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Anotace 

Hlavním cílem této bakalářské práce je komparace politických utopií obsažených 

v Platónově spise Ústava a Utopii Thomase Mora. Platón jako autor prvních utopických 

koncepcí se stal významným inspiračním zdrojem pro Morovu Utopii. Mezi antickou 

Kallipolis a humanistickou Utopií můžeme proto najít celou řadu paralel a společných 

prvků. Podobnost začíná již v nejednoznačném spisovatelském stylu, v rámci nějž práce 

analyzuje především dialogickou formu a ironii, jejich možné účely a dopady na interpretaci 

děl. Pro lepší porozumění dílům se práce zabývá životem Platóna a Thomase Mora 

s důrazem na momenty, které ovlivnily jejich myšlení. Navazuje rozbor jimi vytvořených 

utopických společností, jejich uspořádání, principů a fungování. V komparační kapitole 

srovnává práce jednotlivé oblasti života Kallipolis a Utopie s důrazem na nalezení 

nejdůležitějších podobností a některých kontrastů. Vztah filosofie a politiky je dalším 

společným tématem, které zkoumaná díla nastolují. Bakalářská práce proto také usiluje 

o srovnání postojů k problematice vstupu filosofů do politiky zaujímaných v obou textech. 

Získané poznatky jsou shrnuty vzávěru. 

 

Annotation 

The main goal of this bachelor thesis is to compare political utopias of Plato´s Republic and 

Thomas More’s Utopia. Plato as an author of the first utopian concepts was a strong source 

of inspiration for creating More‘s Utopia. Therefore we can see many paralells and 

similarities between ancient Kallipolis and humanistic Utopia. The shared similarities begin 

with the ambiguous literary style within which the thesis primarily analyses the dialogue 

form and irony, their purpose and effect on interpretations of these works. For a better 

understanding of the two works, the thesis also deals with the lives of Plato and Thomas 

More focusing on the milestones that could affect their thoughts. The following chapter is 

an analysis of the two utopian communities, their organization, principles and life. In the 

comparative chapter the thesis deals with the comparison of various aspects of life in 

Kallipolis and Utopia with emphasis on identifying the main similarities and some contrasts. 



 

 

 

Another common theme brought up by both analysed works is the relation between 

philosophy and politics. Therefore the thesis also compares opinions on whether 

philosophers should engage in politics presented in both books. Some of the important 

outcomes of the thesis are then presented in the conclusion. 
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Úvod 

Utopie, jakási projekce lidské touhy po ideálním společenském uspořádání, je vlastní 

lidem napříč společnostmi i historickými obdobími. V literatuře a především pak 

v evropské politické filosofii má utopické myšlení neodmyslitelné místo. Ačkoli se 

jednotlivé známé utopické koncepce liší, což je dáno rozdílným společensko-historickým 

kontextem jejich autorů, z obecného hlediska vyznačují mnoho společných rysů. Od 

antických dob a prvních představ o ideální polis, přes renesanční autory umisťující svou 

ideální společnost do odlehlých imaginárních končin až k revolučním utopickým 

socialistům devatenáctého století a moderním utopiím století dvacátého, tyto představy 

spojuje vyobrazení fiktivního životního řádu, světa spravedlnosti a blahobytu, ať už 

uskutečnitelného či neuskutečnitelného, a zároveň také reflexe nespokojenosti 

s poměry a problémy dané doby.  

Předkládaná bakalářská práce je věnována komparaci politických utopií dvou 

klíčových děl tohoto myšlenkového směru – Utopie anglického humanistického myslitele 

Thomase Mora, jenž stál u vzniku samotného pojmu, a tak i pojmenování celého žánru, 

a Ústavy antického filosofa Platóna, který je často považován za autora vůbec prvního 

utopického spisu, a tedy i inspirátora pozdějších utopií. Tito autoři jsou pro zkoumání 

utopického žánru stěžejní, poněvadž primární motivy děl pozdějších autorů a myslitelů 

a přístup jejich utopických společností k různým společenským tématům mohou být 

vystopovány právě až k Platónovi a Thomasi Morovi. 

Cílem bakalářské práce je pomocí kritické analýzy a interpretace politických utopií 

Thomase Mora a Platóna v rámci jejich historického kontextu a následně především 

jejich komparací identifikovat, co mají společného a v čem se naopak liší. Hlavní 

výzkumnou otázkou je tedy právě identifikace společných prvků a kontrastů těchto dvou 

utopických koncepcí. Doplňujícím úkolem je poté na základě výkladových esejí 

analyzovat hlavní interpretační problémy obou spisů, dialogickou formu a ironii, a také 

zjistit, jak zkoumaní autoři nahlíží na vztah politiky a filosofie. 

Troufám si tvrdit, že ačkoli utopických autorů a koncepcí existuje bezpočet, 

komplexní analýze žánru v českém jazyce není věnováno příliš publikací, což by mohlo 
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práci na daném tématu ztížit. Stěžejními podklady pro mě proto byly anglicky psané 

interpretační eseje a akademické práce. Stav současného poznání je tedy limitovaný. Na 

samotné téma komparace politických utopií v Ústavě a Utopii existuje pouze několik 

studentských prací. I to je tedy jedním z důvodů, proč by zvolené zacílení mohlo být 

přínosné nebo přinejmenším obohacující a zajímavé. 

Kromě úvodu a závěru je text členěn do čtyř hlavních kapitol. Jedná se o tematické 

celky věnované utopiím obecně, Platónovi, Thomasi Morovi a komparační části práce. 

První kapitola vymezuje historicky a teoreticky pojem utopie, poukazuje na 

problematiku její kategorizace, obecně představuje vývoj a také význam tohoto žánru 

v literatuře. Druhá kapitola je pak věnována Platónovu utopickému myšlení a obsahuje 

dvě podkapitoly. První podkapitola se zabývá životem Platóna a momenty, které mohly 

ovlivnit jeho myšlení. Tato teoretická část poslouží k lepšímu porozumění kontextu 

Platónovy tvorby a pomůže při interpretaci jeho díla. Druhá podkapitola je věnována 

Ústavě a je dále členěna na tři oddíly. První je věnován problémům s interpretací 

a možným vysvětlením užití dialogu a ironie, na což navazuje samotný rozbor ideální 

obce představené v Ústavě. Poslední oddíl se zabývá interpretačními přístupy k Ústavě 

a shnuje autorčino stanovisko. Druhá kapitola pojednává o Thomasi Morovi a taktéž 

obsahuje dvě podkapitoly. První je věnována jeho životu a době a to opět s důrazem na 

milníky, které mohly nejvíce ovlivnit jeho dílo. Druhá podkapitola se zabývá Utopií a je 

dělena na tři oddíly. První se zabývá interpretačními problémy a možnými účely využití 

dialogu a ironie. Následující podkapitola je pak věnována první a druhé knize Utopie 

s důrazem na rozbor Morova ideálního ostrova. Následuje rozbor interpretačních teorií 

týkajících se Utopie. Poslední, třetí kapitola je pak už samotnou komparací obou 

koncepcí s důrazem na vyhledání jejich hlavních podobností a odlišností a srovnání 

názorů autorů na vztah politiky a filosofie. Závěr je shrnutím nejdůležitějších poznatků. 
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1 Utopie 

Před přistoupením k samotné analytické a komparační části bakalářské práce je vhodné 

vymezit utopii, stěžejní pojem, se kterým text pracuje. Ačkoli utopie jako koncept 

existovala již dlouho předtím, toto slovo využil jako první anglický humanista Thomas 

More na počátku šestnáctého století při popisu svého ideálního ostrova. Ani několik 

století po vzniku tohoto žánru kodifikujícího neologismu však neexistuje jasný konsensus 

ohledně jeho přesného rámce, obsahu či definice.  

Morův neologismus utopie pochází ze starořečtiny a jedná se o složeninu výrazu 

topos, což znamená místo, a záporné předpony u-. Z etymologického hlediska tedy může 

znamenat nemísto, místo, které neexistuje. Zmíněná záporná předpona se ale velmi 

podobá řecké předponě eu-, jež označuje něco dobrého. Můžeme ho tedy vyložit i jako 

místo dobré. Zdá se, že se jedná o fiktivní ideální místo, z čehož ale také vyplývá, že se 

představy jednotlivých autorů o něm mohou značně lišit. Jen těžko lze tedy vytvořit 

nějakou univerzální formuli uplatnitelnou na všechny utopické koncepty. Na tento 

problém naráží i Vladimír Naxera, který píše, že utopie „je tedy nominální kategorie, 

pojem, který označuje fiktivní společenské zřízení vnímané dle různých ideologických 

kritérií jako ideální“ (2012, str. 12). 

Dalším úskalím uchopení tak komplexního tématu je časté směšování utopického 

žánru a utopismu jako myšlenkového směru či utopické mentality, což vytváří jen těžko 

definovatelnou změť děl, schémat a představ.  

„Tato dvojí podoba, resp. dvojí funkce utopie vylučuje jednoznačnou 
metodologii. Rozhodneme-li se chápat literární utopii pouze jako jeden 
z prostředků, jimiž se vyjadřuje sociální imaginárno, ocitneme se v kulturní 
antropologii; pakliže se naopak budeme striktně držet pravidel žánru, 
dospějeme sice k rámcově homogennímu korpusu, leč za cenu neobyčejné 
úmornosti, právě ta pro autora jako pro čtenáře – většina „typických“ utopií je 
bezbřeze repetitivní.“ (Ouředník, 2010, str. 9) 

Stejně jako tato práce přistupuje poté Ouředník ve své studii utopického žánru 

k problematice kompromisně a pokouší se ve svém vymezení o jakousi syntézu 

literárního žánru a pojetí utopie v jejím dobovém kontextu. Následně přichází 

s poměrně širokou, všezahrnující a téměř paradoxní definicí utopií: 
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„Utopie je virtuální prostor, nereálná realita, nepřítomná přítomnost, alterita 
bez identity. Utopie je vše, co se odehrává na jiném místě nebo v jiném čase, 
příslib, náznak, naděje, noční můra, zlý sen. Utopie je stav, který je nám navždy 
uzavřen, stav, k němuž nevyhnutelně směřujeme.“ (Ouředník, 2010, str. 9). 

Z předešlého textu tedy vyplývá, že utopie je nejednoznačný koncept, s jehož 

definicí a vymezením zápasí většina autorů. Jak už bylo zmíněno, neexistuje jasná 

hranice mezi utopií jako žánrem a utopismem samotným. Další problematickou oblast 

pro zkoumání tohoto fenoménu pak představuje jen těžko uchopitelný přechod utopií 

v dystopie, popř. bod, ve kterém k tomu dochází. Dystopie přitom představuje jakýsi 

opak utopií, špatné místo, společnost, jež se vyvinula do nechtěné, totalitní či děsivé 

formy, přičemž stejně jako utopie představuje kritickou reflexi reálného, současného 

světa, potažmo politického a společenského zřízení. 

Počátky vývoje utopického žánru v západním politickém myšlení můžeme spatřovat 

v antické a židovsko-křesťanské tradici. Jsou spjaty s náboženskými a mytologickými 

představami starých civilizací. Co se týče náboženských a mystických konceptů, za 

zmínku stojí např. představy o pozemském ráji Edenu v biblické knize Genesis či 

zaslíbené zemi Kánaan a Božím království na zemi. Zařadit sem ale můžeme i různé 

fiktivní cestopisné záznamy z bájných končin, jako je např. Homérova Odyssea 

pojednávající o Blažených ostrovech na samém konci světa, kde panuje hojnost a život 

plyne bez bolesti, nebo Hesiodova zpráva o blaženém zlatém věku na počátku lidstva, 

kterou poté převzala řada antických básníků i křesťanských teologů (Ouředník, 2010, str. 

16). 

Za prvního autora utopického žánru v západní kultuře je považován antický filosof 

Platón. Bájná zatopená říše Atlantida založená Poseidonem zmiňovaná v Kritiovi 

a ideální obec v Ústavě jsou považovány za jakési protoutopie, které inspirovaly mnoho 

pozdějších spisovatelů a filosofů. Mezi další antické utopické představy patří koncept 

osvícené městské konfederace, v níž neexistují zákony ani náboženství a je vedena 

filosofy, se kterým přišel Zenón z Kitia, či satiricky míněná Aristofanova Rada žen 

(Ouředník, 2010, str. 16). 
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Středověk pak přináší utopické představy, které vycházející z rané křesťanské nauky. 

Souvisí s představami o božím království a touhou po nastolení systému na tomto světě, 

jenž by byl založen na křesťanské morálce, ideálech a principech jako rovnost, svornost, 

mír, bratrství, soucit atp. Ve vrcholném středověku pak téma pozemské obce přerůstá 

do politického konceptu tzv. dobré vlády jdoucí ruku v ruce se světovým mírem a sociální 

pospolitostí a tak i s hledáním kritérií pro správného křesťanského panovníka. Myšlenky 

sociální rovnosti se pak objevují i v ideologiích prvních gnostických hnutí, která později 

inspirovala velké množství křesťanských komunit (Ouředník, 2010, str. 36-37). 

Opravdový rozmach utopického žánru nastává během renesance. Je spojen se 

zámořskými cestami, objevem nového světadílu i dalších dosud neznámých končin. 

Utopické představy tohoto období se odklánějí od náboženství a vyznačují se 

racionálnějším charakterem. Často také reflektují nespokojenost se společenskými 

poměry a mají satirický podtext. Nejvýznamnějším dílem je jistě Utopie anglického 

humanisty Thomase Mora vyprávěná ústy vzdělaného cestovatele Hythlodaia. Na jím 

popisovaném fiktivním ostrově žijí v hojnosti a svorně nábožensky tolerantní lidé sdílející 

majetek. Komunistický ráz má i společnost popsaná ve Slunečním státě Tomassa 

Campanelly, která vyznává přísný náboženský řád a centrální řízení všech oblastí života. 

V Nové Atlantidě Francise Bacona je zase zdůrazněn průmyslový a technický pokrok 

a vědeckých rozvoj.  

„Čas klasických utopií se de facto uzavírá Francouzskou revolucí. Hranice mezi 
literárním žánrem a politickým či náboženským vyznáním, do jisté míry 
prostupné odjakživa, se v porevoluční Evropě a čtenářově mysli definitivně 
stírají. Deklarace lidských práv (…) přejímá, s výjimkou soukromého vlastnictví 
a monogamie, všechny důležitější atributy rovnostářských utopií od Mora až 
k Vairassovi. (…) Od konce 18. století tedy bude literární utopie čím dál 
vzácnějším jevem. Politické manifesty se prezentují jako takové a za „utopické“ 
je označují toliko jejich odpůrci.“ (Ouředník, 2010, str. 143) 

Dalším důležitým obdobím ve vývoji utopického myšlení je 19. století. Klíčovou roli 

zde hraje právě myšlenka sdíleného majetku a sociální rovnost. Patří sem Charles Fourier 

a jeho společné domy falanstéry, které inspirovaly skutečné komunity ve světě 

k nápodobě toho konceptu, Robert Owen píšící o beztřídní vzdělané společnosti 

fungující bez zákonů či Henry de Saint Simon. Tyto autory spojuje touha po proměně 
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společnosti revolucí, pozitivismus, důraz na bratrství, rovnost a spravedlivé rozdělení 

majetku. 

Dvacáté století přináší relativně nový utopický prvek – dystopie a varovné utopie 

vznikající pod vlivem válečných hrůz, totalitních režimů, rychlého technologického 

pokroku a strachu z budoucnosti. Alegorická novela Farma zvířat či dystopický román 

1984 o totalitní společnosti ve světě po atomové válce od George Orwella, román My 

od Jevgenije Zamjatina odkazující na komunistický režim nebo Aldous Huxley a jeho 

Krásný nový svět jsou klíčovými příklady takové tvorby. 

Podle Ouředníka (2010, str. 201) má zánik tradiční utopie a utopismu (či jejich 

diskvalifikace) hned několik důvodů. Prvním z nich je fakt, že žánr de facto vyčerpal své 

možnosti, svět se stal prozkoumaným místem bez možnosti bájné končiny a autoři jsou 

tak odkázáni do budoucnosti či mimo naši planetu. Dalším důvodem je ztroskotání 

pokusů o realizaci ideální obce v podobě samosprávných a svobodných komunit, ničivé 

důsledky nacismu a komunismu a oslabování veřejné sféry ve prospěch individualismu 

a sféry soukromé (Ouředník, 2010). 
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2 Platón 

2.1 Platónův život a doba 

Řecký filosof Platón je považován za jednoho z největších a nejvýznamnějších myslitelů 

všech dob. Podle dostupných pramenů se narodil roku 427 před Kristem. Zemřel roku 

347 před Kristem, dožil se tedy osmdesáti let. Pocházel z přední a vážené athénské 

rodiny periklovského období. Z obou stran se jednalo o staré a významné rody. 

V případě otce Aristona byl původ odvozován od dávných athénských králů majících dle 

legend počátek v bájném bohu Poseidonovi. Původ matky Periktoné je historicky 

prokazatelnější, pocházela z rodu zákonodárce a básníka Solóna (Taylor, 1956, str. 2). 

Platón měl nejméně tři vlastní sourozence, bratry Adeimanta a Glaukóna, kteří 

vystupují v jeho spise Ústava, a také sestru Potonu. Otec Ariston patrně zemřel v dětství 

Platóna a matka se poté provdala za svého ovdovělého strýce Pyrilampa, podporovatele 

a blízkého přítele významného státníka Perikla (Taylor, 1956, str. 2). 

Platónovo rané dětství se odehrávalo v kontextu již zmíněné peloponéské války. 

Jednalo se o velmi vyčerpávající a ničivý konflikt, který zasáhl celou oblast, přinesl 

mnoho změn a nezvratně ovlivnil řecký svět. Probíhal mezi athénským námořním 

spolkem a Spartou dominovaným peloponéským spolkem a vtáhl do boje téměř všechny 

řecké městské státy. Athény utrpěly konečnou porážku roku 404 př. n. l. a byly donuceny 

kapitulovat. Důsledkem peloponéské války byl politický a hospodářský úpadek všech 

městských států a tak i definitivní konec řeckého rozkvětu a rostoucí prosperity 

(Kohoutková, Komsová, 2014). 

Navzdory probíhajícímu válečnému konfliktu obdržel Platón i jeho bratři kvalitní 

formální vzdělání, především v oblasti gymnastiky a múzických umění, jak bylo pro 

tehdejší dobu typické. Výchova k občanské vzdělanosti byla záležitostí mužských 

rodinných příslušníků. Ve společnosti otce, starších bratrů či opatrovatele byli mladí 

muži prováděni městem a tak vedeni k občanským ctnostem, socializaci a seznamování 

se s fungováním polis i principy zřízení. První setkání Platóna se Sókratem se tedy 

pravděpodobně odehrálo již v Platónově dětství (Nails, 2006, str. 2). 
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Pro vyšší vzdělání v Athénách pátého století před Kristem byl klíčový vztah mezi 

žákem a jeho mentorem. V průběhu let předával učitel mladému muži různé dovednosti, 

vědomosti, moudrost a zkušenosti, souhrnně označované jako arété, v překladu ctnosti. 

Za jakýsi dobový trend můžeme potom označit dominanci sofistů v této etapě vzdělávání 

mladého člověka (Nails, 2006, str. 3). Sofisté byli učitelé a myslitelé, jenž za peníze učili 

své žáky různým v té době žádaným občanským dovednostem a především pak 

rétorickému umění, aby byli hbitě schopni dosáhnout v dialogu či slovní při svého. 

