augustina ovlivnily, ať už z nich čerpal či se k nim stavěl negativně. Z jeho 

díla je ale patrný také vliv jednoho z největších filozofů vrcholné antiky -

Platóna. S jeho díly se, jak píše R. A. Marcus, nepochybně musel seznámit, 

a to nikoli přes myšlenky jeho pokračovatelů (i když byl i s těmi dobře 

seznámen).178 

Od něj přejímá mnohé náměty, které zpracovává do křesťanského 

rámce tak, aby jednoduše korespondovaly se základními křesťanskými 

tezemi. 

Jedním z nejdůležitějších myšlenkových bodů, v kterém jsou si 

Platón i Augustin podobní a od kterého oba vycházejí, je představa 

existence jiného, mimosmyslového světa, ve kterém spočívá nejvyšší idea, 

idea dobra, sama pravda, příčina všeho. „Idea jest to, co jest, sama o sobě, 

celá, vždy a všude."179 Jedná se o neporušitelné, času nepodléhající bytí, 

které se ale vymyká tomuto světu a běžnému poznání. Ona idea má býti 

vzorem pro veškeré lidské jednání. Z ní se člověk těší, ona to je, která mu 

přináší blaženost. Bez ní není nikdy zcela spokojen, není sám sebou. 

„Augustinovo řešení spočívá vtom, že plné nazření Boha, věčná blaženost, 

je pro něho (zcela v Platónově duchu) přirozeným, bytostným stavem duše 

178 (Ivánka 2003, s. 199) 

179 (Novotný 1949, s. 25) 
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a že absence tohoto stavu je zároveň omezením a zcizením její vlastní 

podstaty, jakousi ztrátou její vlastní přirozenosti."180 

Zatímco u Platóna se jedná o neosobní Jedno, jsoucno jsoucí, které 

duše spatřuje na okružní jízdě po nebeské klenbě (viz.níže), u Augustina 

jde o personifikovanou představu Boha, s kterým člověk navazuje osobní 

vztah.181 Na mnoha místech svého díla Vyznání oslovuje Augustin Boha 

osobním zájmenem Ty. Tak například: „Pane, jak Tě tedy mám hledati? 

Neboť, hledaje Tebe, svého Boha, hledám vlastně život věčný. Chci Tě 

hledati, aby živa byla má duše! Neboť jako mé tělo žije z duše mé, tak má 

duše žije z Tebe."182 

Bůh je v tomto vztahu autoritou, ne partnerem. Je to logické 

vzhledem k tomu, že člověk má daleko k jeho dokonalosti. 

Oba tedy pojímají svět dualisticky183 - dělí ho na svět ideální a svět 

pozemský.V čem jsou jejich myšlenky stejné a v čem se liší? Platón chápe 

tento svět jako místo, kde pobývají pokleslé duše a kde mají šanci nastoupit 

cestu zpět vzhůru. Duše je pro Platóna od přirozenosti nesmrtelnou. Aby se 

mohla z pozemského světa - vězení - dostat, musí na tomto světě žít 

spravedlivě a dobře. Nejlépe tento úkol plní duše filosofova, kterému stačí 

trojí pobyt zde na zemi a bude-li vždy jednat v souladu s dobrem, 

rozpomínat si na spatřené ideje, jeho duše se dostane zpět tam, odkud 

spadla - tedy bude jí dovoleno pobývat s bohy a spolu s nimi vystupovat na 

nebeskou klenbu a sledovat ideje. Filosofova duše se ale má starat nejen o 

dobro vlastní, ale i dobro obecné. Filosof je tím, kdo by měl vytvářet co 

nejdokonalejší obec, vládnout jí a dávat jí zákony, podle kterých se budou 

ostatní řídit. 

