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        R O Z L U K A    F I L O S O F I E   A   U M Ě N Í


    Sama etymologie řeckého slova φιλοσοφία, totiž „láska k moudrosti“ – nebo přesněji „náklonnost k tomu, co je moudré“    S ohledem na (pseudo?) Hérakleitův zlomek B35 o „mužích nakloněných k onomu (jednomu) moudrému“:
  χρὴ γὰρ εὖ μάλα πολλῶν ἵστορας φιλοσόφους ἄνδρας εἶναι καθ᾿ ῾Ηράκλειτον. – by zdánlivě ukazovala na téměř samozřejmou jednotu nebo alespoň blízkost filosofie a umění. Při takovémto etymologickém pojetí „filosofie“ by filosofií bylo téměř vše, co prostě za něco stojí, co není jen pouhou marností nebo jen sebezáchovným prostředkem. Evropská školní tradice však rozumí slovu „filosofie“ přísněji, a sama otázka po tom, jak, je jednou ze základních tradičně filosofických otázek. Po určitých názvucích u Hérakleita a dvou výskytech u Hippokrata užívá toto slovo jako první   Tvrzení Diogena Laertia (předmluva 12), že jako první se nazval filosofem Pythagoras, a to z důvodu pokory, je anachronismem. Platón. Ten podává několik určení filosofie – v souvislosti s poznáním (επιστήμη) a s určitou péčí o duši, s výchovou nebo vzděláním (παιδεία). Právě u Platóna je však také dovršen rozchod řecké myslitelské a umělecké tradice. Filosofie je spojena s užitím dialektiky a nikoliv představ nebo tvořivé práce s tvary. Filosofie žije v myšlení a snaží se o vědění, odvrací se od prožitků a vášní ke stálým idejím. Umění se dostává do podezření, že působí opak; že zmnožuje prožitky a probouzí vášně, že odvrací od myšlení, nebo že se s myšlením míjí. Toto vše vrcholí ve známém určení uměleckého díla: pouhá „nápodoba nápodoby“ (μίμησις  μιμησεως). Toto určení dobře odpovídá jednomu z Platónových pojetí umění, i když se v takto doslovné podobě u Platóna nenachází.
    Je však vůbec možné, že by rozluka mezi filosofií a uměním byla opravdu tak úplná? Vždyť snad nikdo, kdo je schopen vnímat, nemůže tak naprosto ponížit krásu. A navíc, jak může takto myslet právě Platón, který sám je v oblasti slova také umělcem a ne pouze myslitelem, a který i v samotné filosofické nauce klade tak velký důraz na roli krásy! I pro Platóna je přece krása působením Dobra v jevové oblasti. Nepředstavují tedy filosofie a umění spíše dvě cesty k témuž?
    Je však umění spojeno s krásou - a natož pak s Dobrem - takto bezvýhradně? Nemá umění i jiné motivy a souvislosti? A nejsou některé z těchto zdrojů umění (např. vášeň, prožitek, fantasie) opravdu špatně slučitelné s filosofií, zvláště pak s filosofií Platónova stylu? Nemůže být vztah filosofie a umění vlastně modelovým příkladem vztahů myšlení a prožívání, poznávání a tvorby? Vždyť tyto snahy jsou něčím podstatným, a to nejen pro filosofii a umění.
    Bylo by poněkud trapné mluvit stále o „filosofii“ a o „umění“, zvláště když
určení obého je vždy spíše teprve úkolem než něčím samozřejmým, z čeho by už bylo možné vycházet. Proto se zaměříme spíše na dílo určitého filosofa, totiž Platóna, a na to, co on sám o umění říká. Právě tento specializující a zdánlivě jen historizující krok by snad  mohl přispět nejen k hledání historického místa rozluky umění a filosofie, ale i k nějakému vhledu do otázek nejen historických a ne pouze specificky platónských. Vždyť právě Platón je tvůrcem prvního přísného určení filosofie a také tvůrcem první nauky o vztazích skutečnosti, krásy, poznání a Dobra, a tím pádem také spíše svědkem než tvůrcem problematických vztahů mezi myšlením a prožíváním.
    1.   Platón a klasické umění

    V nadšení pro Platónovu filosofii by se člověku málem chtělo některé Platónovy myšlenky raději zatajit, nebo je alespoň odvysvětlit jako pouze „dobové“. Jejich dobové aspekty sice opravdu musíme mít na zřeteli, avšak z problematičnosti mnohých jeho výroků se tím nevyvážeme. Navíc tyto výroky (o vnímání, prožívání, tělesnosti, o roli umění, včetně návrhu jakési cenzury činnosti umělců) nemůžeme považovat za něco, co by se dalo od ostatních Platónových myšlenek oddělit. Není to onen případ, kdy se „mistr tesař utnul“ a my bychom to měli nějak napravovat, nýbrž jde o hroty vzájemně bohatě provázaných myšlenkových postupů. Platón více než sdílí typicky řecké nadšení světelnou metaforikou poznání i typicky řecké tíhnutí k řádu a intelektualitě. Bylo by obtížné jej kvůli tomu obvinit z jednostrannosti, třeba z jednostrannosti „apollónského myšlení“, z jakési jednostrannosti zaujaté jasem vědomí. Vždyť chceme-li myslet, byť třeba o snu, můžeme tak činit vždy až po probuzení. Už samo myšlení je vždy počinem apollónským, aniž by z toho plynulo, že dionýsovský pól života není jeho zdrojem.
    Platón je bezpochyby ctitel Apollónův. Dokonce i Sókrata v Obraně výrazně stylizuje jako apollónského hrdinu, či jako oběť, kterou si Apollón označil.   Apolog. 20e nn. Svoji Akadémii zakládá jakožto společnost pro úctu Mús, průvodkyň Apollónových. Platón také bere velmi vážně obec (πόλις), a patronem této přímo posvátné vážnosti obce je pro Řeky opět Apollón.   K pojetí vztahu Apollóna a Dionýsa v pozdějším platonismu viz např. studii Radka Chlupa Plútarchos – O Delfském E, str. 94-142 (Praha 1995, nakl. Herrmann a synové). Je tedy pochopitelné, že pro Platónovo myšlení bude život ve svých prožitkových aspektech jen obtížně přístupný. Jenže právě to je problém každého myšlení,   Viz Z.K., Filosofie živé přírody, zvl. str. 148-155 a 172-178 (Praha 1994, nakl. Herrmann a synové). i když u Platóna vystupuje zvláště ostře. Ona ostrost možná souvisí s tím, že Platón nesdílel obrat valné části řeckého uměleckého i myšlenkového dění (včetně hnutí sofistů) k vezdejším lidským věcem a setrvával - možná právě v reakci na tuto proměnu - v poněkud archaičtější mentalitě. Dobře to ilustruje i četností citací svého snad nejoblíbenějšího básníka, Pindara,   Lyrik, životní data asi 522-438. významného také jako svědka hluboce tradiční zbožnosti. Podobně se  muselo oproti Polykleitově   Sochař Polykleitos ze Sikyónu působil od pol. 5.st. v Argu. Platón jej zmiňuje v dialogu Prótagoras, např. p. 311c (souřadně s Feidiem). Kánonu  Překlad Polykleitových zlomků nalezne čtenář v naší předchozí studii Umění a filosofie na úsvitu řecké klasiky (v tisku pro r. 1998). Platónovi jevit dílo jeho současníka Praxitela   Praxitelés - athénský sochař l.pol.4.st., známý sochou Afrodíty Knidské (kopie ve Vatikánském museu) a zachovanou sochou Herma s malým Dionýsem (museum v Olympii). O knidské soše viz T.Šílený, G.Hejzlar, Řecké starožitnosti, Brno 1926, str.97. spíše jako novota; a „novější“ (καινότερον) znamená řecky občas také „horší“. Mezi epigramy, které tradice přičítá Platónovi, jsou tři o Praxitelově díle, a ty by vyznívaly dosti lichotivě, pokud bychom ovšem nepředpokládali Platónovo skutečné autorství, včetně jeho obecně známé mimořádné míry ironie:

        Pafijská Afrodita kdys přes moře do Knidu přišla,
        vlastní svou podobu v městě tom spatříti chtíc.
        Když si na vidném místě tu sochu prohlédla, řekla:
        „Kde pak jen nahou, kde? Praxitelés mě zřel?“
        Neviděl Praxitelés, co vidět se nemá, však dláto
        vytesalo ji tak, jakou ji Arés chtěl mít.   Epigram 23 v překl. F.Novotného v: Platón, Epinomis ... Epigramy, Praha 1997, str. 206.

Nebo:

        ani Praxitelovo ty nejsi dílo ni dláta:
        sama jsi stanula tak, jak´s byla na soudě kdys.   Epigram 25, tamtéž.

    Platón za dlouhou dobu aktivní části svého života, která se prakticky kryje s celou první polovinou 4. století, zažil mnohé proměny. Minulosti už patří nejen naprostá samozřejmost tradiční zbožnosti, ale např. i slavná éra formování a proměn klasické tragédie. Řecký svět jeho doby má už mnohé rysy, které později zřetelně vidíme v epoše hellénistické. Těžiště života se přesouvá z veřejného prostoru obce (πόλις) spíše do „domácnosti“ (οἶκος). To je provázeno novým akcentem na individualitu, který nachází svůj výraz i ve výtvarném umění. Rozkvétá mnohé z toho, co koření už v myšlení ranější klasiky (např. u sofistů): vše je nahlíženo stále výrazněji antropocentricky, stále nápadnější je důraz na lidskou smyslovost. Kultura zabydluje svět stále četnějšími antropomorfními obrazy, které se tváří jako skutečnost sama. Právě tyto tendence jsou Platónovi velice podezřelé a špatně přijatelné, a to jak pro jeho pozici aristokrata, jenž ctí tradici, tak pro jeho příklon k oné skutečnosti, která je stálým vzorem všeho dění, pro příklon k důslednému myšlení. Dokonce i výtvarníci teď začínají požívat alespoň nějaké vážnosti, a to ne pouze architekti, jak to ještě bývalo do jisté míry zvykem, nýbrž i malíři! Platón předvede vzpouru myšlení proti nastupující dekadenci „zpuchřelé obce“. Gigantomachie vědomí, kterou Platón představí, proto nemá mnoho pochopení pro „pokleslé žánry“ - a nemá ani mnoho smyslu pro věci lidské nebo pro humor, ovšem s výjimkou hříček a především ironie, často mnohovrstevnaté a prostupující i mnohé nauky na slovní úrovni pronášené vážně, a zvláště s výjimkou těch řečí, které nejsou neseny dialekticky uspořádaným myšlením.    Např. Aristofanova řeč v Symposiu (189c - 193d, zvláště pasáž 190 a).
    Ve vztahu k umění - a zvláště k umění výtvarnému - je výrazně konzervativní. Nesdílí nadšení antropomorfním verismem a jeho smyslovostí, nesdílí nadšení pro zachycení individuality, nesdílí nadšení pro zabydlení okolního světa takovými lidskými výtvory, které ukazují naši přítomnost v tomto světě. Takové umění v jeho očích spíše jen potvrzuje náš upadlý stav a jeho krása je ve srovnání s odkazem archaických děl k jiné dimenzi skutečnosti pouhou líbivostí. Musíme uznat, že oproti třeba kúrovi z Mélu,  Náhrobní kúros z Mélu z poloviny 6.st.př.n.l., mramor, v. 2,11m, Národní archeologické museum v Athénách (č. 1558). z něhož vyzařuje nadčasový jas odkazu k nadlidské idealitě, je např. takový krásný polykleitovský mladý atlet V Eleúsině nalezená kopie polykleitovského Polydeuka z počátku 4.st.př.n.l., mramor, v. 1,17m, Nár. arch. museum v Athénách. spíše jen nějaký hezký kluk, byť představený s bravurní dokonalostí. Platónovi přece půjde o právě opačný pohyb, než jaký představuje krok od kúra k pěknému mladíkovi -  alespoň tak lze rozumět oněm pasážím Symposia, kde mluví o cestě lidské reakce na Eróta: od touhy po krásných tělech k touze po kráse samotné.  Symposion 210.
 Proto se mu proměny umění jeví jako úpadek, jako odvrat od krásy k množení všeho toho, co probouzí touhu.
    Tato opačná cesta (oproti zabydlení se v mnoha jednotlivých podobách smyslovosti) je ovšem sama už poukazem k myšlení, je vzestupnou cestou συναγωγή, analogií dialektického sbírání, směřujícího k jednotě ideje. Aby ovšem Platón mohl tuto cestu myšlení představit, zmocňuje se dialektických zbraní sofistů a zavádí tak převratnou novinku: filosofii, tedy filosofii v jeho pojetí. Myšlení se tak jeví jako v jistém smyslu asketické, totiž alespoň v tom smyslu, že je „sublimací“ Eróta, obratem k výsostné jednotě, ke které ovšem Erós sám láká, alespoň pokud je přijímán náležitě.
    2.   Role obrazu v poznávání

    Cesta sledování krásy i cesta poznání sice u Platóna směřují k Dobru, a snad se ani nejedná o dvě různé cesty, ale takovéto určení vyrůstá z velmi specifického pojetí krásy, poznání a Dobra (τὸ ἀγαθόν). „Ale vážení, otázku, co je vlastně Dobro, ponechme pro tento okamžik stranou. Neboť se mi to jeví příliš složitou záležitostí“   Platón, Ústava VI; 506e; v překladu R. Hoška str. 306. – řečeno s Platónem. Mnohem určitěji se Platón vyjadřuje o poznání, a proto začněme se sledováním role obrazu právě v této souvislosti.
    V klasickém místě 7. listu je podán jakýsi shrnující výklad o tom, jak vzniká vědění :  Platón, 342 a 7 - 342 b l:
    ῎Εστιν τῶν ὄντων ἑκάστῳ, δι᾿ ὧν τὴν ἐπιστήμην ἀνάγκη παραγίγνεσθαι, τρία, τέταρτον δ᾿ αὐτή, πέμπτον δ᾿ αὐτὸ τιθέναι δεῖ ὃ δὴ γνωστόν τε καὶ ἀληθῶς ἐστιν ὄν.
    „Ke každému ze jsoucen náleží tři věci, jimiž musí vznikat vědění, čtvrtá věc pak je vědění samo a za pátou je třeba pokládat samo to, co lze opravdu poznat, a co jest opravdové jsoucno.“   V překladu F. Novotného (podobně i dále.)
    U všeho, co jest, jde přece právě o to, že to vskutku jest, a jedině toto lze opravdu poznat (γνωοστόν). O tom bude ještě řeč jako o „páté věci“, spíše hledisku, jedině náležitém hledisku. K tomu slouží vědění, (επιστήμη), zde nazvané „čtvrtá věc“, opět spíše hledisko. Ke vzniku vědění přispívají tři „věci“, které Platón hned jmenuje:  342b1-3: 
    ἓν μὲν ὄνομα, δεύτερον δὲ λόγος, τὸ δὲ τρίτον εἴδωλον, τέταρτον δὲ ἐπιστήμη.
    „Z těch věcí jedna je jméno (ὄνομα), druhá výměr (λόγος), třetí obraz (εἴδωλον).“
    Následuje příklad s kruhem. Jeho jméno je „kruh“. Jeho výměr (definici) také známe. Ale k vědění přispívá ještě něco „třetího“, totiž obraz. Jenže právě obraz určuje Platón poněkud šířeji, než bychom očekávali:  Platón, 7.list; 342c l-4.

