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Počátky řecké filosofie.
Podává Vladimír Groh.

Pojem filosofie byl u Reků mnohem širší, než je dnes- 
Filosofií bylo jim soustavné pěstování vědomostí vůbec a 
vyššího myšlení zvlášť, hlavně byla*li při tom hojnou mě* 
rou účastna činnost rozumová. Toto široké chápání pojmu 
filosofie si vysvětlíme tím, že Rekové byli vůbec první, 
u nichž vlastní filosofie byla vytvořena, a to nejen jako 
vědomý, nýbrž přímo chtěný protiklad proti mythologie* 
kým představám o světě a jeho řádu a odtud odvozeným 
předpisům mravního života.

Filosofické myšlení dneška se může chlubiti, že je ne* 
jen časově, nýbrž i organicky nepřetržitým pokračováním 
na cestě nastoupené mysliteli řeckými. Už z toho je patrný 
•esmímý význam řecké filosofie pro dnešek. Ale ten vý# 
znám není jenom historický, nýbrž mnohem bližší. Rekové 
totiž nezačali jenom soustavně a vědeckým způsobem pěs* 
tovati myšlení o světě, člověku a o životě jednotlivce i po*
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spolitém, ale oni také přivedli toto myšlení k tak dokonale 
výši, naznačili tolik cest vedoucích k rozmanitým řešením 
otázek odtud plynoucích, že dobám následujícím včetně 
dneška nezbývá, než jen kráčeti v jejich stopách a apii« 
kovatí zásady jimi vyslovené. Není filosofické soustavy, 
která by nepracovala s pojmy, zásadami aneb aspoň po# 
stupem známým už z filosofie řecké.

Je pochopitelno, že filosofie nepatří k nejstarším pro# 
jevům řeckého ducha. Bylo potřebí nejprve projiti obdo« 
bími čistě náboženského myšlení a představ o osobních 
bozích, nežli se myslivému duchu řeckému začala postupné 
ukazovati nutnost rozlišení mythologických představ od 
vlastního světového řádu. Není divu, že i tento světový 
řád byl chápán zprvu čistě nábožensky; vždyť si člověk 
prvotně ani jinak nedovedl nic nadpřirozeného vysvětliti. 
Casem se dospělo k představě, že tento světový řád vládne 
veškerenstvem a že jsou mu podřízeni nejen lidé, ale 
i bohové. Avšak jak vznikl tento řád a na čem spočívá, 
o tom nebádáno, nejvýš jen uváděny některé výklady 
symbolické.

Zásluha Reků spočívá v tom, že neutkvěli na tomto 
stupni myšlení, na němž zůstali orientálci, nýbrž že po* 
kročili dále, z oblasti citu a fantasie do oblasti rozumu.

Tato nejtěžší, ale pro zvídavého ducha lidského nej* 
lákavější cesta za poznáním vrcholných věcí byla ovšem 
jakýmsi korunováním kulturního snažení, a je tudíž zřej« 
mo, že k ní nemohlo dojiti bez přípravy, a to nejen bez 
přípravy duševní, ale i bez vytvoření vnějšího vhodného 
prostředí. Kulturní život vyžaduje k svému vzniku a zdár
nému bytí jistých podmínek hospodářských i politických.
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Zatíczpečení existenční a jakýsi stupeň hmotného blaho* 
bytu lidského společenství jsou nezbytný, aby se mohli 
jednotlivci oddávati plodné kulturní činnosti. Filosofie 
jako vrchol kulturního snažení vyžaduje takových pod* 
minek zvýšenou měrou, a proto není nikterak divno, že 
v prvním období je řecká filosofie pěstována výhradně 
na obvodu řeckého světa v bohatých a rušných koloniích 
maloasijských a jihoitalských. Mateřské obce řecké se za* 
tím zvolna probojovávaly k vyšším podmínkám životním, 
a když přišel jejich čas, daly i ony vzniknouti osobnostem 
a školám filosofickým. Mluvídi se někdy o počátečním 
období řecké filosofie jako o období předsokratovském, 
má to důvod nejen vnitřní — Sokratem počíná doba vel* 
kých synthes filosofických — ale i důvod vnější, protože 
Sokrates byl prvním, jenž vyrostl z domácího prostředí 
vlastního pevninského Řecka.

«
Na myšlenkovém i časovém začátku řecké filosofie 

stojí škola iónských přírodních filosofů, též 
nazvaná školou miletskou. Patří k ní THALES, ANA* 
XIMANDROS a ANAXIMENES, všichni tři rodáci z Mi* 
léta, nejbohatší a nejvíce kvetoucí řecké kolonie maloasij* 
ské. Doba života Thaletova padá do poslední čtvrtiny VII. 
a do první půle VI. století. Byl to duch všestranného 
zájmu a vzdělání. Chválily se jeho hvězdářské vědomosti, 
jež osvědčil předpovědí slunečního zatmění na r. 584 př. 
Kr., i jeho schopnosti inženýrské. Nenapsal však nic, své 
učení jen ústně sděloval dále a tím také lze si vysvětliti 
kusost zpráv, které o něm měl už starověk. Zájem o pří* 
rodní vědy vedl Thaleta k úvahám o zemi, její podobě a
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jejím vzniku. Došel k názoru, že země je podobna vel» 
kému kotouči plovoucímu na vodě. Co pak se týče hmoty, 
usoudil Thales, že všechna hmota musila v podstatě vznik» 
nouti z něčeho jednotného, co se časem rozrůznilo v dnešní 
skupenství. Na neštěstí ze všech těchto úvah Thaletových 
známe jen výklad, že prapodstatou veškeré hmoty je 
voda. Nikoliv už homérský Okean, otec veškerenstva, 
nýbrž voda, živel přírodní.

