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Sókratova zbožnost a polis 

Aleš Prázný 
 

 
„Všechno na světě – věci, stát i duše – 
je utvářeno na základě téhož principu.“1 

 
Dnešní člověk je jak vůči politice, tak vůči náboženství nezřídka v jisté 

distanci. Obě vystupují totiž s nepochybně seriózním nárokem, avšak skutečnost 
vypovídá spíše o tom, čím by zřejmě být měly, ale čím nejsou – při nejmenším 
zpravidla. Není však nutno onomu nedůvěřivému odstupu vždy rozumět jako 
cynickému opovržení.  

Politika i náboženství (mýty) se již v antice staly sférou problematickou, pokud 
jde o legitimitu jejich rolí ve společnosti, kterou z podstaty svého konání nárokují. 
Tento nárok na „pravost“ vyjádřil Platón v literárním svědectví o svém učiteli 
Sókratovi – právě o tento obraz platónského Sókrata tu půjde především; jeho 
asebický proces stojí na počátku politického myšlení a politické filosofie vůbec.2  

Náboženství i politika se u Sókrata ocitají v konfrontaci s teoretickou 
existencí toho, kdo byl osvobozen z vězeňských pout jeskyně a ve světle ideje 
uzřel možnost svobodné existence nejen k pravdivému náhledu, nýbrž i skutečně 
lidskému pobytu. Politika i náboženství musí obstát před dialektickým tázáním, 
jež představil Sókratés; již u něho se pravděpodobně objevuje logos jako míra 
dobra světa, obce i duše člověka. Areté, ctnost či výbornost, není doménou 
individuální, soukromou, nýbrž základním vztahem k druhým, je to politiké 
areté,3 vždyť přece dikaiosyné, spravedlnost, je obci i duši společná.4 
Sókratovsko-platónský vzdělavatelský program je nesen dialektikou, jakožto 
vlastní výchovou k politickému (státnímu) životu.  

Zatímco náš pojem politiky se v mnohém odvíjí právě z tradice antické, 
hovořit o „řeckém náboženství“ je otázkou velmi obtížnou. To, co bylo pro Řeky 
náboženstvím, zcela neodpovídá tomu pojmu náboženství, jaký zná moderní 
člověk, ačkoli je v mnohém ovlivněn právě tradicí řecko-křesťanskou.5 Řecké 
                                                           
1 Kraemer H.J.: Arete bei Plato und Aristoteles. Heidelberg 1956, s. 122: „Welt, Staat und 
Seele unterliegen, wie alle Dinge, von Anbeginn derselben Normgestallt.“ 
2 Hannah Arendt, Was ist Politik? Piper, München 2003,  s. 163. 
3 Kraemer H.J.: Arete bei Plato und Aristoteles. Heidelberg 1956, s. 120: „Die sittliche 
Arete der Seele – Platon vorwiegend meint die POLITIKÉ ARETÉ.“ 
4 Tamtéž. s. 107. 
5 „Denn das Christentum ist es gewesen, das in der Verkündigung des Neuen Testament 
als erstes eine radikale Kritik am Mythos geübt hat. Die gesamte heidnische Götterwelt, 
nicht nur die dieses oder jenes Volkes, wird angesichts des jenseitigen Gottes der jüdisch-
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náboženství není náboženstvím správného učení do té míry, jak je tomu 
v křesťanství. Nezná též žádnou svatou knihu, jejíž výklad by byl výsadou 
specialistů, totiž kněží, a jejíž úloha by byla tak universální, jako je pro 
křesťanství bible. „Religiozita“ i „náboženství“ pro Řeky představují cosi 
odlišného od toho, jak těmto pojmům rozumí moderní učenec, který prošel 
křesťanstvím a osvícenstvím. Překladem těchto pojmů z řečtiny se nelze dobrat 
adekvátní podoby. Pojem „náboženství“ u Sókrata není totožný s naším pojmem 
náboženství. Pro porozumění platónskému obrazu Sókratovy zbožnosti se dle 
Gadamera6 nabízejí minimálně tři řecké pojmy, které se u Platóna téměř 
vzájemně zaměňují a vyjadřují přibližně to, co myslíme slovy religiozita a 
zbožnost: ósion (tj. to, co žádá úctu a zbožňování), eusébeia (úcta) a aidós (uctivý 
stud). Slovo aidos však nemusí být vždy spojeno s chováním vůči bohům, ale je 
v něm často příznak úcty a zbožňování čehosi „vyššího“. Termín aidos rovněž 
poukazuje – i když nepřímo – na něco religiózního, neboť stále vypovídá o tom, 
co je vyššího řádu bytí a „vůči čemu je převažující chování toho, kdo ví a 
nárokuje vědění, neadekvátní.“7 Gadamer ukazuje, že těmito pojmy se míní něco, 
s čímž také my – v  našem vědou poučeném světě – nejsme zcela v nedůvěrném 
vztahu a co lze také jednotně přiblížit latinskému pojmu pietás. 