    „Třetí je to, co bývá malováno a smazáváno, soustruhováno a ničeno, avšak s pravým kruhem, k němuž se všechno vztahuje, se neděje žádná z těchto změn, neboť ten je něco jiného než tyto věci.“
    Tedy nejen nakreslený kruh, ale, každá kulatá věc je obraz kruhu. To dále platí dokonce o všech vnímatelných věcech: všechny jsou obrazy. A čím se liší obraz od „páté věci“, od skutečnosti samé? Na rozdíl od ní vzniká a zaniká, může být i nebýt. Obraz může nebýt. A pokud je, pak nemusíme vždy být právě my jeho výrobci:   Platón, 7.list; 342d6.
 „... i každá věc buď uměle vytvořená nebo přirozeně vzniklá (κατὰ φύσιν γενότος).“
    Celá oblast přirozeného vznikání je tedy také oblastí obrazů. Každá vzniklá věc je obrazem, který je „pln sporů“ s tím, co skutečně jest, tedy s tím, čeho je obrazem. Dobře se to ukazuje na příkladu nakresleného kruhu, který je také poněkud kostrbatý a místy i přímý, na rozdíl od kruhu vskutku jsoucího, tedy toho, který jest vskutku kruhem, ale který nemůžeme poznávat než buď prostřednictvím jmen a výměrů - tedy jazykových obrazů   O tom zvláště dialog Kratylos. - nebo právě prostřednictvím pomíjivých hmotných obrazů.
A tak je tomu se vším:   Tamtéž.
    „Jestliže totiž člověk nepochopí aspoň poněkud ty čtyři z oněch pěti věcí, nikdy nenabude dokonalým způsobem poznání toho, co je páté.“
    V Platónově pojetí tedy obrazy přispívají k poznání asi tou měrou jako jména (pojmy) a výměry (definice): jsou prostředkem na cestě k vědění, které je nejbližší skutečnému poznání jsoucnosti. Samozřejmě, že jsou od poznání skutečné jsoucnosti vzdálenější než vědění; dokonce prý obrazy představují poněkud zrádnější cestu k vědění než jména a výměry, neboť se soustřeďují na vlastnosti a ne na skutečnou jsoucnost. Jenže, za obrazy se nyní považuje vše, co může vznikat a zanikat, co je proměnlivé, a zdaleka ne pouze obrazy umělé, nebo dokonce jen ty, kterým přece my běžně říkáme obrazy. Výtvory malířů se sem sice také vejdou, ale mohou nějak podstatně obohatit ono nepřeberné množství přirozených i umělých obrazů, množství všeho, se je schopno se jevit, ukazovat se ve zkušenosti?
    Z toho, že i umělecké obrazy přispívají k vědění a tím k poznání skutečné jsoucnosti, nám mnoho nezbylo. A bude ještě hůř! Právě tyto obrazy Platón ukáže jako určitou ještě nižší třídu obrazů, v jistém smyslu opravdu jen obrazy obrazů, byť to neřekne takhle zcela doslova. Jsou pro Platóna zvláště odlehlou položkou onoho jiskřivého průkazného střetávání jmen, výměrů a zkušenostních vjemů, ze kterého může „vyšlehnout oheň poznání“, a to při „největším úsilí, jakého je lidská síla schopna“.   7.list; 344b. 
    Proč je vlastně Platónovi vědění nadřazeno nad obrazy? Proč je blíže skutečnosti? A proč jsou obrazy malířů nebo i sochy spíše ještě vzdálenějšími obrazy? Zatím můžeme předběžně říci, že také proto, že podléhají vzniku a zániku, stejně jako vše, co vzniká přirozeně, a navíc se ještě pokoušejí nějak fixovat prožité jevy. Proměnlivost Platón hodnotí jako nedostatek jsoucnosti a umělou fixaci oblibuje ve výtvarném umění stejně málo jako ve filosofickém textu. Co je ale na vznikání tak špatného, nebo přesněji: spíše nedokonalého? Proč ten příklon ke stálosti, která je zakotvena ve skutečném bytí a ne v umělém zpevnění? A proč to umělé zpevnění toleruje výměrům (definicím) a ne uměleckým obrazům? Nebo takovéto zpevnění za umělé nepovažuje? Proč ten příklon k poznání a vědění na úkor zkušenostního vnímání a prožitku?
    Všechny tyto preference, které tak málo oceňují výtvory umělců, mají svůj dobrý důvod, kterým je samotná orientace životního pohybu duše k Dobru, zdroji bytí. Při této cestě je myšlení preferováno oproti vnímání. Je to nutné? Může i na této cestě umění sehrát nějakou roli? Vždyť obraz je zde proto, aby vedl k věci samé. A v Ústavě Platón představí i „zvláštní obraz“ jeskyně a v Tímaiu bude obrazem dokonce viditelný svět.

    3.   Myšlení a vnímání

    Obrazy v nejširším smyslu slova (tedy nejen ty namalované) patří pro Platóna do oblasti vnímání (αἴσθησις), tedy do oblasti prožitkové zkušenosti. Někdy mohou pobízet naše vědomé myšlení, nebo spíše nazírání myslí (νόησις), jindy ne, avšak pravdy o skutečnosti se týká až vědomé myšlení:   Platón, Ústava VII, p.523b:
    τὰ μὲν ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν οὐ παρακαλοῦντα τὴν νόησιν εἰς ἐπίσκεψιν, ὡς ἱκανῶς 
ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως κρινόμενα, τὰ δὲ παντάπασι διακελευόμενα ἐκείνην ἐπισκέψασθαι, ὡς τῆς αἰσθήσεως οὐδὲν ὑγιὲς ποιούσης. 
    „Některé z vnímatelných předmětů – jako by byly dostatečně posuzovány už samotným vnímáním - nepodněcují naše myšlení k přezkoumávání, kdežto jiné naše myšlení všemožně k přezkoumávání povzbuzují, jako by samo vnímání nevytvářelo nic zdravého.“   Upravený př. R.Hoška, Praha l993, str. 328.
    I kdyby se výtvory umělců zachránily alespoň jako ony vnímatelné obrazy, které přece jenom také podněcují k myšlení, měly by pouze tuto podněcující roli pro poznání skutečnosti a pro náležitý život. Ke skutečnosti a náležitosti však vede samo vědomé myšlení, duchovní nazírání:
   „Zdání se vztahuje na oblast vzniku a myšlení na oblast jsoucnosti. A jako se má jsoucnost ke vzniku, tak se má poznání ke zdání.“   Platón, Ústava VII, p.534al-3. (Praha l993, str. 345).
      καὶ δόξαν μὲν περὶ γένεσιν, νόησιν δὲ περὶ οὐσίαν· καὶ ὅτι οὐσία πρὸς γένεσιν, νόησιν πρὸς δόξαν.
    Jsoucnost, skutečné bytí věci (οὐσία, latinsky pak essentia) nemůže vznikat ani zanikat. Právě o tuto spolehlivost a skutečné bytí se opírá vědomé myšlení.   Stálost oblasti idejí je kriteriem skutečnosti odvozeným z hieratické oblasti.  Právě proto je myšlení onou směrodatnou silou orientující duši. Vše, co může vznikat a zanikat, tedy vše vnímatelné (αἰσθητικόν), je pouhé zdání (δόξα). O tom, čeho se týká zdání (mínění, δόξα), se sice ukáže, že to ještě nemusí nutně být vždy klamem nebo předsudkem, nýbrž někdy i pravdivým míněním (ἀληθὴς δόξα), ale to je už jiné Platónovo rozdělení, které se obrazů stejně nijak netýká.
    Může být celá oblast vznikání a zanikání, ať už se to děje přirozeně nebo umělou tvorbou, takto odsunuta jako nevýznamná? Nepovede to k nedocenění prožívané zkušenosti? Povede. Problém však nespočívá v tom, jestli to Platón tak chtěl, a možná se mu to do jisté míry i tak líbilo, nýbrž v tom, že jinou cestu důsledného a odpovědného myšlení nenašel - a je otázkou, zda ji kdy našel někdo jiný. V bezprostřednosti prožitku je cosi krásného, co v určité situaci může náležitě zorientovat pohyb duše možná i lépe než myšlení, avšak samo upřednostnění prožitků a vjemů by ještě nezakládalo žádnou životní kontinuitu, o spojitosti myšlení a poznání nemluvě. V této úvaze je možná určitý strach z prožitkové spontaneity, který však má velmi dobré důvody: nechceme zabloudit v „nerozumných pohybech duše“. Jinou otázkou by bylo, zda příklon k jsoucnosti a vědomí nemůže najít způsoby orientace, které by nebyly vůči prožívané zkušenosti tak destruktivní. Vedle potíží s orientací vědomí v množství přirozených „obrazů“ však Platón má na mysli ještě obavu jinou: obavu z množství obrazů druhotných, ba i uměle vytvářených. Ty se samy často vydávají za jaksi skutečné a mnohdy přímo svádějí z cesty vědomí. Je to obava ze zabloudění mezi umělými obrazy obrazů, obava z konzumního prožívání mnoha klamů, obava z konzumní orientace obce. Právě pro popis těchto problému zavádí další rozlišení oblasti zdání (mínění, δόξα), ve kterém se obrazy umělecké dostanou do nejhorší možné pozice. Nebude to však Platónovo poslední slovo.

    4.   Úsečka

    K orientaci v Platónovu pojmosloví - pokud jde o vztahy obrazu a skutečnosti -  nejlépe poslouží jeho obraz úsečky, jejíž rozdělení tyto vztahy samo zobrazuje.   Viz Ústava VI;.509d - 511e. Je to ovšem obraz geometrický. 
    Mysleme si úsečku, která nám bude zobrazovat vše, co v jakémkoliv smyslu slova jest, nebo co má na bytí něčeho alespoň nějaký podíl. Úsečku si mysleme svisle, neboť už sama její vertikalita je obrazem povahy vztahů, které budeme sledovat. Nyní úsečku rozdělíme na dvě části (podle Platóna ji máme rozdělit dokonce zlatým řezem):
    I. díl úsečky, totiž ten horní, bude představovat vše, co zahlédáme myšlením, co je povahy myslitelné, myslí nazíratelné. Nic z toho však není viditelné očima, ani to není nijak jinak vnímatelné. Je to oblast všeho vědomě myslitelného (tedy nikoliv fantasijního), oblast myšlení (νόησις). Někam sem bude patřit například „kruh sám“.
    II. díl úsečky, totiž ten dolní, bude představovat vše viditelné nebo jinak vnímatelné (αἴσθητον). Nic z toho není myslitelné. Někdy to může být k vědomému myšlení využito, jindy to může od vědomého myšlení odvádět, rozptylovat. Je to oblast vnímání (αἴσθησις), oblast mínění (zdání, δόξα). Někam sem bude patřit například nakreslený kruh.
    Snad se stane pochopitelným, že I. díl je skutečnější než II., a to proto, že nepodléhá vzniku ani zániku. Oba díly úsečky Platón dále dělí.
    Nejvyšší oddíl, I.a, představuje to, co vskutku jest, skutečné jsoucno, ideje (zjednodušeně řečeno). Toto má být doménou filosofie. K obsahu tohoto oddílu se vztahuje vědomá  mysl (νοῦς).
    Oddíl hned pod ním, I.b, představuje vše, co může být myšleno rozumově. V Platónově výčtu jsou to objekty těchto rozumových dovedností (τέχναι): aritmetické, geometrické (rozuměj: planimetrické), stereometrické, „astronomické“ (rozuměj sférickou kinematiku) a objekty „nauky o harmonii“ (rozuměj teorii matematických poměrů). Je to tedy oblast toho, čím se zabývají exaktní vědy. K obsahu tohoto oddílu se vztahuje rozum (διάνοια).
    Také dolní díl se dělí na dva oddíly.
    Vyšší z nich, II.a, představuje vše to, co na úrovní zkušeností vnímání a prožívání považujeme za nějak skutečné. Patří sem tedy vesměs látkové přirozené obrazy idejí (skutečných věcí), kterým běžně ze zvyku říkáme „věci“. Patří sem tedy třeba viditelné a hmatatelné kameny nebo stromy, ale i „kruh“ měsíčního úplňku. Je to oblast našeho běžného života a jeho obstarávání, oblast běžných příjemností i bolestí. K obsahu tohoto oddílu se vztahuje důvěra (πίστις), neboť právě na důvěře je založeno naše běžné reagování na okolí (nezaměňovat s náboženským významem πίστις jakožto víry v křesťanství).
    Nejnižší oddíl, II.b, představuje stíny a odlesky toho, co bylo obsahem oddílu předchozího. Je také zkušenostně vnímatelný, ale vše to je ještě méně skutečné, než byly ony běžné „věci“ našeho okolí. Jeho obsahem jsou především přirozené nelátkové obrazy působené něčím látkovým, např. silueta stínu stromu nebo odlesk měsíčního úplňku na vodní hladině. Někam sem spadnou i různé klamy, přeludy a fantasijní představy. Zde je největší proměnlivost, přímo jakýsi rej mnohosti. Právě charakter této oblasti Platón určuje jako pouhé zobrazení (εἰκασία).
    Pro naše tázání po Platónově přístupu k umění bude podstatný právě charakter onoho nejnižšího, tedy „zpodobňovacího“ úseku, a jeho vztahy k oddílům vyšším. Předběžně lze říci, že hluboká intence uměleckého díla (pokud by se ovšem u Platóna dalo vůbec o něčem takovém mluvit) by náležela do nejvyššího oddílu I.a. Pokud se dílo opírá o nějakou formálně racionální oporu, třeba typu geometrického „kánonu“, náležela by tato do oddílu I.b. Zobrazovaný předmět, např. model, náleží do spolehlivější části horšího, totiž jevového a pomíjivého dolního úseku, II.a. Jakožto látkový předmět sem nějak náleží i socha nebo obraz, třeba obraz při pohledu zezadu a z hlediska přírodního původu materiálů. Ale právě jakožto obrazy něčeho jiného náleží umělecká díla do nejnižšího úseku zobrazení, II.b.
    Z důvodu stručnosti a srozumitelnosti jsme zatím sledovali jen základní Platónem popisovanou struktury a klíčové pojmy pro její popis, zatímco některé příklady jsme vynechávali nebo zase přidávali. Nyní však musíme přesněji ukázat, jak Platón charakterizuje onu nejnižší oblast a alespoň některé její souvislosti. Navíc je snad samozřejmé, že Platónovi přitom nejde o rozdělení veškerenstva na čtyři třídy různých věcí, nýbrž o hlediska, odstupňovaná podle míry účasti vědomí (z naší strany) a podle míry spolehlivosti (i ze strany věci). „Objekty, které se dávají vědomí na každé z těchto úrovní, nejsou čtyři různé druhy reálných objektů, nýbrž spíše reprezentují čtyři různé způsoby pohledu na stejný předmět,“   S.E. Stumpf: Philosophy, History and Problems, 1994, cit. podle práce Lukáše Horáčka, Role obrazu v Platónově obrazu úsečky (ined., FF UK). Platón sám v závěru VI. knihy Ústavy říká:   511d 6 - e4:
    καί μοι ἐπὶ τοῖς τέτταρσι τμήμασι τέτταρα ταῦτα παθήματα ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μὲν ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω, διάνοιαν δὲ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ δὲ πίστιν ἀπόδος καὶ τῷ τελευταίῳ εἰκασίαν, καὶ τάξον αὐτὰ ἀνὰ λόγον, ὥσπερ ἐφ´ οἷς ἐστιν ἀληθείας μετέχει, οὕτω ταῦτα σαφηνείας ἡγησάμενος μετέχειν.
    „A uznej, že ve vztahu k oněm čtyřem oddílům vznikají v duši tyto čtyři stavy:
vědomé myšlení (νόησις) při nejvyšším, rozum (διάνοια) při tom druhém, se  třetím se pak pojí důvěra (πίστις) a a sposledním oddílem zobrazení (domněnka, představa, εἰκασία). A uspořádej je podle významu, když vyjdeš z toho, že mají účast na zřetelnosti natolik, nakolik se to, k čemu se vztahují, účastní na pravdě.“   Renesanční latinská tradice přejala terminologii, kterou svým průkopnickým překladem zavedl Marsilio 
Ficino:
               vědomé myšlení (νόησις)  =  intelligentia
               rozum    (διάνοια)             =  cogitatio
               důvěra    (πίστις)               =  fides
               zobrazení (εἰκασία)           =  assimulatio sive imaginatio
Viz Platonis ... quae exstant ... cum M.Ficini interpretatione, Biponti 1785, Vol. VII, p. 125.
    Na začátku svého výkladu o úsečce Platón podává také výčet toho, co náleží do nejnižších oddílů a jak se tyto oddíly k sobě mají:   Ústava VI; 509el - 510a6:
      τὸ μὲν ἕτερον τμῆμα εἰκόνες - λέγω δὲ τὰς εἰκόνας πρῶτον μὲν τὰς σκιάς, ἔπειτα ὰ ἐν τοῖς ὕδασι φαντάσματα καὶ ἐν τοῖς ὅσα πυκνά τε καὶ λεῖα καὶ φανὰ υνέστηκεν, καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον, εἰ κατανοεῖς.
    ᾿Αλλὰ κατανοῶ.
     Τὸ τοίνυν ἕτερον τίθει ᾧ τοῦτο ἔοικεν, τά τε περὶ ἡμᾶς ζῷς καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον γένος.