Podle Thaleta byla voda počátkem i koncem všech 
věcí. Jakkoliv to zní prostičce, nelze tu neuznati sílu 
myšlenky, která chce mnohost bytí a tvarů převést na 
jednoduchý, prostý základ. Thales jako všichni průkop* 
níci velkých ideí příliš zjednodušuje. Jeho „voda“ je 
vlastně něco velmi mnohoznačného, co v sobě objímá vše 
od skutečné vody poskytující lidstvu přímo i nepřímo 
výživu, až po fysiologický pojem životadárné vlhkosti, 
vyzdvižený Aristotelem a připomínaný tu i tam i v nové 
době. Avšak Thales — pokud lze souditi — nepokročil 
v budování svého světového názoru tak daleko, aby byl 
hlásal monismus, aby byl i dění vykládal vlastnostmi 
hmoty; naopak, on účinky hmoty vykládal jakousi silou 
duševní. Tak prý i magnetická přitažlivost je způsobena 
duší magnetu.

Dále než Thales pokročil v myšlení o světě jeho 
mladší vrstevník ANAXIMANDROS. I on měl obsáhlé 
znalosti věd exaktních. Byl první Rek, jenž pořídil mapu 
světa i zobrazení soustavy světů, zavedl užívání sluneč* 
nich hodin a j. Své učení uložil ve spisech, z nichž se 
především připomíná kniha „O přírodě“. Anaximandro*· 
též uznával nutnost jedné prahmoty, ale nesouhlasil s Tha*
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letem, že by to mohlo býti něco smysly postižitelného 
Soudil, že prahmota je něčím absolutním (apeiron, aoris* 
ton), co samo nemá ani počátku ani konce, ale v čem je 
ztajena možnost vzniku všech věcí. Ty se vytvořily ja* 
kýmsi vyměšováním (ekkrisis). Nejprv se vyloučilo teplo 
a studeno. Teplo obepínalo studeno jako kůra obepíná 
strom, a tvořilo s ním dvě soustředné koule prudce se 
otáčející. Pak se vyloučilo vlhko, které zaujalo střed 
těchto koulí. Působením ohně se vlhko vypařovalo tvoříc 
vzduch. Ohnivý obal se roztrhl v prstence, které se oba* 
lily vzduchem. Rotují však stále, a poněvadž tu a tam 
jsou v nich otvory jako v píšťale, vnitřní oheň prosvítá: 
to jsou hvězdy. Stálým vypařováním se zmenšilo množ* 
ství vody a ukázala se země; voda se udržela jen na nej* 
nižších částech povrchu zemského. I původní tvorstvo žilo 
jenom ve vodě, a když vody opadly, přizpůsobili se tvo* 
rove životu na zemi a zdokonalovali se. — Člověk se 
vyskytl na zemi poměrně velmi pozdě a pochází z jiných 
tvorů. Poněvadž ze všech tvorů je člověk nejdéle nescho* 
pen samostatného chránění existence, tedy první člověk žil 
podoben zvířatům a zahalen v jakousi rybí kůži, která ho 
chránila tak dlouho, až vyspěl a tuto kůži svlékl. Tak 
jako svět vznikl, podobně i zahyne, jenže ovšem postup 
bude opačný: vše se bude postupně směšovati, až zase 
nebude nic než jen ona věčná pralátka, z níž však potom 
stejně jako dříve vznikne nový svět. Toto střídání bude 
věčné, poněvadž i pralátka a její pohyb jsou věčné. Vznik 
je však proviněním, které musí býti smyto zánikem. —

Jest tedy u Anaximandra zřetelné rozlišení hmoty 
smysly vnímatelné a pomíjející od prahmoty, která ovšem
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pro svou věcnost musí býti jiných vlastností. Postup 
ekkrise, vyměšování prahmoty, je patrným ohlasem po* 
zorování přírodních, Anaximandrem promítnutých do 
dění všehomírného. V učení Anaximandrově se zcela 
patrně rýsují zárodky dvou velkých myšlenek, jež v no« 
vém věku vzbudily tolik pozornosti: theorie vývojové 
(Darwin) a nauky o odpadávání prstenců z rotující 
hmoty (Laplace* Kant). Ale nej dojímavější stránkou 
učení starého Mileťana jest jeho názor o tom, že vznik 
je proviněním, které musí býti odpykáno. Provinění spo* 
čivá v tom, že individuální bytí se odliší od prabytí. Jen 
v onom prabytí je klid, a proto se všechno musí zase 
v onen klid obrátiti.

Důslednost a smělost, s jakou Anaximandros vybu* 
doval své učení, jsou hodny obdivu, a ještě i dnes se 
zájmem zcela časovým sledujeme i obsahovou stránku to* 
boto učení. Zasluhuje nejvyšší pozornosti, že zrovna na 
prahu řecké filosofie, v době ještě tak zvyklé na nábo* 
ženskou kosmogonii a na vyvinutý polytheismus, dovedl 
Anaximandros zacházeti s pojmy věčnosti, vznikání a za* 
nikání, aniž přitom upadl v okruh starých zvyklých 
představ.

Dovršitelem díla školy iónských filosofů je třetí Mi* 
leťan ANAXIMENES, mladší vrstevník Anaximandrův. 
Byloxli učení Anaximandrovo vůči Thaletovi velice samo* 
statné a souvislé s ním vlastně jen zásadním stanoviskem 
o existenci prahmoty, bylo učení Anaximenovo docela 
jasným pokusem o sloučení toho, co hlásali oba jeho 
předchůdci. Anaximenes schvaloval Anaximandrovu zá* 
sadu, že prahmota musí býti věčná, nevyčerpatelná, a že
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v m musí býti schopnost stálého pohybu; ale neodvážil 
se sáhnouti k metafysickému pojmu apeira, nýbrž vrátil 
se k Thaletovi hledáním prahmoty v něčem smysly vní* 
matelném, Zdálo se mu, že se k tomu nejlépe hodí 
vzduch. Věčný pohyb vzduchu vedl podle jeho učení 
jednak k zjemňování (manosis, araiosis) v oheň — to 
byla cesta k teplu, jednak k zhušťování (pyknosis) ve 
vodu, zemi, kamení — to zas byla cesta k studenti. Obě 
cesty jsou věčné. Svět vznikl tak, že zhuštěním utvořil 
vzduch zemi, již nese v nekonečném prostoru jako pio* 
chou desku. Hvězdy jsou částky ohně, nejvyšší to obměny 
pralátky, a jsou stlačeny vzduchem na míru nám patrnou. 
Vzduch je však též duší, a to nejen duší jednotlivco* 
vou, nýbrž i duší světa. Mikrokosmos člověka je sestaven 
zcela tak, jako makrokosmos všehomíra.

