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PŘEDMLUVA.

Pomalu, ale jistě vzrůstající zájem o an
tiku, jaký se i u nás ukazuje po přechod
ném odmítání poslední doby, ukládá pě
stitelům vědomostí tohoto oboru vážnou 
povinnost přispěti podle možnosti kru
hům neodborným, aby se seznámily s nej - 
zajímavějšími stránkami antického ži
vota.

Literatura česká je velice chudá na 
knihy, které by vyhovovaly i širší ve
řejnosti, nezanedbávajíce při tom ani ne
zbytného požadavku kritičnosti ani vě
decké spolehlivosti.

Na přání p. nakladatele jsem se v této 
knížce o sofistickém hnutí pokusil na- 
črtnouti charakter doby, ve které vyrost
lo starověké osvícenství. Jsem si dobře 
vědom obtíží takové práce, a jest mne 
tudíž daleka domněnka, že by tato kníž
ka byla dokonalá. Jest pokusem, jemuž 
snad bude omluvou ta okolnost, že ne
má mnoho předchůdců a vzorů ani v ci
zích literaturách. ’·

Hnutí sofistické jest mi typickým pří
kladem hnutí kolektivního, a proto jsem



se snažil zachytiti je zejména po této 
stránce. Snad se bude leckomu zdáti, že 
se v úvodních odstavcích zabíhá příliš 
daleko a o vlastní sofistice že se mluví 
málo určitě. Zdálo se mi však, že bez 
výraznějšího vytčení základů doby, vníž 
sofistika vyrostla, nelze jí správně po- 
rozuměti.

Připojené výňatky z Platona a ze sofis- 
tických dialexí jsou přeloženy volně 
s lehkými stilistickými úpravami, aby se 
čtenář nemusel teprve vmýšleti ve zvlášt
nosti antického vyjadřování.

Věcně jest ovšem dbáno věrnosti pře
kladu.

V. G.



I.

ÚVOD.

Výrazy >sofista, sofisma, sofistikat jsou 
dnes běžné, a to nejenom v mluvě filoso
fické, nýbrž začasté i v obyčejném hovo
ru. Všeobecně však mají tyto výrazy han
livou příchuť významovou, a sice v tom 
směru, že se jimi dává na jevo, že vnější, 
formální obratnost zdolává vnitřní, obsa
hovou pravdivost.

Za sofistu jest pokládán člověk, jenž 
nedbaje obsahové a mravní stránky věcí 
dokazuje její pravdivost či vynucuje její 
provedení řadou důkazů zdánlivě pře
svědčujících, v nichž však úsudkový ře
těz tají logickou chybu. Prostý pozoro
vatel či posluchač tuto chybu sice cítí, 
uvědomuje si, že ho důkaz vnitřně ne
přesvědčuje, ale většinou není s to, aby 
postřehl a vyvrátil chybu v řetěze úsud
ků, které podle jeho zdání formálně dob
ře do sebe zapadají. Nejčastěji bývá zá
měna v tom, že se nehledí k obsahu ně
jakého pojmu, nýbrž bere se místo něho 
jenom jeho označení, pod nímž si různí
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lidé mohou my sii ti různé věci. Svědky 
takových záměn jsme den co den i v oby
čejném životě.

Rozumí se samo sebou, že jak účin
nost sofistiky na jedné straně, tak i bez- 
brannost vůči ní na druhé straně jsou 
naprosto relativní. Záleží tu na myšlen
kové obratnosti obou soupeřů, na vy- 
tříbenosti jejich usuzovací schopnosti a 
na dovednosti a pohotovosti jejich vy
jadřování.

Z toho plyne, že úspěch toho, čemu se 
dnes říká sofistika, závisí na mnohých 
okolnostech, jako prostředí, výmluvnos
ti, schopnosti k odporu a pod. Lépe než 
v hovoru jednotlivců se jí daří při řeči 
ve velkém shromáždění, kde každý jed
notlivý posluchač je jen složkou trpně 
zúčastněné masy, a kde vůbec pravidel
ně nejde o přesné a spolehlivé zjištění 
skutečných hodnot, nýbrž o získání sou
hlasu či podpory pro vlastní stanovisko 
mluvčího.

Ale i tenkrát, když se povznášíme nad 
všednost a běžné zájmy, a hovoříme o vě
cech vyšších, vzdalujíce se co možná so
beckého a úmyslně zkreslovaného zob-
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rázování pojmů, ani tenkrát nás nemíjí 
příležitost mluviti o sofisma těch. I v těch
to případech to znamená, že důkazový 
řetěz je silnější ve formě, než v obsahu, 
anebo aspoň tolik, že obsahová stránka 
důkazů uniká našemu věcnému oce
nění.

Dnešní chápání sofistiky, ač v prak
tickém použití zahrnuje velmi rozmanité 
příklady, přece je v tom naprosto svor
né, že se stanoviska čistě mravního a 
přesně noetického vidí v ní jakousi ú- 
jmu, jakési minus pod obecně přijatou 
a uznávanou úroveň. Taková všeobec
nost nazírání je zajisté dostatečným dů
vodem, aby se nic neměnilo na obecně 
přijatém významu toho slova, ale ovšem 
jen potud, pokud jde o potřebu součas
nou, o dnešní poměry a o dnešní lidi. 
Mnohem opatrnější však musíme býti, 
chceme-li správně rozuměti sofistice a 
tomu, co se tímto výrazem mínilo v mi
nulosti, zejména pak v době, která dala 
vzniknouti po stránce společenské, poli
tické i filosofické hnutí, jemuž dnes ří
káme sofistické. Pojem sofistiky stihl o- 
sud, že potomstvu byl zachován zkres-
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leně, že z celého mnohostranného, dě
jinně i filosoficky důležitého hnutí nalezl 
největší ozvěnu jen jeden jeho rys, a to 
rys zrůdnosti, která se u tohoto hnutí 
objevila vývojem a poměry, jako u tak 
mnohých jiných hnutí, původně dobrých 
a užitečných. Snad u sofistiky vybujely 
tyto zrůdné výhonky rychleji a prudčeji, 
než jinde, ale ani tu není sofistika osa
mocena, řadíc se k epochám myšlenkové 
krise lidstva, jimiž v určitých velkých ča
sových oddílech bývá urychlován a na
pravován dějinný chod.

Nás, lidi vyrostlé v okruhu evropské 
kultury, samozřejmě ze všech sociologic
kých krisí zajímají nejvíce ty, kterými 
je značen vývoj dnešního evropského 
lidstva. Vedlo by příliš daleko, kdyby
chom chtěli sledovati tento vývoj do 
podrobností, ale přihlédneme-li jenom 
k nejhlavnějším rysům, zřetelně pozoru
jeme, že sociálně-hospodářské boj e dneš
ka jsou jen vyzníváním filosoficko-spo- 
lečenského převratu provedeného v Ev
ropě koncem XVIII. století; tento převrat 
pak napravoval stav vytvořený na po
čátku středověku křesťanským feuda
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lismem. Renaissance a reformace byly 
pak částečnými přípravami k povšechné 
nápravě, jejíž důležitou etapou byla vel
ká revoluce francouzská se vším, co 
předcházelo a následovalo.

Bylo by však omylem domnívati se, 
že společenský vývoj evropského lidstva 
není starší ranního středověku, a že ono 
pověstné stěhování národů, uváděné s ta
kovou zálibou jako nej důležitější dějinný 
předěl, znamená opravdu v evropském 
politickém i myšlenkovém dění takové 
dělítko, přes které není potřebí jiti na
zpátek. Právě opak je pravda. Středo
věký i novověký život kotví ve starověku 
mnohem více, než se obecně přiznává. 
Kultura určité doby je velkým celkem, 
navzájem ústrojně spjatým, byť i na po
hled vypadala jako neústrojný konglo
merát. Všecky složký kultury souvisí těs
ně navzájem, a jedna podporuje vzrůst 
a vývoj druhé. Dějiny nás dostatečně po
učují, že není možno pěstovati jen ně
které složky určité kultury a současně 
chtíti potlačiti složky ostatní. Kultura, 
nej vyšší výtvor přírody, má po této strán
ce něco společného se zjevy stojícími na
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nejnižším stupni přírodního organismu, 
které neustále nahrazují úbytek odstra
něných a zničených částí.

Všecky revoluce měly vždy jen ome
zený výsledek, a čím radikálnější změny 
zaváděly najednou, tím rychleji braly za 
své, poněvadž organismus lidského spo
lečenství odmítal příliš rozsáhlé a smělé 
implantace nesourodých prvků. Teprv 
po čase se ukazovaly^dobré následky, a 
nevadila ani reakce, která třeba mezi 
tím nastala. Společenské ústrojí lidstva 
potřebovalo vždy určité doby, aby se při
způsobilo novým popudům a novým 
směrům. Příznačno však je, že čím úpor
něji bylo kdy bráněno vývoji, tím prudčeji 
a pronikavěji se změny provedly. Zají
mavý a klasický případ toho je ve snaze 
církve ovládati úplně nejen společenskou 
organisaci středověkou, ale i myšlení, a 
užiti při tom pro svou potřebu části vy
možeností antické civilisace. Byl to ne
bezpečný pokus, který se ovšem nemohl 
zdařiti, ačkoliv téměř všecky okolnosti 
pracovaly pro jeho úspěch. Církev ovlá
dala lidstvo držíc je na nejchoulostivěj
ším místě. Uštědřovala mu z poznání jen
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tolik, kolik uznala za vhodné, majíc však 
na druhé straně sama neomezený pří
stup ke všem vymoženostem starověké 
civilisace. Přes to však i ty drobty kul
tury, jichž se evropskému lidstvu dostá
valo, zdály se nebezpečnými, a proto cír
kev sáhla k radikálnímu prostředku, 
uzavřevši i sobě většinu zdrojů přímého 
poznání, a učinila pramenem všeho vě
dění jen kanonickou literaturu. Než ani 
tento postup nepomohl, církevní kultura 
přestala býti organickým a životným po
kračováním, plně uspokojujícím lidstvo. 
Čím bylo méně kladných stránek, na 
nichž by věčně zvídavý duch lidský byl 
nasytil svoji dychtivost, tím více vystu
povaly do popředí stíny, a tím více při
bývalo úsilí o nalezení nových cest život
ních. Byl to návrat k antice, který dovolil 
lidstvu vydechnouti. Nikoliv ovšem ná
vrat zpátečnický, by lo to skutečné znovu
zrození, renaissance, rinascimento těch 
stránek života, které byly nejvíce utla
čovány. Nebylo to ještě znovuzrození 
úplné, odpovědělo se protitlakem jen 
tam, kde byl tlak nej horší, ale přece to 
znamenalo mnoho. Bylo to navázání na
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přerušený vývoj a prohlášení touhy žiti 
dále a přirozeně se vyvíjeti.

Renaissance, humanismus a všechna 
podobná hnutí bývají často křivě posu
zována, jako by znamenala jenom po
hled zpět a napodobování dávných a 
přežilých forem životních. Není to správ
né. Je ovšem pravda, že při všech těchto 
hnutích nechybělo sklonů — a to i pře
hnaných sklonů — k pouhému napodo
bení, ale to ostatně vidíme při přejímání 
každého kulturního a politického hnutí. 
Děje se tak i nyní, a jako nej bližší příklad 
bylo by lze uvésti ruský komunismus a 
italský fašismus.