    „Jeden oddíl (představuje) obrazy. Těmi obrazy (εἰκόνας) myslím především stíny, dále pak přeludy na vodních (plochách) i na všem tom, co je pevné a přitom je hladké a lesklé, a vůbec na všem takovém, jestli mi rozumíš.
     Ale rozumím!
     Za druhý oddíl pak měj tedy to, čemu je tohle všechno podobné, totiž zvířata v našem okolí, všechny rostliny i výrobky všeho druhu.“
    Umělecká díla tedy patří do druhého úseku zdola, nebotˇjsou to také výrobky. Patří tam však pouze jakožto výrobky, zatímco z toho hlediska, že jde v nějakém smyslu o obrazy, také do jisté míry o produkty obraznosti, dopadají hůř. Jsou to přece napodobeniny. A právě napodobování zvětšuje vzdálenost od pravdy a je tak povahou onoho nejnižšího úseku:   Ústava VI; 510a8 - 10:
   ῏Η καὶ ἐθέλοις ἂν αὐτὸ φάναι, ἦν δ' ἐγώ, διῃρῆσθαι ἀληθείᾳ τε καὶ μή, ὡς τὸ οξαστὸν πρὸς τὸ γνωστόν, οὕτω τὸ ὁμοιωθὲν πρὸς τὸ ᾧ ὡμοιώθη; 

    „Chtěl bys i o tomto dílu říci, že se dělí (na oddíly) podle pravdy a nepravdy, a že tak, jako se má předmět zdání k předmětu poznání, se má i napodobenina k tomu, co jí je napodobeno?“
    Odpověď bude samozřejmě kladná. Vztah jevu a poznání je vztahem dolní a horní části celé úsečky - a právě k tomu je připodobněn vztah napodobeniny a toho co napodobuje. Celá oblast oddílu II.a, tedy oblast, které naše všední prožívání přisuzuje důvěru, je vlastně obrazem vzorů v oblasti pravého bytí (I.a) - a podobně je nejnižší oblast opravdu jen obrazným připodobněním oné oblasti všední „skutečnosti“ (II.a). Pokud zde za „připodobnění“ celkem správně dosadíme nápodobu, pak dostaneme zkratkovitě vyjádřené určení uměleckého díla jakožto „nápodoby nápodoby“ (μίμησις μιμησεως). I když se přímo tato formulace u Platóna nenajde, přesto věrně postihuje jeho pojetí.
    Je však umělecké dílo opravdu jen nápodobou, mimézí? Pro Platóna ano! Je však dílo pouze nápodobou něčeho jevového - třeba modelu - nebo je do nějaké míry vždy, totiž nakolik jde o umění, i nějakou „nápodobou“ skutečnějšího vzoru, totiž vzoru, který pobývá v oblasti nejvyšší, a který zahlédá umělec podobně jako filosof, ale který pouze umělec dokáže nějak zpodobnit? To by ovšem bylo až jedno z novoplatónských řešení. Pro Platóna je k oblasti skutečných jsoucen (idejí) přístup možný zatím jakoby jen cestou dialektiky (logiky), a tato cesta je doménou filosofů, nikoliv umělců. Umělec tvoří spíše zbytečné nápodoby něčeho, od čeho bychom měli postupovat opačným směrem. Proto mohou být jeho výtvory nejen neužitečné, ale dokonce i škodlivé, neboť mohou odvádět od kýženého směru pohybu duše, od směru „vzhůru“. Přesto ovšem budou mít i v Platónově projektu nápravy „zpuchřelé“ obce význam alespoň výchovný.
    Jaké pojetí umění zde Platón kritizuje? Patrně především naivní verismus, který na objednávku „zkrášluje“ zevnitř i zvenku lidské stavby nápodobou příjemných věcí nebo významných scén.
    Základní problém Platónova popisu je patrně v tom, že v nejnižším oddíle shrnuje dohromady nápodobu a imaginaci. To mu do jisté míry imaginatio umožňuje řecký výraz εικασια, který má značnou šíři: „zobrazení, přirovnání, domněnka“. Ne náhodou měl i Marsilio Ficino problém s jednoznačným latinským překladem tohoto slova (viz pozn. 29) a za „assimulatio“ připojuje hned“ imaginatio“ .Při významovou takovém východisku pak stačí pozapomenout, že zobrazování může být i tvořením podle bytostného vzoru (to bude v dialogu Timaios vyhrazeno Bohu), a z imaginace se stane škodlivé rozptylování nebo v nejlepším případě jakýsi léčebný postup.  Imaginaio ovšem původně značí představu nebo myšlenku, a snad teprve v nové době může být pochopeno jako obraznost či dokonce obrazotvornost, a to pak jako nejen v negativním smyslu roztpylování se, nýbrž i v pozitivním významu poznávání skrytých možností a hledání náležitých tvarů.
    5.   Rozpomínání 

    Pozitivní pojetí novodobé obrazotvornosti se může stávat téměř synonymem za vzdělání právě díky tomu, že vzdělání předpokládá. Pouze vzdělaná duše je přece schopna náležité orientace v obrazech. Pro Platóna je však každý obraz něčím méně skutečným a odvozeným, a proto ukazuje možnou pozitivní roli obrazu pro orientaci cesty duše jinak, totiž prostřednictvím svého pojetí rozpomínání (ἀνάμνησις).
    Je to rozpomínání se duše na skutečná jsoucna (ideje), která viděla při své nebeské okružní jízdě v doprovodu bohů. Na toto skutečné se nyní duše rozpomíná, když spatří v jevech něco, co je napodobením, obrazem některé z oněch idejí. Nazírání myslí je rozpomínáním na vyšší skutečnost. Toto rozpomínání ovšem není ničím neproblematickým. Ne vždy a ne každá duše se rozpomene a navíc je rozpomínání provázeno jakýmsi vzrušením, které bude Platón přirovnávat buď ke vzrušení věšteckému nebo erotickému:   Platón, Faidros 249e4 - 250b1 v překladu F.Novotného, Praha 1993, str. 39.
     Řecký text bez Hirschigovy konjektury (250 a 7) stejně jako pro Novotného (viz jeho pozn. 52):
    καθάπερ γὰρ εἴρηται, πᾶσα μὲν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὄντα, ἢ οὐκ ἂν  ἦλθεν εἰς τόδε τὸ ζῷον· ἀναμιμνῄσκεσθαι δὲ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ῥᾴδιον ἁπάσῃ, οὔτε ὅσαι βραχέως εἶδον τότε τἀκεῖ, οὔθ' αἳ δεῦρο πεσοῦσαι ἐδυστύχησαν, ὥστε ὑπό τινων  ὁμιλιῶν ἐπὶ τὸ ἄδικον τραπόμεναι λήθην ὧν τότε εἶδον ἱερῶν ἔχειν, ὀλίγαι δὴ  είπονται αἷς τὸ τῆς μνήμης ἱκανῶς πάρεστιν, αὗται δέ, ὅταν τι τῶν ἐκεῖ ὁμοίωμα ἴδωσιν, ἐκπλήττονται καὶ οὐκέτ᾿ αὑτῶν γίγνονται, ὃ δ' ἔστι τὸ πάθος ἀγνοοῦσι  διὰ τὸ μὴ ἱκανῶς διαισθάνεσθαι.

    „Neboť jak bylo řečeno, každá lidská duše přirozeností samou spatřila jsoucna, sice by nebyla přišla do tohoto života; avšak vzpomínati si podle těchto věcí zde na ona jsoucna není každé snadno, ani těm, které jen krátce tehdy uviděly. Tak jich zbývá jen několik málo, které mají dostatečnou sílu paměti; a tyto, kdykoli uvidí nějakou napodobeninu tamnějších jsoucen, jsou vzrušeny a již nejsou své, ale nevědí, co je ten stav, protože to nedovedou náležitě rozpoznat.“
    Obraz je příležitostí k rozpomenutí se na skutečnost. Prostředkem tohoto rozpomenutí je krása, skrze niž lze v obraze tušit jeho odkaz na skutečný vzor onoho obrazu, a tato krása působí vzrušení. Vzrušující působení krásy obrazu může sice být také zdrojem mnoha problémů, mohlo by však být základem pro pozitivní pochopení role obrazu jako odkazu na skutečnost, která jinak není běžné zkušenosti přístupná. Tato pozitivní role obrazu se však bude ukazovat pouze na kráse lidského těla (nebo světa), ne však na kráse uměleckého díla. Pro zhodnocení uměleckého díla z ní Platón vytěží pouze jeho možnou nápravnou roli v obci. 
    Rozpoznání má charakter rozpomenutí, asi jako když si vzpomeneme na to, co jsme zapomněli. I na této běžné úrovni je s tím spojena řada paradoxů. Např. jak vím, že jsem si vzpomněl právě na to, co jsem zapomněl, když jsem to přece zapomněl. To předpokládá, že zapomenutí nebylo nikdy úplné, že rozpomenutí je pak s čím porovnat. Na úrovni Platónovy metafory rozpomenutí vystupují tyto paradoxy ještě ostřeji, a proto vedou k vyslovení nauky o rozpomenutí    Platón, Faidón 72 e 3 - 73 a 3. Praha 1994, s. 32-33. Řecký text:
    Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ κατ᾿ ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ  ἀληθής ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ  ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ  μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνῃσκόμεθα, τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἦν που ἡμῖν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι, ὥστε καὶ ταύτῃ ἀθάνατον ἡ ψυχή τι ἔοικεν εἶναι.právě v rámci mýtu o cyklickém pohybu duše, o jejím životě před „tímto“ životem. Patrně nikoliv náhodou uvádí v dialogu Faidón právě pytharogovec Kebés: 
    „A vidíš, vpadl Kebés do řeči, i podle oné myšlenky, Sókrate, ač je-li pravdivá, kterou ty podle svého zvyku často vyslovuješ, že naše učení není nic jiného než vzpomínání, i podle té je asi nutno, že jsme se v nějakém dřívějším čase naučili, nač se nyní rozpomínáme. To by však bylo nemožné, kdyby naše duše někde nebyla, dříve než se ocitla v této lidské podobě; proto i takto se podobá, že duše je něco nesmrtelného.“
    Podobná nauka je v dialogu Menón ilustrována i verši Pindarovy smuteční písně   Platón, Menón 8lc. a pak je vyslovena jako předpoklad každého učení.   Tamtéž 86c.  Platónův Sókratés ji zde spojuje s „porodnickým uměním“, s pomocí při rození myšlenek, které zde dost násilně předvádí tím, že otázkami vydobývá z nevzdělaného otroka matematické poučky. V dialogu Filébos   Filébos 34b. se Platón k pojetí rozpomínání vrací už bez spojitosti s dotazovacím porodnickým uměním.   F.Novotný (O Platónovi. III. Filosofie, Praha 1949, str. 65-66) to vykládá tak, že v pozdějším období se Platón soustředí spíše na rozpracování dialektického postupu vědomého myšlení směrem k idejím, takže nauka o rozpomínání bude vlastně opuštěna.
    Co brání tomu, aby nauka o rozpomínání zhodnotila i význam uměleckého díla? Nehraje zde svoji roli to, že vlastně nejde o filosofickou nauku, nýbrž o mytologéma, které je v dialogu užito samo jako obraz nebo podobenství? Dokonce jako zásvětní obraz a jako podobenství o vztahu mezi bezčasovým myšlením (duchovním nazíráním) a časově průběhovým vnímáním?

    6.   Podobnost a nápodoba

    Pokud nám nějaký prožitek má něco připomenout, musí být vnímané zjevy něčemu podobné. To, co vnímáme, nám může připomenout ideje, z druhého nejnižšího úseku Platónovi úsečky si můžeme připomenout něco z úseku nejvyššího. Ideje jsou skutečné vzory:   Platón, Parmenidés 132d1 - 4.
     Řecký text:
    τὰ μὲν εἴδη ταῦτα ὥσπερ παραδείγματα ἑστάναι ἐν τῇ φύσει, τὰ δὲ ἄλλα τούτοις 
ἐοικέναι καὶ εἶναι ὁμοιώματα, καὶ ἡ μέθεξις αὕτη τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι τῶν εἰδῶν οὐκ ἄλλη τις ἢ εἰκασθῆναι αὐτοῖς.
    „Tyto ideje stojí v přirozenosti jako vzory; vše ostatní se jim pak podobá a je jejich napodobeninami. A ta účast všeho ostatního na ideách není žádná jiná nežli to, že jsou jim připodobněny.“
    Jak však mohou vnímané jevy být zobrazením něčeho, co samo vůbec není prostorové povahy? Co na idejích je tedy tím, co je zobrazováno, když ne prostorový tvar, ba ani kvality? Co je zde vlastně to podobné? Na bezvýchodnost takových otázek reaguje Platón upozorněním, že vzájemné vztahy uvnitř oblasti idejí nejsou jednoduše odvoditelné ze vzájemných vztahů mezi předměty našeho vnímání. Vztah zobrazení nebo podobnosti idejí a vnímatelných předmětů prostě není symetrický, není oboustranně převoditelný. Tento vztah je důsledně čitelný pouze jednostranně, a to od idejí k jevům, nikoliv naopak. V opačném směru se duše rozpomíná pouze ne-jednoznačnou cestou, a patrně proto je na jeho úkor anamnéze upřednostněna dialektika:    Platón, Parmenidés 133c8 - d5 v překladu F.Novotného, Praha 1966, str. 24.
    Οὐκοῦν καὶ ὅσαι τῶν ἰδεῶν πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν αἵ εἰσιν, αὐταὶ πρὸς αὑτὰς τὴν οὐσίαν ἔχουσιν, ἀλλ' οὐ πρὸς τὰ παρ' ἡμῖν εἴτε ὁμοιώματα εἴτε ὅπῃ δή τις αὐτὰ τίθεται, ὧν ἡμεῖς μετέχοντες εἶναι ἕκαστα ἐπονομαζόμεθα· τὰ δὲ παρ' ἡμῖν ταῦτα ὁμώνυμα ὄντα ἐκείνοις αὐτὰ αὖ πρὸς αὑτά ἐστιν ἀλλ᾿ οὐ πρὸς τὰ εἴδη, καὶ ἑαυτῶν ἀλλ᾿ οὐκ ἐκείνων ὅσα αὖ ὀνομάζεται οὕτως.

 
    „Jistě tedy i všecky ty ideje, které svým vzájemným poměrem jsou to, co jsou, mají svou jsoucnost samy ve svém vzájemném poměru, a ne v poměru k tomu, co je u nás, ať si to kdo pokládá za napodobeniny nebo za cokoli jiného, v čem my máme podíl, a podle čeho dostáváme jednotlivá jména; naopak tyto vztahy, které jsou u nás a jsou soujemné s oněmi, zase mají poměr k sobě vespolek a ne k ideám, a všechny vztahy, které se takto jmenují, náleží k sobě samým a ne k oněm.“
    Je-li tomu vůči idejím takto se vším, vnímatelným, co vzniklo přirozeně, pak jsou umělé obrazy samozřejmě - spolu se zdůrazněním dialektiky oproti rozpomínání - odsunuty do role pouhých druhotných obrazů. Nezastírá se tím však rozdíl mezi pouhou umělou nápodobou, tedy náhražkovým obrazem, druhotným obrazem, a uměleckým dílem?
    Přesto Platón v dialogu Politikos   Politikos 285e - 286a. rozlišuje mezi idejemi na takové, na které lze odkazovat na základě našeho vnímání okolí, a na zvlášť „vzácné“, které nemají nějaký určitý vnímatelný obraz.
    Hlavním cílem těchto našich úvah je vztah Platónova myšlení k umění výtvarnému, přesto nesmíme zapomínat na to, že typickým případem vztahu obrazu a skutečnosti je pro Platóna sama řeč. Vždyť jméno a jeho výměr v rámci řeči byly souřadné tvarovým obrazům – pokud jde o jejich společnou roli při poznávání – i v 7. listu. Umělecká řeč sice skončí u Platóna podobně nepříliš slavně jako hmotná umělecká díla, avšak jiné schopnosti řeči ocení Platón právě v dialektice. Tomu se zdá předcházet pojetí řeči, podle kterého je řeč nápodobou skutečnosti a ne až nápodobou jevů. Platón to ukazuje na analogii:   Kratylos 423a1 - 3 (v př. F. Novotného).
   Εἰ μέν γ᾿ οἶμαι τὸ ἄνω καὶ τὸ κοῦφον ἐβουλόμεθα δηλοῦν, ᾔρομεν ἂν πρὸς τὸν οὐρανὸν τὴν χεῖρα, μιμούμενοι αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος·

    „Kdybychom chtěli projevit, co je nahoře a lehké, zdvihli bychom, myslím, ruku k nebi, napodobujíce samu přirozenost té věci.“
    Je to sice pouhá nápodoba (μίμησις), ale je to nápodoba přirozenosti (φύσις). Není právě zde Platón blíže povaze uměleckého díla než při svých úvahách o napodobování vnějších tvarů? Nevede odtud cesta k jistému novoplatónskému pojetí umění právě jakožto schopnosti zobrazovat určitou ideu lépe, než přirozené předměty v našem okolí?
    Jiným příkladem Platónova užívání jazykových obrazů, a to příkladem velmi častým, je vyprávění mýtu v rámci dialogu. Ovšem, že často jde spíše o ironii nebo o expozici různých možných úhlů pohledu na dané téma, ale některé z těchto mýtů jsou přece jen chápány jako také jakési „nauky“, a Platón je opouští jen s mnoha obtížemi. Zatím jsme potkali mýtus o cyklickém putování duše (μετεμψύχωσις).  Termín sám ovšem najdeme až u Órigena a Olympiodóra. (Před nimi snad u Salustia?) Podobnou roli má výklad některých obrazů, jako byl např. už obraz v podobě dělené úsečky. Jiné obrazy Platón líčí jako podobenství, nebo současně jako mythos, který zobrazuje naši lidskou situaci. Výsostné postavení má podobenství o slunci a obraz jeskyně.

