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Úvod
V úvodu své práce bych ráda vysvětlila, proč jsem se rozhodla věnovat se
právě Platónovi a jeho myšlenkám, týkajícím se společnosti. Zajímám se
o politologii, zejména o totalitní režimy, a proto, když jsem se poprvé na gymnáziu
dozvěděla o Platónovi a jeho názorech na fungování společnosti, velmi mě to
zaujalo. Chtěla bych je proto ve své bakalářské práci prozkoumat hlouběji. Také se
domnívám, že Platón, jako jeden z nej významnějších myslitelů lidstva, o jehož
poznatky se dodnes mnoho filosofů opírá, si zaslouží, abych jeho dílo jakožto
studentka společenských věd dobře znala.
Ráda bych se tedy pokusila vyložit část z Platónova slavného díla Ústava,
které pak podrobím kritice zejména ze strany Aristotela a Karla Raimunda Poppera,
ale také Jana Patočky, Milana Znoje, Emila Rádla a jiných. Po krátkém exkurzu do
Platónova života se budu věnovat zejména otázce spravedlnosti, výchově strážců,
postavení jednotlivých občanů ve společnosti, vlastnictví majetku a panovníka,
který by měl obci vládnout.
Platón napsal svou práci, aby pomohl Athénám, které podle Platóna
„sužovala" přílišná demokracie 1 , proti které on brojil 2 . Domníval se, že ve svém
díle podává popis ideálního státu, návod, jak ve státě zavést lepší politické zřízení,
které by bylo ku prospěchu všem jeho občanům, ale zejména ku prospěchu
společnosti, státu jako celku. Platónův spis je však utopií3, která nikdy významně

1

Periklův demokratický stát-461-429 př.n.l., Aristoteles, Politika I, 1999, str. 11.

2

Platónovu nedůvěru к athénské demokracii posílila také skutečnost, že к odsouzení jeho učitele

Sokrata došlo jen několik let po obnovení Periklovy ústavy, tedy před demokratickým soudem.
3

Utopie=vysněná země s dokonalým společenským řádem. (Akademický slovník cizích slov, str.

798)
K tomu, jestli je Platónova Ústava utopií se vyjadřuje Jan Patočka ve své knize Péče o duši:
„O Platónových myšlenkách politických tvrdí se stále znovu, že jsou to utopie. T u j e vždy nebezpečí
interpretovat toto slovo moderním způsobem: dílo o společenském zřízení diktované zbožným
morálním přáním. Tak tomu u antické „utopie" není a nemůže být, pokud antické utopie nejsou
pouhými pohádkami, chtí vystihnout ne snad něco, co by mělo a snad mohlo být, nýbrž něco
jsoucího, a tak je tomu především u Platóna. Jeho intence je vybudovat stát na dokonalostech, tj.
principech jsoucích, nejpodstatnějších. Pro Platóna prostě ... cíle nejsou výtvory lidského myšlení

4

neovlivnila život v Athénách, ale na druhou stranu inspirovala mnoho lidí к sepsání
rozličných polemik a kritik. Emanuel Rádi, ve svém spise Dějiny filosofie hodnotí
Ústavu takto: „Ústava, spis, v němž Platón tuto svoji utopii vykládá, je dílo
velkolepé, jeden z nej lepších spisů Platónových, jeden z nej hlubších světových
spisů vůbec. V něm se spojuje metafysický vzlet, touha po mravním uspořádání
světa a smysl pro praktické provedení ideálu. Je to spis právě tak moderní dnes,
jako byl za časů Platónových." (Emanuel Rádi, Dějiny filosofie, 1998, str. 186)
Díky svému charakteru mohla Ústava posloužit jako základ pro pozdější
totalitní ideologie. Proto jsem se během svého zkoumání Ústavy rozhodla
vyhledávat prvky totalitního charakteru v Platónových úvahách. Možná je to
troufalé dávat do souvislosti Platóna a zrůdné totalitní režimy dvacátého století, ale
domnívám se, že Platón, jakožto moudrý a vzdělaný člověk a především velký
dialektik, by se takovému mému počínání nebránil a možná by dokonce o mých
kritických výtkách к jeho vizi státu rád diskutoval.
Nové výsledky platónského bádání přinášejí však stále více dokladů o tom,
že Platónova Ústava není koncipována jako dílo politologické, jehož hlavním cílem
bylo předložení projektu dokonalé obce. Je to především dílo filosofické, zabývající
se životní orientací člověka, zvláště pak filosofa, který je povinen při usilování
o spravedlnost využít svého poznání pravdy к výchově spoluobčanů а к účasti na
správě obce. Právě díky filosofické koncepci Platóna-díky jeho nauce o idejích
a o duši, můžeme pochopit, proč právě takto Platón svůj stát uspořádal, protože on
pouze aplikoval svou nauku o idejích a o duši na společnost.
Platónův nástupce Aristoteles považuje jeho úvahy a myšlenky vesměs za
špatné a ve své knize Politika nám předkládá vlastní návrh, jak by měla obec
vypadat a fungovat.
Karl Raimund Popper se podle mého mínění pustil do kritiky Platóna,
vyzdvihovaného antického filosofa, z toho důvodu, že jeho názory jsou někdy
extrémní a jak už bylo řečeno, velice se podobají etxrémistickým teoriím jako je

kladoucí se proti skutečnosti, nýbrž jsou v celku jedné objektivní zákonnosti, která činí věci tím, čím
jsou. ( Jan Patočka, Péče o duši, 1996, str. 33)
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a komunismus . Karl Raimund Popper, který byl jakožto Zid, kvůli

vzrůstajícímu vlivu nacismu v Německu před druhou světovou válkou donucen
к emigraci, měl jistě к takovýmto ideologiím odpor. Proto je podle mě jeho názor
na Platónovy myšlenky stejně tak extrémní jako jeho kritika Platóna.
Ráda bych se ve své práci pokusila o objektivní pohled na Platónovu vizi
společnosti. Přestože v ní budu vyhledávat totalitní rysy, ráda bych se na druhou
stranu také pokusila o jakousi obhajobu Platóna před přízvisky jako „první
totalitáf'a „propagandista".

4

Nacismus - čistota rasy, Platónův stát, kde je přísně dohlíženo na plození, tedy i na správný původ

strážců-pozn. autorky.
5

Komunismus - společné vlastnictví-pozn. autorky.
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I. Platón
Má práce se zabývá Platónovou Ústavou, a proto jsem se rozhodla uvést
Platónův životopis. Čerpala jsem ze dvou různých zdrojů. Nejprve uvedu pohled na
Platónův život Emila Rádla, významného českého filosofa, a pak o poznání
faktičtější životopis z portálu Wikipedia. Tento portál bývá někdy kritizován, je
však hojně využíván, protože v něm můžeme najít obrovské množství hesel, ke
kterým jsou texty zpracovány stručně a výstižně.
Emil Rádi nahlíží na život Platóna takto: „Platón, nej větší filosof všech dob
(427-347), ze starobylé šlechty athénské, dovedl se zamilovat do každé soustavy
filosofické jako slečinka. Měl ji hluboce rád, oddal se jejím nej lepším myšlenkám
a přijal ji za svou, ale byl to muž krajně kritický a nezávislý. Starověcí světáci se
chlubili heslem: jsem všude pán, ničemu se neodevzdám (echó, uk echomai), Plato
byl neskonale lidštější, pořád se odevzdával, a proto byl pánem. Každá filosofie, se
kterou se na svých velkých cestách světem setkal, přetvořila jeho mysl. Nadchl se
pro Sokrata, megariky, pythagoreismus, eleaty, ale zůstal Platónem, osnovatelem
nej samostatnější filosofie. Dovedl sympatizovat s mystikou, ale vyniká smyslem
pro logiku, žádná pověrčivost se ho nedotkla, žádné visionářství. Bohémství všeho
druhu se mu příčilo. Vyniká vzletem a plastičností líčení. Jeho spisy jsou stejně díly
uměleckými jako filosofickými.
Prožil na sobě politickou krizi své doby. Jako filosof a intelektuál se
o politiku svého okolí nestaral, ale proti vším tradici řecké

filosofie

byl

zachvacován touhou po praktickém životě, touhou, kterou nedovedl realizovat.
Vnitřní boj mezi intelektuálem a organisátorem se táhl celým jeho životem.
Dvakrát odešel na Sicílii s politickými reformními plány pro Syrakúsy (jak
pověst vypravuje). Pokus bídně ztroskotal. Platón se ani nedostal к reformování
a byl prodán do otroctví, prostě proto, že se znechutil vládci města. Ostatně jeho
funkce na dvoře syrakúském byla, zdá se, spíše funkcí vychovatele, jakéhos
zpovědníka, něž funkcí politika. Nicméně založením Akademie a dílem Ústava se
stal jedním z nej vlivnějších organisátorů světa. Ale jest i jedním z největších
intelektuálů. Platón byl prvním ředitelem Akademie. V Akademii žáci žili, v ní byly
7

přednášky pro žáky zasvěcené i populární přednášky pro obecenstvo.Byla to škola
s lavicemi pro žáky, s učiteli a knihovnou, s vlastní dotací a s ředitelem, voleným
všemi členy společenstva, z jejichž příspěvků se škola udržovala. Akademie je
novým kulturním podnikem v dějinách civilizace. Platónova Akademie se udržela
i po jeho smrti a stala se vzorem pro mnohé školy.
Platón byl plodný filosof, jeho díla jsou psaná především formou dialogu.
Napsal 36 knih v 56 svazcích a mezi nej slavnější, kromě zmiňované Ústavy patří:
Obrana Sokratova, Protagoras, Gorgias, Státník, Filosof, Faidron anebo Platónovo
poslední veliké dílo-Zákony.
Platón zemřel v 81. roce života a pohřben byl nedaleko školy, kterou
založil." (Emanuel Rádi, Dějiny filosofie, 1998, str. 157-8, 159, 161)
Nyní předložím

faktičtější verzi Platónova života z portálu Wikipedia.