Taková schopnost byla klíčová pro athénský veřejný život, schopný rétor si totiž dokázal 

podmanit ekklésii, nejvyšší a nejmocnější orgán, či přesvědčit soudní tribunál o své 

pravdě. 

V době athénské porážky bylo Platónovi dvacet tři let. V důsledku prohry musely 

Athény rozpustit námořní spolek a vzdát se demokratického zřízení. To bylo nahrazeno 

vládou třiceti tyranů, na níž se podíleli i Platónovi příbuzní Charmidés a Kritias (Nails, 

2006, str. 4). Vzhledem ke vhodnému původu i zázemí měl Platón, jak i sám píše 

v Sedmém listu, bezpochyby politické aspirace. Šanci na získání politické pozice účastí ve 

vládě třiceti však nevyužil, protože byl příliš mladý a raději jen blízce přihlížel jejímu 

počínání a předpokládal návrat spravedlivého pořádku. Záhy se ale ukázalo, že „zásluhou 

těch mužů se v krátkém čase zdála dřívější ústava zlatou“ (Es. 7, 324c) a po tom, co se 

vláda třiceti pokusila obvinit Sókrata ze spiknutí, odvrátil se Platón s odporem od svých 

původních politických ambicí (Es. 7, 325c-325e).  

Právě Sókratés,  řecký myslitel žijící v období řecko-perských válek, jenž je 

považován za zakladatele západní filosofie, byl bezpochyby středobodem názorového 

formování Platóna v jeho mladší dospělosti. Nikdy ale nezanechal žádné dílo a tak se 

o něm dozvídáme pouze z děl jeho žáků. Sókratés se stal Platónovým učitelem i blízkým 

přítelem. Hrál pravděpodobně klíčovou roli v jeho definitivním znechucení politikou 

a příklonu k literatuře a filosofii. Athénský politický vývoj a tyranie oligarchické vlády 

přinesl deziluzi a vědomí toho, že se nejedná o oblast, v níž by člověk, jenž usiluje 

o nalezení spravedlnosti a zachování cti, našel místo (Taylor, 1926, str. 4). 

Po pádu vlády třiceti tyranů však Platón opět pocítil touhu po účasti na veřejné 

a politické činnosti. Nová vláda ale uvalila na Sókrata nespravedlivé obvinění 



 

 

10 

z bezbožnosti a nakonec ho i roku 399 př. n. l. odsoudila k smrti. Tyto události učinily 

definitivní přítrž Platónovu záměru na vstup do politiky (Es. 7, 324b-e).  

„Jak jsem pozoroval ty věci a lidi činné v politickém životě i zákony a mravy, čím 
lépe jsem do toho viděl a věkem jsem byl pokročilejší, tím obtížněji se mi jevilo 
správně říditi veřejné věci. […] vždyť správa naší obce se už neřídila zásadami 
a obyčeji předků, a jiné nové si jen tak snadno získati bylo nemožno – a psané 
zákony i mravy se kazily a dělaly neobyčejný pokrok, takže já, který jsem byl ze 
začátku pln veliké horlivosti pro veřejnou činnost, […] nakonec jsem dostával 
závrať; neustal jsem sice uvažovat, jakým způsobem by bylo lze napraviti toto i 
všechen ústavní život, ale čekal jsem stále na příhodnou dobu k činnosti.“ (Es. 7, 
325c-326a)  

Smrt Sókratova potom rezonuje v Platónově díle a nastoluje otázku vztahu filosofie 

a politiky. Tento překotný politický vývoj a znechucení oligarchií i demokracií dovedl 

Platóna k závěru, že všechny tehdejší státy jsou spravovány špatně a stav jejich zákonů 

neposkytuje mnoho nadějí na nápravu situace. Pouze z perspektivy pravé filosofie lze 

podle něj spatřit, v čem spočívá spravedlnost v obci i soukromém životě, „že tedy lidské 

pokolení nevyjde z běd, dokud se buď třída správně a opravdově filosofujících mužů 

neujme politické vlády anebo dokud se třída držitelů státní vládní moci v obcích nějakým 

božským řízením neoddá skutečné filosofii“ (Es. 7, 326b). Nově nastolená athénská 

demokracie prokázala, že v jejím rámci nemůže filosof skutečně fungovat, když 

odsoudila na smrt Sókrata, dle Platóna nejspravedlivějšího muže své doby (Es. 7, 324e). 

Tato kritika demokracie se pak odráží i v Ústavě, kde Platón koncipuje obraz ideální obce, 

které vládnou filosofové, na čemž demonstruje své pojetí spravedlnosti. 

Na rozdíl od Sókrata, který strávil většinu života v Athénách, Platón podle všeho také 

cestoval. Mezi nejznámější patřily jeho cesty do Syrakús na Sicílii, o nichž pojednává ve 

svých Listech (1996). Ve věku okolo čtyřicet let byl pozván na dvůr vládce Dionýsa I. 

v Syrakúsách na Sicílii. Zde se Platón seznámil jak se samotným tyranským vládcem, tak 

i s bratrem jeho manželky Diónem. Dle Novotného (1996, str. 7) už byl v té době Platón 

zralým mužem pevných politických zásad a přesvědčení a s autoritářským Dionýsem si 

nesedl. Naopak mladý Dión jeho učení naslouchal a měl zájem přiučit se čemukoli, co by 

mu mohlo pomoc zavést politický pořádek řízený spravedlivými zákony. Nedorozumění 

s Dionýsem nakonec vedlo údajně až k prodání Platóna do otroctví, z nějž ho poté 

vykoupili jeho přátelé (Nails, 2006, str. 5). 
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Po vykoupení z otroctví a návratu do Athén dochází k snad nejdůležitějšímu počinu 

Platónova života, založení slavné školy Akadamie roku 387 př. n. l. Jednalo se 

o významný moment nejen pro životní dráhu tohoto myslitele, ale i celé západní 

filosofie, poněvadž Akademie byla jednou z prvních institucí soustřeďující intelektuály, 

učence a studenty věnující se vědeckému a filosofickému bádání a snad také první 

organizovanou institucí zabývající se politickou vědou. Bývá často považována za první 

předchůdkyni moderních univerzit (Nails, 2006, str. 7). Akademie se však nezabývala jen 

politickou teorií, usilovala i o přípravu budoucích státníků dle Platónského ideálu 

a efektivní politické angažmá takto povolaných jedinců (těmi byli podle Platóna pouze 

řádně vzdělaní politici-filosofové). Povzbuzovala také své členy k účasti na politickém 

životě a veřejných událostech a tak i k proměně veřejných institucí k lepšímu. Nesmíme 

však také opomíjet náboženský charakter Akademie, byla zasvěcená kultu Múz (Chroust, 

1967, str. 26). 

Zajímavý vývoj událostí přinesl rok 367 př. n. l., kdy zemřel syrakúský vládce 

Dionýsos I. Jako svého nástupce ustanovil Dionýsa II., kterému bylo okolo třiceti let, 

naprosto postrádal vladařskou průpravu a na převzetí této pozice nebyl připraven. Jeho 

slabosti plánovaly využít obě soupeřící frakce syrakúské politiky, jak přívrženci tyranidy, 

tak i reformě laděné křídlo usilující o nastolení ústavní vlády. Reformní frakce byla 

vedena Diónem. Ten přemluvil Dionýsa II. k pozvání tehdy již veřejně známého 

a váženého filosofa Platóna, jehož přínosnou výuku měl v paměti. Doufal, že se mu 

podobným způsobem podaří zažehnout touhu po nejlepším životě i v mladém 

panovníkovi, který pak bez krveprolití a špatností nastolí šťastný a pravý pořádek v zemi, 

čímž by se mohla konečně naplnit naděje na propojení vládce obce a filosofa v jedné 

osobě (Es. 7, 327d-328d). 

Pro Platóna tato nabídka znamenala příležitost uskutečnit svůj ideál filosofa-vládce 

a nezůstat jen u pouhých slov. Přicestoval tedy do Syrakús i podruhé. Jeho působení na 

mladého vládce ale nepřineslo mnoho ovoce a ten po filosofickém životě nezatoužil. 

Během Platónova nepříliš úspěšného pokusu o proměnu Dionýsa v moudrého 

a učeného vládce pojaly zmíněné frakce podezření ze spiknutí vedeného Diónem. Ten 

byl proto ze Sicílie vypovězen a Platón byl nějakou dobu držen u Dionýsa proti své vůli. 
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Poté se navrátil do Athén, protože vypukla válka, avšak s příslibem budoucího návratu 

(Es. 7, 338a-338b). 

Roku 361 podnikl Platón třetí cestu na Sicílii a to opět na opakované pozvání 

Dionýsovo. I přes počáteční nevoli se nakonec rozhodl uposlechnout četných doporučení 

velebících Dionýsovu nově nabytou lásku k filosofii. Ani při třetím pokusu ale nedokázal 

změnit jeho povrchní touhu po vědění a uznání v pravou lásku k moudrosti. Vládci se 

vlivem politických zápasů v zemi znelíbil a jeho vojáky mu bylo vyhrožováno. Syrakúsy 

proto s pomocí přátel opustil. Po jeho návratu do Athén politické napětí narůstalo 

a vyústilo roku 357 př. n. l. v Diónovo převzetí moci nad Syrakúsami. Občané sice zprvu 

vítali tento zvrat jako osvobození od tyranidy, nový vládce ale brzy nastolil režim tyranii 

podobný (Novotný, 1996). 

Po návratu do Athén Platón zanevřel na pokusy o rádcovství panovníkům. Chce-li 

podle něj někdo radit nemocnému vedoucímu nezdravý životní styl, je prvně nezbytná 

změna způsobu života, a pakliže člověk uposlechne a jeví ochotu naslouchat, na řadu 

přichází další rady. Pokud však nemocný poslechnout odmítne, pravý muž a dobrý lékař 

se dalším radám takovému člověku vyhne, kdežto špatný odborník v razení setrvá (Es. 7, 

330d-331b). 

 „Totéž platí i pro obec, ať už jí vládne jeden člověk či několik; jestliže se ptá na 
radu v některé z prospěšných věcí, když její ústava jde náležitě správnou cestou, 
sluší se rozumnému člověku takovým občanům raditi. Ale některé naprosto 
vybočují z cesty správné ústavy a vůbec takovou nechtějí sledovat, nýbrž hned 
od počátku přikazují rádci, aby jim jejich ústavu nechal takovou jaká je 
a nehýbal jí, a bude-li jí hýbati, že to odpyká smrtí; zároveň pak poroučejí, aby 
rádcové svými radami sloužili jejich záměrům a choutkám tak, aby jim po 
všechen čas šlo vše co nejsnáze a nejrychleji – kdo by vydržel takovéto radění, 
toho bych pokládal za nemužného, ale toho, kdo by nevydržel, za pravého 
muže.“ (Es. 7, 330d-331a) 

V následující etapě svého života se Platón věnoval Akademii a jejím žákům a také 

další literární činnosti. V této době pravděpodobně zpracovával jedno ze svých 

vrcholných děl, Zákony, a také některé z jeho posledních dialogů. Právě v Zákonech je 

patrný buď jeho názorový posun a revize některých jeho politických stanovisek či snad 

možná zaujmutí odlišného úhlu pohledu. Platón zde sestavuje modifikované lidské 
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společenství povahou snad bližší skutečným lidem za běžných podmínek, politické 

uspořádání, jehož ústředním dogmatem jsou zákony. Tento řád se tak nespoléhá na 

existenci mravně dokonalých a všemoudrých vládců, nýbrž se opírá  vládu zákona. 

Více informací o závěrečné fázi Platónova života s jistotou není známo. Dožil se 

poměrně vysokého věku osmdesáti let, umírá roku 347 př. n. l. (Taylor, 2006, str. 9). 

 

2. 2 Ústava 

2.2.1 Interpretační problémy v Ústavě – dialog a ironie 

Platón po sobě zanechal rozsáhlé dílo. Většina z jeho prací má formu dialogů. Těch, které 

jsou považovány za pravé, je třicet a přináší celou řadu interpretačních problémů. Jedná 

se o přímé i vyprávěné rozhovory více postav na konkrétní témata skládající se z otázek 

a odpovědí, přičemž některé z nich mají velmi složitou strukturu a postrádají jasné 

názorové vyústění či závěr. „Z této perspektivy je třeba věnovat pozornost otázce, 

nakolik je literární forma výrazem autorova filozofického myšlení a nakolik lze vůbec 

porozumět obsahu platónského dialogu bez porozumění dialogické formě.“ (Havlíček, 

2015, str. 14) Dialogická forma samotná je tedy jednou z hlavních a nejobtížnějších 

interpretačních problémů v přístupu k Platónově filosofii, o čemž svědčí poměrně široké 

a často protikladné spektrum výkladů. 

Vzhledem k tomu, že Platón sám v žádném z dialogů nevystupuje (je pouze zmíněn 

ve dvou), vyvstává otázka, co považovat za Platónovo učení, potažmo jeho názory. 

Někteří interpreti ztotožňují výpovědi účastníků rozmluv s myšlenkami Platóna a formě 

nepřikládají větší význam. V tom případě ale musí narazit na problém názorové 

nekoherentnosti napříč jednotlivými dialogy, poněvadž postavy zastávají různá a často 

i protiřečící si stanoviska. Rozhodnutí citovat libovolné výpovědi jako Platónovy 

myšlenky se tedy jeví jako krátkozraké (Strauss, 2007, str. 58). Za Platónova mluvčího 

bývá velmi často považován právě jeho učitel a přítel Sókratés, který ve většině dialogů 

vystupuje. Rozhodnutí ztotožňovat jeho výroky s Platónovou naukou již dává větší smysl. 

I v tomto případě ale narážíme na názorové proměny napříč dialogy a rozporuplné 
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argumenty. Havlíček (2015, str. 16) uvádí jako příklad Sókratův názor na identitu slasti 

a dobra v Gorgiovi a Protágorovi, který je diametrálně odlišný, a zpochybňuje 

přítomnost autentických Platónových názorů v dialozích následně: „Ztotožnění Platóna 

se Sókratem je nanejvýš problematické, neboť nevnáší nové světlo do interpretace 

dialogů a ani je nelze nějakým explicitním vyjádřením v dialozích ospravedlnit.“ 

(Havlíček, 2015, str. 16). Leo Strauss (2007, str. 59) naopak z premisy označující Sókrata 

za Platónova mluvčího vychází, ale zároveň poukazuje na fakt, že je Sókratés znám svým 

ironickým tónem. A zřetelně ironické výroky mohou být jen těžko využity k relevantním 

úsudkům. Sókratovská ironie, na níž závisí takřka celý smysl dialogů, je tedy dalším 

interpretačním problémem při zkoumání Platónova myšlení. 

Pro pochopení a správnou interpretaci obsahu Platónových děl je tudíž nezbytné 

pochopení jejich formy. Právě na formě totiž závisí podstata, její smysl i význam. Podle 

K. Moorse je platónský dialog jednotou skládající se ze tří komponentů, dialogické formy 

prezentace, z ní vycházejícího obsahu a filosofické metody, jíž je dialektika. Všem těmto 

částem je pak nutné přikládat význam. Ačkoli se některé prvky dialogů mohu zdát 

irelevantní či nefilosofické, mají v celku své místo. Nic nemůže být považováno za 

nahodilé (1978, str. 79). L. Strauss říká, že „každá část psaného textu musí být pro celek 

nutná; místo, kde se každá část objevuje, je místem, kde by se měla nutně objevit; jedním 

slovem, dobrý psaný text se musí podobat živému tvoru, který dobře plní vlastní úlohu“ 

(2007, str. 61). 

Vyplývá tedy otázka, proč se Platón rozhodl psát ve formě dialogů. Sám přece ve 

Faidrovi či např. Sedmém listu literární formu kritizuje a to hned z několika důvodů. 

Psané slovo přispívá k zapomnětlivosti namísto vytváření vzpomínek, neposkytuje 

odpovědi na rozvíjející otázky a je zcela závislé na autorovi, a jakmile je napsáno, hrozí, 

že bude kýmkoli desinterpretováno a jeho význam tak bude porušen (Hyland, 1968, str. 

39). 

D. Hyland spatřuje v dialogické formě užité Platónem dva hlavní záměry. Těmi je 

imitace skutečné filosofické debaty, jejímž přesahem je jakési pozvání k filosofii 

a zabývání se jejími otázkami (1968, str. 43, 44). Takto by účel dialogické formy 

interpretovala i autorka této práce. Čtenář může tímto způsobem sledovat dynamický 
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vývoj důkladně promyšleného fiktivního rozhovoru, jenž může zprostředkovat zážitek, 

jako by sám byl posluchačem či dokonce účastníkem takové dialektické diskuse. 

Rozmanitost vystupujících charakterů, které jsou autentické a nedokonalé, názorová 

pestrost a neexistence jednotné nauky či závěru, do kterých by dialog vyústil, poskytuje 

možnost vlastního rozvedení diskutovaných témat i podnět k přemýšlení. Dialog tedy 

podněcuje ve čtenáři kladení otázek a nastolení vnitřního dialogu, který je podstatou 

myšlení. 

Do této interpretace pak zapadá i účel ironie v dialozích, jak ji odůvodňuje L. Strauss 

(2007). Považuje ji za šlechetný způsob zastírání vlastní nadřazenosti v jednání 

s průměrnými lidmi, v případě dialogů potom za zastírání vlastní moudrosti a moudrých 

myšlenek buď pronášením myšlenek méně moudrých než jeho vlastní či odmítáním 

vyslovit jakákoli tvrzení a uchýlením se pouze ke kladení otázek. „Je-li ironie svou 

podstatou spjata se skutečností, že mezi lidmi existuje přirozená hierarchie, potom ironie 

spočívá v tom, že se s různými lidmi mluví různě.“ (Strauss, 2007, str. 59) Spatřuje tedy 

v ironii jakousi strážkyni moudrosti, která umožní každému chápat význam jen podle 

jeho způsobilosti. Tím v podstatě odstraňuje vadu kritizovanou ve výše zmíněném 

Faidrovi. Zatímco obyčejný psaný text je dostupný všem bez výjimky, lidem způsobilým 

ho číst a rozumět mu, i těm, kteří ho budou číst a vykládat chybně, platónský dialog je 

pružným výtvorem vyznačujícím se přizpůsobivostí mluveného slova, „říká různým lidem 

různé věci, nikoli náhodou, jak to činí psaný text, nýbrž proto, že je vymyšlen tak, aby 

různým lidem říkal různé věci, neboli že je bytostně ironický.“ (Strauss, 2007, str. 60) 

 

2.2.2 Platónova ideální obec v Ústavě 

Ústava je Platónovým vrcholným dílem a pravděpodobně nejvýznamnějším dílem 

politické filosofie. Jedná se o nejranější systematickou utopii v evropské historii 

a obsahuje první teorii psychologie a první teorii původu vlády, jakož i první návrhy na 

reformu vzdělávání a první teoretickou estetiku (Pappas, 2003, str. 14). Následující 

odstavce se zabývají analýzou tohoto spisu s důrazem na koncepci ideální obce. 