Anaximenes jest důsledný materialistický monista, a 
i po této stránce bližší Anaximandrovi, než Thaletovi. 
Trvalou zásluhou Anaximenovou zůstává přesné formulo* 
vání vztahu jednotlivcova k všemumíru, — Bylo by velmi 
nespravedlivo označovati učení Anaximenovo za naivní a 
zpátečnické vůči učení Anaximandrovu, jak se často děje. 
Naopak vidíme, že Anaximenes podchytil nauku svého 
staršího vrstevníka v jejím slabém bodě, to jest tam, kde 
za základ reálnosti brala libovolně smyšlenou nadpo* 
myslnost.

Miletská škola filosofická položila základy k učení 
o hmotě a jejích proměnách. Nerozvíjela se sama dále a 
její epigoni byli zjevy úplně nevýznamnými, avšak z je* 
jího učení velmi mnoho se později objevuje jako fysický 
podklad světového názoru u filosofických soustav, jejichž
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hlavní pozornost byla obrácena k jiným stránkám myšlení. 
Bylo to zejména učení o ohni, teplu, suchu, studenu a 
vlhku, které se později v rozmanitých obměnách vracelo.

Sotva však umíral poslední z velkých miletských fi* 
losofů, svítila už na nebi řeckého myšlení nová hvězda, 
a to PYTHAGORAS ze Samu, narozený kolem r. 570 
před Kr. a usídlený v jižní Itálii v Kroíonu. Nutno při* 
znati, že proslulost Pythagorova ve starověku i v novo* 
věku je naprosto neúměrná vědomostem, které máme 
o jeho osobě a o jeho učení. On sám nic nepsal, a zásada 
společné práce, na které byla vybudována jeho škola, ne* 
ponechává ovšem možnosti rozlišiti u spisů jeho žáků a 
jeho následovníků, co je vlastním učením mistrovým a co 
je dílem jiných. Způsob, jímž byla vybudována Pythago# 
rova škola, a mimořádné postavení, jaké tam zaujímal sám 
její mistr, vedly velice brzy k tomu, že osobnost Pytha* 
gorova byla obestřena bájemi, v nichž dokonce až zmizela 
jeho historičnost. Právem tudíž se nyní v dějinách filosofie 
mluví o pythagorovcích a jejich učení, a nikoliv o Pytha# 
gorovi. Nepochybuje se sice nijak, že skutečně žil, ale 
naznačuje se, že známe jen souhrn učení jeho školy; ale 
ani tady nejsou naše vědomosti ve všem jasné, poněvadž 
mnoho zpráv je zachováno až z dob hodně pozdějších, 
kdy počínajíc prvním stoletím před Kr., obnovovala se 
škola pythagorská (pod jménem novopythagorské), ovšem 
s přimíšením rozmanitých cizích živlů. Zprávy — často 
i nepřesné — které máme o této škole novopythagorské a 
o jejím učení, nedovolují namnoze určití, pokud jde o tra* 
dičně zachované učení staré a pokud o nové výtvory.

Pythagorova škola v Krotonu nebyla jen obyčejnou
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školou, to jest sdružením posluchačů a žáků kolem mistra’ 
nýbrž pronikavě a hluboce organisovanou společností, 
byla v pravém slova smyslu řádem. Účelem jeho bylo 
uvésti příslušníky do nového života. Značná výlučnost a 
vysoká morálnost řádu pythagorského bývá často — a ni* 
koliv neprávem — srovnávána s novodobým svobodným 
zednářstvím. Rád pythagorský nebyl přístupen jen mu* 
žům, i ženy byly členy, ale ovšem musily se podrobití 
stejně přísným podmínkám přijetí a noviciátu. Znáni je 
předpis dlouhého mlčení, jenž byl podmínkou, aby kdo 
mohl býti přijat. Novicové se musili zavazovati přísahou, 
že zachovají svěřená tajemství obřadů i poznání a že bu* 
dou plně poslušní předpisů školy, týkajících se úpravy 
duševního i tělesného žití a zvyklostí. Byli povinni otužo* 
vati se tělesně, vystříhati se užívání určitých látek k výživě 
i jiné životní potřebě, sdíleti se s druhy o všechen majetek, 
etiti bezpodmínečně autoritu mistrovu, zjevně a ve všem 
vyznávati hlavní zásady učení. Členové řádu se dělili na 
novice (exoterikové) a na zasvěcence (esoterikové). Casem 
se řád pythagorský velmi rozšířil a nabyl i postavení poli* 
tické strany, vlivné proto, že soustřeďovala lidi vynikají* 
cích mravních kvalit, poskytující si navzájem účinnou po* 
moc ve všech okolnostech. V druhé polovině V. stol. před 
Kr. byla sdružení pythagorská svými politickými odpůrci 
rozehnána, a tradice školy se udržovaly až do obnovení 
jen ojedinělými věrnými stoupenci. Ze škol pythagorských 
vyšlo mnoho významných a horlivých pěstitelů věd.

Celkem lze říci o původním učení pythagorovském 
asi toto : základem a podstatou všeho je číslo. Jeho bytí 
je patrno všude, podle čísla je všecko uspořádáno. Jako
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jsou čísla dvojí podstaty, sudá a lichá, tak je také dvojí 
podstata všeho bytí. Pythagorovci ji vyjádřili deseti zása# 
dami, obsahujícími spojení protiv, na nichž se vše zakládá. 
První z nich je omezující a neomezené, pak přijde sudé a 
liché, jedno a mnohé, pravé a levé, mužské a ženské, klidné 
a pohyblivé, rovné a křivé, světlo a tma, dobré a zlé, čtve# 
tec a obdélník.