„Platón, vlastním jménem Aristoklés, se narodil roku 427 př.n.l. do jedné
z význačných a bohatých rodin v Athénách. Jeho otec Aristón odvozoval svůj
původ od krále Kodra a jeho matka Periktioné pocházela z rodu Solóna. Dostalo se
mu nej lepší výchovy od vzdělaných sofistů, kteří Platóna naučili uměním, které
û[
tf
byly považovány ža klíčové pro budoucího politika. V mládí Platón také psal básně
a tragédie.
Ve svých dvaceti letech pak Platón potkal Sokrata a zůstal u něj po
zbývajících osm let jeho života. To ovšem neznamená, že jeho filosofické vzdělání
formovali jen sofisté a Sokrates. Platón se seznámil také se staršími filosofy, hlavně
pak s Hérakleitem z Efesu a jmenovitě s jeho stoupencem Kratylem. Studoval však
také eleaty a pythagorejce.
Po porážce v peloponéské válce a nástupu oligarchické vlády se Platón
patrně zapojil do politiky, ale krvavá restaurace demokracie spolu se Sokratovou
popravou v něm vyvolala děs z demokracie a politiky vůbec. Brzy po Sokratově
popravě Platón spolu s dalšími jeho žáky uprchl do Megary. Odtud začal brzy
podnikat dlouhé cesty. Nejprve navštívil Afriku, kde studoval matematiku pod
vedením Theodora, který vystupuje v několika Platónových dialozích. Odtud pak
cestoval do dnešní Itálie a do Egypta. V Itálii se seznámil s dalším slavným

8

pythagorejským matematikem Archytou z Tarentu a také se syrakuským rodákem
Diónem, který byl zetěm a švagrem tamního tyrana Dionýsia I.
Po návratu do Athén začal působit jako učitel. Převzal od Sokrata metodu
učení v rozhovorech, kterou provozoval v zahradě, nazvané к poctě héróa
Akadéma. Vzniklá Akademie byla školícím centrem, které si na nedostatek žáků
nemohlo stěžovat, a to nejen z toho důvodu, že Platón vyučoval zdarma. Proslulo
svoji kvalitou a pojem akademie se nám zachoval dodnes ve smyslu vysoké školy.
Svoji činnost v Athénách přerušil Platón dvojí cestou na Sicílii k Dionýsiovi
II., vládci Syrakus a synovci Dionýsia I. Do těchto končin ho znovu pozval Dión,
který byl Dionýsiovým blízkým příbuzným. Doufal, že Platón zde uvede do praxe
svoje vize státu řízeného filosofy jako nej schopnějšími občany.
Filosof zřejmě doufal v totéž, a proto se na Sicílii skutečně vydal. Dionýsios
se však ukázal jako nedobrý vládce. Platóna sice měl v úctě, ale jejich přátelství
nebylo z nej pevnějších, protože vládce se odmítal nechat vést. Platón se tedy vrátil.
Dionýsios však nemohl snést ani filosofovu přítomnost, neboť se cítil zahanbován
tím, že by měl být veden někým jiným. Ovšem právě na tomto Platón stavěl. I proto
se rozhodl znovu odcestovat do Řecka. To mu chtěl Dionýsios znemožnit, a tak
bylo třeba několika intervencí z různých stran, aby byl Platón propuštěn. I pod
vlivem této zkušenosti později Platón odmítal četná města, která se na něj obracela
s žádostí o vypracování ústavy. Zůstal ve své milované Akademii a zemřel
pravděpodobně roku 347 před n. 1. ve věku 80 let." ( www.wikipedie.cz)

9

II. Platónova spravedlnost
V následujících řádcích bych ráda nastínila, jaký měl Platón názor na
spravedlnost a co si pod tímto pojmem představoval. V dnešní době rozumíme pod
pojmem spravedlnost něco jako: rovné rozdělení povinnosti občanství, rovné
postavení občanů před zákonem, zákony, které neprotěžují ani nediskriminují
jednotlivé občany, skupiny či třídy, nestrannost soudů, rovný podíl na výhodách
atd.6 Politickou spravedlnost tedy v podstatě chápeme jako rovné postavení všech
občanů ve státě.
Ovšem Platónovo chápání spravedlnosti bylo zcela odlišné od toho našeho
dnešního humanistického pojetí. Platón se domníval, že každý má pracovat pro
obec a to v oboru, ke kterému je jeho přirozené založení nej způsobilejší, není
možné, aby voják-strážce dělal práci řemeslníka a naopak. Občan rovněž nesmí
vykonávat dvě různé společenské role najednou, každý má jen jednu přirozenost
a té se má „držet". „Spravedlnost je, že jeden každý se má zabývati jen jednou prací
pro obec, a to které jest jeho přirozené založení nezpůsobilejší... A že konati
a vyvarovati se mnohodělnosti jest spravedlivé." ( Platón, Ústava, 2005, str. 171)
Pro Platóna to znamená, že nespravedlnost je jakákoli změna či míšení
společenských tříd, ale i společenských pozic a rolí, které

během svého života

přijímáme. Co není pro blaho státu, to je podle Platóna nespravedlivé. Z toho
vyplývá, že spravedlivé je to, co je dobré pro stát, co je v jeho nejlepším zájmu a to
je podle Platóna

třídní uspořádání, jedna třída vládne, druhá brání lid a třetí

v podstatě otročí. V tomto státě není možné, aby se obyčejný dělník svou pílí
a pracovitostí dostal na společensky významnější pozici například ve správě státu,
když v jeho duši převládají vlohy, které ho předurčují к vykonávání řemeslné
profese, pak se musí tento občan stát podle Platóna řemeslníkem. Protože „podle
Platóna je spravedlivá ta obec, kde každý jedinec plní své poslání. Jestliže každý
plní svou úlohu, výsledkem je harmonie v obci." (Anthony O'Hear, Velké postavy
politické filosofie, 1996, str.7) A harmonie je to, o co Platónovi jde především, jen
v harmonické obci, kde nikdo nebude porušovat žádný řád a všichni se budou

6

Podrobněji v: K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1994, str. 86.
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podle

předepsaných
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nejvyššího

dobra

a spravedlnosti.
Na tento problém reaguje Aristoteles 7 ve své knize Politika. Domnívá se, že
se Platón mýlí, když se domnívá, že si lidé nejsou rovni a že strážci jsou
významnější než rolníci a že vládnout by měli jen ti nejlepší ze strážců, kteří se
stanou filosofy. Za nejlepší považuje Aristoteles variantu, aby se občané střídali
a na vládě se tak svým způsobem podíleli všichni. „... není možné, aby všichni
vládli zároveň, nýbrž se musí střídat, buď po roce, nebo podle nějakého časového
rozvrhu. Tímto způsobem vládnou všichni, jako kdyby se ševci a tesaři v práci
7

Životopis Aristotela-Aristotelův otec Nikomachos byl osobním lékařem makedonského krále