Ústava je nepřímým dialogem vyprávěným Sókratem, jejím hlavním účastníkem. 
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Sestává se z deseti knih a jeho hlavním motivem je spravedlnost. Sókratés blíže 

neurčenému posluchači referuje o rozhovoru, který se odehrál předchozí den. Dialog se 

odehrává v domě Polemarcha, syna Kefalova. Doba konání není v díle uvedena, není 

proto zcela jasné, za jakých okolností a politické situace se rozhovor odehrává. Kromě 

Sókrata a Polemarcha jsou při rozhovoru přítomni také Glaukón a Adeimantos, bratři 

Platóna, sofista Trasymachos a dále Kleitofón, Lysias, Euthydémos, Charmantidés, 

Nikératos a další; postav uvedených jménem je celkem deset, dialogu se však účastní 

pouze šest z nich. 

V úvodu první knihy Sókratés vypráví, jak sestoupil s Glaukónem do Pirea, aby se 

poklonil nové bohyni a podíval se na slavnost, která jí byla poprvé vystrojena. Po cestě 

zpět byli zastaveni známými, kteří je přiměli, aby neodcházeli, navštívili Polemarchův 

dům a následně se společně vypravili podívat na pochodňový závod a noční slavnost. 

Sókratés a jeho společník ustoupí a na návrh přistoupí. A. Bloom v této scéně spatřuje 

předobraz třísložkové struktury, kterou Platón rozvíjí ve své nejlepší obci. Vlivný 

Polemarchos a jeho přesila v podstatě přinutí Sókrata zůstat, což prezentuje politický 

problém konfliktu síly a moudrosti. Vlivní nefilosofové mají nad filosofy mocenskou 

převahu. Je tedy v zájmu filosofů najít s mocnými nefilosofy společnou řeč. Otázkou však 

zůstává, nakolik je mohou skutečně ovlivnit. Ve střetu moci a moudrosti 

reprezentovaném Sókratem a Polemarchem nakonec dochází k jakémusi kompromisu, 

shodě mezi bezmocnou moudrostí a nemoudrou silou, která je základem veškerého 

politického života, dokud není objeven způsob ustavení absolutní vlády moudrosti, 

kterému se později Sókratés věnuje (Bloom, 1968, str. 312). 

V domě Kefalově se pak začne odvíjet krátká rozmluva o stáří, jejímž centrem je 

starý Kefalos, který po chvíli odchází vykonat oběť. Stejně jako ve zřízeních s dědičnou 

vládou se dominantnímu postavení těšil právě kvůli svému věku. Stáří slouží jako 

náhražka za moudrost, protože je lehce definovatelné a respekt k němu se vštěpuje 

jednodušeji než úcta k moudrosti. Úcta k věku je jednou z nejsilnějších vazeb držících 

občanskou společnost pohromadě, pro potřeby upřímné diskuse o spravedlnosti ale 

musí být taková autorita překonána. Lepší uspořádání může být objeveno 

a prozkoumáno pouze zpochybněním tradičního pořádku. To tedy reprezentuje odchod 
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Kefala, jehož místo poté zaujme Sókratés (Bloom, 1968, str. 312). 

Mezi zúčastněnými se následně rozvíjí debata o spravedlnosti. Sókratés usiluje 

o logické vyvrácení názorů na spravedlnost, které někteří členové skupiny zastávají, že 

spravedlivé je činit prospěch dobrému a nepříteli škodit, že spravedlnost je výmysl 

mocných, že se jedná o ušlechtilou dobromyslnost, která však neprospívá. Na žádost 

Polemarcha Sókratés usiluje o očištění spravedlnosti – dle jeho názoru jedná o stejnou 

ctnost jak v životě jednotlivce, tak i ve státě, a právě na něm je snad její podstata 

zřetelnější než v životě člověka (Rep. 434e). „Tedy také spravedlivý muž nebude se nic 

lišiti od spravedlivé obce co do samého znaku spravedlnosti, nýbrž bude jí podoben.“ 

(Rep. 435b)  

Touto analogií se dostáváme k jádru spisu. Právě spravedlnost a stát se Platónovi 

překrývají, ideální obec má být vtělením spravedlnosti. Můžeme tedy říct, že jeho 

politika je totožná s etikou a etický cíl klade do popředí. Nejlepší stát má být založen na 

zdravém základě, k němuž můžeme dojít pouze poznáním smyslu života a řízením se jím 

(Peroutka, 2017, str. 26). 

Konstrukce spravedlivé obce stojící v analogii se spravedlivou duší probíhá v Ústavě 

napříč několika knihami a v několika fázích a pokusech. První představovaná obec je 

nevelká a nenáročná. K jejímu vzniku dochází na základě nesoběstačnosti jedince. 

Z hlediska efektivity se tedy spojí a každý zde vykonává to, k čemu má přirozené 

předpoklady. Primárním účelem obce je obstarání nejnutnějších potřeb, přičemž každý 

přispívá tak, jak může, a obdržuje tolik, kolik potřebuje. Peníze jsou zde užívány pouze 

jako prostředek výměny, jiná hodnota jim není přikládána. Jedná se o ideální komunitu 

uvedenou v pohyb jediným principem, jímž je zaopatření tělesných potřeb, není zde tedy 

potřeba další organizace či vlády. Soulad veřejného a osobního zájmu je zajištěn 

prostotou žádostí, hojností a prací řemeslníků (Bloom, 1968, str. 345). Lidé zde žijí prostě 

a pospolitě, vyrábí a jí chléb, olivy, sýr, cibuli a salát i zákusky, pijí víno, zpěvem chválí 

bohy, žijí v míru a zdraví, nebojí se války ani chudoby a neplodí dětí nad své poměry. 

Ademaintovi tato obec víceméně vyhovuje, avšak Glaukón ji hanlivě označuje za obec 
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prasat (Rep. 369a-372d). 

Nyní přistoupíme ke konstrukci Platónovy nejlepší obce filosofů, která je nazývána 

Kallipolis, krásná obec (Rep 527c).  Budeme vycházet z E. Peroutky (2017, str. 30) 

a tvrdit, že celá koncepce Platónova nejlepšího státu i jeho definice spravedlnosti je 

vystavěná na jeho psychologii. Platón považuje duši za dynamický celek skládající se ze 

třech částí, rozumové, citové a pudové, mezi nimiž musí panovat harmonie. Zároveň je 

však nezbytné, aby rozum, který je nejušlechtilejší a nejbožštější částí, panoval nad 

zbylými dvěma složkami, jež se mu dobrovolně podřizují. V opačném případě, kde chtíče 

a žádosti dominují nad rozumem, nutně dochází k chaosu a rozvratu, protože je proti 

přírodnímu řádu, aby nízké vládlo nad božským. A právě tak jako v duši rozeznáváme 

tyto tři složky, můžeme i v lidské obci spatřovat obdobné rozdělení. To Platón vysvětluje 

ve čtvrté knize Ústavy (Rep. IV). Aby stát fungoval správně a spravedlivě, je nezbytné, 

aby každá jeho část vykonávala právě to, co má, k čemu je předurčena svými vlohami 

a intelektem. Stejně jako v duši jsou žádosti a city ovládány rozumem, který má k jejich 

řízení nejlepší předpoklady, ve státě se vyskytují výjimečně nadaní jedinci schopni 

abstraktního myšlení, kteří touží po moudrosti a vyšším poznání, a jsou předurčeni pro 

vládu. Tuto vrstvu výjimečně vzdělaných a moudrých občanů budeme nazývat filosofy 

a jejich absolutní vláda je jedním z prvků, kterým se Platónova ideální obec vyznačuje 

(Rep. IV-V). 

Vládci-filosofové stojí ve své přirozené autoritě a moudrosti nad zbylými vrstvami 

společnosti, strážci a třídou vykonávající hmotnou práci, rolníky, řemeslníky, obchodníky 

atp. Společnost funguje jako živý a harmonický organismus, v němž každý vykonává 

pouze to, k čemu je od přírody určen, přičemž celý systém je v podstatě vystavěn na 

předpokladu o přirozené lidské nerovnosti. Tak Platón přichází s analogií lidské duše ke 

státu a s konceptem dělby moci dle přirozených předpokladů každého jedince. 

Vznik státu je nezbytný, jak již bylo ukázáno na první obci, protože lidé nejsou 

soběstační, a protože společnost, v níž každý obstarává jeden druh potřeby pro všechny 

je zdaleka efektivnější než společnost, kde si každý hledí pouze obstarávání sám sebe 

(Peroutka, 2017, str. 32). Dle Strausse je pro potřeby jedince obec nezbytností 
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a kolektivní dobro je v zájmu vlastního dobra každého člena společnosti (2010, str. 103). 

Tím, že každý člen obce vykonává práci dle svých talentů a předpokladů, dochází 

k naplnění spravedlnosti a zachování jednoty. Zachování jednoty obce je přikládán velký 

význam a prospěch celku je zde kladen nad prospěch jednotlivce. To Platón ilustruje na 

podobenství o člověku malujícím sochu, který na otázku, proč pro barvení něčeho tak 

ušlechtilého, jako jsou oči, neužívá krásnější barvy, pravil: „Podivný muži, nedomnívej se, 

že musíme malovati oči tak krásné, že by se ani nepodobaly očím, a právě tak i ostatní 

části těla, nýbrž hleď na to, zdali činíme krásným celek, dávajíce jednotlivým částem, co 

jim náleží…“ (Rep. 420d). 

Každý člen společnosti tedy vykonává práci, která mu přísluší, čímž přispívá ke 

kolektivnímu prospěchu a blahu společnosti, jež funguje jako harmonická jednota. Díky 

dělbě práce se zdokonalují výrobky a šetří čas, zároveň se však také vyskytuje více potřeb 

a počet občanů narůstá. Lidé touží po blahobytu a požadují produkty nad rámec 

základních potřeb. Dříve nebo později tedy bude muset dojít k interakci s okolními 

obcemi a to ať už za účelem dovozu komodit, v jejichž obstarávání není obec soběstačná, 

či vývozu domácích výrobků a surovin, které zase potřebují sousedé. Obec tak na základě 

obchodu prosperuje a rozrůstá se, díky čemuž může dojít ke konfrontaci s okolními státy. 

Tak vzniká válka (Peroutka, 2017, str. 32). 

Sókratés ve svém nejlepším státě vyčleňuje zvláštní třídu obyvatelstva určenou 

právě pro obranu vlasti. Tuto vrstvu budeme nazývat strážci a v analogii s lidskou duší 

v ní můžeme spatřovat smysl pro čest, ctižádost či také hrdost nacházející se mezi 

prostým chtíčem a božským rozumem. Ústava věnuje výchově a výběru strážců 

obzvláště velkou pozornost. Jejich primárním úkolem je starost o přirozený chod obce 

a popřípadě i obrana vlasti ve válce, v žádném případě se však nejedná o pouhé vojáky. 

Členové třídy strážců se vyznačují speciální povahou – podobně jako ušlechtilí psi musí 

být schopní propojit ve svém charakteru odvážnou vznětlivost i mírnost, být laskaví ke 

spoluobčanům a chovat odpor k cizincům. Z toho vyplývá i další vlastnost, láska 

k moudrosti a poznání, která, po boku se silou, rychlostí a vznětlivostí vystihují 
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dokonalého strážce obce (Rep. 375a-376c). 

Povaha psů, k nimž jsou strážci přirovnáváni, má filosofický charakter – na základě 

poznání totiž odlišují přítele od nepřítele a volí buď vznětlivost, nebo laskavost. Jejich 

láska k poznání však na rozdíl od vládců-filosofů končí hranicemi obce. V jejich 

charakteru je také zabudovaná láska ne ke stádu, které chrání, ale k pánovi, jemuž stádo 

náleží a který jim nařizuje, aby se o ně starali. Bez pána jsou neúplní, jejich přirozenost 

je tedy činí poslušnými vládě filosofie, nikoli však filosofy samotnými (Bloom, 1968, str. 

350). 

Třídě strážců náleží zvláštní a náročná výchova mající za cíl vštěpení všech důležitých 

ctností i pravidel nezbytných pro dobrý chod státu. Výchova je také způsobem, jak nad 

nimi držet kontrolu. Nezačíná překvapivě u fyzického cvičení a výcviku ve zbrani, nýbrž 

u občanské ctnosti, k níž jsou žáci vedeni múzickou výchovou, prostřednictvím vhodné 

poezie a hudby. Až poté přichází výuka gymnastická. Cvičení múzická i fyzická se doplňují 

a zdokonalují charakter budoucích strážců po všech stránkách. Největší důraz však 

Sókratés klade na zbožnost. Pro správné směřování jejich duševního vývoje je nezbytné 

vynechat veškeré báje a lži vytvářející o bohu i smrti špatný a falešný obraz, bůh má být 

prezentován jako dobrá a dokonalá bytost a o posmrtném životě se má hovořit kladně 

(Rep. 382a-386c). Dále jsou strážci vedeni ke statečnosti, pravdomluvnosti, avšak přísluší 

jim jako jediným i beztrestně mluvit nepravdu, je-li to v zájmu obce, a uměřenosti 

spočívající v oddanosti svému dílu a střídmosti v požitcích. 

Bloom říká, že po bližším přezkoumání je ze Sókratových stanovisek patrné, že 

nepovažuje bohy za všemocné a že jim nadřazuje princip racionality. Jsou spíše 

ztělesněním ideí, které spatřili praví filosofové. Vzhledem k tomu, že vládcům je zde 

přiznána možnost lhát v zájmu obce, zatímco je zdůrazňováno, že bohové vždy mluví 

pravdu, lze vyvodit, že bohové nejsou vládci a do cest lidské prozíravosti nezasahují 

(1968, str. 352). 

Aby mohli strážci vykonávat své povolání, jak nejlépe mohou, musí jim být opatřena 

vhodná obydlí a také statky, které jim nebudou v práci překážet, ani je motivovat ke 

zločinům proti spoluobčanům. Tak se dostáváme k jedné ze signifikantních charakteristik 
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třídy strážců, jíž je to, že jim nenáleží právo na žádný soukromý majetek (mimo toho 

nejnutnějšího) a jejich obydlí mají podobu komunitních otevřených ubytoven. Mzdou za 

službu je jim opatřování životních potřeb v rozsahu nutného minima ostatními občany. 

Život strážců je tedy pospolitý – žijí střídmě ve společných obydlích, jí ve společných 

jídelnách a nedisponují žádnými statky ani půdou, čímž uchovávají od zkázy svůj 

charakter i obec (Rep. 416a-417b). Překvapivá výše těchto nároků napovídá, že cílem 

zde není podání praktického politického řešení, nýbrž spíše zdůraznění problému 

samotného. Pomocí svých extrémních požadavků poukazuje Sókratés na překážky 

bránící ve skutečném oddání se veřejnému prospěchu (Bloom, 1968, str. 360). 

Ve třídě strážců panuje úplná emancipace žen. Snad mimo to, že jsou často o něco 

fyzicky slabší než muži, pomíjí Sókratés ostatní rozdíly jako zanedbatelné. Dívkám, 

u kterých se projeví požadované předpoklady pro kariéru strážce, se v jeho obci dostává 

stejné výchovy i vzdělání jako chlapcům. Následně po dokončení výcviku jim náleží místo 

po boku mužů jak ve správě státu, tak i ve válce (Rep. 454e-457c). 

Dalším prvkem uplatňovaným ve třídě správců, který má, podobně jako zákaz 

soukromého vlastnictví, takřka totalitní charakter, je komunismus žen a dětí. „Aby 

všechny ženy byly společné všem těmto mužům a soukromě aby žádná se žádným nežila; 

také děti aby byly společné a aby ani rodič neznal svého rozence, ani dítě rodiče.“ (Rep. 

457d-457e) Rodinný život a blízké vazby mezi pokrevně spřízněnými členy jsou zde 

naprosto nežádoucím jevem, který je náležitě tvrdými opatřeními zcela eliminován. Tak 

je dosaženo toho, že strážci nemají vazby na nic jiného než obec, která se tak stává 

jedinou rodinou. Eliminací pokrevních vztahů je eliminována nežádoucí morálka 

a loajalita týkající se jiné oblasti než veřejného prospěchu (Bloom, 1968, str. 385). 

Bloom poukazuje na absurditu a komičnost předešlých dvou opatření. Absolutní 

rovnost žen s muži a komunismus žen a dětí nemohly existovat ve skutečnosti ani 

v představách seriózních mužů, jedná se tedy zajisté o bizarní představy ironického 

básníka, který je pronáší za účelem jejich zesměšnění (1968, str. 380). Nacházíme tedy 

další moment, který poukazuje na fakt, že Ústava nepředstavuje vážně míněný utopický 

koncept a neaspiruje na uskutečnitelnost. A. Havlíček při své interpretaci poukazuje na 

důležitý fakt, že pasáž o společenství žen a dětí u strážců konstruuje Sókratés v rámci 
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dialogu s Glaukónem a od jeho představy se částečně distancuje výroky jako „Ty 

[Glaukóne] tedy, jejich zákonodárce…“ (Havlíček, 2015, str. 230) a dále „Toto a takové je 

tedy, Glaukóne, společenství žen a dětí u strážců tvé obce“ (Havlíček, 2015, str. 230) 

apod. Glaukón se totiž v páté knize odchyluje od původně zamýšlené spravedlivé obce, 

snad kvůli tomu, že neporozuměl pravé spravedlnosti, a hledá obec nejlepší. Ta se ale 

vzdaluje od spravedlnosti v podobě uspořádaného harmonického celku částí a přechází 

v spravedlnost, v rámci níž je jedna ze složek celku absolutizována a nadřazena. Dochází 

zde k totální nadvládě rozumu, protože mocní rozhodují v jeho zájmu a nikoli v zájmu 

obce. Obec uplatňující ve strážcovské třídě komunismus žen a dětí je tudíž pouze 

důsledkem vlády absolutního rozumu, který může při oddělení od ostatních složek 

dosáhnout takové extremity (Havlíček, 2015, str. 236). 

Regulace oblasti rozmnožování se v Kallipolis taktéž vyznačuje extremitou ohrožující 

vnímání jí jako skutečně nejlepší či spravedlivé. Jsou zde zavedená jakási eugenická 

opatření směřující k plození těch nejlepších dětí: 

 „jest třeba, aby nejlepší muži obcovali s nejlepšími ženami co nejčastěji, kdežto 
nejhorší muži s nejhoršími ženami naopak, a děti oněch mají býti vychovávány, 
těchto však ne, má-li být chov co nejdokonalejší; a provádění tohoto musí 
zůstati tajemstvím vyjímaje samy správce, má-li také stádo strážců býti co 
nejvíce uchráněno rozbrojů.“ (Rep. 459d-459e).  

Tito správci dohlíží na regulaci počtu občanů, přílišné rozrůstání či naopak populační 

úpadek obce není žádoucí. Nejlepší mužové jsou pod různými záminkami vedeni k co 

nejhojnějšímu plození. Nedovolené zásahy do státem řízeného rozplozování, zejména 

zplození dítěte mimo „dobu květu tělesného i rozumového“ či jako výsledek 

nesjednaného styku v plodném věku, jsou považovány za provinění. Po vykročení 

z plodného věku je však občanům dovoleno obcovat (s výjimkou incestu) dle svého 

uvážení. Děti dobrých rodičů jsou odebírány a vychovávány pěstounkami na určeném 

místě, zatímco děti neduživé či vzešlé z nežádoucích styků jsou na tajném místě 

likvidovány (Rep. 460b-460d). Těmito radikálními opatření má být dosaženo zachování 

čisté a nezdegenerované třídy strážců i jednoty obce. Bloom poukazuje na paradox toho, 

že potlačením a odmítnutím všeho tělesného ve své obci Sókratés zdůrazňuje právě 
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důležitost těla (1968). 