180 (Ivánka 2003, s. 210) 

181 Tamtéž 

182 Vyznání X., XX. 

183 Oba zřejmě vycházejí z potřeby najít jednu pevnou, neměnnou jistotu, která jim byla 

dána (potřeba) neklidnou dobou, v které žili. 
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Augustin pojímá svět pozemský jako místo prolínání dvou světů, 

obce vyvolených a obce zatracených, kde ale nikdo není schopen rozlišit a 

určit, do jaké z oněch dvou obcí patří. Tuto odpověď zná pouze Bůh, tedy 

ona nejvyšší idea. Člověk se musí, stejně jako u Platóna, snažit žít 

v souladu s pravdou, tedy Bohem. Znamená to nepřekračovat řád, který 

Bůh spolu se světem zároveň vytvořil. Lidská duše ale není od přirozenosti 

nesmrtelnou, tou se může stát (ale také nemusí) až po smrti. Pobyt na 

tomto světě zažívá duše jen jednou (nepřevtěluje se), to znamená, že má 

pouze jednu šanci na svou nápravu. Po smrti bude vyvolena nebo 

zatracena - jiná možnost není. Tak je Augustinovy život duše vyměřen od 

stvoření po smrt. Zda bude i potom, ví jen Bůh. Zatímco Platónova duše se 

pohybuje v kruhu, Augustinovu duši čeká přímočará cesta - k zatracení 

nebo vyvolení. 

Mají všichni lidé šanci kráčet za dobrem, vybrat nejlepší z možných 

životních cest? U Platóna tomu tak není, u Augustina ano. Augustinův 

stvořený člověk dostal od Boha spolu s jinými dobry i svobodnou vůli a má 

tak možnost zvolit správnou cestu. Augustin mezi lidmi nedělá rozdílu, 

všichni mají stejné možnosti, mají svobodnou vůli a záleží jenom na nich, 

jak se rozhodnou (Boží vůle hraje pochopitelně roli významnější, ale to bych 

zde nerozebírala). Platónova duše má také možnost výběru správné či 

špatné cesty, ale je tu jedna podmínka. Ne všechny duše mají stejné 

předpoklady. Proč? 

Záleží na tom, kolik jejich duše před pádem spatřila jsoucen. A mohla 

jich spatřit tím více, čím byla sama duše uspořádanější. Co to znamená? 
! 

Duše se skládá ze tří složek: „Duše, složená z rozumu, jenž je vládnoucím 

činitelem, a z dvou částí podřízených, srdnosti a žádostivosti, podobá se 

okřídlenému dvojspřeží koně lepšího a horšího, řízenému vozatajem. Síla 

perutí vznáší duši vzhůru až tam, kde bydlí rod bohů. Stykem s tím, co je 

božské - božské je krásné, moudré, dobré, peruti se živí a rostou, kdežto 

stykem s tím, co je ošklivé a zlé, zanikají a hynou."184 

184 (Novotný 1949, s. 62) 
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A tak duše vystupují společně s Bohy strmou cestou vzhůru na 

nebeskou klenbu, kde se živí pohledem na nejvyšší jsoucna. Problém ale 

spočívá ve strmosti cesty, kterou nejsou mnohé duše schopny zvládnout, 

protože jejich vozataj - rozum - neukočíruje své koně - žádostivost a 

srdnost. A tak dokonalé duše projedou vzhůru, zatímco nedokonalé po sobě 

dupou, vzájemně se mrzačí - ztrácí své perutě a nezadržitelně klesají dolů 

do pozemského světa. Ty duše, kterým se podaří na klenbu vystoupit, spatří 

prostřednictvím svého rozumu (jedině on - jako nejvyšší složka duše - je 

schopen jsoucna spatřit) některé ze jsoucen, přesto jich ale nevidí tolik co 

bohové, protože rozumu - vozataji - neustále komplikují situaci oba koně, a 

tak nemá mnoho příležitostí ideje vnímat. I tyto duše nakonec padají dolů. 

Při pádu zapomínají na spatřené ideje, mají si ale v pozemském světě nač 

rozpomínat. 

Ostatní duše přes všechnu svou snahu se nedostanou nahoru a 

odcházejí, aniž by se zúčastnily podívané na jsoucno, s pouhým míněním. 

Nedostanou se na rovinu pravdy, jejíž louka dává tu nejlepší pastvu pro 

výživu a růst perutí.185 

Jak se člověk - lidská duše na zem dostala a proč tu vůbec je? U 

Platóna jsme si příčinu pádu lidské duše právě vysvětlili. Duše je sama 

příčinou svého pádu. U Augustina je vinen lidským úpadkem první člověk -

Adam. Ten dostal od Boha svobodnou vůli, kterou se mohl podílet na svém 

osudu. Bohužel Adam svou vůli nevyužil příliš šťastně a tak uvrhl nejen 

sebe, ale i všechny budoucí lidské generace do hříchu. Jedinec tedy není 

sám vinen svou situací. Má však šanci svůj život napravit. 