    7.   Jeskyně

    „Po tom všem si nyní připodobni naši přirozenost, pokud jde o její vzdělanost tak i o její nevzdělanost, této situaci: Viz lidi v podzemním obydlí na způsob  jeskyně...“   Platón, Ústava VII; 514a1 - 3 (v upraveném př. R.Hoška, viz Praha 1993, str. 315).
   Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε  πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει,
     Těmito slovy otevírá Platón podobenství o jeskyni na počátku VII. knihy Ústavy. „Zde jsou tito lidé od svého dětství připoutáni za stehna a za šíje tak, že zůstávají na stejném místě a hledí pouze dopředu, a pro svá pouta nemají možnost otáčet hlavou. Světlo mají od ohně, který plane za jejich zády... , mezi ohněm a připoutanými lidmi si představ cestu, kolem níž je hrazení (ze strany těch připoutaných lidí) vybudované tak, jak mají před diváky svůj paravan kejklíři a provádějí za ním své kousky...“ 
    Celý obraz, o kterém je dále řečeno, že je podobný naší situaci (p. 515a), lze vidět v souvislosti antického stínového divadla jako zábavy pro děti, ale i v souvislosti mysterijní nebo zase v souvislosti s moudrostně náboženským tématem (možná orfickým?), které zaznívá ještě v Empedokleově zlomku B 120:
    „Do této klenuté jeskyně jsme přišli.“
Platónův obsáhlý popis   514a - 5l8b. naznačuje mnohé významové roviny. Je to „zvláštní obraz“!   „Zvláštní obraz“ (ατοπος εικων), 515a4. Nás však nyní bude zajímat jen hledisko obrazů a stínů; tedy rovina, na které jde o podobenství o zajatcích obrazů (stínů), a o možnost vysvobození z této situace.   O výklad z hlediska filosofie výchovy jsme se pokusili v práci: Z.Kratochvíl, Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Herrmann a synové 1995, str. 28 - 38.
    Jeskyně je tedy rozdělena zídkou na dvě části. Z jedné strany zídky je cesta, po které chodí sluhové a nosí na hlavě různé předměty tak, že pouze nesené předměty přesahují přes zídku. Z téže strany, ale mnohem dále, hoří oheň, takže nošené předměty vrhají stín na protilehlou stěnu jeskyně. K oné druhé straně zídky jsou zajatci připoutání tak, že se mohou dívat pouze na tuto stěnu, na které se zobrazují stíny vrhané nošenými předměty. Tyto nošené předměty jsou navíc jen umělé výrobky: nářadí, sochy lidí i zvířat a podobně. Zajatci jeskyně jsou tedy zajatci stínohry umělých předmětů v umělém světle, a to vše ve zvláštním, téměř uzavřeném prostředí, někde hluboko dole. Nikdy neviděli nic jiného, ani si nic jiného nedovedou představit, mají přece fixovaný směr pohledu na jevící se stíny, takže právě tuto stínohru považují za skutečnou, za jedině skutečnou.
    „Podívej se ... na jejich uvolnění z pout a současně uzdravení z nerozvážnosti! Co vše by se asi dělo, pokud by se jim to přirozeně přiházívalo!“   Ústava 515c4 - 6.
   Σκόπει δή, ἦν δ' ἐγώ, αὐτῶν λύσιν τε καὶ ἴασιν τῶν τε δεσμῶν καὶ τῆς ἀφροσύνης,  οἵα τις ἂν εἴη, εἰ φύσει τοιάδε συμβαίνοι αὐτοῖς·
    A co by se dělo? Někdo z nich by byl vyproštěn, přinucen náhle vstát, otočit se a pak postupně jít ke světlu. Přitom by viděl ony nošené předměty, ale byl by z nich zmatený. Pak by byl přinucen podívat se přímo do světla ohně a byl by oslněn. A nakonec by jej někdo bez ustání násilně vlekl pryč, vzhůru drsným výstupem až na denní světlo. Snad by se pak po čase na světě rozkoukal, pochopil něco z jeho souvislostí a snad i pohleděl na samo slunce!
    Prostor uvnitř jeskyně Platón přirovnává dosahu našeho vnímání (v tomto případě zraku). Oheň přirovnává k viditelnému slunci. Výstup vzhůru za schopnost vědomé mysli (duchovního nazírání). A slunce tam venku přirovnává k ideji Dobra.
    Jakožto obraz péče o duši je toto podobenství současně i obrazem bolestivého odvratu od obrazů. Od stínových obrazů látkových obrazů, přes hmotné obrazy, dále skrze oblast idejí, až k Dobru samotnému. Zde je srozumitelně vylíčen základ Platónova obrazoborectví, neboť je sám podán právě jako zvláštní obraz. A spolu s odklonem od obrazů zřetelně tušíme i odklon od veškerého prožívání, tušíme asketickou orientaci duchovního nazírání, které dokáže opovrhnout obrazy jako jednou dimenzí prožitkovosti. 
    Pokud si za ony stínové obrazy dosadíme mediální svět televize, tisku, reklamy a celé konzumní společnosti, stane se obraz dobře srozumitelný. Nespočívá však i role uměleckého díla právě v příležitosti k onomu obratu?
    V tomto Platónově obrazu jen stěží, neboť zde je exponován naprostý odvrat od prožitkové zkušenosti. Ale, „kdo“ je ten, kdo osvobozuje, uzdravuje a vleče vzhůru? To není zodpovězeno. Z kontextu můžeme tušit, že síla ideje Dobra, která k sobě všechno táhne. Ale jak? Z kontextu lze opět tušit, že prostřednictvím krásy nebo spíše prostřednictvím vědomého myšlení, které bylo probuzeno erotem, touhou lásky, která dokázala sledovat krásu vzhůru, aniž by se zastavila u uspokojování své touhy na úrovni pouhých prožitků. Tento „eroticko-asketický“ obraz známe i z dialogu Symposion. Jako varování před omezeným „rozkocháváním se“ např. i uměleckým dílem je tento obraz opět srozumitelný, ale co s ním jako s výzvou k opuštění čehokoliv krásného ve jménu krásy samotné a ve prospěch orientace k jejímu zdroji?

    8.   Slunce, přesažnost a nadsázka

    Řecká kultura svou estetizací i intelektualizací zdůrazňuje i jinde často přítomnou „světelnou metaforiku“. I my mluvíme o poznání pomocí řady výrazů, které ve svém základu označují vidění (vysvětlit, objasnit, nahlédnout...). Platón představuje dokonce určitý extrém této obecně klasicky řecké duchovní pozice. Proto bychom u něj spíše očekávali vysoké ocenění zvláště výtvarného umění. Proč tomu tak není? Protože právě ve svém vrcholu je tato metaforika pouze cestou, cestou jinam, za hranice smyslovosti a prožitkovosti. Jak je tato cesta vedena a kam míří?
    Podobenství o slunci, které v VI. knize Ústavy   506b - 509c. vypráví Platónův Sókratés, podává jak klasickou podobu vyhrocení oné světelné metaforiky, tak i důvod toho, proč se tato cesta stává cestou v jistém smyslu velmi asketickou, i když ve smyslu dosti zvláštním, velmi vzdáleném od prostého odříkání si něčeho. Sókratés zde nechce mluvit přímo o Dobru (Otci), neboť to vidí jako příliš obtížné. Mluví jen o tom, co je mu podobné a co je jeho jakoby potomkem. Tento výklad je označen jako „zrozený z dluhu“ (p. 507a3), patrně vzhledem k nemožnosti podat přímý výklad o Dobru (Otci). Jsme výslovně varování, abychom toto jakési průběžné splácení úroků z nemožnosti přímého výkladu nepovažovali omylem za postupné splátky tohoto dluhu, za nějaké úvodní části přímého výkladu.
    Výklad analogie vidění a duchovního nazírání začíná shrnutím: „Je mnoho věcí krásných a mnoho věcí dobrých“ (507b2). Právě zrak je zde příkladem smyslového vnímání, a to jak proto, že jde o smysl s největším dosahem (včetně pohledu na nebe) a s největší rozlišovací schopností, tak i proto, že jde o smysl nejméně propojený s tělesným prožíváním.
    K tomu abychom něco viděli, musíme mít schopnost zraku a podobně i to, co máme vidět, musí být viditelné. V cestě nesmí stát překážky, ale hlavně: musí svítit světlo! Zdrojem světla pro vidění je v typickém případě slunce, ať už přímo nebo nějak zprostředkovaně. Totéž slunce nejen svítí, ale také hřeje, takže není jen základem možnosti vidění, nýbrž i základem možnosti našeho života. Potud tedy běžná zkušenost, která bude základem příměru.
    A podobně je tomu v oblasti vědomého myšlení (duchovního nazírání). Musíme mít tuto schopnost mysli, nějakou účast duše na schopnosti postřehování celkového smyslu (νοῦς); dále musí vůbec být něco takto duchovně postřehnutelného a myslitelného, totiž ideje. Ale to vše je možné jen ve „světle“ jakéhosi „slunce“ vědomého myšlení (vědomého nazírání), které opět není pouze zdrojem této poznávací nebo spíše životně orientační možnosti, nýbrž také zdrojem bytí idejí i nás samotných. Tímto „sluncem“ je „TO AGATHON“ (τὸ ἀγαθόν), „Dobro samo“, „idea Dobra“. Zdaleka nejde pouze o etický rozměr dobra, nýbrž o to, „co dává poznávaným věcem pravdu a co dává poznávajícímu jeho schopnost“ (508d) - a dále o to, od čeho se „dostává i bytí a jsoucnosti“.    509b7 - 8.
   ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναί τε καὶ τὴν οὐσίαν ὑπ᾿ ἐκείνου αὐτοῖς προσεῖναι, 48
    Dobro je zdrojem, neodvislým na nějakém vzniku. Ale pozor! Není jen nějakým „nejvyšším jsoucnem“! Text pokračuje:   509b 9-10.
   ἀλλ᾿ ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχοντος,
    „Nýbrž svou vznešeností a mocí přesahuje ještě mimo jsoucnost.“

    Vrcholnou vznešenost svého textu však právě nyní Platón náhle porušuje:  509c1 - 2.
   Καὶ ὁ Γλαύκων μάλα γελοίως, ῎Απολλον, ἔφη, δαιμονίας ὑπερβολῆς,
    „A na to Glaukón velice směšně zvolal: ´Apollóne, co je to za daimonskou nadsázku?´“

    Právě Apollón, bůh který je vedle míření šípů v klasické době samozřejmě spojován se světlem a jasem, je volán při této nadsázce, vyslovující přesažnost Dobra ještě mimo jsoucnost. E.A.Wyller to komentuje takto:  Wyller E. A.: Pozdní Platón, př. T. Dimter, Praha, nakl. Rezek 1996, str. 35.
    „Nadsázka čili „hyperboličnost“ závěru tkví právě v tom, že veličina, která svou pozicí převyšuje bytí, nemůže být popsána či poznána jinak - než, jak je tomu zde: právě v symbolu slunce.“
    Až dosud měl totiž výklad povahu příměru, paraboly. Namířením nad jsoucnost se však stal nadsázkou, hyperbolou. Nárokuje se přechod (což je také význam hyperboly) k přesažnosti samotné, tedy přechod pro člověka nemožný, leda pro boha nebo daimóna. Na přesažnost můžeme pouze odkazovat, sledovat moc jejího působení, nemůžeme ji však přímo myslet, natož se v ní zabydlet. Zdroj jsoucnosti, myslitelnosti a krásy „je“ (nakolik lze tohoto slova vůbec alespoň metaforicky použít) jaksi „také a především mimo“ vše, co jest, jaksi „napříč“ skrze naše pojetí jsoucnosti. Není tedy ani pouze „nad“, ani pouze „v“, ani toto obé současně. Vlastně by se o něm nemělo říkat, že „jest“.
    Co to může znamenat pro chápání uměleckého díla? Pokud je dílo pochopeno jako zobrazení, pak by muselo být takovým zobrazením, které se nevydává nějakým způsobem za to, co zobrazuje, nýbrž dává najevo, že je zobrazením, a to tak, že odkazuje k jinosti zdroje krásy a významu. Dílo by samo muselo být jakousi hyperbolou, nadsázkou ideality. Muselo by diváka odkazovat k úplné jinosti, a ne jej přitahovat k obrazům prožitkového vnímání, natož pak ke své vlastní obraznosti. Takové dílo by muselo odkázat na jakýsi příčný pohled skrze vše z toho, co zobrazuje. Je to možné?
    9.   Krása

    Těsně před vyprávěním podobenství o slunci říká Platónův Sókratés Gaukónovi, že nesmí Dobro samo považovat ani za něco z oblasti nazíratelné myslí (z oblasti idejí). Ještě více je třeba si cenit „povahy“ nebo „způsobu, obsahu, stavu“ (ἕξις) Dobra. Na to zvolá Glaukón:   Platón: Ústava VI; 509a6 - 8.
   ᾿Αμήχανον κάλλος, ἔφη, λέγεις, εἰ ἐπιστήμην μὲν καὶ ἀλήθειαν παρέχει, αὐτὸ δ᾿ ὑπὲρ ταῦτα κάλλει ἐστίν· οὐ γὰρ δήπου σύ γε ἡδονὴν αὐτὸ λέγεις.
 

    „Je to nesmírná krása, pravil, jestliže probouzí vědění a pravdu a přitom je krásou předčí. Dozajista tím nemíníš slast.“

    Dobro je tedy nad míru krásné tím, že kromě probouzení intelektuálních hodnot je samo mnohem krásnější než ony. Zdá se, že konečně něco pro ty lidi, pro které intelektualita není vrcholným zjevením krásy samotné. Slast však touto nad-intelektuální krásou Platón opravdu nemíní. Pozitivní výklad není možný, ale je nabídnuta úvaha o obrazu (εἰκών) této nad-intelektuální krásy, ústící v onu „daimonskou hyperbolu“, nadsázku.
    Krása sama, nad těmi svými podobami, které jsou také intelektuální, je souřadná s Dobrem - v řečtině je s ním navíc téměř synonymická - a je tedy podobně jiného řádu, než vše jednotlivé, co jest, dokonce i než jest v oblasti skutečné jsoucnosti. Zdaleka tedy není pouze estetickou kategorií, podobně jako Dobro samo zdaleka není kategorií morální, byť se i takto může zobrazovat.
    Ona výsostnost Krásy samotné se tedy netýká ani tak nějaké iracionální krásy (třeba umělecké?), nýbrž toho, že vždy vyniká nad cokoliv, co lze myslet, natož pak nad to, co lze vnímat, byť se vším tím může projevovat - podobně jako Dobro samo. Důvodem rozlišování těchto téměř synonym je však to, že Krása může být vším krásným hyperbolicky odkazována dokonce i z úrovně pouhého vnímání. Krása se tak stává propojením nejen mezi nižšími a vyššími oblastmi, nýbrž i jakýmsi příčným propojením mezi čímkoliv alespoň trochu pěkným, řádným, - a samotným zdrojem nad veškerou jsoucností. To by mohlo mít pro pochopení uměleckého díla klíčový význam.
    Krása září nade vším a skrze všechno. Krása jako střední člen mezi dokonce i jevovou oblastí a nad-jsoucím (mimo-jsoucím) zdrojem všeho je typickým rozpoznávacím znakem platonismu. Jakýsi „aitiologický mýtus“ – nebo spíše opět obraz – podává vyprávění o nadnebeské pouti duší v dialogu Faidros, které líčí zdroj rozpomínání (ἀνάμνησις) duše:   Faidros 250b1 - c1. (př. F.Novotného, Praha 1993, s. 39-40).
      Řecký text:
    δικαιοσύνης μὲν οὖν καὶ σωφροσύνης καὶ ὅσα ἄλλα τίμια ψυχαῖς οὐκ ἔνεστι 
φέγγος οὐδὲν ἐν τοῖς τῇδε ὁμοιώμασιν, ἀλλὰ δι' ἀμυδρῶν ὀργάνων μόγις αὐτῶν καὶ  ὀλίγοι ἐπὶ τὰς εἰκόνας ἰόντες θεῶνται τὸ τοῦ εἰκασθέντος γένος· κάλλος δὲ τότ᾿ ἦν ἰδεῖν λαμπρόν, ὅτε σὺν εὐδαίμονι χορῷ μακαρίαν ὄψιν τε καὶ θέαν, ἑπόμενοι μετὰ  μὲν Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ᾿ ἄλλου θεῶν, εἶδόν τε καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν  θέμις λέγειν μακαριωτάτην.


