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SOKRATES

http://commons.wikimedia.org/wik
i/File:Louvre,_SocratesSculpture.jpg

ŽIVOT
• Žil v letech 469 – 399

př. n. l.
• Narodil se v Athénách
jako syn sochaře
a porodní báby.
• Jeho žena se jmenovala
Xantipa – byla hádává
a hašteřivá, Sokratovi
často vyčítala, že pro
filosofování zanedbává
svou rodinu.

Gravure d'Otto Van Veen,
Anvers 1607 – Xantipa polévá
Sokrata
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• Platonův učitel
• Žil v demokratických Athénách, ale sám byl
zastáncem aristokracie. Což bylo hlavním
důvodem, proč byl obžalován
z bezbožnosti a odsouzen. Sokrates si
mohl vybrat mezi dvěma tresty –
vyhnanstvím a smrtí. Zvolil si smrt – vypil
odvar z bolehlavu.

• Sokratova obhajoba je popsána
v Platonově díle Obrana Sokratova.

Jean-François-Pierre Peyron –
Sokratova smrt
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• Sokrates byl označen delfskou věštírnou za

•

•

nejmoudřejšího člověka. Sokrates nad těmito
slovy, která pocházela od bohů, nepochyboval,
ale snažil se přijít na to, v čem jeho moudrost
spočívá. Došel k závěru, že jeho moudrost je
v tom, že si dokáže připustit svou nevědomost –
„Vím, že nic nevím“ (Scio me nihil scire).
Sokrates vyučoval filosofii pomocí rozhovoru se
svými žáky. Správně kladenými otázkami
nasměroval své žáky ke správnému názoru. Tato
metoda, kdy Sokrates pomáhá přivádět pravdu
na svět, bývá označována jako porodnická
(babická, maieutika).
Nedochovalo
se
žádné
Sokratovo
dílo
(pravděpodobně nic nenapsal), o jeho životě a
díle se dozvídáme především z Platonových děl.

FILOSOFICKÉ NÁZORY
• Sokrates býval označován za sofistu, což ale
•
•

odmítl, protože nevyučoval za peníze. Také
odmítal relativnost pravdy a dobra.
Podle Sokrata jsou mravní pojmy dobro a
pravda objektivní, tzn. platné pro všechny lidi
stejným způsobem.
Sokrates je představitelem tzv. etického
intelektualismu – lidé konají zlo jen
z nevědomosti, kdo jednou poznal dobro, již
nikdy nebude konat zlo.
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