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Čtyři živly - Empedoklés 
Parmenidés a Hérakleitos byli svým způsobem naprosté protiklady. Parmenidovi jasně říkal rozum, že 

nic se nemůže měnit. Ale Hérakleitovi stejně jasně  říkaly smyslové vjemy, že změny v přírodě 

probíhají neustále. Kdo z nich měl pravdu? Máme se spoléhat na to, co nám sděluje rozum, anebo 

máme spoléhat na smysly? 

 Parmenidés i Hérakleitos tvrdí každý dvě věci: 

Parmenidés, že 

A, nic se nemůže měnit 

B, smyslové vjemy jsou tedy nespolehlivé 

A Hérakleitos naopak, že  

a, všechno je pomíjivé, vše plyne, 

b, smysly tedy odpovídajícím způsobem zachycují proměnlivost skutečnosti. 

Těžko mohou dva filosofové zastávat protikladnější názory. Ale kdo z nich měl pravdu? Teprve 

Empedoklés ze Sicílie (asi 493-433 př. n. l.) dokázal najít cestu ze začarovaného kruhu, do nehož se 

filosofie dostala. Byl toho názoru, že Parmenidés i Hérakleitos měli v jednom ze svých tvrzení pravdu, 

ve druhém se však oba mýlili. 

Empedoklés tvrdil, že hlavním důvodem jejich neshody je fakt, že předpokládají existenci jediného 

základního prvku. Kdyby takový jediný prvek existoval, byla by propast mezi tím, co nám říká rozum, a 

tím, co vidíme na vlastní oči, nepřekonatelná. 

Voda se přirozeně nemůže změnit v rybu nebo motýla. Voda se nemůže změnit vůbec. Voda vždy 

zůstane vodou. Takže Parmenidés měl pravdu v tom, že „nic se nemění“. 

Zároveň však Empedoklés souhlasil s Hérakleitem, že musíme spoléhat na to, co nám sdělují smysly. 

Musíme věřit tomu, co vidíme, a v přírodě vidíme právě neustálé proměny. Empedoklés tedy došel 

k názoru, že představu jediného základního prvku je třeba zavrhnout. Ani voda, ani vzduch se samy o 

sobě nemohou změnit v růžový keř nebo v žížalu. V přírodě tudíž nemůže být jen jeden základní 

prvek. Nachází se v ní celkem čtyři takové pralátky, živly nebo „kořeny“, jak je nazýval. Pojmenoval je 

země, vzduch, oheň a voda. 

Všechny přeměny v přírodě jsou tedy vyvolány tím, že tyto čtyři pralátky se spolu slučují a zase od 

sebe oddělují. Neboť všechno se skládá ze země i ze vzduchu, z ohně i z vody, ale v různě 

namíchaném poměru. Když květina nebo zvíře zemře, všechny čtyři prvky se zase od sebe oddělí. 

Takové změny můžeme pozorovat pouhým okem. Ale země i vzduch, oheň i voda zůstanou vším tím 

mísením, kterým prošly, zcela nezměněny a nedotčeny. Takže není pravda, že se mění všechno. 



V podstatě se nemění nic. Stalo se pouze to, že čtyři různé látky se spojily a poté rozložily, aby se 

posléze opětovně spojily. 

Vezmi si za příklad malíře. Má-li pouze jednu barvu, třeba červenou, nemůže malovat zelené stromy. 

Ale když má žlutou, červenou, modrou a černou, může dosáhnout stovky různých barevných odstínů, 

protože ty čtyři barvy smíchá v různém poměru. 

Totéž dokazuje i jeden kuchařský příklad. Mám-li pouze mouku, musel bych být kouzelník, aby se mi 

podařilo upéct koláč. Ale mám-li mouku i vajíčka, mléko i cukr, mohu z těchto čtyř surovin upéct 

koláčů hned několik druhů. 

Ne náhodou se Empedoklés domníval, že „kořeny“ přírody jsou právě země, vzduch, oheň a voda. 

Před ním se jiní filosofové snažili ukázat, proč pralátkou musela být buď voda, vzduch, nebo oheň. Že 

vzduch a voda jsou důležité prvky v přírodě, zdůrazňovali i Tháles a Anaximenés. Řekové ale věřili, že i 

oheň je důležitý. Pozorovali vliv slunce na život v přírodě a samozřejmě si uvědomovali tělesné teplo 

lidí i živočichů. 