    „A tu, pokud jde o spravedlnost, rozumnost a všechny jiné duším cenné věci, u těch není žádné záře na jejich vezdejších napodobeninách, nýbrž k jejich obrazům přistupují jen nemnozí lidé, a to jen stěží, prostřednictvím slabých smyslů, a dívají se na rod toho, co je vypodobněno. Avšak krásu bylo tehdy vidět zářící, když spolu se šťastným průvodem - při němž jsme my následovali Dia, jiní jiného boha - duše uviděly blažené vidění a podívání a byla zasvěcovány zasvěcováním, které sluší nazvat ze všech nejblaženějším.“

    Krása výrazněji připomíná skutečné jsoucno než všechny mravnosti a rozumnosti, neboť je přímým projevem jeho nad- (nebo mimo-) -jsoucího zdroje. Je proto přístupná i mnoha těm lidem, kteří nemají až tolik smyslu pro jaksi spořádanější stopy skutečnosti ve všem tom, co prožíváme. Krása je nejpůsobivějším odkazem vzhůru. Nesmí se však zaměnit za líbivost. Právě proto se ovšem toto nejvyšší Platónovo ocenění krásy příliš neprojeví v jeho pochopení pro umělecké dílo. Oblastí projevů krásy pro něj bude především kosmos a pak, a to neméně, živé lidské tělo; dokonce ve své pomíjivosti, v prchavosti krásy mládí.
    Odpovědí duše na prožívanou krásu je Erós, touživá láska, touha po tom, co chybí. Erós tak ukazuje „vždy nad“, míří vzhůru. Ale protože je vybuzen touhou právě po tom, co chybí, tedy z nedostatku, je současně zdrojem nespočetných způsobů potíží. Sókratova řeč v Symposiu (od p. 199 c) podává opět jakýsi aitiologický mýtus, opět spíše obraz o vznešeném cíli, avšak nuzném původu a všeprostupnosti Eróta. Ve vypravování „mantinejské ženy Diotimy“ (od p. 201 d) je Erós nikoliv bůh, nýbrž daimón, zrozený na oslavě Afroditiných narozenin z poněkud záludného spojení Chudoby a Důmyslu (πόρος, tedy „důmysl“ spíše co do „prostupnosti“). Erós je dokonce filosof:   Platσn: Symposion 204a8 - b5, upraveno podle F. Novotného.
   Τίνες οὖν, ἔφην ἐγώ, ὦ Διοτίμα, οἱ φιλοσοφοῦντες, εἰ μήτε οἱ σοφοὶ μήτε οἱ ἀμαθεῖς; 
    Δῆλον δή, ἔφη, τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδί, ὅτι οἱ μεταξὺ τούτων ἀμφοτέρων, ὧν ἂν εἴη  καὶ ὁ ῎Ερως, ἔστιν γὰρ δὴ τῶν καλλίστων ἡ σοφία, ῎Ερως δ' ἐστὶν ἔρως περὶ τὸ καλόν,  ὥστε ἀναγκαῖον ῎Ερωτα φιλόσοφον εἶναι, φιλόσοφον δὲ ὄντα μεταξὺ εἶναι σοφοῦ καὶ ἀμαθοῦς.
    „Kdo tedy jsou, Diotimo, hledatelé moudrosti, když to nejsou ani moudří ani nevědomí?
     To je jasné již i dítěti, že ti, kdo jsou uprostřed mezi těmito obojími; a mezi ně náleží i Erós. Moudrost je věru jedna z nejkrásnějších věcí a Erós je touha po krásnu, takže Erós je nutně filosof a jakožto filosof je uprostřed mezi moudrým a neučeným.“

    Erós je tedy principem filosofie, jakožto touha po kráse, touha po tom, co chybí. Ne každý zamilovaný je už kvůli tomu filosofem, ale tuto možnost má, a velká otázka je, zda vůbec lze tuto možnost mít jinak. Jenže Platón bude sledovat opravdu touhu lásky a ne její zdejší uspokojení. Směřování vzhůru pochopí jako onen hyperbolický odkaz. A stejně tak i s krásou. Krása těla bude jen příklad, odkaz vzhůru. Krásné tělo jako obraz bude opět obrazem cíleně použitým pro opuštění obrazu.
    Je-li tomu takto s krásou v lásce, tím spíše bude opouštěna krása jiných obrazů, méně přirozených a zářivých, méně probouzejících Eróta. A o uměleckém díle bude nakonec řeč jen v tom smyslu, že bude položena otázka po tom, zda autor komedií může být i autorem tragédií.
    Lidský život je pro Platóna vedle kosmu jakýmsi zářivým obrazem krásy, byť v pomíjivosti. A uměleckému dílu chybí život, ono přiznání se k pomíjivosti. To Platónovi znemožňuje jejich zhodnocení alespoň v té míře, v jaké se snaží zhodnotit tělo (nám se dnes zdá, že nedostatečně, avšak na dobové poměry se opravdu snažil, seč mohl).

    10.    Odvozenost obrazu od skutečnosti (vzoru)

    Než se znovu zeptáme na povahu uměleckého díla, musíme se ještě podrobněji otázat na povahu zobrazení a na to, co vše bývá pro Platóna typickým příkladem obrazu.
    Obraz je pro Platóna většinou něčím nízkým. Když vnímatelné věci považuje za obrazy skutečných, totiž idejí, tak tím nemyslí nějakou mnohovýznamovost jejich obraznosti, nýbrž právě naopak chudost jejich významů oproti plnosti skutečnosti idejí. Ani obrovská mnohost a proměnlivost, tak charakteristická pro oblast všeho vnímatelného, nemůže nijak vynahradit chudobu smyslu a bytí. Naopak, ta zmnoženost a proměnlivost je spíše výrazem oné chudoby.
    Tím spíše tomu tak je v oné nejnižší oblasti, v oblasti pouhého zobrazení (εικασια). Tyto velmi mnohé a velmi pomíjivé téměř jen stíny obrazů ukazují svoji naprostou chudobu, jsou téměř jen parazity na předchozí, už tak dost chudé oblasti. Zobrazení zmnožuje jevy, a tak přispívá k tomu, že ve vnímatelné oblasti můžeme zabloudit, ztratit orientaci. Stíny obrazů lákají k zabydlení se v této nejnižší oblasti a některé z nich se dokonce klamavě vydávají za cosi skutečného. K péči o duši, to jest k filosofii, náleží obrácení životní orientace: pryč od obrazů, směrem k věcem samým, směrem k jejich zdroji, k plnosti bytí a bohatství smyslu. To však nelze uskutečnit bez nějaké orientace mezi obrazy, neboť z obrazné oblasti nelze jen tak utéci.
    Mnohé obrazy dokonce přispívají k poznání (viz. čl. 2). Které? Že by ty obrazy, které se zdají být skutečnými? Nikoliv! Naopak ty, které názorně ukazují, že jsou jen obrazy něčeho, a tím ukazují. Ukazují pak nejen to, čeho jsou obrazy, nýbrž i povahu zobrazování, odvozenosti. Pouhým otočením povahy zobrazování naruby se však ke skutečnosti ještě nedostaneme. Je to jen směr, avšak vztahy mezi skutečností a obrazem nejsou oboustranně symetrické: cokoliv relativně skutečného může mít velmi mnoho různých obrazů (a navíc obrazů v různém smyslu slova), ale každý z těch obrazů je vůči onomu skutečnějšímu nedostačivý, nelze z něj zpětně odvodit plnost vzoru.
    Co je pro Platóna nejčastěji obrazem? Přece každý příklad, dokonce často jakýsi dodatek typu „a vůbec všechno takové“, který následuje po nějakém příkladu určitějším. A výsostném typy obrazu? Pro Platóna jimi jsou ty, které nejvíce přispívají k poznání, tedy řeč a obrazy geometrické. Pak jsou to ovšem ještě obrazy zvláštní, se kterými Platón zachází opravdu zvláštním způsobem.
    Všem obrazům je společné, že rády klamou, že se vydávají za skutečné; nebo že svoji odvozenost a částečnost vydávají za charakteristické znaky toho, co zobrazují. Některé z nich můžeme z této klamnosti snadno usvědčit, třeba stíny a odrazy (odlesky) nebo některé z fantazijních představ, ale pro poznání tím mnoho nezískáme. Pro Platóna je však zcela charakteristické, že určité třídy obrazů preferuje co do jejich role při poznávání. Mohli bychom se dokonce ptát, zda tyto jeho preference některých tříd obrazů nepředstavují podivnou slevu z jeho obrazoboreckého postoje. A jak by vypadala filosofická nauka, která by byla jaksi „platónštější než Platón“; to jest, kdyby tolik nepreferovala řeč a geometrii? (Obrazy zvláštní zatím necháme stranou, neboť Platón s nimi zcela vědomě zachází způsobem zvláštním.)
    Co kdyby preferovaným typem obrazu bylo třeba umělecké dílo? Bylo by to však vůbec možné? Není právě oblast řeči a oblast geometrie nějak přirozeným vstupem do vědomého myšlení? Pro Platóna ano. Lze si představit námitku, že na geometrii toho mnoho „přirozeného“ není. Není však řeč a geometrie apriorně preferovaným vstupem do vědomého myšlení - nebo dokonce vstupem jedině možným - pro svoji sourodost s myšlením? Pro Platóna ano. Proto se řeč a geometrie stávají i výsadním prostředím uměleckého díla.
    Řeč chápe Platón jako napodobení a připodobnění, dokonce srovnatelně s malířstvím:   Platón, Kritias 107b - c2, př. F. Novotného, Praha 1996, str. 99 - 100.
    μίμησιν μὲν γὰρ δὴ καὶ ἀπεικασίαν τὰ παρὰ πάντων ἡμῶν ῥηθέντα χρεών που  γενέσθαι· τὴν δὲ τῶν γραφέων εἰδωλοποιίαν περὶ τὰ θεῖά τε καὶ τὰ ἀνθρώπινα σώματα γιγνομένην ἰδωμεν ῥᾳστώνης τε πέρι καὶ χαλεπότητος πρὸς τὸ τοῖς ὁρῶσιν  δοκεῖν ἀποχρώντως μεμιμῆσθαι,
    „Co my všichni mluvíme, nutně jest napodobování a připodobňování; pohleďme však na napodobivé tvoření malířů, pokud se týče božských i lidských těl, jak snadno nebo jak těžko jest v něm dosáhnout, aby diváci měli dojem dostatečného napodobení.“
    To připomíná Aristotelovo pojetí obratů řeči jako „kladení před oči“.  Viz Aristotelés, Rétorika III ,1 (προ οματων). Činnost malířů je připodobněna spíše rétorice než vědomému myšlení (duchovnímu nazírání). Platóna ani nenapadne, že by umělecké dílo mohlo mít vyšší ambice než pouze napodobit něco jevového. Přesto ale řeči tyto ambice přisuzuje, totiž pokud se nedá cestou rétoriky, ale cestou filosofického myšlení. Nemají však i malíři možnost opustit oblíbené zahrávání si s pocity diváků a obrátit se k bytostným odkazům? U Platóna budou mít alespoň trochu podobnou možnost jen v roli jakýchsi lékařů ve službě navrhované nápravy pokažené obce. Každopádně je však i řeč sama pouze nápodobou a připodobňováním. Platónův Sókratés dokonce i význam zcela klíčového výrazu LOGOS vykládá tak, že jde o odrazy mínění:  Platón, Theaitétos 206d1 - 4, př. F.Novotného, Praha 1995, str. 101.
    Řecký text:
   τὸ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ἐμφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὰ ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων,  ὥσπερ εἰς κάτοπτρον ἢ ὕδωρ τὴν δόξαν ἐκτυπούμενον εἰς τὴν διὰ τοῦ στόματος ῥοήν, ἢ οὐ δοκεῖ σοι τὸ τοιοῦτον λόγος εἶναι; 
    „Projevovat svou myšlenku hlasem prostřednictvím výroků a jmen, a to tak, že člověk způsobuje odraz svého mínění v proudu jdoucím ústy jakoby v zrcadle nebo na vodě - nebo se ti nezdá, že tak je to s řečí?“
    Řeč je tedy především oblastí znaků. Přesto je pro Platóna řeč zcela výsostným obrazem proto, že umožňuje konstrukci výměrů a výroků, analogicky ke konstrukci geometrické. Dialektiku lze pochopit jako geometrizaci řeči! Za výsostnou rolí řeči se vedle eleatského (Parmenidova) principu souřadnosti „myšlení a bytí“   „Vždyť myslet a být je totéž.“ - Parmenidés B 3 u Plótina:
      ... τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.
 skrývá Platónův geometrizující racionalismus, ať už je jeho vlastním výtvorem, nebo dědictvím pythagorejců klasické epochy. Uspořádaná řeč i geometrický názor vedou vzhůru, od obrazů - byť i skrze obrazy - k formálním jsoucnům druhého nejvyššího oddílu úsečky, a skrze něj mají vést ještě výše, k idejím samotným. Jsou toho opravdu schopné lépe než jiné lidské schopnosti přesného výrazu? Netíhne dialektika a matematika k jakémusi přeskočení oblasti běžných vnímatelných věcí (2. nejnižší oddíl úsečky, oblast důvěry) a pak k zabydlení se v sousední oblasti rozumu (2. nejvyšší oddíl úsečky). Je přesnost - nutná k postižení čehokoliv skutečného - výlučnou výsadou matematiky a logiky? Zná Platón ještě jiné výsadní typy obrazů, kromě oněch obrazů zvláštních, se kterými zachází jinak?
    Zná, ale není to nic výsostného. Ba naopak. Mezi četnými obrazy - jako jsou např. živé bytosti i rostliny v našem okolí nebo zase stíny - Platón vyčleňuje ještě jakési typické případy zobrazení, na kterých se ukazuje obraznost (εἰκασία) jako stav (παθος) duše. Příkladem je každá obrazná podoba (εἰκών). Do této skupiny kupodivu spadají díla umělců i ony zvláštní výsostné obrazy, které Platón sám vytváří jako paraboly, hyperboly nebo ozřejmující mýty.
    Podobné rozlišení vyslovuje v dialogu Sofistés elejský host:  Platón, Sofistés 235d - 236c, Praha 1995.
    „Jedno umění, které vidím v napodobitelství, je umění zobrazovací...“  235d6:
   Μίαν μὲν τὴν εἰκαστικὴν ὁρῶν ἐν αὐτῇ τέχνην.
    To je pak vymezeno jako nápodoba „podle poměrů vzoru“ a kritériem správnosti nápodoby je zachování prostorových a barevných proporcí vzoru. Jiným uměním je pak umění „přeludové“, které se snaží napodobit velkou prostorovou rozlehlost tím, že vzdálené věci nahoře namalují malé a blízké věci dole namalují velké, aby způsobili klam pohledu.   Platón, Sofistés 235 e, Praha 1995, str. 38 - 39. „Perspektiva“ tedy není u Platóna nijak oceněna, považuje ji za nižší druh malířství! Na rozdíl od novověkého rozkochání nad objevem perspektivy nebo od středověkého nadšení pro figuratio geometrica, je v očích myslitele odkrytí perspektivy zdrojem dalšího úpadku umění. Proč? Protože taková malba nutí diváka k určitému úhlu pohledu, předstírá klamně skutečnost a nezachovává náležité poměry. Řádný neperspektivní obraz je pravdivější (p. 240 a). Zatímco perspektivní malířství je dále přirovnáno k sofistice, je řádné malířství pochopeno jako tvorba obrazů, které přece jenom v nějakém slabém smyslu jsou, totiž právě jako obrazy:   Sofistés 240 b 12 - c 2, př. F.Novotný, Praha 1995, str. 45.
     Řecký text (ve shodě s Novotným podle Wilamowitze, viz jeho pozn. 31):
     ΞΕ. Οὐκ ὂν ἄρα [οὐκ] ὄντως οντως ἐστὶν ὄντος ἣν λέγομεν εἰκόνα; 
     ΘΕΑΙ. Κινδυνεύει τοιαύτην τινὰ πεπλέχθαι συμπλοκὴν τὸ μὴ ὂν τῷ ὄντι, καὶ μάλα  ἄτοπον.