Podstatou věčného lidského navracení 
k antice není však jen pohodlnost a pouhé 
napodobování, ačkoliv ovšem ani v tom 
napodobování není nic zlého a znehod
nocujícího, poněvadž jde o soubor civi- 
lisací, jež v mnohém vynikají i absolutně 
nad civilisaci dnešní. Napodobování ne
smí býti mechanické — a tím se nej častěji 
hřeší — nýbrž uvědomnělé a účelné, do- 
vedoucí vybírati a uvažovati. Dnešek je 
příliš pyšný na technický pokrok moder
ních strojů, a proto ochotný podceňovat
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antický starověk. Zapomíná se, že hod
nota každé kulturní vymoženosti jest jen 
relativní, a že výše a hodnota každé ci
vilisace záleží jen na tom, jak bystře a 
dokonale dovede lidstvo v jejím období 
reagovati na nové potřeby života.

Návrat k antice není tedy pro moder
ního člověka odhozením toho, co má no
vého a lepšího nad antického člověka, 
nýbrž touhou čerpati poučení z bohatého 
zdroje zkušeností právě v těch věcech a 
otázkách, které byly tehdy mnohokráte 
a za nej různějších okolností řešeny, a 
které neznámy jsouce středověku a dlou
ho novověku, teprve dnes zase vstupují 
do popředí zájmu.

Byla-li první středověká renaissance 
po výtce výtvarnická a formalistní, byl-li 
humanismus převážně literární, nový 
návrat k antice znamená hledati poučení 
po stránce praktické demokracie, otá
zek hospodářských a sociálních. Při tom
to návratu se bude napodobovat! co nej
méně, abychom se vystříhali chyb pře
dešlých návratů, ale za to tím více se 
bude studovati ono praktické umění an
tického života, kterého jest dnes tolik za

15



potřebí. Jsme už dávno za dobou este
tismi čího humanismu, který viděl v an
tice jakousi nezemskou harmonii, stálý 
klid a ono pověstně modré nebe kle
noucí se nad selankou, ale právě proto 
je nám dnes antika blíže, poněvadž po
znáváme i tam úsilný zápas o takové 
formy pospolitého života, o jaké bojuje
me dnes znova.

Mezi období antického života, která 
mají zvláštní zajímavost pro lidstvo dneš
ka, patří právě období sofistického hnu
tí, to jest řecký a speciálně athénský život 
v poslední části V. století před Kr.

Výklad dějinný má v oblibě uvádění 
obdob. Je to sice začasté poučné, ale lec
kdy nebezpečné, poněvadž svádí k ne
přesnosti představ a k přenášení rozma
nitých zjevů tam, kam nepatří. Každá 
význačnější doba je sama o sobě složitá, 
a poněvadž táž situace se nikdy přesně 
neopakuje, lze vžiti za styčný bod srov
nání jen část charakteristických jevů; tím 
však se stává, že ostatní zjevy té doby, 
byť stejné nebo i větší důležitosti, neprá
vem upadají v zapomenutí. Tak také do
chází k oněm svrchu vzpomenutým po
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sunům v obsahu pojmů a nesprávnému 
jejich chápání.

Bylo ukázáno, jak se dnes utvářil po
jem sofistiky a všeho, co s tím souvisí, a 
jak následkem toho byla nesprávně chá
pána i sofistika původní.

Původní sofistika nebyla jenom hnu
tím filosofickým, přesně řečeno noetic- 
kým, za jaké bývá pokládána. Byla též 
hnutím politickým a důležitým jevem 
společenským. Nic není chybnějšího, než 
hleděti na ni jen pod jedním z těchto sta- 
novisk a nepřihlížeti současně i k dru
hým. Doba sofistiky byla velkým hnu
tím myšlenkovým v plném toho slova 
smyslu, hnutím, které proniklo všemi 
stránkami veřejného i soukromého ži
vota. Nelze ani říci, že by sofistické hnutí 
bylo bývalo jen jednostranného původu, 
ať už filosofického či jakéhokoliv jiného, 
a že se snad teprv po ostatním životě 
rozšířilo. Toto hnutí vyrůstalo z mno
hých pramenů a je svědectvím velké kří
se, v níž se octl myšlenkový svět řecký 
ve svém nej demokratičtějším státě. A 
právě ta okolnost, že celé hnutí sofistic
ké je průvodním a charakteristickým

17



zjevem obtíží prakticky a důsledně pro
váděné demokracie, je s to, aby zrovna 
dnes vyvolala obzvláštní pozornost. Jest 
ovšem pravda, a žádný poctivý historik 
si jí nesmí tajiti, že přesně tatáž situace 
se v dějinách nikdy neopakuje, ale na
proti tomu nutno si uvědomiti, že je roz
díl mezi určitou konkrétní situací jednot
livého případu, určenou mnohými po
drobnými složkami, a mezi základními 
situacemi velkoryse utvářenými, pro kte
ré je příznačný jenom jejich celkový ráz. 
Je tu něco podobného, jako když se pra
cuje ve statistice nebo při počtu pravdě
podobnosti s velkými čísly a s jednotli
vými případy. Nutno hleděti k zákonům 
řídícím souhrn a miti na paměti, že j ednot- 
livý konkrétní případ ze souvislosti vy
tržený může zdánlivě svědčiti proti nim.

Jakákoliv snaha podati stručnou a při 
tom obsahově výstižnou charakteristiku 
hnutí sofistického musí ztroskotati, po
něvadž jde o zjev velice složitý a mnoho
stranný. Pro správné porozumění sofis
tice jest nutno zajiti hlouběji a studovati 
ji v celém jejím rozsahu a veškeré sou
vislosti organické. Jenom správným po
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znáním předpokladů politických, filoso
fických a sociálních, které vytvořily půdu 
myšlenkové situace koncem V. století, 
lze spravedlivě pochopiti a oceniti sofis- 
tiku v celém jejím dosahu, najiti její klad
né hodnoty, rozlišiti, co v ní bylo jen po
míjivým prostředkem a co trvalou ce
nou, a také zaujmouti správnější stano
visko k výstřelkům, pro které bývá so
fistika nekriticky a povšechně odsuzo
vána. A k dovršení jejího správného po
znání je též potřebí uvědomí ti si reakci, 
jakou působila na myšlení potomní.
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II.

FILOSOFICKÉ PŘEDPOKLADY

SOFISTICKÉHO HNUTÍ.

Filosofování jest nejvyšší, ale také nej
nebezpečnější z cest, kterými se ubírá 
lidský duch. Sahá k nej vzdálenějším a 
nejodtažitějším pojmům, a dotýká se 
vnitřní prapodstaty bytí, poznání a jed
nání. Je pochopitelno, že filosofie nejvíce 
ze všech věd je vystavena nebezpečí 
zbloudění, poněvadž dříve, než která
koliv jiná věda, octne se mimo hranice 
toho, čeho poznání si může lidstvo aspoň 
částečně opatřiti a spojenými zkuše
nostmi kontrolo vati. Ale nejen před
mět poznání činí filosofii tak obtížnou : 
stejná nesnáz spočívá i v tom, že si filo
sofie musí položit otázku, do jaké míry 
vůbec člověk je s to opravdu pozná vati, 
zda jeho smyslové vjemy a jeho duševní 
přemítání opravdu dovede vystihnouti 
skutečnou existenci či neexistenci a vlast
nosti. Tento poměr lidského poznávání 
k absolutnímu bytí začal velice brzo za-
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méstnávati filosofy, a je přirozeno a po- 
chopitelno, že rozmanitost, s jakou si 
různí jedinci tvořili představy o téže věci, 
musela brzy vésti jednak k názoru o re
lati vnosti ceny smyslového vnímání, jed
nak k úvahám o možnosti dojiti aspoň 
nějakého výsledku cestou čistého pře
mítání duchem, cestou spekulativní, ne
závislou na hmotných ústrojích smyslo
vého vnímání.

Více než kterákoliv jiná věda, je filo
sofie vědou soustavnou. To znamená, že 
každá nauka filosofická, která si chce 
činiti nárok na uznání, musí se pokusiti 
o odpověď aspoň na většinu otázek, které 
jí klademe. Musí miti celkem jednotné 
hledisko, jímž vykládá poznání, bytí i dě
ní. Z toho je patrno, že opravdová sou
stava filosofická jednak pracuje s ab
strakcemi, převádějíc vše na základy co 
možná nejprostší a sobě blízké, jednak 
nesmí se lekati ani vyvozování nejzaz- 
ších důsledků. Není potřebí dlouhých ú- 
vah, aby bylo každému jasno, žepřimno
hotvárnosti a složitosti všeho životního 
dění pozemského i mimosvětního, a při 
častých rozporech osobních zážitků jed
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notlivcových s abstrahovanými zákony 
přírodními (v nejširším toho slova smys
lu) není prakticky možno vy tvoři ti tako
vou soustavu filosofického nazírání a 
myšlení, která by obecně vyhovovala, 
nehledíc ani k volnosti a svobodě lid
ského přemýšlení, která jest nejvzácněj
ším darem, daným přírodou člověku.

Jakmile tedy lidské přemýšlení vykročí 
z primitivního stupně, na kterém uvízlo 
u mnohých národů jinak velmi vzděla
ných, nezbytně se v brzké době rozptýlí 
rozmanitými směry. Zkušenost učí, že 
intensivnost zájmu je v přímé souvislosti 
s novotou a nezvyklostí poznání. Nepo- 
daří-li se najiti uspokojivou odpověď ne
bo řešení, nastává jakési ochabnutí, po
chybnosti a sklon k nedůvěře. Tak i ve 
filosofii. Filosofie v pravém slova smyslu, 
totiž ta, která postoupila k opravdovému 
vážnému myšlení, nespokojivši se ná
boženskými a symbolickými výklady, 
vznikla ve starém Řecku a tam také byla 
vypěstěna k dokonalosti, která ji činí do
dnes nepostrádatelnou složkou našeho 
myšlení. Na příkladě staré řecké filosofie 
je zejména dobře patrno, jak rychle a
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směle vybudované soustavy pokusily se 
neobyčejně odvážně a duchaplně o ře
šení svých problémů, ale jak zároveň při 
tom došly k různým výsledkům. Pokud 
by filosofie zůstala jen vědou omezenou 
na duchy vskutku vynikající, byla by 
rozmanitost závěrů snad jen příznakem 
originality jejich práce a novým svědec
tvím obtíží filosofického myšlení. Avšak 
žádná práce, tím méně filosofie, pojed
návající o souhrnu všeho bytí a poznání, 
nemůže zůstati na dlouho isolována od 
praktického života. Vždyť je to právě ži
vot, který vyvolal potřebu hlubšího po
znání svých základů a souvislostí, a který 
navzájem potom toužil získati z filosofie 
pevnou a určitou oporu pro další cestu. 
Je patrno, že všecky složky filosofie ne
měly a nemají stejného praktického vý
znamu pro život. Pro uspořádání života 
jednotlivcova či života pospolitého bylo 
celkem lhostejno, zda původní prahmota 
byla voda, jak učil Thales, či vzduch po
dle Anaximena, nebo dokonce Anaxi- 
mandrovo apeiron,*) a jakým postupem

*) Hmota kvalitativně neurčitelná, ale mající v sobě 
zárodek všech odrůd pozdějšího bytí.
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se z prahmoty vyvinula její skupenství, 
obecně známá. Rovněž podstata pytha- 
gor ského čí sia nebo vlastnosti atomů byly 
bez bližší souvislosti se skutečným živo
tem. Za to však Anaximandrovo učení 
o tom, že odlišení individuálního bytí od 
prabytí je proviněním, které musí býti 
smyto zánikem, nebo Xenofanův pan- 
theismus, či konečně učení o dualismu 
hmoty a principu nehmotného, začaté 
Empedoklem, to vše bylo s to, aby se 
přímo dotklo každého. Než byly i jiné o- 
bory filosofického myšlení, u nichž se tato 
praktická souvislost ukazovala ještě těs
něji.

