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I. ÚVOD 
 
ZÁMĚR PRÁCE 
 
Ačkoliv jsou Zákony1, toto Platónovo (427 př. n. l. - 347 př. n. l.) nejrozsáhlejší dílo, spisem 
spíše filosoficko- politologickým, i tak jsem si je vybral coby zdroj, který by mohl mnohé 
vypovědět o každodennosti tehdejší společnosti. Rád bych se zaměřil právě na ty momenty, 
které jsou Platónem řečeny spíše mimochodem nebo se kterými se tak nějak automaticky 
počítá, na ty momenty, které se nepříliš zdůrazňují, právě proto, že je jejich autor považuje 
za běžné. Záměrem této práce je podat jakýsi obraz každodennosti na pozadí Platónových 
Zákonů.  
 
PŘEDSTAVENÍ SPISU 
 
Tři starci: athénský host, Kréťan Kleinias a Sparťan Megillos putují z Knóssu do Diovy jeskyně 
v krétském pohoří Ida 2.  Dlouhou cestu v horkém počasí, která vyžaduje častý odpočinek na 
stinných místech pod vysokými stromy3, si krátí hovorem o ústavě a zákonech.  

 
Přestože může název Platónova spisu implikovat specifický jazykový sloh a strohou 

pregnantnost, Zákony se po této stránce nijak neliší od ostatních platónských spisů. Jak 
zmiňuje Fr. Novotný4, pro Platóna byl v Zákonech důležitější filosoficko- etický duch, než 
klasická preskripce zákona s  pevným řádem. „Platón nechtěl a nemohl psát prostý zákoník.“ 5 
Zákony, tato rozumová hra starců,6 jsou spíše úvahou nad věcmi, které je třeba v zákonech 
obce zohlednit. Zohledňují se věci, u kterých je to zapotřebí. Jednoduše řečeno, věci, které 
fungují dobře i bez usměrňování zákonem, je možné nechat být, vždyť fungují. Ty věci, které 
toto nesplňují, tedy u kterých to příliš nefunguje nebo to nefunguje takovým způsobem, jak 
by si zákonodárce představoval, ty jsou onou výzvou, oním materiálem k předělání, upravení, 
zákonnému usměrnění. Z kontextu vytržený citát to vyjádří jinými slovy: „A povede- li si 
většina občanů v takovýchto věcech uměřeně, zůstávejtež zásady o nich potichu, nevyjádřeny 
zákonem; avšak povedou- li si nezřízeně, buďtež vyjádřeny zákonem a takto prováděny podle 
zákonů tehdy daných.“ (Zák 785)  
 
Obdobně jako u jazykového slohu, též forma rozpravy v Zákonech, tohoto zřejmě posledního 
Platónova spisu7, není nijak významně odlišná od ostatních platónských spisů; je zde ústřední 

postava, která dialog řídí a druhá- či další postavy, které nezřídka pouze jednou větou projeví 
souhlas nebo nesouhlas se slovy vůdce rozpravy. Nezodpovězena zůstane otázka, proč není 

                                                                 
1 PLATÓN, Zákony, Oikoymenh, Praha 2003 (přeložil Fr. Novotný) 
2 Viz Zák 625b 
3 tamtéž 
4 FRANTIŠEK NOVOTNÝ, O Platónovi, Díl druhý, Praha 1948 
5 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; s. 313 
6 Viz Zák 769 
7 Stanford Encyclopedia of Philosophy  Plato on Utopia (http://plato.stanford.edu/entries/plato-
utopia/) se odkazuje na Aristotela, který hovoří o tom, že jsou Zákony pozdějšího data než Ústava; 
Díogenés Laertios uvádí, že Platón nestihl Zákony dokončit.  

http://plato.stanford.edu/entries/plato-utopia/
http://plato.stanford.edu/entries/plato-utopia/
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byť jedinkrát zmíněné vlastní jméno athénského hosta, který rozpravu vede. Víme jen, že 
není považován za cizince nemilého, naopak je zdůrazněna úcta k němu. Z následujícího 

odkazu na Pallas Athénu můžeme také vyvozovat, že se nejedná o člověka zbylým dvěma 
společníkům zcela neznámého. „Klein. Athénský hoste- nechtěl bych tě totiž oslovovat jako 

Attičana, neboť se mi zdá, že je vhodnější nazývat tě podle jména té bohyně…“ (Zák 626d)  
 

Tři zmínění starci spolu v přátelském duchu hovoří o různých typech státního zřízení i o tom, 
co je příčinou zániku nově vznikajících obcí, resp. co je potřeba k tomu, aby obec byla nebo 

se stala životaschopnou, a jakým způsobem má být obec vystavěna, aby ji nepotkal obdobný 
konec, který potkal tisíce jiných obcí.8 Na samém závěru třetí knihy Kleinias svým kolegům 
v rozpravě vyjeví, že jemu a devíti dalším Knóssanům bylo knósskou obcí uloženo zakládání 
nových osad. Úkolem těchto zakladatelů je i stanovení zákonů. Pro zákony není podstatné, 
zda budou přejímány zákony zdejší nebo budou- li tyto zákony původem odjinud, určující je, 
aby byly dobré. Kleinias navrhuje: „Nyní tedy udělejme toto pro mne i pro vás: učiňme výběr 
z toho, co bylo řečeno, a vytvořme si rozpravou obec, jako bychom ji zakládali od začátku; tím 
se nám dostane příležitosti pozorovat to, co hledáme, a zároveň já bych snad mohl užít 
tohoto výtvoru pro budoucí obec.“ (Zák 702d) Od čtvrté do poslední, dvanácté knihy 
následuje výměr takové obce. Teoretický začátek spisu tímto náhle dostává explicitní 
praktický záměr.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
8 Viz Zák 676c 



 

3 

 

II. K OBCI 
 
Jaká by měla být tato nová obec? Měla by být jistě nejlepší, jak jen může být, měla by 
fungovat a nezaniknout.  
 
DOBRÁ OBEC 
 
Kleinias hovoří v úvodu první knihy9 o tom, že současné krétské uspořádání odpovídá 
potřebám války. S Megillem se shodnou, že takové uspořádání, které umožní obci vítězit ve 
válce nad ostatními, je znakem dobře spravované obce.10 Platón skrze athénského hosta 
ukazuje, že uspořádání i zákony by ale měly být založeny na jiném základu. Tímto jiným 
základem je dobro a překonávání horšího lepším v sobě samém, a to nejen na úrovni jedince, 
ale i na úrovni státu11.  
 
Po bozích nejvlastnějším a nejbožštějším darem člověku je duše,12 a tu je třeba ctít a 
rozumně o ní pečovat. Však napodobováním špatného se člověk lepším nestává13, a duši, 
nejdražší věc, kterou člověk má, je nerozum zneuctívat, 14 „vždyť všechno zlato na zemi i pod 

zemí nevyváží svou hodnotou dobrost.“ (Zák 728) Člověk se snaží dosáhnout co nejvíce slastí 
a co nejméně utrpení. „Po této stránce se ukazuje, že život uměřený vyniká příjemností nad 

nevázaný, rozumný nad nerozumný, statečný nad zbabělý, tak jako vyniká život zdravý nad 
chorobný.“15 Platón rozlišuje a popisuje, jaká jsou dobra božská a lidská.16  Božskými dobry 
jsou moudrost, uměřenost, spravedlnost a statečnost,17 mezi ta lidská dobra patří zdraví, 
krása, tělesná zdatnost a v rozumné míře pak bohatství.18 Platón se domnívá, že obec má být 
uspořádána vzhledem k těmto dobrům, zejména k dobrům božským. Zákon potom má být 
funkčním nástrojem, který má sloužit jako jakýsi rozum obce. 19  
 
Athénský host říká, že: „Zakládaná obec by měla druhé místo proti největší dokonalosti.“ (Zák 
739) Tím je jistě míněno, že nejlepší ústava je božským, nedostižným ideálem. A. L. Pierris 
k tomu uvádí: „Zákony rozeznávají první nejlepší obec a pak ty, které se k ní v dokonalosti 
blíží. Zákony ustanovují podstatu druhé nejlepší obce.“20 I tato druhá ústava je však vzorem, 
neboť athénský host o ní hovoří jako o takové, která by byla nejblíže nesmrtelnosti, kdyby 

                                                                 
9 Viz Zák 625d 
10 Viz Zák 626c 
11 Viz Zák 628d 
12 Viz Zák 726 
13 Viz F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; viz s. 280 
14 Viz Zák 727d 
15 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; s. 281 
16 Viz Zák 631b 
17 Viz Zák 631c 
18 tamtéž 
19 Viz Zák 631d; V Zák 714 se hovoří o nápodobě božské ústavy, zákon je zde explicitně zmíněn jako 
vláda rozumu. 
20 ALEŠ HAVLÍČEK, Platónova Ústava a Zákony, Praha, Oikoymenh, 1999, vydání první; s. 127 



 

4 

 

byla realizována. A zmiňuje ústavu třetí, která bude provedena, „dá- li bůh.“21 Novotný 
k tomu dodává: „Třetí ústava má tedy být vytvořena „skutkem.“22 

 
IDEÁLNÍ OBEC 

 
Veškeré ubírání se obce, zákony a fungování obce obecně má být uspořádáno s  ohledem 

k dobru.23 Již jsem zmínil, že obec by měla být životaschopná. Onou životaschopností je 
myšleno takové uspořádání obce, které umožňuje odolávat- řekněme- zhoubným vlivům, ať 

už vnějším nebo vnitřním, které na obec mohou nějak naléhat. Uspořádání takové 
životaschopné obce nemá jen nějak přežívat, ale má mnohem vyšší cíl, má směřovat k 
věčnosti.  
 
Mezi ty vnější vlivy, které by mohly obec oslabovat, můžeme řadit např. nesváry se sousední 
obcí, dále sem můžeme řadit potřebu obchodní i prostorové expanze nebo nedostatek 
nezbytných surovin. Mezi vlivy vnitřní můžeme řadit zejména nesoudržnost, místní nesváry a 
nedostatečné zákony.  
 
Naši tři putující se snaží vytvořit neměnnou svébytnou fungující obec. Požadavek na 
neměnnou a fungující obec, resp. neměnné zákony je podmíněn určitým časem k prověření, 

kdy je možné, aby tím pověřené úřady provedly nezbytné změny. Pak, když nabudou 
dokonalé podoby, mají být zákony prohlášeny za nezaměnitelné.24 „Platón předpokládá 

proces postupné aproximace (měl by přesáhnout délku jednoho období, na něž se volí 
úředníci, kteří se tak budou postupně vyměňovat), jenž by měl trvat až do chvíle, kdy instituce 

začnou fungovat zcela přesně (772c).“25  Jde tedy o nastavení jakéhosi standardu, ideálu a 
tento stav udržovat. Zbývající, třetí přívlastek, tedy že má být obec svébytná, se váže k lokaci 

obce, velikosti i úrodnosti půdy, nerostnému bohatství, vodě, spalného i nespalného dřeva, 
ale také k demografii. O tom ale obšírněji pohovořím na jiném místě. 