Filipa II. V letech 367 až 347 Aristotelés studoval a pak i vyučoval v Platónově Akadémii
v Athénách. Po Platónově smrti odešel vyučovat do Assu v Malé Asii a na Lesbos do Mytilény.
Roku 343 př. n. 1. jej povolal makedonský král Filip jako vychovatele svého syna Alexandra
(budoucí Alexandr Veliký).
Po Filipově smrti se Aristotelés vrátil zpět do Athén, kde se plně věnoval vědě a kde roku 335 př. n.
1. založil vlastní filosofickou školu zvanou Lykeion, nebo také peripatetická škola (z názvu krytého
sloupořadí peripatos (nepûtaioç), kde se žáci učili, nebo od slovesa peripatein (procházet se), neboť
Aristotelés se prý se svými žáky při výuce procházel). Během 13 let, které strávil v Athénách,
vznikla většina jeho spisů, někdy spíše poznámek nebo záznamů z přednášek.
Roku 322 př. n. 1., po smrti Alexandra Velikého, byl Aristotelés v rámci reakce proti Alexandrovi
obviněn z rouhání bohům a odsouzen, takže odešel do vyhnanství do Chalkidy, odkud pocházela
jeho matka a kde v následujícím roce zemřel. Zachovala se jeho závěť s přáním, aby byl pochován
vedle své ženy.
Na rozdíl od svého učitele Platóna, který se věnoval převážně otázkám člověka a společnosti, snažil
se Aristotelés obsáhnout a uspořádat i všechno předmětné vědění své doby a výsledky vlastních
pozorování Země, oblohy, přírody, jazyka, společnosti, politiky a umění. Zpočátku sice psal také
dialogy jako jeho učitel, z těch se však zachovaly jen zlomky, kdežto téměř celé Aristotelovo dílo
má podobu soustavných pojednání, traktátů. Zatímco Platónův Sókratés se svými partnery diskutoval
a hleděl dosáhnout jejich souhlasu, Aristotelovy spisy už obsahují přesnou a závaznou argumentaci,
jak ji má svým žákům přednášet učitel.
Platón v Sedmém listě výslovně říká, že žádnou svoji nauku nikdy nenapsal a nenapíše, protože
vychází z vlastního přemýšlení a vyžaduje vnitřní úsilí a konfrontaci různých názorů, z níž teprve
jako třením dřev o sebe „vyšlehne oheň poznání a rozumu". V Aristotelově myšlení hraje naproti
tomu mnohem větší roli věcná zkušenost, která je všem společná a o níž se tedy lze přesvědčit.
Úkolem filosofa je spíš myšlenky a zkušenosti přesně zachytit, dobře uspořádat a ovšem správně
myslet i argumentovat, (www.wikipedie.cz)
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střídali a tato řemesla nevykonávali stále titíž lidé. Protože v těchto případech je
lepší obvyklé rozdělení prací, bude patrně lepší i pro občanské společenství, aby
vládli stále titíž, pokud je to možné. Tam, kde to však není možné, protože jsou si
všichni svou přirozeností rovni, a kde se přitom usiluje o spravedlnost, je lepší,
když se na vládě podílejí všichni". (Aristoteles, Politika II, 2004, str.29)
Z dnešního pohledu zdá se býti také nespravedlivé, jak nerovně přistupuje
Platón к různým společenským třídám. Platón ve své Ústavě řeší zejména
postavení, povinnosti, práva, výsady a vlastnosti strážců. Ostatním, pro něj
0 poznání méně významným členům společnosti jako jsou rolníci, řemeslníci atd.tedy občanům, kteří z hlediska své přirozenosti náleží do nejnižší třídy, se již tolik
nevěnuje, protože pro život v jeho ideální obci jsou důležití pouze pro výživu
strážců a pro jejich hmotné zabezpečení. 8 Vede to к nerovnému postavení občanů
ve státě s principem nadvlády privilegované skupiny společnosti. „Platón tvrdil, že
tyto třídní výsady jsou nezbytné pro udržení stability státu. Tvoří tedy podstatu
spravedlnosti. Vposled je toto tvrzení založeno na argumentu, že spravedlnost je
užitečná pro sílu, zdraví a stabilitu státu. Tento argument je až příliš podobný
moderní totalitární definici: správné je cokoliv, co je užitečné pro sílu mého národa,
mé třídy, mé strany." (K. R. Popper, c.d., 1994, str.112) V tomto ohledu sdílím
názor Karla Raimunda Poppera 9 , který se domnívá, že Platónův pohled na
8

„Nejméně Platón mluví o třídě třetí, o rolnících, jí Platón ponechává soukromý majetek, ani

komunismus žen a dětí zde není zaveden. Proč máme věřiti, že tito výrobci budou vždy spokojeni se
svým osudem, když se jim nedostalo filosofického vzdělání, jež by je naučilo nutné sebevládě,
a když pak přece se po nich žádá, aby jejich výrobky byly krásné, tedy, jak se zdá, se předpokládá
1 u nich jakési tušení idey krásna. (Emanuel Peroutka, O Platónově státě, 2001, str. 38).
9

Karl Raimund Popper se narodil ve Vídni jako syn židovského právníka a advokáta. Jeho otec

Simon Siegmund Carl Popper pocházel z Prahy, předkové jeho matky Jenny, rozené Schiff,
pocházeli ze Slezska a Maďarska. Vystudoval universitu ve Vídni, kde roku 1928 získal doktorát
z filosofie. Poté vyučoval na střední škole. V roce 1937 vzrůstající vliv nacismu donutil Poppera
к emigraci na Nový Zéland, kde začal přednášet filosofii na Canterbury

University College New

Zealand. V roce 1946 se přestěhoval do Velké Británie, kde působil jako docent logiky a vědeckých
metod na London School of Economics.

O tři roky později byl na téže universitě jmenován

profesorem. Královna Alžběta II. jej roku 1965 pasovala na rytíře. Roku 1969 opustil akademickou
půdu, zůstal však aktivní až do své smrti v roce 1994. 25. května 1994 na návrh Vědecké rady 3. LF
UK převzal v aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa lékařských věd na
Univerzitě Karlově, (www.wikipedie.cz)

12

spravedlnost má totalitní charakter. Jeho pohled na spravedlnost označuji jak první
totalitní rys Platónova státu.
Na druhou stranu se ale objevuje názor, který není tak extrémně kritický
jako ten Popperův, Milan Znoj ve své článku brání Platónovo pojetí státu a vyvrací
. У
Popperovo obvinění z totalitní ^praktik. „Platónovi nejde o nějaké prosté podřízení
jednotlivce státu nebo zákonu, který by bylo lze vyčíst z řádu kosmu. Zavádějící
jsou Popperpovy úvahy, který v těchto Platónových myšlenkách spatřuje zdroj
moderního totalitarismu. Toto moderní hledisko přehlíží, že v Platónově podání je
to přirozenost individuální duše, jež je člověku jeho osudem. Sjednocení obce není
výslednicí síly a moci státu, ale je ho především dosaženo individuální výchovou,
jejímž prostřednictvím se jedinec dostává na to místo v obci, kam přirozeností své
duše patří. V Platónově státě nemají místo takové rysy totalitarismu, jako policejní
zvůle, zastrašování, nivelizace společnosti apod." (Milan Znoj, К Aristotelovu
pojetí občanské společnosti, 1999, str.63)
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III. Platónovo uspořádání společnosti
Přes Platónovu teorii spravedlnosti se dostáváme к uspořádání společnosti
v jeho vysněném státě. Platón si myslel, že je špatné nechat jedince rozhodovat
0 svém životě samostatně, že by každý člověk, který nemá vlohy být filosofem 10 ,
měl být za všech okolností věrný svému poslání-měl by se věnovat tomu, к čemu je
díky svým vlohám předurčen. 11 Důležité otázky by za tohoto člověka měl řešit stát,
v čele s moudrým filosofem, který ví nejlépe, co je nejlepší pro chod státu, tedy
1 pro občana, jelikož pro občana je podle Platóna nejlepší to, co je nejlepší pro
fungování státu. Platón netoleroval samostatné uvažování a rozhodování a to ani
o otázkách natolik intimních jako je výběr partnera, manželství rodičovství atd...
Neměl rád individualismus, Platón „bažil" po jednotě a řádu.
Platón věřil, že každá duše má tři složky, přičemž jedna z těchto složek vždy
převládá. Podle toho, která složka duše převládá, dělí občany do tří stavů. Když
v člověku ovládne rozumová stránka, má se stát filosofem, tedy panovníkem.
„Správa státu bude úkolem nej vyššího stavu, filosofů, kteří jsou schopni se plně
řídit rozumem a osvojit si „královskou nauku" o vládnutí a u nichž je zaručeno, že
se při svém rozhodování budou řídit potřebami obce jako celku." (Aristoteles,
Politika I, 1999, str. 22)
Druhý stav budou tvořit „strážci", resp. „bojovníci", u kterých převládá
vznětlivá stránka duše a kteří jsou určení к ochraně obce. Třetí skupina občanů, ve
které bude převládat žádostivá stránka duše, ti ostatní občané budou patřit mezi
řemeslníky, („výrobce"). 12
Platón se také domnívá, že by občané měli pochopit, jaká je jejich
přirozenost a podle toho plnit svou úlohu ve státě. Každý má vykonávat jen onu
• 13

jednu společenskou roli , která mu je „dána do vínku", každý se má ve státě stát
tím, co je v souladu s jeho převládající stránkou duše, žádné jiné činnosti se věnovat
10

Tedy být natolik moudrý, aby byla jeho rozhodnutí smysluplná.

11

Důležité je zachování řádu, jednání přesně podle vymezených pravidel, ne podle libovůle občanů.

12

Podrobněji v: Aristoteles, Politika I, 1999, str. 22.

13

Myšleno: stát se řemeslníkem,'strážcem nebo filosofem.
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nemá. „... kdykoli je někdo, kdo jest svou přirozeností určen к řemeslu nebo
к nějaké jiné výdělečné činnosti, později spoléhaje buď na bohatství nebo na
množství nebo na sílu nebo na něco jiného takového, pokouší se dostati na místo
bojovníka nebo některý z bojovníků na místo rádce a strážce, aniž jest toho hoden,
a když tito si navzájem vyměňují své nástroje a svá práva nebo když jeden a týž
pokouší dělati toto všechno najednou, tehdy, myslím, i tobě se zdá, že takováto
záměna oborů a mnohodělnost jest záhubou obce." (Platón, Ústava, 2005, str. 173)
Toužil po tom, aby strážci dělali vše společně, kolektivně, aby nikdo neměl
nic vlastního, ani majetek ani děti 14 „Platón zavádí komunismus žen a dětí
a zapovídá soukromý majetek proto, aby mu ubral půdy-patrně nedůvěřuje, že by
vzdělání a výchova o sobě postačily k tomu, aby ochránily strážce navždy proti
všem svodům, aby tím více v nich zmohutnělo cítění kolektivní. Má-li kdo vlastní
rodinu, tedy zájem o ni ohrožuje zájem celku, který je vyšší." 15
Významnou úlohu ve společnosti hraje podle Platóna výchova strážců: „...
neboť jestliže dobrou výchovou budou se stávati řádnými muži, snadno si ujasní
všechny tyto otázky i jiné, které nyní pomíjíme, braní žen, i otázku plození dětí, že
všechno musí býti zařízeno co nejvíce podle přísloví-přátelům vše společno...neboť
je-li udržovaná řádná výchova a vzdělávání, působí, že v obci vznikají zdatní
jedinci, a dobří jedinci zase nabývajíce takového vychování, stávají se ještě lepšími
než dřívější jak v ostatních věcech, tak i co do plozením právě tak, jako tomu jest
i u ostatních živočichů." (Platón, c.d., 2005, str. 159)

14

Tento princip uplatňuje pouze na vyšší třídy, nikoli na celou společnost.

