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Úvod
Emanuel Rádi nazývá Platóna největším filosofem všech dob (Rádi 1998, str.
157). Jeho tvrzení je možná až příliš odvážné, jisté ale je, že Platón je jednou
z nej větších

postav

dějin

evropské

vzdělanosti,

jejíž

význam

je

zcela

nezpochybnitelný. Jeho jméno v dnešní době zná prakticky každý - děti se s ním
setkávají už na základních nebo středních školách. A to především v souvislosti
s jeho objektivním idealismem a jeho naukou o ideální obci.
Bohužel se často zapomíná, že v rámci svých úvah o ideální obci vytvořil
Platón i poměrně rozsáhlou a propracovanou koncepci rodiny a výchovy, která je
nejen velice zajímavá, ale obsahuje i myšlenky, které jsou dodnes aktuální.
Jako studentku Pedagogické fakulty mě tato koncepce přirozeně zaujala a
rozhodla jsem se s ní blíže seznámit a věnovat se jí ve své bakalářské práci. Mým
cílem je ji přehledně popsat a zohlednit při tom fakt, že tato koncepce není zcela
jednotná - Platón totiž vytvořil dva návrhy ideální obce a tedy i výchovy v ní.
Najdeme je zejména v dialozích Ústava a Zákony, o které se při své práci budu
nejvíce opírat. Pokusím se zdůraznit v čem se oba dialogy liší i momenty, které mají
společné.
Protože jsem si vědoma, že nelze představovat Platónovu teorii rodiny a
výchovy zcela vytrženou z kontextu jeho nauky o ideální obci, rozhodla jsem seji
v prvních dvou kapitolách stručně představit. V dalších kapitolách se budu zabývat
podobou rodiny v obou již zmíněných spisech, neboť se domnívám, že rodina a
výchova jsou neoddělitelně spjaty. V poslední části práce se budu věnovat
Platónově pojetí výchovy a vzdělávání v ideální obci.
Vědomě vynechám rozbor filosofických a etických předpokladů, na kterých
Platón svou teorii ideální obce a rodiny a výchovy v ní staví, neboť jejich řádné
zpracování by vystačilo samo o sobě na velice rozsáhlou práci.
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1 Platon
Platón patří bezesporu k nejvýznamnějším osobnostem evropské kultury. Jeho
filosofie se stala jedním z pomyslných odrazových můstků evropského myšlení.
Ještě dnes je jeho jméno vyslovováno s úctou a jeho myšlenky mají i v moderní
době své zastánce. Proto si myslím, že by bylo vhodné si ho alespoň krátce
představit.
Narodil se roku 427 př.n.l. v Athénách. K jeho narození se váží různé legendy
z nichž jedna vypráví, že Platón přišel na svět ve stejný den jako Apollón a že když
ho jeho rodiče odnesli na Hyméttos, aby zde vzdali dík bohům, slétl se k jeho ústům
roj včel a naplnil je medem (de Crescendo 2004, str. 56).
Tajemstvím je opředeno i jeho jméno. Mnozí historikové se domnívají, že
původním jménem byl Aristokles a že jméno Platón získal až později. Je odvozeno
z řeckého slova platýs neboli široký. Některé zvěsti tvrdí, že si jej vysloužil díky
své oblé postavě, jiné jej spojují s jeho širokým čelem nebo dokonce s obsáhlostí
jeho tvorby. František Novotný, nej významnější překladatel Platónových děl u nás,
se naopak domnívá, že jméno Platón bylo filosofovým vlastním jménem a nikoli
přezdívkou (Novotný 1948, str. 16).
Ať už bylo jeho pravé jméno jakékoli, jisté je, že patřil k athénské aristokracii
- j e h o matka spojovala svůj rod se Solónem, jedním ze sedmi mudrců, a jeho otec
byl spřízněn s Kodrem, posledním athénským králem (de Crescendo 2004, str. 56).
Jako takovému se mu dostalo klasického gymnastického a múzického vzdělání.
Zajímavé je, že ačkoli Platón ve svých dílech kritizuje básnické umění, sám se mu
ve svém mládí intenzivně věnoval a dokonce napsal i několik tragédií. Konec jeho
básnické tvorbě nastolilo setkání se Sokratem. Platónovi tehdy bylo asi dvacet let a
říká se, že na něj Sokrates udělal

takový dojem, že hned druhého dne spálil

všechny své básně (Machovec 1993, str. 101).
Sokratův vliv na Platóna byl obrovský. Právě jeho smrt je považována za
jednu z příčin Platónova negativního postoje k demokracii a je pravděpodobné, že
iniciovala i jeho odchod z Athén do Megary a do Kyrén. Během této cesty se
seznámil s hlavními filosofickými školami své doby. I po návratu do Athén se dále
věnoval studiu věd a řemesel, ale vždy zůstal jen teoretikem. Ani v politickém
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životě Athén se neangažoval, přestože se to od muže jeho původu a postavení
očekávalo. Byl totiž přesvědčen, že Athénám už není pomoci, že spějí k
nevyhnutelnému zániku. Tento názor není nijak zarážející, vždyť během Platónova
mládí procházely Athény vnitřní i vnější krizí. Neúspěch v Peloponéských válkách a
četné změny athénské ústavy jeho pesimismus jen podporují.
Přesto se má za to, že Platón byl politicky aktivní, nikoli však v Řecku ale v
Syrakúzách. Jeho první cesta na Sicílii však neměla politický podtext. Jejím
důvodem pravděpodobně byla nedávno činná sopka Etna. Během zdejšího pobytu
se Platón setkal se syrakúzským vládcem Dionýsiem I. Dostal se s ním do sporu a
byl nucen Sicílii opustit. Některá vyprávění dokonce tvrdí, že jej Dionýsios prodal
do otroctví, z kterého ho vykoupil jeden z jeho obdivovatelů (Novotný 1948, str. 84
-93).
Po návratu do Athén založil svou slavnou Akademii. Nejednalo se o klasickou
školu, ale spíše o spolek filosofů, kteří společně bádali nad nejrůznějšími otázkami.
Členové se vzájemně nazývali přáteli a patřily mezi ně dokonce i dvě ženy
(Novotný 1948, str. 101). Jedním z jejích členů byl i Aristoteles, a to po celých
dvacet let.
Léta strávená v Akademii představují nejplodnější a nej významnější období
Platónovy tvorby. Právě v této době se formuje jeho nauka o idejích, o duši a o
ideální obci.
Po smrti Dionýsia I. se Platón opět vydává do Syrakúz, aby se stal
vychovatelem mladého Dionýsia II. a pokusil se ho ovlivnit v duchu svých
představ o ideální obci. Nesetkal se však s pochopením a musel ze Sicílie
uprchnout. Později tam podnikl ještě jednu výpravu, ale ani ta neskončila úspěchem
(Machovec 1993, str. 102-103). Roku 347 př.n.l. v Athénách umírá ve věku
osmdesáti let aniž by se dožil realizace svých politických představ, o kterou se
několik let po jeho smrti v Syrakúzách pokusil Timelon. Byl však zavražděn a
změny, které zavedl, byly zrušeny (Novotný 1948, str. 142).
Dochovalo se nám celkem 36 Platónových dialogů a 8 dialogů napsaných
jeho jménem avšak jinými autory, několik jeho dopisů a epigramů. Jeho dílo se dělí
do několika období, většinou dvou nebo tří. Dušan Machovec jej ve své knize
Dějiny antické filosofie rozděluje takto:
1. Období před první cestou na Sicílii. Je silně ovlivněno Sokratem, zaměřuje
se hlavně na etické otázky a kritiku sofistů. Patří sem například dialogy
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Prótagorás, Gorgias, Obrana Sokratova nebo první kniha Ústavy, někdy
nazývaná Trasymarchos.
2. Období mezi první a druhou cestou na Sicílii, kdy vzniká nauka o idejích a
ideální obci. Mezi díla tohoto období patří Ústava, Symposion, Faidros nebo
Faidon.
3. Pozdní Platónova tvorba. Převážně jen modifikuje a zpřesňuje myšlenky
období druhého. Řadí se sem například dialogy Zákony nebo Politikos
(Machovec 1993, str. 103 - 105).
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2 Platónova obec
Platón ve svých dílech představuje dva ucelené návrhy ideální obce. Jejich
popis najdeme především v dialozích Ústava a Zákony. Ty vznikly v odstupu téměř
třiceti let, není tedy divu, že některé myšlenky v nich obsažené se do značné míry
liší. Přesto jsou hlavní principy státního uspořádání zmíněné v Ústavě zachovány i v
Zákonech, jen dostávají praktičtější a realističtější ráz.
Celá Platónova teorie státu se opírá o jeho objektivní idealismus, jehož
základem je tvrzení, že smysly vnímatelný svět je tvořen jen obrazy skutečných
věcí o sobě a vše, co v něm můžeme najít, je už předem určeno k degeneraci a
zániku, „protože vše co vzniklo, má svůj zánik" (Platón 1993, str. 361). Nad tímto
fyzickým světem se nachází svět věcí o sobě, věčných dokonalých neměnných idejí.
Nejvyšší z nich je pak idea dobra. Cílem Platónovy nauky o státě je pak co
nejpřesnější připodobnění lidského státu jeho předobrazu, tedy ideji.
Uspořádání

společnosti

v Platónově

ideální

obci (viz. kapitola

2.2

Společenské uspořádání), zvláště to, které popisuje v Ústavě, je založeno na jeho
nauce o duši. Uspořádání lidské duše je podle něj stejné jako uspořádání obce.
„Jako se dělí ve tři druhy obec, tak je i duše každého jedince ve třech druzích"
(Platón 1993. str. 414). Tyto tři složky jsou: žádostivá, vznětlivá, rozumová.
Žádostivá složka duše je největší a směřuje k uspokojení základních životních
potřeb a získávání pocitu slasti (Platón 1993, str. 210). Měla by být uměřená ve
svých tužbách a poslušná zbývajících dvou složek, v tom spočívá její největší
ctnost. V obci jí odpovídá nejpočetnější a pro obec životně důležitá skupina
obyvatel - řemeslníci a zemědělci, pracující lid.
Vznětlivá složka přirozeně touží po poctách, vítězství a slávě, má být jakousi
pomocnicí rozumové složky a její největší ctností je statečnost. Statečností Platón
nazývá to, když „vznětlivost ve chvílích slastí i trýzní bere na vědomí pokyny, jež jí
sděluje rozum o tom, čeho je a čeho není třeba se bát" (Platón 1993, str. 210). Této
složce duše v obci odpovídají strážci.
Vládnoucí složkou duše i obce by pak měla být složka rozumová díky níž
člověk poznává. Někteří lidé díky ní dokážou nahlédnout i do světa idejí, ale jen
pokud se jim dostane správné výchovy a vzdělání. Takoví lidé pak mají obci
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vládnout (Platón 1993, str. 187). V Ústavě jsou to filosofové.