Učil-li Pythagoras, či správněji řečeno 
Pythagorovci — poněvadž nevíme, co 
z tohoto učení j e dílem samého zakladate
le školy a co k němu přidali j eho stoupenci 
— koexistenci protiv, spjatých navzájem 
harmonií, popíral to co nejrozhodněji 
jeho žák Parmenides, jenž pronesl kla
sickou větu o existenci jednoho, abso
lutního bytí bez začátku a bez konce, 
jehož opak neexistuje, jež jedině samo 
může býti poznáno a to rozumem, po
něvadž jen myšlení rozumové je jediným
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a pravým poznáním, na něž nestačí smys
ly. Ty nás uvádějí v omyl, jak plyne z to
ho, že nám ono jednotné a neměnné bytí 
představují jako mnohost a změnu.

V učení Parmenidově stojí tu blízko 
vedle sebe otázka bytí a poznání, a pro
blém poznání od té doby je v popředí 
zájmu řecké filosofie. Nespolehlivost a 
klamavost smyslů byla naukou, která 
zněla sice velmi revolucionářsky a obra
cela na rub všechno to, na čem se do té 
doby budovalo, ale konečně nebylo mož
no proti ní nic namítati, poněvadž její 
pravdivost byla stále lépe osvědčována. 
Nikoliv už jen relativnost, ale přímo ne
spolehlivost smyslového vnímání stala se 
vůdčí myšlenkou na další cestě řecké fi
losofie, a shledáváme ji nejen u těch, kteří 
kráčeli po stopách učení Parmenidova 
a jeho stoupenců, nýbrž i u jejich zásad
ních protichůdců filosofických, ve škole 
efesana Herakleita.

Uznání nespolehlivosti smyslového vní
mání mělo dalekosáhlé důsledky. Dokud 
se věřilo aspoň empirii, to jest tomu, co 
se člověk domníval bezprostředně po
znávat!, bylo tu aspoň jakési měřítko,
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aspoň nějaký bod osobní jistoty. Jakmile 
se však lidstvo muselo zbaviti i tohoto 
opěrného bodu, byla skepsi otevřena ces
ta do nedozírné dálky. Je tedy vůbec 
možno nějaké poznání, a čím je spro- 
středkováno, nevyhovují-li smysly? Ta
ková otázka zajisté tanula také na mysli 
Parmenidovi, když formuloval své po
pření spolehlivosti smyslů, a proto vý
slovně postavil naproti nespolehlivým 
smyslům, jakožto pozorovacímu orgánu 
nižšího řádu, poznání vyšší, čisté my
šlení, činnost rozumovou. Byl to nezbyt
ný krok záchrany, nemělo-li lidstvo pro
padnout! zoufalství nad nemožností po
znání. Avšak , brzo se ukázalo, že tato 
záchrana byla jen zdánlivá, poněvadž 
dala lidstvu jen jiný orgán poznání, ale 
nikoliv měřítko spolehlivosti poznání. Je 
už v přirozenosti lidské, že nedovede 
myslet absolutně, nýbrž že potřebuje stá
le srovnávat a měřit. Činnost rozumová 
pak je bez hranic a bez omezení; nemá 
kde by se zastavila. Uvědomím-li si, že 
smysly mi nepodávají spolehlivého po
znání, čili jinými slovy, že se jedna a táž 
věc může jeviti jinak mně, jinak komu-
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koliv druhému, jinak třetímu atd., nutné 
musím dojiti k tomu konci, že sebe sama, 
své vlastní zdání pokládám za měřítko 
všeho. Tento individualismus důsledně 
provedený znamená však také odmít
nutí jakékoliv cizí autority a jakéhokoliv 
cizího příkazu. Ustanovení daná lidmi 
nemohou miti podle tohoto názoru na
prosté platnosti a všeobecné závaznosti, 
poněvadž jen každý sám pro sebe indi
viduálně je měřítkem všeho. Nikdo není 
oprávněn, aby druhým lidem určoval 
pravidla mravního a občanského života, 
poněvadž jediné poznání, jakého je člo
věk schopen, totiž poznání rozumové, se 
vymyká jakémukoliv kontrolování a o- 
mezování. Co se jednomu zdá býti dobré 
a správné, to se může druhému j eviti 
jako pravý opak těchto vlastností, a ni
kdo tudíž nemůže býti donucen, aby po
slouchal předpisů, kterých by sám sobě 
nedal. Za takových okolností ovšem psa
né i nepsané zákony se stávají ilusorní 
co do platnosti. Individualita se povznáší 
nad kolektivum a překračuje nepozo
rovaně ony správné hranice, jejichž bez
podmínečné zachování je nutným před- 
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pokladem pospolité existence. Ztrácí se 
vědomí o nutnosti omezení, kterého si 
vyžaduje pospolitý život na všech, kdož 
chtí býti účastni jeho výhod. Zásada, že 
všecko je jen takové, jaké se nám zdá 
býti, je sice krajním uplatněním svobody 
lidského myšlení, ale současně i plným 
popíráním toho, čeho pravdu prokázal 
veškerý vývoj lidstva a co tak důrazně 
hlásal Aristoteles, že totiž člověk je tvor 
společenský.

Uplatnění krajního individualismu te
dy nemohlo než vésti k vážnému ohro
žení všech základů pospolitého bytí, 
prakticky řečeno, musilo vésti k rozvratu 
státu a obce i mravního života.

Působil-li relativismus poznání a vy
pjatý individualismus velký zmatek, pře
ce to ještě nebylo koncem vývoje, ke kte
rému se došlo na myšlenkovém scestí. 
Stálo-li přece jen trochu práce přesvěd- 
čiti lidi, jak je smysly klamou, nebylo 
potřebí nijak velkého úsilí, aby se do
spělo k přesvědčení, že ani čisté myšlení, 
činnost rozumová nevedou k cíli, ba že 
ještě mnohem rychleji zavádějí do slepé 
ulice. Vrátit se k víře v plnou spolehli
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vost smyslového vnímání nebylo možná, 
a tak jediným východiskem tu byl krajní 
noetický nihilismus: není jiného pozná
vání mimo smyslové vjemy, ale tyto vje
my neposkytnou poznání spolehlivého 
vůbec; není tedy vůbec poznání, nýbrž 
jenom zdání smyslů. Toto zdání je na
prosto subjektivní a proto zcela nesdě- 
litelné jinému.

Znamenal-li relativismus oslabení a 
podvrácení veřejné autority, a vypětí o- 
sobnosti jednotlivcovy nad všecky řá
dy společenské, byl nihilismus úplným 
ztroskotáním i osobního bytí myšlenko
vého. Byl koncem vývoje a ústil v doko
nalém chaosu duševním.
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III.

POLITICKÉ PŘEDPOKLADY

SOFISTICKÉHO HNUTÍ.

Vnitřní politický vývoj Athén právem 
vzbuzoval už ve starověku pozornost spi
sovatelů státovědeckých, kteří ho užívali 
jako podkladu pro konstrukci svých 
theorií o druzích ústavy a jejich vývoji. 
Ale i novodobá státověda má ještě mnoho 
důvodů, aby se starými Athénami obí
rala, a to proto, že tam dějinné podmín
ky vytvořily velice zajímavé prostředí 
pro pokusy o vyrovnávání sociálních pro
tiv a o rozmanité formy republiky.

Vedlo by příliš daleko, kdyby tu mělo 
býti vykládáno, jaký byl dějinný osud 
Athén a jak se v jednotlivostech vyvíjela 
jejich ústava. Primitivní zemědělství, kte
ré bylo v Attice stejně jako jinde původní 
formou života, vyskýtá se sice ještě i v his
torické době jako jedno z nejdůležitěj
ších zaměstnání, ale nikoliv jako jediné 
a výhradní. Už v době, která leží před 
úsvitem historie, staly se Athény pánem
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Attiky, území to dosti rozmanitého po 
stránce přírodního utváření. Poměrně 
dlouhé pobřeží u moře egej ského, to
hoto kotle civilisačních a obchodních 
vzruchů, bylo jakoby stvořeno pro pla
vební základnu. Odtud nejen obživa po
břežního obyvatelstva, ale i vznik čilého 
obchodu, transitního i vývozního. Mož
nost vývozu nezůstala však omezena jen 
na produkty zemědělského hospodaře
ní. Pokud se týče obilnin a ovoce, sotva 
postačovalo pro domácí spotřebu, víno 
pak mělo těžkou konkurenci v plodech 
ostrovní révy, a tak zbývala vlastně jako 
jediná stálá aktivní položka vývozu oli
va, jejímž pěstěním byla Attika proslulá.

Brzy však nestačilo ani jedno, ani dru
hé zaměstnání poskytnouti dostatek ob
živy vzrůstajícímu počtu obyvatelstva. 
Objevovala se sociální kříse těžce dolé
hající na hospodářsky slabé. Postiženi 
byli ponejvíce drobní zemědělci, a ani 
radikální krok SOLONŮV v otázce hy
potečních dluhů nebyl by stačil přivo
dit! úplnou nápravu, kdyby se nebyla 
ukázala nová odvětví zaměstnání a ob
živy. Byl to rozvoj živností, které leckde
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rozrostly až do průmyslového podni
kání. Takovými opatřeními dostal se so
ciální vývoj athénský do klidnějších po
měrů. I nadále ovšem vyskytovaly se tu 
i tam potíže, ale ty už neohrožovaly zá
kladů státu do té míry, jako v době So- 
lonově. Vzájemné uvedení výrobních 
složek v rovnováhu dodávalo Athé
nám jakési vnitřní jistoty a pevnosti, 
která nemohla zůstati bez vlivu na jejich 
duševní život a konec konců i na jejich 
politiku. Nesmí se zapomínati, že v Athé
nách žilo kromě domácího občanstva 
s částečně rozrůzněnými právy i mnoho 
neobčanů přistěhovalých (metoiků) a 
také mnoho otroků; neobčané byli v hoj
né míře činni jako živnostenští podni
katelé, otroci pak představovali ohrom
ný zdroj pracovní energie ve všech od
větvích podnikání. Už existence nevol
nictví činí pochopitelno, že ani sociální, 
ani politické boje starověké nemohly na- 
býti rozměrů a podob obvyklých v no
vověku, a za druhé, že ani starověký po
jem davu a jeho psychologických zvlášt
ností nekryje se s dnešním. Hospodář
ské a za ním následující politické roz-
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pěti Athén mohlo budovati stále na téže 
sociální struktuře. Nově získaná odby
tiště připravovala nové výboje, a zůstá
vala namnoze zachována i po přechod
ných neúspěších politických a vojen
ských. Mocenský rozvoj Athén pak do
volil rozviti moudrou koloniální politiku, 
která krom zahraničně-politického vý
znamu měla též účinky sociální, čelíc 
přelidnění a nedostatku zaměstnanosti 
doma.