 
Obec je chápána jako živý jedinec. Jednota je pak vedle dobrosti a uměřenosti dalším 

důležitým jmenovatelem obce. Jean- Francois Pradeau přirovnává obec k jednotě, kdy 
zákony tvoří tělo a správní orgány jsou pak duší obce.26 Ideální jednotu obce vidí Platón ve 

společném vlastnictví, resp. vyrušení soukromého vlastnictví, kdy i ženy a děti i všechen 
majetek náleží všem, a kdy třeba i oči a uši napomáhají společnému vidění a sluchu.27 Platón 

ústy athénského hosta hovoří o tom, že člověk, ani jeho majetek nepatří sobě samému, ale 
náleží svému rodu28 a ještě větší měrou náleží obci.29  Zcela nežádoucí je individualismus. 
Člověk má být vychováván pro obec a nikdy by neměl zažít nemít nad s ebou autoritu, neměl 
by zažívat individualismus nebo se s ním jakkoliv ztotožňovat. „Je třeba zvykáním naučit duši, 

                                                                 
21 Viz Zák 739e 
22 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; s. 306 
23 Viz Zák 963 
24 Viz Zák 772c 
25 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; s. 172 
26 Viz A. Havlíček, Platónova Ústava a Zákony s. 174 
27 Viz Zák 739c 
28 Viz Zák 753c 
29 Viz Zák 923b 
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aby nepomýšlela, ba aby vůbec nebyla schopna dělat něco odloučeně od ostatních, nýbrž aby 
byl život všech lidí ve všech věcech stále co nejvíce hromadný, jednotný a společný.” (Zák 

942c)  
 

Takto vystavená ideální obec je terčem Popperovy kritiky, 30 neboť podle mínění Poppera 
Platónova ideální obec příliš oklešťuje svobodu občanů, a to i tam, kde to není nezbytné. 31 

Platónovi vyčítá nejen „posvěcené“ a neměnné třídní rozdíly,32 ale domnívá se, že Platón je 
manipulátor, který se pomocí rétoriky snaží prosazovat svou nejlepší obec, která je zaštítěna 

právě svým směřováním k dobru, ačkoliv se vlastně jedná o totalitu.33  
 
Ostrá Popperova kritika jako by vůbec nezohlednila dobu a vůbec kontext, ve kterém 
Platónův ideální stát vznikal. Athény, někdejší velmoc, následkem Peloponéské války zanikly, 
resp. staly se druhořadým státem s cejchem prohry. Proto snad Platón při zakládání obce 
tolik zdůrazňuje soudržnost, jednotu, i proč se má Magnésie udržovat bdělou a silnou.34  
 
Ačkoliv osobně mohu souhlasit s  Popperem v  určité dílčí kritice, jistých rysech, které mohou 
být z našeho pohledu shodné s  totalitou, Popperův celkový koncept, kdy je ideální obec 
projektem demagoga Platóna, se mi moc nezdá, a to už z té pozice, že se mi Popper v kritice 
ideální obce prozatím jeví jako „ničivý“; kdy vidí a chce vidět jen to špatné. Nemyslím si, že 

by se Platón snažil vystavit totalitní stát, domnívám se, že opatření jsou zvolena proto, aby se 
neopakoval nedávný athénský pád.35 Popper, zdá se mi, vůbec bere koncept nejlepšího 

státu, přenáší jej do současnosti a z pozice současného člověka, který má jiné zkušenosti i 
jiné povědomí o světě i historii, tento z kontextu vytržený stát hodnotí. Ale toto nemá být 

kritika Popperovy knihy, ostatně na větší rozbor se ani necítím. 
 

Nastínil jsem filosofický záměr obce, nyní pohovořím o obci jako místu pro faktické žití.  
 

O JMÉNU 
 

Novotný v poznámce uvádí, že „Obec, pro kterou se zde navrhují zákony, má být zřízena na 
místě, z kterého se za dávných časů vystěhovali obyvatelé; předpokládá se, že to byli 

Magnétové, kteří se podle podání vystěhovali z Kréty a založili Magnésii nad Maiandrem.“ 
(Zák pozn. 250) Dovolím si na tomto místě malou odbočku, která se vztahuje k názvu obce. 

V textu se hovoří o obci Magnétů nebo Magnétské obci, samotný název, jméno Magnésie se 
v textu neobjevuje. Toto je možné vysvětlit tím, že Řekové neměli, pokud víme, žádný registr 
obcí. Athénský host o názvech obcí říká, že se obvykle váží k okolnosti založení té které obce, 
k místu nebo se jméno odvozuje od názvu řeky nebo pramene nebo třeba místních bohů. 36  
 

                                                                 
30 KARL RAIMUND POPPER, Otevřená společnost a její nepřátelé I., Praha, Oikoymenh, 1999 
31 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I.; viz s. 104 
32 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I.; viz s. 50, 52  
33 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I.; viz s. 99 
34 O tom hovořím více v kapitole Mír do příští války. 
35 Viz má pozn. č. 8 
36 Viz Zák 704 
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Jak tedy můžeme charakterizovat ono nejvhodnější místo pro obec, místo, na kterém bůh 
Magnéty „z jejich úpadku pozvedá a opět usazuje“ 37?   

 
 

MAGNÉSIE 
 

Není žádoucí, aby obec byla přímořská. Ačkoliv může být blízkost moře vzhledem k denním 
potřebám věcí příjemnou38, obec takto položená je snadno náchylná k obchodničení. 

Přestože uměřené bohatství Platón řadí mezi lidská dobra, nekontrolovaná touha, 
hamižnost, je zhoubou pro duši. Přímořská poloha obce vyvolává v lidech kramářské touhy a 
do duší vnáší špatné, nepoctivé mravy. 39  
 
Zmínil jsem, že uspořádání obce má vždy a ve všech ohledech směřovat k dobru, a to 
zejména k moudrosti a uměřenosti. Také jsem hovořil o tom, že záměrem obce je 
životaschopnost a vedení k věčnosti. Toto je velmi zajímavý moment, neboť obec nechce být 
směřována k jakékoliv expanzi, uspořádání obce nemá vést k prosperitě, ale má směřovat k 
trvání. Platón zde patrně vychází ze zkušenosti athénské expanze; pročež zastavení, resp. 
neměnnost statu quo je Platónovým cílem. 40 Podle Platónova spisu Politikos je zlatý a 
zároveň ideální věk Kronův vystřídán naším věkem, věkem Diovým, v němž je svět opuštěn 

bohy. Člověk je odkázán pouze na své síly a tak zkáza narůstá.41 „Stát, který je zbaven zla 
změny a úpadku, je nejlepším, dokonalým státem.“42  

 
Magnésie má být založena na konkrétním území, které bude určitým způsobem rozdělené ; je 

stanoven přesný, konstantní počet domácností i dílů půdy a jsou přijata taková opatření, aby 
tento stav trval, aby byl neměnný. Přístup k moři by mohl snadno vést k potřebám 

obchodovat, mohl by svádět i k dobyvačným snahám, k rozšiřování území, a k těmto 
tendencím můžeme přiřadit také riziko útoku jiných dobyvatelů.43 Magnésie je vzdálena 

přibližně 15 kilometrů od moře,44 ovšem větší vzdálenost od moře by nebyla ke škodě.45 
Krajina se nijak neliší od zbytku krétské země 46, je spíše hornatá, přesto je, co se plodin týče, 

docela soběstačná. Hornatost krajiny naši přátelé považují za jednoznačnou výhodu pro 
Magnésii. Takový krajinný ráz totiž nenabídne půdu dokonale úrodnou, která by umožňovala 

pěstování všemožných plodin, a to v nadbytečném množství. „Neboť kdyby měla toto, 
poskytovala by možnost hojného vývozu, a tím by se zaplňovala stříbrnými a zlatými penězi; 

což je však takřka největší zlo, které může stihnout obec, pokud jde o nabývání ušlechtilých a 
spravedlivých mravů, jak jsme řekli, pamatujeme- li se, v dřívější části svých hovorů.“ (Zák 
705b) I jiné nedostatky mohou být považovány za pozitivní. Athénský host vidí, vzhledem 

                                                                 
37 Viz Zák 919d 
38 Viz Zák 705 
39 tamtéž 
40 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I.; viz s. 29 
41 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I.; s. 28 
42 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I.; s. 29 
43 Viz Zák 704d 
44 Viz Zák 704b 
45 Viz Zák 705 
46 Viz Zák 704d 
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k poloze Magnésie u moře, výhodu v nedostatku vhodného dřeva ke stavbě lodí, neboť se 
nedomnívá, že je dobré, když je snadné napodobovat špatné věci, které činí nepřátelé.47  

 
Je možné předchozí povídání o poloze shrnout tak, že dobrá obec by měla být vzdálena od 

moře, určitě není vhodné, aby měla vlastní velké přístavy. Co se nerostného bohatství týče, 
měla by být soběstačná, aby nemusela všechno dovážet. Zároveň by ale neměla mít všeho 

nadbytek, který by jen podporoval následný export. Obec by neměla mít v blízkém okolí 
sousedy, čímž se eliminuje možnost případného narušování chodu obce, zpochybňování 

fungování obce, válek apod.  
 
Nyní má tedy Magnésie svůj prostor. K tomu, aby byla Magnésie obcí, je třeba lidí, neboť 
není státu bez lidí.  
 
ECCE HOMO 
 
Výběr obyvatel pro obec přirovnává athénský host k potůčkům, které ze strání stékají do 
jedné nádrže. Tyto přívaly je třeba hlídat, aby byla voda co nejčistší.48 Jak při zakládání, tak 
při „běžném fungování“ obce je třeba pečovat o onu čistotu vody, a zabraňovat případné 
kontaminaci. Athénský host upřednostňuje onu bolestivější cestu očisty, tj. nenapravitelné 

provinilce trestat smrtí nebo vyhnanstvím.49 Takovéto opatření může vyznívat velmi 
radikálně, obec však má být vnitřně soudržná. 50 Mírnější očistou „potůčků“ je pak odchod do 

osady (kolonie), což je i způsob, jakým se stabilizuje počet obyvatel v obci. V obci má být jen 
tolik lidí, kolik jich stačí půda v rozumné míře uživit, nikdo nemá být navíc. Je třeba zdůraznit 

provázání občanství s  vlastnictvím půdy. Nikdo bez půdy nemůže být občanem, ani není 
možné být občanem nevlastnícím půdu. 51 Zároveň má být zvolen takový počet, který bude 

schopen zajistit ochranu obce v případě napadení okolními obcemi, popřípadě takový počet 
umožní zajistit pomoc svým bezprávně trpícím sousedům. 52 S ohledem na potřeby dělení 

vybral zakladatel- zákonodárce pro Magnésii číslo 5040.53 Toto číslo umožňuje dělení všemi 
čísly od jedné do dvanácti mimo jedenáctky.54  

 
Ve středu Magnésie, která je rozdělena na dvanáct dílů, je „okres zasvěcený Hestii a Diovi a 

Athéně pod jménem Akropolis“. (Zák 745b) Akropole má kruhový půdorys a od ní všemi 
směry je země rozdělena na oněch zmíněných dvanáct dílů.55 Těchto dvanáct dílů je 

rozděleno tak, že díly lepší půdy jsou menší, díly horší půdy větší.  
 
Celá země je pak rozdělena na 5040 podílů. Každý z 5040 podílů je dále rozdělen na dvě části 
a následně opět spojen, a to tak, že se jeden každý podíl skládá z jednoho dílu poblíž města a 

                                                                 
47 Viz Zák 705d 
48 Viz Zák 736b 
49 Viz Zák 735e 
50 Viz F. Novotný, O Platónovi, 2. díl; viz s. 281 
51 JEAN- PIERRE VERNANT, Řecký člověk a jeho svět, Praha 2005; viz s. 26 
52 Viz Zák 737d 
53 Viz Zák 737e 
54 Viz Zák 771c 
55 Viz Zák 745c 
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jednoho dílu vzdáleného.56 Zohledněna je kvalita i umístění půdy. Takto má tak být 
vytvořeno 5040 podílů, které by měly být co nejpodobnější ve velikosti i kvalitě. Jeden každý 

podíl má být takový, aby uživil toho, kdo jej obhospodařuje, a to uživil jej v rozumné míře. 
Tím je myšleno, že úroda má být taková, aby se občan měl dobře, ale aby to nepřekračovalo 

mez nadměrného nadbytku. Počet podílníků je taktéž 5040, tj. 5040 rodin a jejich hlav, 
svobodných mužů. I ti jsou rozděleni na dvanáct skupin s ohledem na jejich ostatní jmění 

takovým způsobem, aby i tyto skupiny byly majetkově vyrovnané. 57  
 

Původní dělení půdy, jak ve městě, tak v ostatní zemi, ustaví jednu dvanáctinu země a každá 
z těchto dvanáctin země je přiřazena dvanáctině podílníků a následně zasvěcena jednomu 
bohu. Tento jeden každý územní díl, který je zasvěcen jednomu bohu, s přidělenými 420 
podílníky nazýváme fyla.58 V každé této dvanáctině je určeno místo pro tržiště i chrámy bohů 
a svatyně.59 Na nejvyšším místě kolem svatyní mají být nejpevnější domy, příbytky pro 
strážce.60 Poté se místně rovnoměrně rozdělí různé druhy řemeslníků, kteří jsou potřební pro 
zemědělce, a to takovým způsobem, aby byli nápomocni a zároveň byli co nejméně na 
obtíž.61  O tom, který podíl bude určen kterému občanovi, rozhoduje los.62 Každému z 5040 
podílníků- občanů náleží dva příbytky, jeden poblíž středu, druhý poblíž pomezí. 63 Takovéto 
uspořádání má být neměnné. 5040 dílů půdy i počet podílníků se má stále zachovávat, půda 
se nemá dělit, ani prodávat, a obec užívá nástroje k tomu, aby se počet občanů nezmenšoval 

nebo nezvětšoval. „Je však potřebí, abychom si vším způsobem uvědomovali, že všechny nyní 
vyslovené zásady by se asi nikdy nesetkaly s takovými podmínkami, aby se všechny takto 

doslova uskutečnily, aby tu byli muži, kteří by neodmítli takovou pospolitost, nýbrž by vydrželi 
mít po celý život toliko stanovený mírný majetek a zachovávat řád plození dětí, jednotlivcům 

od nás určený, jsouce zbavováni zlata i druhých věcí, které zákonodárce stanoví…“  (Zák 745e- 
746) 