2.1 Základní charakteristika ideální obce
Platón navrhuje svou obec jako relativně malý stát, jen tak velký, aby byl
schopen uživit své obyvatele a zároveň natolik malý, aby bylo možné jej ubránit
vůči vnějšímu nepříteli. V Zákonech je jeho velikost vymezována počtem 5040
usedlostí, jejichž počet se nesmí navyšovat ani snižovat. Platón zde navrhuje i
některé prostředky, jak toho dosáhnout - regulaci porodnosti, vysílání občanů do
kolonií nebo naopak přijímání cizinců mezi občany (Platón 1997, str. 128 - 129).
Měla by se nacházet na místě, které by jí poskytovalo všechny potřebné
živiny a suroviny. Neměla by však ležet u moře. „Blízkost moře je sice pro krajinu
se zřením na denní potřeby věc příjemná, avšak ve skutečnosti to je velmi hořké a
trpké sousedství, neboť ji naplňuje obchodnictvím a kramářskou činností, vštěpuje
duším vrtkavé a nepoctivé mravy, činí obec samu k sobě nepoctivou a nedružnou a
k ostatním lidem zrovna tak" (Platón 1997, str. 94).
Nikdo by v ní neměl trpět nadbytkem nebo chudobou. Proč? Protože obojí
kazí charakter. „To prvé vyvolává rozmařilost, pracovní nezájem a novoty, kdežto
druhé přibírá k novotám i nízké mravy" (Platón 1993, str. 175). Možná právě proto
se snaží Platón do určité míry omezit soukromé vlastnictví a nahradit jej
vlastnictvím společným. V Ústavě vymezuje soukromý majetek jen pro pracující
lid, zatímco vládci a strážci by jej mít neměli.
I v Zákonech najdeme prvky společného vlastnictví - například půda je
obecním majetkem a úroda z ní vzešlá se rozděluje rovným dílem mezi obyvatele
obce (Platón 1997, str. 231). Soukromé vlastnictví tu přesto najdeme v celé
společnosti, jeho nabývání je ale přísně kontrolováno a omezeno. Půda je
neprodejná, ostatní majetek je evidován na úřadech. Nepřiznání majetku se přísně
trestá. „Ukáže-li se, že někdo má nějaké jmění kromě zapsaného, budiž všechen
takový majetek zabaven a k tomu ještě zaplatí tomu, komu se chce ho stíhat,
pokutu, a to ne krásnou ani čestnou, nýbrž potupnou, jestliže bude usvědčen, že pro
zisk nedbá zákonů" (Platón 1997, str. 139). Navíc je nabývání majetku jasně
limitováno. Nikdo nesmí získat více než čtyřnásobek svého původního údělu.
Pokud získá větší majetek, má přebytek darovat obci nebo bohům, pokud tak
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neučiní, čeká ho vysoká pokuta (Platón 1997, str. 132 - 133).
Odmítavý postoj má Platón i k penězům a drahým kovům. V Ústavě se jimi
příliš nezabývá, protože se v ní věnuje především strážcům a vládcům, kteří, jak už
jsem výše zmínila, soukromý majetek mít nemají. V Zákonech se o nich ale
vyslovuje jasně. Občané nesmí vlastnit žádné drahé kovy, tedy zlato a stříbro, a smí
vlastnit jen peníze platné výhradně v rámci obce. Měna směnitelná v jiných obcích
se přiděluje pouze na cesty do ciziny, popřípadě na válečné výpravy. Po návratu do
obce se veškerá cizí měna musí směnit zpět za obecní měnu (Platón 1997, str. 129 130).
Dalším z důležitých rysů Platónovy obce je přísná dělba práce a úzká
specializace jednotlivců. Každý se věnuje právě jedné činnosti a to té, pro kterou se
ze své přirozenosti nejlépe hodí (Platón 1993, str. 194). Tak se dosáhne nejlepších
výsledků v prakticky všech činnostech. Pokud se totiž někdo věnuje více činnostem
zároveň, dělá to vždy na úkor jejich kvality. Specializace obyvatel logicky vede k
hierarchickému uspořádání společnosti, kterým se budu zabývat v následující
kapitole.
Co se týče formy vlády, rozlišuje Platón celkem pět základních druhů ústav aristokracii, tímarchii (vládu cti), oligarchii (vládu majetných), demokracii (vládu
lidu) a tyranidu (neomezenou vládu jedince). V Ústavě pro svou obec považuje za
nejlepší a nejvhodnější aristokracii (Platón 1993, str. 359). Tu však nesmíme chápat
v dnešním slova smyslu, kdy si pod tímto výrazem představujeme vládu urozených,
vládu šlechticů. Platón ji spíše chápe jako vládu těch nejlepších, spravedlivých a
dobrých. V Zákonech zůstává tato myšlenka vlády nejlepších zachována, je ale
obohacena o demokratické prvky (volby, užití losu při výběru úředníků) a do jisté
míry i o ty oligarchické (omezení účasti na úřadech podle majetku). Například do
úřadu agronomů, správců tržiště, mohou být zvoleni jen občané náležející k první a
druhé majetkové třídě (celkem rozlišuje čtyři majetkové třídy viz. kapitola 2.2
Společenské uspořádání), ve volbách jich je zvoleno deset, ale do úřadu je z nich
dosazeno jen pět. Výběr těchto pěti se děje losováním (Platón 1997, str. 148).
Takto ustanovenou obec považuje Platón za nejlepší možnou, jakákoliv
změna by jí tedy mohla být jen ke škodě. „Je přirozené, že styk obce s obcemi mísí
všelijaké mravy, když si lidé mezi sebou cizí navzájem vštěpují novoty. To by
ovšem občanům žijícím v dobré ústavě se správnými zákony přinášelo škodu ze
všech největší" (Platón 1997, str. 332). Od tohoto tvrzení se pak odvíjí vztah ideální
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obce k jiným obcím. V Zákonech je jednoznačně zakázáno cestovat do ciziny, s
výjimkou válečných tažení, všem občanům mladším čtyřiceti let. Ti kterým bude
povoleno vycestovat musí po návratu poučovat mladé lidi v tom smyslu, že jiné
ústavy jsou na nižší úrovni (Platón 1997, str. 333). Obec také vysílá pozorovatele ve
věku padesáti až šedesáti let, patřící k nej lepším z občanů, do ciziny. „Neboť kdyby
obec pro nedostatek styků neměla zkušeností o lidech zlých a dobrých, nikdy by
nemohla být náležitě vzdělaná a dokonalá, ani by si nemohla trvale uchovati své
zákony, kdyby je nepojala rozumem, nýbrž toliko zvyky" (Platón 1997, str. 334).
Pokud se některý z pozorovatelů vrátí z ciziny zkažen, bude mu zapovězeno stýkat
se ostatními občany. Pokud by se i přesto pokoušel ostatní poučovat o výchově a
zákonech, má být usmrcen (Platón 1997, str. 335).
Obchod s jinými obcemi je blíže projednáván jen v Zákonech. Probíhá vlastně
jen prostřednictvím cizinců, neboť občané nesmí obchodovat vůbec (Platón 1997,
str. 304).
Vztahy mezi obcemi však nemusí být vždy dobré a Platón si to dobře
uvědomuje. Proto klade velký význam na vojenství a bojeschopnost občanů. V
Ústavě dokonce vymezuje jednu vrstvu společnosti jejíž hlavním úkolem je obrana
obce (viz. kapitola 2.2 Společenské uspořádání). Jeho obec by však sama neměla
být výbojná. Pokud by splnila vše, co jsem uvedla výše, neměla by vlastně mít
důvod k agresi vůči ostatním obcím. Pokud by ale k válce přece jen došlo, odmítá
drancování a plenění nepřátelských vesnic, olupování mrtvol a zotročování jiných
Řeků (i jeho vlastní obec je totiž tvořena Řeky). Nehodlá také nijak bránit
nepřátelům v pohřbívání jejich mrtvých (Platón 1993, str. 250 - 253).

