
II. První osvícenství a klasické období athénské filosofie

Hovoříme-li  o  klasickém  období  athénské  filosofie,  máme  na  mysli  především  tzv.

antropologické období, tedy spontánně dějinný diskurz zaměřený na problematiku člověka –

jedince ve společnosti, předpoklady jejich vzájemně zdárné koexistence a už tehdy nezbytné

koncepce udržitelnosti, projevujících se např. v přicházejícím systematickém studiu přírody,

nebo v organizaci vyššího vzdělávání a bádání nad výdobytky filosofie v tzv. akademiích.

Také jej lze ohraničit trojlístkem nejvýznamnějších antických filosofů: Sókratem, Platónem a

Aristotelem, ale v rané fázi je zde neopomenutelný vliv sofistů, profesionálních filosofů a

učitelů, kteří byli velmi módním fenoménem. Sókratés byl jistě naprosto originální zjev, který

byl ovšem nakonec také jedním z nich.   

     Časově se pohybujeme zhruba od pátého do poloviny čtvrtého století př.n.l., v dobách

nebývalé  ekonomické  prosperity  i  zásadních  válečných  konfliktů  a  kotrmelců  politických

systémů. Kulminaci athénské demokracie s možností většiny rozhodovat a s bezprecedentní

rolí a politickým uměním stratéga Perikla vystřídala krutá peloponéská válka se Spartou. Na

jejím konci došlo k několika mocenským převratům, oslabení a pozvolnému úpadku Athén - v

posledku pak k celkové destabilizaci regionu, čehož využil Filip II. Makedonský.   



3.2  E U T H Y F R Ó N  –  Co je zbožnost, aneb o chození řečí dokola

Jistě ne náhodou (nejen) u nás vycházel dialog Euthyfrón v jednom svazku spolu s Obranou

Sókrata a Kritónem. Setkání obou aktérů se totiž odehrává před sloupovím královské stoy na

Agoře, kde se obyčejně vyvěšovaly zákony a vyhlášky, ale také se přítomnému archontovi

podávaly žaloby pro rušení náboženství.  Brzy poté proběhne v těchto kulisách prototypální

polis soudní líčení, při kterém bude na Sókrata podáno ono smyšlené a z dnešního pohledu

vůbec  marginální  obvinění  a  ten  na  dvakráte  bude  odsouzen  lidovou  porotou  svých

spoluobčanů, napodruhé nešťastně k trestu smrti.

   Věštci  Euthyfrónovi,  znalci  světského  i  božského  práva  se  tehdy  naskytne  jedinečná

příležitost vyrvat na poslední chvíli ze spárů demokracie nepragmatického starce stiženého

daimoniem a  marnivě  unášeného  delfskou  věštbou,  napraví-li  ho  poučením o  tom,  co  je

zbožné a co hříšné a umožní tak smír mezi ním a jeho iniciativními žalobci. Sókrates dokonce

o tuto službu, o možnost stát se jeho pilným žákem promptně žádá, mj. poté, co se dovídá

okolnosti neobyčejné žaloby, se kterou Euthyfrón přichází. Ten má v úmyslu vejít v soudní při

se svým otcem, za jeho bezbožný projev chování vůči jednomu z nájemných dělníků, který

zavraždil  v  opilosti  rodinného  sluhu.  Mezitím,  co  otec  sám  žádal  athénské  vykladače

božského  práva  o  radu,  jak  s  vrahem dále  postupovat,  průběžně  drsným zacházením mu

nepřímo způsobil smrt. Jeho syn se s tím nehodlá smířit a rozhodl se příkladně (v té době

zřejmě i bezprecedentně) očistit jméno své rodiny. Je si jistý tím, že nemůže být hříšné, aby

syn žaloval otce pro vraždu, ba naopak. Těm co mu to vyčítají vzkazuje, že špatně znají „jak

soudí božské právo o tom, co je zbožné a co hříšné.“23

   Hlavním tématem dialogu  je  výměr  zbožného  jakožto  způsobu  každodenního  chování

člověka, který žije (nebo se o to snaží) v souladu s božským řádem. A toto zbožné jednání

(eusebeia, hósion) je „samo se sebou totožné, kdežto hříšné je zase opakem zbožného v celém

jeho rozsahu, ale samo se sebou je stejné,  a všechno, cokoli  má být hříšné,  má, hledíc k

hříšnosti, jakýsi jeden vid.“24

Tento společný vid, tato esence - bytnost zbožnosti, prostřednictvím které jsou „všecky zbožné

věci  zbožné“25 je  zde  předmětem  Sókratova  tázání.  Její  podstatu  se  však  Euthyfrónovi

nepodaří identifikovat. Ještě než náhle ve spěchu odkráčí a zanechá svého platonického žáka

beznadějně nepoučeného, nabídne mu nejprve velkoryse několik vlastních myšlenkových 

__________________
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verzí a úvah.

     Zaprvé zbožné je za všech okolností stíhat každého, když se proviní „buď zločinem zabití

člověka,  nebo  vykradením  svatyně,  nebo  kdo  se  dopustí  některého  jiného  z  takových

přečinů.“26 A  to,  že  není  v  tomto  výjimek  dokazuje  samotnými  mýtickými  případy

vzájemných exekucí prvotních bohů, naposledy Dia, který odčinil zločiny svého otce Krona.