    „host - Tedy to, čemu říkáme obraz, není vskutku něco jsoucího, ale vskutku to jest obraz jsoucna?
     Theait. - Skoro se zdá, že takovým nějakým spletením je spojeno nejsoucno se jsoucnem, způsobem velmi podivným.“
     Malíři (a týkalo by se to i sochařů) tedy jaksi balancují na rozhraní bytí a nebytí, a to právě pro mimetickou povahu svého umění. Platón proto požaduje, aby byli „znalci toho, co napodobují“, aby takto měli vztah ke skutečnosti. Předpokládá tedy (podobně jako později Leonardo da Vinci), že vedle umělecké inspirace musí být malířství vedeno - a dokonce především - znalostí předmětů svého zobrazování. Napodobování samo se nestává zdrojem poznání, nýbrž je dějem, který nutně potřebuje nějaké poznání, které samo vzniká jinak.
    Proti znalosti zobrazovaného předmětu nelze mít námitek. Je však mimésis opravdu mimo oblast, která sama může odkazovat k poznání? Pro Platóna ano.
Pro Platóna je napodobení vždy spíše aktivitou zobrazeného vzoru. Umělec je pouze vykonavatelem, který proto musí vzor (věc smyslové oblasti) znát. Neprojevuje se však aktivita vzoru, a to dokonce vzorů z oblasti ryze skutečné, právě skrze hledání mimetických možností zpodobnění? O tom Platón nemluví.

    11.   Nápodoba nápodob

    Výraz napodobování (μίμησις) je v době krátce před Platónem používán právě pro činnost malířů a sochařů. Novotný  F. Novotný, O Platónovi III, Filosofie, Praha 1949, str. 474. v této souvislosti odkazuje na hippokratovský spis O životosprávě.  Corpus hippocraticum, Περὶ διαίτης 21. Později je tento výraz středem Aristotelova výkladu umění a v pozdní antice bude právě v použití pro výklad uměleckého díla rehabilitován u Plótina:
    „Jestliže někdo pohrdá uměními, že tvoří napodobujíce přírodu, nejprve je třeba říci, že i věci přírody napodobují jiné věci; potom je třeba vědět, že umění nenapodobují prostě věc viděnou, nýbrž pronikají až k smyslu, který má věc přírody; dále že umění mnoho tvoří sama od sebe: neboť i dodávají, čemu něco chybí, protože sama mají ve svém vlastnictví krásu; vždyť i Feidiás vytvořil Dia nikoli podle něčeho vnímaného smysly, nýbrž pojal ho tak, jaký by byl, kdyby se nám chtěl zjevit prostřednictvím zraku.“  Enneady V,8,1. Citováno podle Františka Novotného, O Platónovi III, str. 482.
    Pro Platóna je ovšem celá otázka napodobování posunuta o úroveň „níže“ (ve smyslu podobenství o úsečce), neboť samy jevové věci našeho okolí chápe pomocí metafory nápodoby idejí.  Novotný (op.cit., str. 482) se v tomto bodě odvažuje na své poměry neobvyklé kritiky Platóna:
     „V těchto úvahách o napodobovací činnosti umění je zřejmě nepochopení toho, že pravý umělec nenapodobuje smyslové věci, nýbrž že projevuje slovem, barvou, tvarem ony reality, které vidí jeho duch a které Platon jmenuje ideami.“
     Citovanou Plótínovu úvahu z Ennead pak Novotný považuje přímo za „opravu tohoto Platonova omylu“. 
    Jeden ze souvislých rozborů toho, co je napodobování, mimésis, podává Platón v X. knize Ústavy do p. 595 c. Vztahy tvoření, výroby a nápodoby se zde ukazují na příkladu lehátka.
    Skutečným lehátkem je pouze lehátko v oblasti věčných vzorů, jakási idea lehátka (ponechme teď stranou pozdější spor o to, zda příklad je vůbec dobře zvolen, totiž zda uměle vyráběné věci vůbec mají svoji ideu a ne pouze předlohu v oblasti nižší, totiž v oblasti rozumu). Každopádně můžeme myslet lehátko jako druh (εἶδος), který je jeden pro všechna lehátka. Každé z mnoha jednotlivých lehátek je mu nějak podobné, ale právě jen nějak. Proto je každé z nich méně pravdivé, méně jasné, méně skutečné. Výrobce lehátka, truhlář, má při výrobě nějak na mysli onen druh lehátka, který chce napodobit. Chce přece vyrobit lehátko, které je alespoň v oblasti naší běžné důvěry skutečné, a ne pouze napodobit nějaké lehátko - to by přece dělal leda nějaký nedouk a ne truhlář. Touto svou činností je truhlář prý nějak podobný skutečnému Tvůrci, Bohu. Avšak pouze podobný, neboť Bůh nevyrábí lehátka, nýbrž tvoří všechny přirozenosti. Podoba je jen v tom, že určitý výsledek činnosti obou se nachází ve vnímatelné oblasti jako nějak skutečný pro naši důvěru, a že to je možné díky nějakému eidos. Oproti tomu malíř pouze zobrazí vyrobené lehátko.
     Jeho obraz může být sice pěkný, ale nedá se na něm ležet, alespoň ne tak dobře, jako na lehátku. Jeho obraz je méně skutečný, méně pravdivý, neboť jeho vzorem je pouze výrobek. Kdybychom v tomto podobenství vyměnili lehátko třeba za květinu, dostali bychom - pouze za cenu trochy přitažení - podobnou situaci Boha, zahradníka a malíře. S umělým výrobkem funguje podobenství hladce, lze však tušit jakousi účelovost, se kterou byl příklad lehátka vybrán. Ta účelovost je v tom, že řemeslník dělá něco užitečného a rozumného, podobně jako Bůh. Proč však Bohu připisovat především užitečnost a rozumnost, a tak ztrácet schopnost pro vnímání nadbytku tvarů i nevypočitatelnosti, krásy a hrůz? Proto, že se zde Platón právě zabývá nápravou poměrů v obci.
    Tvorba něčeho, co je smyslově vnímatelné a tělesně využitelné, tedy výroba, je kupodivu u Platóna nadřazena tvorbě umělecké, pochopené jen jako výroba nápodob. Proč tedy není tvorba neužitkových entit geometrických nebo logických pochopena podobně? Protože to je pro Platóna cesta k poznání, k pravdě, skutečné jsoucnosti věčných vzorů.
    To, co se ukazovalo na malířích, bude zobecněno na veškeré mimetické umění.
Platón je natolik soustředěn na nebezpečí konzumní společnosti a „virtuální reality“, že nevidí jiné než zneskutečňující aspekty mimésis. Ještě jej nenapadne, že právě ta nebezpečí, kterých se nejvíce obával, budou uskutečněna právě těmi prostředky, kterých sám používá, prostředky rozumu a dialektiky. Pro něj je mimetické umění ještě významným zdrojem špatnosti v obci.

    Hned po sofistech bude tedy i umělec oceněn takto:   Platón, Ústava 605b7 - c5, př. R.Hoška, Praha 1993, str. 454.
      Řecký text:
    ταὐτὸν καὶ τὸν μιμητικὸν ποιητὴν φήσομεν κακὴν πολιτείαν ἰδίᾳ ἑκάστου τῇ ψυχῇ ἐμποιεῖν, τῷ ἀνοήτῳ αὐτῆς χαριζόμενον καὶ οὔτε τὰ μείζω οὔτε τὰ ἐλάττω διαγιγνώσκοντι, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τοτὲ μὲν μεγάλα ἡγουμένῳ, τοτὲ δὲ σμικρά, εἴδωλα εἰδωλοποιοῦντα, τοῦ δὲ ἀληθοῦς πόρρω πάνυ ἀφεστῶτα.
     Πάνυ μὲν οὖν.

    „Stejně tak prohlásíme, že napodobující básník rovněž vkládá do jednotlivé duše každého člověka špatné spravování obce, a tím že se zavděčuje její nerozumné části, která nerozpoznává věci větší a menší, nýbrž tytéž věci má hned za velké, hned zase za malé. Tvoří tak pouhé obrazy něčeho a je naprosto vzdálen od pravdy.
    To tedy naprosto.“
    Platón je duchovní enthusiasta a současně i myslitel zcela racionální. Právě proto se mu tolik protiví nejrůznější nápodoby pravé skutečnosti, různé kejkle vydávané za politiku, za umění nebo za zbožnost:  Platón, Ústava 602c12 - d5, př. R. Hoška, Praha 1993, str. 449.
   καὶ πᾶσά τις ταραχὴ δήλη ἡμῖν ἐνοῦσα αὕτη ἐν τῇ ψυχῇ· ᾧ δὴ ἡμῶν τῷ παθήματι 
τῆς φύσεως ἡ σκιαγραφία ἐπιθεμένη γοητείας οὐδὲν ἀπολείπει, καὶ ἡ θαυματοποιία καὶ αἱ ἄλλαι πολλαὶ τοιαῦται μηχαναί.
     ᾿Αληθῆ. 
    „Zřejmě je jakýsi úplný zmatek v nás, a to právě v duši. Na tento nedostatek naší přirozenosti doráží stínomalba a neodpustí si přitom žádné kejkllířství – zrovna tak jako to činí divotvůrcovství a mnohé další úskoky toho druhu. To je pravda.“
    Kejklíř je zde postaven proti užitečnosti výrobce, neboť i Boží tvoření je chápáno spíše jako výroba než jako kejklení. Svět je přece skutečný - a v něm má navrhovaná obec dobře fungovat. Umělci si mají vybrat, zda chtějí být kejklíři, a pak v obci (stejně jako sofisté) nemají mít místo, nebo zda chtějí být blíže výrobcům a svým zpodobováním se účastnit nápravy obce.

    12.   Intelektualizace a pathos

    Už v dialogu Ión vyčítal Platónův Sókratés tomuto rapsódovi, že působí rozrušení v duších posluchačů, aniž by věděl, co všechno to znamená, aniž by tedy mohl byť jen hypoteticky převzít zodpovědnost za následky své úspěšné produkce.
    Prožitkovost duše a vůbec vše, co souvisí s proměnlivostí stavů a vztahů v duši, je významnou doménou umění, ale přitom je to velmi obtížně a jen málokdy poznatelné. Pathos a poznání sice spolu v duši, ale jako mocnosti dost mimoběžné, byť třeba i ne vždy úplně protikladné. Prožitky a vášně mohou být mimézí vyvolávány. Významně se však uplatňuje i opačná přitažlivost, totiž že prožitky a vášně lákají k napodobení, neboť to nabízí „pestrou látku“, jak Platón říká:   Ústava X; 604e, př. R. Hoška str.453. 
    „Potom to, co v sobě zahrnuje hojnou a pestrou látku k napodobování, je povaha rozhořčená, kdežto povaha rozumná a mírná, sama sobě vždy podobná, není ani snadná k napodobení, ani při napodobení lehká k pochopení, zejména pro dav, jaký se schází při slavnosti, anebo pro nejrůznější lidi shromažďující se v divadlech.“
    To, co je stálé a samo se sebou nějak identické, prostě méně často láká k mimézi, a nadto, je-li napodobeno, méně láká diváky. Jak rozumět onomu „méně“? Zcela samozřejmé je to na vulgární úrovni. Přesto by asi nebylo rozumné rovnou tvrdit, že každá přitažlivost pathosu a miméze, přitažlivost obapolná, je vždy znakem nebo pomezím vulgarismu. Dokonce i v Platónově obci umělci občas smějí zobrazovat rozrušení, byť spíše jako koření pro udržení pozornosti publika - nebo jako varovný příklad. 
    Platón nepochybuje o tom, že nápodoba něčeho stálého (co je samo se sebou nějak identické) je méně častá, obtížnější, i obtížnější pro pochopení na straně diváků, - ale právě pro toto vše že je cennější. Právě tehdy se nejspíše ukazuje místo i pro „znaleckou tvorbu“, protože bez přílišného vzrušení není možné diváky rozsáhleji klamat něčím, co by bylo uděláno podřadně a bez znalosti věci. Náročnosti na umělce odpovídá i náročnost na diváka. V jakémsi limitním případě by dokonalý divák viděl dokonalá intelektuální díla samotného božského Tvůrce přímo v nich samotných:   Tímaios 47c1 - 4, př. F. Novotný, Praha 1996, str. 45.
     ἐκμαθόντες δὲ καὶ λογισμῶν κατὰ φύσιν ὀρθότητος μετασχόντες, μιμούμενοι 
τὰς τοῦ θεοῦ πάντως ἀπλανεῖς οὔσας, τὰς ἐν ἡμῖν πεπλανημένας καταστησαίμεθα.

    „Abychom poznajíce to a nabydouce účasti v přirozené přesnosti vědeckého myšlení napodobováním cest božích, prostých všeho bloudění, uspořádali bludné cesty ve svém nitru.“
    Kdybychom dokázali strukturu duše v nás upravit podle přesně zahlédnuté struktury pravidelných celokosmických pohybů (hvězdné sféry), pak bychom tím dosáhli kýžené identity a jednoty. To by byla dokonalá teorie, nazírání inteligibilní struktury kosmu, zcela bez dalších prožitků. Zcela? Nezapomněli jsme třeba na krásu? A navíc, nepatří mnohem turbulentnější i děsivější dimenze světa také k jeho povaze, dokonce k tomu, že je obrazem Tvůrce? 
    Je sice dobře pochopitelné, že před zdůrazňováním prožitků je při každé mimézi vždy záhodno varovat; ale proč si myslet, že to bez nich vůbec je možné? Je pochopitelné, že Platón považuje ony „barokizující“ tendence, které se objevily v pozdně klasickém umění, za projev úpadku; proč však omezovat umění na intelektualitu, alespoň pokud má jít o umění výsostné? Pro Platóna možná proto, že je dědicem onoho demytologizujícího racionalismu, který vymýtil příběh z božství. Od té doby může být i Bůh sám myšlen jako způsobný a intelektuální.


    13.   Obrazy a cesta duše, náprava

    V úvodu X. knihy Ústavy Platón rekapituluje navrženou obec, a zvláště si pochvaluje, jak taková obec nepřijímá básnickou mimézi:   p. 595a.
    „Z básnictví vůbec nelze přebírat tu jeho část, která je napodobující.“

    Dokonce:   p. 595b4-7, upravený př. R. Hoška.
    καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς μιμητικούς - λώβη ἔοικεν εἶναι πάντα τὰ τοιαῦτα τῆς τῶν ἀκουόντων διανοίας, ὅσοι μὴ ἔχουσι φάρμακον τὸ εἰδέναι αὐτὰ οἷα τυγχάνει  ὄντα.

    „Zdá se, že všechny takové věci jsou zkázou pro rozum těch posluchačů, kteří nemají protijed ve vědění o tom, jaké ty věci jsou skutečně.“

    Platón sám sice má některé básníky rád, ale více než o to musí přece jít o pravdu:  p. 595bc.

    „Přece mi zde v tom brání jakási láska a posvátná úcta, která mě poutá k Homérovi už od dětství. Zdá se ovšem, že prvním učitelem a vůdcem těchto slavných tvůrců tragédie byl on. Ale muž se přece nemá cenit víc než pravda, a tak to, co tvrdím, je třeba vyslovit.“

    Nápodoba všemi uměleckými prostředky - nejen básnická - je zavrhována proto, že kalí rozum. Tak nejen že odvrací duši od cesty vzhůru opačným směrem k dalším prožitkům, ale také kazí onu schopnost duše, která je pro cestu vzhůru potřebná, která sousedí už rovnou s oblastí nejvyšší, s oblastí pravých jsoucen, nazíraných myslí.
     Jenže duše prožívat potřebuje, touží po tom. A nejsou některé prožitky takové povahy, že samy uschopňují duši k cestě vzhůru? S tím Platón opravdu souhlasí! Ví také velmi dobře o tom, jakou výchovnou a vzdělávací roli právě nápodoba hraje, a to nápodoba v mnoha podobách. Tyto potřeby duše i možnosti její výchovy jsou sice až následkem pobytu duše v nízké oblasti, ale tak už to s námi je - a v tom je Platón také realista. Pokud bychom se zabývali obcí ideální, pak by tam skutečně žádní umělci asi neměli místo; ale v našem stavu je tomu jinak.
    Popis „rozmařilé obce“   Ústava II; 372e - 373a. Platón soustředí na nadbytečné zmnožování věcí, činností, prožitků i lidí. Lidem nestačí to, co je potřeba k rozumnému životu („běžné věci, domy, oděvy a obuv“), „nýbrž budou mít i lehátka ... pochoutky, vonné masti a kadidla, hetéry a pamlsky“. Pak také „bude nutno zavést malířství a pestré tkaní a bude třeba dobývat zlato a slonovinu a vše podobné.“ Výtvarná umění jsou tedy zavedena jako součást rozmařilého nadbytku zkažené obce, jsou jakýmsi posledním projevem pokleslého stavu duše. Následuje výčet všech druhů umělců, rozmnožených o „odborníky, kteří se věnují úpravě ženského zevnějšku, a o služebnictvo, dokonce i o větší množství lékařů“.
    Něco z toho, co se takto ustavuje jako projev zkaženosti poměrů v duši i v obci, však může být vedle svých dalších úpadkových tendencí i příležitostí k nápravě. Jako by se zde mohl uplatnit jakýsi princip typu „co je projevem zkaženosti, může být někdy i cestou nápravy“. Obrovský didaktický potenciál miméze může být využit k nápravě poměrů v duši i v obci. Má to však řadu předpokladů
    Prvním z nich je, že i umělci se své činnosti budou věnovat opravdově, že ji budou umět (p. 395 e), že nebudou pouze napodobovat mimetickou činnost. To je samozřejmý požadavek, který odděluje umělce od prospěchářů, snobů i komediantů. Jenže, neobrátí se tato „vážnost umělecké tvorby“,  profesionalizované jako „práce“ svého druhu, proti hravosti, která k mimézi tak často patří? Umělec, který si je vědom vlastních záměrů a dokáže je i řemeslně dobře realizovat, je sice hoden chvály, avšak záměrnost umění se může v tomto Platónově pojetí vymknout ze své role jakési řehole - a stát se ideologií.
    Druhým předpokladem toho, že umění může pomoci s nápravou uspořádání duše, je tíhnutí k nějaké relativní celistvosti. Mimézi bylo přece právem vytýkáno, že doslova rozptyluje. Avšak tehdy, kdy je duše už předem velice rozptýlena, ba roztříštěna, může miméze něčeho relativně jednotnějšího, méně roztříštěného, duši pomoci. Taková může být právě role příběhu nebo obrazu:   395b.