15

Citace: Emanuel Peroutka, O Platónové státě, 2001, str. 36 (v Platónově Ústavě).
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III.I. Výchova ve třídě strážců
Platón se domnívá, že právě výchova hraje významnou roli v zachování
chodu státu. Díky ní, budou strážci16 znalí, všech pravidel, která Platón považuje za
důležitá pro fungování státu. Občané budou vyrůstat v prostředí, jemuž budou tato
pravidla vlastní, naučí se je respektovat a přijmou za vlastní. Na strážce tak ve
výchově klade vysoké nároky a hodlá je vzdělávat v mnoha směrech lidských
činností. Ve svém spise se věnuje hlouběji výchově músické a gymnastické
a výchově к statečnosti, к pravdomluvnosti а к uměřenosti.
Podle Platónova názoru je správné začít s výchovou músickou, kde se
prostřednictvím bájí budou strážci vychovávat v tom, co jest dobré a co mají činit a
co nikoliv. Platón chce dohlížet na to, jaké báje skladatelé občanům předkládati-ty,
co uzná za vhodné pro další šíření a vzdělávání budou pak chůvy číst dětem strážců
již od útlého dětství a tím bude utvářet duše strážců к jeho obrazu ideálního občana.
V Ústavě se věnuje zejména otázce pohledu na bohy. 17 Kritizuje například Homéra
za to, jak Zeus posílá dopis Agamemnonovi v Iliadě. Bůh má mít podle Platóna
jediný obraz a to obraz bytosti jednotné a pravdivé v činu i slově, který ani sám
sebe neproměňuje ani jiné neklame a to ani přízraky, ani řečmi ani sesíláním
znamení, a to ani ve bdění, ani ve snu. Každý odklon od tohoto božího obrazu je
nežádoucím, nepřípustný, a tak báji, ve které nebude mít bůh ty vlastnosti je třeba
nešířiti. „Když by kdo takhle mluvil o bozích, pohoršeni jej

odmítneme

a nevyprávíme jeho hry, ani nepřipustíme, aby ho užívali jiní učitelé při
vychovávání mládeže, mají-li se naši strážcové státi bohabojnými a bohu blízkými,
jak nejvíce člověku možno." (Platón, c.d., 2005, str. 112) Podobně se Platón
vyjadřuje o básnících i jiných umělcích: „Zdali jsou to tedy jen básníci, na které
musíme dozírati a které musíme nutiti, aby ve svých básních vytvářeli obraz
dobrých mravů, anebo aby u nás vůbec nebásnili, či jest dozírati i na ostatní
pracovníky a brániti tomu, aby nevyobrazovali této mravní špatnosti, nevázanosti,

16

Strážce je podle Platóna člověk milovný moudrosti, vznětlivý, rychlý a silný.

17

Podrobněji v: Platón, c.d., 2005, str. 112.
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nízkosti a neladnosti ani na obrazech živých bytostí ani při stavbách ani v žádném
jiném výtvarném díle." (Platón, c.d., 2005, str. 133)
Dále považuje Platón za důležité, aby se mluvilo kladně o posmrtném
životě, protože jen tak se strážci nebudou bát smrti a půjdou do každého boje
s nej vyšším nasazením, protože se nebudou bát toho, že v boji padnou, když si
budou myslet, že je po smrti čeká příjemný a poklidný život. „... myslíš, že někdo,
kdo věří, že jest onen život v posvětí a že jest hrozný, bude prost strachu před smrtí
a v bitvách že dá přednost smrti před porážkou a otroctvím? ... Musíme tedy, jak se
podobá, i při těchto bájích dozírati na jejich vypravovatele a prošiti jich, aby jen tak
zhola nehaněli život v Hádu, nýbrž spíše jej chválili, sice, že by jejich řeči nebyly
pravdivé ..." (Platón, c.d., 2005, str. 113)
Platón se vyjadřuje v obdobném duchu rovněž к hudbě. Jelikož se píseň
skládá ze slov, harmonie a rytmu, Platón se postupně věnuje všem těmto třem
částem. O hudebních textech platí ta stejná pravidla jako o slovech v bájích. Když
Platón uvažuje o harmoniích, vylučuje nářky, kvílení a opilské písně a naopak
podporuje válečné písně. Zaujímá svůj postoj také к hudebním nástrojům, tedy
k tomu, které hudební nástroje jsou dobré a které špatné. Toho dělení provádí podle
toho, jestli je používá kladná, nebo záporná osoba. Dává tedy přednost Apollónovi
před Marsyasem a jeho nástroji. Co se týče rytmů, tak i zde Platón preferuje rytmy
života spořádaného a mužného. 18
V tomto bodě se ale podle mého názoru opět dostáváme к velmi sporné
otázce Platónova jednání ve státě. Platón vlastně hovoří o cenzuře, která je sice
podle něj oprávněná, ospravedlňuje se tím, že je to v nejlepším zájmu státu, že se
takovýmto jednáním, tedy využíváním cenzury, budou posilovat pozitivní vlastnosti
strážců. Ovšem v dnešním pojetí demokratického světa se dopouští něčeho
nezákonného a zavrženíhodného. Jsem přesvědčena, že jsme se opět dostali
к totalitnímu rysu Platónových idejí.
Dále se věnuje výchově к statečnosti, к pravdomluvnosti а к uměřenosti.
Ovšem ani pravdomluvnost Platón, nechápe zcela ve stejném smyslu, jako ji dnes
chápeme my. Pod pravdomluvností si člověk představí: mluvit pravdu za všech
18

Podrobněji v: Platón, Ústava, 2005, str.129-131.
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okolností. Ovšem Platón připouští strážcům mluvit nepravdu, samozřejmě pokud to
bude v zájmu obce. „Tedy správcům obce, ač vůbec komu jinému, náleží mluviti
nepravdu buď nepřátelům nebo občanům ve prospěch obce, kdežto z ostatních
nikdo se nesmí chápati takového prostředku ... Jestliže tedy správce přistihne v obci
při lži někoho jiného, potrestá ho, protože zavádí způsoby, které přinášejí obci
právě tak jako lodi rozvrat a záhubu. " (Platón, c.d., 2005 str. 117)
Uměřenosti Platón myslí, aby mladí strážci poslouchali představené a sami
aby se ovládali v požitcích pití, lásky a jídla, aby nebyli úplatní a nestali se
milovníky peněz. Tedy slovy Platóna: „... naši strážcové, zproštěni všech ostatních
děl, mají nám býti dokonale odbornými dělníky svobody naší obce a ničím jiným se
nezabývati než tím, co se к tomuto úkolu odnáší, nesmějí patrně nic jiného ani
dělati ani napodobovati. Když však napodobují, musí hned z mládí napodobovati
vzory příslušné, muže statečné, rozumné, zbožné čestné a všechno takové, kdežto
věcí nečestných a vůbec něco i jinak ohyzdného nesmějí ani dělati ani
napodobovati, aby ze samého napodobování nezískali to, že by takoví vskutku
byli." (Platón, c.d., 2005 str. 125)
Další část výchovy, o které Platón hovoří, je výchova gymnastická. Strážci
mají být cvičeni od samého mládí po celý život. „Vojenským zápasníkům jest tedy
potřebíně jakého vhodnějšího cvičení, neboť musí být bdělí jako psi a musí co
nejbystřeji viděti a slyšeti, a protože jsou na výpravách vydáni mnohým změnám
vody a vůbec potravy i veder a mrazů, nesmějí býti zdraví choulostivého." (Platón,
c.d., 2005, str. 137) Důležité je také správné stravování a vyhýbání se alkoholu. „....
strážcové se musí zdržovati opilství. Neboť snad každému spíše než strážci jest
dovoleno se opiti, že ani neví, kde jest ... Bylo by směšné, aby strážce potřeboval
sám pro sebe strážce." (Platón, c.d., 2005, str. 136)
Platón byl přesvědčen, že není důležité samo o sobě být tělesně zdatný, za
důležitější

považoval

komplexnost

výchovy

strážců,

soulad

músického

a gymnastického umění. „Kdo tedy nejlépe směšuje tělocvik s uměním músickým
a v nejpřesnějších dávkách je podává duši, o tom bychom vším právem řekli, že jest
dokonale músický člověk a má nejlepší smysl pro harmonii, daleko více, než kdo
ladí skutečné struny." (Platón, c.d., 2005, str. 146)
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„Vedle tohoto vzdělávání, jak by řekl každý rozumný člověk, musí jim býti
opatřena taková obydlí a jiné statky, které by jim ani nepřekážely býti co nejlepšími
strážci, ani jich nepobádaly dopouštěti se zlého na ostatních občanech ... Předně ať
žádný nemá žádného jmění soukromého, leda co jest nejnutnější. Potom ať žádný
nemá takového bytu a hospodářských místností, kam by nemohl vejiti každý, kdo
by chtěl. Co se týče životních potřeb, pokud jsou nezbytné střídmým a statečným
bojovníkům, ať je dostávají v určité výměře od ostatních občanů jako mzdu za
strážní službu, a to na rok tolik, aby jim nepřebývalo, sami že by neměli málo. Ať
chodí ke společnému stolu a žijí pospolitě jako v poli." (Platón, c.d., 2005, str. 152153)
„Platón velmi podrobně popisuje výchovu strážců. Způsob jejich výchovy
nám říká velmi mnoho o tom, jací podle Platóna mají být a jak se mají chovat. Na
rozdíl od dělníků, kteří nemají žádné vyšší vzdělání, než jaké potřebují к tomu, aby
žili prostým životem a provozovali svoje řemeslo, dostává se strážcům rozsáhlého
vzdělání v hudbě a matematice a procházejí důkladným tělesným a vojenským
výcvikem. Očekává se, že hudební vzdělání zjemní a zharmonizuje jejich agresivní
instinkty, zatímco tělesná cvičení je zocelí a zabrání tomu, aby byli příliš umělečtí
či laxní. Když je jejich vzdělání dokončeno, musí nastoupit do služeb obce jako
vojáci. Okolo třiceti let se u několika málo z nich projeví zvláštní zdatnost
a specifické známky

moudrosti.