Tyto jednotlivé protivy současně existující jsou spo# 
jovány a vyrovnávány harmonií. Harmonie je tudíž 
stejně důležitá součástka podstaty bytí jako číslo. Stejně 
jako ono, i harmonie je všude, a jí jest všecko utvářeno 
v zákonitý kosmos. Nemáme však dosti bezpečných vědo# 
mosti o tom, jak pythagorská škola aplikovala svou sou# 
stavu čísel a harmonie na skutečnost a na zjevy smysly po# 
stižitelné. Zdá se dokonce, že situ počínali i dosti libovolně.

Každé číslo mělo pak i svůj symbolický význam. Byl 
též učiněn u pythagorovců pokus uspořádat! všecky věci 
do kategorií podle čísel a vykládati jejich vlastnosti sou# 
vislosti s určitými čísly. Sem patří též zjištění věci, jež 
trvale zůstává zásluhou pythagorovců, že totiž výška a 
souzvuk tónů závisí na vztazích číselně vyjádřitelných, 
čísla měla však u pythagorovců význam několikerý. Tak 
jednička krom toho, že byla nejdokonalejším číslem, v geo# 
metrii pak bodem, byla též pokládána za rovnu věčnému 
ohni, kolem něhož krouží hvězdné sféry. Věčný oheň jest 
uprostřed, nejblíže kolem něho krouží země a právě na* 
proti ní ve stejné vzdálenosti a v stejné rovině protizemě. 
Pak přijdou měsíc, slunce a pět planet v různých vzdále# 
nostech. Podivná protizemě, které nikdy nevidíme, poně# 
vadž se stále pohybuje na opačné straně věčného ohně
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stejnou rychlostí jako naše země, byla sem zařazena jen. 
z toho důvodu, aby i kosmos svým uspořádáním odpo* 
vídal soustavě dekadické. Pythagorovské učení o kulatosti 
země a o tom, že země není středem všehomíra, patří k nej.« 
geniálnějším myšlenkám, které z této školy vzešly. Nepře* 
vládl ovšem tento názor v starověkém myšlení o kosmu, 
ale nezanikl nadobro. Po mnohých věcech Mikuláš Koper* 
nik vědomě se hlásil jako pokračovatel pythagorovské astro* 
fysiky.

Pohyb sfér kolem věčného ohně, učili pythagorovci. 
je věčný a děje se nikoliv neproměnně, nýbrž rytmicky 
v jakémsi cyklu určeném trváním velkého světového roku. 
Po jeho uplynutí octne se všecko zase na starém místě. 
Svým pohybem vyluzují sféry zvuk (harmonie sfér), kte* 
rého však nevnímáme pro jeho stálé trvání.

Lidská duše je nesmrtelná, ale pro jakousi dřívější 
vinu musí podstoupí ti očistu tím, že se postupně převtě* 
luje do různých těl (palingenesia). Tato těla jsou duší 
hrobem či vězením. Teprve až duše projde celým očist* 
ným procesem, dojde svého dokonalého beztělého stavu.

Nikde jinde se nejevila všestrannost myšlenkové práce 
větší měrou než u pythagorovců. Pěstovali rozličné vě* 
decke nauky v zásadách svého učení, a vyžadovalo by ob* 
šírného výkladu, aby činnost této školy byla náležitě ob* 
jasněna. 2e nám stále zůstává mnoho nejasného i ze sa* 
mých základů pythagorského učení, není nic divného. Po* 
vinné mlčení se vztahovalo i na mnohé stránky jejich 
práce vědecké, jejich sklon k mystičnosti pak často za* 
haloval do podoby leckdy značně nesrozumitelné i výklady 
podávané veřejnosti.
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Vedle školy pythagorské se začala skoro současně vy* 
víjcti v jižní Itálii jiná škola filosofická, ale ta byla rázu 
zcela odlišného. Založil ji XENOFANES, rodák z Kolo* 
ťonu v Malé Asii, jenž prošed jako básník a rapsod ce* 
ïou Helladou, usadil se nakonec v jihoitalském městě Elei. 
Tam rozvinul své učení, tam také působili jeho následov* 
«mici, a proto se mluví o škole elejské čili o Eleatech.

Xenofanes začal sžíravou kritikou a pochybováním 
o náboženských představách obecně rozšířených. Bojoval 
proti názorům o anthropomorfních bozích, proti tomu, 
aby si je člověk nejen představoval ve své podobě, ale 
dokonce jim i přičítal své špatné vlastnosti. Toto tvoření 
bohů k podobě lidské ironisoval Xenofanes výrokem, že 
kdyby prý uměla zvířata vyjadřovati své představy malbou, 
jistě by zobrazila bohy ve své podobě a se svými vlast* 
nostmi a pokládala by je za nejdokonalejší. Ale nejen 
nad konkrétními náboženskými představami se Xenofanes 
pozastavoval, nýbrž šel ještě hlouběji. Bohové — pravil — 
mají býti něčím dokonalým a nejlepším, ale pak jich ne* 
může býti mnoho, poněvadž mnohost je rozhodně na újmu 
dokonalosti. Nejlepší může býti jenom jedno a jednotné, 
a to jest pravé božstvo, absolutní božstvo, kterým jest pro* 
niknuta celá příroda. Vyslovil tedy Xenofanes zřetelně 
zásadu pantheismu. Co pak se týče vzniku země a jejího 
bytí, neusiloval Xenofanes o vytvoření zvláštního nového 
názoru. Uznával záhubu a nové vznikání světa. Vznik 
země a hmoty vůbec si představoval asi po způsobu Ana* 
ximandrovu, ale nenásledoval ho — pokud víme — v učení 
o vině a nutném smíru záhubou.