 
Již jsem hovořil o potlačování individualismu a o tom, že nejlepší uspořádání je takové, kdy 

všechen majetek patří všem. S půdou to v podstatě není jiné. Půda je nebo má být pokládána 
za majetek obce.64 S úrodou je pak nakládáno obdobně, jako je tomu podle krétského 

zákona.65 Veškerá úroda a také všechna prodejná zvířata jsou rozděleny na dvanáct dílů a 
dvanáctina dále na třetiny.66 Žádný z těchto dílů nemá být lepší než jiný. Přestože nějaká 

úroda je lepší než jiná, dělení má být poměrné. První díl této úrody náleží svobodným 
občanům, druhý díl čeledi a třetí díl řemeslníkům, tj. bezzemkům, dále i cizincům, kteří mají 

nějaké řízení s obcí.67 Přebytek z této třetí části má být nuceně dán do prodeje. Případné 

                                                                 
56 tamtéž 
57 Viz Zák 745d 
58 Viz Zák pozn. 171: Attika byla rozdělena na 10 fyl. 
59 Viz Zák 848d 
60 tamtéž 
61 Viz Zák 849 
62 Viz Zák 741b 
63 Viz Zák 745e 
64 Viz Zák 740 
65 Viz Zák 847e 
66 Viz Zák 848 
67 tamtéž 
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přebytky z prvního a druhého dílu se do prodeje dávat nemusí.68 Zdroj obživy pro většinu 
Hellénů kromě plodů země zajišťuje moře, obyvatele Magnésie však živí- vzhledem k poloze 

obce- pouze země.69  
 

O MAJETKU 
 

Obec nemá směřovat k prosperitě, ale k dobrosti. Majetkové vztahy by mohly být zdrojem 
nesvárů mezi občany; dobru odpovídá přiměřené bohatství, nikoliv nadbytek. Zákonodárci 

Magnésie určili pro přiměřenou velikost soukromého majetku meze. Protože není v nově 
zakládané obci možné zajistit, aby majetek měli všichni občané stejný, odděleně od údělu 
bude veškerý majetek všech občanů zapsán ve veřejném seznamu pro případné právní 
spory70 a jiná „vyrovnání příležitostí vyskytujících se v obci.“ (Zák 744b) Obdobně jako 
v Athénách podle Solóna71 i v Magnésii jsou občané rozděleni podle majetku do čtyř skupin, 
a to proto, „aby občané dostávali pocty a úřady co nejstejněji, měrou sice nestejnou, ale 
v náležitém poměru, takže by se nedostávali do sporů.“ (Zák 744c)  
 
Nyní již ke zmíněným mezím. Základní jednotkou obce a rovněž nedělitelným celkem je úděl. 
Jeden úděl je pak i mezí chudoby72 a jako celek nesmí ubývat. Úděl je základní míra. Majetek 
lze nabývat, ale pouze do určité míry. Lze dosáhnout dvoj až čtyřnásobku základní míry. 

Jakýkoliv nadbytek nad tento čtyřnásobek je věnován obci a bohům, kteří obec chrání.73 O 
úrodě si vede obec, resp. příslušné úřady evidenci. Soupis o úrodě se každoročně odevzdává 

agronomům.74 I toto vychází z požadavku na trvání obce v ideální podobě, vzpomeňme, že 
obec nechce místně ani obchodně expandovat.  

 
Peníze jsou soukromníkům dovoleny jen pro denní potřebu. Jsou dovoleny pro obvyklou 

směnu, a proto, aby mohl soukromník zaplatit řemeslníkům apod.75 Zlato a stříbro musí 
každý odevzdat obci,76 a není ani dovoleno mít u sebe peníze cizí měny. Pokud občan 

dostane povolení úřadů k zahraniční cestě, po návratu zpět cizí měnu vymění v jakési obecní 
směnárně za ekvivalentní částku v místní měně. I obec užívá a „shromažďuje“ cizí měnu 

z důvodu případných cest do ciziny, pro vyslance, válečné výpravy apod. 77 Vztah k majetku a 
k penězům ilustruje i nařízení, které zakazuje dávat i přijímat věno. 78 Podle Platóna nejsou 

dobro a veliké bohatství v souladu.79  
 

                                                                 
68 tamtéž 
69 Viz Zák 842c 
70 Viz Zák 745 
71 Viz Zák pozn. 168 
72 Viz Zák 744e 
73 Viz Zák 745 
74 Viz Zák 955d 
75 Viz Zák 742 
76 Viz Zák 742 
77 Viz Zák 742 
78 Viz Zák 742c 
79 Viz Zák 743 
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Popper hovoří o tom, že Platón pro dobrou obec používá pouze jediné rozhodující měřítko, a 
tím je zájem obce, státu. Co je v souladu se zájmem obce, považuje za dobré, ctnostné a 

spravedlivé. Co v souladu není, dostává opačné přívlastky. 80 „Kritériem mravnosti je zájem 
státu.“81 

 
Dovolím si stručnou rekapitulaci. Vnitrozemská Magnésie, která nemá žádné blízké sousedy , 

která netrpí nedostatkem surovin, je soběstačným státem, a z této pozice můžeme říci, že i 
státem izolovaným. Občanství se odvíjí od vlastnictví půdy, a zásadním momentem je, že 

stanovený počet údělů odpovídá stejnému počtu občanů a tento počet, konkrétně 5040, je a 
nadále má být neměnný. Společnost je rozdělena podle velikosti majetku do čtyř skupin, a to 
zejména pro strukturální potřeby státu, tj. zastupování v úřadech etc. Zákonodárce volil 
takové normy a uspořádání, které umožňují udržování státu v neměnném, pokud možno 
nejlepším stavu.  
 
8 
 
Nyní bych rád pohovořil o tom, jakým způsobem stát zajišťuje konstantní stav podílníků. 
„Kdo dostal úděl, ať zanechává ze svých dětí vždy jednoho jediného dědice té usedlosti, který 
by mu byl nejmilejší, jako svého nástupce a pečovatele o bohy rodu i obce a o hospodáře i 

žijící i ty, kteří k tomu času již dospěli konce.“ (Zák 740b) Dcery mají být provdány a ostatní 
synové rozděleni podle přátelských dohod těm rodinám, které vlastní děti nemají.82 Pokud 

chybí přátelské vazby, v takových případech o dalším postupu rozhodují úřady. Samozřejmě 
že porodnost nebo na druhé straně úmrtnost se nedá dost dobře předvídat, přesto úřady 

mohou dle momentálních potřeb zasahovat. Mohou případné rodiče motivovat poctami 
nebo je mohou naopak napomínat, hanět,83 využívá se zejména tlaku okolí. Mimochodem 

připadá mi, že tlak okolí plní tuto roli velmi dobře i dnes. Další možností je posílat 
nadpočetné obyvatelstvo do osad nebo využívat tyto kolonie v početním nedostatku. Sňatky, 

resp. nařizování, kdo si koho má brát, to zákon předpisovat nechce. Sňatky však mají být 
uzavírány v zájmu obce, nikoliv v zájmu jedince.84 Plození dětí je rozhodně žádoucí,85 občan 

se tak podílí na věčnosti a obci tak za sebe dává náhradu.86 Každý se má ženit. Pokud někdo 
není ještě v 35 letech ženatý, následují tresty.87 Každý rok má zaplatit obci, peníze však náleží 

Héře, určitou částku, která se odvíjí od příslušnosti k jedné ze čtyř majetkových skupin. 
Nezaplacení pokuty onen dluh zvyšuje desetkrát,88 navíc má takový člověk pozbývat úcty od 

mladších.89 
 
 

                                                                 
80 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I.; s. 102  
81 K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I.; s. 102  
82 Viz Zák 740c 
83 Viz Zák 740d 
84 Viz Zák 773b 
85 Ona je to spíše povinnost. 
86 Viz Zák 774 
87 Viz Zák 774 
88 Viz Zák 774b 
89 Viz Zák 774b 
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RAISON D´ETRE 
 

V zájmu obce je uzavírání svazků a plození dětí. Obec jako šikovná dohazovačka zajišťuje 
příležitosti, které chlapce a dívky zbavují nadbytečné míry studu. Takovou příležitostí jsou 

třeba hry, při kterých se tančí nebo u kterých se, s touto přijatelnou omluvou, mohou chlapci 
a dívky vidět nazí.90 Hranice pro sňatek je pro dívky mezi šestnácti a dvaceti lety, u mužů 

mezi třiceti a pětatřiceti lety.91  
 

„Právo platného zasnoubení nechť náleží na prvním místě otci, na druhém dědovi, na třetím 
bratrům po témže otci, a kdyby nebylo nikoho z těchto, ať je potom právě tak platné 
zasnoubení provedené od matky; nastane- li však nějaký neobyčejný případ, ať mají právo 
zasnubovat vždy nejbližší příbuzní spolu s poručníky.“ (Zák 774e) Svatba, co se týče nákladů, 
má být uměřená, a předchází jí náležité svatební oběti a úkony,92 které potvrdí vykladači, 
znalci božského práva. Na hostinu je zváno pět přátel ženicha a pět přátel nevěsty a dále 
stejný počet příbuzných.93 Oslava této význačné změny v životě ženicha a nevěsty má být 
důstojná, opilost k ní nepatří.94  
 
V části o rozčlenění půdy v obci jsem hovořil o tom, že každý úděl se skládá ze dvou částí, 
jedné, která je blíže k centru a druhé, která má blíže k pomezí. Novomanželé se stěhují 

obvykle do druhého příbytku údělu, popř. do nové osady. Smyslem manželství je mít děti. 
Zanechání potomků je pro stát zásadní věcí. Tuto důležitost dokumentuje i následující citace: 

„Ath. Nuže, při bozích, který tedy zákon by dal zákonodárce na prvním místě? Zdal ipak 
přirozeně nejprve neupraví svými řády počátek rozplozování po obcích?“ (Zák 720e) Pokud 

jsou manželé bezdětní ještě deset let po svatbě, mají být rozvedeni,95 neboť tento smysl 
nenaplnili.  