Podobně řecké osvícenství se zvláště ve vztahu k náboženství představuje 
jinak, než osvícenství novověku: řecké osvícenství nechce bohy především 
vyvrátit, ale odhalit je jako vysvětlitelná, rozumu přístupná světská jsoucna. „Pro 
osvícenství, i když mu božstva existují, jsou pouze určitými, myšlenkově 
proniknutelnými a vymezitelnými skutečnostmi; je známo, jak pohlížel na 
božstva největší představitel tohoto proudu v Řecku, Démokritos: božstva 
existují, jsou fyzické reality jako jiné, nejsou však aitiologicky základem ani 
rozhodující mocí světa.“8 Proto filosofické osvícenství, které se kriticky obrátilo 
k mýtům, nelze považovat za skutečnou opozici vůči náboženství. Jen tak je 
srozumitelné, že filosofie a především Platón obojí spojuje dohromady; Platónovy 
filosofické mýty, stará pravda a nový pohled tvoří jednotu:9 úžas, o kterém poezie 
a náboženství vypovídá, přivádí filosof k pojmovému vyjasnění, ale neruší jej. 

Náboženství u Řeků bylo velmi spjato s fungováním státu – s jeho kultem, 
politickými rituály a slavnostmi, totiž více než s náboženským „vyznáním“ 
jednotlivce, jehož svědomí v tomto smyslu nepodléhalo žádné náboženské 
cenzurní instanci (jakou je např. v křesťanství zpověď). Sókratův požadavek na 
                                                                                                                                      
christlichen Religion als eine Welt  der Dämonen entlarvt, das heisst der falschen Götter 
und teuflischen Wesen, und zwar deshalb, weil das alles Weltgötter sind, Gestalten der 
übermächtig erfahrenen Welt selber. Die Welt aber wird im Lichte der christichen 
Botschaft gerade als das unwahre, der Erlösung bedürftige Sein des Menschen 
verstanden.“ Gadamer, GW 8, s. 164. 
6 Gadamer, GW 7, Mohr Siebeck, Tübingen 1991, s. 84. 
7 Tamtéž. 
8 Jan Patočka, Platón, SPN, Praha 1991, s. 49. 
9 Gadamer, GW 8, Mohr Siebeck, Tübingen 1993, s. 166. 
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„život z vlastního pramene“ (Patočka) se s náboženskou tradicí Athén, která 
ležela v základě jejich právního řádu, konfrontoval proto především politicky. Že 
mezi Sókratem a polis existovalo napětí, je zřejmé: Sókratés nechce žít jen 
v extatické podmanivosti kosmických mocností – jeho logicky nakažlivé 
osvobozování se od mýtických sil, ono buditelství ze somnolence a vlastní 
zapomenutosti „odbožšťuje“ a přivádí k jinému pojmu zbožnosti. Nejde tu však o 
osvobození pro svévoli a divinizaci člověka, ale o osvobození pro myšlení, které 
působí nutně destruktivně na všechny „zmrazené myšlenky“10 (tj. ustavená kritéria, 
hodnoty, náboženské doktríny, měřítka dobra a zla, tedy na mravy a pravidla 
chování, jež jsou tématem morálky a etiky). Toto osvobození Sókratés legitimuje 
existencí božského, které však není přítomno a přístupno. To Sókratés (resp. Platón) 
vyjadřuje mýtickým podobenstvím s filosofickým pozadím: „působnost božského, 
která náleží k možnosti našeho osvobozování, není božstvo samo, ale náleží k 
‚dítěti božstva‘, ‚syna bohů‘, daimónu: sama je ‚daimonická‘.“11 Sókratova 
náboženská zkušenost tak překračuje neosobnost tehdejšího náboženství tím, že v ní 
zaslýchá a uznává božský hlas uvnitř své duše (daimonion), který jej zrazuje od 
určitého jednání, čímž ho vede k náležitému životnímu rozhodování. Intencionalita 
hledání a tázání u něho vychází z božského světa.12 