Empedoklés možná pozoroval, jak hoří kus dřeva, při němž probíhá rozkládání látek. Dřevo syčí a 

prská. To je „voda“. Vychází z něj kouř. To je „vzduch“. „Oheň“ vidíme a nakonec, když plamen 

uhasne, zůstane po něm popel neboli „země“. 

Když Empedoklés poukázal na to, že změny v přírodě jsou způsobeny čtyřmi látkami, které se spojují 

a zase rozkládají, ještě pořád se tím nevysvětlilo vše. Jaká je skutečná příčina toho, že když se prvky 

spojí dohromady, vznikne nový život? A co způsobuje, že se tato „směs“, kupříkladu květina, znovu 

rozloží? 

Empedokla napadlo, že v přírodě musí působit dvě různé síly. Nazval je „láskou“ a „nenávistí“. 

Spojování živlů je projevem lásky a rozkládání projevem nenávisti. 

Rozlišuje tedy mezi „látkou“ a „silou“. To bychom si měli zapamatovat. I dnešní věda rozlišuje mezi 

základními živly a přírodními silami. Názor moderní vědy je ten, že veškeré procesy v přírodě můžeme 

vysvětlit souhrou mezi několika látkami a několika druhy přírodních sil.  

Empedoklés si rovněž kladl otázku, co to znamená, když něco vnímáme smysly. Jak to, že „vidím“ 

třeba květinu? Co v tu chvíli probíhá? Přemýšlela jsi o tom někdy, Sofie? Pokud ne, máš šanci teď. 

Empedoklés došel k názoru, že naše oči se skládají ze země, vzduchu, ohně a vody jako všechno 

ostatní v přírodě. Tak vnímá „země“ v mém oku vše, co je ze vzduchu, „oheň“ vnímá to, co je z ohně, 

a „voda“ to co je z vody. Kdyby oku některá z oněch čtyř pralátek chyběla, nemohli bychom vidět 

celou přírodu 

 

 

1, Může se podle Empedokla změnit voda na motýle? 

2, Co jsou čtyři živly („kořeny“), z kterých se podle Empedokla skládá svět? 

3, Jak to funguje dohromady? (Vysvětli pár větami na příkladě malíře a barev) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Svět idejí - Platón 
Empedoklés i Démokritos tvrdili, že všechny úkazy v přírodě „plynou“ ale, že přesto musí existovat 

„něco“ co se nikdy nemění („čtyři kořeny“ nebo „atomy“). Platón přejímá problém jako takový, avšak 

chce ho pojmout úplně jiným způsobem. 

Platón se domníval, že všechny věci v přírodě, jichž se můžeme dotknout nebo jež můžeme cítit 

„plynou“. Neexistují tedy žádné pralátky, které nepodléhají rozkladu. Bez výjimky všechno, co patří 

do světa smyslů, je utvořeno z látky, která podléhá času. Zároveň je ale všechno utvořeno podle 

nadčasové formy, věčné a neměnné. 

Chápeš? Nuže tedy … 

Proč jsou všichni koně stejní, Sofie? Možná si myslíš, že vůbec nejsou stejní. Ale něco mají 

společného, a to způsobuje, že je můžeme označit za koně. Jednotliví koně jsou samozřejmě různí. 

Některý kůň je starý a kulhavý, pak i nemocný a nakonec zemře. Ale sama „forma“ koně je věčná a 

neměnná. 

Pro Platóna tedy není věčná a neměnná nějaká fyzická pralátka. Věcné a neměnné jsou něj právě ony 

duševní vzory, podle nichž se všechny jevy vytvářejí. 

Pro upřesnění opakuji, že předsokratovští filosofové podali poměrně správné vysvětlení změn 

v přírodě, aniž museli předpokládat, že se něco od základu „mění“. Usoudili, že v koloběhu přírody se 

vyskytují nějaké věčné a trvalé, dále nerozložitelné nejmenší částice. Dobrá. Opakuji: dobrá tedy! 

