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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma „Vzájemný vztah člověka
1
 a obce 

v Platonově Ústavě“. Mým cílem je sledovat motiv vzájemnosti, který budu interpretovat jako 

nejdůležitější moment určující jednotu jak člověka, tak i obce. Abych toho mohl dosáhnout, 

musím se především zabývat otázkou, co zakládá a jak máme chápat jednotu člověka a 

jednotu obce. Na to se váže ústřední teze mé práce. 

Člověk může být plně sám sebou pouze tehdy, je-li součástí ideální obce.  

Tato lehce provokativní teze vede k řadě otázek, s nimiž se při její explikaci budu 

zabývat. Jak máme rozumět jednotě lidské duše a potažmo jednotě člověka jako oduševnělého 

těla, vtělené duše? Je pojetí ctností a částí duše, tak jak nám ho Ústava nastiňuje, slučitelné 

s výchozí tezí? Jak máme chápat analogii mezi obcí a člověkem? Musí být ideální obec 

složená pouze z “ideálních“ občanů, a pokud ne, může být v ideální obci přítomna např. 

nespravedlnost? Tyto otázky budou tvořit výkladový rámec mé práce. Jejich rozpracování a 

zodpovězení by mělo ukázat, v čem spočívá vztah mezi člověkem a obcí a zda platí výše 

uvedená teze. 

Svou práci tematicky člením na tři kapitoly. V první budu sledovat motiv jednoty 

člověka z perspektivy lidské duše. V ní představím trojdělení duše na část žádostivou, 

vznětlivou a rozumovou a vliv lidské tělesnosti na život člověka. Při tomto základním 

rozdělení duše na tři části se soustředím na jednotící a řídící úlohu rozumu a také se budu více 

zabývat žádostivou částí duše v souvislosti s lidským tělem, vášněmi, touhou a proč je jí 

v Ústavě přiřazena tak negativní role.  

V druhé kapitole představím jednotlivé ctnosti, jejich provázanost a souvislost s částmi 

duše. Zde se zaměřím především na spravedlnost a uměřenost, jejich význam pro pochopení 

jednoty duše a zároveň na jejich rozdíly. Uvidíme, že tyto dvě ctnosti svou univerzální 

působností umožňují porozumět duši jako jisté struktuře či poli, jež je základem našeho 

jednání.
2
 Jejich funkce určuje nejen základní podobu duše a vztahů, které by měly nastat mezi 

jednotlivými částmi, ale umožňuje i samotnou analogii mezi obcí a duší. 

                                                           
1
 Pojem „člověk“ používám ve významu – „vtělená duše“. Vždy tedy jde o spojení těla a duše.  

2
 Na rozdíl od moudrosti a statečnosti, které s určitými problémy přeci jen lze přiřadit k částem duše (statečnosti 

a rozumu).  



 
 

Také zde blíže pojednám o dynamickém vztahu mezi člověkem a obcí. Upřesním 

rozpracované poukazy z první kapitoly a především ukážu, proč pojetí ctností je při artikulaci 

tohoto vzájemného vztahu centrální. Představím, v čem je analogie mezi člověkem a obcí 

problematická a v čem nám může naopak osvětlit jejich spojitost. Problematičnost spočívá 

v různém nároku na člověka a na občana. Člověk by měl mít v co nejvyšší možné míře 

všechny ctnosti a měla by v něm převládat rozumová část duše, občan je definován svou 

přirozeností a rolí výchovy, která ho kultivuje, proměňuje a dělá občanem. Jak se ale uvidí, ne 

každý občan se zúčastní celého vzdělávacího procesu a už vůbec mu nebude možné přisoudit 

všechny ctnosti v nejvyšší možné míře. Jediná třída, která tento nárok splňuje, jsou filosofové 

vládci. Zůstává mnoho otázek. Je jediným člověkem, který je skutečně nejvíce sám sebou, 

pouze filosof? Jak lze chápat dokonale dobrou obec, když její občané se mohou dokonalosti 

pouze blížit, a to tak, že někteří jen velmi částečně? Konfrontace těchto problémů by měla 

odhalit, zda člověk jakožto občan ideální obce může být plně sám sebou a především, co tento 

cíl vůbec znamená. Právě charakteristika filosofa jako na jedné straně představitele vládnoucí 

třídy v obci, na straně druhé jako ctnostného (v co nejvyšší možné míře
3
) člověka 

s harmonicky uspořádanou duší, by měla zodpovědět či alespoň vyjasnit možnou (ne)platnost 

mé výchozí teze. 

Třetí závěrečná část bude shrnovat argumentační linii hlavních bodů mé práce. 

Upřesním rozpracované poukazy z předchozích kapitol a vyzdvihnu argumenty podporující 

platnost výchozí teze. Jejich následné srovnání s odlišnými interpretacemi by mělo vynést 

konečný rozsudek nad oprávněností dané teze. Záměrem této kapitoly se tak stane srovnání 

argumentů a závěrů z nich plynoucích. Rozhodne se tak, zda člověk může být skutečně plně 

sám sebou pouze tehdy, zasadíme-li ho do ideální obce. Samotný závěr nechávám v současné 

chvíli otevřený, nicméně uvidíme, že klíčovým tématem se stane vyjasnění onoho „být plně 

sám sebou“ ve vztahu k celku lidského života. 