Těmto

lidem

se dostane dalších pěti

let

filosofického vzdělání, pak slouží dalších patnáct let a když všechno dobře
dopadne, stávají se ve věku padesáti let vládci." (Anthony O'Hear, Velké postavy
politické filosofie, 1996, str.8)
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IILII. Postavení žen a dětí ve třídě strážců
Dále Platón míní, že přestože jsou nepatrné rozdíly mezi mužem a ženou 19 ,
tyto rozdíly jsou zanedbatelné. Muži a ženy jsou si rovni co do jejich přirozenosti
a schopnosti vykonávat různé profese. I ženy, které mají ty správné předpoklady
stát se strážci, jimi býti mohou. Tito strážci a strážkyně mají dle Platóna dělat vše
společně: „Aby všechny tyto ženy byly společné všem těmto mužům a soukromě
aby žádná s žádným nežila. Také děti aby byly společné a aby ani rodič neznal
svého rozence, ani dítě rodiče." ( Platón, Ústava, 2005 str. 201)
Platón říká, že pro blaho státu jest nejlepší, aby se u strážců netvořily žádné
rodiny, aby nikdo nic к nikomu necítil к druhému, aby nevznikaly příbuzenské
vazby, nýbrž „všichni mají zároveň říkat „to je mé" a „to není mé". Všechno má být
všech, ať už jde o děti, nebo o majetek. „Platón to radikálně domýšlí do všech
důsledků. V jeho podání potom ti členové obce, jež jsou občany ve vlastním slova
smyslu, tj. starají se o veřejné záležitosti, o vládu, ctnost, spravedlnost, o jejich
uskutečnění a ochranu, ti žijí jen tím obecným, žijí pro obec. Nemají proto mít nic
soukromého, nic, co by je od života pro obec odvádělo." (Milan Znoj,
К Aristotelovu pojetí občanské společnosti, 1999, str. 64)
To znamená, že ženy budou matky, mnoha synů, otcové otci mnoha dcer,
všichni tak vlastně budou, ale také nebudou příbuznými. Budou, protože bude
všechno všech a každý jinoch a každá dívka pak budou syn a dcera všech matek
a otců, ale zároveň nebudou, protože jim nebude dovoleno poznat pravé rodiče
a pocítit tak pravou mateřskou lásku. 20
Strážci se mají stýkat pouze se strážkyněmi, protože budou společně
vychováváni, odděleně od jiných skupin, budou tak přirozeně podle své výchovy
plodit děti mezi sebou. „Ty tedy, jejich zákonodárce, jako jsi vybral muže, vybereš
i ženy a odevzdáš jim je pokud možno podle stejné přirozenosti. Ti pak, protože
budou mít obydlí i stoly společné a soukromě nikomu nic takového nebude náležeti,
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Ženy jsou podle Platóna po fyzické stránce o něco slabší než muži.
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Podrobněji v: Aristoteles, Politika II, 2004, str . 33.
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budou žiti společně, a když se tak budou společně stýkati jak v gymnasiích, tak
v ostatním životě, tu, myslím vrozenou nutností budou vedeni к vzájemnému
pohlavnímu obcování." (Platón, c.d., 2005, str. 202.)
Podle Platóna je tedy nutné: „... aby se nejlepší muži stýkali s nejlepšími
ženami co nejčastěji a naopak aby se ti nej horší stýkali s těmi nej horšími ženami
naopak, a děti oněch mají býti vychovávány, těchto však ne, má-li být chov co
nej dokonalejší a provádění všeho tohoto musí zůstati tajemstvím vyjímaje samy
správce, má-li také stádo strážců býti co nejvíce uchráněno rozbrojů." (Platón, c.d.,
2005, str. 204)
Platón se ve své Ústavě vyjádřil к nutnosti regulace počtu obyvatel:
„Musíme zákonem ustanoviti jakési slavnosti a oběti, při nichž bychom svedli
vespolek nevěsty a ženichy, a naši básníci musí skládat hymny hodící se к sňatkům.
O množství sňatků dáme rozhodovati správcům, aby zachovávali co možná tentýž
počet mužů, přihlížejíce к válkám a nemocem a všemu takovému, a aby se nám
pokud možno obec ani nezvětšovala, ani nezmenšovala." (Platón, c.d., 2005,
str.204)
Platón se rovněž velmi obával degenerace lidí v jeho dokonalém státě,
a proto chtěl potomky těch nejlepších mužů a žen vychovávat jako strážce: „...
mužům zdatným ve válce nebo kdekoliv jinde mají býti dávány výsady a odměny,
zejména hojnější dovolení obcovati se ženami, aby tak zároveň pod správnou
záminkou co nejvíce dětí bylo plozeno ze semene takovýchto mužů". (Platón, c.d.,
1996, str.204)-to vše chtěl podnikat za jediným cílem, aby rasa zůstala čistá. Tady,
podle mého názoru narážíme na další totalitní rys Platónova ideálního státu. Děti
bude po narození žádoucí odebrat matce a zařídit, aby nikdy nepoznala, které dítě
porodila. Do speciálního oddělení pro děti budou přes den přicházet matky a kojit
různé děti a přes noc bude péče o děti svěřena do rukou chův a pěstounek. 21 „Úřady
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Aristoteles ve spise O státních zřízeních kritizuje tuto Platónovu myšlenku odebrat rodičům jejich

děti, aby se mohly věnovat blahu obce a vlastní rodina je nerozptylovala, aby mohly vložit veškerou
svou energii a lásku do společnosti. Aristoteles se domnívá, že není možné přenést lásku, radost, péči
a pozornost, kterou by rodiče věnovali dětem na společnost, myslí, láska mimo rodinu nemůže být
nikdy tak intenzivní a ve všech důsledcích nastane pravý opak toho, co Platón od tohoto kroku
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vezmou děti dobrých rodičů a zanesou je do oddělení pro chov novorozeňat jakýmsi
pěstounkám, ubytovaným zvlášť v některé části města. Ale děti horších rodičů a
narodí-li se co neduživého z oněch prvních, ty odstraní, jak sluší na místě tajném a
nezjevném ... Ovšem tito se budou starati o jejich výživu, a to tak, že jednak budou
přiváděti do toho oddělení matky, kdykoli budou míti hojně mléka, užívající přitom
všech prostředků, aby žádná nepoznala svého dítěte, jednak budou opatřovati i jiné
ženy mající mléko, kdykoli by matky samy nestačily. A při těchto samých budou
dbáti o to, aby kojily v náležitý čas, kdežto opatrování v noci a ostatní práci
odevzdají chůvám a pěstounkám. (Platón, c.d., 2005, str.204-205)
Další podmínkou pro plození dětí bude věk: „... žena, aby rodila obci
počínajíc od svého dvacátého roku až do čtyřicátého, muž pak jakmile by vyšel
znejprudšího trysku svého mládí, od té doby aby plodil obci až do svého
padesátého roku." (Platón, Ústava, 2005, str. 205) Ženám a mužům, kteří poruší
tuto věkovou podmínku, a zplodí dítě, „... bude nařízeno, aby s ním naložili podle
zásady, že pro takového tvora není ponechání naživu." (Platón, c.d., 2005, str. 206)
Aristoteles kritizuje „komunismus" žen a dětí-v případě třídy strážců není
podle jeho názoru ku prospěchu. Říká, že mimo rodinu, když se lidé neznají,
dochází mnohem častěji к různým sporům, agresivnímu chování, vraždám. Myslí si,
že společné ženy a děti by neměli mít strážci, ale spíše rolníci, protože když
budou ženy a děti společné, bude v této třídě i menší přátelství a to je v této třídě
žádoucí, protože tito poddaní pak budou poslušnější a nebudou pomýšlet na novoty.
Strážci by pak měli žiti v rodinách, protože pro tuto třídu, je to nejvhodnější,
posiluje to vzájemné přátelství, a to je pro obce největším dobrem. Starostlivost
a lásku totiž vzbuzují v lidech především dvě věci: vlastnictví a předmět lásky. Ani
jedno z toho není možné v obci takto uspořádané. 22
I v Platónově pohledu na rodinu a výchovu dětí nacházíme totalitní rysy
uzavřené společnosti. Jak kritizuje Popper ve své knize, Platónovým ideálem je
zastavit, veškeré sociální změny. Platón uznává jen jedno konečné měřítko-zájem

(odebírání dětí rodičům, neexistence rodiny) očekával. Společnost nebude šťastnější a lepší...
Podrobněji v:Emanuel Peroutka, O Platónově státě-in: Ústava, 2005, str.36.
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Podrobněji v: Aristoteles, Politika II, 2004, str. 33-35.