Nedobrali se ale k žádnému rozumnému vysvětlení toho, jak se tyto nejmenší částečky, které kdysi 

tvořily koně, náhle shluknou do zbrusu nového koně o čtyři nebo pět set let později! Nebo třeba do 

slona či krokodýla. Platón přišel na to, že Démokritovy atomy nikdy nevytvoří ani nějakého 

„slokodýla“ či „krona“. A právě z tohoto bodu vycházely Platónovy filosofické úvahy. 

Pokud jsi pochopila, co jsem teď vysvětloval, následující odstavec můžeš přeskočit. Pro jistotu ale 

ještě uvedu příklad. Máš jisté množství legových kostek a postavíš si z nich koně. Pak kostky zase 

oddělíš od sebe a uložíš je do krabice. Ani tě nenapadne předpokládat, že nový kůň ti vznikne jenom 

tím, že krabicí s legem zatřeseš. Jakpak by se asi kostky dokázaly složit dohromady do nového koně? 

Kdepak, musíš je složit dohromady ty, Sofie. A když to dokážeš, je to proto, že máš v sobě obraz 

podoby koně. Kůň z lega je tedy vytvořen podle vzoru, který zůstává stejný u každého koně. 

Věděla sis rady s těmi padesáti perníky? Dejme tomu, že jsi spadla odněkud z vesmíru a nikdy jsi 

neviděla pekařství. Zaběhneš do nějakého zvlášť lákavého a tam spatříš na pultu padesát úplně 

stejných perníčků. Počítám, že se podrbeš po hlavě a podivíš se, jak mohou být úplně stejné. Můžeš si 

samozřejmě všimnout, že některému perníkovému panáčkovi chybí ruka, jinému třeba upadl kousek 

hlavičky a třetí má v bříšku vzduchovou bublinu. Po důkladné úvaze však dojdeš k názoru, že všechny 

perníky mají společného jmenovatele. I když žádný z nich není dokonalý, napadne tě, že musí mít 

společný původ. Pochopíš, že všechny perníky jsou utvořeny podle jediné formy. A ještě něco, Sofie. 



Dostaneš chuť tuto formu vidět, protože je jasné, že samotná forma musí být nesrovnatelně 

dokonalejší – a svým způsobem krásnější – než všechny ty všelijak nepovedené otisky. 

Pokud jsi tenhle úkol zvládla bez cizí pomoci, pak jsi náš filosofický problém vyřešila stejně jako 

Platón. Jako většina filosofů „spadl z vesmíru“. (Seděl ostatně úplně nahoře na tenkých chloupcích 

králičí srsti.) Podivoval se nad tím, jak je možné že všechny úkazy v přírodě jsou si tak podobné, a 

přišel na to, že musí existovat omezené množství forem nebo tvarů, které jsou někde „nad“ nebo 

„za“ vším, co vidíme kolem sebe. Platón nazval tyto formy idejemi. Za všemi koňmi či lidmi existuje 

„idea koně“ nebo „idea člověka“. (Podobně i v pekárně, o které jsme mluvili, mohou mít panáčky 

z perníku nebo koně z perníku, neboť v každé pořádné pekárně mají víc než jednu perníkovou formu. 

Ale stačí jim jediná forma od každého druhu perníku.) 

Závěrem. Platón se domníval, že za světem smyslů musí existovat nezávislá skutečnost. Tuto 

skutečnost nazval světem idejí. Tady se nacházejí věčné a neměnné obrazy a vzorce, které stojí za 

všemi tvary, jež se v přírodě vyskytují. Tento Platónův pozoruhodný názor nazýváme učením o 

idejích. 

1, Co znamená, že svět kolem nás „plyne“? 

2, Co mají všechny koně, nebo všechny perníky podle Platóna společné? 

3, Jak to vypadá ve světě idejí? 

 

Nesmrtelná duše - Platón 
Dozvěděli jsme se, jak si Platón představoval skutečnost rozdělenou do dvou částí. První z nich je svět 

smyslů, o němž získáváme jenom přibližnou a nedokonalou znalost tím, že používáme svoje (přibližné 

a nedokonalé) smysly. O všem, co ve světě vnímáme smysly, platí pravidlo, že to „uplývá“ či „plyne“, 

a tedy to není trvalé. V tomto světě netrvá nic, je tu jen spousta jevů, které vznikají a zanikají. 