Je pochopitelno, že ve státě, který se 
musil vyrovnávati s tak důležitými a o- 
žehavými otázkami svého obyvatelstva, 
byl také velice čilý život ústavní. Jako 
kdysi proveden byl v Athénách přechod 
od doživotní a dědičné monarchie k ústa
vě republikánské, tak se později postou
pilo od jejích aristokratických forem 
k útvarům stále demokratičtějším.

Pro pochopení sofistického hnutí ještě 
důležitější, než jednotlivé ústavní změny 
se všemi jejich podrobnostmi, jsou jejich 
psychologické účinky a sociologické ná
sledky. Demokratisace veřejné správy 
athénské byla provedena do takových 
důsledků, že nejenom zákonodárná moc
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spočívala plně v rukou občanstva jako 
celku, ale i velmi mnoho z moci výkon
né. Úředníci na rok volení a podrobení 
přísné kontrole byli v pravém slova 
smyslu jedině výkonnými orgány lidu, 
jenž sám, přímo, bez prostřednictví vo
lených zástupců rozhodoval ve sněmu 
nejen o věcech zásadních, nýbrž i tako
vých, které se týkaly konkrétních pří
padů. Funkce státní rady o 500 členech 
na rok volených byla celkem formální, 
poněvadž ze své vlastní moci nemohla 
nic ustanoviti, nýbrž jen upravovala věci, 
o nichž se mělo jednati ve sněmu.

Zní to sice dosti podivně, ale přece je 
to pravda, že athénská republika neměla 
vlastně žádného presidenta. Mužem, 
v jehož rukách se sbíhaly nitky technic
kého řízení státních záležitostí, byl před
seda úřadující části státní rady; těch se 
vystřídalo do roka deset, a protože i to 
se zdálo býti příliš nebezpečným nahro
maděním moci, byla tato nej vyšší funkce 
odňata předsedovi úřadující části státní 
rady a svěřena činovníku ustanovené
mu z ostatních částí rady a střídanému 
každých 24 hodin. Připomenouti však
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dlužno, že význam těchto ústavních 
funkcí athénské republiky byl celkem je
nom technický, hledíc k chodu sněmov
ního aparátu; nějaké takové moci jako 
římští nositelé imperia, vůbec neměli.

Výkon vůle lidu, projevené ve sněmu, 
byl svěřen zvoleným funkcionářům, je
jichž činnost netrvala déle roku. Voleni 
byli i správcové státních peněz i vůdco
vé vojska.

Jak patrno, byla v Athénách prove
dena demokracie velmi důsledně, ale 
zvláštní pozornosti zasluhuje ještě i to, 
že volby byly prováděny zcela nebo 
aspoň částečně nikoliv přímo, nýbrž lo
sem, takže bylo uplatněno až do nej- 
zazší krajnosti právo každého jednot
livce na zastávání úřadů a hodností ve
řejných už z pouhého titulu občanství, 
bez jakéhokoliv požadavku speciální 
způsobilosti. Podmínky, které měli spi
niti ti občané, kteří měli na dobu jedno
ho roku opatřovati nejodpovědnější a 
nej choulostivější veřejné funkce, byly 
celkem jen formální a týkaly se hlavně 
jejich způsobilosti nahraditi hmotné ško
dy, vlastní vinou způsobené.
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Snadnost, s jakou se v Athénách do
sahovalo veřejných úřadů a hodností, 
vyžádala si ovšem navzájem velmi přís
né soustavy kontroly a řízení absoluč- 
ního. Ale i to spočívalo v rukou sněmu. 
Tak byl v Athénách dokonale zapjat 
onen řetěz, kterým všechno se stávalo 
závislým na vůli lidu a na jeho rozhod
nutí ve sněmu. Za těchto okolností mohl 
se přímo uplatňovati jedinec, který měl 
dosti schopností, aby přesvědčil spolu
občany o správnosti svého názoru. Mu
sil býti ovšem velice opatrný, aby ne
vzbudil podezření, že usiluje o větší moc, 
než na jakou měl nárok každý průměr
ný občan; jinak se vydával v nebezpečí, 
že bude odstraněn ostrakismem, nebo 
že bude proti němu zaveden proces, 
o jehož záminku není nikdy nouze ve 
státech s příliš vypjatou představou ma
jestátu bud monarchova nebo lidu.

Zbohatnutí Athén dalo možnost i chud
ším občanům miti přímou účast na ve
řejném životě, poněvadž ušlý výdělek 
jim byl nahrazován dietami. Diety byly 
placeny jak za zasedání v radě, tak i na 
sněmu či na soudě. Peníze za diety za
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těžovaly sice nemálo státní pokladnu, 
ale jejich vyplácení se pokládalo za ne
dotknutelnou výsadu demokracie.

V 2. polovici V. století před Kr. dospě
ly poměry v Athénách tak daleko, že 
naprosto neomezeným pánem a vlada
řem státu byl lid, demos jako celek. U- 
kázalo se — a později to bylo v dějinách 
ještě tolikrát ověřeno — že masa není jen 
součet tolika a tolika jedinců a jejich po
tence, nýbrž že se tu projevují a uplat
ňují ještě zvláštní, kolektivní sklony a 
pudy, vášně a schopnosti. Výborně to 
vystihl Aristofanes ve své nesmrtelné 
komedii Jezdci, v níž Demos zosobněn 
jako tyran, jehož slabůstek dovede jeho 
okolí dobře využiti.

Státi se významným a důležitým za 
vlády tak krajní demokracie vyžado
valo ovšem zcela jiných prostředků, než 
kterými se docházelo vlivu a popularity 
dříve. Nestačilo jen prostě býti boha
tým nebo se proslaviti osobní stateč
ností. Poměry byly už mnohem složi
tější, bylo potřebí vyhledávati opory u 
stejně smýšlejících a úsilně pracovati 
o získání jména udržováním styků, čas
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tým veřejným vystupováním na agoře 
při debatách, ve sněmu nebo při soudě. 
Při tom všem samozřejmě bylo potřebí, 
aby občan dovedl své mínění pronésti 
nejen zřetelně, ale také pěkně a přesvěd
čivě. Hospodářská a politická důležitost 
Athén nutně rozšiřovala obzory občanů 
a měla je k tomu, aby jejich zájem neulpí
val jenom na okruhu domácím.

Ukázalo se co nejzřetelněji, že i poli
tika a státnictví vyžaduje krom dobré 
vůle a obětavosti ještě i jakési vnější o- 
bratnosti a dovednosti, kterou si musel 
osvojiti ten, kdo chtěl dojiti úspěchu. Ale 
ukázalo se dále, že u mnohohlavého dé
mu platí tato vnější dovednost často 
mnohem více, než sebe upřímnější od
danost vnitřní. Konec konců se uplatnili 
ti, kdož obratným způsobem a vhodnou 
řečí dovedli miti většinu na své straně. 
Že to nebyli vždycky občané nejlepší a 
nej svědomitější, je přirozeným zjevem 
každé demokracie. Perikles byl jen je
den, politických jepic mnoho.

Veřejná činnost se pokládala i v Athé
nách za něco, k čemu je každý občan 
způsobilý, jen když dostál svým povin
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nostem vojenským a platebním. A tak i 
v době, která dávno už považovala děl
bu práce a účelnou přípravu za něco sa
mozřejmého, byla veřejná činnost po
lem působnosti kohokoliv. Uznávalo se, 
že jde o velké a těžké věci ve správě 
obce a státu, ale stále se udržoval před
poklad, že k jejich vyřizování není po
třebí jiné přípravy a jiné formální způ
sobilosti, než jakou má každý dospělý 
člověk od přirozenosti. Tato these o rov
nosti stála sice Athéňany mnoho ener
gie, leckdy nadarmo a neúčelně vyplýt- 
vané, ale za to dopřála uplatnění všem 
živým složkám občanské zdatnosti. To 
bylo jejich záchranou, a tak i když pře
šla doba velké politické slávy Athén, 
stále trvala sláva Athén kulturních. Re
publika athénská překonala všechny 
svízele a udržela si čestné místo až do 
konce starověku.

Že demokracie v Athénách tak zmo- 
hutněla a přes krajnost a choulostivost 
svých zásad dovedla i v praksi přetrvati 
věky, je nesporně svědectvím živého po
litického cítění jejich občanstva. Athén
ské ústavní instituce poskytovaly neko-

39



nečnou možnost zvrhnutí, ale v praxi 
vidíme, že přes živé a mnohdy prudké 
boje, přes chyby, které se staly, přece 
jen se žilo a pracovalo, a to nejen tak, 
aby byl uchráněn život, nýbrž s trvalou 
památkou.

Jest dosti nesnadno dnešní době, aby 
správně usoudila, co bylo příčinou, že 
se v Athénách stále udržoval ve všech 
vrstvách občanských onen svěží duch 
politického aktivismu, že přes všechny 
výstřelky strannických hnutí, která se 
nezbytně všude ukáží, nikdy nenastala 
omrzelost z veřejného života provázená 
odklonem od veřejné činnosti; takový 
stav bývá totiž počátkem smrtelné krise 
demokracie, poněvadž pravidelně končí 
zastřenou či nezastřenou diktaturou, 
jak zní oblíbený termín moderní, či ty- 
ranidou, jak říkali Řekové.

Není pochyby, že jedním z důvodů 
životnosti byla forma athénské ústavy, 
která opravdu nedávala možnosti, aby 
se trvale proti obecné vůli udržovala 
zvůle jednotlivcova nebo nějaká kote- 
rie. Ovšem ani ústava athénská nezů
stala beze změny, a právě z vrcholné
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doby demokratické jsou známy pokusy 
o oligarchický převrat. Přes to, že tyto 
pokusy byly motivovány touhou po zá
chraně vlasti, která tenkrát vskutku byla 
postižena vážnými neúspěchy válečný
mi, a přes to, že bylo oligarchy obratně 
těženo z chyb, napáchaných v době de
mokratického režimu, a konečně přes 
to, že v řadách oligarchů bylo několik 
osob vynikajících vlastností, skončilo to 
naprostým neúspěchem. Z toho plyne, 
že nejen demokratická myšlenka byla 
v Athénách hluboce vkořeněna, nýbrž 
i to, že vždycky tam bylo dostatek poli
tiků, kteří mohli ve smyslu demokracie 
řídit stát a obec.

Ačkoliv se v Athénách vyhýbali velmi 
úzkostlivě všemu, co by se mohlo zdáti 
omezováním občanské svobody a nežá
dal se proto nijaký průkaz zvláštní kva
lifikace pro zastávání veřejných funkcí, 
přece nahrazováno to tím způsobem, že 
athénská demokracie působila nepřímo 
na vzrůst politické úrovně jednotlivců. 
Účast na veřejném životě byla povinná 
a Athéňané se jí velmi rádi oddávali. 
Tato záliba, jíž se starověcí komikové
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někdy až vysmívali, byla však jen do
kladem lásky Athéňanů k veřejné čin
nosti a jedním z hlavních zdrojů života 
jejich demokracie. Veřejná činnost ne
jen každému jednotlivci hodně dávala, 
ale také od něho hodně žádala. A to je 
právě charakteristickým zjevem u athén
ského občanstva, že dovedlo nejen tě- 
žiti z výhod demokracie, ale také se při- 
způsobiti požadavkům, které ona klad
la. Všechno to, demokratické řády, zá
liba v politice, myšlenkové povznesení 
jednotlivců, celková stabilnost athénské 
demokracie tvořilo kruh v sebe zapjatý, 
jehož články navzájem pevně souvisely 
a podporovaly se.