 
Vidíme, že obec určitým způsobem napomáhá nebo vytváří podmínky k tomu, aby se 

manželé poznali, ale i dále dohlíží, aby manželé jednali k plození dětí. Obec vede evidenci 
občanů; jakmile dítě dosáhne roku života, je zapsáno v rodové svatyni96, stává se tak součástí 

společnosti. Dítě pak má ctít své rodiče a má si uvědomovat a splácet jim jako dlužník onen 
první a největší dar.97   

 
ZÁKONY 

 
Zákony nejsou prvním spisem, kde se Platón snaží představit nebo nabídnout určité 
uspořádání obce. „Sicilské zkušenosti 98 zklamaly Platónovy naděje v ideálního vládce, který 

                                                                 
90 Viz Zák 772 
91 Viz Zák 785b 
92 Viz Zák 775 
93 Viz Zák 775 
94 Viz Zák 775b 
95 Viz Zák 784b 
96 Viz Zák 785 
97 Viz Zák 717b 
98 Viz např. http://classics.mit.edu/Plato/seventh_letter.html 
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by sám podle svého rozumu řídil obec k dobru.“99 D. Papadis zmiňuje Platónovu deziluzi z 
vlády třiceti tyranů i zklamání z demokratického právního státu, který odsoudil Sókrata - 

„podle Platóna nejspravedlivějšího člověka své doby“ k smrti.100 „Platón již nemohl jít ve 
stopách svého velkého učitele a bojovat za zákony takovéhoto státu.“101 V Zákonech Platón 

vystavil ideální obec, Magnésii, která má jasné, nikoliv nahodilé uspořádání, a život a 
fungování Magnésie jsou určeny zákony, na jejichž dodržování dohlíží příslušné úřady.  

 
Koncept zákonů je odlišný od zákonů jinde,102 kde vychází převážně z potřeb války103 nebo se 

třeba i zohledňuje dobro, ale dle Platóna jen dílčí, nepohlíží se k celému dobru. Zákony 
Magnésie jsou zaměřeny na dobro a blaho obce. 104 Zákony mají písemnou podobu,105 aby se 
o nich mohl každý přesvědčit a zajímavá je absence vladaře. „Neboť v kterékoli obci je zákon 
ovládán a nemá svrchovanou moc, pro takovou obec vidím připravenu zkázu; avšak v které je 
pánem vládnoucích a vládnoucí jsou otroky zákonů, tam spatřuji zdar i všechna dobra, která 
bohové dali obcím.“ (Zák 715d) Přístup k vymáhání práva může být různý. „Ath. Podobá se, že 
ještě žádný ze zákonodárců nikdy neuvážil, že je volno používat k zákonodárné činnosti dvou 
prostředků, přemlouvání a násilí, pokud to je možné vůči lidu neúčastněnému vzdělání, a 
přece užívají toliko jednoho… nesmíšeného násilí.“ (Zák 722b) Přesto přemlouvání nebo 
přesvědčování má nastoupit dříve než násilí, resp. zákon.106 Vlastně se jedná o jakousi 
prevenci, neboť obec i její uspořádání směřují k dobru a tímto směrem se má ubírat i lidské 

jednání, které může narážet na spor mezi dobrým a např. osobně výhodnějším, subjektivně 
prospěšnějším. Jako je třeba vysvětlovat a dokazovat existenci boha, tak je možné se dobrat 

k tomu, že i v případě volby mezi dobrým a špatným, ale zdánlivě výhodnějším, je lepší klonit 
se k dobrému.  

 
Athénský host se domnívá, že k zákonům nezbytně ještě patří úvody,107 které jsou jakýmsi 

vysvětlením toho, proč ten který zákon platí a proč platí právě takto, ale nejsou součástí ani 
výkladem zákona.108  

 
Zákonodárci nezapomínají ani na normy nepsané. Athénský host hovoří o nepsaných 

„zákonech“- my bychom je nejspíše nazvali zvykovým právem- které jsou po otcích zděděné, 
a které by se ani neměly nazývat zákony. Patří sem zažité normy a doporučení, např. o tom, 

že je rozumné vždy volit uměřenost, střední cestu. 109  Tyto nepsané zděděné zákony mohou 
fungovat jako „svorníky veškeré ústavy spojující všechny psané zákony.“ (Zák 793b)  

 

                                                                 
99 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; s. 302 
100 Viz A. Havlíček, Platónova Ústava a Zákony s. 95 
101 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; s. 95 
102 Viz Zák 962d 
103 Viz Zák 630d 
104 Viz Zák 630e 
105 Viz Zák 769d 
106 Viz Zák 890d 
107 Viz Zák 722d 
108 Viz Zák 723b 
109 Viz Zák 792d 
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Zákony určují chod a směřování obce a jako takové je třeba je chránit a hájit. V následující 
kapitole pohovořím o některých institucích, které mají na starosti správu zákonů, správu 

obce. Zákony, které mají v obci status nedotknutelnosti, nemají být kritizovány, ani 
testovány jednotlivci. Mladí lidé vůbec nesmí zkoumat, jestli jsou určité složky zákonů dobré 

či nikoliv,110 ale mají uznat, že všechno je stanoveno dobře. Případná kritika zákonů i ústavy 
nemá být vůbec slyšena. Pokud se někdo objeví v blízkosti takových řečí, má odejít 

z doslechu. Starší muži mohou o zákonech hovořit s úředníkem, nikdy však před mladou 
osobou.111 Zákony jsou především stanoveny jako dobré a neměnné. Jisté korekce zákonů 

jsou přesto možné, o tom ale více v následující kapitole. Platnost zákonů a jejich 
nedotknutelnost jsou pro obec zásadní. Je možné zmínit Anaxagora nebo Sókrata, nad 
kterými byly vyneseny rozsudky smrti právě proto, že byli uznáni  vinnými z toho, že svým 
učením ohrožují obec. Ideální obec má být věčná a musí mít obranné mechanismy proti 
narušitelům. Přes Platónovy životní zkušenosti a při jeho snaze vystavět pokud možno 
nejlepší obec, zajímalo by mne, jakým způsobem by se Magnésie zachovala k oněm dvěma 
ovádům obce? 
 
Sebedokonalejší legislativa by byla v obci zcela zbytečná, pokud by se nedbalo i na 
vymahatelnost práva. To mají na starosti příslušné úřady. A sebelepší zákonodárství by bylo 
marností bez dobrých úředníků.112 

 
ÚŘADY 

 
Nejdůležitějším orgánem v Magnésii je noční shromáždění, které je rovněž nejvyšším 

orgánem v obci. Jedná se o shromáždění dozorců ústavy, které zasedá každou noc od úsvitu 
do východu slunce.113 Doba vymezená pro rokování dala shromáždění onen poetický 

přívlastek. Členy tohoto shromáždění114 jsou kněží, kteří dostali nejvyšší vyznamenání, deset 
nejstarších strážců zákona, a správci veškeré výchovy, to znamená, jak ten současný, tak 

všichni bývalí. Kromě toho mají být přítomni ti, kteří se navrátili z pozorovacích cest 
z ciziny.115  

 
Magnésie vysílá tyto pozorovatele proto, aby mohla konfrontovat své zřízení s  jinými 

ústavami. Následně je případně možné poupravit zákony obce, neboť izolace obce od 
okolního světa by mohla vést k otupení rozumu a pak by zákony z rozumu byly nahrazeny 

zákony ze zvyku.116 Magnésie se tímto udržuje informovaná a jistým způsobem aktuální. 
Navzdory tvrzení, že cílem obce je držet nejideálnější možný stav, určitá konfrontace s  jinými 
zřízeními je žádoucí. Tyto výpravy jsou jednou z mála výjimek, kdy je povolena zahraniční 
cesta, neboť volný pohyb osob do ciziny možný není. Zákonodárci se snaží zamezit 

                                                                 
110 Viz Zák 634e 
111 tamtéž 
112 Viz Zák 751c 
113 Viz Zák 951d 
114 Viz Zák 951d 
115 Viz Zák 961 
116 Viz Zák 951b 
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nekontrolované konfrontaci s cizinci a cizími mravy, neboť se obávají takové nákazy a 
novot.117 Proto jsou účelově vysíláni tito pozorovatelé.  

 
Druhou výjimkou podobných zahraničních cest je vysílání diváků. Tito slavnostní diváci jsou 

vysíláni na slavnostní hry do ciziny. 118 Taková výprava je nazývána theória, účastníci pak 
theóroi. „Do Delf k Apollónovi a do Olympie k Diovi i do Nemey a na Isthmos je třeba vysílati 

účastníky obětí a závodů na počest těchto bohů.” (Zák 950e) Delfy, Olympie, Nemea a 
Isthmos byla čtyři hlavní místa pro velké národní hellénské svátky. Hlavní složkou těchto 

svátků byly gymnastické závody.119 Tito „vyslaní“ mají zajistit dobré jméno obce, pročež 
bývají vybíráni ti nejkrásnější a po všech stránkách ti nejlepší. Úkolem těchto slavnostních 
diváků je mimo reprezentace v cizině po návratu domů referovat o tom, „že ústavní zřízení 
ostatních lidí jsou na nižším stupni.“ (Zák 951) Povolení k takové cestě diváků mohou dát 
úřady. Podmínkou pro „vycestování“ je jednak stanovený věk pozorovatele, nikdo mladší 40 
let totiž nemá povoleno do zahraničí cestovat,120 dále se předpokládá jistá psychická 
odolnost. Takový člověk totiž nemá být snadno ovlivnitelný a má si udržet jistý odstup, 
teprve pak je schopen porovnávat nezaujatě odlišná zřízení. Tato pozorování mají trvat asi 
deset let, ale není třeba být v cizině celou dobu. „Jestliže někteří z občanů budou toužit 
shlédnouti poměry u ostatních lidí s použitím nějaké delší volné doby, žádný zákon jim v tom 
nebraň. 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.“ (Zák 951a- b)  

 
Po návratu z pozorování následuje již zmíněná konfrontace, resp. pozorovatelé hovoří o 

svém pozorování na nočním shromáždění a na takovém základě je možná případná změna 
zákona. Rád bych zdůraznil význam diváků pro obec, neboť oni jsou a mají být pro vnější i 

vnitřní svět Magnésie potvrzením toho, že nejlepší obec je nejlepším zřízením. Horní věková 
hranice pozorovatele není uzákoněna, ale starší šedesáti let by na pozorování neměli 

chodit.121 Kromě těch, kteří mají nejvyšší vyznamenání, deseti nejstarších strážců zákona, 
pozorovatelů a správce veškeré výchovy má do nočního shromáždění jeden každý přivést dle 

svého mínění výborného mladého muže, ne mladšího třiceti let.122 Noční shromáždění je 
tedy nejvyšším orgánem v obci. Členové nočního shromáždění jsou strážci ústavy, my 

bychom řekli, že jsou strážci zřízení, obce.  
 

Nad dodržováním zákonů bdí strážci zákonů. Strážců je třicet sedm a jsou voleni z těch, kteří 
konají vojenskou službu a kterým to zároveň dovoluje věk. 123 Zvolen by neměl být nikdo 
mladší padesáti let a doba úřadování je dvacet let.124 Pokud je zvolen někdo šedesátiletý, má 
úřadovat jen deset let.125 Samotná volba probíhá v nejvyšším chrámu obce. Každý volič na 

                                                                 
117 Viz Zák 949e 
118 Viz Zák 950e 
119 Viz Zák pozn. 317 
120 Viz Zák 950d 
121 Viz Zák 951d 
122 Viz Zák 961b 
123 Viz Zák 753 
124 Viz Zák 755 
125 tamtéž 
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oltář boha položí destičku se jménem i údaji o původu voleného, tedy jménem otce, 
uvedením fyly i dému  a stejné údaje uvede i o sobě.126 V případě, že je někdo se zápisem na 

některé z destiček nespokojen, může ji „vyřadit“ vystavením na tržišti, kde musí ona destička 
být po dobu nejméně jednoho měsíce. Z těch destiček, které z oltáře takto vyjmuty nebyly, je 

vybráno tři sta těch, které obsahují stejné jméno voleného. Oněch tři sta v prvním kole 
zvolených je ukázáno obci a z nich je stejným způsobem voleno sto. Stejným způsobem 

probíhá i poslední, třetí kolo; z onoho sta je naposledy vybráno třicet sedm mužů, kteří 
obdrží nejvíce hlasů. Úředníci pak, neshledají- li žádný problém pro zvolení jednoho každého, 

těchto třicet sedm mužů prohlásí za členy úřadu, za strážce zákonů. 127 Tito úředníci stráží 
zákony, ale také spravují soupisy majetků. 
 