Druhá část skutečnosti je svět idejí, o němž můžeme získat spolehlivé poznání rozumem. Tento svět 

idejí je tedy smysly nerozeznatelný. Ideje (nebo formy) jsou věčné a neměnné. 

Podle Platóna je i člověk bytost skládající se ze dvou částí. Máme tělo, které „pomíjí“. Je nerozlučně 

spjato se zdánlivým světem smyslů a stihne ho stejný osud jako všechno ostatní v něm (například 

mýdlovou bublinu). Všechny naše smysly jsou spojeny s tělem a v důsledku toho jsou nespolehlivé. 

Máme však nesmrtelnou duši, kde přebývá rozum. Právě proto, že duše nemá materiální podstatu, 

patří do světa idejí. 

To je téměř všechno. Ale ještě něco Sofie. JEŠTĚ NĚCO! Platón se domníval, že duše existovala ještě 

dřív, než se zabydlela v těle. Byla součástí světa idejí. (Ležela nahoře ve skříni spolu s perníkovými 

formičkami.) Ale v okamžiku, kdy se duše ocitne v lidském těle, původní dokonalé ideje už 

zapomněla. Postupně, jak člověk získává zkušenosti o tvarech v přírodě, objeví se v duši slabá 

vzpomínka. Člověk uvidí koně – třeba i nedokonalého (například perníkového)- a to postačí, aby se 

jeho duše rozpomněla na dokonalý tvar koně, který kdysi viděla ve světě idejí. Tím se probouzí i její 

touha vrátit se zpět do svého původního příbytku, ve kterém už před zrozením byla, a ten Platón 

nazývá ERÓS, láska. Duše tedy zažívá „touhu po lásce“, po návratu do původního místa svého 

stvoření. Od této chvíle jsou tělo a smyslové vjemy vnímány jako nedokonalé a nepodstatné. Na 

křídlech lásky odletí duše „ domů“, do světa idejí, a tím se osvobodí z  „vězení těla“. 



V tuto chvíli musím zdůraznit, že Platón popisuje ideální průběh života. Neboť zdaleka ne všichni lidé 

svou duši osvobodí a dovolí jí vydat se na cestu zpět do světa idejí. Lidé se většinou spíše upnou 

k odrazům idejí, jak je vnímají ve smyslovém světě. Vidí koně, ještě jednoho, nevidí však v duchu to, 

čeho jsou všichni koně jen nedokonalou napodobeninou. (Vrhnou se v kuchyni na perníčky a vůbec si 

nepoloží otázku, jak vznikly.) Platón však popisuje, jak postupují filosofové. Jeho filosofie je tak 

vyjádřením nejlepšího způsobu života, života filosofického. 

Když vidíš stín, Sofie, napadne tě jistě, že musí být něčím vrhán. Vidíš stín zvířete. Možná je to kůň, 

pomyslíš si, ale úplně jistá si nejsi. Otočíš se a spatříš koně skutečného, který je samozřejmě 

nekonečně krásnější a má ostřejší kontury než jeho neurčitý stín. PŘESNĚ TAK PLATÓN UVAŽOVAL, 

KDYŽ SE DOMNÍVAL, ŽE VŠECHNY JEVY V PŘÍRODĚ JSOU JEN STÍNOVÝM OBRAZEM VĚČNÝCH TVARů či 

IDEÍ. Většina lidí je však se svým životem uprostřed obrazů spokojena. Nepřemýšlí o tom, že musí 

existovat něco, co stíny vrhá. Domnívá se, že neexistuje nic jiného než stíny – a jako stíny je tedy 

nevnímá. Tak také zapomíná na nesmrtelnost vlastní duše. 

1, Je podle Platóna lidská duše smrtelná (po smrti se rozloží na nějaký druh hmoty a vytvoří se z ní 

jiná duše) nebo nesmrtelná (pokračuje v dalším životě, někde jinde)? 

2, Jaká je spojitost mezi místem odkud pocházejí formy (ideje, např. na koláče …) a duší člověka? 

3, Jakou silou touží duše člověka po „návratu“? 

 

Cesta vzhůru z temnoty jeskyně - Platon 
Platón uvádí ilustrativní podobenství, které je známo jako podobenství o jeskyni. 