    „Lidská přirozenost je roztříštěna ještě na menší kousky než komedie a tragédie, takže není schopna mnohé věci dobře napodobit.“

    Tím je ovšem rozumně korigován předchozí (první) předpoklad. Nejde o to, čemu se ve všedním životě říká rozumnost, a do čeho se mnozí umělci tak špatně vtěsnávají. Jde o to, že tvůrce mimetického díla má do tohoto díla zobrazit něco právě díky svému svatu duše, který má být uspořádanější nebo alespoň nějak vyšší než u diváků nebo posluchačů. Pro Platóna ovšem toto vyšší se rovná uspořádanějšímu, a to zase rozumnějšímu, byť ve striktně filosofickém smyslu onoho stavu duše (διανοια), který je nejblíže mysli, vědomí.
    Z toho plynou požadavky i na to, co je záhodno zobrazovat. Platón doporučuje témata vážná, rozumná a příkladná - s vědomím toho, že jest to těžké. Proto toleruje i leccos nižšího, co však má roli spíše jakéhosi koření, které nesmí převážit a musí mít pouze svoje místo.
    Uveďme zde dobrou rekapitulaci pojetí mimetického výtvoru v Ústavě, jak ji podal L. Horáček:   Viz: L. Horáček: Role obrazu v Platónově obrazu úsečky, str. 34.

    –  Obraz (každé mimetické dílo) je produkt zpuchřelé civilizace, rezonující s nerozumnou složkou duše.
    –  Obraz má silný výchovný prvek, jehož prostřednictvím se člověk může stát lepším, bude-li ve svém životě napodobovat zdatnosti předestřené obrazem.
    –  Obraz má funkci komunikační (v podobě jazyka může označovat jsoucno - to je však pouze jakási možnost, nárok, o který se pře s konvencionalistickou koncepcí).
    –  Obraz je odkazovým prostředkem k vyšším oddílům úsečky.

14.   Nazírání myslí a role prožívání

    „Ta nadsvětní místa dosud žádný z našich básníků neopěvoval, jak by si zasloužila, ani nikdy nebude opěvovat. Má se to s nimi takto – musím se totiž odvážit povědět pravdu, zvláště když mluvím o pravdě – (je zde) totiž bezbarvá, beztvará a nehmatatelná jsoucnost vskutku jsoucí, viditelná pouhému řidiči duše, mysli, a k této jsoucnosti se vztahuje pojem pravdivého vědění. Protože se pak rozumnost boha i veškeré duše, které na tom záleží, aby dostala, co jí patří, živí myslí a čistým věděním, proto se raduje, když po čase spatří to, co jest...“   Platón, Faidros 247c3 - d3, upravený překlad F. Novotného.
    Τὸν δὲ ὑπερουράνιον τόπον οὔτε τις ὕμνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς οὔτε ποτὲ  υμνήσει κατ᾿ ἀξίαν, ἔχει δὲ ὧδε - τολμητέον γὰρ οὖν τό γε ἀληθὲς εἰπεῖν, ἄλλως τε καὶ περὶ ἀληθείας λέγοντα - ἡ γὰρ ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα, ψυχῆς κυβερνήτῃ μόνῳ θεατὴ νῷ, περὶ ἣν τὸ τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήμης γένος, τοῦτον ἔχει τὸν τόπον. ἅτ' οὖν θεοῦ διάνοια νῷ τε καὶ ἐπιστήμῃ ἀκηράτῳ τρεφομένη, καὶ ἁπάσης ψυχῆς ὅσῃ ἂν μέλῃ τὸ προσῆκον δέξασθαι, ἰδοῦσα διὰ χρόνου τὸ ὂν ἀγαπᾷ.

    Oblast idejí nebyla od básníků nikdy opěvována – a ani nebude. Jevovou mimézí idejí je přece všechno to, co je ve světě. A řeč o nich vyhrazuje Platón filosofii, nikoliv básníkům. Zde Platón málem vskutku opěvuje, ale později se přikloní k tomu, že místo takového oslavného vyprávění náleží k idejím spíše dialektika. Tím spíše nemůže být něco z oblasti idejí napodobováno uměleckým dílem, alespoň tak je tomu pro Platóna, neboť to nemá ani barvu, ani podobu (σχῆμα), ani se to nedá uchopit. Náležitou nápodobou je sám svět. O této oblasti je možné pouze vědění (ἐπιστήμη), a to je zase, striktně vzato, možné jen o této oblasti. Rozlišující myšlení (διάνοια) každého boha i každé duše se zde má živit tím, co náleží ke stavu této oblasti. A živí se spatřením. Z tohoto spatření, shledání, se dokonce každý bůh i duše raduje (ἀγάπᾷ).
    Pokud by někdo řekl, že by rád živil i něco jiného než rozum, mohl by být snadno obviněn z vulgarismu nebo alespoň z nedůslednosti v myšlení. Je pochopitelné, že tato nejvyšší oblast je jediná schopna pokrýt potřeby všeho toho, co pociťujeme jako krásnou i bolestnou touhu po tom, co nám chybí. Navíc je toto vyprávění krásné.
    Nesouvisí však přece jen poněkud odtažitá intelektualita tohoto podobenství s tím, že i v obrazu úsečky byl mezi nejvyšším oddílem a oddíly nižšími právě oddíl příslušející schopnosti rozumu? Musí naše cesta vzhůru ke skutečnosti a plnosti vždy procházet skrze tento rozumný stav duše? Pro filosofii určitě ano, takto je určena, ale znamená to, že i pro umění nebo třeba pro lásku? Pro Platóna je ovšem filosofie cestou jedinou. Jiné cesty nevedou dost daleko (vědy, zvláště matematické), nebo jsou to dokonce scestí, nebo nanejvýš pomůcky pro téměř nejhorší případy, jako třeba umění.
    Nebylo by však možné dojít k plnosti bytí třeba cestou krásy a lásky, byť i za tu cenu, že bychom se minuli s oblastí rozumnou? Pak bychom sice nebyli schopni podat rozumné svědectví, ani bychom nebyli schopni toho nějak rozumně využívat při poznávání, ale to by ještě nemuselo vadit, pokud by svědectvím bylo umělecké dílo a využitím láskyplný život. Platónova odpověď je záporná. Nic se nedá přeskakovat nebo obcházet! Řád sdílení plnosti, řád zobrazování, je neúprosný. Nezavedl ovšem tuto neúprosnost právě Platón svým geometrizujícím schematismem, dokonce schematizací tohoto řádu samotného?
    V kontextu dialogu Faidros má citovaná pasáž mnohem rozvernější kontext. Je to řeč o Erótu, touživé lásce. Právě Erós je zde, podobně jako v Symposiu, vylíčen jako prostředník mezi oblastmi plného a odvozeného bytí, aniž by přitom jen zavadil o oblast dianoickou, o oblast rozumu. Může se však právě Erótu, nerozumné touze po tom, co chybí, svěřit ono tažení vzhůru?
    Může i nemůže. Může především proto, že musí. Jinak by dialektika nedokončila svoji cestu, nepředala by žezlo, nepřivedla k Dobru. Celý Platónův racionalismus se odehrává uvnitř oné samozřejmé „erotické“ tenze vzhůru, za krásou a plností. Právě proto se tento krajní racionalista stal inspirátorem tolika mystiků. V dialogu Faidros je dokonce tento kontext zvýrazněn i „velmi bujnou a nepříliš pořádnou“ asociací.   Např. prý sami bohové nazývají Eróta tak (252b8 - 9), že by to znělo směšně. A dále Platón cituje, jak „někteří z homérovců uvádějí ze zastrčené básně dva verše na Eróta, z nichž druhý je velmi bujný a ne příliš pořádný:
                 Lidí smrtelných plémě mu říká létavý Erós,
                 bozi však Pterós (Opeřenec) jej zvou, to pro sílu rostící peří.
           τὸν δ᾿ ἤτοι θνητοὶ μὲν ῎Ερωτα καλοῦσι ποτηνόν,
             ἀθάνατοι δὲ Πτέρωτα, διὰ πτεροφύτορ᾿ ἀνάγκην.
Těmto je ovšem možno věřit, a možno i nevěřit; přece však příčina stavu milujících je právě toto.“
Pokud jde o staré náboženské asociace, viz Hérakleitův zlomek B 15.

    Přesto musí být řidičem spřežení duše nutně mysl (νοῦς), neboť jinak by konce byly katastrofické! To není planá Platónova obava. A rozum může být velmi vhodným nástrojem mysli, i když je otázka, zda jediným možným. Erótu se prostě vedení cesty vzhůru opravdu svěřit nemůže, alespoň ne samotnému nebo bez přísné specifikace okolností. Bez něj se ovšem žádná taková cesta vůbec nekoná!
    Veškerá naše prožitkovost - a ne jen ta v úzkém smyslu erotická - je  motorem cesty vzhůru i oblastí zmatků, nejasností a scestí. Není umění právě onou druhou cestou, která vede jinudy než skrze racionalitu, byť nějakou dávku rozumu také dost často potřebuje? Pro Platóna tomu tak kupodivu není. Nebo si to jen nepřiznává? Nebo jej svazuje jeho pořádkumilovná starost o obec?

     15.   Obrázek a ikona

    Obraz nemusí jen zavádět, ale může také vést k poznání. V rámci podobenství o úsečce Platón mluví o dílech této úsečky jako o obrazech. A nejen to. V souladu s rolí, kterou obrazy mají v 7. listu - tedy jako prostředek k poznání - , říká o geometrech, že „užívají ... obrazů, protože hledají cestu, jak spatřit ony ideje, které nelze uvidět jinak než myšlením“.   Ústava VI; 510e3 - 4.
    τούτοις μὲν ὡς εἰκόσιν αὖ χρώμενοι, ζητοῦντες δὲ αὐτὰ ἐκεῖνα ἰδεῖν ἃ οὐκ ἂν ἄλλως ἴδοι τις ἢ τῇ διανοίᾳ.
    Zde je obraz εἰκών. To je jeden z možných řeckých výrazů, vedle možnosti jiné, totiž εἴδωλον. Jaký je mezi těmito dvěma výrazy rozdíl? 
    Obojí znamená obraz, ale něco snad napoví pozdější významová rozběžnost užití v křesťanském prostředí. Díky těmto pozdějším významům a prostřednictvím latinské transkripce máme z prvního výraz ikona, zatímco z druhého idol. V konfliktním náboženském prostředí tedy první inklinuje k pozitivnímu ocenění posvátného obrazu, zatímco druhé k pejorativnímu výrazu pro předmět nevhodné pocty. V Platónově době není ovšem toto rozlišení ustaveno tímto způsobem. Přesto je možná Platón tím myslitelem, který cestu k takovémuto rozlišování dvou výrazů pro obraz v alespoň nějakém náznaku započal.
    Nejen v podobenství o úsečce (vlastně v „obrazu úsečky“) a v hyperbole o slunci (509 a), nýbrž i v úvodu do „obrazu jeskyně“ je pro obraz stále užíván výraz εἰκών, dokonce i jako „zvláštní obraz“.   Ústava VII; 515a4.
    ῎Ατοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους.
 Nemohl by zde být klíč k pochopení významu uměleckého díla, k jeho odlišení od ostatních obrazů, od pouhých nápodob? Mohl by, ale u Platóna nejspíše ještě není. Navíc sám občas užívá oba možné výrazy spíše jen střídavě a zaměnitelně. Přesto je jeho jakýsi náběh k pojetí „ikony“ natolik významný, že si jej všimnout musíme. Kupodivu nepůjde ani tak přímo o umělecká díla, jako spíše o určité „zvláštní obrazy“, které mají také výraznou poznávací inspirativní roli, a právě tím jsou podobné oněm uměleckým dílům, která mají možná až příliš didakticky napomáhat nápravě stavu duše uvnitř upadlé obce. (Ponecháme zatím stranou o více než tisíc let pozdější návaznosti v textech motivovaných tehdejšímu spory s ikonoklasty v byzantské době.)
    Podívejme se, zda někde u Platóna je vzorem, který bude napodobován, skutečné jsoucno, tedy oblast idejí, a nikoliv až vnímatelné předměty z oblasti, které přísluší pouze důvěra. V podobenství o úsečce to byl vztah mezi prvním a třetím oddílem. Tento vztah samozřejmě nemůže charakterizovat činnost umělce. Nebo může?
    Může, avšak oním umělcem bude božský Tvůrce, spíše Řemeslník, Demiurg (δημιουργός):

    „A to, čeho podobu a působnost vytváří stavitel světa tak, že stále hledí na neproměnné jsoucno a takového užívá jaksi za vzor, to všechno nutně vychází z jeho rukou krásné; hledí-li na jsoucno vzniklé a užívá vzoru časného, není krásné. Všechen pak svět - neboli kosmos nebo jaké snad ještě jiné jméno by mu bylo nejmilejší –  ... Vznikl, neboť jest viditelný, hmatatelný a tělesný: všechna taková jsoucna, lze vnímat, a co lze vnímat a chápat pomocí mínění a pomocí vjemů, jest, jak se ukázalo, vznikající a časné.“   Platón: Tímaios 27d5 - 28b4; 28b7 - c2. (V upraveném překladu F. Novotného.)
     ὅτου μὲν οὖν ἂν ὁ δημιουργὸς πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον βλέπων ἀεί, τοιούτῳ τινὶ προσχρώμενος παραδείγματι, τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν αὐτοῦ ἀπεργάζηται, καλὸν ἐξ ἀνάγκης οὕτως ἀποτελεῖσθαι πᾶν· οὗ δ᾿ ἂν εἰς γεγονός, γεννητῷ παραδείγματι  προσχρώμενος, οὐ καλόν, ὁ δὴ πᾶς οὐρανὸς - ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο ὅτι ποτὲ  ὀνομαζόμενος μάλιστ᾿ ἂν δεχοιτο, τοῦθ᾿ ἡμῖν ὠνομάσθω - ...
      γέγονεν· ὁρατὸς γὰρ ἁπτός τέ ἐστιν καὶ σῶμα ἔχων, πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα  αἰσθητά, τὰ δ᾿ αἰσθητά, δόξῃ περιληπτὰ μετ᾿ αἰσθήσεως, γιγνόμενα καὶ γεννητὰ  ἐφάνη.