2.2 Společenské uspořádání
Jak už jsem dříve zmínila, Platón ve svých dílech představuje celkem dva
rozdílné návrhy ideální obce a pro každý z nich navrhuje také jiné společenské
uspořádání. V Ústavě dělí obyvatelstvo do tří skupin, přičemž se opírá o svou teorii
týkající se analogie mezi.uspořádáním lidské duše a uspořádáním nejlepší obce (viz
kapitola 2 Platónova obec) a o tvrzení, že každý může dělat dobře jen jednu věc
(Platón 1993, str. 178). V Zákonech rozlišuje celkem pět skupin obyvatel, ale
principem tohoto rozdělení se příliš nezabývá.
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Obě uspořádání se od sebe liší, přesto v nich lze najít společné prvky. V obou
návrzích společnosti může najít základní rozdělení obyvatelstva do dvou skupin,
skupiny pracujících obyvatel (zemědělci, řemeslníci, obchodníci) a skupinu, která
se fyzické práci nevěnuje a zajišťuje především vedení a ochranu obce.
Je zajímavé, že ačkoliv si Platón musel uvědomovat význam pracující složky
obyvatel, věnoval jí ve svých dílech jen málo pozornosti. V Ústavě se o nich
vyjadřuje jen v tom smyslu, že každý má dělat jen jednu činnost (Platón 1993, str.
178) a že má poskytnout nutné hmotné zabezpečení nepracující složce společnosti
jako dík za ochranu a vedení obce (Platón 1993, str. 170). V Zákonech sice
ustanovuje i zákony týkající se pracujících obyvatel, ale ty se týkají především
obchodu a vlastnických vztahů. Nikde však nemluví například o výchově těchto lidí
a to i přesto, že jinak klade na výchovu veliký důraz. Tuto nedůslednost u něj
kritizoval už jeho žák Aristoteles: „Ale ani to není nijak vytčeno, [...] jaká totiž má
býti ústava této třídy, jaká výchova a zákony" (Aristoteles 1998, str. 76).
Obě složky společnosti jsou od sebe přísně oddělené, možnost vertikální
sociální mobility je tu minimální. Týká se případů, kdy by se řemeslníkovi nebo
zemědělci narodilo dítě s vlohami pro to stát se strážcem nebo dokonce vládcem.
Takové dítě by mělo být zaneseno mezi děti strážců a vládců a vychováváno spolu s
nimi. Obdobně se pak nakládá s dětmi strážců, které by se svým založením hodily
spíše na manuální práci (Platón 1993, str. 168). O tom, že by dospělý řemeslník
nebo zemědělec mohl nějak změnit svůj společenský status se Platón nezmiňuje. V
Zákonech pracující obyvatelé ani nejsou občany obce, ale pouze cizinci nebo otroci
(Platón 1997, str. 190). Občané totiž mají mnohem důležitější a náročnější práci a to
péči o dobrost těla i duše (Platón 1997, str. 191).
Druhá složka společnosti, méně početná ale ne méně důležitá, je tvořena
lidmi, kteří mají pečovat o bezpečnost a vedení obce. V Ústavě ji tvoří dvě třídy:
strážci a vládci. Strážci představují ozbrojenou moc obce, chrání ji a udržují v ní
pořádek. Jejich povaha musí být dostatečně vznětlivá, aby se dokázali prosadit v
boji, ale zároveň je třeba zajistit, aby se neobrátili proti občanům obce. Platón je
přirovnává k ušlechtilým psům, kteří jsou mírní k blízkým lidem a nepřátelští k
neznámým. Z tohoto přirovnání vyvozuje i zásadu, že u strážců je třeba dbát nejen
na fyzickou zdatnost ale i na kultivaci jejich rozumu - je třeba v nich vzbudit lásku
k moudrosti, aby byli schopni rozeznat koho mají chránit a na koho mají útočit
(Platón 1993, str. 105). Ovšem lidé se nerodí silní ani moudří, to vše si teprve
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osvojují během života. Proto Platón klade velký důraz na výchovu, o které budu
mluvit v kapitole 4 Výchova.
Abychom získali dokonalé strážce, nestačí je jen dobře vychovat, ale je třeba
celý jejich život uspořádat tak, aby žili jen pro obec. Neměli by mít žádný
soukromý majetek, protože jak říká Platón: „Získají-li však vlastní půdu, domy a
peníze, budou z nich místo strážců správci a rolníci, a místo aby byli ostatním
občanům spojenci, budou vůči nim nepřátelsky smýšlejícími pány. Nenávidící i
nenávidění budou sami jiným klást nástrahy a jiní je budou klást jim, a tak prožijí
celý život, budou mít častěji daleko větší strach z vnitřních nepřátel než z vnějších a to již oni sami i ostatní obec budou stát na samém okraji záhuby" (Platón 1993,
str. 170-171).
Vše jim má být společné, jídlo i majetek a dokonce i ženy a děti. Platón se tak
snaží dosáhnout co největší jednoty této třídy, vždyť pokud všechno bude patřit
všem, zmizí spory o majetek a pokud se budou všichni považovat za bratry a sestry,
rodiče a děti, budou také svorní jako jedna rodina (Platón 1993, str. 238 - 242).
Aristoteles však namítá, že takovéto ustanovení života strážců povede spíše k
opačnému efektu, protože: „Nejméně péče se totiž věnuje tomu, co jest společné
velmi mnoha lidem" (Aristoteles 1998, str. 68).
Jejich život rozhodně není příjemný a ani šťastný, ale to také není Platónovým
cílem. On usiluje o blaženou obec jako celek (Platón 1993, str. 173). Role strážců v
této blažené obci je nezastupitelná. Nejen že se z nich vybírají budoucí vládci, ale
oni také tvoří základní pilíř obce. „Na nich, na tomto středu spočívá celý stát, na
jejich askezi, na jejich upřímnosti, na duši jejich sebezapření spočívá morálka
společenského celku. Oni jsou zároveň vzorem pro všechny ostatní. A ti, kteří žijí
život obecná, žijí pro obec, pro druhé, ti teprve tím, že žijí takovýmto životem pro
druhé, umožňují něco takového, jako je stát spravedlnosti" (Patočka 1999, str. 243).
Z těchto strážců se pak vybírají vládci, kteří budou dohlížet především na
zákony a výchovu v obci. Nejedná se o jednorázový výběr nebo volbu, ale o
dlouhodobý proces během nějž jsou jednotliví adepti již od dětství pozorováni a
zkoušeni. Jen těm, kteří ve všech zkouškách uspějí a nikdy neselžou, bude dovoleno
dále studovat aritmetiku, geometrii, astronomii, stereometrii a dialektiku (Platón
1993, str. 334 - 342). Poté musí ještě patnáct let sloužit v úřadech, aby se nakonec
ve věku padesáti let mohli stát vládci (Platón 1993, str. 349 - 354). Tuto poměrně
vysokou věkovou hranici kritizuje Karl Raimund Popper. Říká, že vládci v
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Platónově obci nastupují do funkce ve věku, kdy už „budou příliš staří na to, aby
mohli nezávisle myslet" (Popper 1994, str. 124). Já si však myslím, že Platón se
tímto věkovým limitem jen snažil získat čas, aby mohl budoucí vládce řádně
připravit a zároveň pečlivě prozkoušet a mohl si být jistý, že se vlády neujme
někdo, kdo jí nebude hoden. Protože pouze pokud bude v čele obce stát pravý
vládce - filosof, je možné uskutečnit Platónovu obec. Jen on může nahlédnout svět
idejí a podle něj uspořádat nejlepší možnou obec, stejně jako když malíř maluje
podle předlohy (Platón 1993, str. 275). Jenže takový vládce může vyrůst jen v
ideální obci a ta zas bez něj nemůže být založena. Dostáváme se tak k podobnému
problému jako je otázka, zda bylo dříve vejce nebo slepice (Blackburn 2007, str.
133).
V Zákonech roli obránců a vládců obce hrají všichni právoplatní občané obce
rozdělení do čtyř majetkových tříd. Všechny třídy se podílejí na obraně obce,ale na
jejím vedení se převážně podílejí jen první dvě. Což je celkem logické, když
zvážíme, že služba vlasti se finančně neodměňuje (Platón 1997, str. 338). I zde
najdeme různé věkové limity pro zvolení do jednotlivých úřadů.
Překvapivé je, že jak v Zákonech tak v Ústavě, se na úřadech podílejí i ženy.
Pravděpodobně se mohou stát i vládkyněmi, ale to Platón nikde explicitně
nefonnuluje. Říká ale, že přirozenost muže a ženy je stejná, jen s tím rozdílem, že
ženy rodí a muži plodí, a proto mohou oba vykonávat stejné funkce. Aby své tvrzení
podpořil, používá opět příměru k psům. Feny přece také mohou zvládnout stejné
úkoly jako psi (Platón 1993, str. 221 - 227).
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3 Rodina
Ačkoli se o Platónových koncepcích ideálního státu a společenského
uspořádaní v něm mluví poměrně často, jeho pohled na rodinu bývá nezřídka
přehlížen a odbýván několika stručnými větami. A to i přesto, že rodina má pro
Platónovu obec zásadní význam - zajišťuje reprodukci obyvatel, bez níž by
existence ideální obce nebyla možná. A právě z tohoto hlediska se na ni Platón dívá.
Dalo by se říci, že všechny ostatní funkce rodiny, jako je funkce socializační,
výchovná, emocionální nebo hospodářská, odsouvá stranou. Tím nenaznačuji, že by
se jimi vůbec nezabýval nebo šije neuvědomoval, ale jen to, že je nestaví do centra
svého zájmu.
V centru jeho zájmu stojí výběr vhodných rodičů a následný akt plození
(klade také veliký důraz na výchovu potomků, ale o té budu mluvit v kapitole 4
Výchova). Obojí je řízeno především zájmy obce. Zájmy jednotlivců jsou
nepodstatné, vždyť Platón přece usiluje o šťastnou obec a nikoli o šťastné
jednotlivce (Platón 1993, str. 173).
V Ústavě, která je celkově radikálnější a odvážnější než pozdní spis Zákony,
je vše týkající se rodiny, sňatků a plození zcela nekompromisně řízeno vládci a
zákony obce. Blackburn v souvislosti s tím mluví dokonce o klinickém páření, ve
kterém „není místo pro soukromé city a majetnictví" (Blackburn 2007, str. 98).
V Zákonech mají jednotlivá ustanovení o rodině z větší části povahu spíše
doporučujících obecných pravidel, ale i tak tu najdeme zcela konkrétní a pro
všechny občany závazné zákony.
Oběma těmto spisům můžeme opět vytknout jejich očividný nezájem o tu
skupinu obyvatel, která zajišťuje hospodářský chod obce, tedy o zemědělce,
řemeslníky, otroky a obchodníky (viz. kapitola 2.2 Společenské uspořádání). O
jejich rodinách Platón prakticky nic neustanovuje. Dá se předpokládat, že v Ústavě
této části obyvatelstva ponechává rodinu v klasickém pojetí, ale explicitně to nikde
nevyjadřuje.
Nyní se pokusím představit ony dvě formy rodiny, které Platón popisuje ve
svých spisech o nejlepším státě. Rozhodla jsem se je pojednat odděleně z důvodu
větší přehlednosti a názornosti. Věřím, že se mi takto lépe podaří zachytit celkový
16

ráz rodiny v jednotlivých spisech a zároveň, že mi to usnadní zdůraznění jejich
protikladných, ale i blízkých či společných, rysů.