Převyprávím ti je vlastními slovy. Představ si skupinu lidí vězněných v podzemní jeskyni. Jsou svázáni 

na rukou a nohou a sedí zády k východu z jeskyně, takže před sebou vidí jenom zadní stěnu. Za zády 

mají zeď, za níž chodí několik postav podobných lidem a nad okrajem zdi drží různé napodobeniny 

předmětů. Protože za chodícími postavami hoří oheň, vrhá na zadní stěnu jeskyně stíny. Obyvatelé 

jeskyně tedy vidí jenom jakési stínové divadlo. Sedí ve stejné pozici odjakživa, a myslí si tudíž, že stíny 

jsou to jediné, co existuje. 

Teď si představ, že jednomu obyvateli jeskyně se podaří vymanit z pout a přelézt zeď za svými zády. 

Hned vidí, odkud všechny ty stínové obrazy na stěně pocházejí. Co myslíš, že se stalo, když se obrátil 

k těm napodobeninám, neseným postavami za stěnou? Zprvu ho samozřejmě oslnilo jasné světlo 

ohně a ostře tvarované modely předmětů, vždyť až dosud vídal pouze jejich stíny. Až se mu podaří 

obejít oheň a dostat se do volné přírody mimo jeskyni, bude oslněn ještě víc. Ale až si promne oči, 

bude uchvácen tím, jak je všechno kolem krásné. Poprvé spatří zářivé barvy a ostré kontury. Uvidí 

skutečná zvířata a květiny, nejen stíny jejich neumělých napodobenin. I teď se však ptá sám sebe, 

odkud se všechna zvířata a květiny berou. Pak spatří slunce na obloze a pochopí, že právě slunce dává 

život všem květinám a zvířatům v přírodě, stejně jako ho dával oheň stínům v jeskyni. 

Šťastný obyvatel jeskyně by mohl vyběhnout do přírody a radovat se z nově nabyté svobody. Jenže 

on myslí na všechny, kdo dole v jeskyni zůstali. Proto se tam vrátí. Jakmile je znovu zpátky, pokusí se 

přesvědčit ostatní, že stínové obrazy na jeskynní stěně jsou jenom mihotavé odlesky skutečných 

předmětů. Nikdo mu však nevěří. Ukazují na stěnu jeskyně a prohlašují, že existuje jen to, co tu vidí. 

Nakonec ho utlučou. 



V podobenství o jeskyni Platón líčí filosofovu cestu od nejasných představ ke skutečným idejím, které 

jsou skryty za přírodními jevy. Naráží i na Sokrata, jehož „obyvatelé jeskyně“ zabili, protože 

nahlodával jejich navyklé představy a chtěl jim ukázat cestu k pravému poznání. Podobenství je tedy 

obrazem o odvaze a vychovatelské odpovědnosti filosofa. 

Platonův filosofický záměr byl tento: vztah mezi temnotou jeskyně a přírodou venku odpovídá vztahu 

mezi formami v našem světě a ve světě idejí. Nechtěl tím říci, že náš svět je pochmurný a smutný, 

takový je jen ve srovnání s jasností idejí. Obraz krásné dívky není vůbec pochmurný a smutný, spíše 

naopak. Ale je to jenom obraz. 

1, Zkusme si praktickou aplikaci označ co uznáš za správné (stín nebo světlo) 

A, youtubeři a to co prezentují (je to pravda – světlo, nebo jenom klam – stín, v kterém lidi žijí) 

B, pevný vztahy s v rodině a přáteli, základ života (stín – klam, nebo světlo – pravda na které 

postavit život?) 

C, Americký kovboj z vesternu, přijde do města, rychle se sám zorientuje a vyřeší problém ( stín – 

falešná představa o řešení problémů, světlo – skutečnost, jak věci fungují, kterou se řídit? Je možné 

sám pochopit situaci, nebo jsem více méně závislí od informací lidí?) 

D,  Když je kluk (chlap) svalnatý, je jasný, že bude mít charakter, sílu postavit se nespravedlnosti 

(stín nebo světlo?) 

2, Proč myslíte, že „ho ubili“? Co jim říkal, že se na něj tak naštvali? 

3, Co myslel Platón „světem stínů“ a co „světem světla“? (viď. rozprava výše) 