Tak se u Sókrata setkáváme s vnitřní téměř mystickou autoritou tajemného 
hlasu, který lze jen obtížně srovnat s tím, co nazýváme svědomí. Daimonion je té 
religiózní povahy, která dbá radikálně na obecnou pravdivost individuálního 
života. Tím vrhá Sókrata do politického střetu, který působí tak pronikavě, že 
jeho edukativní působení se dostává do rozporu s obvyklým mravem Athén. 
Vždyť Sókratés požadoval mravní reflexi myšlení i jednání a k tomu jej 
inspirovala právě návštěva delfské věštírny. Do náboženského provozu nových 
demokratických poměrů, který se děje dle zvyklostí a není nijak problematizován, 
přináší rozruch právě otázkou po dobru. Před soud se Sókratés dostává pro 
daimonion, který k němu mluví, varuje jej a odvrací od určitých činů a úkolů. O 
Sókratovi se totiž šířila posměšná pověst, že zavádí novoty v náboženství, že je 
výrobcem nových bohů a ve staré nevěří13 a tím vším, že podvrací stát. Sókratés 
čelí obžalobě tím, že se dovolává autority jiné, totiž pravdy, žádá „slyšení“ a 
„uvážení“, tj. myšlenkové zkoumání.  

Cicero napsal, že Sókratés snesl filosofii z nebe mezi lid. Sókratovu 
zkušenost analogicky vyjádřil Nietzsche v učiteli Zarathustrovi, který rovněž 
schází z hor se svým poselstvím nejprve na tržiště, avšak neuspěje tam – nenajde 
pro svou zvěst posluchače – vrací se do hor. Sókratovo obrozenecké působení na 
agoře, tržišti, tedy v centrálním svobodném prostoru polis, končí odmítnutím 
Sókrata a jeho obviněním a popravou. Polis odsoudí filosofa na pozadí 

                                                           
10 Hannah Arendtová, Život ducha I, Aurora, Praha 1991, s. 193. 
11 Jan Patočka, Platón, s. 50. 
12 Eric Voegelin, Kouzlo extrému, Mladá fronta, Praha 2000, s. 127. 
13 Platón, Euthyfrón, 3b. 
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náboženských zvyklostí Athén. Avšak  motivem universálního (a v tomto smyslu 
též politického) buditelství Sókratova byla zbožnost – poslušnost božské výzvě: 
Gnóthi seauton – poznej sám sebe! Vždyť člověk není bůh a proto musí poznat 
své meze – k tomu ona výzva.14 Sókratés chodí mezi lidmi jako hlasatel této 
výzvy a budí lid z jeho duchovní sklerotizovanosti k lidské skromnosti. Jeho 
metodu bohoslužby s oblibou napodobovala urozená mládež – tím vzniká 
pomluva, že ji Sókratés kazí a odvrací od politické kariéry. Myšlenkové 
zkoumání a jeho společenská infekce mezi mládeží tak Sókratovi působily 
„mnohá nepřátelství, a to velmi zlá a těžká.“15 

Melétovo obvinění z bezbožnosti přivádí Sókrata k věhlasnému znalci 
božských věcí, věštci Euthyfrónovi (který o sobě tvrdí, že zná božské věci 
nejdokonaleji ze všech lidí), a ptá se, co je podle jeho mínění zbožnost a co 
bezbožnost. Od experta na náboženství však nedostává odpověď, jejich rozhovor 
se točí v kruhu. Na dialogu Euthyfrón – pokud odhlédneme od situace, osob a 
samotného obsahu rozhovoru – je dobře patrná „aplikace“ logiky: jednotlivé 
argumenty tohoto „logického traktátu“ záhy odhalí logickou chybu a řečníka 
zmatou. Takovouto logickou analýzou je každý skutečný rozhovor, který odhalí 
logické chyby a nepřesnosti a umožní současně vycvičit rétorickou sugesci pro to, 
co je správné a pravdivé.16  