Co se úřadů týče, je společnost Magnésie velmi strukturovaná. Dalším úřadem je rada, která 
se skládá z tři sta šedesáti členů, přičemž je z každé majetkové skupiny zvoleno devadesát 
členů. Rada může mimo jiné například potvrzovat skladbu soudů. 128 Voleni jsou dále 
stratégové, vojevůdci, fylarchové, náčelníci jízd, náčelníci fyl i velitelé útvarů pěších fyl.129 
Ustanovováni jsou chrámoví správcové, kněží a kněžky. 130 Dozor ve městě i v předměstí 
obstarávají astynomové, městští dozorci. Dozor na trhu zajišťují tržní dozorci, 
agoranomové.131  
 

Výčet všech úřadů by byl velmi dlouhý, přesto zmíním ještě dva úřady. Prvním z nich jsou 
euthynové. Euthynové jsou nápravci úředníků. V případě nespokojenosti občana s úředníkem 

je tato instituce občanu k dispozici, slouží jako jakýsi reklamační útvar. Euthynové mají  být 
„všichni podivuhodně vynikající všelikou dobrostí,” (Zák 945e) neboť oni mají velký vliv na 

směřování obce. První rok je v okrese Hélia a Apollóna zvoleno dvanáct mužů, kteří jsou 
starší padesáti let, a tito úřadují do věku sedmdesáti pěti let. Příště budou přibráni každý rok 

tři mužové.132 Nespokojený občan se tedy může obrátit k euthynům v případě 
nespokojenosti s nějakým úředníkem. Následný verdikt je pak písemně ohlášen a vystaven 

na tržišti.133 Dotčený úředník se, pokud s  rozhodnutím nesouhlasí, může odvolat 
k příslušnému soudu. Je- li u soudu uznán nevinným, může podat žalobu na euthyny.  

 
Úřad euthynů je privilegovaný a euthynům jsou prokazovány veliké pocty. Bývají jim dávána 

čestná místa při slavnostech i náboženských příležitostech, a právě oni mohou být kněžími 
Apollóna a Hélia.134 I jejich pohřební průvod i hrobka jsou významnější a více „slaveny“: 

„Všechno měj bílou barvu a konej se bez žalozpěvů a nářků; sbor patnácti dívek a druhý sbor 
patnácti chlapců, stojíce po obou stranách kolem már, zpívejte střídavě jeden a druhý chválu 
na ty kněze, složenou ve tvaru hymnu, blahoslavíce je zpěvem celý den; z rána pak ať nese 
máry do hrobky sto mladých mužů z gymnasií, které si vyvolí příbuzní zemřelého, a první mají 

                                                                 
126 Viz Zák 753c 
127 Viz Zák 753d 
128 Viz Zák 768b 
129 Viz Zák 755c 
130 Viz Zák 759 
131 tamtéž 
132 Viz Zák 946c 
133 Viz Zák 946d 
134 Viz Zák 947 
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jít v čele mládenci, oděni každý svou válečnou zbrojí, a to jezdci na koních, těžkooděnci ve své 
zbroji a ostatní právě tak; kolem samých már vpředu zpívají chlapci národní píseň a vzadu za 

nimi jdou dívky i všechny ženy, které již přestaly rodit děti, potom následují kněží a kněžky, 
účastňujíce se tohoto pohřbu jako čistého… Hrobka jim budiž zdělána pod zemí, podlouhlá 

kobka z tufových kamenů, co možná trvanlivých, mající řadu kamenných lůžek, kde položí 
nebožtíka, nakupí do kruhu mohylu a kolem dokola vysadí stromový háj, vyjímajíc jednu 

stranu, aby pohřebiště mělo v tomto směru volný prostor k rozšiřování…; každý rok pak jim 
uspořádají závod múzický, gymnický a jezdecký.“ (Zák 947b- e) Toto je dokonalá ilustrace 

zvýšené úcty k privilegované vládnoucí vrstvě, a poukazuje na určité výjimky ve směřování 
obce k dobru a uměřenosti. Nabízí se srovnání k uměřeným pohřbům obyčejných občanů. Ať 
se snažím sebevíc, přeci jen mi v tomto srovnání vychází pohřeb euthynů poněkud mimo 
normu přiměřenosti, onu zlatou střední cestu; jinými slovy: jestli takovýto pohřeb není 
vyhozením si z kopýtka, pak co je?   
 
Tím druhým úřadem je správce veškeré výchovy. Není to nejvyšší úřad, ale Platón jej 
považuje za v obci ten nejdůležitější: „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.“ (Zák 765e) Správce veškeré výchovy bdí nad touto 
mladou úrodou. Po právu zdůrazňuje Platón důležitost tohoto úřadu, neboť správná výchova 

má největší vliv na chod obce. Obec chce svým zřízením směřovat k věčnosti, má být svým 
způsobem „zastavená“, neměnná. Právě správná výchova může obci při této cestě velmi 

pomoci, neboť je schopná vštěpovat správné návyky a již v zárodku ubíjet nebo korigovat 
špatná směřování jedinců.  

 
Hovořil jsem o tom, že zřizovatel obce počítá s  tím, že dosažení nejlepšího možného stavu 

určitý čas potrvá, poté bude onen stav uznán coby standard, jako vzor, jakým se má obec 
ubírat nebo spíše v jakém stavu má obec zůstávat neměnná. Prvotní „zalidňování“ obce se 

musí potýkat se zmíněnou „očistou“ obyvatel. Tady nabývá výchova nových Magnéťanů na 
důležitosti, neboť od prvního roku života, kdy je každý oficiálně uznán Magnéťanem 

zapsáním v rodové svatyni a kdy vstupuje do obce coby tabula rasa, obec pod dohledem 
správce veškeré výchovy pomáhá tuto tabulku, tento list, tuto novou mysl popsat tou 

správnou, pro obec dobrou literou.  
 

Toto může skutečně vyznívat až děsivě a nabízí se opět odkazy na Popperovu kritiku a zmínky 
o totalitě a ubíjení individualismu, ale v tomto případě je třeba si uvědomit, že cílem výchovy 
obecně je předávání toho nejlepšího, svým způsobem filtrovaného duševního materiálu. 
Dobré je zdůrazňováno, špatné zavrhováno. Vždy se tedy snaží výchova, resp. vychovatelé o 
usměrňování mysli, určitým způsobem jde o manipulování s  vychovávaným, a to z pozice 
zkušenějšího.  
 
Správcem veškeré výchovy má být muž nejméně padesátiletý. Tento muž by měl být otcem 
manželských dětí, ideálně jak chlapců, tak i dívek.135 Volba správce probíhá následovně: 

„Všichni úředníci kromě rady a prytanů ať se sejdou do chrámu Apollónova a tam ať tajně 
hlasují pro toho, o kom se každý ze strážců zákona domnívá, že by nejlépe spravoval řády 

                                                                 
135 Viz Zák 765d 
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stanovené pro výchovu.“ (Zák 766b) Ten, který získá nejvíce hlasů je přezkoušen voliteli, 
kromě strážců zákona, a nejsou- li výhrady k nově zvolenému, stává se tento správcem 

veškeré výchovy. Úřad pak zastává po dobu pěti let, šestý rok je stejným způsobem volen 
jeho nástupce.136 

 
Hovořil jsem o zákonech i o úřadech. Pomyslný legislativní  trojúhelník sestrojím zmínkou o 

soudech. 
 

SOUDY 
 
Platón soudům nechce přisuzovat jednoznačný status úřadu, 137  snad proto, že rozlišuje 
různé typy sporů, kterým odpovídají různé způsoby řešení problému, resp. souzení. Množství 
úředníků- soudců není podstatné, ani rychlost práce soudů nejsou podstatné. Správný soud 
se má snažit objasnit spor a snaha o rychlé řešení objasnění nepomáhá. Soud má tedy 
postupovat spíše pomalu a k objasnění pomáhá opakované vyšetřování. 138  
 
Šanci prohlédnout spor a nalézt jeho řešení mají spíše než nezaujaté soudy přátelé, sousedé 
a obecně lidé „poblíž“. Pokud se obě zúčastněné strany- žalující i žalovaný- shodnou na 
soudu tvořeném z těchto osob, rozsudek je právoplatný, obec totiž takovému soudu, kdy se 

obě strany shodnou na skladbě soudu, přiznává plnou právní platnost.139 Pokud tento soud 
nerozhodne, mají ti, co se soudí, předstoupit před jiný soud a pokud ani tento soud při 

nerozhodne, třetí soud má vznést konečný rozsudek. 140 Tento třetí soud se skládá z volených 
soudců. Volba těchto soudců probíhá následovně: „Den předtím, než má po letním 

slunovratu s novým měsícem nastat nový rok“ 141 se v jednom chrámu shromáždí všichni 
úředníci, kteří jsou v úřadu dobu delší jednoho roku a po přísaze bohu Slunce ze svých řad 

symbolicky obětují vždy jednoho nejlepšího úředníka, o kterém se ostatní domnívají, že by 
byl tím nejvhodnějším pro posuzování právních záležitostí.142 Následuje přezkoušení 

volených úředníků před voliteli a nejsou- li námitky k těmto vybraným soudcům, tito tvoří 
právě onu třetí instanci, která o sporu po dvou „neúspěšných“ pokusech rozhodnout musí. 

Takovýto rozhodující soud je pod kontrolou posluchačů a diváků z řad volitelů, a dále 
ostatních občanů, těch, kteří mají o přítomnost u onoho konkrétního soudu zájem. 143 Je 

třeba dodat, že i proti soudci je možné se odvolat, a to ke strážcům zákonů. Dle výsledků 
odvolání je odsouzený pokutován.144 Tento třetí soud ale následuje dvěma předchozím 

v případě, že se obě strany na skladbě dvou prvních soudů shodnou.   
 
V případě, že se strana žalovaná a žalující neshodnou na „výběru soudu“, jsou ustanoveny 
dva soudy. První soud, jehož zřízení jsem právě popsal, se zabývá záležitostmi týkající se 

                                                                 
136 Viz Zák 766c 
137 Viz Zák 768c 
138 Viz Zák 766e 
139 Viz Zák 767b 
140 Viz Zák 767 
141 Viz Zák 767c 
142 Viz Zák 767d 
143 Viz Zák 767e 
144 Viz Zák 767e 
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sporů, kdy na obou stranách stojí soukromé osoby. Druhý (nikoliv ve smyslu hierarchie) soud 
má na starosti spory, které se týkají na jedné straně soukromé osoby a na straně druhé obce, 

jedná se tedy o věci obecní, kdy má někdo pocit, že je někým nějak porušován společný 
zájem.145 Jelikož se porušování zájmů obce dotýká všech, náleží každému nárok na podílení 

se na rozsuzování. Zákon ale stanoví, že takovýto podíl se týká pouze začátku a konce pře, 
samotné vyšetřování vedou tři nejvyšší soudci- úředníci,146 na kterých se shodnou obě strany 

ve sporu. Pokud ke shodě volby tří soudců nedojde, jsou soudci voleni radou.  Jelikož se jedná 
o záležitost obce, je vhodné, aby se soudu účastnili všichni, kdo mohou, aby se každý podílel 

na záležitostech obce. Ze stejného důvodu je žádoucí, aby se každý, pokud může, účastnil i 
soukromých pří. Nikdo nemá být stranou obecních věcí, občan je a má být zoon politikon. 
 
Zatím jsem své povídání zaměřil na obec a uspořádání či fungování uvnitř. Jakým způsobem 
se Magnésie staví k vnějšku? 
 