V ideální obci vykonává každý to, k čemu má od přírody předpoklady. Ačkoli 

Sókratés dělí společnost na tři složky, není toto rozdělení zcela neměnné. Pokud se při 

výchově u jedince projeví vlohy činící jej vhodným pro třídu jinou, měl by tam být 

přeřazen. Projevuje-li například dítě ze strážnické třídy pro toto poslání jen pramalé 

nadání a jak Platón ústy Sókrata obrazně vyjadřuje, nemá-li v duši příměs zlata ani 

stříbra, jako to bývá obvyklé pro děti třetího stavu, je nutné jej vyloučit a vychovat jako 

řemeslníka. A naopak, vykazuje-li dítě ze třídy řemeslnické výjimečný talent a duševní 

schopnosti, náleží mu býti vychováno mezi dětmi strážců (Peroutka, 2017, str. 35). 

Nástrojem k realizaci spravedlivé obce však nejsou strážci, ačkoli jsou pro její dobré 

fungování nezbytní, je jím z vrstvy strážců pečlivě vybraná a speciální výchovou 

zušlechtěná třída vládců. Tak se dostáváme k vrcholu hierarchie Kallipolis, poněvadž 

vládci-filosofové jsou přirovnávání k rozumu, božské složce lidské duše. Vláda filosofů je 

podmínkou k dosažení dobré obce. Filosofové milují moudrost a pravdu a již od mladého 

věku se vyznačují výjimečnou rozumovou i mravní schopností. Jsou rozumní a učenliví, 

přičemž se rádi učí všem předmětům bez výjimek, mají vynikající paměť a schopnost 

abstraktního myšlení, jsou uměření a skromní, stateční a zmužilí, v jednání s ostatními 

spravedliví a vlídní. Mimo to jsou ladné mysli „kterou vrozené nadání bude činiti 

schopnou, že se dá snadno vésti k ponětí podstaty každého jednotlivého jsoucna“ (Rep. 

486e). Jsou tedy přirozeně schopni pronikat blíže k pravé podstatě věcí, k ideji dobra, 

krásy, spravedlnosti. Toto může přiblížit i Platónovo dobře známé podobenství o jeskyni 

ze sedmé knihy Ústavy. Právě filosofové jsou ti aktéři alegorie, kterým se podařilo zbavit 

pout, vyjít z jeskyně ven na světlo, spatřit slunce a pochopit, že doposud znali a sledovali 

pouze stíny (Rep. VII). Právě takoví lidé by měli podle Platóna stát v čele obce a řídit ji, 

jeho ideální stát tedy můžeme označit za jakousi sofokracii. 

Chlapci či dívky, kteří již během elementární výchovy vykazují popsané vlastnosti 

a předpoklady, jsou po dokončení vojenského výcviku ve dvacátém roce vyčleněni 

a podrobeni dlouhé a systematické výuce s cílem poznání pravého jsoucna. Prvním 

stupněm je výuka matematiky, astronomie a geometrie, které vedou nejlépe od 

smyslového vnímání jednotlivých jevů ke všeobecnému. Mladí lidé, kteří projeví nadání 
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v těchto oblastech, prokazují připravenost ke vzdělání v dialektice, která je nejdůležitější 

naukou na cestě k ideovému poznání. Ve třiceti letech jsou proto tací opět vyčleněni 

a pět let se věnují dialektickým cvičením. Následuje patnáctiletá úřednická praxe a ti, 

kteří vynikají v teorii i praxi, se po dovršení věku padesáti let stávají vládci (Peroutka, 

2017, str. 37-38) a  

„spatříce dobro samo, aby podle jeho vzoru řídili jeden po druhém po všechen 
zbývající život jak obec, tak jednotlivce i sebe samy; většinu času ať věnují 
filosofii, ale kdykoli na každého dojde, ať vedle toho věnují svou práci politice 
a správě ve prospěch obce, ne že by v tom viděli něco krásného, nýbrž jako 
nezbytnou povinnost“ (Rep. 540b). 

Hovořili jsme již o třídě strážců i vládců, zbývá tedy jen vrstva v hierarchii státu třetí 

a poslední. Tou jsou fyzicky pracující občané, rolníci, zemědělci, řemeslníci, obchodníci 

a všichni další, kteří po materiální stránce zajišťují obec. Ti sice nedisponují duševní 

vytříbeností či schopností abstraktního myšlení, a tedy ani žádným politickým vlivem, 

jejich práce je ale pro chod společnosti nezbytná. Nevztahuje se na ně komunismus žen 

a dětí, žijí běžně v rodinách a domácnostech a je jim ponechán soukromý majetek. Této 

třídě se Ústava však v pojednání o ideálním státě příliš nevěnuje. 

Je otázkou diskuse, zda v Platónově ideální obci existuje instituce otroctví. 

G. Vlastos tvrdí, že pokud by Platónova koncepce státu obsahovala tak radikální změnu 

vůči tradiční společnosti, jakou je zrušení otroctví, v Ústavě bychom o tom našli jasnou 

zmínku. Toto tvrzení zastává i R. Levinson a podpírá ho i explicitní zmínkou slova otrok v 

pasáži 433d Ústavy (Calvert, 1987), která zmiňuje spravedlnost vštípenou „v dítěti 

i v ženě i v otroku i ve svobodném i v dělníku i ve správci…“ (Rep. 433d). B. Calvert uvádí 

některé argumenty proti existenci otroctví v Platónově obci. Předně je nutné vzít na 

vědomí, že otroctví není kompatibilní s trojsložkovou hierarchií ideálního státu, potažmo 

trojsložkovou analogií lidské duše. Dále v obci není patrná žádná zbylá kategorie práce, 

kterou by měli otroci vykonávat. Kontroverzní je i otázka jejich vlastnictví (Calvert, 1987, 

str. 367-379). Pokud zde tedy otroci neexistují, lze předpokládat, že nejnižší otrockou 

kategorii práce vykonává právě třetí stav, který ale paradoxně disponuje největší 

svobodou. Z těchto důvodů tedy taktéž považuji otroctví v Platónově ideální obci za 
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nepravděpodobné. 

 

2.2.3 Interpretační přístupy 

Jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole, existuje více možností, jak číst Platónovu 

Ústavu. Následující úsek představuje několik interpretačních přístupů a závěrem poté 

mé stanovisko. 

Platón nám v Ústavě ústy Sókrata přestavuje obec, jež vznikla z potřeby lidí a je 

pomyslným modelem spravedlnosti. Hierarchie společnosti je zde třísložková a tyto třídy 

stojí v přímé analogii ke složkám lidské duše - vládci, strážci a třetí stav – rozum, cit, 

žádosti. Každý v obci má své určené místo a vykonává to, k čemu má ze své přirozenosti 

předpoklady. Nejnižší třída obstarává produkci a chod obce po materiální stránce. Na 

fungování státu dohlíží pečlivě vybraní a vytrénovaní strážci, na jejichž vzdělání 

a výchovu je kladen velký důraz. Osud a řízení obce je pak v rukou správců, jimiž jsou 

pečlivým vzděláním vytříbení filosofové. I přes toto dělení je však obec jednotná 

a harmonická a kolektivní prospěch je v ní hlavním účelem. V této obci ale můžeme 

identifikovat i některá velmi radikální, potažmo komická opatření jako komunismus žen 

a dětí, eugenická opatření či zákaz soukromého majetku. Věřil tedy Platón skutečně, že 

k dosažení nejlepší obce a kolektivního blaha mají být uplatňovány takto radikální 

prostředky? Máme jeho koncept ideální obce považovat za skutečnou politickou teorii 

či pouhou metaforu? A je takový stát vůbec uskutečnitelný, nebo se jedná pouze 

o utopický obraz dovedený do krajnosti právě za účelem kritiky poměrů tehdejších 

Athén? Právě v interpretaci celkového vyznění Platónovy Ústavy, potažmo konceptu 

ideální obce, se jednotliví autoři a političtí myslitelé rozcházejí.  

Mezi nejznámější kritiky Platónovy koncepce nejlepšího státu patří K. R. Popper. Ten 

ve své knize Otevřená společnost a její nepřátelé tvrdí, že Platónův politický program lze 

označit za totalitní uzavřenou společnost vystavěnou na naturalismu a odporu 

k politické změně. Některými totalitními prvky, které v Platónově obci identifikuje, je 

přísné oddělení společenských tříd, vládnoucí třídy sestávající se z pastýřů a hlídacích 

psů a lidského dobytka: „To je tedy nárys Platónovy teorie nejlepšího či nejdávnějšího 
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státu, obce, která zachází se svým lidským dobytkem přesně tak, jako moudrý, avšak 

tvrdý pastýř se svými ovcemi: ne příliš krutě, ale s náležitým opovržením…“ (Popper, 

1994, str. 57). Dále pak ztotožnění osudu vládnoucí třídy s osudem státu a kolektivizace 

jejích zájmů, kam můžeme zařadit např. pravidla pro šlechtění a výchovu lidí, monopol 

na vojenskou zdatnost a vzdělání navzdory vyloučení z ekonomické činnosti, cenzuru, 

propagandu a další. Zmíněn může být i vládce-filosof mající monopol na výklad pravdy 

(Popper, 1994, str. 84). Tato interpretace tedy prezentuje Platóna jako autora totalitní 

a antihumanistické koncepce a jeho ideální obec jako předchůdce totalitárních států. 

I Aristoteles, Platónův žák a empirik, podrobil Platónovu filosofii rozsáhlé kritice. 

Logicky tak kritizuje i mnohé poměry v ideální obci svého učitele. Útočí na třídní 

rozdělení i neprospěšnost komunismu žen a dětí, dokonce i na pojetí obce jako 

jednotného organismu a velkého jedince, na oproštění se od všeho individuálního a to, 

že má člověk být pouze občanem. Vymezení se proti Platónovi však zároveň posloužilo 

jako základ jeho vlastní filosofie (Novotný, 2017). 

F. Novotný (2017) naopak tvrdí, že by bylo nedorozuměním mechanicky aplikovat 

Platónovu politickou koncepci do kontextu naší doby:  

„Při takovém způsobu by bylo na snadě stavěti něco za vzor, co nám dnes 
vzorem být nemůže, a na druhé straně odsuzovati něco jen proto, že v tom naše 
oči pro vnější složky, nám přirozeně cizí, nezahlédly podstatného jádra 
všelidského. Tu třeba dobře rozlišovati věci hlavní od vedlejších, věčné od 
efemérních, rozeznávati myšlenky od jejich provádění, závislého vždy na tom, 
jaký stav nalézají v takzvané skutečnosti. Je třeba znáti proměnlivé prostředí, 
abychom z něho dovedli odloučiti neproměnlivou pravdu.“ (Novotný, 2017, str. 
11-12). 

Platón sepsal Ústavu pod vlivem reality politického úpadku Athén a zklamání 

z tohoto vývoje. Motivovala ho i potřeba vytvořit s tímto zřízením kontrastující model 

ideální obce. To vše je však stále třeba chápat v kontextu společenského a politického 

kontextu jeho doby. Pro dnešního čtenáře z toho vyplývá nutnost vyloučení rušivých 

činitelů, odhlédnutí od materiálna a extrahování důležitých myšlenek, které mohou mít 

přínos nehledě na historické období.  
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M. F. Burnyeat vnímá Platónovu nejlepší obec jako čistě utopický koncept. Je to 

podle něj utopie v morovském slova smyslu, tedy dobré, avšak neexistující místo. 

Vyznačuje se totiž ideálními rysy, zhmotněná je však pouze však mezi Sókratem a jeho 

partnery v rozhovoru a v představách čtenáře Ústavy. Možnost jejího uskutečnění 

v reálném světě je dle Burneyata zcela vyloučena, náleží pouze do světa idejí. Říká, že  

Kallipolis se svými extrémy má sloužit spíše jako cvičení limitů lidské představivosti, 

cvičení v umění přesvědčovat o uskutečnitelnosti (Burnyeat, 1992). 

Dle Allana Blooma Sókratés v Ústavě dokazuje, že všechny státy aspirující na dobré 

a spravedlivé zřízení potřebují vládu dokonalé moudrosti, které jsou však schopni pouze 

filosofové. Filosofové jsou potenciálně jedinými pravými vládci. Podmínkou 

uskutečnitelnosti jeho ideální obce je tedy dosažitelnost úplného poznání a pravé 

moudrosti. Filosofie má dle Sókrata charakter nedokončeného a nedokončitelného úsilí 

po vědění, potenciální filosof-vládce tedy nikdy není skutečně připraven k vládě. Na 

základě toho spolu s jinými prvky Bloom považuje město filosofů za neuskutečnitelnou 

možnost. Všechno úsilí vynaložené na jeho konstrukci tak, aby splňovalo všechny 

požadavky na naplnění spravedlnosti, má poukázat právě na neuskutečnitelnost 

dokonale spravedlivého zřízení a usměrnit morální rozhořčení člověka nad méně 

dokonalými zřízeními, poněvadž určitá nespravedlnost je nevyhnutelná. Extrémní 

politický idealismus usilující o dosažení úplné spravedlnosti je ve svých důsledcích 

nebezpečný a destruktivní, poněvadž uvaluje despotické požadavky na běžné občany 

a zneužívá muže nejlepších kvalit (Bloom, 1968). 

Názory na interpretaci a přínos Platónova nejlepšího státu se tedy různí a ani mezi 

politickými filosofy neexistuje jednotné stanovisko. Nyní přistoupím k vysvětlení svého 

postoje založeného na poznatcích získaných z Ústavy, Listů a studia sekundární 

literatury, především pak L. Strausse, A. Blooma a A. Havlíčka. 

Leo Strauss tvrdí, že někteří z největších spisovatelů podřídili své literární techniky 

požadavkům perzekuce dané doby a své postoje ke klíčovým problémům skryli mezi 

řádky. Při pozdější interpretaci však za autorovy názory mohou být označena pouze 

explicitně vyřčená stanoviska. Domněnka o existenci tezí ukrytých mezi řádky pak může 

být jednoduše vyvrácena pouze na základě nedostatku explicitní evidence. Exoterický 
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výklad je tedy často upřednostňován na úkor výkladu esoterického (1941). 

 Esoterické psaní ranějších autorů, kam můžeme zařadit právě i Platóna, je často 

jemnější a hůře identifikovatelné, což vychází z nedůvěry v možnost všeobecného 

a neomezeného sdílení filosofického či vědeckého poznání a pravdy. Je tedy lépe 

maskováno, poněvadž jeho snadná přístupnost nefilosofům, tedy nevzdělaným vrstvám 

postrádajícím patřičnou morální a intelektuální kapacitu, je nežádoucí a potenciálně 

i nebezpečná. Vzhledem k tomu, že psané slovo je přístupné všem, vyvstává nutnost 

prezentovat pouze názory vhodné pro většinu tvořenou nefilosofy. Odhalení skutečné 

pravdy v rámci dialektické struktury je pak ponecháno těm, kteří jsou toho schopní. 

Těmito však nejsou primárně zamýšleni dokonalí filosofové, nýbrž mladí lidé disponující 

potenciálem se jimi stát. Čtenáři schopní krok za krokem následovat enigmatické prvky 

vyskytující se v prezentaci obecně přijímaných skutečností, jimž jsou v Ústavě např. 

dialog a ironie, a dojít k pravdě, která je čistě teoretická (Strauss, 1941). 

Vycházet můžeme i z Platónova výroku, že: 

 “kdykoli někdo uvidí něčí spisy, ať spisy zákonodárce v oboru zákonů, ať cokoli 
jiného v jiných oborech, měl by z uvedených důvodů soudit, že to nejsou 
nejvážnější myšlenky spisovatelovy – ač je-li to muž vážný – nýbrž ty že dlejí 
kdesi v nejkrásnějším místě jeho nitra; pakli však to přece uložil do knih jako 
vskutku vážné myšlenky, potom pochyby není, že – bohové ne, ale lidé zmátli 
mu rozum” (Es. 7, 334c-d). 

 Ústava je primárně dialogem nastolujícím problematiku vztahu mezi politikou 

a filosofií demonstrujícím nemožnost dosažení absolutní spravedlnosti na obrazu ideální 

obce, ve které byla pomocí striktních a často i nespravedlivých opatření plně nastolena 

vláda filosofů, tedy požadavek za běžných okolností neuskutečnitelný.  

Samotný návrh Platónovy obce může být po bližším přezkoumání všech jejích 

aspektů jen těžko označen za ideální či žádoucí uspořádání, zdá se, že v mnohých 

ohledech se spíše než o utopii jedná o dystopii. Častý výskyt paradoxů, užití ironie 

i některé absurdní prvky naznačují, že se jistě nejedná o zcela vážný text s aspirací na 

politický návod, nýbrž vědomě neuskutečnitelný koncept s etickým přesahem. Čtením 

“mezi řádky” může být zachycena nejen kritika athénské demokracie a reflexe 

společenských problémů, všeobecně platné principy lidského soužití, ale i implikace, že 
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po všech stránkách dokonale „spravedlivá“ obec se příčí lidské přirozenosti. Platón tak 

v Ústavě poukazuje na problematiku funkce rozumu. Uznává významné postavení 

rozumové složky, zároveň však také odmítá její absolutní dominanci (Havlíček, 2015, str. 

236). „Nejlepší obec je dílem filosofů, kteří hledí na věci o sobě. Naopak spravedlivá obec 

je spjata s těmi filosofy, kteří více než o konstrukce dokonalých vzorů usilují o harmonii 

vlastní duše.“ (Havlíček, 2015, str. 237) 
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3 Thomas More 

3.1 Život a doba Thomase Mora 

Thomas More byl anglický státník, politický myslitel, humanista a spisovatel, který byl 

svatořečen katolickou církví. Narodil se roku 1478 v Londýně. Anglie Morova mládí je 

Anglie zmítaná válkou růží a politickým zmatkem. Hospodářská situace se vyznačovala 

důležitou rolí výroby látek, která sice přispívala k rychlému ekonomickému rozvoji, ale 

také prohlubovala problém nezaměstnanosti. Dalším významným problémem pak byl 

nárůst cen půdy doprovázený tzv. politikou ohrazování, jež předznamenala nástup 

raného zemědělského kapitalismu. V jejím rámci docházelo k přeměně velké části 

zemědělských pozemků ve výnosnější pastviny pro ovce. Ty však nepotřebovaly tolik 

pracovní síly, v důsledku čehož mnoho rolníků přišlo o práci a bylo nuceno se přesunout 

do měst. Díky silnému populačnímu růstu na počátku 16. století se zde šířila chudoba, 

hlad a nemoci. Zároveň se však také jedná o dobu zámořských objevů, vzniku nových 

náboženských hnutí a šíření humanistických tendencí a ideálů. Všechny tyto prvky 

bezpochyby ovlivnily Morovy postoje i jeho tvorbu. 

Thomas More byl druhým potomkem právníka a později i soudce Johna Morea 

a jeho manželky Agnes Graungerové. Vzhledem k postavení jeho otce se mu dostalo 

poměrně kvalitního vzdělání, studoval na škole Sv. Antonína, kde se vzdělával v latinské 

gramatice, logice a rétorice. Díky otcovým kontaktům byl ve věku dvanácti let přijat do 

domácnosti lorda kancléře a arcibiskupa canterburského, Johna Mortona, aby zde 

sloužil jako páže, což bylo pro mladé chlapce té doby a jeho postavení obvyklé. Ve 

službách arcibiskupa canterburského působil po boku šlechtických synů a potomků 

jiných významných osob anglického veřejného života. V takto raném věku tedy vstupuje 

do světa vysoce postavených a vytváří své první hodnotné konexe (Ackroyd, 1999, str. 