r

3.1 Podoba rodiny v dialogu Ústava
Zákony ohledně rodiny, které Platón zmiňuje v Ústavě se týkají výhradně
vládnoucí složky společnosti, tedy vládců a strážců. Vytvářejí velice neobvyklý
obraz rodiny, který zcela rozbíjí její klasické pojetí (otec, matka, děti) a rozšiřuje ji
na celou vládnoucí třídu. Rodina je plně podřízena plnění základních tří úkolů (i
když Platón je takto přímo neformuluje):
1. zachování kvantity vládnoucí třídy - počet vládců a strážců by měl zůstávat
pokud možno stejný
2. zachování kvality vládnoucí třídy - jejich fyzické i duševní kvality by měly
zůstat zachovány napříč generacemi, aby i budoucí vládci a strážci byli
schopni stále stejně dobře bránit a řídit obec
3. zachování jednoty vládnoucí třídy - Platón vidí největší nebezpečí v
roztříštěnosti vládnoucí třídy, je přesvědčen, že ke změně ústavy dochází
nejsnáze skrze neshody mezi vládnoucími (Platón 1993, str. 360)
A to vše za respektování pravidla, že každý má v rámci obce dělat právě jednu
činnost (Platón 1993, str. 194).
Jak už jsem zmínila v kapitole 2.2 Společenské uspořádání, vládnoucí třídě
má být vše společné - nejen majetek a stravování, ale také ženy a děti (Platón 1993,
str. 231). Nejedná se však o jakési promiskuitní společenství, kde by každý mohl
libovolně kdykoli a s kýmkoli obcovat. To by sice jistě napomohlo udržení
početnosti této třídy, nikoli však udržení její kvality. A tuto třídu mají přece tvořit
jen ti po fyzické i psychické stránce nejlepší občané obce. Proto je třeba plození dětí
přísně hlídat a důsledně řídit, aby nedošlo k jejich úpadku.
V tomto bodě se Platón nechává inspirovat postupy při šlechtění zvířat (Platón
1993, str. 233). Stejně jako šlechtitelé vybírají nejlepší samce a samice, aby z jejich
spojení získali nejlepší možné potomstvo, tak i vládci mají vybírat ty nejlepší z celé
vládnoucí třídy, aby získali nejlepší možné budoucí vládce a strážce (Platón 1993,
str. 234). Stejně jako u zvířat i u člověka existuje nejvhodnější období pro plození, a
to když jsou jedinci v rozpuku sil. Platón toto období vymezuje pro ženy v rozmezí
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od dvaceti do čtyřiceti let a pro muže v rozmezí od čtyřiceti do pětapadesáti let
(Platón 1993, str. 236).
Jednou z hlavních funkcí vládců je pak dohlížet na to, aby se plození
odehrávalo podle výše zmíněných pravidel. Nemohou však otevřeně vybírat k
uzavírání sňatků jen ty nejlepší a stále tytéž jedince. To by mohlo ohrozit jednotnost
celé třídy. Jedinci, kteří by nebyli vybráni, by se mohli cítit poškozeni, což by
mohlo vést k rozbrojům. Proto je nutné zajistit, aby nemohli ze svého neúspěchu
vinit vládce. Ale jak?
Platón to řeší takto: jednotliví adepti na uzavření sňatku a následné plození
dětí se losují (Platón pravděpodobně nechápe sňatek v běžném slova smyslu, ale
spíše jako dočasné posvěcené spojení dvou lidí za účelem početí, které však nebrání
jejich opětovnému zařazení do slosování). Tento los je však tajně zmanipulován
vládci, aby vhodní kandidáti byli vylosováni co nejčastěji. Neúspěšný jedinec to
však neví a ze svého neúspěchu viní pouze náhodu (Platón 1993, str. 235). Jedná se
o jeden z mála případů, kdy vládci mohou občanům lhát. Tato lež však působí jako
lék, je ku prospěchu obce jako celku (Platón 1993, str. 234).
Jak přesně se vybírají budoucí rodiče? O tom Platón příliš nemluví, neříká jak
rozpoznat ty nejlepší. Zmiňuje se ale o jakémsi „dokonalém čísle", které má řídit
plození v obci a zabránit úpadku vládnoucí třídy (Platón 1993, str. 361). O tom jaké
je to číslo, či jak ho mají vládci využít ale mlčí, což na něm kritizuje Karl Raimund
Popper. Tvrdí, že Platón si toto číslo vymyslel, že byl jediným, kdo jej znal a že se
považoval za jediného muže hodného toho stát se filosofem-vládcem (Popper 1994,
str. 140 - 141). Každopádně Platón tomuto číslu přikládal velký význam a
považoval jeho špatné užívání za jednu z možných příčin úpadku své ideální obce
(Platón 1993, str. 361 - 3 6 2 ) .
Jen děti zrozené v souladu s výše stanovenými pravidly mají právo žít a být
vychovány v Platónově obci. Děti zplozené bez uzavření sňatku a provedení
příslušných obřadů, stejně jako děti narozené lidem mimo období určené k plození a
děti nějakým způsobem postižené mají „zmizet na nějakém zapovězeném a skrytém
místě" jak píše Platón (Platón 1993, str. 235 - 237).
Děti narozené v souladu se zákony obce jsou hned po porodu odebrány svým
matkám a předány speciální instituci, kde se o ně budou starat zvlášť k tomu určení
pečovatelé a pečovatelky (Platón 1993, str. 235).

Toto opatření je dokonale v

souladu s ústředním tvrzením Platónovy obce totiž, že každý má dělat jen jednu
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činnost (Platón 1993, str. 194) - strážkyně mají strážit, vládkyně vládnout a
pečovatelky pečovat o děti.
Matky pak docházejí do opatrovny kojit, přičemž se dbá na to, aby nikdy
nekojily své vlastní dítě a aby se nikdy nedověděly, které dítě je jejich vlastní
(Platón 1993, str. 236). Členi vládnoucí vrstvy si mají být všichni bratry a sestrami,
matkami, otci, prarodiči. Mají vytvářet jednu velkou rodinu a jako takoví být svorní
a jednotní jako jedna rodina. Platón věří, že takto lze zabránit rozbrojům ve
vládnoucí třídě.
Aristoteles toto uspořádání rodiny neschvaluje. Poukazuje na to, že nelze
zabránit, „aby někteří nepoznávali svých bratří, dětí, otců a matek, neboť o
vzájemném poměru nutně nabudou přesvědčení podle podobnosti, kterou děti mají
se svými rodiči" (Aristoteles 1998, str. 69). A i kdyby se podařilo vytvořit tuto
velkou celotřídní rodinu, Aristoteles se nedomnívá, že by to bylo ku prospěchu věci.
Je přesvědčen, že by to rodinné vztahy spíše ochladilo, když „každý jest stejně
synem každého, ať je to kdokoli, a tak všichni stejně málo budou o něj pečovati"
(Aristoteles 1998, str. 69). Následkem toho se domnívá, že by takovéto uspořádání
vztahy mezi vládnoucími spíše zhoršilo a vedlo k většímu výskytu sporů a násilí,
než kdyby Platón zachoval klasickou rodinu. Proto toto uspořádání spíše
doporučuje pro vrstvu ovládaných (tím myslí řemeslníky, zemědělce) - ti by pak
byli m é n ě jednotní a lépe by se ovládali (Aristoteles 1998, str. 7 0 - 7 1 ) .