Smyslem lidského života je cesta za dobrem. U Platóna se jedná o 

cestu poznání, přesněji řečeno rozpomínání se na spatřené ideje. Proč 

rozpomínání? Duše při svém pádu totiž vše zapomněla. Rozpomínat si 

může pouze ta duše, která nějakou ideu spatřila. A každá lidská duše 

spatřila alespoň jedno jsoucno. „Do podoby člověka se může dostat jen ta 

duše, která kdysi uviděla pravdu."186 

185 (Novotný 1949, s. 63) 

186 Tamtéž, s. 64 
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Přesto ale na tom nejsou všichni lidé stejně, některá z duší spatřila 

idejí více a některá méně. Nejvíce idejí spatřila duše filosofova, nejméně 

pak duše tyranova. Nejméně je bohužel lidí s předpoklady filosofa. „A jako 

jsou někteří z lidí slepí a jiní hluší, tak jsou také lidé bez toho smyslu, kterým 

může být chápána pravda; proti slepým a hluchým je jich mnohem více, je 

to velká většina lidí a jen málo jednotlivců je nadáno tímto nejvyšším 

smyslem: to jsou lidé „příbuzní s pravdou."ÍS7 

Vzpomínání na spatřená jsoucna je tím snazší a silnější, čím déle se 

na ně duše tehdy dívala a čím lépe si uchovává paměť čistou od styků se 

smyslovými věcmi. Svou roli zde sehrává i síla podnětu, který vzpomínku 

vyvolává.188 

K pravdě se člověk tedy může přiblížit rozumem, protože on je 

schopen pravdu poznávat. Kromě rozumu lze pravdy dosáhnout i 

prostřednictvím lásky a uměleckého vytržení. 

U Augustina hraje při poznávání Boha vedle rozumu významnou roli 

víra. Člověk není schopen nikdy Boha plně pochopit, což neznamená, že by 

se o to neměl snažit. Pochopit ho nemůže z jednoho prostého důvodu -

vymyká se lidskému chápání svou dokonalostí, svou nadčasovostí ad. Na 

Boha si nemůžeme rozpomínat jako je tomu u Platóna, protože jsme ho 

.nikdy nespatřili. Pokud mluvíme o rozumovém poznání u Augustina, 

nesmíme opomenout tzv. iluminaci. Znamená to, že v našem rozumu Bůh 

působí, je přítomen v podobě světla. Pro Augustina je Bůh v nás samých, 

v našem rozumu. 

Oba se shodují v tom, kde dobro hledat - v sobě. Počátek pátrání po 

dobru spočívá v jednom důležitém obratu - odklonu od smyslového světa a 

ponoření se do vlastního nitra, vlastní duše. „Nechť zhyne všechno; 

187 Tamtéž, s. 175 

188 Tamtéž, 64 
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zanechme již jednou těch marností a nicotností a věnujme se výhradně 

hledání pravdy!"789 

Onen obrat nás také odvádí od mnohosti, která působí v naší duši 

chaos, od smyslových jsoucen která ho pouze svádějí a přivádějí ke hříchu, 

protože pokud se na ně člověk soustředí, věnuje pozornost věcem nižším 

než je on sám a tak postupuje proti řádu stvořeného světa. Pohledem do 

vlastní duše se tedy člověk dostává od mnohosti k jednu. 

Cesta za nejvyšším dobrem, či Bohem, ale není jednoduchá. Člověk 

je neustále sváděn okolním smyslovým světem na scestí. Významný podíl 

na tom má i naše tělesná schránka. 

Na pozemské pouti je obdařena duše hmotnou substancí - tělem. Na 

tu se Platón dívá jako na žalář, v kterém je lidská duše uvězněna a které 

svádí duši k nepravostem.190 To ale neznamená, že by se člověk neměl o 

tělo starat a úplně ho zavrhnout. Při výchově mluví o nejenom o vzdělávání 

a péči o duši, ale i o tělo. Pokud se totiž tělu dá řád, přechází i do duše. 