43). 

Díky doporučení Johna Mortona, který si povšiml Morova nadání a bystrého 

intelektu, byl pak vyslán na studia na univerzitu v Oxfordu. Morton si byl vědom Morova 

potenciálu pro veřejnou službu a zamýšlel ho připravit na dráhu státníka a veřejného 

činitele. Zde se Thomas More od roku 1492 věnoval studiu filosofie, logiky, latiny 
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a rétoriky po dobu dvou let. Pak se odhaduje, že na přání otce, který pro syna 

upřednostňoval kariéru v oblasti práva, z univerzity odešel bez titulu a navrátil se do 

Londýna (Ackroyd, 1999, str. 69). 

Ve věku šestnácti let se More vrátil do rodné domácnosti v Londýně a nastoupil na 

kolej New Inn a poté Lincoln’s Inn. Následujících šest nebo sedm let studoval práva, což 

ale neznamenalo konec jeho humanistických ambicí. Ackroyd říká, že právnická role mu 

nejvíce vyhovovala z hlediska jeho přirozeného temperamentu, poněvadž byl nadaný 

rétor se skvělými hereckými vlohami, ve svých stanoviscích vytrvalý a zběhlý v debatách 

s názorovými oponenty (1999, str. 70). Tento talent je očividný i v jeho tvorbě. Těžit také 

mohl ze své znalosti latiny, která byla využívána pro záznam různých stanov a soudních 

příkazů (Ackroyd, 1999, str. 73). 

Roku 1499 se poprvé setkal s nizozemským humanistou Erasmem Rotterdamským, 

který se stal jeho blízkým přítelem a předal mu své humanistické nadšení pro klasickou 

literaturu. Právě šířící se evropský humanismus byl rozhodujícím vlivem v životě a tvorbě 

Thomase Mora. Již během svých studií v Oxfordu se More setkal s muži, kteří nadšeně 

studovali klasické autory a řečtinu a jejich zájmy se vymykaly tradičnímu scholastickému 

kurikulu. V období před Morovým nastoupením na univerzitu se zde šířila popularita tzv. 

nových učení a vliv humanismu a modernismu se pomalu začínal mísit s tradiční výukou. 

Nejsilnější intelektuální vliv zde na Mora měl pravděpodobně William Grocyn, který 

v Oxfordu přednášel o řecké literatuře, ale také John Colton a další oxfordští učenci 

(Barron, 2011, str. 11). Právě ti poté na několik dalších desítek let tvořili jádro anglického 

humanismu. 

Thomas More také pociťoval silné náboženské pnutí. Proto na počátku 16. století 

částečně sdílel mnišský život za zdmi kartuziánského kláštera, ačkoli bez složení přísahy. 

Na základě této zkušenosti se chtěl pravděpodobně rozhodnout, zda by mu vyhovoval 

asketický život v řádu. Zároveň však v této době zajisté vedl i světský život, pokračoval 

ve studiích na Lincoln’s Inn a přednášel ve Furnival’s Inn, psal latinskou a anglickou 

poezii, pokračoval ve studiu řečtiny, teologie a přátelství s humanistickými učenci 

a dalších intelektuálních činnostech. V tomto období tedy patrně zvažoval možnosti 

svého směřování v budoucnosti a všestranně se rozvíjel (Barron, 2011, str. 15). 
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Thomas More se nakonec pro trvalý vstup do kláštera nerozhodl, což bylo stvrzeno 

sňatkem s Joannou Coltovou roku 1505. Z tohoto manželství vzešly tři dcery a jeden syn. 

O šest let později Joanna Coltová zemřela a More se znovu oženil, tentokrát s vdovou 

Alicí Middletonovou. Nicméně zkušenost s pospolitým životem v klášteře byla inspirací 

pro některé prvky v životě obyvatel Morovy Utopie. 

Koncem roku 1505 přicestoval opět do Anglie Morův přítel, Erasmus Rotterdamský, 

a pobýval s ním asi šest měsíců. Tuto dobu byli zaměstnáni překládáním děl Lukiana ze 

Samostaty, řeckého satirika a mistra dialogu z 2. století. Tato činnost dovedla jejich 

znalost klasické řečtiny na mistrovskou úroveň. Lukianův spisovatelský styl i hluboce 

zakořeněná ironie taktéž výrazně ovlivnily tvorbu obou mužů. Nejvýrazněji je tento vliv 

patrný právě na Morově Utopii (McConica, 2011, str. 30).  

Roku 1504 byl More zvolen jako poslanec do Dolní sněmovny anglického 

parlamentu a téměř okamžitě se dostal do sporu s králem Jindřichem VII., když se 

postavil na odpor jeho záměru na uvalení nové daně. Parlament návrh skutečně zamítl 

a More se musel ze strachu z královy pomsty politicky odmlčet a opustit Londýn. Tato 

odmlka trvala až do smrti Jindřicha VII. roku 1509 (Jones, 1979, str. 17-18). 

Ačkoli byl More během tohoto období politicky neaktivní, byl produktivní filosoficky 

a intelektuálně a profesně rostl. Po smrti Jindřicha VII. a nástupu Jindřicha VIII. se mohl 

bezpečně vrátit do Londýna. Tou dobou byl již úspěšným a dobře zajištěným právníkem. 

Roku 1510 byl znovu zvolen do Dolní sněmovny a stal se taktéž jedním z londýnských 

podšerifů. Jeho skvělá reputace zapříčinila, že se o něj začal zajímat sám král Jindřich VIII. 

a ve svých službách ho roku 1515 pověřil diplomatickou cestou do Flander. Spolu 

s Cuthbertem Tunstallema dalšími byl vyslán na dvouměsíční misi, aby vyjednali 

obchodní dohodu s princem Karlem Kastilským (Jones, 1979, str. 19). 

Roku 1517 byl Thomas More zvolen do královské rady a byl vyslán na další 

diplomatickou misi do Calais, aby vyjednal dohodu mezi anglickými a francouzskými 

obchodníky. Jak je však známo z jeho stížnosti Erasmovi, život diplomata si příliš neoblíbil 

a to jak z finančních, tak rodinných důvodů (Curtis, 2011, str. 73). Jeho cesty bezpochyby 

inspirovaly mnohé pasáže v jeho tvorbě a poskytly šanci na seznámení s významnými 
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osobnostmi humanismu. První kniha Morova nejslavnějšího spisu Utopie se odehrává 

právě v Antverpách, které navštívil v rámci svých diplomatických misí. Roku 1515 začal 

pracovat na svém slavném spisu Utopie, kterou poslal o rok později k publikaci Erasmovi. 

Následně také napsal Historii Richarda III. 

„Léta mezi 1515 a 1518 značí začátek Morovy politické prominence a vrchol jeho 
produktivity jako humanistického spisovatele; později věnoval svoji energii 
předně státu, poté obraně církve a naposled kontemplaci nad Bohem a smrtí. 
Nikdy ale nebyl znova tak ponořen do literatury a studia.“ (Jones, 1979, str. 20)  

Následující období se vyznačuje útlumem v humanistických aktivitách a oddáním se 

politické kariéře. Již v roce 1518 rezignoval More na pozici londýnského podšerifa, aby 

se mohl plně věnovat službám králi. Jím byl vysílán na četné mezinárodní diplomatické 

cesty, kde v roli jakéhosi ambasadora hájil královy obchodní zájmy. V roce 1521 byl 

povýšen do šlechtického stavu a stal se zástupcem státního pokladníka. Dalším 

postupem pak bylo o dva roky později jmenování předsedou dolní sněmovny 

a kancléřem Lancasterského vévodství. 

Navzdory politickému neklidu zapříčiněnému šířící se reformací tedy Thomas More 

politicky stoupal. Jako oddaný katolík proti reformačním snahám již od počátku 

vystupoval a odsuzoval je jako herezi. Po zveřejnění 95 připomínek vedl polemiku 

s Martinem Lutherem a i zbytek jeho života dokazuje, že byl statečným obráncem 

katolické církve. Ta ho roku 1935 svatořečila jako mučedníka. 

Vyvrcholením politické kariéry Thomase Mora byla roku 1529 nabídka pozice lorda 

kancléře, po králi nejmocnějšího úřadu v zemi. K této události dochází na pozadí 

mocenského souboje Jindřicha VIII. s papežem Klementem VII. kvůli královu požadavku 

na anulaci manželství s Kateřinou Aragonskou, která mu nedala syna, kvůli čemuž si 

k novému sňatku vyhlédl dvorní dámu Annu Boleynovou. Právě předchozí lord kancléř, 

Thomas Wolsey, nebyl anulaci schopen zajistit a taktéž se znelíbil svými opresivními 

politickými postupy a pokusy o uvalování těžkých daní. Jeho místo bylo tedy nabídnuto 

Thomasi Morovi, muži vynikajících schopností a zkušeností. Ten i přes svůj nesouhlas 

s královými postupy vůči církvi pozici přijal, snad protože mu ani nezbývala jiná možnost 



 

 

34 

(Jones, 1979, str. 19). 

Kancléřskou pozici nakonec More složil kvůli královým výbojům proti církvi, ačkoli 

oficiálním důvodem bylo chatrné zdraví. Jindřich VIII. usiloval o podřízení duchovenstva 

králi, který by tak byl hlavou nejen státu, ale i církve. V jeho cestě k novému sňatku by 

tak nic nestálo. More s tímto počínáním nesouhlasil a 15. května 1532, kdy král oficiálně 

převzal kontrolu nad duchovenstvem, rezignoval. Spor vyvrcholil po přijetí zákona 

o následnictví v březnu 1534 Morovým odmítnutím účasti na korunovaci Anny 

Boleynové. Po tomto aktu neposlušnosti byl uvězněn v Toweru, odsouzen k smrti za 

velezradu a 6. července 1535 veřejně popraven. 

 

3.2 Utopie 

3.2.1 Interpretační problémy v Utopii – dialog a ironie 

Když Thomas More sepsal a k publikaci zaslal svůj nejslavnější spis Utopie plný ostré 

kritiky anglické společnosti i inovativních názorů, nebyl si sám jistý jejím přijetím a skryl 

se za patronaci antverpského humanisty Petra Gillese. Až po nadšeném ohlasu 

provázejícím první dvě vydání se odvážil vystoupit ze stínu a veřejně se přihlásit k jejímu 

obsahu (Ryba, 1950, str. 8). 

Od té doby se Utopie stala předlohou pro nový žánr a inspirací mnohých utopických 

románů. Ruku v ruce s popularitou ale přicházejí i otázky ohledně její interpretace 

a rozlišná pojetí záměru díla. Podobně jako u interpretace Platónovy Ústavy se zde 

budeme zabývat především interpretací dialogické formy a satirického tónu díla, jejichž 

výklad je klíčový pro porozumění autorova záměru. 

Inspirací Morovy Utopie byla bezpochyby Platónova Ústava, které se autor sám na 

některých místech textu dovolává. Ačkoli je Platónova ideální obec jedním z podkladů, 

ze kterých autor vychází a zároveň se proti němu vymezuje, bylo by zavádějící považovat 

Utopii za pouhou imitaci. T. White říká, že využitím Platóna More zdůrazňuje praktickou 

hodnotu a přínos klasického antického učení. Z Ústavy vyvozuje obecné principy či 
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specifické instituce podílející se na všeobecném prospěchu. Demonstruje jejich sociální 

a politický přínos pro zajištění veřejného blaha a poukazuje na jejich nadřazenost nad 

principy a institucemi 16. století, které ho spíše ohrožují. Silnou inspiraci z tohoto 

antického autora čerpal More nejen proto, že jako autor první politické utopie 

a rozsáhlého díla je Platón důležitým intelektuálním předchůdcem, ale i kvůli tomu, že 

jeho psaní spojuje moudrost i literární výmluvnost, spisovatelský cíl renesančních 

humanistů. Navíc se na jeho myšlenky dá snadno aplikovat křesťanství. Neméně důležitý 

je pak přínos opatření, jež Platón zavádí ve své nejlepší obci. Uvědomění přímého 

propojení mezi veřejným blahem a společným majetkem připisuje More právě jemu 

a ustanovuje ho za ústřední princip Utopie (White, 1982, str. 336). 

Dalším zdrojem inspirace především pro formu psaní je Lukian ze Samostaty, antický 

řecký myslitel, řečník a autor dialogů, fiktivních cestopisů a kritických satir na 

náboženství i rozličné lidské nešvary. Překladům Lukianových  děl do latiny More 

společně s Erasmem věnoval mnoho času a jeho spisovatelský styl se zřetelně otiskl i do 

Utopie.  

Mimo tyto dva literární kořeny v Utopii však spatřujeme i silnou inspiraci realitou. 

Nový svět zámořských výprav a objevů neznámých krajin se stal pro rámec Morova díla 

osudný, svou vizi ideálního společenství tak mohl umístit na fiktivní odlehlý ostrov a jeho 

popis vložit do úst Rafaela Hythlodaia, smyšleného člena posádky Ameriga Vespucciho. 

Nejjasněji však z Morova díla vyvstává obraz palčivých socio-ekonomických problémů 

a bezpráví tehdejší Anglie, které ho jako člověka humanistických ideálů velmi trápily. 

Při posuzování cílů Morovy Utopie můžeme vycházet z bohaté zachované 

korespondence s Erasmem Rotterdamským, který v jednom z listů Ulrichu von Huttenovi 

píše: „Utopii vydal s tím úmyslem, aby ukázal, čím se to děje, že to není ve státech 

v pořádku, zvláště v britském, který má prohlédnut skrz naskrz.“ (Ryba, 1950, str. 9). Za 

primární záměr vzniku díla může být považována kritika společenských poměrů a to 

zejména v Tudorovské Anglii. Tu můžeme spatřovat nejen v explicitně napadaných 

skutečnostech v knize první, ale i promítnutou pomocí kontrastu se státem Utopijských 
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a taktéž ukrytou za satirickým tónem díla. 

Odvážná kritika anglických státních poměrů byla pro člověka Morova postavení 

velmi nebezpečným počinem. Právem se mohl obávat pobouření veřejnosti, zejména 

pak vlivných osob, a upadnutí v nemilost krále, obzvlášť vezmeme-li v potaz jeho 

zkušenost se sporem s Jindřichem VII. Využití dialogické formy tedy může být 

považováno za obratné řešení tohoto problému. Právě díky rozhovoru několika postav 

se mu naskytla možnost vložit ostrou kritiku do úst smyšleného Hythlodaia, jehož jméno 

samotné může sloužit jako záminka k předkládání nekonformních názorů, a sobě 

ponechat konvenční a nikoho nepobuřující stanoviska (Ryba, 1950, str. 7). Dialogická 

forma Morovy Utopie tedy není jen pouhým navázáním na dialogickou formu Platónovy 

Ústavy, ale i jistý prostředek prezentace pro svou dobu kontroverzních a pobuřujících 

názorů bez hrozby postihu za ně. 

3.2.2 Utopie jako koncept ideálního státu 

Utopie je vrcholným dílem Thomase Mora a spolu s Platónovou Ústavou také 

nejznámějším dílem utopického žánru, jemuž svým vznikem dává pojmenování. Stala se 

základem nového literárního druhu, sociálního utopismu, který vyobrazením 

neexistujícího ideálního místa reflektuje kritiku poměrů autorovy doby. Utopie byla 

sepsána roku 1515 a poprvé publikována o rok později v Lovani. Můžeme ji označit za 

humanistický projekt. Byla sepsána v latině, jazyku evropských vzdělanců, kterým také 

byla určena, finančně podporována nizozemskými, vlámskými, francouzskými 

a německými sponzory a za Morův život vydána pětkrát a to v Brabantsku, Francii, 

Švýcarsku a Německu. Všech prvních pět vydání bylo doprovázeno variacemi 

duchaplných příloh – korespondencí mezi Morem a Petrem Gillesem, Erasmem a jinými 

intelektuály, mapou ostrova Utopie, oslavnými verši a pochvalnými dopisy od předních 

evropských humanistů (Clarke, 2017, str. 6). 

Celý spis je tvořen předmluvou a dvěma knihami – kritickým dialogem a utopickým 

monologem. Předmluvou je dopis Thomase Mora pro Petra Aegidia, což je latinizované 

jméno holandského humanisty Petra Gillese, kterého More poznal během svého pobytu 

v Antverpách. Právě ten publikoval první vydání Utopie v Lovani na popud Erasma 
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Rotterdamského. V dopise se More omlouvá za zpoždění v sepsání Utopie a zároveň 

Gillese žádá, aby si ověřil případné nesrovnalosti týkající se zaznamenaných informací 

o ostrově Utopijských u samotného Rafaela Hythlodaia. Ten je smyšlenou postavou 

světaznalého cestovatele a obdivovatele Platóna, jehož jméno samo přispívá 

k interpretačním kontroverzím ohledně zamýšleného vyznění díla. Křestní jméno Rafael 

znamená posel boží, zatímco příjmení je složeninou řeckých výrazů žvást (hythlos) 

a znalý (daios), ve volném překladu tedy Tlachal či Prášil.  

Kniha první chronologicky vznikla později a jak víme z korespondence Erasma 

Rotterdamského, jedná se o narychlo zpracovaný dodatek k již hotové knize druhé 

(Ryba, 1950). Tato kniha začíná Morovým popisem jeho setkání s Petrem Aegidiem 

a Rafaelem Hythlodaiem, mužem „věku chýlícího se k stáří, opálené tváře, dlouhých 

vousů, s pláštěm nedbale splývajícím z ramene, kterého jsem podle vzezření i ústroje 

pokládal za lodníka“ (More, 1978, str. 14). Tento zcestovalý portugalský námořník 

(stejného původu jako skuteční historičtí objevitelé Vasco de Gama, Bartolomeu Dias či 

Jindřich Mořeplavec), filosof a učenec se účastnil námořních výprav Ameriga Vespucciho 

a znal „mravy a zřízení každého národa tak, jako by byl v každém z míst, která navštívil, 

prožil celý život“ (More, 1978, str. 14), o čemž pak mužům v Morově domě vypráví. Dle 

T. Engemana představuje úmyslný kontrast k postavě Thomase Mora. Hythlodaios jako 

univerzální, neosobní, inovativní a kladoucí důraz na teorii, More jako praktický, tradiční, 

loajální k rodině, přátelům a Anglii. Na jedné straně teoretické aspirace na lepší zřízení 

a úsilí o nové politické principy  a na druhé oddanost anglickému režimu. Utopie je 

Morovou fikcí ve smyslu konstrukce ideálního státu z Hythlodaiova úhlu pohledu, tedy 

z perspektivy člověka znechuceného a rozezleného nespravedlností současných 

politických zřízení (Engeman, 1982, str. 136). 