Vlastním budovatelem školy elejské byl však teprve
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pokračovatel Xenofanův PARMENIDES. Narozen kolem 
r. 540 před Kr., žák Pythagorův, následoval ve svých na* 
ukách miletského Anaximandra a elejského Xenofana. 
Xenofanovo jedno, které jest nejvyšším principem a pod* 
statou, prohlásil Parmenides za jedinou skutečnou pravdu, 
kdežto všecko ostatní je jen zdání. Toto jedno jest 
absolutní existencí bez začátku a bez konce, věčné, ne* 
dělitelné a neměnné. Jeho opak neexistuje. Postavil se 
tudíž Parmenides rozhodně proti pyíhagorskému názoru 
o koexistenci protiv. Dále učil Parmenides, že lze poznati 
jedině to, co je, a nikdy to, čeho není; jak patrno, na«* 
stává tu sbližování pojmů bytí a poznání. Myšlení je 
možné jenom o věcech jsoucích, a ty poznává rozum, 1 o« 
g os. Smysly na toto pravé poznání nestačí, poněvadž 
ony nás uvádějí v omyl, představujíce nám bytí jako 
mnohost a změnu. Smyslovému vnímání není tudíž možno 
věřiti, poněvadž nás odvádí od pravého rozumového po* 
znání, jehož předmětem jest věčné a nezměnitelné Jedno.

K této klamavosti lidských smyslů měl Parmenides 
zření, když sestavoval svůj obraz světa. Věčný existující 
princip se jeví člověku jako něco světlého a ohnivého, 
vedle něhož neexistující se jeví jako temnota. Kolem země* 
koule se vznášejí sféry a celek je obepjat oblohou.

*
Smělé myšlenky elejské školy, zejména ostré odli* 

seni schopnosti rozumové od vnímání smyslového, potře* 
bovaly ovšem pro svou neobvyklost náležitého zdůvod* 
nění. Toho úkolu se podjal žák Parmenidův ZENON, 
narozený v Elei asi r. 490 před Kr. Zenon učinil svým. 
životním úkolem dokázati pravdivost učení svého mistra
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Parmenida, zejména přesvědčiti, že nemůže existovali nic 
jiného než ono absolutní Jedno věčné a nezměnitelné. Aby 
to dokázal, sestavil Zenon několik řetězců logických soudů, 
z nichž vyplynul nakonec důkaz nemožnosti pohybu nebo 
mnohosti. Na příklad: mnohost nemůže exisiovati, pro» 
tože by musila býti bud nekonečně malá, anebo neko» 
nečně veliká. Mnohost se totiž skládá z částí. Jsoudi ty 
části nedělitelné, tedy musí býti naprosto bez rozměrů; 
kdyby měly sebe menší rozměr, byly by dělitelné. Jsoudi 
však nedělitelný a tudíž bez rozměrů, tedy jejich souhrn 
také nemůže miti rozměry a musí býti nekonečně malý. 
Jsoudi však části, ze kterých se skládá mnohost, dělitelný, 
nezbytně mají jisté rozměry. Mezera, která je dělí, má také 
svůj rozměr, a mezi ní a věcí musí zase býti mezera na» 
vzájem je dělící, mezi těmito oběma mezerami pak zase 
další a tak dále, až do nekonečna. Souhrn nekonečného 
počtu částic, majících rozměry, vede pak k důsledku, že 
mnohost musí býti nekonečně veliká.

Podobně dokazoval Zenon nemožnost pohybu: 
Mámedi vykonati pohyb, to jest uraziti určitou dráhu.

musíme jí vykonati nejprve polovinu; aby se však vy» 
konala tato polovina, bylo by nejprve uraziti polovinu 
z ní, tedy čtvrtinu celé dráhy, ale ještě před tím polovinu 
této čtvrtiny a tak do nekonečna. Musilo by se tudíž pro» 
jiti nekonečným množstvím prostorů v konečném čase, aby 
byl pohyb vykonán, a to není možno.

Nebo: let šípu je zdánlivý, poněvadž šíp vlastně stojí. 
Nic totiž nemůže býti současně na dvou místech, tedy ani 
letící šíp. Jedi však tento šíp v každém určitém okamžiku 
jen na jednom místě, tedy stojí.
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Překvapující důsledky, k nimž Zenon docházel na zá# 
klade svých logických soudů, stály ovšem v příkrém roz# 
póru s tím, co se na základě smyslového pozorování stalo 
lidskou zkušeností. Poněvadž však bylo nemožno popírati 
logičnost Zenonova usuzování (ještě i Herbart pokládal 
jeho sylogismy za nevyvratitelné), plynula odtud pro 
stoupence školy elejské nezbytnost popírati až do krajností 
cenu smyslových pozorování. Už Aristoteles však poukázal 
na to, kde je slabá stránka těchto dedukcí. Dnes lze to 
vyjádřiti asi tak, že Zenon nečiní rozdílu mezi veličinami 
matematickými a fysickými a že připouští nekonečné dě* 
lení času a prostoru bez ohledu na nemožnost.

Učení elejské školy bylo pak dále hlásáno ještě samo 
ským rodákem MELISSEM, jenž se zejména snažil utvrditi 
ontologii své školy. Od něho pochází věta dodnes často 
citovaná: „z ničeho nemůže povstati něco“. Znova 
také důrazně hlásal zásadu, že věčné musí býti neproměnné, 
sic by jinak v čase zahynulo.

Elejským filosofům patří zásluha dvojí: jednak ze 
obrátili pozornost na otázku bytí, jednak že položili zá# 
klady k nauce o logickém usuzování.