Aristokrat Platon vsouvá Sokratovi 
svojich dialogů několikrát kritiku athén
ské demokracie. Netají své nelibosti nad 
tím, že širokým kruhům občanstva jsou 
dána plná občanská práva. Vyjadřuje 
to asi těmi slovy, že každý občan si dá 
šiti boty k ševci, jídel používá takových, 
která připravil někdo znalý umění ku
chařského, léciti se dá lékařem, ale sprá
vu obce svěřuje komukoliv, nežádaje po 
něm průkazu způsobilosti. Je zřejmo, že
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se tu ozývá námitka proti demokracii, 
jaká ještě velice často po tom byla pro
nesena, ale která nicméně obsahuje v so
bě logickou chybu. Platon souhlasil s tě
mi, kdož na základě sevšeobecněného 
úsudku viděli v chybách jednotlivců ne
způsobilost celku, a domnívali se, že 
eliminováním několika jednotlivců nebo 
určité třídy společenské, po jejich ná
zoru méně kvalifikované, automaticky 
zvýší úroveň celku.

Člověk však není a nesmí býti tak o- 
mezen, aby směl rozuměti jen určitému 
malému výseku lidského vědění, nýbrž 
musí si zachovati přímou souvislost s ko
lektivním bytím a zákony, jimiž je ří
zeno. Je ovšem pochopitelno, že při roz
manitosti individuálního založení lidí 
snadno se najdou jedinci, kteří stojí pod 
úrovní demokratického občana, a rov
něž je snadno možno, že určité nepříz
nivé předpoklady, trvají-li delší dobu, 
projevují se stejnými následky na pova
hové a duševní utváření jedinců, ale 
z toho plyne jen takový závěr, že se spo
lečnost lidská může v konkrétním pří
padě brániti proti špatnému zasahování
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zlého nebo méněcenného jedince — jako 
se brání proti pachatelům zlých činů — 
ale nemá právo odnímati účast na ve
řejném životě celým třídám občanstva.

Námitka Platonova zamlčuje, co a- 
thénská demokracie — a to právem — 
předpokládala: totiž potřebnou míru 
politického vzdělání u každého ze svých 
občanů.

Šířící se demokracie měla za následek 
nejen touhu po širším vzdělání, trpně 
přijímaném, nýbrž hlavně i snahu o 
schopnost aktivního uplatnění osvoje
ných vědomostí. Nastala tedy sháňka 
po způsobu, jímž to bylo nejlépe možno. 
Nejdůležitější cestou tu bylo řečnictví.

Rozkvět demokracie znamenal roz
květ umění řečnického. Jeho znalost se 
stala samozřejným předpokladem ve
řejné činnosti, a stupeň jeho ovládání 
znamenal téměř pravidelně i stupeň poli
tického úspěchu. Řečnictví, mající v Řec
ku starodávné tradice, ale patřící dříve 
mezi vyhrazená privilegia aristokratů, 
stalo se vzrůstem demokracie nástro
jem nových činitelů. Poměry se však 
zkomplikovaly: oč byl nový život složi
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tější starého, o tolik automaticky stouply 
i požadavky, kladené na řečnické umě
ní. Proti prostým zvyklostem doby, kdy 
jen nejurozenější a nejzámožnější ob
čané pozvedali svého hlasu v radě, aby 
určovali běh věcí veřejných, nastoupila 
vláda množství mladších mužů, kteří 
byli představiteli obce a rozhodčími o je
jích osudech. Nestačila už rozšafná a sa- 
morostlá výmluvnost dob, které připra
vovaly a uzpůsobovaly jen jednu třídu 
občanstva k vládě. Jako zobecněla vlá
da, tak také zobecnělo i vzdělání a hlav
ně nejdůležitější prostředek úspěšné po
litické činnosti, řečnictví.

Umění řečnické, jehož potřeba se u» 
kázala tak naléhavou, bylo s počátku 
pěstováno tak, aby občan mohl patřičně 
uplatniti své znalosti a dovednosti. Bylo 
formou, která měla přispívati k pronik
nutí vnitřního obsahu. Ale vývoj i tu — 
jako jinde — provedl jakýsi převrat v tom 
smyslu, že forma, stavši se znenáhla slo
žitou technikou, převáděla víc a více zá
jem na sebe, soustřeďujíc veškeru po
zornost a úsilí na dokonalé ovládnutí a 
užití. To, co bylo dříve pevným a ústroj-
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ným základem, a čeho byla řečnická do
vednost jen vnějším projevem, totiž vzdě
lání, mravní opravdovost, ocitalo se po
malu v souvislosti stále volnější s onou 
technikou veřejné činnosti. Vědět, ja
kým způsobem si počínati v politickém 
životě, aby se dostavil úspěch, stalo se 
samo o sobě naukou a oborem práce.

Není těžko pochopiti, že za těchto o- 
kolností nechybělo ani příkladů, kdy se 
spoléhalo jen na tuto techniku a jedině 
v ní se viděla záruka úspěchu. Je to o- 
statně zjev známý i odjinud z historie a 
zejména i ze současné doby, ale nutno 
zřejmě vytknouti, že v Athénách nikdy 
nedospěly poměry tak daleko — přes 
všechny kritické chvíle — aby se byla po
litika stala výhradně řemeslem několika 
dovedných profesionálů. Není náhodou, 
že řečnický sloh, který byl v Athénách 
vypěstován právě z tradic velké demo
kratické doby a dlouhá století byl s obli
bou cizinci studován a napodobován, 
byl ze všech antických řečnických slohů 
nejprostší, nejstřízlivější a nejvěcnější. 
To proto, že v Athénách se nikdy — přes 
všechna uvolnění — neztratila souvislost
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mezi individuem a obcí do té míry, aby 
byli jednotlivci ztratili přímý styk s věc
mi veřejnými a tím i zájem na jejich sprá
vě. Že vývoj mohl i v Athénách vésti ke 
vzniku čistého politického profesiona- 
lismu, je zcela přirazeno, poněvadž or
ganický vývoj se sám nemůže zastaviti 
a pokračuje, byť i v hybridních tvarech, 
nepostaví-li se mu do cesty překážka, 
která je mocnější. Pokusy o politický 
profesionalismus se v Athénách ukazo
valy u virtuosů samoúčelného řečnic
tví; tyto jednotlivé nezdravé úchylky pa
dají do doby, kdy se dostavovala i my
šlenková krise, o které se mluvilo v od
stavci předchozím.

Nepotřebuje dlouhého výkladu, aby 
bylo rázem zřejmo, jak noetický relati
vismus a nihilismus, přenášený do sou
kromého i veřejného života, poskytoval 
vhodnou půdu pro rozvoj nejsubtilněj
ších forem řečnického umění a politické 
prakse. Rozsáhlá potřeba řečnické do
vednosti nemohla ovšem býti ukojena 
tím, co poskytoval pouhý instinkt anebo 
jen poslouchání těch, kteří byli od pří
rody více řečnicky nadáni. Nastala čilá
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poptávka po učitelích řečnictví, a tato 
poptávka přirozeně vyvolala živou na
bídku. Řečnictví se stalo vyučovacím 
předmětem, a jeho znalost se získávala 
ve školách, jako znalost jiných, do té do
by obvyklých předmětů. Rozdíl byl jen 
v tom, že kdežto školy v užším slova srnys- 
lu navštěvovala mládež, chodili do řeč
nických škol i dospělí, ba pravé řečnické 
školy byly vlastně hlavně jen pro do
spělé. Řečnictví se stalo dovršením obec
ného vzdělání, a čím více se šířila jeho 
odborná znalost, tím úže se přimykalo 
k pravidelné výchově dospívající mlá
deže, jsouc jejím dovršením.
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IV.

OSTATNÍ

KULTURNÍ PŘEDPOKLADY

SOFISTICKÉHO HNUTÍ.

Politický a hospodářský rozkvět Athén 
a význačné místo, jaké zaujaly v řec
kém světě po perských válkách, skonče
ných vítězně právě athénskou zásluhou, 
projevoval se i zvýšenou horlivostí a zá
jmem v ostatních oblastech kulturního 
snažení. Nákladné a skvělé stavby na 
Akropoli i v městě dopřály rozvinutí vý
tvarným uměním, velké náboženské a 
státní slavnosti athénské začaly nejen 
vítězně soutěžiti se staršími proslulými 
kulturními středisky, ba dokonce je i 
překoná vati. S Athénami je spjat život 
a činnost tří největších světel dramatic
ké poesie, o nichž se právem musí říci, 
že tragedii vytvořila: Aischyla, Sofokla 
a Euripida. Z athénského prostředí také 
vyrostl největší básník komedií Aristo
fanes. Athény se staly dědicem řeckého
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východu v historiografii a po řeckém vý
chodu i západu začaly k sobě přitahovati 
pěstitele filosofie.

Filosofie však měla u Řeků mnohem 
širší význam, nežli má dnes. Znamenala 
vlastně každou vědeckou práci. První 
pěstitelé filosofie byli polyhistorové, kte
ří vedle vlastního filosofického zkou
mání vykonali mnoho práce jak v oboru 
duchovědném, tak i na poli věd exakt
ních. Jakmile byl jednou filosofickým 
zkoumáním prolomen kruh, jímž byl 
původně člověk ve svém poznání oddě
len od okolního světa a všehomíra, po
kračoval vývoj vědeckého poznávání 
velice rychle. Bohatá empirie minulých 
dob uváděna v soustavu a stavěna na 
jednotný vědecký základ, získané po
znatky rozmnožovány a ucelovány.

Rozkvět demokratických řádů, jenž 
odstranil monopol určité vrstvy spole
čenské na vládu, neponechal jí ani vý
lučnosti ve vzdělání. Zavládla obecná 
touha po vědění a po vzdělání. Exklu
sivní tvoření kulturních hodnot bylo vy
střídáno jejich popularisováním. Jako na 
hmotných statcích své obce, tak měl
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každý miti i podíl na statcích duševních. 
Divadla se stala součástí státních slav
ností a jejich návštěva byla nemajetným 
usnadněna peněžními podporami. U pří
ležitosti státních svátků a slavností bylo 
dosti možnosti seznamovati se i s jinými 
plody tvoření literárního, hudebního i 
výtvarného. Stavěny pomníky, veřejné 
stavby opatřovány plastikami i malba
mi, nechybělo přednášek a spisů o no
vých poznatcích a vymoženostech.