Postavy vedou rozhovor, který se stáčí k problému vztahu filosofie a politiky, 

potažmo názoru na vstup filosofa do služeb vladaře. Hythlodaiovi se myšlenka na 

rádcovství králi příčí a nepovažuje takové spojení za prospěšné. V dialogu oponuje 

Morovi a Gillesovi, kteří si myslí, že muž Rafaelových zkušeností a vědomostí by mohl 

vést krále k právu a počestnosti a tím být i ku prospěchu veřejnosti. Zatímco oni spatřují 

v takovém počinu naplnění účelu filosofie, Hythlodaios tvrdí, že  vladaři mají jiné cíle 
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a zájmy než všeobecný prospěch. Na příkladech chování králů 16. století poukazuje, že 

u nich není pro filosofii místo, poněvadž by radám stejně nenaslouchali. More se pokouší 

argumentovat Platónovými názory: „A soudí-li tvůj Platón, že budou státy teprve tehdy 

šťastné, budou-li v nich vládnout filosofové anebo vladaři filosofovat: jak velice vzdálen 

bude onen šťastný stav, jestliže filosofové nebudou ochotni vládcům aspoň přispět svou 

radou?“ (More, 1978, str. 17). Hythlodaios však připomíná Platónovu syrakúskou 

zkušenost s Dionýsem I. a poukazuje, že „nepochybně dobře předvídal, že nebudou-li 

vládci sami filosofovat, nikdy se nezbaví zvrácených předsudků, kterými jsou od mládí 

skrz naskrz prosyceni, a nikdy neschválí rad filosofů“ (More, 1978, str. 17). Stanovisko 

o neprospěšnosti dávání rad podkládá monologem nastolujícím neduhy anglické 

společnosti. Je zde napadán trest smrti za krádeže jako příliš přísné řešení, pokřivený 

přístup ke spravedlnosti, agresivní politika zabírání zemědělské půdy na výhodnější 

pastviny a její dopady, postoj lidí k penězům a majetku i další problémy. Jeho postoj je 

velmi skeptický a s odkazem na Platóna pak uzavírá, že tam, kde se vše poměřuje penězi 

a existuje soukromé vlastnictví, nelze nikdy nastolit blahobyt a spravedlnost (Ouředník, 

2010, str. 52). První kniha tak prezentuje ostrou kritiku Morovy současnosti jako 

chaotického světa bezpráví, jenž poté kontrastuje s ideálním zřízením vykresleným 

v následující knize. 

Kniha druhá je monologem Rafaela Hythlodaia o ostrově Utopie a jeho obyvatelích, 

ideální, vzdělané a tolerantní společnosti vystavěné na společném vlastnictví. Kniha je 

dělena na úvod a osm tematických částí pojednávajících o různých oblastech života 

Utopijských. Po skončení jeho vyprávění následuje odstavec, v němž se postava Mora 

distancuje od Hythlodaiových názorů. V úvodu Hythlodaios udává přesný geografický 

popis umístění a tvaru Utopie a pojednává také o jejím vzniku. Ostrov má podobu srpku, 

je takřka dokonale symetrický a pro své obyvatele poskytuje ideální podmínky, zatímco 

zvenčí je jen velmi těžko přístupný. Jeho zakladatelem byl bájný Utopus, který do dnešní 

podoby zvelebil krajinu zvanou Abraxa i s jejím lidem. Utopie má 54 vesměs podobných 

měst a taktéž venkovské oblasti. Hlavním městem je Amaurotum a to kvůli svému 

výhodnému umístění téměř ve středu ostrova. Je opevněno hradbami a zásobováno 

pitnou vodou. Ulice jsou široké a čisté, domy prostorné s pěstěnými zahradami 

a dvoukřídlými dveřmi, „které se dají otevřít lehkým ručním zátahem, a pak samy sebou 
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se zavírajíce, vpouštějí do domu kohokoli – do té míry není tu nikde nic soukromého“ 

(More, 1978, str. 58-59). Všechno je všech a obyvatelé si každých deset let domy střídají 

na základě losu. I na venkově osazenstvo jednotlivých usedlostí cirkuluje. 

Všichni obyvatelé Utopie, ženy i muži, jsou rolníci: „Jest jedno zaměstnání, bez 

rozdílu společné všem, mužům i ženám: rolnictví, jehož nikdo není zproštěn.“ (More, 

1979, str. 62). Mimo společné zaměstnání má však každý občan ještě svou vlastní 

činnost, kterou je jakákoli dovednost, kterou si dotyčný sám zvolil, povětšinou se ale 

jedná o zednictví, lnářství, vinařství či dřevařství a železářství, poněvadž jiná nejsou 

zapotřebí. Je obvyklé, že jsou lidé vychováváni v otcovském řemesle, nikomu se ale 

nebrání zvolit jiné a být přeřazen do příslušné domácnosti (More, 1979, str. 62). 

Všichni pracují šest hodin denně, tři dopoledne a tři odpoledne. Mezi směnami 

chodí na oběd a po jejich skončení k večeři. Se zbytkem času si každý nakládá dle libosti, 

není však užíván k zahálce či zhýralostem. Je obvyklé, že Utopijští využívají volný čas ke 

vzdělávání a účastní se různých přednášek. Ti, které přirozenost netáhne ke studiu, 

věnují svůj čas práci v oboru a prospívají tak státu. Hodinu po obědě stráví zábavou podle 

ročního období, buď v zahradách či ve společných síních. Občerstvují se hovorem, 

hudbou, či jednou ze dvou druhů her podobných šachům, rozhodně však neprovozují 

hru v kostky a jiné nejapnosti (More, 1979, str. 63-64). 

Šestihodinová pracovní doba stačí, aby bylo zajištěno vše potřebné a i nad rámec 

nutnosti. Na rozdíl od jiných společností, kde skupiny jako ženy, řeholníci, boháči, 

panstvo a jiní tráví čas v nečinnosti, se totiž v Utopii práce týká bez výjimky všech: 

„Poněvadž téměř všechen ostatní lid ani nezahálí, ani není zaměstnán neužitečnými 

řemesly, lze snadno odhadnout, jak malého počtu pracovních hodin je třeba k vykonání 

celého souboru dobrého díla.“ (More, 1979, str. 66). Z práce je vyloučen jen skutečně 

malý počet občanů, kněží, dohlížitelé syfogranti a pak také (na doporučení kněžích) jimi 

volená vrstva vzdělanců. Ta je oproštěna od práce a určena k soustavnému vzdělávání, 

aby z ní pak vzešli úředníci, vyslanci, kněží i samotný vladař. Není však výjimkou, že i lidé 

zproštění práce přikládají ve svém volném čase ruku k dílu (More, 1979, str. 65). 

Průběžnými opravami a péčí o domy se předchází časté potřebě zednické práce. Co 
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se týče oděvnictví, oděvy si každá domácnost vytváří sama a všichni obyvatelé nosí 

s menšími výjimkami totožné oblečení stejné přírodní barvy. Nedochází zde tedy k velké 

spotřebě plátna a jeho výroba je prostá. Tato opatření a všeobecná skromnost přispívají 

k častému zkracování pracovní doby z důvodu nedostatku práce.  

„Vůbec jejich úřady netrápí občany zbytečnou prací proti jejich vůli, protože 
jejich státní zřízení především sleduje ten jediný cíl, aby se stlačením fyzické 
služebnosti, pokud to připouští veřejný zájem, všem občanům dostávalo co 
nejvíce času pro svobodné vzdělávání ducha. Neboť v něm spočívá podle jejich 
přesvědčení životní štěstí.“ (More, 1979, str. 67) 

Základem utopijských obcí je rodina většinou tvořená příbuznými lidmi, pro níž je 

stanoven minimální počet dospělých deset a maximální šestnáct. V případě přílišného 

nárůstu dospělých členů jsou lidé přeřazováni do domácností méně početných. Hlavou 

rodiny je vždy nejstarší mužský člen, dokud mu slouží rozum. Manželky jsou poslušny 

mužům, děti rodičům, mladší starším.  Dívky odchází do rodin svých manželů a chlapci 

a vnuci zůstávají. V případě přesažení povoleného počtu občanů jedné obce jsou její 

obyvatelé vysíláni doplnit počet v jiném z měst. Pokud populace celého ostrova 

přesáhne daný limit, příslušný počet Utopijských je vyslán jako osadníci na blízkou 

pevninu, kde tamnímu obyvatelstvu zbývá dostatek neobdělané půdy.  To se buď podřídí 

a splyne s Utopijskými, či bude vyhnáno (More, 1979, str. 68). 

Ve středu měst jsou umístěna tržiště, kam rodiny dováží plody své práce. Zároveň 

odtud hospodáři jednotlivých domácností získávají bez placení vše potřebné pro své 

rodiny. Nikdo nežádá více, než skutečně potřebuje, a společnost zde funguje bez peněz 

na principu jakéhosi směnného obchodu (More, 1979, str. 69). Právě zde kontrastuje 

zřízení Utopijských s anglickou společností, o které Hythlodaios tvrdí, že:  

„všude tam, kde trvá soukromé vlastnictví a kde všichni všechno měří penězi, 
stěží může kdy nastat, aby byl stát zřízení spravedlivé a prospěšné. Ledaže bys 
myslil, že tam je zřízení spravedlivé, kde se právě nejlepších věcí dostává lidem 
nejhorším, nebo tam že je šťastné, kde se úhrn statků rozděluje mezi nepatrný 
počet občanů a ti jsou vybaveni všestrannými výhodami, zatímco ostatní žijí 
v naprosté bídě“ (More, 1979, str. 47). 

Zde můžeme spatřovat převzetí principu komunismu z Platónovy Kallipolis a jeho 
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uplatnění k řešení většiny nežádoucích společenských jevů.  

Stravování probíhá v komunitních síních společných vždy pro třicet rodin, které se 

zde schází na obědy a večeře. V síních panuje přesný zasedací pořádek a hierarchie – 

děti do pěti let jsou odděleny v jiné místnosti, starší děti, které však ještě nezvládnou 

posluhovat u stolu, stojí v naprostém tichu, mládež mladší věku vhodného pro sňatek 

obsluhuje strávníky. Dospělí lidé jsou rozsazeni okolo stolů, přičemž zvláštní čestné 

místo náleží syfograntovi s manželkou a několika nejstarším. Zbytek osazenstva sedí 

promíšeně, „aby vážnost a ctihodnost starců udržovala na uzdě mladší od nešlechetné 

zvůle slov a posuňků, protože nic se nemůže u stolu dít ani říkat, aby to uniklo starcům, 

kteří z každé strany sousedí“ (More, 1979, str. 72). Ovzduší hostiny je však svobodné, 

provázené hudbou, stručnými mravoučnými čteními a dalšími příjemnými kratochvílemi. 

Právě zde můžeme spatřovat jistou inspiraci klášterním životem, stravování ve 

společných síních doprovázené duchovními čteními je pro tuto instituci typické. 

Co se týče rodinného života, manželský sňatek je zde velmi váženou institucí a jeho 

znectění předmanželskou souloží je trestáno doživotním zákazem sňatku i veřejnou 

hanbou, aby bylo předcházeno promiskuitě. Dále také Utopijští udržují zvláštní tradici, 

při níž se budoucí manželé musí představit jeden druhému nazí, aby bylo předejito 

pozdějšímu zklamání či dokonce znechucení tělesnými dispozicemi partnera 

a doživotnímu soužití v utrpení. Manželství v Utopii zpravidla trvají až do smrti, existují 

však výjimky (jako cizoložství či odpor k chování partnera), které umožňují nový sňatek 

pro postiženou stranu a provinilce zanechávají v doživotním zostuzení mimo manželství. 

Se souhlasem a přezkoumáním senátu také lze po dohodě obou manželů sňatek ukončit 

za účelem svazku s vhodnějšími jedinci. Cizoložství je však až na omilostněné výjimky 

trestáno těžkým otroctvím (More, 1979, str. 98-100). Možnost rozvodu silně kontrastuje 

s Morovým životním přesvědčením. Jeho odmítavý přístup k rozluce sňatku Jindřicha 

VIII. a odmítnutí účasti na korunovaci jeho nové manželky vytváří zajímavý rozpor, který 

komplikuje přijetí názorů prezentovaných v Utopii za jeho autentické postoje. 

Tresty pro většinu zločinů nejsou v Utopii kodifikovány a záleží na rozhodnutí 

senátu, zpravidla však není využíváno přísnějšího trestu než otroctví. „Právě jako 

rozmanitými tresty odstrašují lidi od mrzkostí, tak i nabídkou poct podněcují je ke 
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ctnostem.“ (More, 1979, str. 102) Ctnostným občanům staví sochy, aby tak povzbudili 

další generace k jejich následování. Ani zákonů nemají Utopijští mnoho, protože to jejich 

zřízení nevyžaduje, a  

„jiným národům vytýkají především právě to, že mají nekonečné svazky 
zákonných předpisů a výkladů, a ještě jim nedostačují […], že je vrchol 
nespravedlnosti, aby byli nějací lidé vázáni takovými zákony, kterých je více, než 
se dá přečíst, anebo které jsou temnější, než aby jim kdokoli rozuměl“ (More, 
1979, str. 102). 

Je patrné, že v Utopii existuje instituce otroctví. Otroky zde však nejsou váleční 

zajatci, jejich děti či jedinci koupení na trhu otroků, nýbrž ti, kteří závažností svého 

provinění ztratili svobodu. Jedná se tak buď o provinilce z řad Utopijských či zločince 

cizích národů odsouzené k otroctví, těch je většina. Otroci musí ustavičně pracovat, jsou 

jim určeny obzvláště těžké a špinavé práce, které běžní občané Utopie nezastávají. Musí 

také nosit okovy, přičemž horších okovů je užíváno pro otroky domácího původu, je totiž 

ostudné, že s tak skvělou průpravou, jakou poskytuje jejich společnost, stejně spáchali 

zločin. S druhým typem otroků, jímž jsou chudí cizinci, kteří do otroctví u Utopijských 

nastoupili dobrovolně, se zachází s úctou téměř jako kdyby byli občané. V případě 

rozhodnutí Utopii opustit jim nikdo nebrání a neodchází s prázdnýma rukama (More, 

1979, str. 97).  Ve výjimečných případech je také možné, aby otroci své provinění odčinili. 

V tomto opatření lze možná spatřovat Morovu polemiku s nadužíváním trestu smrti 

a obecně s příliš krutým trestním právem v tehdejší Anglii. Utopie se k hrdelním trestům 

uchyluje jen zřídka a odsouzením provinilců k pracím je činí společnosti více prospěšné, 

přičemž také slouží déle jako odstrašující příklad. Možnost vykoupení se z otroctví 

a odčinění zločinu tvrdou prací a náležitou lítostí nabízí provinilcům druhou šanci opět 

se začlenit do společnosti. 

O nemocné se Utopijští starají pečlivě a láskyplně. Jsou jim určeny nemocnice 

umístěné při krajích města. Usilují o navrácení zdraví a s nevyléčitelnými tráví čas 

a uklidňují je. Ačkoli si Utopijští velmi váží lidského života, schvalují také možnost jeho 

dobrovolného ukončení v obzvláště těžkých případech. Jedná-li se nevyléčitelnou 

nemoc, jež dotyčného sužuje a týrá natolik, že není schopen obstarat základní úkony, 
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živoří a sám sobě se stává břemenem, povzbuzují ho kněží aby  

„neváhal zemřít, poněvadž mu je život jenom mučivou útrapou; naopak, aby se 
tohoto trpkého života, jakožto žaláře a mučidla, s dobrou nadějí buď sám zbavil, 
anebo se ho dal od jiných se svým souhlasem zbavit; protože smrtí vyvázne nikoli 
z výhod, nýbrž z trestu […]. Ti, kteří se dají přesvědčit, buď sami ukončují život 
hladovkou, anebo jsou z něho odesíláni v oblouzení a bez pocitu umírání“ (More, 
1979, str. 98). 

V daném případě je tedy dobrovolný odchod ze světa považován za čestné řešení, 

naopak sebevrazi, kteří svůj život ukončili bez souhlasu kněžích a senátu, se dočkají 

posmrtné hanby a jsou bez nároku na pohřeb vhazováni do močálu (More, 1979, str. 

98). I zde narážíme na zajímavý paradox, poněvadž eutanazie se příčí zásadám Morova 

katolického přesvědčení. 

Protože Utopie oplývá hojností a většinou disponuje nadbytkem produktů, vyváží je 

i za hranice svého státu. Po nastřádání zásob na dvouleté období se pouští do 

obchodování s okolními národy, přičemž sedminu všeho vždy věnují darem pro chudé 

dané krajiny. Jedinou surovinou, jíž je v Utopii nedostatek, je železo. To tedy dováží 

a spolu s ním i velké množství zlata a stříbra. Obchod jim zajišťuje obrovské bohatství, to 

však střádají pouze pro případ války – buď k najmutí žoldnéřů za peníze či koupení nebo 

přeplacení nepřítele – ziskuchtivé národy lze totiž tímto způsobem snadno přimět ke 

zradě či boji mezi sebou. Válka se totiž Utopijským nanejvýš hnusí a krvavým vítězstvím 

se na rozdíl od jiných národů vyhýbají za každou cenu. Pro všechny případy se ale 

dobrovolně podrobují vojenskému výcviku, který je přístupný i ženám. Ty mohou jít do 

války po boku svých mužů (More, 1979, str. 76). Spravedlivých důvodů pro vypovězení 

války uznávají jen málo: 

 „Válečně zasahují jenom, aby buď chránili svého území, nebo aby zahnali 
nepřátele, kteří vpadli do země jejich přátel, nebo aby v slitování nad některým 
národem, který byl utištěn tyranidou – a to činí v zájmu lidskosti – osvobodili jej 
svými silami od tyranského jha a poroby.“ (More, 1979, str. 106). 

 I postoj k drahým kovům je v Utopii jiný než u jiných národů. Vzhledem k tomu, že 

mají všeho dostatek a nepotřebují si nic kupovat, zlatu a stříbru určenému k výrobě 

peněz nepřisuzují žádnou hodnotu. Pro úschovu zlata a zabránění jeho oblibě vytvořili 

Utopijští zajímavý systém – vyrábí z něj nočníky a jiné špinavé nádoby a také okovy pro 
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otroky. Zlatými řetězy a šperky také označují provinilce. Tak docilují toho, že tímto 

u jiných národů vysoce ceněným kovem Utopijští bezmála opovrhují. Perlami 

a diamanty zase zdobí dětské hračky, čímž dosahují toho, že je v určitém věku děti samy 

ze studu odkládají jako bezcenné cetky (More, 1979, str. 79). „Takové i podobné názory 

si osvojili Utopijští dílem z výchovy, protože byli vychováni ve státě, jehož zřízení jsou co 

nejvíce vzdálena pošetilostí toho druhu, dílem z teoretického vzdělání.“ (More, 1979, str. 

81) 

Na vzdělání kladou Utopijští velký důraz a to i přesto, že je jím povinná jen úzká 

skupina vybraných. Dětem se samozřejmě dostává základního vzdělání a i po zbytek 

života se většina obyvatel věnuje dobrovolnému vzdělávání. Jsou zběhlí v logice, 

aritmetice, geometrii i astronomii a panuje u nich technologický pokrok. 

Stejně jako lidé jiných národů se zabývají otázkami etiky. Život je pro ně ctností a za 

ctnost považují žít podle přírody a řídit se rozumem. Rozum přirozeně nabádá k vedení 

života co nejméně strastného a bolestného, naplněného rozkoší, kterou považují za 

nejvyšší cíl lidského počínání: „Rozkoší nazývají každý tělesný nebo duševní pohyb nebo 

stav, ve kterém je radostno setrvávat za vedení přírody.“ (More, 1979, str. 86). Nepatří 

sem proto podle nich hazardní hry jako kostky, které považují za bláznovství, či lov zvěře, 

jenž ubíjí soucit, i mnoho dalších aktivit, které považují za zvrácený návyk. Naopak 

zahrnují sem rozkoše tělesné – jako smyslová potěšení i udržování klidného 

a vyrovnaného tělesného stavu, a předně pak rozkoše duševní – jako vědomí vedení 

dobrého života, vykonávání ctností, duševní rozvoj, ale i cenění si krásy (More, 1979, str. 