státu. Tomu je ochoten podřídit vše, i to nej důležitější, co podle mého názoru
máme-právo na svobodný život. Občané toho státu si nemohou samostatně zvolit
svého životního partnera, se kterým budou pak společně vychovávat své děti, to vše
jim bude upřeno v zájmu udržení čisté rasy strážců-toto jsou další totalitní rysy
Platónova státu.
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III.III. Společný majetek
Jak už bylo zmíněno, Platón rovněž vyslovuje požadavek, aby strážci
nevlastnili žádný majetek: „Předně ať žádný nemá žádného jmění soukromého,
ledaco jest nej nutnější. Potom ať žádný nemá takového bytu a hospodářských
místností, kam by nemohl vejiti každý, kdo by chtěl. Co se týče ostatních životních
potřeb, pokud jsou nezbytné střídmým a statečným bojovníkům, ať je dostávají
v určité výměře od ostatních občanů jako mzdu za strážní službu, a to na rok tolik,
aby jim ani nepřebývalo, ani že by neměli málo. Ať chodí ke společnému stolu a žijí
pospolitě jako v poli." ( Platón, Ústava, 2005, str. 152-153, 416e)
Strážci také nemají vlastnit zlato ani stříbro, má jim stačit pomyšlení, že ho
mají v duši dané od bohů 23 a že nepotřebují žádného lidského. ,jim jediným
z obyvatelstva obce není dovoleno obírati se zlatem a stříbrem, ani se ho dotýkati,
ani býti s ním pod jednou střechou, ani se jím ověšovati, ani piti ze zlata nebo ze
stříbra. A takto by jinak sami sebe uchovávali od zkázy a jednak by uchovávali od
zkázy obec. Jakmile budou míti sami svou vlastní půdu, své domy i peníze, budou
místo strážců hospodáři a rolníky, ostatním občanům se stanou místo spojenců
nepřátelskými pány, po celý život budou jen nenáviděti a nástrahy činiti, zatímco
jiní budou nenáviděti jich a jim nástrahy činiti, a daleko více a silněji budou se báti
nepřátel vnitřních než zevnějších až pak se posléze octnou sami i ostatní občanstvo
na pokraji záhuby. " ( Platón, Ústava, 2005, str. 152-153, 416e, 417a,b)
Aristoteles polemizuje s Platónem ve svém spisu Politika, kde vystupuje
proti Platónovu názoru, že je nutné, aby strážci měli všechen majetek společný.
Aristoteles tvrdí: „bude-li každý pečovat o svůj majetek odděleně, odpadnou
vzájemné žaloby, a více se vykoná, protože každý bude pracovat na vlastním."
(Aristoteles, c.d., 2004, str.39) Navíc podle Aristotela tak odpadnou spory o to, kdo
na společném pozemku toho vykonal více a kdo méně. Každý si bude hledět své
půdy a na ní pracovat mnohem usilovněji, protože co vyprodukuje bude jeho.
Naopak společné vlastnictví nás v práci nepodporuje, naopak nás od ní odvádí
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Strážci mají v duši metaforicky přimíšeno zlato a stříbro, ale řemeslníci a rolní mají v duši jen
v

měď a železo.
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к myšlenkám, jestli ten či onen nepracuje neúměrně málo k tomu, kolik dostává za
vykonanou práci. A tak vlastně při společném vlastnictví majetku vznikají spory
mnohem častěji něž při vlastnictví soukromém. 24
Aristoteles se rovněž domnívá, že občané by měli mít majetek v soukromém
vlastnictví-„nedá se vyjádřit slovy, jaké uspokojení člověku přináší, může-li něco
nazývat

svým."

(Aristoteles,

c.d.,

2004,

str.

39)

a

že

také,

,jednou

z nej neškodnějších radostí života je radost z majetku, což je něco, co bychom
neměli odmítat, dokonce ani z těch nej filosofičtějších důvodů." (Anthony O'Hear,
Velké postavy politické filosofie, 1995, str.14)
Majetek bychom měli užíváním učinit společným a to prostřednictvím
vzájemné pomoci přátel. Říká, že není většího uspokojení, než nazvat něco svým,
ale současně přináší i velké uspokojení, když se můžeme zavděčit přátelům
a pomoci jim, když od nás pomoc potřebují. Aristoteles kritizuje Platónovu
myšlenku, která prosazuje společný majetek pro všechny, když říká, že za těchto
okolností, tedy za společného vlastnictví

majetku nevznikne podivuhodná láska

všech bez závisti a žárlivosti, jak by se na první pohled mohlo zdát, když budou mít
všichni všechno společné. К závisti a žárlivosti totiž nedochází proto, že majetek
není společný, nýbrž, pro špatné mravní cítění a chování občanů. Dále pak
Aristoteles poukazuje na to, že se Platón ve své Ústavě pramálo věnuje postavení
ostatních občanů, tedy těm, kteří nepatří do třídy strážců. 25
Popper rovněž nepodporuje Platóna v jeho teoriích, domnívá se, že
i společné vlastnictví majetku je jedním ze špatných směrů, které vedou к uzavřené
totalitní společnosti, jež je pro stát nežádoucí.
Prozkoumáním Platónovy vize společného majetku, jsem odhalila další
totalitní rys v Platónově politickém programu, společné vlastnictví, které omezuje
občany, nedovoluje části z nich vlastnit majetek, tedy ani půdu, tedy ani vydělávat
peníze pro sebe, tím, že budeme pracovat na svém vlastním poli.
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Podrobněji v : Anthony O'Hear, Velké postavy politické filosofie, 1995, str.14.
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Podrobněji : Aristoteles, Politika II, 2004, str.39.

25

III.IV. Vládce-fllosof
Již bylo zmíněno v kapitole o Platónově uspořádání společnosti, Platón dělí
společnost, stejně tak jako lidskou duši, do tří částí. Na rolníky, kteří jsou žádostiví
a umírnění, na strážce, jež jsou vášniví a stateční a na filosofy, kteří jsou rozumní
a moudří. Každý jednotlivec má určité vlohy, podle kterých by se měl ve svém
životě zařídit-tzn. zařadit se do třídy podle toho, která složka v jeho duši převládá.
Je možné, že se řemeslníkům narodí syn s vlohami pro vládnutí, který by měl své
nadání pěstovat, stejně tak jako se „kvalitním" strážcům může narodit syn neduživý,
kterého je třeba „zlikvidovat". Takovéto jednání je nejlepší pro prospívání státu.
Podle Platóna by obci měla vládnout poslední zmíněná skupina-filosofové.
Právě ona je díky své moudrosti povolána vládnout: „Dokud se nechopí vlády nad
obcí třída filosofů, nenastane ani obci, ani občanům úleva v bídě." (Platón, Ústava,
1993, str. 255)
Platón považuje za filosofa člověka, který miluje pohled na pravdu. Ale
Popper s tímto jeho výrokem nesouhlasí: „Platón však nemluví zcela pravdu, když
to říká. Sám tomu ve skutečnosti nevěří, neboť v jiných místech bez rozpaků
prohlašuje, že jednou z královských výsad vladaře je plné využití lží a klamů.
„Tedy správcům obce, ač jestliže vůbec komu, náleží mluviti nepravdu buď
nepřátelům nebo občanům ve prospěch obce, kdežto z ostatních nikdo se nesmí
chápati takového prostředku." (K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé,
1994, str. 128) Popper to chápe jako odvolání na princip kolektivní užitečnosti,
který opravňuje filosofa, milovníka pravdy, lhát ve prospěch obce. Platón tak
dovoluje filosofům užívat propagandy, což nás rovněž odkazuje na totalitní politiku.
26

Stal se tedy „nevědomky prvním z velké řady propagandistů, kteří často

26

O propagandě a cenzuře hovoří B. Russel v eseji Filosofie a politika, Filosofický časopis, 1990:

„Existuje přísná cenzura pohádek...četba Homéra má být zakázána, protože tento nedůstojný
veršotepec připouští, aby hrdinové naříkali a bohové se smáli, dramata mají být zakázána, protože se
v nich pojednává o zlosynech a ženách, hudba má být omezena jen na určitý druh....Vláda má být
v rukou malé oligarchie, která má klamat a lhát - klamat tím, že manipuluje volby pro eugenické
účely, a lhát, aby přesvědčila lid, že existují biologické rozdíly mezi vyššími a nižšími třídami."