3.2 Podoba rodiny v dialogu Zákony
V pozdním spise Zákony je Platónův přístup k rodině mnohem opatrnější. Už
si nedovoluje rozbít klasický model rodiny. Neznamená to však, že by se vzdával
ideálů přijatých v Ústavě, ale to, že si uvědomuje problematičnost jejich provedení
v praxi. O tom, že je stále uznává svědčí i to, že se v Zákonech zmiňuje o ústavě,
která se podobá té z dialogu Ústava, připisuje ji však spíše bohům než lidem. „Tu
pak, jestliže to někde nyní jest nebo někdy bude - aby byly ženy společné, děti
společné, všechen majetek společný - a jestliže je soukromé vlastnictví všemi
prostředky odevšad ze života nadobro odstraněno a je vymyšlen způsob, aby pokud
možno i věci od přírody každému vlastní se nějak staly společnými, například aby
se zdálo, že oči, uši a ruce ke společnému užitku vidí, slyší a dělají, i aby všichni co
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nejjednotněji vyslovovali chválu i hanu, cítíce z týchž věcí radost i zármutek,
zkrátka jestliže jsou zákony, které dělají obec co možná nejvíce jednotnou, nikdo
nikdy nestanoví jiný správnější ani lepší výměr pro výteěnost zákonů vzhledem k
dobrosti. Taková je tedy ta obec, a jestliže v ní bydlí buď snad bozi nebo synové
bohů" (Platón 1997, str. 127).
Platón zde tedy uznává, že prosazení zásad z Ústavy v lidské společnosti je
téměř nemožné. Uvědomuje si, že člověku je bližší a přirozenější mít vlastní
majetek, rodinu a děti (Platón 1997, str. 127 - 128). Proto zachovává klasickou
rodinu a ponechává občanům své obce poměrně velkou volnost ohledně toho, s kým
a zda vůbec uzavřou sňatek. Nenechává však tuto záležitost zcela bez dozoru. Stále
chápe rodinu jako jeden z nej významnějších faktorů ovlivňujících stabilitu obce.
I zde najdeme, i když v oslabené formě, ony tři funkce rodiny, které jsem
zdůraznila v dialogu Ústava - zajištění reprodukce, kvality a jednoty řídící složky
společnosti, v Zákonech ji představují občané (zemědělci, řemeslníci a obchodníci
občany nejsou viz. kapitola 2.2 Společenské uspořádání). Nyní se podíváme na to,
co Platón v dialogu Zákony o rodině říká a zda některé z těchto funkcí rodiny
doopravdy zohledňuje.
Platón doporučuje, aby každý muž ve věku třicet až třicet pět let a žena ve
věku šestnáct až dvacet let vstoupili do manželství, přičemž „každý se má ucházet o
sňatek prospěšný obci, nikoli o takový, který by byl jemu nejvíce po chuti" (Platón
1997, str. 157). Budoucímu ženichovi pak radí: „Ti by tobě doporučovali, aby ses
nevyhýbal sňatku s dívkou z chudé rodiny, ani neusiloval o sňatek s příliš bohatou,
nýbrž budou-li ostatní okolnosti stejné, abys vždy dával přednost nevěstě
skromnější a tak se s ní scházel do společenství. Neboť takto by to bylo prospěšné i
obci i sbližujícím se krbům" (Platón 1997, str. 157). Touto radou se snaží zabránit
tomu, aby se mezi sebou brali jen bohatí s bohatými a chudí s chudými. To by totiž
mohlo rozdělit občany na dva tábory - bohaté a chudé. Chrání tak soudržnost obce.
Další rada týkající se výběru budoucí manželky zní: „Kdo si je vědom, že se
příliš směle a zároveň nadmíru kvapně žene do všeho jednání, má se snažit, aby se
stal zetěm rodičů mírné povahy, kdo je založen opačně, má vstupovat do opačného
příbuzenství" (Platón 1997, str. 157). Tím chce Platón dosáhnout vyrovnané povahy
potomků - usiluje tedy o zachování dobrých vlastností i v další generaci.
Ani jednu z těchto zásad se však neodvažuje zavést ve formě zákona. Namísto
toho se snaží „kouzlem přemlouvání způsobit, aby každý více cenil vyrovnanost
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dětí samých než rovnost sňatku, jež se nemůže nasytit peněz, a hanou odvracet toho,
kdo při sňatku usiluje o peníze" (Platón 1997, str. 158).
Stejně tak si nedovoluje nikoho zákonem nutit k manželství. Snaží se ho však
k němu motivovat sankcemi za staromládenectví. Nařizuje: ten, kdo „zůstane po
pětatřicátém roce svého věku neženat, budiž každý rok trestán, a to příslušník
nejvyšší třídy pokutou sto drachem, druhé sedmdesát, třetí šedesát, čtvrté třicet. [...]
Na penězích budiž takto potrestán, kdo se nechce ženit, a budiž beze vší úcty ze
strany mladších a nikdo z mladých ať ho v ničem po dobrém neposlouchá; bude-li
se však pokoušet někoho trestati, ať každý přichází na pomoc napadenému a brání
ho, a kdyby ten, kdo se k tomu nahodí, nepomáhal, budiž zákonem označen jako
občan zbabělý i špatný" (Platón 1997, str. 158). Platón tedy nikoho k manželství
nenutí, ale dává mu jasně najevo, že staromládenectví považuje ve své obci za
nevhodné.
O zasnoubení rozhoduje výhradně otec, jestliže ten již nežije, pak jeho otec
nebo jeho bratr. Teprve pokud nikdo z nich nežije, může platné zasnoubení provést
matka (Platón 1997, str. 159). Ve všech případech je zapovězeno udělovat nevěstě či
ženichovi věno (Platón 1997, str. 130).
Samotná svatba by pak neměla být nijak veliká ani okázalá, „má se zvát ne
více než po pěti přátelích a přítelkyň z obou stran a právě tolik hostů z pokrevenců a
příbuzných z obou stran. Náklad nesmí vznikat větší, nežli je přiměřeno jmění
každého, a to občana první majetkové třídy jedna mina, na druhém místě polovice
té částky a tak postupně dále podle toho, jak je kdo v nižší majetkové třídě" (Platón
1997, str. 159). Kdo neposlechne této rady má být považován za člověka bez vkusu
a vychování.
Po prvních deset let manželství mají nad novomanžely bdít ženy speciálně k
tomuto účelu zvolené. „Ony ženy ať vcházejí do příbytků mladých manželů a
jednak napomínáním, jednak i hrozbami ať činí přítrž jejich chybám a
nevědomosti" (Platón 1997, str. 169). Pokud by někdo jejich rad nedbal a ani
strážcům zákonů by se ho nedařilo umoudřit, může takový občan být prohlášen
bezectným. Jako takový nesmí navštěvovat svatby ani slavnosti konané po narození
dětí a každý, kdo chce, ho může kárat bitím (Platón 1997, str. 169).
Hlavním úkolem manželů je v těchto deseti letech zplodit potomka. Proto by
se jak na svatbě, tak během celého plodného období jejich života měli „mít na
pozoru a nedělat svévolné věci zdraví škodlivé, ani takové, které souvisí se
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zpupností a nespravedlností - neboť nutně vtiskuje a vštěpuje ty chyby do duší i těl
zárodků a přivádí na svět potomstvo po všech stránkách méněcenné" (Platón 1997,
str. 160).
Jakékoliv jiné než manželské sexuální styky Platón ve své obci nepovažuje
za žádoucí. Usiluje o to, aby se takové styky staly stejným tabu jako například
incest (Platón 1997, str. 220 - 221). Vždyť „naši občané nesmějí být horší než ptáci
a mnohá jiná zvířata, která zrodivše se ve velkých hejnech, žijí až do plození
mláďat panicky a čistě a bez pohlavních styků, avšak když přijdou do toho věku,
sdruží se v dvojici podle náklonnosti sameček se samičkou a samička se samečkem
a žijí po ostatní čas cudně" (Platón 1997, str. 223).
Jestliže se však novomanželům během prvních deseti let společného života
nenarodí dítě, mají být rozvedeni (Platón 1997, str. 169). Pokud by při rozvodu
došlo ke sporům o majetek, má se jimi zabývat desetičlenná rada složená ze strážců
zákona. Dalším jednoznačným důvodem k rozvodu je pak už jen usmrcení dítěte
jedním z rodičů. Viník takového činu má být, mimo jiné a velice přísné tresty,
odloučen od svého životního partnera i od rodiny (Platón 1997, str. 250). V
ostatních případech se Platón snaží rozvodu zabránit. Na pomoc problematickým
párům ustanovuje radu deseti strážců zákonů a deseti žen pečujících o manželství.
Jestliže se ani s jejich pomocí nepodaří manželskou krizi překlenout, mají být
manželé rozvedeni. Doporučuje však, aby se znovu oženili, zvláště v případě, že
ještě nemají děti (Platón 1997, str. 314-315).
Jinak tomu ale je s vdovami a vdovci. Těm bezdětným sice také doporučuje
uzavřít další sňatek, ale těm, kteří už děti mají, naopak radí, aby je vychovávali
sami a nevodili jim nevlastní matku ani otce (Platón 1997, str. 315).
Poslední, čím se chci ve spojitosti s rodinou zabývat je výjimečné postavení
rodičů a všeobecná úcta ke starším, na které Platón klade poměrně velký důraz.
Každý je povinen svým rodičům úctou a hmotnou i fyzickou pomocí „neboť je
spravedlivo, aby člověk jako dlužník splácel ty první a největší dluhy, ze všech
závazků nej důležitější, a byl přesvědčen, že to, čeho nabyl a co má, všechno náleží
těm, kteří ho zrodili a vychovali" (Platón 1997, str. 107). Kdo by jim chtěl povinnou
úctu a péči upírat, může být trestán bitím, vazbou nebo dokonce hnán před soud,
který by pak pro něj určil přiměřený trest (Platón 1997, str. 317).
Staří lidé jsou v této společnosti téměř nedotknutelní. Všichni mají povinnost
je bránit proti jejich dětem i proti útokům kohokoli z mladých. Kdo by tak neučinil,
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má být potrestán pokutou (Platón 1997, str. 262 - 263). Ten, kdo se opováží
napadnout staršího má být uvězněn - občan na jeden rok, cizinec na dva a
přistěhovalec na tři roky. Za napadení rodičů hrozí útočníkovi doživotní vyhnanství
z města a zapovězení vstupu do svatyň i jakýkoli styk s ostatními občany. Takový
člověk svým činem natolik pošpiněn, že kdokoli se ho úmyslně dotkne nebo s ním
pojí, musí projít očistným obřadem (Platón 1997, str. 262 - 264). Za zranění nebo
usmrcení rodiče je pak trest smrti (Platón 1997, str. 251 - 259).

23

4 Výchova v Platónově ideální obci
V této kapitole se budu zabývat různými výklady role výchovy v Platónově
ideální obci a popisem výchovně-vzdělávacího procesu, tak jak je vysvětlen
v dialozích Ústava a Zákony, které, jak už jsem výše zmínila, představují základní
prameny ke studiu Platónovy nauky o nejlepším státu. Hodlám zde vyzdvihnout jak
jejich společné, tak i rozdílné zásady ohledně výchovy občanů.

4.1 Role výchovy v Platónově ideální obci
Platón ve svých úvahách o ideální obci věnuje poměrně velkou pozornost
jejímu systému výchovy a vzdělávání, jehož hlavní funkcí je výběr a výcvik
budoucích vládců a strážců. Nejde jen o jejich profesní přípravu, ale také o
formování jejich duše se zřetelem na osvojení základních ctností, mezi něž Platón
počítá statečnost, rozumnost, uměřenost a spravedlnost. Dále musí být zkrocena
jejich přirozená vznětlivost, „aby vůči svým byli mírní, ale vůči nepřátelům tvrdí;
nebudou-li takoví, nebudou muset čekat na jiné, až je zničí, nýbrž sami je v tom
předstihnou" (Platón 1993, str. 104).
Navíc je Platón přesvědčen, že správná výchova může do určité míry
zastoupit některé zákony. „A co potom, při bozích, pokračoval jsem, tržní
záležitosti, ať se týkají dohod, které mezi sebou ujednávají strany na tržišti, nebo,
chceš-li dále, dojednávání s řemeslníky, jednání týkající se nadávek, násilí, [...], a
vůbec další rozmanitosti, ať už se týkají tržního provozu nebo městského života,
vjezdu do přístavu a jiné podobné - co z toho se odvážíme ustanovovat zákonem?
Věru, není důstojno dávat příkazy dokonalým mužům, řekl; vždyť ti si snad většinu
z toho, co by mělo být uzákoněno, snadno objeví sami" (Platón 1993, str. 181 182). Jinými slovy, dobře vychovaným občanům není třeba dávat zákony o
malichernostech, neboť jejich dobrost je povede k tomu, aby jednali správně.
Popper vnímá význam výchovy v Platónově obci trochu jinak, tvrdí že:
„Výchova a výcvik pomocníků a tím i vládnoucí třídy Platónova nej lepšího státu
jsou, podobně jako nošení zbraně, třídním symbolem a tím také třídní výsadou.
Výcvik a výchova nejsou prázdnými symboly, nýbrž - podobně jako zbraně 24

nástroji třídní nadvlády. Platón o nich pojednává výhradně z tohoto hlediska, tj. jako
o mocných politických zbraních" (Popper 1994, str. 54). I on si však uvědomuje
potřebu

charakterové výtečnosti

vládnoucí třídy, sloučení její

vznětlivosti

s mírností. „Jedinou přípustnou kontrolou vládnoucí třídy je tedy sebeovládání.
Stejně jako musí vládnoucí třída praktikovat dokonalou ekonomickou zdrženlivost,
tj. musí se zdržet přílišného ekonomického vykořisťování ovládaných, tak také musí
být schopna se zříci přílišné vznětlivosti v jednání s ovládanými. Avšak toho lze
dosáhnout jedině tehdy, když vznětlivost její povahy bude vyvážena její mírností"
(Popper 1994, str. 55).
Význam Platónovy výchovy ve vztahu k dobrosti člověka zdůrazňuje i F.-P.
Hager, když píše: „ Platonovi jde v obou jeho velkých dílech, v nichž předložil svoji
pedagogickou teorii in extenso, nejen o reformu státu jakožto politického
společenství, nejen o obrození antického státu z filozofického hlediska, ale často o
filozoficky koncipovanou obnovu člověka, která se může uskutečnit dle Platóna jen
pomocí paidey, jen výchovou a vzděláváním" (Hager 1994, str. 29).
Podobný názor najdeme i u Jana Patočky v knize Péče o duši II: „Nepečuje se
o duši proto, aby se poznávalo, nýbrž poznává se proto, aby se duše stala, čím být
může a čím ještě tak zcela není" (Patočka 1999, str. 220). Terminem péče o duši, se
často myslí pouze filosofie, ale je možné jej chápat i více zeširoka, právě jako
výchovu a vzdělávání obecně.
Osobně si myslím, že ani jeden z výše uvedených názorů není mylný. Každý
vyzdvihuje jiný aspekt Platónovy teorie výchovy a pro každý z nich je možné najít
v Platónově tvorbě o ideálním státě podpůrné argumenty. Popperův důraz na
výchovu jako třídní privilegium a nástroj třídní nadvlády je možná příliš silný.
Nelze však popřít, že v Ústavě se mluví o výchově výhradně v souvislosti s vládci a
strážci (ti tvoří podle Poppera vládnoucí třídu). V Zákonech je však tato otázka
sporná. Miroslav Cipro ve své knize Průvodce dějinami výchovy tvrdí, že
„v Zákonech však sleduje otázky výchovy od útlého dětství až do stáří a zahrnuje
do ní všechny sociální kategorie, přičemž někteří se domnívají, že ze vzdělání
nevylučuje ani otroky" (Cipro 1984, str. 60). S tímto názorem si dovolím
nesouhlasit. V Zákonech se nikde výslovně nepíše o vzdělávání pracující vrstvy,
tedy řemeslníků, zemědělců či obchodníků, kteří se nepočítají mezi občany obce
(viz. Kapitola 2.2 Společenské uspořádání). Zato ji často zmiňuje v souvislosti
s občany. Nedá se tedy s jistotou tvrdit, že se výchova týká všech společenských
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vrstev obce.