Skutečné rozhovory budou vždy znovu v běžném životě obsahovat takové 
logické nepřesnosti a argumenta ad hominem. Filosofický zájem sókratovského 
rozhovoru však nespočívá pouze v tom, že se bazíruje na logických sekvencích. 
Úkol je jiný. Pro čtenáře Platónova rozhovoru je logická analýza jen potud 
zajímavá, pokud se čtenář sám ptá, jak nepřesnost nebo slabina argumentu působí. 
Logická analýza totiž objasňuje, jaké úmysly vlastně určují chování toho, kdo 
mluví. V novém pohledu, který svazuje rétoriku a dialektiku, přesvědčivost mluvy a 
logickou argumentaci, se odhaluje, proč Sókratés v dialogu s Euthyfrónem 
nepolevuje v tázání a hledání odpovědi na to, co je eusébeia, zbožnost. 

Platón staví nevědomost Sókrata v božských věcech proti zaslepenému 
vědění expertů – tím ironicky a kontrastně vyjevuje absurdnost Sókratova 
obvinění. Sókratés klade své otázky s ironií, která partnera rozhovoru na konci 
zcela deklasuje; tomuto partnerovi je zřejmě průběh celého rozhovoru nakonec 
méně patrný, než čtenáři, který se dialogu „zdáli“, nicméně též plně účastní. 
S Euthyfrónovým sebevědomím ostře kontrastuje Sókratova nejistota a hledající 
nevědomost a existenciálně zbožná obava, aby se nedopustil „hříšného“ jednání. 
Euthyfrón se naopak bez rozpaků a s neotřesenou suverenitou pouští do soudní 
žaloby na svého otce a Sókrata nakonec opouští, aniž by mu objasnil, co je to 
zbožné. Euthyfrón se sebevědomou naivitou vyhlašuje, že zbožnost je to, co je 
bohům libé. Sókratés tuto odpověď vstřícně přijímá, ale vzápětí ji vystaví 

                                                           
14 Jan Patočka, Platón, s. 42. 
15 Platón, Obrana Sókrata, 23 a. 
16 Hans-Georg Gadamer, GW 7, Mohr Siebeck, Tübingen 1991, s. 110. 
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logickému zkoumání. To, že Sókratés Euthyfróna za tuto odpověď chválí, svědčí 
snad o tom, že v ní již spatřil slabost myšlení tohoto narcistního muže. Zkoumavý 
rozhovor pak vyjeví slabiny toho, kdo se prohlašoval za nejlepšího znalce 
božských věcí. Opravdu je zbožnost (eusébeia) tím, co vychází z pozitivní, právní 
situace? Sókratés nakonec Euthyfróna zažene do úzkých, když vyvede na světlo 
jeho tautologickou definici zbožnosti („zbožné je to, co se líbí bohům“ a „bohům 
se líbí to, co je zbožné“).  

Platónův dialog Euthyfrón tematizuje náboženskou tradici Řeků. Věštec 
Euthyfrón je tu znázorněn jako směšně namyšlený znalec, kterému chybí dokonce 
i jakákoli obyčejná pieta a rodinná úcta. Nejenže bere Sókratův proces na lehkou 
váhu, ale během rozhovoru se ukáže, že nemá ani tušení o tom, co je zbožnost; 
zbožnost je podle něj jakousi směšnou obchodní spekulací, jíž se tento 
„specialista“ chlubí, zatímco Sókratés se ironicky projevuje ve svém zbožném 
nevědění. A tak se naopak zdá, že je to právě Sókratés, kdo tuší něco o tom, co je 
zbožnost sama (eusébeia), a to, že jde o jiný druh vědění, než o takové, které lze 
zachytit „správnou definicí“17. To, že Sókratés neposkytuje žádnou definici 
zbožnosti, neznamená: „Tedy buďme bezbožní!“. To by byl pravý opak toho, čeho 
chtěl Sókratés rozhovorem o zbožnosti dosáhnout.18 Když se Sókratés zeptá, co je 
zbožnost, nechce pouze výklad ideje zbožnosti, nýbrž usiluje o přítomnost zbožnosti 
hic et nunc! „Sokratovi je filosofie praktickým výkonem zbožné poslušnosti. A 
podobně jako Platónovi je mu filosofie (pokud je vůbec naukou) spíše agatologií než 
ontologií, naukou o Dobru a o cestě k němu než vědou o jsoucnu.“19  