s dobrými úmysly vytvořili techniku zdůrazňující mravní, humanistické cítění,
kterého mělo být využito k antihumanistickým a nemorálním účelům." (K. R.
Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1994, str. 179)
Filosof má být podle Platóna „povahy učenlivé, s dobrou pamětí, vtipné
a bystré a co všechno s tím souvisí." (Platón, c.d., 2005, str.257) Filosof má být
nejen milovníkem pravdy, ale i zakladatelem a zákonodárcem obce. Má-li být stát
stabilní, musí být dokonalou kopií božské formy i ideje státu. Této kopie je schopen
pouze filosof, ten se také rád dívá na pravdu a je skutečným milovníkem, vždycky
s láskou vidí celek, ne jenom jeho části, nemiluje tak jako obyčejní lidé smyslové
věci jako krásné barvy a hlasy, nýbrž chce poznat podstatu krásna. 27 Filosof má mít
rovněž výbornou paměť, musí umět myslet abstraktně, jeho vůle se nese směrem
ideálním, je ve smyslových požitcích nanejvýš mírný, lakota a sobectví je mu cizí,
v nebezpečí je zmužilý, v obcování snášenlivý a spravedlivý. (Emanuel Peroutka,
O Platónově státě, 2001, str. 37-38)
Pro pochopení toho, proč právě filosof se má stát panovníkem, se obrátíme
na sedmou knihu ústavy-na podobenství o jeskyni. „Máme si představit skupinu lidí
sedících v podzemní jeskyni. Tito lidé hledí na zadní stěnu jeskyně a jsou spoutáni
tak, že se nemohou otáčet. Někde za zády těchto vězňů září světlo a mezi ním a
vězni se pohybují různé loutky a sochy. Ty vrhají stíny na stěnu, na kterou se
vězňové dívají. Ti však jsou vzhledem к tomu, že nemají žádnou jinou zkušenost,
přesvědčeni o tom, že stíny na stěně jeskyně před jejich očima jsou skutečností.
Někteří z vězňů jsou však schopni osvobodit se z pout a otočit se. Ti si pak
uvědomí, že to, co dosud považovali za skutečnost, bylo vlastně pouhým stínem,
chabou náhražkou skutečnosti. Některým z těch, kteří pochopili, že se doposud
dívali na pouhé stíny na stěně se podaří dostat ven z jeskyně na denní světlo.
Zpočátku jsou světlem oslněni, ale nakonec si uvědomí, že svět venku je mnohem
skutečnější a mnohem zajímavější než cokoliv, co se odehrává v jeskyni. Začínají si
také uvědomovat, že slunce je to, co je zdrojem veškerého života, veškeré pravdy,
veškerého dobra. Platón je přesvědčen, že většina lidských bytostí je v situaci lidí,
dívajících se na stěnu jeskyně. Pouze filosofové jsou ti, kdo pochopili skutečnost,
kdo viděli slunce." (Anthony O'Hear, Velké postavy politické filosofie, 1996, str.9)
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Podrobněji v: K. R: Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1994, str. 134.
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K obhájení filosofova výsadního postavení ve společnosti, můžeme použít také
Platónovu nauku o duši. Platón se domníval, že duše, dříve než „spadla" do
lidského těla, byla součástí světa idejí, kde právě duše filosofů, byly nejblíže slunci,
ideji dobra, tedy zdroji veškerého dobra a pravdy, jak už bylo řečeno výše. Proto je
právě filosof předurčen vládnout, protože jeho duše byla nejblíže k nejvyššímu
dobru-ke slunci, bohu.
Aristoteles nesouhlasí s Platónovými myšlenkami, které se týkají nároku na
post vládce. Nelíbí se mu, že Platón ponechává vládu stále stejným osobám. Myslí
si, že by se lidé měli na vládě střídat, protože když budeme nechávat vládu v rukou
stále stejným lidem, „... dává to podnět k rozbrojům i lidem, kteří nejsou
sebevědomí, a tím spíše vznětlivým a bojovným mužům. Je zřejmé, že z jeho
hlediska se musí vláda ponechávat týmž osobám. Vždyť „zlato od boha" není
přimíšeno hned těm a hned oněm, nýbrž stále týmž." ( Aristoteles, Politika II, 2004,
str. 45) -stále vládcům. Jak už bylo psáno výše, Aristoteles říká, že pakliže jsou si
v obci všichni rovni, pakliže vládne v obci spravedlnost-což je jeho cílem, měli by
se na vládě podílet všichni. „To napodobuje zřízení, v němž si navzájem rovní
občané střídavě uvolňují místa a uchovávají si stejná práva i mimo úřad. Neboť
jedni vládnou a druzí poslouchají, a v tom se střídají..." (Aristoteles, Politika II,
2004, str. 45) Jen tak nebudou vznikat v obci rozbroje a lidé se nebudou bouřit proti
vládě jednoho muže, který bude rozhodovat o jejich životě, jen tak přestanou toužit
po jeho výměně, když jeho výměna bude možná a bude součástí jejich života a oni
budou mít pocit, že se mohou na vládě podílet, nebo se na ní dokonce podílejí.
Popper se domnívá, že Platón chce nastolit vládu filosofů zejména proto,
aby nemohlo dojít k žádné změně. Aby měl takovýto vladař co nej větší autoritu,
musí se obklopovat věrnými pomocníky a vojáky, tak aby se panská rasa mohla
u vlády udržet co nejdéle. Poppper se domnívá, že jednou znejvětších tužeb
Platónova vládce-filosofa, je držet si svou absolutní moc nad občany, a tak ovládat
celou obec. Další role krále-filosofa je podle Poppera role chovatele, chovatele čisté
rasy, která nebude ohrožena degenerací. Tato rasa má být stálá, pevná, ušlechtilá a
co nejvíce podobná bohům, má jít o jakýsi božský originál člověka. Tento
požadavek šlechtění nám podle Platóna pomůže skoncovat se zly života ve
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společnosti, se zlem zuřícím ve státech-politickou nestabilitou, stejně jako
skrytější příčinnou-rasovou degenerací. 28
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Podrobněji v: K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1994, str. 137-139.

IV. Platónův politický program
Jaký tedy vlastně byl Platónův politický program? Souhrnně lze říci toto:
•

Dělení lidí do tříd podle jejich vloh 29 , jen když budou respektovat
své vlohy, budou jednat v nejlepším zájmu státu.

•

Ztotožnění osudu státu s osudem vládnoucí třídy a výlučný zájem o
tuto třídu. 30 К této jednotě patří přísná pravidla šlechtění a výchovy
této třídy a přísný dohled nad zájmy jejích členů, spojený
s kolektivizací těchto zájmů.

•

Vládnoucí třída má monopol na vojenské zdatnosti a výcvik, je však
vyloučena

z jakékoli

účasti

na

ekonomické

činnosti,

zvláště

vydělávání peněz.
•

Musí existovat cenzura veškeré intelektuální činnosti příslušníků
vládnoucí třídy a neustálá propaganda, jejímž cílem je formovat a
unifikovat jejich mysli. Je třeba zarazit či potlačit jakékoli novinky
ve vzdělání, zákonodárství a náboženství.

•

Stát musí být soběstačný, musí usilovat o hospodářskou autarkii,
neboť jinak by vládci buď záviseli na obchodnících, nebo by se sami
stali obchodníky. 31

Zkoumáním Platónovy Ústavy jsme objevili celou řadu totalitních prvků
uzavřené totalitní společnosti. Seznámili jsme se s teorií spravedlnosti, kdy
spravedlnost není rovnost mezi jednotlivci, ale princip, který je uplatňován pouze
na stát jako celek, takže příliš spravedlivý není. Dále jsme poznali společnost, která
je přísně rozdělena podle přirozenosti, kde není možné přestoupit z jedné třídy do

29

Podle složky, která převládá v jejich duši.

30

Zde je opět patrná snaha o privilegizaci vyšších vrstev před nižšími.