4.2 Systém výchovy a vzdělávání v Platónově
ideální obci
Nyní, když byl nastíněn význam výchovy pro ideální obec, může se přejít
k popisu její povahy a struktury.
V Platónově teorii výchovy a vzdělávání lze rozlišit celkem dva významné
vlivy - athénský a spartský. Ten athénský se odráží hlavně v důrazu na múzické
vzdělání, lásku k moudrosti a estetice.
O vlivu Sparty svědčí významná úloha gymnastiky ve výchovně-vzdělávacím
procesu i to, že je koncipována především tak, aby přispívala k bojeschopnosti
občanů a tím i k obranyschopnosti obce. Dá se říci, že má spíše charakter
vojenského výcviku. Tato tendence je zvláště patrná v Zákonech. „Vskutku jsme již
mnoho pověděli i o těchto věcech, o tancích a o veškerém tělocvičném pohybu; za
tělocvik totiž pokládáme i všechny tělesné cviky vztahující se k válce" (Platón
1997, str. 198). Stejně tak i zájem o výchovu a vzdělávání žen je společný Spartě a
Platónově nejlepší obci. V obou obcích je též zavedena společná, státem řízená
výchova. K té se přiklání i Platónův žák Aristoteles: „Poněvadž však celá obec má
jeden účel, jest zřejmo, že také výchova musí býti jedna a tatáž pro všechny a že
péče o ni musí býti věcí společnou a nikoli soukromou jako dnes, kdy se každý o
výchovu svých dětí stará sám a soukromě je vyučuje předmětům podle vlastní
volby. Společné úkoly vyžadují společné přípravy" (Aristoteles 1998, str. 289).
Platónova teorie výchovy se pravděpodobně vztahuje jen na fyzicky
nepracující složku společnosti, tedy v případě Ústavy na vládce a strážce a
v případě Zákonů na občany obce, přičemž nemá být ve výchově rozdíl mezi
bohatým a chudým. „Je věru spravedlivo, Lakedaimoňané, přičísti vám k dobru to,
že neudělujete žádnou zvláštní poctu ani výchovu chudobě nebo bohatství,
soukromníku nebo králi, kterou vám nestanovil božský zakladatel z vnuknutí
některého boha. Vždyť se nemají v obci udílet vynikající pocty proto, že někdo
vyniká bohatstvím..." (Platón 1997, str. 84 - 85). V Ústavě je výchova dívek i
chlapců společná (Platón 1993, str. 229 - 230). V Zákonech však Platón navrhuje
její rozdělení. „Když je chlapci a děvčeti šest let, buďte již obojí rozděleni podle
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pohlaví: chlapci buďte ve společnosti s chlapci a právě tak dívky mezi sebou. Avšak
obojí se musí obracet k učení, hoši k učitelům jízdy na koni, střílení z luku, metání
oštěpy a prakovnictví - a také dívky, jestliže s tím souhlasí, a to až do naučení - a
co nejvíce k užívání zbraní" (Platón 1997, str. 177 - 178).
Ačkoli jsou obě pohlaví takto oddělena, procházejí stejným výchovněvzdělávacím procesem. Ten lze rozdělit na dva stupně: nižší, tvořený gymnastickým
a múzickým vzděláním, a vyšší, který rozvíjí rozumové schopnosti pomocí
aritmetiky, geometrie, astronomie a dialektiky a který je vyhrazen jen elitě obce
(Štverák 1983, str. 38). Takovéto rozdělení najdeme jen v Ústavě, ale přesto platí, že
výchova probíhá fázovitě - je rozdělena na časové úseky (podle věku dítěte) s jasně
vymezenými pedagogickými cíli.
S výchovným působením se pak má začít co nejdříve. „Neboť u všeho, co
roste, u rostlin, u zvířat krotkých i divokých i u lidí, dobré vypučení prvního
výhonku má největší význam pro zdárné dovršení dobrosti, jaká náleží jeho
přirozenosti" (Platón 1997, str. 150). V Zákonech jsou dokonce uvedeny zásady
životosprávy pro prenatální období vývoje dítěte. Těhotným ženám se doporučuje,
aby se zdržely přílišných strastí a slastí, neboť neuměřenost by mohla mít negativní
vliv na povahu dítěte, a také aby v zájmu svého potomka konaly časté procházky,
protože „všem tělům prospívá, jsou-li bez únavy pohybována všelikými otřesy a
pohyby, i těmi, které jsou prováděny od nich samých, nebo i když se těla nosí na
nosítkách nebo vozí na moři, nebo ať jsou jakkoli pohybována jinými silám"
(Platón 1997, str. 172).
Ze stejného důvodu mají být děti do věku tří let neustále v pohybu, „aby žily
tak - kdyby to bylo možné - jako by stále pluly na lodi" (Platón 1997, str. 173).
Pohyb má podle Platóna i zklidňující a utišující účinky v případech, kdy dítě
hystericky pláče nebo nemůže usnout. „Obojí tyto stavy jsou patrně strachování, a
strachy pocházejí z nějakého špatného stavu duše. Kdykoli někdo užívá za lék proti
takovým stavům otřásaní zvenčí, tu ten pohyb poskytovaný zvnějšku přemáhá
strašlivý a šílený pohyb vnitřní a tím, když způsobí, že se v duši ukáže klid a utišení
prudkého tlukotu srdce, který u někoho nastal, dělá něco veskrze vítaného..."
(Platón 1997, str. 174).
Odmalička je třeba vést dětskou duši k vyrovnanosti a chránit ji před
přílišnými libostmi a nelibostmi. Proto Platón odmítá jakékoli rozmazlování, neboť
činí povahu dětí nevlídnou a zlostnou, i přílišnou tvrdost, která vede k povaze
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ponížené a nedružné (Platón 1997, str. 175).
Souběžně s výše zmiňovaným prvotním pasivním tělocvikem vstupuje do
života dítěte i múzické umění v podobě bájí a pohádek. Múzickým uměním je však
myšlena veškerá literární a hudební tvorba. V útlém dětství, kdy člověk ještě není
schopen rozumově rozlišit dobré a špatné, je jeho orientace ve světě silně ovlivněna
právě bájemi. „Mladý člověk není totiž schopen posoudit, v čem je a v čem není
skrytý smysl, nýbrž to, co si z těchto představ v raných letech přisvojí, se pro něho
zpravidla stává nesmazatelným a nezměnitelným. Proto je třeba za každou cenu
dosáhnout, aby to, co mladí slyší nejdříve, bylo uzpůsobeno co nejlépe vzhledem
k dokonalosti" (Platón 1993, str. 110).
Proto je nutné, aby veškeré múzické umění, jak jeho obsah, tak jeho forma
bylo pod přísným státním dohledem. Platón klade důraz na to, aby bohové byli
znázorňováni takoví jací doopravdy jsou: dobří. Jako takoví nemohou být příčinnou
ničeho špatného, ani nemohou páchat zločiny nebo být nespravedliví. Nemění se
neboť jsou dokonale dobří a jakákoli změna by je už mohla učinit jen horšími
(Platón 1993, str. 109 - 118). „A není jistě vhodné vyprávět ani o tom, řekl jsem já,
že bohové bojují proti bohům, že strojí úklady a vedou souboje - vždyť to ani
nejsou pravdivé věci -, chceme-li, aby příští strážci naší obce považovali za
nanejvýš hanebné snadno se navzájem znepřátelovat" (Platón 1993, str. 109).
Také výjimeční lidé a hrdinové se mají líčit správně - neměli by být
popisováni jak bědují nebo jak se oddávají výbuchům smíchu, takové chování totiž
neprospívá vyrovnanosti povahy (Platón 1993, str. 121-124).
Dále se mají z bájí vypudit veškeré hrůzostrašné a děsivé výjevy, protože „my
se bojíme o strážce, aby se nám z té hrůzy příliš nerozehřáli a nezměkli víc, než je
třeba" (Platón 1993, str. 121). Básníci by ve svých dílech neměli naznačovat, že
„mnozí nespravedliví jsou blažení a naopak spravedliví nešťastni, nebo že působit
bezpráví vskrytu je prospěšné, nebo že spravedlnost je cizím prospěchem, ale
vlastní škodou" (Platón 1993, str. 130). To jsou tedy základní ustanovení týkající se
obsahu literárních děl a písní.
Jejich formu Platón vymezuje stejně pečlivě. V Ústavě rozlišuje tři druhy
slovesného projevu:
1. Napodobující, který odpovídá v naší terminologii přímé řeči a užívá se
převážně v komedii a tragédii (Platón 1993, str. 134). Napodobovat by se
měly jen věci dobré. „Pokud už mají něco napodobovat, pak musí již od
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dětství napodobovat jen to, co k nim má vztah, tedy muže statečné,
rozumné, zbožné, svobodně cítící a podobně; naopak nemají umět tvořit
ani napodobovat nic, co cítí nesvobodně, ani žádný projev nízkosti, aby
se pak od pouhého napodobování nedostali ke skutečnému podílu na
takovýchto vlastnostech" (Platón 1993, str. 135 - 136). V Ústavě Platón
zaujímá negativní postoj ke všemu napodobujícímu umění a doporučuje
komedii i tragedii v obci zakázat. Tragedii proto, že v lidech podporuje
lítostivost, a komedii proto, že oslabuje naši rozumovou složku tím, že
v nás vzbuzuje radost při pohledu na věci, které bychom se sami styděli
udělat (Platón 1993, str. 454 - 456). Blackburn toto odsouzení nápodoby
neschvaluje: „Platóna totiž zřejmě nenapadlo, že nám vypodobnění
může ukázat nové aspekty právě těch věcí, které vypodobňuje. Zjistit,
kolik je hodin, můžeme například tak, že se podíváme na sluneční
hodiny nebo na hodinky, které znázorňují čas. Sluneční hodiny či
hodinky nejsou ovšem při takovém zjišťování žádnou náhražkou. A
právě tak ani karikatura vašeho oblíbeného politika není pouhou
náhražkou či stínem, který nám má nahradit skutečného člověka.
Prezentuje ho například jako blázna [...] a tím naznačuje - nebo možná
odhaluje - určitý jeho rys. [...] i když to, co o daném objektu vyšlo
najevo, může být nové, objekt sám zůstává stále týž. A právě proto je
nám umění schopno něco sdělovat - podobně jako řeč. Umění nás od
pravdy neodvádí, nýbrž naopak je jejím potencionálním spojencem"
(Blackburn 2007, str. 200 - 201). V Zákonech sice Platón tragedie
povoluje, ale smí se hrát jen ty, které obec uzná za vhodné. Komedie
jsou také povolené. „Neboť bez směšného není možno poznati vážné a
vůbec bez všeho opačného opačné, má-li kdo být moudrý, avšak zase
není možno vytvářeti obojí, jestliže má mít člověk byť jen malý podíl na
dobrosti" (Platón 1997, str. 201). Vzhledem kvýše řečenému smí
komedie hrát jen cizinci a otroci (Platón 1997, str. 201).
2. Prostý, který odpovídá nepřímé řeči a je vhodný k vyjadřování špatných
činů, protože se při něm mluvčí neztotožňuje s tím, kdo špatnost koná
(Platón 1993, str. 134- 137).
3. Smíšený, ten je propojením dvou předešlých. Nejčastěji se užívá
v epické tvorbě.
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Ohledně hudebních forem Platón uvádí ustanovení o rytmech, melodiích a
nástrojích. Je přesvědčen, že hudba má vycházet z textu písní. Z těch bylo
vyloučeno veškeré naříkání, směšnost, změkčilost, nečinnost a nezřízenost, musí se
tedy vyloučit i melodie a rytmy, které těmto jevům odpovídají. Jako jediné melodie,
které lze zachovat, zmiňuje Platón melodii dórskou a fryžskou (Platón 1993, str.
141). Aristoteles ho v tomto bodě kritizuje: „Sókratés v Ústavě neprávem
ponechává vedle dórské jen fryžskou, zvláště když z nástrojů vyloučil píšťalu.
Neboť fryžská má mezi tóninami tentýž účinek jako píšťala mezi nástroji; obojí má
ráz vzrušující a vášnivý. [...] každý jednotlivec se má zvláště zabývat tím, co jest
pro něho možné i přiměřené. Ale i to se ještě určuje podle věkového rozdílu,
například lidem, kteří jsou léty zesláblí, není snadno zpívati písně napínavé, nýbrž
přirozenost přikazuje tomuto věku tóniny mírnější. Proto někteří znalci hudby i to
právem vytýkají Sokratovi, že z vyučování vyloučil mírnější tóniny" (Aristoteles
1998, str. 304 - 305). Sokratem je zde myšlen