Krátce řečeno, ukázal se zjev, tak dob
ře známý z dějin, jehož hlavním pří
znakem je popularisace vědění a dych
tivost po poznání co možná encyklope
dickém. Takováto hnutí mají ovšem 
vedle svých dobrých stránek i některé 
méně příznivé, a následky obou dvou 
se jeví na kulturním životě. Touha po 
vzdělání širších vrstev má především za 
následek, že uspišuje a urychluje syste- 
misaci vědění. Analytické a hlubší po
znávání je věcí odborných pracovníků a 
lidí duševně nadprůměrných. Laik po
třebuje obrazu co možná uceleného a 
souvislého. Uvedení tohoto pedago
gického zřetele do vyšší duševní práce
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znamená samo o sobě pronikavé pro 
pracování, třídění a ucelování poznatků. 
Skrývá však v sobě vážné nebezpečí, že 
jakost a hloubka vědění nebude všude 
stejná, poněvadž hlubší poznání se nedá 
vynutit. Požadavek ucelenosti nauky, 
která má býti popularisována, je tedy 
na újmu jejímu propracování, poněvadž 
nelze zkreslovati celkového obrazu ne
úměrně větší pozorností věnovanou části 
lépe známé, než části dosud neprozkou
mané. Druhé, a to ještě vážnější nebez
pečí popularisace spočívá v tom, jak se 
vyrovnává obsah poznání s vnímavostí, 
případně nevnímavostí posluchačů.

Vyšší poznání samo o sobě je věc vel
mi choulostivá, vyžadující náležité opa
trnosti. Slovní výraz, který se mu dává, 
má ovšem jinou cenu u toho, kdo k to
muto poznání sám přišel, než u toho, 
komu bylo bez předchozí vlastní přípra
vy pouze sděleno. Popularisací, zvláště 
takovou, která jest úsilně prováděna, 
všechny poznatky nezbytně se zploští, 
ubude jim na hloubce, mimoděk vznik
nou nesprávné asociace, a odtud už není 
daleko k opravdovým chybám.
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Encyklopedické vědění bývá proto 
mnohem širší, než je hluboké. Je zdán
livě efektní a mnohostranné, ale nespo
čívá na pevných základech.

Vždycky v dějinách, když nastala do
ba, toužící po popularisaci vědění, upa
dalo se do chyby, že se přešla hranice, 
u které přestává možnost skutečného 
vědění a kde začíná jen pouhé zdání. 
Stejně tomu bylo i v Athénách. Zdemo- 
kratisování celého života a vyvýšení in
dividua přivodilo touhu po větším obec
ném vzdělání, jehož si nové poměry ka
tegoricky vyžadovaly. Rozšiřoval se o- 
kruh nauk, kterými vychovávána mlá
dež, stoupala pozornost ke zjevům vy
mykajícím se zájmům dosavadním. Ja
ko ve všem, i tu se objevily výstřelky. 
Příliš vzrostlá poptávka po učitelích no
vých vědomostí byla časem uspokojena 
novým druhem učitelů - sofistů - kteří 
počali choditi do Athén i po jiných řeckých 
obcích, a nabízeli se poskytnouti žáda
ných vědomostí snadno a rychle. Ne
bylo oboru tehdejšího vědění, který by 
nebyl býval zastoupen v přednáško
vém a učebním plánu těchto pedagogů.

53



z nichž se brzo stali opravdoví šarlatáni.
Doba myšlenkového tápání, jaké za

chvátilo Řecko koncem V. stol. před Kr., 
byla ovšem krajně příznivá těmto zje
vům. Bylo to cosi podobného jako prud
ké přizpůsobovací úsilí organismu, kte
rý se náhle octl v prostředí hodně změ
něném. Nebylo kdy na klidné zažití a 
pozvolné přizpůsobení. Hledána cesta 
co nej rychlejší a nejkratší bez ohledu na 
únosnost organismu. Profesionalismus 
v politice, noetický nihilismus, mělká ne- 
dovzdělanost, to vše byly jen průvodní 
zjevy, podobné vyrážkám na těle, zvy
kajícím nové životosprávě.

Filosofická krise, o níž bylo hovořeno
v prvém odstavci, byla součástí tohoto 
myšlenkového přerodu řecké, obzvláště 
pak athénské společnosti. Byl tu však ja
kýsi rozdíl mezi krisí filosofickou a krisí 
obecně kulturní. Ufilosofie totiž šlo o po
tíže způsobené vlastním vývojem jejím, 
tedy o jakousi krisi produkce: filosofie 
sama se octla na scestí příliš schematic
kým rozváděním některých základních 
theorií a nedostatečným zřetelem k ži
votní praksi. Vedle toho však se octla
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filosofie s jinými obory kulturními - 
hlavně ovšem duchovědnými — v krisi, 
o které by se mohlo užiti označení, že to 
byla krise konsumu kulturních statků, 
to jest, že se nebezpečí dostavilo nikoliv 
jen stupněm vývoje jednotlivých nauk, 
nýbrž hlavně způsobem, jakým se tyto 
nauky dostávaly ve známost a užívání 
širokých vrstev občanstva. Je pochopi
telno, že v době překotné popularisace 
všech poznatků a při horečném shánění 
a uplatňování vědomostí hrála filosofie 
mimořádně důležitou úlohu. Zasaho
vala přímo do života, vytyčujíc mu zá
sady jednání. Filosofii však, více než 
kterémukoliv jinému oboru vědnímu, 
škodí popularisování. Lze si snadno 
představiti následky zpopularisované 
filosofie relativismu a nihilismu. Tím 
horší to bylo, že popularisace filosofie 
nevyrůstala jen z prosté zvědavosti a 
vědychtivosti, nýbrž že byla součástí 
demokratisace celého života a tudíž po
stavena do služeb občanových.

Bylo-li celkem bez významu, do jaké 
míry má správné či nesprávné předsta
vy průměrný občan o umění, historii či
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přírodopisu, poněvadž tyto představy ne
měly přímého vlivu na způsob, kterým 
zasahoval do věcí veřejných, a vůbec na 
jeho poměr ke státu, bylo tomu u filoso
fie jinak. Už v předu bylo vyloženo, jak 
myšlenkový relativismus a nihilismus 
otřásl autoritou, snížil pocit odpověd
nosti a konečně otřásl celou půdou vzá
jemných vztahů občanských. Chápeme, 
že tady i po stránce politické bylo nej- 
choulostivější místo celé krise, nej širší 
pole působnosti pro činnost rozvratnou, 
jedním slovem pravá státnická zkouška 
athénské demokracie.

* * *
Šlo všeobecně o praktické hodnoty 

všeho poznání a všeho vědění, o prak
tické zužitkování výsledků duševní čin
nosti. Aby však k tomu došlo, bylo nut
no osvojiti si umění, jak prakticky zu- 
žitkovati duševní hodnoty, a v tom právě 
je nejcharakterističtější stránka celého 
období sofistického.. Tato otázka, jak 
jich zužitkovati, jak je úspěšně promít- 
nouti do skutečného žití, určila také me- 
thodu působení sofistů a její zvláštnosti, 
tak odlišné od obyčejů dotud platných.
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v.
ČINNOST SOFISTO.

Na složitých poměrech athénských od 
polovice V. století lze pozorovat! zají
mavý sociologický zjev: vznik nového 
do té doby neznámého činitele veřejné
ho, jehož existence byla vynucena po
měry. Tím činitelem byli sofisté, kočovní 
profesionální učitelé moudrosti.

Bylo učiněno mnoho pokusů podati 
uspokojující definici původní sofistiky, 
ale tyto pokusy se nemohly zdařiti, po
něvadž pojem sofistiky se průběhem ně
kolika desetiletí proměnil, sahaje od ši
rokého označení mužů, kteří se obírali 
nějakou vyšší duševní činnosti, přes ony 
profesionální učitele až k lidem a čin
nosti, kterým se toto označení dává dnes.

Dnešní odmítavý a odsuzující názor 
o sofistech pramení tedy už v antice a 
sice ve spisech Platonových.

Platon v mnohých svých dialozích, 
v nichž svá učení navazoval na výklady 
velkého svého mistra Sokrata, správně 
postihl filosofické i praktické slabiny so-
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fistického působení a ocenil významné 
dílo Sokratovo, kterým tento veliký duch 
svým prostým a nelíčeným způsobem 
paralysoval zhoubné důsledky, k jakým 
na konec dospívalo učení sofistů. Byla 
to polemika vedená proti nim pod zášti
tou jména Sokratova. Jako Sokratovy 
odpůrce v dialozích nepředstavoval Pla
ton bezejmenné anebo smyšlené typy, 
nýbrž osoby skutečných sofistů. Dnes 
ovšem nelze už s plnou určitostí stano
vití pro každý jednotlivý případ, do jaké 
míry je přesně historická ta či ona osob
nost sofisty, Platonem literárně zachy
cená, ale aspoň pro hlavní z nich není 
důvodu pochybovati o celkové pravdě
podobnosti portrétu.

Stanovisko Platonovo, jednak jako 
žáka Sokratova, jednak jako myšlenko
vého i společenského aristokrata, způ
sobilo však, že světlo, v jakém zobrazil 
hlavní ze sofistů, je leckde temnější, než 
by bylo při naprosté objektivnosti podá
ní. Platon byl ještě příliš živě účasten na 
likvidaci sofistické filosofie, než abychom 
mohli od něho chtíti naprosto nestranný 
a kritický obraz její působnosti a učení.
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Je přirozeno, že se ostří Platonovy kri
tiky zahrocovalo nejen proti obsahu u- 
čení, ale zejména proti methodě sofistů, 
a právě toto časté spojování jména so
fistů s oněmi určitými chybami jejich 
methody konec konců způsobilo, že vli
vem Platonovým ulpěl název sofistiky 
jenom na malé části původního obsahu 
tohoto pojmu.

Sofisté byli tedy produktem své doby. 
Poskytovali nejen takového vědění, ja
kého si kdo přál miti v rozmanitých o- 
borech, nýbrž učili lidi též umění doved
ného slova a působivého vystupování a 
jednání. Neměli pravidelně stálého do
mova a pevného sídla své školy, avšak 
jak bylo přirozeno, mnoho času a ná
vštěv věnovali Athénám, jejichž demo
kratická ústava poskytovala nejvýhod
nější podmínky k rozvoji jejich činnosti. 
Byli horlivě vyhledávání a nevyhýbali 
se nijak ani umělým prostředkům, kte
rými' by svou popularitu zvýšili. Nabí
zeli se, že každého naučí co nejrychleji 
a nejúspěšněji všemu, čeho může potře
bovat, zejména úspěšně mluviti a jed
nati. Byli mezi nimi lidé ohromné vše
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strannosti, kteří oslňovali nejenom svou 
pohotovostí v hovoru o kterémkoliv da
ném thematu a ochotou dokázati na 
přání posluchačův i pravdivost i klam- 
nost téže věci, ale vyznačovali se též ori
ginálností svého způsobu života, začasté 
i značnými dovednostmi v rozmanitých 
rukodílných pracích.

Jejich činnost filosofická se projevo
vala hlavně na poli praktické etiky a so
ciologie skeptickým posuzováním star
ších náboženských a politických názorů, 
jakož i krajním nadnášením individua. 
Racionalistické pochybování o všem, co 
se do té doby pokládalo za pevné a trva
lé, a o čem theoretická skepse byla dříve 
jen výhradou filosofů, stalo se přičině
ním sofistů obecným zájmem, a jeho dů
sledky prováděny v praxi.