90). 

Rozkoše však nesmí být dosahováno na úkor bližních či snad celého lidského 

pokolení. Dodržování státních zákonů vyhlášených spravedlivým vládcem či schválených 

lidem taktéž považují za rozkoš: „Bez úhony těchto zákonů hledět si vlastního prospěchu 

pokládá se za rozvážné, hledět si obecného prospěchu za vlastenecké. Avšak chtít jinému 

urvat rozkoš, jen když dosáhneš své, to je vskutku bezpráví.“ (More, 1979, str. 85).  

Na řízení se zákony a vykonávání práce dohlíží volení úředníci syfogranti (či také 

fylarchové). Každých třicet rodin se ze svého středu vybírá jednoho, dohromady jich je 
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dvě stě. V čele každých deseti syfograncií stojí tranibor (či prótofylarch) volený na jeden 

rok. Sbor syfograntů volí ze čtyř kandidátů navržených lidem vladaře, jehož úřad je 

doživotní, pokud nevzbudí podezření z úsilí o samovládu. Vladař se schází s tranibory a 

jednají o záležitostech státu i práva, pří k rozsouzení však není mnoho.  Funguje zde také 

za jednotlivé městské čtvrti volený senát, který však na své schůze musí ze zákona přizvat 

dva syfogranty a nepřijmout žádná rozhodnutí, o nichž nebylo předtím tři dny jednáno. 

Za zločin hodný trestu smrti se považuje projednávání společných záležitostí mimo 

schůze senátu a syfograntů. Lid je zapojen do důležitých rozhodnutí, která jsou vždy 

postoupena shromáždění syfograntů, kteří záležitost projednají se svými rodinami a až 

poté ji předloží senátu. Ten po zaznění návrhu vyčká do projednávání týden, aby bylo 

zabráněno ukvapeným a nerozvážným rozhodnutím. Toto zřízení se vyznačuje stabilitou 

a znesnadňuje možnost spiknutí vladaře s tranibory za účelem převratu (More, 1979, str. 

60-61). Tento administrativní řád utužuje spravedlnost, rovnost a občanskou 

sounáležitost, je zde předejito zvýhodňování určitých skupin i svévolné suverenitě 

jediného vládce, čímž kontrastuje se skutečnostmi Morovy Anglie. Ačkoli anglická 

monarchie k důležitým rozhodnutím potřebovala souhlas parlamentu, docházelo zde 

k jeho obcházení, donucování i dalším intrikám (Horzum, 2017, str. 30). 

Konečně zbývá zmínit náboženství. O to v Utopii pečují volení kněží, kteří se těší 

nejvyšší vážnosti a úctě. Žijí svatý život, řídí bohoslužby, dohlíží na mravy a výchovu 

občanů a svou speciální roli mají i ve válce. Jejich chrámy jsou prostorné, a co se týče 

pobožností, „všichni lidé nemají stejnou víru, a přece všechny její podoby, jakkoli rozličné 

a mnohotvárné, rozdílnou cestou směřují k jedinému cíli, totiž k uctívání božské podstaty, 

proto se v kostelích nespatřuje ani neslyší nic, co by se obecně nehodilo všem vyznáním.“ 

(More, 1979, str. 125) Bohoslužby i vybavení kostelů se tedy vyznačuje jakousi 

náboženskou neutralitou vyhovující všem. 

V náboženských představách je Utopie velmi rozmanitá a každý jako boha uctívá 

jinou entitu, někteří slunce, měsíc, jiní zase jedince, který vynikl zvláštní ctností či slávou. 

Nejrozšířenější je však víra v jediné, všemohoucí a chápání přesahující božstvo, kterému 

jeho následovníci přisuzují původ, vývoj i zánik veškerých věcí. Tohoto boha nazývají 

Otcem. „Rovněž i všichni ostatní, třebaže je víra jejich rozdílná, přece se shodují s těmito 
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v tom, že věří v jedinou nejvyšší bytost, které přikládají stvoření světa i prozřetelnost a jí 

všichni společně dávají v mateřštině jména Mythra.“  (More, 1979, str. 116) Každý si pod 

touto bytostí sice představuje něco jiného, připisují jí však božskou svrchovanost 

a nejvyšší pocty. Zároveň také všichni věří v nesmrtelnost duše a posmrtný soud 

v podobě odplaty za hřích a odměny za ctnosti. 

 Při Hythlodaiově návštěvě Utopie se také Utopijští doslechli o Kristu, jeho životě, 

zásadách a učení. Mnoho z nich se obrátilo na křesťanské náboženství a to snad proto, 

že jejich původní víra se zdála být podobná, či kvůli tomu, že Kristus sám schvaloval 

pospolitý život svých následovníků. Ačkoli někteří občané nesouhlasí s přesvědčením 

ostatních, nikdy se nepokouší je od něj odvrátit či je přesvědčovat o vírách jiných. 

Utopijští mají totiž hluboce zakořeněnou zásadu – právní předpis, který stanovil sám 

Utopus, a tím je, že nikomu nemůže být učiněna újma na základě jeho náboženského 

přesvědčení (More, 1979, str. 118). Tento prvek můžeme považovat velmi pokrokový, 

vztáhneme-li ho na výše popsaný náboženský kontext Morovy doby. Zároveň ho 

můžeme shledávat paradoxním vzhledem k tomu, že More byl oddaným katolíkem, 

který nesouhlasil s reformací a Lutherovy názory považoval za heretické. 

Hythlodaios tak představuje státní zřízení Utopijských, které považuje za spravedlivé 

a nejlepší možné uspořádání, vystavěné na pospolitém životě a hospodaření bez užití 

peněz. Společným úsilím zde všichni přispívají k veřejnému prospěchu prosti pýchy, 

chtivosti po penězích a zlých projevů chamtivosti. Žijí šťastně a umírněně bez starosti 

o živobytí, všeho mají dostatek a tak mohou rozvíjet své duševní schopnosti vzděláním. 

Vladař i úředníci se těší úctě dobrovolně, o lid se starají a nenárokují si žádné pocty, 

soužití všech je tak svorné, tolerantní a přátelské.  

Hythlodaios uzavírá druhou knihu tezí, že stát, který právě popsal, je státem 

nejlepším. Podařilo se mu totiž odstranit kořen ctižádosti a stranictví, pýchu, která 

působí všude jinde tolik zla a nepravostí. Pokračuje řečí, kde staví zřízení Utopijských do 

kontrastu s ostatními státy, které zná:  

„Všude jinde lidé, mluvíce o veřejném prospěchu, starají se jenom o soukromý, 
v Utopii však, kde není nic soukromého, opravdově se všichni zabývají veřejným 
zájmem. […] a když tak v duchu přehlížím a převracím všechny ty státy, které 
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dnes všude po světě vzkvétají, nepřipadá mi to […] jako nic jiného než jako 
spiknutí boháčů; jednajících o vlastních výhodách pod záminkou a jménem 
státu. […] Jakmile se jednou boháči – jménem státu, to jest jménem chudých – 
rozhodnou, že se takovéto úskoky mají zachovávat, ihned se z toho stávají 
zákony.  A tak nejhorší lidé se svou nenasytnou žádostivostí rozdělili jenom mezi 
sebe vše to, co by bylo dobře postačilo pro všechny.“ (More, 1978, str. 45).  

Postava Thomase Mora se poté pouští do úvahy nad tímto zvláštním zřízením, 

mnoho zákonů a zvyklostí mu totiž přijde zcela nesmyslných – úplná pospolitost 

hospodaření a absence peněz, vedení války i náboženské věci a mnoho dalších. Zároveň 

také přiznává, že „zatím, jako z jedné strany nemohu souhlasit se vším, co tu pověděl 

muž jinak beze sporu velice vzdělaný a zároveň v lidských bězích velice zkušený, tak 

z druhé strany rád přiznávám, že je ve státě Utopijských mnoho věcí, které bych si po 

pravdě pro naše obce spíše přál nežli doufal v jejich uskutečnění“ (More, 1978, str. 45). 

Zde More vyjadřuje, že prozatím nemá víru v uskutečnitelnost institucí a opatření 

zavedených v Utopii v tehdejším světě, ačkoli by některé z nich zajisté přispěly ke 

zlepšení situace. 

 

3.2.3 Interpretační přístupy 

Satirický ráz Morovy Utopie je zřetelný. Nejvíce je patrný na etymologické dvojznačnosti 

utopijského názvosloví. Utopie jako neexistující, ale i dobré místo, Hythlodaios jako 

tlachal, křestním jménem však posel boží, řeka Anydrus v překladu bez vody a další. 

V jednom z dopisů adresovaných Petru Gillesovi doprovázejících druhé vydání díla i sám 

More poukazuje na výpovědní hodnotu  podivného utopijského názvosloví pro 

pozorného čtenáře (Clarke, 2017, str. 181). Avšak co se týče interpretace role a hloubky 

této ironie, na níž záleží celé vyznění druhé knihy, názory se rozcházejí. Můžeme hovořit 

o dvou významných tendencích v přístupu k ní.  

První a starší z nich přikládá satirickému tónu jen velmi malý význam a Utopii 

interpretuje jako seriózní dílo s výskytem občasných ironických poznámek a slovních 

hříček, které jsou však pro význam celku irelevantní. Ačkoli samozřejmě nebere celý text 

doslova, vnímá ho jako jakýsi návod k lepšímu společenskému řádu. Mezi takové výklady 

může být zařazena katolická interpretace následující výklad R. W. Chamberse (Wooden, 
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1977, str. 29), která přistupuje k Utopii vážně a považuje ji za jakousi předlohu ideálního 

soužití křesťanských národů. Významným proudem je i marxistická interpretace, jež 

spatřuje v Utopii obhajobu komunismu. Sem můžeme zařadit K. Marxe, který 

proletarizaci venkova ve svém Kapitálu vysvětloval citátem z Utopie (Ryba, 1950, str. 10), 

či K. Kautského, který Mora považuje za geniálního socialistu. H. Oncken naopak 

v Morovi vidí praktického politika a reformátora, nikoli idealistického humanistu. V jeho 

díle spatřuje machiavelistické principy, sklony k reál-politice a obhajobu imperialismu 

(Surtz, 1952, str. 157). 

Druhou tendencí je přikládat satiře v Utopii klíčový význam a považovat ji za 

samotný účel textu, tedy chápat Morův výtvor jako typický produkt evropské renesance 

– důvtipné, humorizující dílo bez většího smyslu pro realitu. Podle R. Knoxe je 

předpoklad, že by More namísto anglického zřízení skutečně rád viděl zřízení Utopijské, 

přehlížením humanistické nezodpovědnosti a lásky k paradoxům. Utopii považuje za 

duchaplnou, avšak lehkomyslnou kompozici, která má sice upozornit na křivdy autorovy 

doby, nikoli však sloužit jako program pro reformaci (Surtz, 1952, str. 157). Surtz pak 

dochází k vlastnímu stanovisku, jímž je myšlenka, že Utopie je dokumentem, který 

pomocí obrazu ideálního pohanského státu poukazuje na potenciální velkolepost po 

všech stránkách reformovaného křesťanského státu (1952). 

W. Wooden v Utopii nachází jakýsi druhý stupeň satiry a tvrdí, že jejím účelem je 

nejen kritika politických a sociálních poměrů v Anglii, ale také útok na zkostnatělou 

scholastickou teologii a její metody. Alegorii střetu humanismu se scholastikou spatřuje 

právě v Hythlodaiově dialogu s Morem a Gillesem, přičemž Hythlodaiovy řečnické 

postupy, metody a další charakteristiky ztotožňuje se scholastickou školou (1977). 

J. Gueguen přikládá porozumění vztahu mezi Utopií a Ústavou klíčovou roli v její 

interpretaci a dochází k závěru, že Morovo dílo má být čteno jako kritika či reforma 

Platónových názorů ve světle nové reality nastolené impulsem křesťanského 

humanismu. Pod vrstvou satiry nachází mimo reformy základů Platóna i vážně míněné 

názory na to, co je v životě správné a žádoucí (1978).  

Právě k podobně vyvážené interpretaci bych se přiklonila, druhou knihu Utopie bych 
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nevykládala jako seriózní politický program ani pouhou satiru zamýšlenou čistě pro 

pobavení. Odhlédnutím od institucí i některých absurdních opatření Utopijských, 

celkově řečeno od materiálna, můžeme Utopii vnímat jako nositelku principů lepšího 

lidského soužití, které nepodléhají času, a reflexi  nešvarů hluboce zakořeněných v lidské 

přirozenosti, ze kterých pramení většina společenských problémů. 
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4 Komparace politických utopií v Ústavě a Utopii 

Jeden z k Utopii připojených oslavných veršů ji prohlašuje za rivalku Platónovy Ústavy, 

ba dokonce za její překonání, avšak při bližším pohledu je patrné, že zde panuje mnoho 

významných rozdílů. Následující komparace představených politických utopií je 

důležitou částí mé práce. Srovnávány zde budou jednotlivé oblasti života obyvatel 

Kallipolis a Utopie a také prezentované postoje k zapojení filosofie do politiky. 

Vzhledem k tomu, že Ústava byla Morovi při psaní Utopie jednou z hlavních předloh, 

ale také kvůli inspiraci spisovatelským stylem Lukiana, můžeme říci, že obě díla vykazují 

podobné literární prvky. Jedná se o interpretačně náročné dialogy obsahující určitý 

stupeň ironie, patrnější v Morově podání a naopak rafinovanější v Ústavě, které jsou 

provázené spektrem často i protichůdných výkladů. Autorovo stanovisko v nich taktéž 

není zcela zřetelné. V případě Ústavy není jasné, zda Platón mluví ústy Sókrata a jestli 

prezentované názory můžeme ztotožnit s jeho naukou. V případě Utopie je otázkou, je-

li literární postava Mora ztotožnitelná s autorem, či jestli své názory předkládá i ústy 

hlavního mluvčího Hythlodaia. 

Oba autoři čtenáři svými díly předkládají představu ideálního státu, který svým 

spravedlivým zřízením reflektuje s ním kontrastující problémy skutečnosti a zároveň 

touto fikcí načrtává návrh jejich řešení.  

Platónova spravedlivá obec existuje v imaginárním prostoru představ postav, které 

o ní diskutují, a o její fyzické podobě se mnoho nedozvídáme. Podobu Morova ostrova 

Utopie konstruujeme z výpovědi námořníka Hythlodaia obsahující přesné geografické 

detaily, které utváří dojem skutečného cestopisného záznamu.  

Státní zřízení 

Co se týče podoby a státního zřízení, Kallipolis je potřeba chápat v kontextu řeckých 

polis, rozsahem tedy spíše jako obec než stát, jak ho známe dnes. Zřízením je Platónova 

obec aristokracií, avšak protože zde vládne speciálně vzdělaná a pečlivě vybraná skupina 

duševně a morálně nejušlechtilejších občanů, můžeme ji označit spíše za sofokracii. 

O systému vládnutí či přijímání zákonů se však mnoho nedovídáme, důraz je zde 
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skutečně kladen pouze na všestranné kvality vládnoucí vrstvy, na níž záleží blaho celého 

společenství. 

Naopak Hythlodaios popisuje politické zřízení Utopijských velmi detailně. Utopii 

bychom mohli označit za jakousi zastupitelskou demokratickou federaci měst, v jejímž 

čele stojí volený vládce. Jeho úřad je doživotní, pokud nevzbudí podezření z pokusu 

o samovládu. Vládce je moudrý a vzdělaný a těší se úctě, kterou si však nikdy 

nevynucuje. Stejně jako vládcové v Kallipolis usiluje více než o vlastní prospěch o veřejné 

blaho.  Dále zde fungují volení zákonodárci i senát a do legislativy jsou zahrnuty regulace 

činnosti těchto úředníků, aby byl systém stabilní a neumožnil převrat. Stejně jako 

v Kallipolis jsou zde veřejní činitelé vybírání ze speciální vrstvy vzdělanců, intelektuální 

elity, která se po celý život věnuje vzdělávání a není nucena podílet se na práci.   

Hlavním rozdílem je, že oproti Kallipolis, kde se na vládě podílí jen úzká skupina 

vyvolených a třetí stav je z účasti na politické moci zcela vyloučen, vykazuje Utopie 

demokratické prvky, protože se tu důležitá rozhodnutí opírají o vůli lidu. Zatímco v Utopii 

je hrozbě převratu předejito rozdělením moci a dalšími regulacemi, v Kallipolis je 

spoléháno na ctnost a morální nezkorumpovatelnost vládnoucí  třídy. 

Hierarchie společnosti  

Nyní přistoupíme ke komparaci společenské hierarchie v obou státech. Platónova obec 

se vyznačuje třísložkovou hierarchií, která je alegoricky přirovnávána ke třem složkám 

lidské duše. Podle Platóna spravedlnost spočívá v tom, že každý vykonává to, k čemu má 

od přírody vlohy. Jednota státu a blaho celku zde stojí v popředí a zájem jednotlivce je 

mu zcela podřízen. Platón ve své hierarchii vychází z předpokladu přirozené nerovnosti 

lidí. Proto třída těch, kteří nemají ušlechtilého ducha ani nadání pro vzdělání, obstarává 

obec po materiální stránce. Třídou dohlížející na chod a fungování státu a popřípadě 

i bránící stát v případě války jsou profesionální strážci a v čele státu pak stojí vládci. 

Mezitřídní přesun občanů je v Kallipolis možný, ale pouze na základě jejich přirozených 

předpokladů. Můžeme tedy zhodnotit, že vykazuje elitářský charakter. 

Oproti tomu charakter Utopie je rovnostářštější a přísně vymezenou a pevnou třídní 

hierarchii zde nenajdeme. V souvislosti s Ústavou bychom Utopii mohli přirovnat ke zde 
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prezentované obci prasat (Rep. 369a-372d), která je konstruována jako první ideální 

společenství. Veškeré obyvatelstvo se zde povinně věnuje společnému zaměstnání, jímž 

je rolnictví, a dokonce i velmi úzká skupina občanů zákonem oprávněných nepracovat se 

na něm většinou dobrovolně podílí. Zájem celku je zde také ústředním cílem úsilí všech 

občanů a na osobním prospěchu nikdo nelpí. Volení úředníci dohlíží, aby nikdo 

nezahálel, avšak jsou obyvateli nazýváni otci. Dále zde najdeme voleného vládce a kněží. 

Na rozdíl od Ústavy, v níž je otázka existence otroctví nejednoznačná a dle všech indícií 

se jeví jako nepravděpodobná, Utopie nabízí detailní popis této instituce, která je 

nedílnou součástí chodu této  společnosti. 

Majetek 

Ačkoli analyzovaná díla dělí více než 1800 let, obě identifikují soukromý majetek jako 

hlavní zdroj společenských neduhů ohrožujících jednotu státu. Kallipolis i Utopie proto 

praktikují v určitém rozsahu komunismus a právě společný majetek je jedním z hlavních 

společných prvků mezi oběma společnostmi.  