Sokrates jako mluvčí

dialogu

Ústava.
V Zákonech nedochází k tak přísnému vymezení rytmů a melodií - Platón se
v něm omezuje na to, že má být zvolen posuzovatel starší padesáti let, který určí,
které písně jsou vhodné a které nikoli (Platón 1997, str. 186).
Dodržování výše stanovených zásad pro múzické umění je podle Platóna
velice důležité. Uvádí proto dva pádné důvody. První z nich je, že přílišná volnost
v hudební tvorbě vede u lidí k přílišné sebejistotě a pocitu, že rozumí nejen hudbě
ale i všemu ostatnímu. To vede ke vzniku přílišné svobody. „V souvislosti s touto
svobodou vzniká ta, že člověk nechce být poddán úřadům, a vzápětí za ní ta, že
uniká poddanství a kázni otce a matky, a kdo jsou blízko cíle té dráhy, že hledí, aby
nemuseli být poslušní zákonů, a na samém konci, že již nedbají přísah a závazků a
vůbec bohů [...] a trávíce zlý život, nikdy nevyjdou z útrap" (Platón 1997, str. 90).
Druhým důvodem je pak to, že hudba velice silně ovlivňuje povahu mladých
lidí. „Zda potom, Glaukóne, pravil jsem já, nemá výchova hudbou vůdčí postavení
z toho důvodu, že se při ní rytmus a harmonie noří do hlubin duše nejvíce a daleko
nejsilněji se duše dotýkají, neboť s sebou přinášejí soulad, a souladnou činí také
duši tomu, kdo je vychováván správně, avšak právě opačnou, když tomu tak není?"
(Platón 1993, str. 146).
Taková jsou tedy ustanovení o múzickém umění a výchově, které společně
s gymnastickou výchovou v různých formách a různými způsoby provází občana
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už od dětství po celý život. Dnešního člověka může přísnost těchto pravidel a
omezení zarážet, ale v starověkém Řecku „kdy umění žilo v ustavičném styku
s mýtem a náboženstvím, kdy nebylo uměním samostatným, se nikterak neváhalo
postupovat tak, jak postupuje Platón" (Patočka 1999, str. 258). Navíc v té době
mělo slovo básníka jinou váhu než dnes - básníci byli často citováni u soudu a tyto
citace platily za pádné argumenty. Není tedy divu, že byla jejich tvorba někdy
pozměňována v zájmu obce (Patočka 1999, str. 258).
Po této vsuvce o múzickém umění, která byla nutná, neboť toto umění
ovlivňuje dítě již od narození, bych se ráda vrátila k rozboru jednotlivých stupňů
výchovy, kterými dítě prochází. O něco výše jsem mluvila o jeho výchově od
prenatálního období až do věku tří let. V tomto věku mají podle dialogu Zákony (v
Ústavě se o předškolní výchově téměř nemluví) děti začít denně docházet do
obvodní svatyně, kde se mají oddávat společným hrám pod dozorem chův. Význam
hry je v Platónově návrhu výchovy veliký, musí být však v souladu se zákony obce
- „protože budou-li protizákonné a budou.li se takto chovat i děti, je nemožné, aby
z nich vyrůstali muži naplnění zákonem a mravností" (Platón 1993, str. 180). Hra
má být hlavním nástrojem vzdělávání. „Protože svobodný člověk se nemůže učit
žádné nauce ve spojení s otroctvím. Namáhavé tělesné práce vykonávané pod
donucováním tělo nijak nečiní horším, ale žádné učení, duši vnucené, není trvalé"
(Platón 1993, str. 350). Každá hra však musí mít pravidla, která by krotila bujnost
dětí. jejich dodržování má být vynucováno trestáním takovým způsobem, „že
trestající nemají příkořím vzbuzovat v trestaných hněv, ani zase necháváním bez
trestu bujnost" (Platón 1997, str. 177). Nad tresty, hrami a chůvami dětí má bdít
žena, která k tomuto účelu byla zvolena ženami, které pečují o manželský život.
Ve věku šesti let, jak už jsem zmínila dříve, mají být podle dialogu Zákony
dívky a chlapci rozděleni a začít se věnovat tělesné výchově. Zajímavé je, že jejich
učiteli mají být cizinci a ne občané obce jako je tomu v dialogu Ústava.
Gymnastická výchova je má provázet celý život, i když jejich základní výcvik končí
s dosažením dospělosti. Výcvik je z velké části zaměřen na vojenskou zdatnost
občanů. Jak už víme z dřívějšího výkladu, dívky mají procházet stejnou výchovou
jako chlapci, proto i ony absolvují řádný vojenský výcvik. Jeho součástí je i účast
dětí při bitvách, ovšem jen jako pozorovatelů, „aby se stejně jako děti ostatních
řemeslníků dívaly, co budou pro obec konat, až dorostou" (Platón 1993, str. 246).
Jejich bezpečnost se zajišťuje tím, že bitvu pozorují na koních, z patřičné
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vzdálenosti a pod dozorem zkušeného občana, který je schopen odhadnout
nebezpečí a včas děti odvést do bezpečí (Platón 1993, str. 247 - 248).
Aby ještě více utvrdil bojeschopnost. občanů, navrhuje Platón v Zákonech,
aby se každý měsíc konaly hry, kdy by se soutěžilo v plné zbroji v různých
disciplínách (běh, souboj, jízda na koni...). Soutěžilo by se ve třech věkových
skupinách: chlapci, mladíci, muži. Dívky se her účastnit nemusí, ale není jim to
zakázáno. Smí se však her aktivně účastnit jen do uzavření sňatku a závodí podle
mírnějších pravidel - například dívky do třinácti let nemusí závodit v plné zbroji
(Platón 1997, str. 215 - 217).
Dále se má konat každý den malé branné cvičení beze zbraně a jednou za
měsíc velké cvičení v plné zbroji. „Mají napodobovat veškeré válečné umění a
doopravdy bojovat co nejblíže skutečnosti rohovnickými koulemi i metáním,
užívajíce nebezpečných zbraní, aby ta vespolná hra nebyla tak docela bez strachu,
nýbrž aby vzbuzovala city bázně a jistým způsobem objevovala, kdo je statečné
mysli a kdo ne. Rozdíleje správně jedněm pocty a druhým pohany, má zákonodárce
připravovat celou obec, aby byla zdatná pro opravdový zápas po všechen svůj
život" (Platón 1997, str. 212). Důležitost těchto cvičení je natolik velká, že je Platón
ochoten při nich akceptovat i ztráty na životech, přičemž ten, kdo během cvičení
zabije některého z občanů, má být zcela zproštěn viny (Platón 1997, str. 213).
Ale cílem gymnastické výchovy je vedle péče o tělo především péče o duši,
vždyť „dobrá duše dělá svou dokonalostí co možná nejlepším tělo" (Platón 1993,
str. 149). Možná i proto zařazuje Platón v dialogu Zákony do gymnastické výchovy
společně s tělesným cvičením i tanec. Rozlišuje dva druhy tance - mírový a
válečný. Válečný tanec má rozvíjet rychlost a pružnost a napodobovat pohyby
souboje (Platón 1997, str. 199). Mírový tanec odráží „pohybování duše uměřené ve
stavu dobré pohody a mírných libostí" (Platón 1997, str. 199).
Ke spojení tance a zpěvu (múzického vzdělání) dochází ve sborech. V obci by
měly existovat tři sbory: chlapecký sbor Mús, Apollónův sbor mužů mladších třiceti
let a Dionýsův sbor mužů ve věku třicet až šedesát let (Platón 1997, str. 51 - 52).
„všechny tři sbory mají jakoby zaříkáváním působit na mladé ještě útlé duše dětí,
mluvíce jim všechny krásné věci" (Platón 1997, str. 51).
Až dosud byla Platónova pedagogická koncepce popisovaná v dialozích
Ústava a Zákony téměř shodná. Lišila se sice v některých detailech, ale shodně
považovala za základ vzdělávání gymnastickou a múzickou výchovu, které měly
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fomovat dosud nerozumnou dětskou duši. „Takže tělesná výchova vytváří nosný
základ pro duši, v níž se může mozek projevovat s co možná nejmenšími obtížemi,
tělesná výchova dělá z nastávajícího, rostoucího těla co možná nejlepší orgán a
nástroj duše řízené mozkem. Hudební výchova se naproti tomu stará o to, aby se
v duši, jíž se dotýká příjemněji než tělesná výchova, i v iracionálních a
předintelektuálních hnutích duše připravovala úrodná půda pro vznik poznání a
vládu rozumu" (Hager 1994, str. 37).
Tuto fázi nazývá Patočka negativní nebo také přípravnou etapou výchovy.
V této etapě se dbá na to, aby dítě bylo v kontaktu jen s takovými jevy a osvojovalo
si jen takové hodnoty a jednání, které budou v souladu s jeho pozdějším
rozumovým poznáním světa a dobra (Patočka 1999, str. 71).
Dále se však obě Platónovy koncepce rozcházejí. Výchova v Zákonech je více
zacílena na praktický život, zatímco v dialogu Ústava se zaměřuje na přípravu a
výcvik vybraných jedinců ve vládce-fílosofy schopné nahlížet svět idejí. V obou
dialozích se setkáme s výukou matematiky, geometrie, stereometrie a astronomie,
v každém z nich jsou však pojímány v jiném rozsahu a s jiným cílem. V Ústavě se
navíc vyučuje i dialektika, o které se v Zákonech nepíše.
Podle dialogu Zákony, se mají děti učit matematice a jí příbuzným vědám
(geometrie, stereometrie) od dětství pomocí her. Platón však nezmiňuje od jakého
věku ani po jak dlouhou dobu. Hlavním cílem výuky je osvojení praktických
znalostí a rozvoj paměti a bystrosti. „Neboť pro domácí hospodářství, pro ústavu i
pro všechna umění nemá žádná jednotlivá nauka vzdělávající mládež tak veliký
význam jako pěstování nauky o číslech, nej důležitější pak je, že člověka od
přirozenosti ospalého a tupého vzbouzí a činí učenlivým a bystrým, takže on
působením toho božského umění i proti svému přirozenému založení prospívá"
(Platón 1997, str. 135).
V astronomii se má mládež učit především o pravidelných drahách hvězd,
protože hvězdy představují bohy na nebi, a tak o nich musí mít lidé správné mínění,
aby se proti nim nerouhali (Platón 1997, str. 206 - 207). Platón zde opět neuvádí
v jakém věku a po jak dlouhou dobu se mají mladí lidé této vědě věnovat.
V Ústavě se o těchto vědách vyjadřuje přesněji. S jejich výukou začíná až po
ukončení gymnastického výcviku ve dvaceti letech a vyhrazuje ji jen vybraným
jedincům. Vyměřuje pro ni dobu deseti let, po kterých se z třicetiletých adeptů
vyberou ti nejlepší pro další studium (Platón 1993, str. 350 - 351).
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Matematika, geometrie a stereometrie mají budoucím vládcům pomoci na
cestě za poznáním idejí tím, „že užívají viditelných podob o nichž vykládají, aniž se
zamýšlejí nimi samými, nýbrž nad věcmi, jimž se tyto jevy podobají - a tak
podávají výklady o absolutním čtverci a absolutní úhlopříčce" (Platón 1993, str.
313), a tak jim pomáhají při obratu od smysly poznatelného světa ke světu idejí,
který je poznatelný jen rozumem (Platón 1993, str. 313-314).
Astronomie má stejné využití: „Tedy, prohlásil jsem, této pestrosti nebe je
třeba užívat jen jako příkladů pro poznávání, které se vztahuje jen k oněm rozumem
poznatelným jevům" (Platón 1993, str. 339).
Ani jedna z těchto věd však ještě nevede k poznání světa idejí, to je až úkolem
dialektiky, kterou se mají zabývat po dobu pěti let jen ti nejlepší z žáků. Teprve
dialektika má na základě předcházejícího studia vést k poznání pravé podstaty
jsoucen a nejvyšší ideje. „Tedy dialektická metoda, pravil jsem, se jako jediná ubírá
touto cestou, odstraňujíc všechny předjaté předpoklady, k samému počátku, aby se
tak upevnila. A to opravdu lehce pozvedá oko duše, zahrabané v jakémsi
barbarském bahně, a vynáší je vzhůru, majíc za pomocníky a průvodce obory, které
jsme probrali" (Platón 1993, str. 344 - 345).
Po ukončení studia mají pak budoucí vládci odsloužit patnáct let ve službě
obci než se, ve věku padesáti let, chopí svého úřadu.
Nakonec bych ráda uvedla jeden zajímavý rozdíl mezi výchovou popisovanou
v Ústavě a tou, kterou Platón popisuje v Zákonech. V Ústavě se zcela zakazuje, aby
strážci pili alkohol. V Zákonech je však alkohol považován za velice užitečný
výchovný prostředek, protože umožňuje snadno a bezpečným způsobem odhalit
skryté charakterové vady občanů, které se projevují nejsilněji právě v opilosti
(Platón 1997, str. 36 - 37). Navíc alkohol činí staré muže přístupnější výchově.
„Neřekli jsme snad, že když se to stává, duše pijáků se jak nějaké železo rozžhavují,
měknou a mládnou, takže se stávají poddajnými tomu, kdo je může a umí
vychovávat, jako když byly mladé?" (Platón 1997, str. 59). Pro pitky však platí
přísná pravidla, vždy je má řídit abstinující vůdce starší šedesáti let (Platón 1997,
str. 59) a nesmí se jich účastnit muži mladší osmnácti let (Platón 1997, str. 53).
Alkohol nesmí pít ani muži na válečné výpravě, otroci, úředníci v době, kdy
zastávají svůj úřad, kormidelníci, soudci, lidé, kteří hodlají plodit potomky a nemá
se pít ani za bílého dne (Platón 1997, str. 62).
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Závěr
Když se nyní podíváme na to, co bylo výše řečeno o Platónově výchovněvzdělávacím systému, zjistíme, že se v něm vyskytují prvky, které jsou aktuální i
v dnešní době. Rady, které Platón dává těhotným ženám v Zákonech jsou stále
uznávané. I dnes se budoucím rodičkám doporučuje pravidelný pohyb, uměřené
stravování a ochrana před přílišným rozrušením.
Svým návrhem veřejné předškolní výchovy Platón anticipuje návrhy
předškolní výchovy u Komenského a Frôbela (Štverák 1983, str. 39). Předškolní
výchova u něj směřuje především k rozvoji motoriky, schopnosti dodržovat pravidla
a vybudování vztahu k autoritám - tyto úkoly dodnes z velké části plní mateřské
školy.
Platón si také uvědomoval významný vliv okolí na formování osobnosti
dítěte, proto vše, co dítě obklopuje, u něj podléhá kontrole. Pohádky, báje a vůbec
múzické umění mají jasně vymezená pravidla ohledně svého obsahu i formy, aby si
děti jejich prostřednictvím neosvojovaly pokřivené hodnoty a špatné vzorce
chování. Ze stejného důvodu Platón v Zákonech píše: „Rozumný zákonodárce by
spíše domlouval starším, aby se styděli mladých a co nejvíce si dávali pozor, aby
nikdy žádný z mladých lidí někoho z nich neviděl nebo neslyšel dělat nebo mluvit
něco ošklivého, neboť kdekoli se nestydlivě chovají starší, tam jsou nutně i mladí
zcela nestoudní, vždyť výborné chování mladých a zároveň jich samých nezáleží
v napomínání, nýbrž vtom, aby bylo vidět, že cokoli někdo řekne napomínaje
jiného, že on sám celý život podle toho jedná" (Platón 1997, str. 117). Tento jeho
přístup k výchově má v současnosti mnoho zastánců ale i odpůrců, kteří jsou
naopak přesvědčeni, že děti by měly být do určité míry v kontaktu i s negativními
aspekty životní reality.
Dalším Platónovým přínosem je využití her ve vzdělávání a postup od
konkrétního (smysly poznatelný svět) k obecnému (svět idejí). Základní oblasti
vzdělávání u Platóna jsou múzické umění, gymnastika a matematika, které i dnes
tvoří základní společnou osu studijních programů na většině základních i středních
škol.
I Platónův důraz na názornost a propojení praxe a teorie (budoucí vládci
v Ústavě musí působit minimálně patnáct let ve službě obci než se mohou stát
vládci, procvičování gymnastického umění při pravidelných hrách a vojenských
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cvičeních, účast dětí v bitvách jako pozorovatelů) odpovídají dnešním trendům, i
když jsou v moderní době realizovány jinou formou. Rovné postavení žen a mužů
ve vzdělání i v praktickém životě odpovídá tendencím v současné Evropě.