Zde Sókrates  předstírá  dotčení,  že  je považován za méně chápavého,  než budoucí  soudci

případu  usmrceného  dělníka  –  vraha,  poněvadž   mu  stále  chybí  důkaz,  že  všichni  bozi

považují  za  správné,  aby proto  syn stíhal  otce.  První  vymezení  pojmu je  evidentně spíše

Euthyfrónovo alibi,  aby to co podniká zasadil  do kontextu vyšší spravedlnosti.  Sókratés z

něho láká další výměry, jelikož to jistě dokáže lépe i obecněji.

     Tedy zbožné je to, co je bohům milé a co jim milé není, je hříšné. Zde je ovšem na místě

znovu připomenout už řečené, že  „bozi povstávají proti sobě vespolek a že se sváří a že je

mezi  nimi  nepřátelství  jedněch  proti  druhým.“27  Tato neshoda,  která  způsobuje  pnutí  a

nevraživost mezi lidmi i bohy se zásadněji netýká nesrovnalostí v počtech, poměřování, ani ve

vážení, ale spočívá,  jak se oba shodnou, v rozdílných názorech na to, co je spravedlivé a

nespravedlivé,  co  je  krásné  a  ošklivé,  co  dobré  a  zlé.  Podle  téhož  tedy  i  různí  bohové

pokládají  různé věci za spravedlivé,  krásné a dobré,  jinak by se vzájemně nedostávali  do

rozepří. Zdá se tak, že Euthyfrón spíše odpověděl na to, co je zároveň zbožné i hříšné, jelikož

obojí může být bohumilé a rovněž je možné, že by jeho nynější počínání bylo „milé Diovi,

ale Kronovi a Uranovi protivné, a Hefaistovi milé, ale Heře protivné.“28  Stejně tak jako mezi

lidmi  i  mezi  bohy  mohou  být  vždy  pochyby  o  tom,  kdo  se  proviňuje  a  čím,  přece  se

„neodvažuje tvrdit žádný bůh, ani člověk, že by ten, kdo činí bezpráví, neměl býti trestán.“29

Jaký má tedy žalující strana důkaz, že všichni bohové jsou toho názoru, že popsané usmrcení

vraha  bylo  aktem, za který je  správné pohánět  otce  synem před soud? Nicméně i  kdyby

Euthyfrón byl schopen to v tomto případě dokázat, ukázalo by se tím jasněji co je zbožné a co

hříšné?

     Nabízí se tedy mírně upravený výměr, že zbožné je cokoliv všichni bozi milují a cokoliv

všichni bozi nenávidí je hříšné.  Jeho  pravá hodnota by měla být ještě předmětem dalšího

zkoumání. Sókratés si všímá zdánlivě drobné distinkce ve slovesném rodě. Každé sloveso má

svůj činný a trpný rod a s jeho rozdílným významem v určitém výroku je nutné předem

__________________
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počítat.  Nesoucí  je  jiné,  než  nesené,  také  vedoucí  a  vedené,  vidoucí  a  viděné,  a  rovněž

milující a milované.

   V úvahách je důležité dodržovat příčinnou časovou posloupnost,  takže nesené je proto

nesené, že je neseno a vedené proto, že je vedeno. Něco je viděné proto, že je viděno, ale není

naopak viděno proto, že je viděné. (Zde přichází v úvahu souvislost se základní otázkou po

vidu  zbožnosti,  který  je  příčinou,  že  je  viděna  a  může  být  poznána,  určena,  popsána...).

Sókratés chce říct to, že „jestliže se něco děje, nebo jestliže něco trpí, neděje se proto, že to je

dění, nýbrž proto je to dění, že se děje; ani netrpí proto, že to je trpný stav, nýbrž proto je to

trpný stav, že trpí.“30  Při každodenním používání jazyka toto může být běžně zaměňováno,

avšak důsledky pro nosnost sdělení a jeho významové rozlišení nejsou takto marginální a tuto

jemnou rozdílnost při formulování i vyhodnocování je na snaze domýšlet.  Také milované je

tedy trpný stav, něčím způsobovaný, takže je milované proto, že je milováno.