Bylo by však omylem domnívati se, že 
činnost sofistů a celý státní život athén
ský byly jen líc a rub jednoho a téhož 
dění, že důsledná demokracie athénská 
nebyla než jen realisace učení sofistů. 
Nutno znova připomenouti, že sofistika 
nebyla nijak hnutí jednotné a organicky 
ve všech svých článcích souvislé, na
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opak, sofistika byla soubor všeho, co se
bou přinášela doba na poli myšlenko
vém, byla tímtéž, čím osvícenství XVIII. 
stol. Demokracie athénská pak posky
tovala — jak svrchu vyloženo — sofistice 
živnou půdu svými společenskými i po
litickými řády, přijímala od ní, čeho po
třebovala, tak zejména intelektuální a 
řečnický, částečně i politický výcvik ob
čanů, ale nenásledovala jí do důsledků. 
Na to byla athénská demokracie příliš 
životná a politický instinkt občanstva 
příliš zdravý, než aby slepým sledová
ním individualistické ideologie páchal 
kolektivní sebevraždu.

Docházelo tedy ke konfliktům mezi 
státní autoritou a mezi hlasateli nauk, 
které se tu a tam zdály ohrožovati exi
stenci státu. Je ovšem přirozeno, že v ta
kovém boji a při zvyklostech athénské
ho veřejného života, nebyl zápas bez
vadný a promyšlený. Nebylo dosti bez
pečného postřehu pro dosah činnosti 
jednotlivých osob, a také vnější motivo
vání žalob a rozsudků připadá nám 
dnes naivní. Přihlédneme-li však pozor
něji k tomu, co se skrývalo pod těmi ste-
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reotypními žalobami na bezbožnost a 
na kažení mládeže, snadno poznáme, že 
to nebylo nic jiného, než jen boj proti 
podlamování veřejné autority, bez níž 
žádné pospolité seskupení lidské ne
může existovati.

Boj proti výstřelkům sofistického hnu
tí vypukl v Athénách velmi brzy, ba 
vlastně by se mohlo říci, že začal už v do
bě, kdy filosofický vývoj dospěl toho 
stupně, na který sofisté navazovali. 
Svědčí o tom případ slavného filosofa 
dualismu Anaxagory, jenž se musel vy- 
hnouti odsouzení útěkem z Athén. Ana- 
xagoras nebyl ještě příslušníkem hnutí 
sofistického, nebyl ještě popularisáto- 
rem filosofie a jiných nauk, jako sofisté 
vlastní, ale žaloba na něho, byť měla pří
chuť silně politicky osobní, přece už u- 
kazuje jasně, s jak živým zájmem sledo
vala široká veřejnost, co do té doby bý
valo vyhrazeno jen několika vyvoleným.

Uplatnily-li se při procesu s Anaxago- 
rou pohnutky osobní nevraživosti, spo
čívající v přátelství s Periklem, jehož 
oblíbenost tehdy silně poklesla, přivodil 
si své stíhání sofista Protagoras, jedna
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z nej slavnějších hlav tohoto hnutí, je
dině svým učením. Největším tragickým 
omylem, jakého se dopustila athénská 
demokracie, bylo však odsouzení So
kratovo. I proti Sokratovi zakročeno dů
vody, jakými odmítána byla činnost so
fistů; nepoznalo se, že právě Sokrates 
to byl, který položil pevné základy my
šlení abstraktního i politického do zmat
ků, způsobených sofisty. Rozdíl, jaký 
byl mezi nimi a Sokratem, vystihl vý
borně Platon v těch svých spisech — O- 
braně, Kritonu a Faidonu — v nichž pro
mlouvá o procesu Sokratově a o jeho 
smrti.

* * *
Bylo řečeno, že sofisté cestovali, vy

stupujíce na týchž místech jen občas. 
Mohlo by se tudíž zdáti, že byla sofistika 
hnutím, patřícím ostatní Helladě stejně, 
jako Athénám, a že tedy není dosti správ
né, mluví-li se při líčení činnosti sofistů 
výhradně jen o Athénách. Na to lze 
snadno odpovědět! poukazem k tomu, 
že tehdy nikde jinde krom Athén nebyly 
tak pohromadě všecky podmínky, které 
svým spoj ením vytvořily skutečné o vzdu
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ší toho, co nazýváme hnutím sofistic- 
kým. Jen v Athénách bylo nezbytné pro
středí politické a kulturní, aby se tam 
mohlo rozvinouti starověké osvícenství. 
Ostatně i pokud jsou známy životní osu
dy některých čelnějších sofistů, je patr
no, jak tíhli do Athén, nazývaných teh
da střediskem duševního života řec
kého. Sofisté dobře poznávali, že v A- 
thénách najdou nej příznivější prostředí 
své působnosti. Světoběžnictví bylo pak 
u nich jen součástí jejich encyklope- 
dismu a praktikem psychologie. Cesto
váním nabývali zkušeností a znalosti 
lidí, a mohli potom svých poznatků 
mnohem lépe využitkovati, chráníce se 
občasným vystupováním i sevšednění, 
které při povaze jejich činnosti bylo těž
kou újmou. Sofisté, lidé praktického ži
vota a učitelé životních úspěchů, musili 
ovšem sami býti nej lepším příkladem 
působivosti a dokonalosti své práce. Ne
sdíleli se tudíž o své poznatky a zkuše
nosti jenom pro ideální touhu poučiti 
bližní, nýbrž požadovali za svou práci 
přiměřenou odměnu. Výše honorářů 
byla v přímé souvislosti s proslulostí a
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okázalostí jejich vystupování, a řídila se 
ovšem i požadavky, s jakými k nim při
cházeli jejich žáci. Byla to tehdy v Řecku 
novinka a není tedy divu, že hledíc 
k zvyklostem minulým, nepokládala se 
právě za nej ušlechtilejší a nej lepší strán
ku jejich působení. Kromě tohoto před
sudku, s nímž se ostatně častěji setkal 
v dějinách lidstva samozřejmý požada
vek slušné odměny za duševní práci, 
způsobily leckde nevoli tu a tam se vy
skytující přehnané požadavky jednotli
vých sofistů, anebo příliš okatý způsob 
jakým odměřovali podle honoráře své 
lekce.

Odpor Platonův proti tomuto jejich 
zvyku byl odporem dobře situovaného 
aristokrata proti možnosti vlastního vý
dělku duševní prací, a je-li historické, co 
vkládá Platon o této věci do úst Sokra
tovi, byl to u Sokrata odpor proti urči
tým methodám sofistů, který se proje
voval i na tomto poli. Ostatně způsob 
života Sokratova a života sofistů byl 
podstatně různý a nelze jich tedy srov
návat!.

* * *
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Bývá zvykem při hovoru o sofistech 
vůbec uváděti data o životě a působ
nosti některých z nich. Ačkoliv není po
chyby, že jest velice poučné ukázati na 
konkrétních případech, jak takový so
fista vypadal a jaké učení šířil, přece se 
tu skrývá nebezpečí jednostrannosti. To 
proto, že sofisté — i ti nejvýznamnější — 
nebyli takovými individualitami, jako 
jejich předchůdci ve filosofii nebo v po
litice (pokud vůbec lze tu prováděti 
srovnání), aby teprve podrobná znalost 
jednotlivých jejich nauk mohla přispěti 
k porozumění době. Sofisté jsou naopak 
produktem své doby a jejich význam je 
v kolektivním působení. Sofistické hnutí 
se neprojevilo jenom činností těch ně
kolika nejvýznamnějších mužů, lépe 
známou v podrobnostech, nýbrž i pů
sobením oněch mnohých, po nichž zbylo 
v historii sotva jméno.

Studovati jednotlivé zbytky učení so
fistického vzhledem k určitým osobám, 
nemá významu ani pro dějiny filosofie, 
poněvadž i tam se oceňuje kolektivní 
význam tohoto hnutí. Proto na místě 
suchých dat, jaká lze najiti v každé u
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čebnici dějin filosofie, následuje ukázka 
z Platonova Protagory a jeden ze iSofis- 
tických rozhovorů« neznámého autora. 
Jsou jakýmsi zrcadlem činnosti sofistů, 
ukazujíce i způsob jejich práce, i námit
ky, které byly proti nim vznášeny.

I.
Mladý Hippokrates zatoužil po 

setkání s Protagorou za j eho pobytu 
v Athénách. Požádal Sokrata, aby 
ho uvedl do domu Kalliova, kde 
byl slavný sofista hostem. Sokrates 
líčí pak tuto cestu:

Když jsme se octli před vchodem, sta
nuli jsme a hovořili o čemsi, co nás ces
tou napadlo. Rozprávěli jsme tak dlou
ho, dokud jsme se neshodli. Dveřník nás 
asi poslouchal a poněvadž do domu cho
dilo mnoho sofistů, byl nejspíš na ná
vštěvníky rozhněván. Proto když jsme 
zaklepali a on otevřel, spatřiv nás, zvo
lal: >Hle, jacísi sofisté, pán nemá kdy!« 
a při tom co měl síly, oběma rukama 
přibouchl dveře. Když jsme klepali zno
va, odpověděl nám skrze zavřené dveře: 
>Lidé, což jste neslyšeli, že pán nemá 
kdy?«
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iMiláčku, pravím mu já, nepřišli jsme 
za tvým pánem, ani nejsme sofisty, ne
boj se, přišli jsme, poněvadž toužíme vi- 
děti Protagoru. Ohlas nás tedy.c Ale jen 
tak tak, že nám potom otevřel dveře.

Když jsme vstoupili, zastihli jsme Pro
tagoru procházejícího se v sloupořadí. 
Spolu s ním se procházeli Kallias, jeho 
nevlastní bratr Paralos, syn Periklův, a 
Charmides s jedné strany, s druhé jiný 
syn Periklův Xanthippos, pak Filippi- 
des a Antimoiros; tento byl nejproslu
lejší z žáků Protagorových a učil se na 
sofistu z povolání. Vzadu za nimi krá
čeli posluchači, nejspíše cizinci, jaké vo
dí za sebou Protagoras z každého města 
kudy prochází; okouzluje svým hlasem 
jako Orfeus. Také někteří domácí byli 
v tom zástupu.

Spatřiv tento zástup, měl jsem velkou 
radost, jak se měli pěkně na pozoru, aby 
Protagorovi nepřekáželi stavějíce se 
před něho. Kdykoliv se on a jeho dru
žina obrátili, zástup poslouchajících se 
rozdělil na dvě strany, obešli ho dokola 
a pěkně se zase postavili za ním.

Také jsem zpozoroval Hippiu elej-
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ského, sedícího na protější straně v slou
pořadí na vyvýšeném křesle, na židlích 
kolem něho pak někteří Athéňané a též 
jeho spoluobčané a jacísi cizinci. Zdálo 
se, že se ho ptají na jakési věci přírodo
pisné a hvězdářské; on se svého stolce 
probíral otázky a rozhodoval je. Byl pří
tomen též Prodikos kejský v jakémsi po
koji, kterého užíval otec Kalliův jako zá
sobárny. Nyní však pro množství hostů 
jej Kallias vyprázdnil a zařídil jako hos
tinský pokoj. Prodikos ještě ležel zaha
len v jakýchsi kůžích a hojných pokrýv
kách. S těmi, kdo seděli kolem něho, 
rozmlouval, ale já jsem zvenčí nebyl 
s to poznati, o čem, ačkoli jsem se velice 
namáhal Prodika slyšeti; myslím, že je 
to muž velice moudrý a plný boží mi
losti. Avšak jeho zvučný hlas, odráže
jící se v pokoji, činil jeho řeč nesrozumi
telnou.