MÍR DO PŘÍŠTÍ VÁLKY 
 
Hovořil jsem o tom, že obec chce i nechce být svým způsobem izolovaná. Chce být izolovaná 
ve smyslu hospodářské autarkie, i nechtěnému mísení se s cizími, nežádoucími vlivy, které by 
mohly přinášet nové mravy i potenciální zpochybňování ústavy Magnétské obce. Snad nikoliv 

zbytečně zopakuji, že stát se snaží vyvarovat změn, chce zůstat stejný ve své pokud možno 
nejlepší podobě. Zákonodárci si však uvědomují, že naprostá izolace státu od okolního světa 

může vést k určité zaostalosti, lapidárně řečeno: je dobré vědět, co se děje a jakým 
způsobem se věci dělají jinde. Z důvodu, aby se takovéto izolace obec vyvarovala, vysílá do 

ciziny již zmíněné pozorovatele a diváky.147  
 

Jedním z požadavků při výstavbě obce bylo, aby v nejbližším okolí nebyly jiné obce. Tento 
požadavek se pokusím více rozvést. Vrátím se k první knize Zákonů, a to k samému začátku 

knihy. Tři přátelé jsou na počátku dlouhé cesty a diskutují o zřízeních ve svých domovinách. 
Cestu spolu podstupuje nejmenovaný athénský host, který jistě není zcela neznámý, neboť je 

mu přisuzována jistá moudrost,148 dále Kréťan Kleinias a Sparťan Megillos. Výběr 
diskutujících není jistě náhodný. Athénský host, pod kterým si snad můžeme představit 

Platóna, hovoří se zástupci dvou státu, které „byly pověstné svými pevnými ústavami.“149 Než 
tři přátelé přistoupí k definování toho, jak by měl vypadat ideální stát, doberou se toho, že 

spartská i krétská ústava vychází z potřeb války. Kleinias tak komentuje specifickou výzbroj, 
tělesná cvičení i společné stolování: „Nuže, toto všechno máme opatřeno pro válku a 
zákonodárce to všechno nařizoval, jak se mi jeví, se zřením k tomuto účelu.“ (Zák 625d)  
 
Podstatou nebo základem ústavy má však být něco jiného než válka. Platón vkládá 
athénskému hostu, průvodci rozpravy, argumenty pro jiný přístup. Na jiném místě odkazuje 
k tomu, že člověk je hračkou boží a má se v této úloze snažit v životě hrát jen ty nejkrásnější 

                                                                 
145 Viz Zák 767b 
146 Viz Zák 768 
147 Viz kapitola Úřady 
148 Viz Zák 626d 
149 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; s. 303; nebo také v Zák 634d: Ath.„U vás, jestliže je vaše 
zákonodárství slušně zařízeno, jakože jest…“ 
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hry.150 Válka však není ani základem a ani nevytváří prostor pro takovéto hry, ani pro 
významnější vzdělání, 151 které napomáhá ke směřování k ideálu všestranné dobrosti, 

areté.152 „Je třeba, aby každý učinil část svého života, trávenou v míru, co nejdelší a 
nejlepší.“153 Přesto je třeba s možností války počítat, a je třeba nalézt způsob, jak se s  touto 

eventualitou vyrovnat. Jak reálná je pro obec možnost války, ilustruje následující citace: „Z 
epigrafických dokladů si uvědomíme, jak dočasný a krátkodobý byl charakter smluv, které 

měly ukončit nepřátelství na období často vymezené na pět, deset nebo třicet let- jako kdyby 
mír byl už od samého počátku pociťován jako provizorium, ne- li jako svého druhu 

prodloužené příměří.“154  
 
Magnésie je v tomto směru spíše pasivní, pacifistickou obcí, nestává se již z podstaty 
agresorem, neboť nemá zájem o změny, nemá zájem o expanzi. Údělem obce, pokud je 
dobrá, je život v míru.155 Osobně se mi zdá, že toto je rozhodující moment, kterým se 
Magnésie liší- nebo se snad chce lišit- od jiných ústav, konkrétně třeba právě spartské. 
V případě Magnésie se nejedná o z podstaty válečný stát, který má oproti jiným státům 
pouze jinou, řekněme, ideologii. Nemá se jednat primárně o válečný stát, jedná se o války- 
schopný stát.  
 
V kapitole Ecce homo jsem zmínil, že počet občanů je zvolen mimo jiné takový, aby tento 

počet dovolil ubránit zemi proti případným útokům z venku, popřípadě aby takový počet 
umožnil poskytnout vojenskou pomoc obci, které se děje bezpráví. Magnésie tedy musí být 

schopná se ubránit, což znamená, že je vojenská služba nevyhnutelná.  
 

Otázkou již při výstavbě obce je, zda má či nemá mít hradby.  Ath. „Co se týče hradeb, 
Megille, já bych souhlasil se Spartou, že se hradby mají nechat ležet a spát v zemi a 

nezdvihat…“ (Zák 778d) Důvodů pro vynechání hradeb při stavbě obce je více. Zaprvé dle 
athénského hosta vytváří v duších obyvatel za hradbami iluzi bezpečí, která vede k jakési 

změkčilosti, ke zklidnění a k určité ztrátě bdělosti. Vhodnější jsou pravidelné denní i noční 
hlídky.156 Druhým důvodem je plýtvání energie a času, kdy je třeba vysílat mladé muže, kteří 

by pravidelně dělali příkopy, zátarasy apod. Dalším důvodem je hygiena, neboť hradby 
v tomto ohledu nijak obcím neprospívají.157 V Magnésii jsou tedy hradby nadbytečné, 

vhodnější je bdělost stráží a připravenost Magnéťanů čelit případným útokům a ideální je již 
při výstavbě obce volit rozložení příbytků takovým způsobem, aby obec byla jako jedna 

pevnost. Obyvatelé mají pečovat o své domy a astynomové, městští dozorci se starají o to, 
aby nebyly zastavovány ani jinak zataraseny obecní prostory a dále aby byl zajištěn odtok 
dešťové vody.158  
 

                                                                 
150 Viz Zák 803c 
151 Viz Zák 803d 
152 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; viz s. 303 
153 Viz Zák 803d 
154 J. P. Vernant, Řecký člověk a jeho svět; s. 48 
155 Viz Zák 829 
156 Viz Zák 779 
157 Viz Zák 778e 
158 Viz Zák 779c 
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Magnésie nemá tedy hradby ze země, dává přednost hradbám železným a bronzovým, 159 
tedy aktivní obraně. Athénský host k tomu říká: „Loď plující po moři potřebuje stále ve dne 

v noci stráže, právě tak i obec proplouvá vlnobitím ostatních obcí a je vystavena nebezpečí, že 
bude zachvácena všelikými úklady.“ (Zák 758)  

 
Veškerá země je rozdělena na dvanáct pokud možno stejných částí. Z každé fyly je 

každoročně vybráno pět mužů, agronomů a náčelníků hlídek. Každý z těchto pěti mužů si 
zvolí dvanáct mužů ve věku od dvaceti pěti do třiceti let. Takto ze sebe každá fyla vydává 

jakousi vojenskou jednotku o šedesáti mužích.160 Losem je každé této četě přiřazena 
dvanáctina území, a tato část země je pak po dobu jednoho měsíce tímto oddílem 
spravována. Po uplynutí jednoho měsíce se každá četa přesune ve směru hodinových ručiček 
na další část území. 161 Takovým způsobem se dvanáct čet z dvanácti fyl pohybuje po celém 
území nejlepší obce po dobu dvanácti měsíců. „Když pak uplyne rok, tu v druhém roce, aby co 
největší počet hlídačů nabýval zkušenosti o zemi netoliko v jedné roční době, nýbrž aby co 
největší počet jich seznal kromě země zároveň také to, co se děje s každým místem za každé 
roční doby, ať je tehdejší vůdcové odvádějí se stálou výměnou místa nalevo, až tak projdou 
druhý rok.“ (Zák 760d)  
 
Obrana země je tedy zajištěna nikoliv hradbami, ale vojenskými obrannými četami, které se 

neustále pohybují po celém území Magnésie. To, že čety nepobývají na jednom místě, ale 
„rotují“ po celém území, i společné stravování má napomáhat jednotě, udržování 

soudržnosti obce. Důležitost společného stravování ilustruje veřejná hanba  i tresty ranami, 
které postihují toho, kdo není bez nařízení velitelů přítomen. Společné stravování 

reprezentuje sounáležitost k obci i dokazuje plnění povinností jednoho každého, 162 prostě 
řečeno: takový člověk nekuje žádné pikle jinde.  

  
Ještě před pár lety, kdy u nás byla povinná základní vojenská služba, mohli nejen ti odvedení, 

ale stejně tak ti, co využili- když už to bylo možné- možnosti civilní služby, slýchávat kromě 
pitomostí, že vojna udělá z každého mladého muže chlapa, řeči o tom, že když už nic jiného 

naučí se na vojně každý poslouchat. Poslušnost je také jednou z nejdůležitějších věcí ve 
vojenství. Ath. „Nejdůležitější jest, aby nikdo nikdy nebyl nepodroben nadvládě, ani muž ani 

žena, a aby ničí duše nebyla trvale zvyklá, ani při vážném jednání  ani při hrách, aby člověk 
něco dělal samostatně sám o sobě, nýbrž aby i ve válce i v míru ustavičně hleděl na 

nadřízeného, poslouchal ho a tak žil, dávaje se od něho i v nejmenších podrobnostech řídit, 
jako je například státi, kdykoli se to přikazuje, jíti, cvičit, mýti se, jíst, vstávat v noci na stráže 
a k donášení rozkazů, v samých nebezpečích bez znamení velitelů nikoho nepronásledovat ani 
jinému neustupovat, jedním slovem je třeba zvykáním naučit duši, aby nepomýšlela, ba aby 
vůbec nebyla schopna dělat něco odloučeně od ostatních, nýbrž, aby byl život všech lidí ve 
všech věcech stále co nejvíce hromadný, jednotný a společný… to je třeba cvičit v míru hned 
od dětství… bezvládí jest vyloučiti z veškerého života všech lidí i zvířat od lidí chovaných.“  (Zák 
942- 942d) Důraz na poslušnost je kladen od dětství. Výchova má občany utužovat i po 
fyzické stránce, proto se má každý trénovat v ohebnosti, obratnosti a jiném tělo- cviku, který 

                                                                 
159 Viz Zák 778d 
160 Viz Zák 760c 
161 Viz Zák 760d 
162 Viz Zák 762c 
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je přípravou na válku. Proto i různá cvičení, která jsou použitelná pro vá lku, a to jsou 
zejména taková, která zkouší sílu a ohebnost jedince, 163 jsou zdůrazňována a podporována 

cenami, ale ty, které jsou nevyužitelné, jsou nechány stranou. 164  
 

Stranou nezůstává ani určitá sexuální osvěta. Zdůrazňováno má být ovládání pudů a touhy,  
které může mít vliv na výkonnost jedinců, 165 důraz je také kladen na potlačování promiskuity. 

„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 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 a spravedlivě, pevně trvajíce při prvních úmluvách přátelství.“ (Zák 
840d) Cizoložství i homosexualita nejsou zákonem schváleny, resp. takové chování má být 
postihováno.166  
 
Výchova má dále pomáhat zocelovat jedince snášením nedostatku jídla a pití, každý se má  
otužovat a snášet mrazy i horko, prostě utužovat duši i tělo,167 naučit se ovládat a nesnažit se 
polevovat a ustupovat změkčilosti. „Nekazit síly hlavy a nohou zahalováním v cizorodé 
ochrany, a tím ničit vzrůst a přirozenou podstatu vlastní plsti a kůže .” (Zák 942e) Do určité 
míry se takováto vojenská výchova týká i dívek, ani ty nemají být z vojenské přípravy 
vyjmuty.168 Takovouto výchovu, která může vyznívat jako dokonalá drezúra, Platón částečně 

ospravedlňuje tím, že „dítě je proti všem zvířatům nejméně ovladatelné; neboť jako má 
v největší míře zdroj rozumnosti, avšak ještě neupravený, tak je proti zvířatům nejúskočnější, 

nejvychytralejší a nejzpupnější.“ (Zák 808d) Úkolem dozorce je snažit se korigovat chování a 
jednání tak, aby směřovalo k dobru dle zákona.169  

 
Dobro a uměřenost má být i základem pro vzdělávání. Tak snad lze vysvětlit nařízení, které 

stanovuje nejen nejkratší, ale také nejdelší dobu, po kterou je možné studovat, např. učit se 
číst a psát. Čtení, psaní a počítání jsou dovednosti, které se hodí nejen pro vojenství, ale též 

pro vedení hospodářství, a jako takové je třeba je rozvíjet.170 Jelikož se toto učení dotýká 
docela malých dětí, forma učení tomu odpovídá. Jsou vynalezeny rozličné hravé a zábavné 

způsoby, pomocí kterých si děti tyto dovednosti lépe osvojí, třeba rozdělování jablíček nebo 
věnců, různá rozpočítávání a míchání číší z odlišných materiálů a podobně.171  

 
Dokonalost není cílem. Athénský host hovoří o tom, že přiměřený věk pro učení se hře na 

lyru je třináct let a dítě se má učit tři roky. Nemá se učit dobu kratší a nemá se učit ani dobu 
delší, byť by dítko chtělo. I takovéto-  byť pro nás možná podivně vyznívající- nařízení 
odkazuje k uměřenosti. Virtuozita vskutku není žádoucí,172 snad by narušovala jednotu, 

                                                                 
163 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; viz s. 289 
164 Viz Zák 832e 
165 Viz Zák 840 
166 Viz Zák 841d 
167 Viz Zák 942d 
168 Viz Zák 813e 
169 Viz Zák 809 
170 Viz Zák 819c 
171 Viz Zák 819b 
172 Viz Zák 810 
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vybočovala by, vyčleňovala by jedince z oné zlaté střední cesty. Výchova obecně má být 
hlavně o napodobování, neboť jednota je určitým ideálem, a právě napodobováním se 

nabývá dobrost.173 Takto by mohla být načrtnuta výchova vedoucí k vojenské službě, která 
má již při výchově nějak nabývat pozitivní nádech, nemá být haněna.  