V této práci jsem se zabývala Platónovým pojetím rodiny a výchovy v jeho
spisech Ústava a Zákony. Zdůraznila jsem odlišnosti obou dialogů a zároveň jsem
hledala jejich společné body. V obou dílech je společenské uspořádání v základních
obrysech téměř shodné: každý jedinec je úzce specializován k výkonu jedné
činnosti což vede k hierarchickému uspořádání společnosti, ve které lze rozlišit dvě
základní složky: fyzicky pracující obyvatelstvo a méně početnou ozbrojenou
vládnoucí složku.
Podoba rodiny je v Ústavě a Zákonech různá, plní však stále tytéž funkce,
z nichž Platón nejvíce zdůrazňuje tyto: zachování kvantity, kvality a jednoty
vládnoucí části společnosti.
Výchova a vzdělávání má v obou spisech podobný charakter. Její základ tvoří
múzické výchova, gymnastická výchova a matematika. Dalšími vyučovanými obory
jsou geometrie, stereometrie a astronomie. V Ústavě se navíc vyučuje i dialektika,
v Zákonech je navíc zařazen tanec. Výchova dívek a chlapců je pravděpodobně
shodná, v Zákonech však probíhá odděleně. Koncepce výchovy se v obou spisech
liší hlavně rozvržením a rozsahem studia jednotlivých předmětů - v Ústavě je
kladen důraz na teorii a rozvoj myšlení (usiluje se o nahlédnutí světa idejí), zatímco
v Zákonech je kladen větší důraz na praktické využití znalostí.
Celkem

lze říci, že

se od

sebe tyto dialogy

odlišují v mnohých

jednotlivostech, ale přesto ve svých základních obrysech zůstávají téměř shodné.
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Anotace
Tato bakalářská práce se zakládá na studiu Platónových spisů Ústava a
Zákony. Stručně charakterizuje Platónovu ideální obec a její základní společenské
uspořádání. Popisuje odlišné koncepce rodiny v obou spisech a hledá jejich
společné body. Zabývá se také výchovně-vzdělávacím systémem v každém ze
zmíněných spisů a vyzdvihuje jejich společné a rozdílné rysy.

This work is based on a study of Plato 's publications The Republic and The
Laws. It briefly characterizes Plato's ideál municipality and its fundamental social
structure. It describes différent conceptions of family in both publications and looks
for their conjuctive points. It deals also with educational systém in each of
inentioned publications and accentuâtes their common and différent features.
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