Spolehlivost smyslového vnímám byla předmětem, 
který v této době nezajímal jen Eleaty, nýbrž i současí 
nika Parmenidova, efeského rodáka HERAKLEITA. Hera# 
kleitos, jehož život padá asi do let 540—480 před Kr., po# 
cházel ze vznešené rodiny a sám byl výlučně aristokratic# 
kého smýšlení. Liboval si v krátkém, úsečném způsobu 
vyjadřování, což mu vyneslo přezdívku „temný“. V na# 
zírání o spolehlivosti smyslů shodoval se Herakleitos 
s Eleaty, ale nezacházel tak daleko v jeho odmítání jako
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oni. Taktéž obracel pozornost ke zkoumání o bytí jako 
podstatě světa, ale tu došel k úplně jiným závěrům než 
Eleaté. Uznávalidi oni pantheistické Jedno věčné a ne* 
měnné, bez mnohosti a bez pohybu, který jim byl jen 
zdáním smyslů, byl Herakleitovi vesmír sice také uzavře* 
nou jednotou, ale nikoliv neměnnou, nýbrž právě naopak 
neustále se měnící a přetvářející. „Vše se pohybuje 
a nic netrvá.“ Nic nezůstává stejným, byť se i stej* 
ným zdálo. Vše má v sobě svůj pravý opak a je s ním 
spjato (to jest patrný ohlas názorů pythagorských). Tyto 
navzájem spjaté protivy se neustále spolu sváří a bojují, 
a z boje vzniká bytí : „b o j j e s t o t c e m v š e h o“. Podle 
těchto názorů o věčné proměně vybudoval Herakleitos 
i své učení o vzniku světa: prapodstatou všeho je věčný 
oheň (zas stopa pythagorského názoru), nestálý a prchavý, 
a dění jest jenom jeho proměnou v jiné věci. „Cestou 
dolů“ vzniká z ohně vzduch, ze vzduchu voda, z vody 
země, „c e s t o u v z h ů r u“ pak zase naopak ze země vzniká 
voda, z vody vzduch a ze vzduchu oheň. Těmito dvěma 
cestami stále všecko probíhá. Lidská duše jest součástí 
onoho věčného ohně, čím je sušší a čistší, tím je dokoná* 
lejší. Ale ovšem i ona je podrobena neustálé změně. Člo* 
věk dojde poměrného uspokojení jen oddanou vírou ve 
spravedlnost světového řádu. Lidské zákony mají býti 
napodobením zákonů věčných, a člověk má za ně oddaně 
bojovati.

Filosofie Herakleitova vycházejíc z pythagoreismu 
i z Eleatů a zachovávajíc i stopy miletského učení Anaxi* 
měnová (člověk je obrazem všehomíra), není jen pouhým 
epigonstvím nebo eklekticismem, nýbrž smělým pokusem
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(s velkou synthesu dosavadního myšleni a prudkým odpo* 
wm proti přehnané metafysičnosti pythagorovců na jedné 
straně a na druhé straně proti těžko uznatelnému popírání 
mnohostí a pohybu u Eleatů.

«
Společným znakem dosavadních soustav filosofických 

byl jednak jejich monismus, to jest uznávání jednoho 
principu jako základu všehomíra, jednak evolucionis# 
mus hmoty, to jest učení, že rozmanitá její skupenství 
jsou způsobena vývojem pralátky. (Eleaté — jak uve# 
deno — pokud se zajímali o „fysiku“, přidržovali se cel# 
feem Anaximandra.)

Nové směry myšlení nastoupil EMPEDOKLES, ro# 
dem ze sicilského Agrigenta (490—430), vášnivý lidový 
politik. Podstatou Empedoklova filosofického názoru je 
učení o prvcích (rizomata), jimiž byly: oheň, 
vzduch, voda, země. Jak patrno, jsou to pojmy 
dobře známé už od dob miletské filosofie, jenže Empe# 
dokles je nepovažuje za jednotlivé stupně vývoje pra# 
látky, nýbrž pokládá je všecky za stejně staré a původní. 
Vytvořil tak první soustavu pluralistickou. Z těchto čtyř 
prvků vzniká všechno ostatní tím, že se z nich vylučují 
malé částice, které setkávajíce se s jinými vnikají do nich 
a tvoří nové samostatné celky. Jako věci Vznikají slučo# 
váním, tak zase zanikají rozlučováním. Ale k těmto po# 
chodům nedochází samočinně, nýbrž působením dvou 
energií mimo ně existujících, z nichž jedna je příčinou 
slučování a druhá rozlučování: jsou to láska a svár 
(filotes a neikos). Nejdokonalejším stavem je úplné vzá# 
jemné splynutí, při němž vůbec není sváru; jeho opakem
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je úplný rozklad. Svět vznikl z prvků tím, že láska vyvo* 
lala vír, který uvedl do pohybu prvky klidně seskupené. 
Tvorstvo pozemské vznikalo, jak už Anaximandros učil, 
nenáhlým vývojem, i člověk pochází jenom z těch prvků, 
které utvořily vše kolem něho. Smyslové vnímání člověk 
kovo závisí na přitažlivosti stejných částic, které jsou 
v člověku a mimo něho.

Tím, že Empedokles uznal vedle hmotných prvků 
i bytí neodvislého od nich principu energie, učinil další 
velevýznamný krok na dráze vědeckého myšlení. Vyslovil 
tím zcela přesně zásadu dualismu, opustiv monistické 
nazírání svých předchůdců. Oni (Anaximandros, pytha» 
gorovci, Herakleitos) také sice hlásali jakousi činorodou 
energii, ale ta byla jen vlastností hmoty, kdežto u Empe« 
dokla existuje mimo hmotu.

Páté století před Kr., zejména jeho druhá polovice, 
stojí ve znamení dvou velkých proudů myšlení. Jeden 
z nich je jakýmsi pokračováním vývoje vedoucího od 
staré školy milétské přes Empedokla, a zakládá se hlavně 
na jeho nauce o pluralismu prahmoty; sem patří a to» 
misté a Anaxagoras. Druhý proud se opírá o elej* 
ské odmítání spolehlivosti smyslových vjemů a o Zeno« 
novu dialektiku, přenášeje však tyto methody na praktický 
život a na zásady o jeho uspořádání: hnutí sofisti cké. 
Atomisté a Anaxagoras se shodovali v jedné zásadní věci, 
totiž v uznávání mnohosti pralátky. Rozcházeli se však 
v tom, že podle atomistů neexistovalo nic jiného, než 
hmota, kdežto Anaxagoras hlásal jsoucnost ducha a 
hmoty.