    Stavitel světa, demiurg, tvoří podle vzoru, paradigmatu, kterým je oblast idejí. Tak podle tohoto vzoru tvoří vše viditelné, a to proto sděluje krásu. Lidský pozemský řemeslník napodobuje tuto jeho činnost; ne však umělec, který hledí na něco vnímatelného a vytváří jen jeho obraz, kterému už nelze tak samozřejmě krásu připisovat, ba podle Platóna jde mnohdy jen o líbivou falešnou přitažlivost. Znovu potkáváme onu poněkud geometrickou schematizaci sdílení skutečnosti, kterou jsme rozebírali na příkladu lehátka v kap. 11. Proč nemůže umělec (podle Platóna) tvořit svá díla podle skutečného paradigmatu? To jest: Proč jeho díla nespadají ani do oblasti důvěry? Protože tvorba podle paradigmatu je totéž, co vznik přirozených vnímatelných věcí, a protože lidskou nápodobou takovéto tvorby je řemeslná výroba věcí alespoň nějak skutečných. Pořadí je přísně takovéto: napřed pán Bůh (tedy δημιουργός), pak řemeslník, a až potom umělec. A kde zde bude stát rodič, ploditel potomků? Předběžně: nad lidským řemeslníkem, ale rozhodně pod božským Tvůrcem.
    Opravdu u Platóna najdeme právě rodiče ve výsostné paralele vůči obrazu, a to dokonce místo uctívaných soch, pouhých neživých nápodob polyteistických bohů (alespoň pokud považujeme Zákony za dílo Platónovo). Rodiče je dokonce třeba uctívat jako bohy:   Platón: Zákony XI; 930e7 - 931a8 (př. F. Novotný - za upozornění na toto místo děkuji F. Karfíkovi).
    Νόμοι περὶ θεοὺς ἀρχαῖοι κεῖνται πᾶσιν διχῇ, τοὺς μὲν γὰρ τῶν θεῶν ὁρῶντες  σαφῶς τιμῶμεν, τῶν δ᾿ εἰκόνας ἀγάλματα ἱδρυσάμενοι, οὓς ἡμῖν ἀγάλλουσι καίπερ  ἀψύχους ὄντας, ἐκείνους ἡγούμεθα τοὺς ἐμψύχους θεοὺς πολλὴν διὰ ταῦτ᾿ εὔνοιαν καὶ χάριν ἔχειν, πατὴρ οὖν ὅτῳ καὶ μήτηρ ἢ τούτων πατέρες ἢ μητέρες ἐν οἰκίᾳ  κεῖνται κειμήλιοι ἀπειρηκότες γήρᾳ, μηδεὶς διανοηθήτω ποτὲ ἄγαλμα αὑτῷ, τοιοῦτον  ἐφέστιον ἵδρυμα ἐν οἰκίᾳ ἔχων, μᾶλλον κύριον ἔσεσθαι, ἐὰν δὴ κατὰ τρόπον γε  ὀρθῶς αὐτὸ θεραπεύῃ ὁ κεκτημένος.


    „Starobylé zákony o bozích jsou stanoveny u všech lidí dvojitě. Jedny bohy totiž zřejmě vidíme a tak je uctíváme, u druhých pak uctíváme jejich obrazy, které jsme zřídili jako předměty uctívání, a když je uctíváme, ačkoli jsou neživé, věříme, že oni, bohové živí, chovají k nám za to velikou přízeň a vděk. Kdo tedy má ve svém domu takové poklady, jako je otec nebo matka nebo jejich otcové nebo matky, umdlené stářím, věz, že když má v domě takovou posvátnou ochranu, nikdy nebude mít mocnějšího předmětu uctívání, jestliže je bude náležitým způsobem správně uctívat.“

    Kromě pedagogického momentu, tak typického pro Platónovo pozdní dílo, zde zaznívá všudypřítomné nadřazení živého a přirozeného nad uměle vyrobeným. Umělý obraz (εἰκών) některého z bohů je jeho socha (ἄγαλμα), považovaná v antice za obydlí tohoto boha. Skutečným obydlím (ἵδρυμα) boha, předmětem úcty, jsou ovšem živí rodiče. Jsou tedy jakoby skutečným obrazem, který nebyl vyroben. Jejich „umdlenost stářím“ vyřazuje ze hry povrchní estetiku něčeho líbivého, vyřazuje srovnávání s okrášlovací rolí obrazu. Jsou blíže pravé skutečnosti než sochy i než užitkové řemeslné výrobky, jsou součástí kosmu, který sám je ikonickým obrazem pravé skutečnosti, vzešlým z činnosti boží. Jakožto naši původci jsou také obrazem Tvůrce. Uvědomme si, že vedle pedagogické morality je toto místo i zásadní výpovědí o aktivitě vzoru vůči obrazům.
    V souladu s názorem Filipa Karfíka můžeme říci, že u Platóna je výraz  εἰκών často užit pro obraz toho, k čemu se vztahuje duše, co je rámcem, skrze který je možný její pohyb vzhůru. Je to ovšem vždy obraz skutečného vzoru, který pohyb duše orientuje.
    Co však, když v roli tohoto obrazu bude kosmos nebo dokonce lidé? Vždyť kosmos je krom své harmonie a stálosti nebeské sféry plný protikladů a dokonce i vášní, o lidech ani nemluvě. Může něco takto „pathického“ být vůbec výsostným obrazem? Není v bezbřehosti tohoto přirozeného obrazu ještě větší nebezpečí dezorientace pohybu duše než v relativně vymezené nebo omezené pathetičnosti uměleckých děl, kterou Platón tak nerad vidí?
    Platón skutečně mnohokrát zdůrazňuje, že kosmickým příkladem je dokonalý harmonický a neproměnný pohyb sféry stálic – a rodiče líčí nepateticky a jako starce. V tom ale ještě celý ten rozdíl od uměleckého díla nebude. Vždyť vášeň nebo alespoň starost (πάθημα) Platón spatřuje v celém vztahu duše ke všem stupňům jsoucnosti, vůči všem čtyřem oddílům úsečky. (Tak se vyjadřuje např. v Ústavě 511d7, kde jsme ovšem toto slovo přeložili jako „stav“ duše.) Pathos je sice znakem mnohosti, ale dokonce i mnohosti ideální - alespoň z hlediska duše - a tudíž jeho zbytnění je pouze jakýmsi vedlejším jevem zbytnění mnohosti při sestupu do nižších oddílů, při sestupu od toho, co je nazíráno myslí, k tomu, co je vnímáno a pocitově prožíváno, nebo co je dokonce vnímáno na mnohých obrazech. S tímto určením role pathosu by se ještě bylo třeba vrátit k výsledkům představeným v kap. 12. Platónův odklon od pathosu k intelektualitě sice zůstává v platnosti, avšak podstatnější je ještě něco jiného, totiž odklon od mnohosti k jednotě, která sama je ještě nad oblastí idejí, nad oblastí intelektuality; tedy k Jednotě, ke které míří pouze „daimonská hyperbola“.
    
    
    16.   Závěr

    Platón není jen umělec slova i vyprávěného obrazu, nýbrž především filosof, který samo určení filosofie spojil s touhou po kráse, Erótem. Přesto je jeho vlastní ocenění uměleckého díle neuvěřitelně nízké oproti oněm očekáváním, která svým pojetím filosofie otevírá. Omezuje se na doporučení „znalého napodobování“, uznává velkou výchovnou, vzdělávací a napravovací roli obrazů v naší lidské situaci – ale hned nabádá k jejich správnému výběru, s minimem pathosu a bez závislosti na nějaké slasti. Tím nejlepším obrazem je pro něho kosmos a živý člověk ve své tělesnosti, ale i v tom vidí spíš odkaz vzhůru a hyperbolu k nad-jsoucímu zdroji všeho bytí. Rozbor jeho „estetiky“ by mohl být velmi bohatý, ale samo jeho pojetí uměleckého díla jako takového je neobyčejně chudé. Jak porozumět tomuto intelektuálnímu asketovi erotiky krásy?
    Platón velmi důsledně představuje obrazoboreckou pozici – téměř jako náboženský reformátor - avšak právě jeho důslednost sama má jiné zdroje než náboženské. Je to důslednost myšlení, pochopeného jako nazírání myslí. Tato důslednost nazření se však občas obrací v důslednost pouhého formálního řádu dialektiky, na způsob důslednosti geometrického vhledu. Právě onen typ vhledu, který založil specifickou možnost jeho intelektuální filosofie, však z této filosofie hned činí cosi, co může zradit ji samu; pokud přehlédneme erotický motiv a hyperbolický rámec úkolu filosofie. Tato důslednost sama je zdrojem jeho obrazoborecké pozice, neboť množení obrazů by zavádělo dovnitř mnohosti jevů i mnohosti problémů (včetně společenských a intelektuálních) a odvádělo by tak nejen od jednoty, nýbrž i od onoho specifického eroticko-mystického rámce.
    Něco bychom mohli číst jako dobové:
    –  Odpor k povrchní estetizaci (v analogii zkrášlovací role umění a zbytnělé intelektuality sofistů).
    –  Důsledné vyvození závěrů s představy o umění jako verismu.
    –  Odpor k „barokizujícímu“ vkusu, který zachycuje pathos, vnější obraz napětí stavů duše.
    –  Útěk od nadbytku obrazů zhmotnělého polyteismu.

    Nad tato dobově a osobně podmíněná hlediska však kromě už zmíněné prostoty pohledu, který se obejde téměř bez umělých obrazů, vyniká Platónova filosofická obava z toho, že nadbytek obrazů může zavádět. Obraz může být tím nejlepším příkladem (a to nejen výchovným, jako u Platóna samotného), nýbrž skutečně hyperbolickým odkazem, avšak změť obrazů může zahubit směřování vzhůru, totiž schopnost řidiče této cesty, mysli. Nadbytek obrazů vede k zabydlení se v některých z nich takovým způsobem, který jim přisuzuje skutečnost - a to nejen v představách a pocitech, nýbrž i v jejich společenské váze. Je to rozhodné NE, které filosof vyslovil tváří v tvář hrozbě nadvlády virtuální reality, byť zatím zpřítomňované spíše legráckami typu stínomalby. Avšak právě důslednost, někdy až mechanická důslednost, s jakou Platón tuto myšlenku sleduje, působí, že je zastiňován ethos této eroticko-teoretické cesty, a to zvláštními „obrazy“ v dianoické oblasti, matematickými entitami. (Navíc zůstává velmi nejasné, proč sem nepatří i entity logické, tedy dialektické.) Tak se Platón stal zajisté nechtěným prvotvůrcem myšlenkové cesty, na jejímž dnešním konci stojí nejen převaha racionálního obrazu světa nad světem samotným, nýbrž i nadvláda virtuální reality nad živými obrazy (lidmi a světem), a to v míře naprosto nevídané.
    Dnes můžeme Platónovy invektivy vůči obrazům všeho druhu číst jako varování před reklamou a vším mediálním – ale spolu s tím můžeme stejně dobře a vůči stejným adresátům číst i Platónovu snahu po vzdělávacím využití obrazů, zvlášť pokud tím „vzděláním“ nemyslíme poučování, nýbrž platónskou výchovu (παιδεία), pobídku a pomoc k cestě vzhůru.
    Především však Platón varuje před kýčem, a to nejen před oním běžným kýčem, který se vyrábí a kupuje přece jen pro nějakou radost, i když třeba hloupou. Je to varování pře prohozením rolí obrazů a skutečnosti. Tedy před jakýmsi totalitním kýčem, který chce skutečnosti vnutit svoje obchodní a společenská pravidla; nejen na úkor nejvyšší skutečnosti, ale především na úkor lidského života v jeho tělesnosti a na úkor světa v jeho přirozenosti.
    
   17.    Dodatek o směřování řectví

    Řekové bývají velebeni za „vynález pojmového myšlení“, tedy filosofie a vědy, ale i zatracováni za údajně jednostranný zpředmětňující racionalismus, za převážení myšlenkové formy nad enthusiasmem. Tento líc i rub řecké osvícenosti se kromě jiných autorů dotýká i Platóna – a snad se nám podařilo ukázat, z jakých motivů obojí vyrůstá. Zaměření naší studie nedalo však dost příležitosti k tomu, abychom ukázali Platóna i z jiných stránek, totiž jako obratného řečníka ve službách řeči samotné – a především jako hlubokého, byť mnohdy ironického mytologa (viz třeba dialogy Symposion nebo Faidros). Vším tím je Platón autorem sice výjimečným co do úrovně i vlivu, avšak konstitutivním a tudíž i nějak typickým pro směřování řeckého ducha v pozdní klasické epoše.
    Platónovo pojetí zpodobňujícího umění nás v této souvislosti přivádí ještě k jedné podezřelé otázce, totiž zda lze Řekům opravdu připisovat proměnu primitivně archaického umění do takového umění, které veristicky zobrazuje individualitu v trojrozměrném prostoru, jenž bude později nazván jako „eukleidovský“ – tedy do té podoby umění, která bude v pozdním středověku nazvána figuratio geometrica a pak do nedávné doby spojována s Evropou a s jejím vlivem jinde.
    Ukázali jsme snad, že Platón sám se k takovéto proměně uměleckého výrazu staví velice kriticky. Avšak tento pohyb výrazu není ani pouze záležitostí pozdně klasické doby (viz proměna do „daidalského stylu“ v archaické době nebo pozdější proměny hellénistických žánrů), ani pouze záležitostí zobrazujícího umění. A Platón sice tíhnutí k zobrazování konkrétní smyslovosti kritizuje, avšak sám právě v tomto protipohybu mysli proti výtvarnému zabydlení se v oblasti prostorových jevů provádí analogické zabydlení se v geometrizaci tvarů i řeči samotné. Platónova intelektualita je tak patrně mimovolnou součástí onoho pohybu od vhledu a vcítění směrem k explikaci v jasně přehledném řádu.
    Za nejvážnější potíž, které jsme se díky vymezení našeho tématu z větší části vyhnuli, můžeme považovat nebezpečí záměny mezi intelektuálním vytýčením životního úkolu vzdělání duše a jeho životním uskutečněním. Jakýsi svod dialektiky může spočívat v tom, že ve svém předjímání jednoty sklenující různost, mnohost a protikladnost bude považována za uskutečnění takové jednoty našimi vlastními (to jest čistě intelektuálními) prostředky. Samotná možnost tohoto svodu je zabudována už v samotném pojetí dialektického umění jako čehosi, co je zcela nadřazené nad všechna umění jiná (od hrnčířství po třeba sochařství). Z toho ovšem Platónovy vyplývá i to, že filosofie je pochopena jako výsadní pole pěstování bytostné moudrosti, téměř jako monopolní přístup ke skutečnosti. K Platónově velikosti však patří i to, že nabízí korektivy, a to jak v podobě hravých mýtů a ironií, tak právě svojí kritikou napodobivého umění. Tak lze říci, že Platónovo dílo svým důrazem na výsadnost dialektiky sice představuje součást tíhnutí ke ztotožnění pochopitelnosti se skutečností, avšak právě svou kritikou pouhého zpodobování umožňuje, abychom tento problém viděli. Ostatně, Platónem se přece nezabýváme ani proto, abychom nalezli viníka, ale ani proto, že bychom si mysleli, že u kohokoliv nalezneme ono správné řešení čehokoliv. Jeho rozpětí mezi mysticko-erotickou touhou a snahou po projasněném odkrytí skutečnosti je na úrovni myšlení svědectvím podobným tomu, co na úrovni látkových tvarů představilo v průběhu epoch řecké výtvarné umění.
    Mezi vznešeností archaických plastik a helénistickými líbivými sochami je veliký rozdíl, jehož větší část můžeme označit jako úpadek, přestože je analogií tenze k pravdivému postižení skutečnosti. Tou „skutečností“ je však stále více myšleno zabydlení se v našem okolí a v našich vlastních podobách (určitě je to občas také potřeba). Současně vidíme i to, jak tento rozdíl v pojetí umění i skutečnosti zrazuje Platónův důraz na prioritu ideje před jednotlivou zkušeností, a jak se Platón proti tomuto pohybu ve výtvarném umění stavěl.
    Na počátku našich úvah jsme proměnu klasického umění ukazovali na dvou sochách mladíků, skončeme tedy odkazem na sochy žen, a to z dost odlehlých dob, které tak mohou zarámovat podstatnou část řecké antiky. Níkandra z Naxu věnovala někdy kolem r. 650 před n. l. svoji podobu jakožto koré Artemidě na Délos.  Národní archeologické museum v Athénách, naxijský mramor, nález z Délu. Je oblečená (jak tomu v drtivé většině ženských soch z Řecka starší doby bývá), avšak i tak odkazuje k řádu idejí. Oproti ní se pozdní torzo nahé Afrodíty z 1.století n. l.  Archeologické museum v Hérakleiu, mramor. vztahuje k řádu idejí mnohem konkrétnějším způsobem, pokud ovšem lze tento vztah ještě zahlédnout. Odkazem k idealitě je krása ženského těla, ale krása jeho látkového obrazu je už odkazem poněkud matným. A aby nedošlo k omylu a záměně za trapnou moralizaci – neboť ta první je oblečená, zatímco druhá ne – všimněme si ještě třetí,  Archeologické museum v Hérakleiu, jedna ze dvou dívek (nebo bohyní?), mezi nimiž je býk, nález z Gortýny na Krétě. která snad pochází z přibližně stejné doby jako první: je to značně netypická nahá koré z Gortýny, působící dost orientálně. Co budeme považovat za výraz řectví - rozdíl mezi druhou a první, nebo rozdíl mezi první a druhou?
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