Rozumět tomu, co pro Platóna znamená eusébeia, znamená též pochopit, 
co tehdy znamenal mythos.20 Absurdní obvinění z bezbožnosti, které Sókrata 
potkalo, se podstatně týká toho, že vedle starých mýtů kladl své myšlenkové 
zkoumání; to se rozsáhle projevuje právě v kritice homérského a hésiodského 
básnictví v Ústavě. K této kritice jej zřejmě přivedl tajemný hlas, na který se 
Sókratés „náhodně“ odvolává. To se ukazuje jako důvod jeho obvinění; Sókratés 
však nikde pro daimonion nepožaduje náboženské uctívání, i když je má za 
božský hlas. V Obraně Platón ukazuje, jak snadno je tento bod obžaloby 
vyvratitelný. Na extrémním příkladě „specialisty“ v božských záležitostech 
Euthyfróna pak odhaluje cosi o smyslu „vědoucího nevědění“ (docta ignorantia), 
které překonává veškerou odbornost. V mnohých dialozích (Faidón, Ústava, 

                                                           
17 Jan Patočka, Péče o duši II, s. 50: „Vyvracení domnělého nepředpokládá, že sám dovede 
pozitivně určit, co je dobré; ale ukazuje teprve lidi takovými, jací jsou – provádí tedy 
podobnou službu jako geometrie, která nás učí přesně měřit a určovat věci, aniž by se její 
elementy, přímky, plochy atd. daly pozitivně určit.“ 
18 Hannah Arendtová, Život ducha I, Aurora, Praha 1991, s. 194. 
19 Radim Palouš, K filosofii výchovy, SPN, Praha 1991, s. 10. 
20 Viz Gadamer, GW 8, s. 163nn. 
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Symposion) promlouvá nevědoucí Sókratés právě jako vědoucí, avšak vždy 
vytrvale se dotazující po tom „co něco jest“ a po agathon.21  

Tento postup nazval Platón dialektikou; je to umění vést rozhovor s druhými 
a takto s vlastní duší. „Filosofie je dialektika.“22 Souvislost dialogu a dialektiky je 
rozhodující pro pochopení pojmu platónského vědění. Vědění neznamená mít 
pouze správný názor např. na bohy, ale umět se zodpovídat, vydat počet v 
rozhovoru.23 Pouze tak lze porozumět Platónovým dialogům: nejde v nich o 
řečnickou virtuozitu, nýbrž o nejširší otevřenost skutečného myšlenkového pohybu. 
„Dialog není jen vnější přiodění, nýbrž nedílná součást platónského (sókratovského 
– A.P.) filosofování.“24 Tato dialektika je „půdou pravdivého určování povahy 
duše“ 25 tak, jako je geometrie půdou pravdivého určení a přesného měření okolních 
věcí. Dialektika je konkrétní starostí o duši rozhovorem ve společenství, v polis, a 
obec je objektivací, výslednicí, tohoto vnitřního zápasu duše; v tomto způsobu 
života jde o to objevit sebe i druhé, tak jací jsme. 