Za zakladatele školy atomistů byl považován LEU*
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KIPPOS, o jehož životě nevíme celkem nic, a rovněž tak 
málo o jeho učení; dokonce až i bylo pochybováno 
o tom, že vůbec kdy žil. Ale pro tyto krajní pochyby 
není dosti důvodů. Důsledné vybudování atomistické 
theorie však je zásluhou teprve jeho pokračovatele, ab* 
derského občana a Sokratova vrstevníka DEMOKRITA. 
Demokritos vynikal učeností v mnohých oborech lid* 
ského vědění a vykonal rozsáhlé cesty po Orientě, je* 
jichž historičnost je dobře zaručena na rozdíl od cest, 
podniknutých prý staršími filosofy. Demokritovi však 
patří nejen zásluha o soustavné vybudování atomistické 
theorie, nýbrž také o první pokus soustavy vědecké ethiky.

Na rozdíl od elejských filosofů uznával Demokritos 
existenci nejsoucna stejně jako existenci jsoucna. Jsoucno 
mu však nebylo jedním a neměnným, nýbrž dělilo se mu 
na mnoho malých částic (a to ma). Atoma jsou neděli* 
íelná, věčná a kvantitativně stejná, schopna však změny 
místa a vzájemné polohy. Jsou také mezi nimi rozdíly 
kvantitativní a ty způsobují pohyb atomů, jejich spo jo* 
vání a rozlučování, v čemž spočívá vznik a zánik a změna 
věcí. Vlastnosti věcí zakládají se na tom, z jakých atom 
jsou složeny. Jsou však vlastnosti dvojí: jedny spočívají 
na věcech samých, na př. hustota, tvrdost, kdežto jiné 
vlastnosti jim přikládáme podle svého smyslového vní* 
mání, na př. vůni, barvu a j. Tím byl stanoven důležitý 
rozdíl mezi tím, co jest od přirozenosti (f y s i s) a co 
se jenom přidává, uznává na základě zdání (thesis). 
Atoma se pohybují svou tíží v prázdném prostoru, na* 
rážejí na sebe, tím vzniká vířivý pohyb a tvoří se velké 
i malé světy. Člověk vznikl vývojem z nižších organismů,
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má duši, ale tato duše je také hmotná, ovšem z nej*» 
jemnějších atomů, tak jako oheň. Po smrti se duše æ» 
ptýlí. I smyslové vnímání děje se zcela hmotně dotykem 
atomů, na př. k vidění dochází tím způsobem, že z před» 
mětů se uvolňují jejich obrazce (složené taktéž z atomů)-, 
ty vnikají do oka a spojením se stejnými atomy v ©r» 
gánu vidění vzniká obraz předmětu. Vnímání smyslové 
je málo dokonalé a nepostačuje k úplnému a správnému 
poznávání. To jest vyhrazeno činnosti rozumové, která 
jediná jest schopna poznati to, co skutečně jest: atoma 
sama o sobě a prostor mezi nimi. Tyto dvě věci jsou pro 
vnímání smyslové skryty. Myšlení se děje pochodem, jenž 
se má ke smyslovému vnímání tak, jako jemná atoma 
duše k hrubým atomům, z nichž jsou smyslové orgány

Zajímavá je ethika Demokritova: štěstí spočívá na 
dobré mysli (euthymie). Tohoto stavu dochází člověk 
vyrovnaným životem (xymmetrie), jenž jest následkem 
mírnění požitků (metriotes). Zasluhuje povšimnutí, že tu 
není noetického základu ethiky, jaký nacházíme u Demo 
kritova současníka Sokrata.

Vyvrcholením přírodní filosofie na základě dualis- 
tickém je dílo ANAXAGORY z Klazomen, usazeného 
v Athénách. Přivedlo ho tam skvělé kulturní prostředí, 
vybudované zásluhou Periklovou, k jehož důvěrným přá* 
tělům Anaxagoras patřil. Narozen kolem r. 500, byl Ana» 
xagoras starším vrstevníkem Demokritovým. Ač nevy* 
stupoval veřejně, obrátila se proti němu nenávist lidu 
právě pro jeho přátelství s Periklem. Aby se vyhnul ©ά» 
souzení, odešel z Athén.

Anaxagoras byl také hlasatelem mnohosti pralátky
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ale nevěřil, jako atomisté věřili, že by kvantitativní změny 
mohly způsobiti kvalitativní rozdíly. Učil tudíž, že kvalita* 
tivní rozrůzněnost musí býti obsažena už v oněch základ* 
nich částicích hmoty. Tyto částice nazýval spermata 
či chremata a pokládal je za neproměnné, nekonečně 
malé, ale kvalitativně naprosto rozdílné. Co je, vzniklo 
z nich, avšak nikoliv jenom mechanickým pohybem, jak 
učili atomisté, nýbrž zasažením nehmotného principu mimo 
ně stojícího (nus). Tento duch je nekonečně prostý, 
s ničím nesmíšený a nejjemnější ze všeho. Přes to, ze 
Anaxagoras užívá sám slov „nejjemnější a nej* 
čistší ze všeho“, nesmíme se domnívati, že by si ho 
byl představoval jako derivát hmoty po příklade ato* 
mistů. Už Aristoteles upozornil, že Anaxagorův nus je 
něco zcela nehmotného. Tento duch způsobil pohyb sper* 
mat, jež se dala do víření. Teplé, suché, světlé a jemné se 
dostalo na vnější stranu, chladné, vlhké, tmavé a husté 
dovnitř. Tak se vytvořila země, z kamenů odlétlých od* 
středivou silou a rozžhavených letem vznikly hvězdy; mě* 
síční světlo však pochází od slunce.

Vývoj tvorstva líčil Anaxagoras asi tak, jako atomi* 
kove, ovšem až na nauku o duši. Ta podle Anaxagory 
byla skutečným duchem.

Smyslové vnímání se děje podle Anaxagory spojová* 
ním nestejných částic; je tu tedy pravý opak nazírání 
atomistů. Jak si představoval Anaxagoras duševní činnost, 
o tom nemáme zpráv. Víme však, že jakousi duši uznával 
i u jiných bytostí, nikoliv jen u lidí, ale ovšem v míře 
menší a rozličné. Převaha člověka nad jinými bytostmi je
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způsobena jednak větší a lepší mírou ducha, která je člo# 
věku dána, jednak jeho schopností užívati rukou.