Pokud by měl dát Platón přednost co do významu tělu nebo duši, postaví do 

popředí jednoznačně to druhé. „Duše je přednější, starší, čistší a lepší než 

té/o"191 

Prostřednictvím rozumu, tedy částí duše, poznáváme pravdu a tělo 

-nás naopak od ní odklání. „Rozumově myslí duše nejlépe tehdy, když ji při 

tom neobtěžuje nic souvisejícího s tělem, ani smyslové dojmy, ani libosti a 

nelibosti, nýbrž když je co nejvíce sama se sebou, pokud možná bez účasti 

těla a bez styku s ním."192 

V rámci této úvahy chápe smrt jako osvobození, jako cestu k čistému 

poznání. Smrt dává prostor k životu čistě duchovnímu, což ale neznamená, 

že by měl myslitel z vlastní vůle toto osvobození uspíšit193 

189 Tamtéž, s. 176 

190 Faidros 62 B 

191 Tamtéž, s. 160 

192 Tamtéž, s. 66 

193 Tamtéž, s. 67 
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Tělo je pro Platóna příčinou nedokonalostí194. Augustin má podobné 

smýšlení, varuje ale před přílišným utlačováním těla. Nikdy nemluví o tělu 

jako o žaláři. Neoznačuje ho za příčinu špatností (vždyť i tělo je stvořeno 

Bohem). Tělo je důležitou součástí lidské existence. Kdyby nebylo těla 

,nemá naše duše v tomto světě kde pobývat. Odříkání není špatné, 

vyvarujme se ale přílišného potlačení žádostí, neboť to nemusí vést 

k našemu štěstí. 

Ani pro Augustina není smrt řešením. Zde naráží na donatisty. 

Sebevražda je pro Augustina jednoznačně hříchem, člověk jí přestupuje 

jeden ze základních božích příkazů: Miluj bližního svého a člověk je sám 

sobě nejbližší. 

Jedním z ústředních pojmů Augustinovy etiky je svobodná vůle. O ní 

jsme u Augustina již pojednali. Můžeme ale i u Platóna mluvit o svobodném 

rozhodování člověka? Určitě ano. U Platóna záleží jenom na člověku, zda 

se rozhodne jiti za pravdou. Má to o jednoduší, že nemusí spoléhat na Boží 

milost. Přesto ale není jednoduché se pro správnou cestu rozhodnout. Na 

jednom místě Platón sice říká, že jakmile jednou člověk spatří dobro, 

nemůže jinak než ho následovat. Poněkud jinak je tomu ale v podobenství o 

jeskyni. Pojďme se tedy na onu jeskyni podívat blíže. 

Mýtus představuje lidi žijící po celý svůj život v jeskyni. Jsou spoutáni 

na nohou a šíjích a mohou se dívat stále jen před sebe. Nemohou se vzdálit 

ze svého místa ani se nijak otáčet. Vysoko a daleko za nimi hoří oheň, mezi 

ním a spoutanými vězni je cesta, podél ní je vystavěna zídka podél níž 

chodí lidé a nosí různé nářadí, podoby lidí, zvířat. Někteří z nich mlčí, jiní 

pak hovoří. To, co před sebou tito lid vidí, nazývají skutečnými předměty, 

tak jako nazývají pouhé odrazy zvuků, tedy ozvěny, stíny zvuků, pravými 

zvuky. Jak by probíhalo vyproštění některého z těchto vězňů? 

„Jeden z nich jest vyproštěn z pout a přinucen náhle vstáti a otočití 

šíji a jiti a hleděti vzhůru ke světlu. Z toho všeho by cítil bolest a pro mžitky 

v očích nebyl by schopen dívati se na ony předměty, jejichž stíny tenkráte 

194 Tamtéž, s. 160 
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viděl: co by asi řekl, kdyby mu někdo tvrdil, že tenkráte viděl jen přeludy, 

nyní však, že zří správněji, jsa mnohem blíže skutečnosti a obrácen 

k předmětům skutečnějším, a kdyby ho nutil, ukazuje mu na každý 

z předcházejících předmětů, odpovídati na otázku, co to jest?"195 Takový 

osvobozenec by zřejmě věřil, že věci, které viděl před tím v jeskyni, tedy 

pouhé odrazy skutečnosti, jsou pravými jsoucny. Bylo by mu pak velice 

zatěžko hleděti na vše pravé a snažil by se utíkat zpět do jeskyně, jsouc 

oslněn tak silným světlem, tedy pravým poznáním. Ne každý, spíše však 

málokdo, je schopen skutečnou pravdu unést, může být oslňující a pro 

člověka těžko uvěřitelná. Naopak filosof, tedy ten, který pochopí pravdu a 

chce ji předložit i svým přátelům v jeskyni, musí si uvykat na tmu. Svým 

okolím také dost často bývá považován za blázna, nikdo mu vyprávěné 

nevěří. Z toho vyplývá, že hleděti na pravdu může být pro člověka uvyklého 

na pozemská jsoucna bolestivou záležitostí, kterou nemusí být ochoten 

přijmout. 