 
Samotná vojenská služba, resp. povinnost vykonat vojenskou službu má každý, kdo je k ní 

povolán.174 Nesplnění branné povinnosti, ať je důvodem cokoliv, má být individuálně 
zkoumáno před soudem.175 Stejným způsobem se postupuje vůči zběhům, 176 a trestáno má 

být i odhození zbraní.177 Naopak po bitvě- válce se podávají návrhy na vyznamenání. 
Odznakem vítězství je olivový věnec,178 který má být opatřen nápisem a uložen do svatyně 
válečných bohů.  I v míru je zapotřebí vojenské přípravy, a určitým způsobem se Magnésie 
snaží udržovat179 válečný stav aspoň jeden den v měsíci (spíše však více). Malá vojenská 
cvičení beze zbraní se konají v Magnésii téměř denně.180 I toto je součástí vojenské přípravy. 
Zmíněný vojenský stav se drží bez ohledu na dobré či špatné počasí, účastni mají být nejen 
muži, ale také ženy a děti. Součástí tohoto vojenského stavu jsou sváteční boje, které se 
snaží věrně napodobit skutečnou válku, i krásné hry s oběťmi.  
 
Možná na tomto místě neuškodí zmínit, jakou formu mohla taková válka mezi obcemi, 
polemos, mít. Především je třeba říci, že takováto válka měla svá pravidla a náležitosti.181 

Válku bylo třeba náležitým způsobem nepříteli ohlásit. Bylo třeba obětovat bohům a provést 
příslušné přísahy. Válka se měla vyhnout, resp. měla respektovat posvátnost určitých míst 

(svatyně). Ve válce neměli být napadáni poutníci, prosebníci a hlasatelé a obecně se měly 
obě strany vyvarovat zbytečného násilí. Vítěz pak měl dovolit poraženému posbírat své 

padlé, aby se mrtvým dostalo náležitého pohřbu a ti mohli odpočívat v pokoji.182 „Takovéto 
„zákony“ byly považovány za společné všem Řekům a vlastně i celému lidstvu, a ačkoli byly 

nejednoznačné a nezřídka překrucované, pomáhaly zmírnit dopady válečných konfliktů.“ 183  
 

Nastíněná vojenská příprava v míru se snaží o upevnění zdatnosti v obci. Jak jsem uvedl, ony 
sváteční boje se snaží co nejvěrněji napodobit skutečnou válku. Aby se k takové přípravě 

nepřistupovalo čistě jako ke hře nebo jinými slovy, aby takové boje byly věrnou nápodobou 
skutečných bojů, je třeba, aby byl do určité míry přítomen moment strachu. Má se 

napodobovat veškeré válečnické umění, a proto se také používají skutečné, nebezpečné 
zbraně.184 Takováto příprava dělá obec silnou.  

 

                                                                 
173 Viz Zák 812c, rovněž např. Zák 815b  
174 Viz Zák 943 
175 Viz Zák 943b 
176 Viz Zák 943d 
177 Viz Zák 944c 
178 Viz Zák 943c 
179 Viz Zák 829b 
180 Viz Zák 830d 
181 J.P. Vernant, Řecký člověk a jeho svět, viz s. 48 
182 FUSTEL DE COULANGES, Antická obec, Praha, 1998; viz s. 16  
183 J.P. Vernant, Řecký člověk a jeho svět, s. 49 
184 Viz Zák 830e 
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Athénský host k tomu dodává, že v jiných obcích bývá jednota obce obvykle narušována 
ekonomickými zájmy jednotlivců, kteří sledují svůj prospěch. Vidina zisku jim zatemňuje mysl 

takovým způsobem, že dobro a krása podobné vojenské přípravy zůstává neviděna.185  
 

OBCHOD 
 

Jednota, směřování k věčnosti a uměřenost budou tím, co spojuje následující povídání.  
Magnésie je hospodářsky soběstačným státem. A zájmem tohoto státu je podílení se na 

věčnosti, nikoliv ekonomický růst. Podílení se státu na věčnosti zde znamená zůstat pokud 
možno stejným, neměnným, jaksi zastaveným státem. Ekonomický růst a prosperita by toto 
narušovaly. Jednotným směrem obce v oblasti obchodu je držet stanovenou normu, tj. 
neměnit se.  
 
V kapitole O majetku jsem hovořil o tom, že by majetkové vztahy v obci mohly být příčinou 
nesvárů, a tak jsou občané dle velikosti majetku rozděleni do čtyř majetkových skupin, 
pročež je stanovena míra, velikost majetku občana. Počet občanů, tj. hlav rodin je takový, 
který je schopen zajistit obranu Magnésie a kolik jich dovolí půda uživit. Konkrétně 
stanovený počet je neměnný. Občanům jsou přiděleny jednotlivé úděly, které nemohou být 
děleny, a každý občan může nabýt majetku, který má maximálně stanovenou hranici 

s ohledem na příslušnost ke konkrétní majetkové třídě. Cokoliv navíc má být odevzdáno obci 
a jejím bohům.  

 
Proto nepřekvapí, že smyslem obchodu v Magnésii je pouze zásobování, významný zisk 

opravdu není žádoucí. Ostatně banausie, což je provozování obchodu pro zisk, je považována 
za činnost svobodného člověka nedůstojnou.186 Vůbec ziskuchtivost a kupčení jsou 

odsouzeníhodné.187 Zlato a stříbro má být odevzdáno obci a občan má mít peníze jen pro 
potřeby denní směny. Místem pro směnu je tržiště. Veškeré záležitosti týkající se trhu mají 

na starosti agoranomové.188 „Tato péče záleží především v dozoru nad svatyněmi na tržišti, 
aby jich nikdo ničím nepoškozoval, a na druhém místě by se týkala zájmů lidí, že by dohlíželi 

na spořádanost i zpupnost a trestali toho, kdo potřebuje potrestání.“  (Zák 849)  
Agoranomové mají také zabezpečit, aby správci z řad cizinců nebo otroků zajistili první den 

v měsíci vyvezení věcí, které se mají dát k prodeji cizincům.189 V obci se neplatí žádná CLA, a 
to ani za zboží dovážené ani vyvážené. 190 „Kadidlo a podobná kuřidla, sloužící k uctívání 

bohů, purpur a všechna máčecí barviva, kterých neplodí země, nebo když některé jiné 
řemeslo potřebuje nějakého dovozu z ciziny beze všeho nutného účelu, nikdo nedovážej ani 

zase nevyvážej nic z věcí, které musí nutně zůstávati v zemi.“ (Zák 847b- c) Jednotlivé trhy se 
různí dle prodejního sortimentu, a každý takový trh má vyhrazený prostor a čas.  

 
V kapitole Ecce homo jsem hovořil o tom, že veškerá úroda se dělí poměrně, tj. veškerá 

úroda je rozdělena na určitý počet kvalitativně pokud možno stejných „dílů“ a část jednoho 

                                                                 
185 Viz Zák 831e 
186 Viz Zák 741e 
187 Viz Zák 918a 
188 Viz Zák 849 
189 Viz Zák 849b 
190 Viz Zák 847b 
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z těchto „dílů“ jde do prodeje cizincům. Takto se tedy dvanáctina obilí, a vše, co k  obilí náleží, 
nabízí na prvním trhu k prodeji cizincům.191 Cizinci si zde mají nakoupit obilí na celý měsíc. 

Desátého dne se cizincům prodávají tekuté věci a opět si má každý vytvořit zásobu na měsíc. 
Dvacátého dne se prodávají zvířata, dále oděvy, kůže, tkaniny, plsť a jiné věci, které 

zemědělci mají k prodeji, a které si cizinci musí kupovat od jiných. 192 „Avšak nikdo neprovozuj 
obchodování s těmito předměty nebo s ječmenem nebo pšenicí, určenou na mouku, a nikdo 

neprodávej žádné ostatní potraviny občanům a jejich otrokům, ani jich nikdo od žádného 
takového nekupuj.“ (Zák 849c) Na cizineckých trzích může cizinec řemeslníkům nebo 

otrokům řemeslníků prodat maso, víno nebo obilí.193 Palivové dřevo mohou cizinci každý den 
ve velkém nakupovat od příslušných správců, a to ať už k vlastní potřebě nebo k dalšímu 
prodeji cizincům. Tyto cizinecké trhy mají tedy určené místo a čas, nejedná se o denní 
prodej. Jedná se o obecní obchodování, nevázané ke konkrétním osobám; jak jsem uvedl na 
příkladu s obilím, vyhrazená část z celé úrody je určená k tomuto prodeji.  
 
Společný trh je určen pro směnu věcí a výrobků, které potřebuje každý. Rád bych dodal, že 
Magnésie jakožto stát ne- přímořský nemůže využívat k zajištění potravy vodní dopravu. 
Těmi, kdo zajišťují v Magnésii potravu, jsou rolníci, pastevci a včelaři. Pokud by tyto zdroje 
nestačily, bylo by třeba to chybějící dovážet. Společný trh se uskutečňuje na místě, které je 
k tomuto účelu úředníky vymezeno. Úředníci tímto pověření jsou strážci zákonů, dozorci 

trhu- agoranomové a městští dozorci- astynomové.  
 

Směna zde zcela nepřekvapivě probíhá výměnou zboží za peníze.194 Prodej na úvěr není 
dovolen s tím, že pokud jej někdo přesto uskuteční, ztrácí tím nárok domáhat se u soudu 

práva v případě nesplacení pohledávky.195 Toto platí obecně o jakékoliv směně, která 
neproběhne podle zákona, tzn. není provedena na tomu vyhrazeném prostoru za 

stanovených podmínek.196 Úředníci při koupi a prodeji evidují případné překročení zákonem 
stanoveného množství nebo ceny, pokud je zápis odmítnut, směna má být zrušena.197 

Z důvodu případné reklamace nebo zákonného odstoupení od koupě má prodejce, který 
prodává jakoukoliv věc za cenu vyšší padesáti drachem zůstávat v obci po dobu deseti dní, 

přičemž kupující má znát bydliště prodejce. 198 
 

Na provozování obchodu pro zisk je nahlíženo jako na činnost nehodnou slušného člověka, 
ale athénský host vysvětluje, že samotné kupectví není samo o sobě špatná činnost, neboť 

kupec vlastně vyplňuje jakousi mezeru v obci, nabízí totiž k prodeji to, co zde chybí.199 
Obdobně je možné nahlížet na hospodského nebo nájemného dělníka. Tyto profese jsou 
nebo mohou být pro obec dokonce dobré. Kdyby je provozoval člověk rozumný, znalý míry, 

                                                                 
191 Viz Zák 849b 
192 Viz Zák 849c 
193 Viz Zák 849d 
194 Viz Zák 849e 
195 Viz Zák 849e 
196 Viz Zák 915e 
197 Viz Zák 850 
198 Viz Zák 916 
199 Viz Zák 918b 
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mohly by být tyto profese příjemným přínosem pro obec.200 Teprve zisk, resp. neuměřené 
bažení po větším a větším zisku znečišťuje jméno takovýchto profesí. Protože takovéto 

tendence je těžké uhlídat, je do zákona zakomponováno, že se podobnou profesí nemá 
zabývat žádný občan. Místo toho má obec „míti třídu kupců podle možnosti co nejméně 

početnou, dále přikazovat to zaměstnání těm lidem, z jejichž zkažení by obci nevzešla veliká 
újma, za třetí pro ty samy, komu se dostane účasti v těchto zaměstnáních, nalézti prostředek, 

aby jejich mravy nezabíhaly volně a lehkovážně v nestoudnost a duševní sprostotu.“ (Zák  
919c) Těmi, u kterých ono zkažení tolik nevadí, jsou přistěhovalci a cizinci.201  

 
Pro řemeslníky platí, že každý v obci má mít pouze jedno řemeslo, neboť důkladně zvládat 
více řemesel není nikdo schopen.202 Mezi řemeslníky nemá být žádný občan, neboť ani on by 
nebyl schopen plně zvládat dvě činnosti- řemeslo a dohlížení na hospodářství.203 
 
SVĚT PLNÝ BOHŮ 
 
Není dost dobře možné hovořit o antické obci, v tomto případě o Magnésii, aniž bych 
nezmínil náboženský život. Podle Řeků byli bohové všude.204 Přestože nemíním na tomto 
místě hovořit o sekularizaci, ani o změnách v pojetí Boha,205 aspoň pár vět- na té 
nejobecnější rovině- věnuji nejprve zmínce o náboženském životě v našem světě. 