Prostřednictvím Sókrata vydal Platón svědectví o údělu a úkolu filosofa ve 
vztahu k politice i náboženství. Politika i náboženství často nabývají suverénní 
podoby nereflektovaného názoru, který se v Sókratovi setkává s elenktickým 
otřesem; svými názory se stává nepohodlný a obtížný těm, kdo mají v rukou 
hmotnou moc – násilí. Dialogická existence je tak v mnohém ohledu riskantnější 
a nebezpečnější iniciativou než pouhé vegetativní uskromnění života v mýtu. 
„Platón, který vyslovil slavný ideál vladaře-filosofa, ukazuje …, že 
v demokratické politice není pro filosofa místa. Z osudu Sókratova poznal, že pro 
filosofa není místo ani na ulici; filosof ‚žije v tichosti‘ – čteme v Ústavě – ‚ a 
koná své dílo, jako když za bouře odstoupí do přístřeší před prachem a deštěm, 
hnaným od větru, a dívá se, jak se ostatní brodí v nezákonnosti.“26 Ani 
v náboženství ani v politice není místo pro hledání pravdy, tím se stává Akademia 
– ne jako vědecká instituce, nýbrž jako „politická škola“, v níž se osnuje pravá 
obec, obec filosofů, na universu božských idejí. V této souvislosti poprvé slyšíme 
o tom, že politika je něco nezbytného, že politika (i náboženství) je ve svém celku 
jen prostředkem k čemusi vyššímu, k účelu, jenž leží mimo ni samotnou.27 

Snad lze poněkud anachronicky říci: Platónův Sókratés ukázal, že pokud 
by kdy měla společnost dojít ideálního stavu, nestane se tak automaticky 

                                                           
21 „Ein jeder muss um das Gute wissen. Das liegt in der ganzen Auszeichnung des 
Menschen, wählen zu müssen und sich für das Wählen des Besseren Rechenschaft ze 
geben.“ Gadamer, GW 7, s. 108. 
22 Gadamer, GW 7, s. 107. 
23 Tamtéž. 
24 Jan Patočka, Platón, s. 20. 
25 Jan Patočka, Péče o duši II, Oikúmené, Praha 1999, s. 50. 
26 František Novotný, Úvod k Obraně Sókrata, Oikúmené, Praha 2000, s. 39. 
27 Hannah Arendt, Was ist Politik? s. 56. 
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„zákonitostmi společensko-ekonomického vývoje“,28 jak se domnívala např. 
komunistická ideologie materialismu, ani jiným mechanismem 
(evolucionismem), ale „mravními kvalitami“, které svým filosofickým vztahem 
k ideji (zbožností) předcházejí jakékoli životní centrum v „praxi“ (práci), jež 
nemůže být „centrální kategorií“ myšlení. Právě dogmaticky nejištěná 
sókratovská zbožnost – důvěřující však v existenci agathon, může být „kritériem“ 
individuální a politické pravdivosti, resp. odpovědnosti, která vychází z logu. 
Počátkem svobodného života je u Sókrata teoretický životní postoj, nikoli postoj 
přirozený, „praxe“, tj. „aktivní činnost lidí při přetváření přírody a společnosti“. 

V současných společenských nárocích, ve kterých nalézáme praxi jako 
kritérium smysluplnosti (což je patrné ve vzrůstající „vedoucí úloze“ 
„ekonomismu“ v mnohých oblastech života), lze sledovat oslabení toho, co 
Řekové nazvali logos. Mravní význam řeči je dnes do té míry zastřen, že jen 
obtížně probouzí člověka „k láskyplnému hledání pravdy“29 a tímto 
k „zachraňujícímu“ příběhu platónské metaxy,30 který chce vnášet do 
neuspořádané existence řád. Pokud se horizontem řeči stává redukovaný pojem 
praxe, v jehož rámci se naivně definuje i politika, není taková řeč s to prosadit 
perspektivu ducha;31 idea vzdělanosti je tak stále méně srozumitelná a upadá v 
hrubý utilitarismus bezprostředně krátkodobých zisků. Jazyk filosofie je nahrazen 
jazykem odcizení. Sókratovské dialogy mohou v naší převážně ateistické 
společnosti inspirovat k maieutickému porozumění skutečnosti, tj, 
k existenciálnímu tázání, hledání a toužení, v němž „psychopatický“ stav 
odumírá. Jde tu o horizonty jiné, než jen technicky zvládnutelné, totiž ty 
kontemplativní. Odtud ona úzkostlivá starost o bytostnou konsekvenci vlastních 
slov a činů: „Odpovědná bytost je připravena odpovídat za své činy, neboť klade 
rovnost vůle: tento čin, to jsem já.“32 