Materialismus atomistů a Spiritualismus Anaxagorův 
byly dva z hlavních směrů, ve které se rozštěpilo myšlení 
doby předsokratovské. Další vývoj pokračoval oběma ces# 
tami: Platon, Aristoteles šli za Anaxagorou, Epikur a 
stolkové za atomišty. Ale současně se šířilo v Helladě 
ještě jiné hnutí, o němž dějiny filosofie musí hovořiti, 
poněvadž vyšlo z filosofie a připravilo půdu vystoupení 
Sokratovu. Bylo to hnutí sofistické. Podmínkou vzni# 
ku tohoto hnutí byl rozvoj demokratických řádů, zvýšená 
účast občanstva na správě věcí veřejných a vznikající od# 
tud potřeba rozsáhlejšího (co do předmětů i osob) obec# 
ného vzdělání. Poptávka vyvolala nabídku: začali se ob# 
jev ovati mužové, kteří byli ochotni za plat poskytnou ti 
žádaného vědění. Je přirozeno, že ani s jedné, ani s druhé 
strany se nehledělo na hloubku věděni, ani na jeho sou# 
stavnost. Zato se dbalo vydatně praktické upotřebí telnosti 
koupených vědomostí. Tak bylo i s jejich filosofickou 
stránkou: od všehomíra byla převedena na tento svět a 
učiněna služkou zájmů vezdejších. Nebylo k tomu ovšem 
potřebí filosofie celé, nýbrž jen některých jejích částí, 
jako byla noetika a dialektika. V oboru poznání navázalo 
se na elejskoherakleitovské pochybování o smyslech, a do# 
spělo se přes nauku o subjektivnosti poznání až k noetíc# 
kému nihilismu.

Při praktickém rázu učení sofistů není divu, že ze 
zásad jimi hlásaných byly odvozovány také důsledky pro 
život a jednání jednotlivcovo. To bylo velice choulostivé, 
protože nebylo nic snazšího, než úmyslně anebo i ne#

24



úmyslné špatným chápáním subjektivismu a nihilismu do# 
statí se na úplné scestí. Skutečnost ukázala, že k tomu 
opravdu došlo.

Společnou příznačnou vlastností sofistů, to jest uči# 
telú moudrosti, byl jejich kosmopolitismus. Žádný z. nich 
se neusadil trvale, nýbrž hojně cestovali a zdržovali se 
jen dočasně tam, kde se jim naskytla příležitost k výdělku. 
Záleželo jim na tom, aby své žáky naučili nejenom mít 
určité vědomosti, nýbrž také jich užívati a uplatňovali je. 
Výborným prostředkem k tomu byla rétorika, to jest 
umění řečnické. Není náhodou, že mezi nejvýznačnější 
sofisty' patří GORGIAS ze sicilských Leontin, jeden ze 
zakladatelů umělého řečnictví. Není ani potřebí zvláště 
podotýkati, že se argumentace sofistů neopírala o věcné 
důvody, nýbrž o zdánlivě bezvadný řetěz úsudků, z nichž 
jako konečný závěr vyplyne these, kterou chtěli dokázati. 
Tato dovednost, dokázati cokoliv pěknou řečí, vedla tak 
daleko, že žáci sofistů uměli nakonec dokázati správnost 
i nesprávnost téže věci stejně působivě.

Mezi nejvýznačnějšími hlavami sofistickými se při# 
pomi na jí PROTAGORAS, krajan Demokritův, a uve# 
děný už GORGIAS. Oba vylučovali objektivní poznání 
a rozumovou činnost nezávislou na smyslovém vnímání. 
Protagoras to vyjádřil známou větou, že člověk jest mě# 
řítkem všech věcí a jejich existence, Gorgias pak úplným 
popřením poznání. Poněvadž prý není poznání mimo 
smyslové vjemy a smyslové vjemy žádného objektivního 
poznání neposkytnou, tedy není poznání vůbec, nýbrž 
jen zdání smyslů. Ale ani o toto zdání — pokračuje Gor#
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gias — se člověk nemůže sdělili, poněvadž ono je zcefa. 
subjektivní a tudíž nesdělitelné.

Není divu, že se v praxi ukázaly následky sofistio 
kého relativismu a nihilismu dokonalým zmatkem. Otřo 
sena byla víra v lidské zákony a řády a jejich platnost, 
ale také i přesvědčeni o mravním řádu všeobecně plat* 
ném. Otevřela se cesta nejnevázanější zvůli, zdravý úsudek 
byl pleten sylogismy, proti jejichž závěru se vzpíral rozum 
i zkušenost. Byla to zlá doba myšlenkové krise. Lidstvo 
dospělo toho stupně ve svém duševním a povahovém vý* 
voji, kdy kolektivní cítění ustupuje cítění individuálnímu 
Přestávalo se věřiti v nutnost a závaznost jiných řádů, 
aež jaké si dal člověk sám, ale toto odmítání cizího za* 
sažení do svobodného vývoje aplikováno i na práva jed* 
notlivce vůči jiným jednotlivcům. Na neštěstí se vývoj 
nezastavil u zrovnoprávnění subjektů s objekty, to jest 
v tom bodě, kde se individuu poskytuje tolik práv, kolik 
může miti bez ohrožení práv individua jiného. Postou* 
pilo se tenkrát dále, a sice k úplhému nadřazení subjektu 
nad celkem i nad jinými subjekty; to ovšem musilo vésti 
k naprosté anarchii v myšlení i životě vezdejším.

Hnutí sofistické bylo nejen hnutím filosofickým, áte 
i zjevem sociologickým. Ve filosofii bylo překonáno zjecb 
sáním rovnováhy mezi individuem — společností — kos· 
mem, v životě pak politickými převraty, které názorně 
ukázaly nutnost veřejné autority a jistého podřízení zájmů 
jednotlivcových zájmům celku. Myšlení v období soffo* 
tiky, odpoutavši se od nutného základu, jímž jest zdravý 
sozum, začalo se ztráceti v mlhách nemožnosti. Na správné 
cesty je zase přivolal SOKRATES.
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