    Soudíme-li o zbožném, že je milováno od všech bohů, pak právě proto, že je zbožné. Pro

svou zbožnost je milováno, ale není proto zbožné. Naopak protože je něco milováno bohy,

díky tomu je bohumilé a není milované pro svou bohumilost. Sókratés poukazuje, že se oba

pojmy  zdaleka  nejeví  jako  totožné.  „Neboť  jedno  má  proto  vlastnost  milování,  že  jest

milováno, kdežto druhé je proto milováno, že má vlastnost milování.“31 Bohumilé získává

milováním  milosti,  kdežto  zbožné  je  milováníhodné  a  proto  je  milováno.  Euthyfrón  tak

vlastně zbožné demonstruje v určitém trpném stavu a uvádí o něm pouze to, že je milováno

ode všech bohů. Důležitější je ale co je to, co je milováno.

   Po  dalším  ponoukání  k  esenciálnímu  vymezení  zbožnosti  se  začne  ochabující  věštec

vzpěčovat a popisovat své dojmy z  dosavadního výsledku debaty, kdy myšlenky nejen že

postrádají na stabilitě, ale dokonce chodí jaksi dokola, což odkazuje na obvyklé Sókratovy

návraty k podstatě problémů a původním intencím jeho otázek. Ten nechává pracovat svou

imaginaci  a  hravě  ilustruje  neupevněnost  vyřčených  soudů  na  „utíkavých“  Daidalových

sochách, ale musel by se považovat za ještě většího umělce, neboť „on činil pohyblivými jen

své vlastní výtvory, já však jak se podobá, kromě svých i cizí.“32 Svým zkoumáním nabourává

Euthyfrónovi jeho sebejistotu opřenou o kouzlo náboženského dogmatu, ale  protože nechce

být jenom ten kdo „přidává soudům nohy“, podává další výměr sám, v podobě pokud možno

klidné a usazené, který zní: všechno zbožné je spravedlivé, ale zároveň zbožné je (pouze)

částí spravedlivého (dikaiosyné). Na vysvětlenou ještě paralelně přidává ukázku z eposu

__________________
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Kypria, kde oponuje vyjádření, že „kde je bázeň, tam také stud je“ a naopak shledává stud

jako část bázně, tak jako liché je druh čísla. Ne vždy totiž každý, kdo se bojí pohrom, útrap a

podobných věcí se jich, nebo za ně zároveň stydí. Kdežto každý, kdo má „stud a ostych před

nějakým činem, jistě má zároveň strach a bázeň před zlou pověstí.“33  Podobně tedy kde je

zbožné, tam je i spravedlivé. 

    Jaká však část spravedlivého je zbožné? Opět jako v oblasti čisté matematiky má sudé svojí

charakteristiku  z  hlediska  všech  čísel.  Euthyfrónovi  se  zdá,  že  zbožné  je  tou  částí

spravedlivého, která se týká péče o bohy a zbývající částí je péče věnovaná lidem. Nemá však

na mysli takovou péči, jejíž objekt prospívá a stává se lepším, ale spíše takový vztah, jakým

otroci pečují o své pány. K jakému dílu pak tato služba dopomáhá? Není snadné odpovědět a

debata tím opět propadá o jednu úroveň k další definici zbožnosti, která následně vychází jako

znalost  prošení  a  dávání  bohům. Onou službou pak bude prosit  je  za věci,  které  od nich

potřebujeme a obdarovávat je věcmi, které potřebují oni. Zde se Sókratés nezdráhá označit

takovou zbožnost za možné obchodnické umění mezi bohy a lidmi. „Komodity“ ze strany

bohů  jsou  všeobecně  zřejmé,  „vždyť  nemáme  žádného  dobra,  kterého  by  oni  nedali.“34

Otázkou je, co jsou ty dary, které dostávají od lidí a jaký z nich mají prospěch? Euthyfrón je

toho názoru, že se jedná o čest, pocty a libost. Prospěšnost  těchto věcí spočívá především v

tom, že jsou bohům milé. „Tedy zbožnost je zase, jak se podobá, to, co je bohům milé.“35

    Přes všechnu snahu se tak jejich řeči daly opět do pohybu a oklikou se vrátily k východisku

z předešlé úvahy,  které  oddělovalo pojmy zbožné a bohumilé jako vzájemně  disjunktivní.

Další příležitost ke společnému zkoumání zbožnosti,  aby věděl jak lépe žít a mohl svému

žalobci Melétovi prokázat své polepšení ve znalosti věcí božských už Sókratés nedostane.

__________________
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