Prodlevše maličko a prohlédnuvše si 
vše, přistoupili jsme k Protagorovi. O- 
slovil jsem ho: >Za tebou jsme přišli, 
Protagoro, já a zde Hippokrates.«

Odpověděl: >Chcete rozmlouvat! se 
mnou sami, anebo spolu s jinými?«
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>Na tom nám nezáleží, pravím : vyslech
ni však, proč jsme přišli, a sám posudh

>Proč tedy jste přišli? <
>Zde Hippokrates, syn vznešeného a 

bohatého domu, chce svými vlastnostmi 
závoditi se svými vrstevníky. Touží — 
jak myslím — dojiti proslulosti v obci, a 
soudí, že se mu jí nejspíše dostane sty
kem s tebou. Vzhledem k tomu tedy po
sud, zda myslíš, abys s ním rozmlouval 
soukromě nebo spolu s jinými.<

>Správně činíš, Sokrate. Cizí člověk, 
navštěvující velká města a doporučující 
tam nejlepším z mladých lidí, aby zane- 
chajíce styků s ostatními, ať domácími či 
cizími, ať starými či mladými, jedině 
s ním se stýkali za tím účelem, aby se 
tímto stykem stali co nejlepší, takový 
člověk se musí miti na pozoru. Vzniká 
z toho nemalá zášť i jiná nelibost a oso
čování. Tvrdím, že umění sofistické je 
staré, a že ti z dávných lidí, kteří se 
v něm vyznali, bojíce se příhany na něm 
lpící, zatajovali to, vydávajíce se jednak 
za básníky, jako Homer, Hesiodos, Si
monides, jednak za zasvěcence a věštce, 
jako škola Orfeova a Musaiova, někteří
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jiní za učitele správné tělesné výchovy, 
jako Ikkos tarentský anebo nyní žijící 
Herodikos ze Selymbrie, sofista nikomu 
co do proslulosti nezadávající, nebo 
kdysi Megareus. Váš Agathokles, velký 
sofista, vydává se za hudebníka, stejně 
i Pythokleides a mnozí jiní. Těmto všem 
— opakuji — poněvadž se báli příhany, 
bylo jejich zaměstnání jen záminkou. 
Já se s nimi v tom neshoduji. Myslím to
tiž, že nedosáhli svého záměru, nezůstali 
nepoznáni významnými činiteli své ob
ce, ačkoliv se právě proto skrývali. Vždyť 
lid, abychom tak řekli, sám nic nevidí, 
ale zpívá, jak mu předáci káží. Pokou
šeli se o-uniknutí, ale neuniknouti a pro- 
zraditi se, je pošetilé, a lidé se pak nutně 
zdají ještě horšími. Krom všeho jiného 
je takový člověk pokládán ještě za špat
ného. Já jsem si vybral právě opačnou 
cestu, říkám důsledně, že jsem sofista a 
že vychovávám lidi. Myslím, že je to 
lepší opatrnost, a že přiznati se, je vý
hodnější, než zapírat. Také — bohudík — 
se mi nestalo nic zlého za to, že se dů
sledně prohlašuji za sofistu. Už mnoho 
let se oddávám tomuto zaměstnání, a
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vůbec jsem již hodně stár. Nikdo není 
mezi vámi, komu bych nemohl býti podle 
věku otcem. A tak by mi bylo nej milejší, 
je-li vám libo, o tom všem pohovořiti u 
přítomnosti těch, kdož jsou tu uvnitř.«

Já pak tuše, že se chce ukázati a po- 
chlubiti před Prodikem a Hippiou, že 
jsme přišli jako jeho ctitelé, povídám: 
>Proč bychom nezavolali také Prodika, 
Hippiu a jejich družinu, aby si nás po
slechli?«

>Zajisté,« souhlasil Protagoras. Kallias 
se otázal: iMám snad uspořádati slav
nostní zasedání, abyste hovořili sedíce?«

Zdálo se nám to potřebno, a všichni 
z radosti, že budeme slyšeti moudré mu
že, chápali jsme se židlí a lehátek a chy
stali je.

(Z Platonova spisu nadepsaného 
„Protagoras“.)

II.

O PRAVDIVÉM A LŽIVÉM.

O pravdivém a lživém se podává dvojí 
výklad. Jeden z nich tvrdí, že něco jiné
ho je řeč pravdivá a něco jiného řeč lži
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vá, druhý z nich tvrdí, že je to totéž. Já 
se na to dívám takto: především obě 
řeči užívají týchž slov, za druhé pak, je
li něco pověděno a stalo-li se to tak, jak 
bylo pověděno, je to řeč pravdivá, ne- 
stalo-li se to tak, jest tatáž řeč lživá. Na 
př. žaluješ někoho ze svatokrádeže: stal
li se čin, je to řeč pravdivá, nestal-li se, 
tedy lživá. Kdo se hájí, užívá téže řeči. 
Soud pak tutéž řeč pokládá za pravdi
vou i lživou. Anebo kdybychom, sedíce 
vespolek, všichni stejně řekli: jsem za
svěcen, mluvil bych pravdu jenom já, 
poněvadž jsem skutečně zasvěcen.

Zřejmě tedy táž řeč, je-li v ní lež, jest 
lživá, je-li v ní pravda, jest pravdivá 
(jako jest člověk stále člověkem, ať hoch, 
či jinoch, muž či stařec).

Říká se také, že jiná jest řeč lživá a 
jiná řeč pravdivá, a že stejně jako věc
nou podstatou, liší se i slovy. Kdyby se 
někdo otázal těch, kdo tvrdí, že tatáž 
řeč jest i lživá i pravdivá, jaká že jest 
řeč, kterou sami mluví, tu kdyby oni od
pověděli, že je to řeč lživá, zřejmě by 
pravdivá i lživá řeč byla dvojí; kdyby 
odpověděli, že je řeč, kterou mluví, prav
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divá, jest zřejmo, že táž řeč je současně 
pravdivá i lživá.

Někdo někdy pověděl nebo dosvědčil 
něco pravdivého, totéž bylo současně i 
lží. Znám někoho jako muže pravdo
mluvného : on je současně i lhářem.

Z toho plyne, že stalo-li se něco, řeč 
o tom je pravdivá, nestalo-li se to, lživá. 
Nezáleží na slovech, nýbrž na věcné 
podstatě. Otázal-li by se někdo soudců, 
podle čeho soudí, když nebyli při činu 
přítomni, i oni by jednomyslně prohlá
sili, že lživé je to, v čem je přimíšena lež, 
pravdivé, v čem pravda. To je jediný 
rozdíl.

(čtvrtý ze „Sofistických rozhovorů“ 
neznámého autora.)
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VI.

ZÁVĚR.

Sofistické hnutí bylo kulturní křísí, 
způsobenou dočasným nesouladem jed
notlivých složek životních. Zasahovalo 
příliš prudce do života jednotlivcova i 
veřejného, a proto není divu, že se zdra
vý a silný řecký organismus brzo pro
pracoval k vítězství, jímž bylo dosažení 
souladu, nezbytného pro další vývoj.

Hnutí sofistické bylo tedy překonáno, 
a poněvadž samo se dotýkalo rozmani
tých stránek života, byly i rozmanité 
cesty, kterými se z krise uniklo.

Ve filosofii se to stalo zjednáním rov
nováhy mezi individuem, společností a 
kosmem. Uznán jejich nezbytný vzá
jemný vztah a z něho plynoucí nutnost 
omezení. Přirozenou reakcí proti pře- 
pj atému individualismu sofistů by lo pří s- 
né podřízení individua zájmům pospoli
tosti, jak se jeví na př. ve státovědě Pla
tonově. Vůbec pak vedle etiky individu
ální začíná filosofy zaměstnávat! etika 
lidského společenství, problém autority,
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státu, podřízenosti soukromých zájmů 
státním atd. Stejně rázný škrt byl uči
něn přes sofistické popření možnosti 
poznání : tu z odporu proti sofistickému 
nihilismu byl zas přeceněn intelektualis- 
mus.

Konečnou likvidací sofistiky na poli 
filosofie je vlastně až utvoření velikých 
soustav všeobecné filosofie, z nichž první 
byla Platonova. Ale mezi Platonem a so
fisty byl činitel velmi důležitý, bez jehož 
obětavého působení nelze si představiti 
myšlenkové uklidnění řeckého světa. 
Bylí to Sokrates. Nejen obsahem, ale i 
způsobem svého učení stavěl hráz proti 
sofistům, postihnuv pudově nejlepší ces
tu, vedoucí k nápravě. Předstíranou nai v- 
ností vháněl do úzkých své spoluobča
ny, zakládající si na moudrosti, získané 
od sofistů, a přiváděl je k poznání, že 
skutečný život a jeho povinnosti obstojí 
sice dobře bez sofistických sylogismů a 
krasořečnické vnějšnosti, ale za to že 
potřebuje střízlivé úvahy rozumové, 
skromnosti každého jednotlivce a úcty 
k obci a jejím zájmům. Kouzlo ducha 
Sokratova shromažďovalo kolem něho
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prosté i vznešené, ale poněkud příliš 
svérázný způsob,jakým si počínal, když 
tragickým omylem byla i proti němu 
vznesena žaloba, že prý rozvrací obec, 
přivodila jeho odsouzení. Věčný ironik 
nezatvrdli se nad tímto krutým neporoz
uměním, a svou hrdinnou smrtí dal nej
lepší příklad toho, čemu učil, totiž po
slušnosti zákonů a úcty k veřejné auto
ritě. Proces proti Sokratovi byl článkem 
obranných činů, kterými se athénská 
demokracie bránila rozkladným účin
kům sofistické působnosti. Bylo už svr
chu vyloženo, jak ten boj byl veden spíše 
pudově, než promyšleně, a jak na konec 
přece jen pronikl zdravý úsudek, chrá
nící stavbu obecního zřízení před zniče
ním. K nápravě poměrů přispěly pak do 
značné míry i rozmanité zahraniční ne
úspěchy athénské a krátkodobé domácí 
pokusy o reakční vládu. Střízlivá sku
tečnost dovedla lépe, než co jiného u- 
vésti na pravou míru všecky dobrodruž
né pokusy.

Vnitřní vyrovnání myšlenkové a or
ganické včlenění všech nových zážitků 
přivodilo časem potřebné uklidnění, při
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němž se našla správná míra jak pro tvo
ření, tak i pro přijímání nových kultur
ních hodnot. Získán zase pevný podklad 
pro individuální život a nalezen správný 
poměr k ostatním individualitám a 
k celku.

Sofistice zůstane zásluha, že hluboce 
rozvířila řecké myšlení a urychlila cestu 
ke stavbě vrcholných částí řecké filo
sofie. Politicky pak podrobila athén
skou demokracii nejtěžší zkoušce, které 
se jí mohlo dostati, a dala tak příleži
tost k osvědčení opravdové státnické 
způsobilosti. Neobešlo se ovšem bez 
chyb, a leckdy hodně těžkých, když a- 
thénská demokracie vybřídala z krise, 
ale za to nastřádala bohatý zdroj poli
tických zkušeností věkům příštím.
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