 
Výchova má snad největší vliv na to, zda člověk vstupuje do života jako „věřící“ nebo 

„nevěřící“. Můžeme nebo nemusíme být zasaženi náboženskou výchovou a ať už je to 
jakkoliv, člověk si následně může hledat svou cestu k Bohu, může však také svou víru ztratit 

nebo může být náboženstvím zcela nepoznamenán. Náboženství se přesunulo do roviny 
individuální. Dotyk víry se týká vždy jednoho konkrétního člověka, nikoliv státu jako celku.  

 
Pro řeckého člověka toto neplatí. Pro něj není náboženský život a s ním spojené jednání věcí 

volby, nějakého rozhodnutí. Ví, že svět je plný bohů.206 Tito bohové nejsou dokonalí, ale jsou 
„nad“ člověkem a mají vliv na to, co se „děje“. Člověk je na bozích závislý, a proto se k nim 

neustále obrací, žádá jejich náklonnost, a proto o ně také pečuje. To, čemu říkáme 
náboženství, bylo pro Řeky rámcem, a náboženský život pak obsahem života v obci. 

Náboženský moment je tak přítomen v jakémkoliv úkonu, jakémkoliv jednání, ve všem 
kolem, ať se „to“ týká osobního nebo veřejného života.207 Fustel de Coulanges208 popisuje, že 

antická obec není jen plně prodchnuta náboženstvím, ale že náboženství stojí u zrodu obce 
samé, je hlavním principem pro její utváření. Náboženství a stát jsou jedno. 
 

                                                                 
200 Viz Zák 918e 
201 Viz Zák 920 
202 Viz Zák 847 
203 Viz Zák 846d 
204 Viz Zák 899b 
205 Viz např. Nietzscheho Antikrist 
206 J.P. Vernant, Řecký člověk a jeho svět, viz s. 16 
207 J.P. Vernant, Řecký člověk a jeho svět, viz s. 15 
208 FUSTEL DE COULANGES, Antická obec, Praha, 1998 
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Věci nemají být měněny. V desáté knize Zákonů Platón hovoří o tehdejších hereticích. 
Zmiňuje tři typy bezbožníků: „Nikdo, kdo věří v bohy podle zákonů, nikdy se úmyslně 

nedopustí bezbožného skutku, ani nevypustí nezákonného slova, ledaže trpí jedním ze tří 
stavů, buď tím, který jsem právě řekl, že v bohy nevěří, nebo za druhé, že myslí, že jsou, ale o 

lidi se nestarají, nebo za třetí, že jsou přístupni přemlouvání, dávajíce se naklonit oběťmi a 
modlitbami.“ (Zák 885b) Z toho vychází, že víra v bohy dle zákonů znamená nejen samu víru 

v bohy, ale také víru v to, že se o člověka bohové zajímají a starají se, a že s náklonností bohů 
se nedá kupčit.  Zdroj zmíněného bezbožství je možné vidět v nové filosofii, která se snaží 

nacházet odpovědi na otázky místa člověka ve světě, která se ptá se po povaze boha etc. : 
„Požalujme na výklady nových moudrých mužů, jak jsou příčinou zel.“  (Zák 886d) 
Zpochybňování náboženství je v tuto chvíli zpochybňováním samotné ústavy. Na tomto 
místě je možné uvést příklad se Sókratem, který byl odsouzen k vypití jedu. Dostatečným 
důvodem pro takový drakonický trest bylo tvrzení, že zavádí nové bohy (a kazí mládež), 
ohrožoval tak athénské zřízení. Pro Magnésii Platón navrhuje i řeči vyznívající kacířsky 
vyslechnout209 a poté má následovat vysvětlování, resp. přesvědčování o pravdě, podávání 
důkazů existence bohů. Bezbožnost je každopádně zločinem a je ji třeba trestat. U těch, kteří 
se dají poučováním napravit, mají být stanoveny pouze mírné tresty, „naopak těžké tresty, i 
trest smrti, jsou stanoveny pro ty, kdo spojují svou bezbožnost se ziskuchtivostí a s úmyslným 
klamáním jiných.“210   

 
O bohy je třeba pečovat a bohoslužby mají být veřejné. 211 V obci platí zákaz mít svatyně 

v soukromých domech,212 neboť svatyně mají být zakládány náležitě. Zakládání svatyní není 
snadná věc a správně ji mohou udělat pouze ti, kteří mají se zakládáním svatyní již nějaké 

zkušenosti.213 Náboženský život se týká všech, přesto v Magnésii nefunguje nic takového jako 
institucionalizovaná církev. Na správné dodržování náboženských úkonů dbají zvolení 

úředníci.  
 

Bohové mohou člověku pomoci nebo nemusí. Snad je to jejich věc. A člověk? Jaká je jeho 
úloha? „Člověk má prožívat život tak, že hraje jisté hry, obětuje a zpívá a tančí, čímž je 

schopen zjednávat si milost bohů, nepřátelům pak se bránit a v boji nad nimi vítězit.“ (Zák 
803e) 

 

 
 
 
 
 

                                                                 
209 Viz Zák 885c 
210 F. Novotný, O Platónovi, Díl druhý; s. 296 
211 Viz Zák 909d 
212 tamtéž 
213 Viz Zák 909e 
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III. ZÁVĚR 
 
REKAPITULACE 
 
Platón v Zákonech předkládá svou vizi nejlepšího státu. Tento stát má od samého vzniku 
jediný směr, a tímto směrem je co nejlepší následování, přiblížení se božskému dobru. Z  této 
pozice je pak vystavena ideální obec. Platón nepopírá, že určité momenty v jiných zřízeních 
úspěšně fungují a netřeba je měnit. Při svém výkladu Platón často konfrontuje svou 
představu s tehdy nejúspěšnějšími ústavami, ústavou spartskou a ústavou krétskou. Proto 
jsou kromě athénského hosta dalšími účastníky hovoru Sparťan a Kréťan. Magnésie však má 
mít lepší zřízení než tehdejší státy, snaží se být nejlepší ve smyslu dobra.  
 
Magnésie má být být věčná, a věčnost může být zajištěna, pokud bude udržena stabilita, 
soudržnost a reprodukce. Chce být nejlepší ústavou a je vystavena s  ohledem na rozumnost 
a uměřenost, dobro. Je státem hospodářsky i vojensky soběstačným. Jedná se o 
vnitrozemský stát, bez přístavů a bez blízkých sousedů, má přesně stanovený počet občanů, 
občanství se pojí k vlastnictví půdy. Obec je prostorově rozdělena na konkrétní díly, 

jednotlivé úděly o pokud možno stejné velikosti a stejné kvalitě půdy. Počet občanů a počet 
údělů je neměnný, a obec má nástroje k udržování takového stavu. Obec je rozdělena na 

dvanáctiny do menších celků, fyl. 
 
Magnésie je svým způsobem komunistickým státem. Občané jsou rozděleni dle velikosti 
majetku do čtyř majetkových skupin, a velikost majetku v každé této skupině má vymezenou 
nejnižší a nejvyšší míru. Požadavek neměnnosti stavu obce a vyvarování se sporům v obci 
vede k nařízení o nezvětšování majetku, neboť dobro nejde ruku v ruce s velikým 
bohatstvím. Jsou tedy nastaveny normy pro velikost majetku a jakékoliv přebytky jsou 
odevzdány bohům a obci; takto je zákonně ustaven jakýsi kastovní systém. Z příslušnosti ke 
každé majetkové třídě vychází i povinnosti a práva občanů.  
 
Z požadavku neměnnosti obce pochází snaha o maximální jednotu obce. Magnésie nemá 
jednoho osvíceného vladaře, jeho místo zastupují zákony obce. Přesto není obec 
nespravovaná. Nejvyšší institucí v obci jsou správci ústavy, tzv. noční shromáždění, dále rada, 
strážci zákonů, důležitým úřadem, dle Platóna dokonce tím nejdůležitějším, je správce 
veškeré výchovy. Výchova napomáhá udržovat žádoucí stav. Individualismus je potírán, 

občané mají být jako jedna duše. Magnésie nechce hospodářsky ani místně expandovat, 
chce udržovat rozumně uspokojivý stav. Přestože ideální obec není z podstaty útočným 

vojenským státem, výchova k vojenství plně směřuje.  
 

Občan ideálního státu je náboženským člověkem. Veškeré jeho jednání nějak obsahuje 
náboženský moment.  

 
ZÁVĚR 

 
Tímto bych rád ukončil svou bakalářskou práci, jejímž cílem byl pokus o vytvoření určitého 

obrazu každodenního života Platónova ideálního státu. Zákony nejsou spisem, který se 
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primárně snaží komentovat dění ve státě v době svého vzniku. Je to spis, který v sobě ale, byť 
to nebylo účelem, zmínky a povídání o mnohých obyčejných, denních věcech obsahuje.  

 
Snažil jsem se z Platónových Zákonů v co největším množství vybrat konkrétní jednotliviny, o 

kterých jsem se domníval, že by takovému účelu, tedy vytvoření určitého obrazu 
každodennosti, posloužily, a ty jsem se pak pokusil, jak to jen bylo možné, tématicky utřídit. 

Tyto jednotliviny, byť seřazeny jako exponáty před návštěvníkem v muzeu, a často vytržené 
z kontextu, mohou, domnívám se, určitý obraz nabídnout.  

 
Bývá zvykem závěrem písemné práce uvést v rámci resumé, které může z obecnější 
perspektivy pokrýt to představené a které může těm nedočkavějším nabídnout mnohé 
v málu, také i nějaké hodnocení- snad proto, že je lidskou přirozeností téměř neustále něco 
(cokoliv) srovnávat a hodnotit. Takovému závěrečnému hodnocení bych se však rád vyhnul, 
neboť si nemyslím, že to je nezbytné. Domnívám se, že název mé práce je výmluvný a proto, 
bych rád zůstal u toho, že zmíněný obraz zůstane jen vystaven. Máte- li zájem, podívejte se 
na něj znovu sami. 
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Poznámka k citacím: 
 
V případě prvního výskytu nového zdroje jsou v pozn. pod čarou uvedeny veškeré údaje o 

zdroji. V následujících citacích nebo odkazech na tentýž zdroj uvádím pouze příjmení autora 
autora, název knihy a samozřejmě stranu nebo oddíl.  

 
Výjimkou je odkazování na Platónův text, jakožto hlavní zdroj této práce. Platí výše uvedené 

mimo samotných citací, u nichž neuvádím zdroj v pozn. pod čarou, nýbrž zdroj uvádím přímo 
v textu, např. Zák 917e. Pouhý odkaz na Zákony (bez citace) pak standardně uvádím v 

poznámce pod čarou, např. Viz Zák 918. 

 