U Augustina je to rozhodování mezi Distentio Dei a Intentio Dei. To 

první znamená odklon od Boha, rozpadnutí času na mnohost - ztrátu 

nadčasové jednoty a úpadku našeho bytí. Intentio Dei je naopak obejmutím 

celého bytí v jednotě.196 Teprve prostřednictvím naší vůle obrácené k Bohu 

se stáváme Bohu podobnými.(202) 

U Augustina jsme mluvili o zlu jako o nedostatku dobra. Ač Platón 

přímo k takovému závěru nedochází, říká F. Novotný: „I když Platon užívá 

za příklady ethických idejí skoro všude jen hodnot kladných, nemůže být 

pochyby, že logicky byl nucen uznávat i pomyslné absolutní zlo a pomyslné 

absolutní ošklivo, neboť i to mu byly jistoty, po kterých jeho mysl toužila. 

Poznání dobra je pro Platona právě tak souvztažné s poznáním zla jako 

poznání pravdy s poznáním nepravdy a jeho pomyslný svět je dokonalost 

ontologická, nikoli mravní."197 

195 Ústava, 515 D 

196 (Blažková 2004, s.72) 

197 (Novotný 1949, s. 20) 
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Platón mluví o tom, že každý, kdo činí zlo, činí tak z nevědomosti, 

tedy neúmyslně. Ani u Augustina nejedná člověk pro zlo samo. Člověk 

pouze špatně pochopil, co je dobré. V Augustinově podání tak volí dobro 

menší než zvolit mohl a tím ono zlo vytváří. 

Jak už jsme u Augustina zmínili, člověk je stvořen Bohem kjeho 

podobě. Neznamená to ale, že by měl božskou podstatu. „Podstatou duše 

není to, že je ve svém základě božská, ale to, že je schopná se k Bohu 

obrátit a tím se sama stát Bohu podobnou."198 Ani Platón si něco takového 

nemyslí, ač jeho následovníci, například Plotínos, k takovému závěru 

dospívají, vede je k tomu především přirozená povaha plného poznání 

Boha.199 Pro Plotína je člověk umenšeným Bohem, pro Platóna spíše 

mikrokosmos uvnitř makrokosmu. 

A ještě malou zmínku o ctnostech. Zatímco u Platóna můžeme mluvit 

o ctnostech pasivních, Augustin jednoznačně dává přednost ctnostem 

aktivním, tedy především lásce, víře a naději. Láska hraje v učení 

Augustinově neopominutelnou roli. Teprve skrze ni se totiž dostáváme Bohu 

blíž. V tom tkví podstata lidské duše - v možnosti poznat Boha a 

připodobnit se mu skrze lásku.200 Ale Augustin uznává i ctnosti Platónovy -

například spravedlnost - „Každému, co jeho jest." Zmiňuje se ale i o 

dalších. 

198 (Ivánka 2003, s. 202) 

199 (Ivánka 2003, s. 207) 

200 (Ivánka 2003, s. 215) 
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II.C.1.1. Závěrem 

Z předchozího srovnání jasně vyplývá, že ač od sebe Augustina 

s Platónem dělí staletí, mají mnoho společného. Augustin tím, že 

přepracoval mnohé antické myšlenky do křesťanského učení, předává 

budoucím věkům, ač v pozměněné podobě, mnohé antické hodnoty. 

„Tím, že předal odkaz klasické kultury do služeb křesťanství, nejen 

zásadně přispěl k formování mentality středověku, ale pomohl také udržet 

při životě některé výdobytky antiky, jako by použil materiál z hroutící se 

stavby k vybudování nové stavby na odlišných základech."201 

Oba věří v existenci lepšího, neměnného světa, z kterého má člověk 

čerpat a ke kterému má směřovat. Pro oba je život pozemský určitou 

formou trestu, který se ale dá překonat, odčinit, a lidská duše se tak může 

opět povznést do světa idejí či k Bohu. Protože jedině tam může dosáhnout 

blaženosti, po které vždy toužila a touží. 

201 (Marcus, s. 391) 
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