                                                           
28 Vlastimil Vltavský, Předmět filosofie a boj materialismu a idealismu v dějinách 
filosofie, Praha 1973, s. 46. 
29 Eric Voegelin, Kouzlo extrému, Mladá fronta, Praha  2000, s. 146. 
30 Metaxy je řecký pojem, kterým Platón označuje existenciální pohyb člověka, který se 
nachází mezi ( řecky metaxy) božskou výzvou k hledání pravdy a jejím nalezením. 
31 Přestože se dnes může zdát tento pojem „modernímu člověku“ vágní, výstižně jej 
charakterizuje Voegelin: „Duch představuje otevřenost člověka vůči božskému základu 
jeho existence; podle Aristotela je toužící tázání po základu počátkem veškerého 
filosofování. Odmítnutím otázky po základu mimo řetězec konečných příčin a účelů, 
dokonce znecitlivěním vůči této otázce jakožto kritériu lidské dokonalosti, našel Wilhelm 
von Humboldt dokonalou formuli pro odcizení ducha. Na místo božského základu bytí 
nastupuje člověk jako základ sebe samého. Toto narcistické uzavření má četné důsledky 
pro jazyk a myšlení, které jsou dnes ve společensky dominantním veřejném mínění … tak 
samozřejmé, že vymizelo povědomí o jejich významu.“ (Kouzlo extrému, s. 200) Podobně 
píše Jan Patočka, že duše je jako to, „co se uvádí v pohyb tím, že žije ve vztahu 
k agathón…“ (Péče o duši II, s. 53) 
32 Paul Ricoeur, Filosofie vůle I, Oikúmené, Praha 2001, s. 69. 
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Summary  
 
Socrates’ Devoutness and Polis 

 
Nowadays politics and religion are connected with many negative 

prejudices. This situation results from high expectations we have of politics and 
religion, especially due to a long tradition of critical thought. The philosophical 
question of politics and religion was radically initiated by Socrates in the Athens; 
he is considered as the founder of political philosophy and of a new epoch in 
Western ethical philosophy. He demanded politics and religion be true and 
genuine and this demand has remained. He understood philosophy as an 
educational endeavour to wake up people from the somnolence of mythical 
existence, to find out what is areté (virtue). This effort is for Socrates a 
considerably political event – areté is a political virtue.  

The focal task of philosophy is, for Socrates, education understood as a 
genuine dialogue. Its proper aim is the treatment of soul by logos. Socrates’ 
philosophy develops an extensive educational enquiring also known as the care 
for the soul (Epimeleia peri tés psychés). 

Socrates’ philosophy represents no system of doctrines; fundamentally,  it 
is a dialogue, the following of dialectic form opposing illogical sentences and  
contradictions. Socrates’ activity is contagious; he was well known and popular 
especially among the aristocratic youth who imitated his dialectic method of 
conversation. It strongly impeaches politics and religion – because Socrates 
shows that genuine politics and religion depend on interior consistency of logical 
argumentation and seek infinitely the good, i.e. on EPIMELEIA first of all, not on 
the superficial rhetoric of sophists. This aspect is especially evident in Politea – 
although the book is primarily not about common political systems but mostly 
about education, about paideia.  

Socrates was charged with atheism, with the corruption of the youth, with 
not believing in the gods (Daimonion) the polis worships. The mysterious voice – 
Daimonion – is, for Socrates, the guarantee of his life-orientation. The question 
“what is devoutness?“ leads Socrates to Euthyphron, the famous expert on religion. 
But this renowned specialist is unable to prove what devoutness actually is, 
conversely, it is Socrates who seems to be more devout in his thoughts and actions.   

Socrates’ effort was motivated by a call from God he met in the famous 
oracle of Delphi. The inmost intention of Socrates’ dialogue implies a religious 
dimension. Socrates represents a new approach to devoutness. This is evident not 
only in the dialogue with the famous expert on religion Euthyphron who is, 
however, unable to define devoutness. 

Socrates’ philosophy represents an exacting dialectic, i.e. the art of 
conversation in which a logical point of view is sought. According to Plato, this 
dialectical responsibility should be the principle of polis and of religion as 
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Socrates’ temporary politics and religion should only be instruments for a higher 
purpose, for the realm of ideas that transcendent both politics and religion. 
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