Platónova polis jej vztahuje pouze na třídy podílející se na politické moci a to za 

účelem posílení jejich morálky a zachování jednoty i bezpečnosti obce. Třetího stavu se 

pravděpodobně netýká. Pro třídu strážců, z níž jsou vybíráni vládci, tu mají zavedená 

přísná pravidla. Strážci vedou striktně komunitní život a nedisponují možností 

soukromého vlastnictví, držení majetku či statků je jim zakázáno, protože by mohlo 

morálně ohrozit jejich charakter a tím i ohrozit bezpečí celé komunity. Komunismus ve 

třídě strážců se však netýká pouze majetku, vztahuje se i na ženy a děti, které jsou všem 

společné. Zde tedy Platónova obec nabývá poměrně dystopického charakteru. Tímto 

extrémním opatřením předčí Utopii, kde komunismus do rodinných vztahů nezasahuje. 

V Utopii sice komunismus nezasahuje do tolika oblastí života, jako je tomu u strážců 

v Kallipolis, za to ale dosahuje většího rozsahu – týká se všech a veškerý majetek je tu 

společný. Cílem je zajištění rovnosti občanů, jednoty obce a vymýcení pýchy 

a chamtivosti. Produkty společné práce jsou sváženy na veřejná tržiště, odkud si 

hospodáři jednotlivých domácností berou bez placení vše potřebné pro zajištění svých 

členů. Zde se dostáváme k důležité charakteristice tohoto státu, nejsou zde využívány 
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peníze. Tímto opatřením se v podstatě podařilo vymýtit lidské nešvary, které spatřujeme 

u jiných národů, jenž vycházející z touhy po penězích – krádež, sobectví, chamtivost, 

lakotu i závist. Utopijští žijí v prosperitě bez strachu o zajištění živobytí, všeho mají 

dostatek. Ke drahým kovům také chovají jiný vztah než ostatní – shledávají je zcela 

neužitečné, poněvadž nevyužívají peníze. Dokonce jím opovrhují, protože v Utopii se ze 

zlata vytváří nočníky i okovy a drahé kameny jsou dávány dětem jako hračky. Státní 

poklad shromažďují pouze pro případ války či půjčky spojencům. 

Rodinný život  

Zatímco z Ústavy můžeme vyvodit, že třída materiálně produktivních občanů udržuje 

tradiční rodinné vztahy a žije v domácnostech, pro třídu správců zde platí speciální 

eugenická pravidla. Již bylo zmíněno, že komunistická opatření v této třídě se nevztahují 

pouze na majetek, ale i na ženy a děti. Žádná žena nežije ve svazku s jedním mužem 

a děti jsou společné a neznají totožnost svých biologických rodičů. Jsou zde ustanovena 

opatření, která zcela eliminují rodinné struktury a přirozené vztahy mezi pokrevně 

spřízněnými jedinci. Rozmnožování je zde striktně centrálně řízeno pravidly týkajícími se 

ideálního plodného věku i genetických nejvhodnějších kombinací. Dobré děti jsou 

vychovávány chůvami na speciálním místě a mentálně či fyzicky slabí jedinci jsou 

usmrcováni. Po překročení plodné fáze života se sexuálních aktivit netýkají žádné 

restrikce, snad kromě zákazu incestu a početí potomka. 

Naopak v Utopii jsou patriarchální rodinné struktury  zachovány a lidé žijí převážně 

v pokrevně spřízněných domácnostech, v čemž spočívá jeden z hlavních kontrastů mezi 

zkoumanými díly. Manželský sňatek se tu těší velké vážnosti a úctě a jeho uzavření 

předchází tradice spočívající v prohlédnutí budoucího nahého partnera, aby bylo 

předejito nešťastným a neuspokojivým svazkům. Na rozdíl od třídy strážců v Kallipolis 

tedy ve výběru partnera mají Utopijští slovo. Avšak sexuální svoboda je zde striktně 

omezena manželským svazkem a předmanželská soulož je považována za velmi 

nežádoucí a ostudný jev. Cizoložství je trestáno otroctvím a rozvody jsou povolené 

pouze ve výjimečných případech. Plození potomků zde není nijak regulováno. 

V rámci tohoto úseku také přihlédneme na postoj obou ideálních obcí k ženám. 
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Můžeme říci, že v Platónově Kallipolis dochází k absolutní emancipaci ženského pohlaví, 

ačkoli se s největší pravděpodobností jedná o ironickou nadsázku. Stejně jako muži, mají 

i ženy přístup ke vzdělání a v případě přirozených předpokladů jsou po boku mužů 

trénovány k strážcovské službě, dokonce po jejich boku cvičí nahé a brání vlast ve válce. 

Odepřen jim není ani přístup k vládě, pokud vykazují požadované duševní a morální 

schopnosti a projdou speciálním výcvikem, mohu dosáhnout vladařské pozice stejně 

jako muži. 

V Utopii emancipace žen zdaleka nedosahuje takového stupně, v čemž můžeme 

spatřovat další velký rozdíl. Ženy se sice podílí na společné rolnické práci a mají stejný 

přístup ke vzdělání i vojenskému cvičení jako muži, zároveň je zde však řečeno, že 

v domácnostech jsou podřízeny mužům, kteří je kázní. V případě druhého zaměstnání 

taktéž většinou zastávají fyzické méně náročná řemesla. Je jim také přiznána možnost 

vstupu do kněžského úřadu, není to však příliš častý jev a týká se jen vdov a starých žen. 

Vzdělání 

V obou ideálních státech je kladen velký důraz na vzdělání. Jeho cílem je nejen 

zušlechtění intelektu, ale i vštípení žádoucích návyků a příprava jedinců na život ve 

společnosti. V Ústavě je věnována pozornost přesnému kurilulu a pořadí získávání 

jednotlivých dovedností a dokonce i délce vzdělávacích etap. Utopie není v popisu svých 

edukačních postupů příliš detailní, ke vzdělání jsou zde ale pobízeni bez výjimky všichni 

a ti nejvzdělanější poté mají přístup k politickým úřadům skrze volby. 

Náboženství 

Platón nám poskytuje jen velmi limitované informace týkající se náboženství v Kallipolis. 

Při popisu vzdělávacího systému strážců však říká, že by o bozích nikdy neměly být 

vykládány smyšlené báje připisující jim lidské vlastnosti. O bohu by vždy mělo být 

hovořeno jako o dokonalé bytosti, která je počátkem všeho. Zároveň by také neměly být 

vyprávěny příběhy, jenž vzbuzují v dětech strach ze smrti. 

Utopie naopak podává detailní popis náboženského života svých obyvatel. 

Nejdůležitější zásadou je zde náboženská tolerance, nikdo nesmí být perzekvován na 
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základě svého náboženského přesvědčení. Z toho důvodu zde i bohoslužby mají 

neutrální rámec, vyhovují tak všem. Náboženské představy Utopijských nabývají velmi 

rozmanitých rozměrů, ačkoli všichni věří v jakýsi společný základ, své božstvo vnímají 

jako všemocnou a prozřetelnou bytost a stvořitele světa. Mimo to také všichni věří 

v nesmrtelnost lidské duše a posmrtnou odměnu za ctnosti a trest za hříchy. Stejně jako 

v Kallipolis zde strach ze smrti není považován za normální a žádoucí jev. Očekávají po ní 

totiž blaženost a své mrtvé, kteří se smrti dlouhým trápením nevzpouzeli, neoplakávají, 

naopak, vyprovází je zpěvem. Náboženský život mají v Utopii na starosti kněží, úřad těšící 

se největší vážnosti a úctě. Jejich počet je malý a mají na starost dohled nad morálkou 

obyvatel i vedení bohoslužeb. 

Morálka 

Podle Platóna člověk před vznikem filosofie pravou morálku nezná a bez poznání 

nemůže dosáhnout pravé ctnosti. Morovým Utopijským je však přiznána jakási přirozená 

morálka, v rámci níž by měl o ctnostný život usilovat každý. Tato morálka má 

hedonističtější charakter než ta Platónova, poněvadž za ctnost považují žít podle přírody 

a řídit se rozumem, který přirozeně nabádá k životu naplněnému rozkoší. Důležitost je 

zde tedy přikládána vzájemnosti duše a těla, z čehož také vychází zachování rodinných 

struktur, ale třeba i vyčlenění prostoru pro zábavu v denním režimu občanů. Podle 

Ouředníka Platón vybudoval lidskou  obec po vzoru příbytků řeckých bohů zbavených 

lidských vášní, zatímco Morův Hythlodaios popisuje v kontextu své doby pozemskou 

obec, jejímž základním prvkem je člověk (2010, str. 55). 

Válka 

V Platónově Ústavě je válka vysvětlována jako jev, k němuž přirozeně dochází vlivem 

rozpínání států kvůli nárůstu populace. Při rozšiřování obcí totiž vyvstává nutnost 

zabírání půdy, přičemž logicky musí dojít k ozbrojeným střetům. Obec tak na takovou 

situaci musí být náležitě připravena. V Kallipolis slouží pro tyto účely speciálně vycvičená 

třída strážců, jejichž úkolem je bránit vlast proti nepřátelům a zajišťovat bezpečí všech 

občanů. Do bojů táhnou jak strážci, tak strážkyně, a děti jsou vysílány do bezpečnějších 
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míst bitev jako diváci, aby se přihlížením přiučily vojenským schopnostem.  

Utopie se v přístupu k vojenství liší. Ačkoli jsou Utopijští vzdáleni jakékoli 

válkychtivosti, uznávají, že existují případy, v nichž je nevyhnutelná. Určité dny se proto 

Utopijští podrobují dobrovolnému vojenskému výcviku, který je podobně jako u strážců 

v Kallipolis přístupný jak pro muže, tak ženy. K myšlence vydržování profesionální 

armády jsou totiž velmi skeptičtí, v čemž můžeme spatřovat kontrast s Platónovým 

důrazem na třídu strážců.  Obrovské bohatství Utopijských umožňuje přeplácení 

nepřátel či najmutí žoldnéřů, což je velmi častým jevem, protože je tak předejito 

ohrožení životů samotných občanů Utopie, které jsou považovány za nanejvýš cenné.  

 

Postoj ke vztahu politiky a filosofie 

Otázka vztahu filosofie a politiky, potažmo zapojení filosofa do vlády, je jedním ze 

stěžejních témat nastolených oběma zkoumanými díly.  Podle A. Havlíčka u Platóna ve  

„vztahu politiky a filosofie nejde […] o oddělení nebo ztotožnění těchto disciplín, 
nýbrž o jejich zásadní propojení, o založení politiky na dialektickém umění, 
o filosofii, která se stává dialektickou filosofií. Lze také říci, že filosofie je v tomto 
smyslu předpokladem politiky. Předpokladem je proto,že se bez ní neobejde 
žádné žádné dobré jednání, a cílem je z toho důvodu, že každé jednání chce být 
dobré“ (Havlíček, 2015, str. 175).  

Právě proto jsou podle Platóna filosofové ve své autoritě vycházející z přirozené 

morální a intelektuální nadřazenosti jako jediní určeni k vládnutí, pokud má stát 

prospívat a být spravedlivý. Stejně jako rozum, který je nejušlechtilejší a bohu nejbližší 

složkou lidské duše, by měli vládcové-filosofové jako jediní stát v čele ideálního státu, 

řídit ho a rozhodovat. Vláda filosofů je dle Platóna podmínkou pro dosažení nejlepší a po 

všech stránkách spravedlivé obce. V Ústavě je pak jako obraz dokonalé spravedlnosti 

pomyslně konstruována obec Kallipolis, v níž byla taková vláda moudrých nastolena. 

Avšak podobně jako Platónova životní zkušenost s popravou Sókrata a setkáním 

s Dionýsem poukazuje na to, že králové filosofům nenaslouchají a propojení moudrosti 

a politické moci v jedné osobě není pravděpodobné, tak i celá řada podivných institucí 

a striktních opatření v Kallipolis naznačují, že takové zřízení není uskutečnitelné a možná 

ani v konečných dopadech  žádoucí. V běžném životě filosofům dle Platóna není radno 
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zaplétat se do politiky a je pochopitelné, že se od veřejného života vzdalují. To může být 

ilustrováno i metaforou, v níž filosofové vidí promočené lidi chodící venku v neustálém 

dešti a nemohou je přemluvit, aby se ukryli pod střechu, protože vědí, že by venku 

nepořídili nic jiného, než že by sami zmokli. Zůstávají proto sami ve svých příbytcích 

s vědomím toho, že když venku nezmohou nic, zůstanou alespoň sami v bezpečí (Rep. 

496d-e). 

I v Utopii jsou vládci vybíráni z již zmíněné skupiny intelektuálů a jedná se tedy 

o vzdělané lidi. Co se týče postoje k zapojení filosofie do politiky prezentovaného zde, 

Hythlodaios s odkazem na Platóna tvrdí, že jakkoli může být asistence filosofa vládci 

žádoucí, ve skutečnosti není u králů pro filosofy žádné místo, protože jsou válkychtiví, 

doopravdy neposlouchají a radami řídí jen tehdy, kdy se jim to hodí. Sám jako zcestovalý 

a zkušený myslitel by do služby mocných nikdy nevstoupil a tato myšlenka se mu příčí. 

Zde je nutné podotknout, že Hythlodaiův odmítavý postoj k této otázce kontrastuje 

s postojem postavy Thomase Mora v Utopii. Ten s Hythlodaiem vede při, protože sám 

považuje zapojení filosofů do královských služeb za prospěšné pro veřejný zájem 

i naplnění účelu filosofie (More, 1979).  I v reálném životě More sám do politiky vstoupil 

a dosáhl až na pozici lorda kancléře. Život ho pak stálo trvání na vlastních přesvědčeních 

navzdory vůli Jindřicha VIII., krále vcelku vyhovujícího Hythlodaiovu obrazu 

o panovnících. 
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Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce „Komparace politických utopií Platóna a Thomase 

Mora“ bylo představení a interpretace utopických konceptů vyobrazených v Ústavě 

a Utopii a jejich následná komparace. Vedlejším cílem poté byla analýza role dialogu 

a ironie v těchto dílech, jakož i zhodnocení zde prezentovaných stanovisek k zapojení 

filosofa do politiky. V rámci interpretace Ústavy a Utopie jsem dospěla k závěru, že 

primárním záměrem ani jednoho z autorů nebyl seriózní návrh politického charakteru, 

čímž se původní cíl pouhé komparace institucí obou zřízení rozšířil o pokus o interpretaci 

celkového autorského záměru ve vyznění těchto děl. 

 

V rámci komparace Kallipolis a ostrova Utopijských jsem jako základní společný 

prvek obou společností identifikovala instituci společného vlastnictví a s ní související 

nadřazení veřejného zájmu individuálnímu prospěchu. Tato jasná spojitost mezi 

koncepty, které dělí takřka osmnáct století, vypovídá o nadčasovosti ideje společného 

vlastnictví jako léku proti sociálním problémům vzniknuvším v důsledku přirozeného 

sklonu člověka k chamtivosti a pýše. Thomas More od Platóna tuto myšlenku přebírá 

a posouvá ji dál, na rozdíl od něj ji vztahuje na celou svou utopickou společnost. 

Za další společný prvek bych poté označila důraz na vzdělání v obou společnostech, 

moudrost je zde vysoce ceněnou ctností a do politických úřadů mají přístup pouze 

nejušlechtilejší a nejvzdělanější lidé. Myšlenka o nezbytnosti morálních a intelektuálních 

kvalit u mocných lidí vypovídá o naléhavosti propojení filosofie a politické moci 

akcentované v oběma autory. Jedině moudrý a morálně ušlechtilý vládce může zajistit 

prospěch a blaho obce. Platónův myšlenkový experiment v Ústavě nastoluje vládu 

dokonalých a osvícených panovníků jako pomyslný ideální stav, avšak zároveň poukazuje 

na jeho nedosažitelnost. Nahlédneme-li na realitu Platónova života, jeho zkušenosti 

vypovídají o tom, že pro filosofa v politice není místo a vláda nejmoudřejších je 

neuskutečnitelným snem. Svou filosofickou činnost pak přesunul do Akademie a ve svém 

následujícím velkém díle, Zákonech, již sestavuje spravedlivé zřízení střízlivějšího 

a realističtějšího charakteru.  

Právě Morův Hythlodaios je v mnoha ohledech podobný Platónovi. Zklamaný 
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z všudypřítomné nespravedlnosti a bezpráví skutečného světa upíná pozornost ke 

vzdálené Utopii, která je podle něj nositelkou ideálů lidského soužití. K zapojení filosofů 

do politiky se staví odmítavě, protože na možnost prospěšnosti rádcovství panovníkům 

zcela rezignoval. Morův nesouhlas s jeho stanovisky považuji za jakýsi pokus o napravení 

či překonání Platóna. Zapojení filosofa do politiky shledával More navzdory všem obtížím 

jako žádoucí a prospěšné, o čemž svědčí i jeho životní zkušenost. Morova poprava jako 

důsledek jeho politické angažovanosti dokazuje věrnost těmto principům, zároveň však 

také svědčí ve prospěch Hythlodaiova argumentu proti zapojení filosofů do služeb 

mocných. 

Co se týče kontrastů, za jeden z nejdůležitějších považuji charakter utopických 

společností v Ústavě a Utopii vycházející z jejich hierarchií. Kallipolis je sofokracií, která 

se vyznačuje elitářským charakterem a třísložkovou hierarchií vycházející z předpokladu 

o přirozené lidské nerovnosti, přičemž třetí třída je z politického rozhodování úplně 

vyloučena. Utopie naopak takto striktně hierarchizovaná není, vyznačuje se 

rovnostářským charakterem a proces politického rozhodování zde zahrnuje určité 

demokratické prvky. Druhým významným rozdílem je pojetí rodiny. Utopijští zachovávají 

patriarchální rodinné struktury, zatímco v Kallipolis jsou ponechány pouze v rámci 

třetího stavu a na třídu strážců se vztahuje komunismus žen a dětí a je podrobena 

přísným eugenickým pravidlům. S rodinou souvisí i třetí výrazný kontrast, ženy 

v Kallipolis dosahují absolutní emancipace s muži, zatímco v Utopii zastávají vesměs 

tradiční roli. V Utopii hraje náboženství důležitou roli a je zde uplatňována náboženská 

tolerance, Ústava detailnější popis náboženského života nepodává. 

 

Na uvedených kontrastech je patrné, že Platón se v mnoha oblastech uchýlil 

k extrémnějším řešením než Thomas More. To bych vysvětlila právě částečně rozdílným 

záměrem autorů. Platón spolu s dalšími postavami v Ústavě sestavil Kallipolis jako čistě 

myšlenkovou konstrukci v rámci dialogu o spravedlnosti a demonstruje na ní primárně 

nemožnost dosažení dokonale spravedlivého zřízení. Utopie z Ústavy vychází, avšak řada 

jejích institucí je zde reformována a zdá se tak být bližší realitě a skutečným lidem. Pod 

vlivem palčivých sociálních problémů tehdejší Anglie zkoncipoval humanista Thomas 

More Hythlodaiovu výpověď o ideálním ostrově především jako kontrast a ostrou kritiku 
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identifikující nejzávažnější nedostatky své doby.  

 

Během analýzy a interpretace Ústavy a Utopie jsem dospěla k závěru, že jednotlivé 

instituce těchto zřízení je třeba chápat jako prostředky k dosažení určitého cíle, 

kýženého stavu, nikoli jako politické řešení jako takové. Zdůrazněním některých rysů, 

oproštěním se od jiných a využitím enigmatických prvků, jako je dialog a ironie, vytvořili 

autoři nejednoznačná díla, která při povrchním čtení skrývají kritiku společenských 

poměrů a v závislosti na čtenáři odhalují svůj význam. 
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