31

Tento program najdeme blíže rozebrán v knize K. R. Poppera, c. d., 1994, str. 84.
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druhé, když to není v souladu s převládající složkou duše občanů. Kde jsou děti
strážců odebírány rodičům, aby byly vychovávány pod státním dohledem, pod
kterým z nich měla vzejít čistá rasa. Dozvěděli jsme se, že děti, které nejsou vhodné
pro šlechtění, byly někam odklízeny, protože nebylo žádoucí, aby žily v tomto
ideálním státě. Lepší muži a ženy byli podporováni к plození dětí (ovšem pouze ve
státem schváleném plodném věku), ale ti, kteří pro tento stát nebyli dost dobří, těm
„náleželo zmizet". Muži i ženy byli nuceni žít společně (nikoli však v rodině), trávit
společně každou volnou chvíli, stravovat se společně, vše museli dělat na pokyn
nějakého nadřízeného, nemohli uvažovat a jednat samostatně. Nad tím vším bděl
vládce-filosof, který měl „patent na pravdu". Protože miloval pravdu a říkal jí, ale
když to bylo pro blaho obce, mohl i lhát a klamat. Byl to také on, kdo dohlížel nad
šlechtěním svých poddaných. Tento vládce-filosof měl jistě mnoho dobrých
vlastností. Byl neobyčejně vzdělaný, bystrý, sečtělý a dělal všechno, co bylo v jeho
silách, aby udržel v obci blaho, blaho společnosti, blaho všech. Platónova teorie
státu je posedlá kontrolou, organizací, kolektivismem, svoboda v našem pojetí zde
nemá místo. Chtěl udělat vše pro vytvoření dokonalého prosperujícího státu, ale
jeho myšlenky se ve svých důsledcích zvrhly do podoby totalitního státu, který
blaho společnosti nepřináší. Jak už bylo řečeno výše, Platón se díky těmto záměrům
stal prvním z řady propadandistů: „Nepochybuji, že se mu podařilo přesvědčit sama
sebe. Přetvořil svou nenávist к iniciativě jednotlivce a své přání zastavit veškeré
změny v lásku к spravedlnosti a uměřenosti, к nebeskému světu, v němž je každý
spokojený a šťastný a v němž je vulgární hrabivost nahrazena zákony velkorysosti
a přátelství." (K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1994, str. 179)
Vývoj lidské společnosti dokazuje, že terapie, kterou Platón doporučoval, je
horší než zlo, se kterým se pokoušel bojovat. Zastavení politické změny není
východiskem, již nikdy se nebudeme moci vrátit к údajné nevinnosti a kráse
uzavřené společnosti. Musíme spoléhat na svůj rozum a užívat svých kritických
schopností a musíme pociťovat osobní odpovědnost. Jen tak můžeme zůstat lidmi. 32
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Podrobněji v: K. R. Popper, c.d., 1994, str. 180-181.
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V. Závěr
V závěru své práce bych ráda zhodnotila Platónovo dílo a to ze dvou
pohledů-z politologického a z filosofického.
Rozhodla jsem se pro rozdělení Ústavy do těchto dvou rovin, protože se
domnívám, že takto bude můj pohled na Platóna a jeho myšlenky objektivnější.
Musím přiznat, že když jsem začala psát tuto práci, byla jsem Platónovými
názory pobouřena, viděla jsem ho ve velmi negativním světle, protože jsem si
všímala pouze politického kontextu jeho myšlenek. Tak nám byl ovšem na
gymnáziu Platón předkládán. Platónovu filosofii jsme samozřejmě brali, ale nikdo
nás neupozornil na to, že jeho extrémní politické názory vycházejí z jeho filosofie, a
tak jsou poměrně ospravedlnitelné. Takže jsem viděla jen nesvobodné strážce,
kterým se sice dostane velmi kvalitního vzdělání, ale toto vzdělání bude
cenzurováno za účelem vytvoření „dokonalých" občanů. Viděla jsem muže a ženy,
jež spolu nebudou moci žít v manželství a nebudou moci společně vychovávat své
potomky. Viděla jsem čerstvě narozené děti které budou likvidovány kvůli tomu, že
se narodily „špatným" rodičům, nebo s nějakým handicapem a nebo prostě jen
proto, že se narodily v nevhodnou dobu. Myslela jsem na lidi, kteří nebudou mít nic
svého-ani protějšky, ani děti, ani majetek... Pod vlivem četby Karla Raimunda
Poppera se mi Platón jevil jako člověk, který předložil návrh programu totalitním
ideologiím, které se mohutně rozvinuly ve dvacátém století a zničily tolik lidských
životů.
Ano, to je právě ta politologická rovina Platónovy Ústavy. Jeho stát má, jak
jsem ve své práci ukázala, mnoho totalitních rysů. Je to stát, kde lidé žijí v uzavřené
společnosti. Pro člověka, který se narodil těsně před pádem komunistického režimu
a který žije ve svobodném demokratickém státě, je jeho vize nepředstavitelná,
nepochopitelná, ale na druhou stranu také jakýmsi způsobem lákavá. Totalitní režim
znám jen z vyprávění svých rodičů a prarodičů, kteří ho zažili na vlastní kůži,
a jejich vyprávění vyznívá pro komunismus natolik negativně, že se pro mě stal, ač
jsem ho nezažila, symbolem nesvobody, lži a útlaku. Nicméně protože nemám
osobní zkušenost, je to pro mě pouze vyprávění z mládí mých rodičů. Až budu mít
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své potomky, budu jim vyprávět o dětství jejich prarodičů, ale do dalších generací
se tento příběh už myslím nedostane... Proto jsou podle mého názoru tak důležité
všechny ty knihy, které o tomto tématu vznikají, ať už totalitní režim propagují,
nebo ho kritizují. Proto, i kdybychom brali Platónovo dílo pouze z politologického
pohledu, ve kterém nám vyznívá spíše negativně, má i pozitivní stránku-a to ty
nesčetné polemiky a zamyšlení se nad tím, co je pro stát a jeho občany správné
a které řešení je opravdu to nej lepší pro fungování státu a zachování občanské
společnosti v něm.
Navíc nemůžeme všechno vidět pouze černobíle... Ano, v černobílém
pohledu se nám jeví Platónova Ústava opravdu černě, pojďme se ovšem zkusit
ponořit do barevného světa historických souvislostí doby a do tajů Platónovy
filosofie.
Platón během svého života 33 poznává porážku Athén v Peloponéských
válkách 34 , oligarchickou vládu a také demokracii, která mu „vzala" učitele a přítele
Sokrata. Ústava je reakcí na situaci v Athénách za Platónova života. Platón je
nespokojený politickou realitou své doby, a proto se snaží vymyslet takovou
koncepci státu, která by byla pro fungování státu lepší než ta stávající. Moderními
čtenáři Ústavy je často staven do role totalitáře, ale Platón píše svou detailně
propracovanou koncepci, protože se na základě své filosofie domnívá, že je nejlepší
pro blaho státu. Nesepisuje své dílo, aby utlačoval a omezoval individuální svobody
občanů a aby do čela státu dosadil filosofa, který bude rozhodovat o osudech
jednotlivých občanů. Myslí si, že jeho teorie je v nej lepším zájmu státu. To, co je
pro Platóna v nejlepším zájmu státu je totiž i v nejlepším zájmu jeho občanů.
Jeho politické názory vycházejí z jeho filosofie, jsou odvozeny především
od učení o idejích a o duši. Platón je přesvědčen, že člověk je spoután svými smysly
a vidí pouze obrazy věcí. Dokonalý svět, kde nejsou obrazy věcí, kde jsou skutečné
věci, ne napodobeniny, je svět pravého jsoucna, idejí. To je svět, ve kterém žijí
duše, než se dostanou do konkrétního člověka. V tomto světě je také slunce,
nej vyšší idea, idea dobra. Duše se po tomto světě pohybují a ty, které se dostanou
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427-347 př. n. 1.
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431-404 př.n. 1.
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nejblíže ke slunci-ideji dobra, tak nahlédly opravdovou realitu, pravé jsoucno.
A když tato duše pak spadne do těla člověka a rozvzpomíná se, co ve světě pravého
jsoucna viděla, tak v člověku převládne rozumová stránka duše, tento člověk je
moudrý a měl by se tudíž stát filosofem. Duše strážců jsou pak ve světě idejí dále
od slunce a nejdále jsou duše řemeslníků. Proto se podle mého názoru nejnižší třídě
své společnosti Platón příliš nevěnuje. Jejich duše byly příliš daleko od ideje dobra,
a tak jsou to pro Platóna nemoudří občané, kteří plní spíše živitelskou funkci ve
státě, mají se starat aby zabezpečili strážce. Takovýmto způsobem tedy Platón
vyvodil ze své filosofie rozdělení společnosti do tří tříd podle přirozenosti.
Důležitý pojem pro Platónovu současnost byl kosmos, řád. Všechno muselo
mít pro Řeky svůj řád, který se nesměl porušit, a proto taky Platón míní, že nejlepší
pro stát je, aby lidé, kteří se podle své přirozenosti, duše zařadí do nějaké třídy,
neměli by z ní vystupovat, měli by dodržet řád a vykonávat ve společnosti takovou
úlohu, na kterou má jejich duše dispozice.
Pojem kosmos má však více významů, je to opak chaosu (neuspořádanost),
takže to znamená řád, něco uspořádaného, jednotného. Proto Platón touží po jednotě
strážců, tedy těch, kteří byli blízko pravého jsoucna, tedy těch moudřejších, a proto
významnějších občanů.
Platón vše uzpůsobuje blahu obce. Výchova, plození dětí, rodinný život
i umění jsou úkoly obce, které musí být plněny uměřeně pro správný chod obce.
Z našeho pohledu tedy Platón sice omezuje jednotlivce, ale omezení pro jednotlivce
platí pro celou obec bez výjimky. Navíc on to nebere jako nucené omezení, díky
výchově, má každý občan pochopit, že takto je to pro obec nejlepší a nebrat to jako
omezení své svobody, ale jako správné občanské jednání.
Cílem Platónovy koncepce státu je tedy blažená a spravedlivá obec, ve které
budou žít občané, kteří budou dělat všechno pro to, aby udrželi stabilitu této obce.
Doufám, že jsem ve své práci ukázala, že Platón není totalitní tyran, který
chtěl nutit občany aby dělali vše jednotně pod taktovkou vládce filosofa, ale že je to
filosof, který byl nespokojený se stavem soudobé společnosti, a tak se rozhodl
zformulovat své ideje tak, jak si myslel, že to bude pro obec a tedy i pro celou
společnost nejlepší. A přestože se nám dnes zdají jeho postupy totalitní a v moderní
34

demokratické společnosti nepřijatelné, doufám, že se mi v mé práci podařilo najít
jakési filosofické ospravedlnění Platónovy teorie státu.
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VII. Anotace v českém a v anglickém jazyce
Ve své bakalářské práci jsem se pokusila přiblížit Platónovu vizi
společnosti, která je popsaná v jeho velmi slavném díle Ústava. Tuto vizi jsem
podrobila kritice za pomoci filosofů jako: Aristoteles, Karl Raimund Popper, Jan
Patočka, Emil Rádi, Anthony O'Hear atd. Cílem mé práce je představit Platónovy
někdy extrémní názory na společnost, představit ale i názory a polemiky jeho
odpůrců a objektivně posoudit význam Platónových teorií a jejich vliv na současnou
společnost. Platónův pohled na společnost jsem rozdělila do dvou rovin-fílosofické
a politologické, protože je nutno vysvětlit také filosofické aspekty Platónových
myšlenek, ne pouze ty politické, na které je často nazíráno jako na totalitní.

In my Bachelor thesis I attempted to approximate Plato's vision of society
which is described in his very famous work The Republic. I scarified the vision
with the help of philosophers such as: Karl Raimund Popper, Jan Patočka, Emil
Rádi, Anthony O'Hear and so on. The aim of my work is to present Plato's ideas
about society which are sometimes extreme, present also ideas and polemics of his
critics and judge objectively the importance of Plato's theories and their influence
on contemporary society. I divided Plato's views of the society in The Republic in
two different levels-philosophical and political level, because it is necessary to
explain also philosophical aspects of Plato's work, not only his political views,
which can be often regarded as totalitarian.
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