Metodologie mé interpretace bude následující. Výše zmíněnou tezi a otázky s ní 

související budu zakládat pouze na čtení Ústavy. Na ostatní Platónovy dialogy budu 

odkazovat pouze při formulaci klíčových myšlenek souvisejících s hlavním tématem mé 

práce. Nenárokuji si poskytnout celkový, detailní a vyčerpávající popis a výčet všech pasáží, 

které s mým tématem souvisí, ani rekonstrukci celku dialogu či jeho jednotlivých kapitol. 

                                                           
3
 V průběhu práce blíže vysvětlím, zda duše má ctnosti, podílí se na nich, či jak se to s nimi k lidské duši vůbec 

má.  



 
 

Zaměřím se na jistá, pro mě centrální místa, která se s pomocí sekundární literatury pokusím 

rozvinout a interpretovat tak, aby bylo možné co nejjasněji rozhodnout o platnosti výchozí 

teze.
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Struktura práce, kterou jsem představil, může ohrozit dynamiku, dramatičnost a myšlenkový postup samotného 

dialogu. Jak jsem již ale zmínil, není mým cílem provést rekonstrukci a celkovou interpretaci Ústavy. Využiji 

pouze některé pasáže a s pomocí sekundární literatury interpretuji jistá místa, jež se s mým tématem úzce pojí. 



 
 

Základní vymezení struktury lidské duše a čtyř ctností – statečnosti, uměřenosti, 

rozumnosti a spravedlnosti  

Dialog Ústava nám kromě mnoha jiných témat přináší zajímavý a historicky velmi 

diskutovaný pohled na to, co bychom dnes velmi obecně mohli nazvat psychikou člověka. 

Pasáže, jež se věnují lidské duši, ctnostem a správnému jednání, nelze zcela oddělit od oddílů, 

které se zaměřují na společnost a popisují síť lidských vztahů. Právě tato provázanost 

individuální a společenské perspektivy mě přivedla k úvahám nad tím, co je základem 

lidského štěstí, jak ho dosáhnout a zda a jakým způsobem lze člověku nárokovat dokonalost a 

autonomii. Chybí jen krok k otázkám, které se zabývají lidskou přirozeností, jednotou 

člověka, rolí, kterou hraje společnost (obec) v našich životech, apod. Domnívám se, že dialog 

Ústava nám může přinést jisté odpovědi, minimálně nás konfrontuje s myšlenkou, že pokud 

máme pochopit správný život člověka, nemůžeme pominout obec, ba dokonce jen 

z perspektivy lidského společenství můžeme jasněji spatřit, kdo jsme to my a jaké je naše 

místo v kosmu.  

Dříve, než přejdu k pasážím popisujícím podobu ideální obce, budu se zabývat 

strukturou lidské duše. Platonovo rozdělení duše na část žádostivou, vznětlivou a rozumovou 

je vystavěno na analogii s obcí a jejími třemi stavy: výdělečně činní, strážci a vládci. Kromě 

jiného by se v závěru práce mělo ukázat, zda takto rozvedená analogie mezi duší a obcí platí, 

či jak přesně ji máme myslet. Vyjasnění vztahů či rolí, které jsou jednotlivým částem 

připsány, vysvětlí samotnou nutnost tohoto trojdělení, zároveň však také jednotnou povahu 

duše a úlohy, jež náleží jednotlivým ctnostem. V Platonově pojetí ctností spatřuji “most“ mezi 

obcí a duší a základ pro pochopení možnosti žít dobrý a šťastný život. Abych tuto úvahu mohl 

hlouběji rozvinout, představím podrobněji části lidské duše a pokusím se ukázat, jakou roli 

sehrávají při snaze porozumět spojení duše a těla, tedy toho, co nazýváme člověkem. 

 Rozdělení lidské duše představené Sókratem vyžaduje zpětné sjednocení, které by 

umožnilo chápat duši jako jeden rozrůzněný celek. Navíc je celý výklad vystavěn na analogii 

mezi obcí a duší.
5
  Ústředním tématem Ústavy je hledání spravedlnosti, jež je vedené snahou 

ukázat, že je lépe být spravedlivý než nespravedlivý. Sókratovo rozhodnutí nalézt 

spravedlnost nejdříve v tom, co je větší, tedy v obci a teprve poté v jednotlivém člověku, 

                                                           
5
 Zda skutečně funguje mezi analogií duše a obce reciprocita je otázka, kterou nyní nechávám stranou. Např. 

Norbert Blössner popisuje analogii jednosměrně, struktura vylíčené obce odpovídá struktuře duše. Ferrari, 

G.R.F., The cambridge Companion to Republic, Cambridge, 2007, str. 345. Jeho pozici více nastíním v druhé 

části práce, kde se soustředím právě na to, jak působí obec na strukturu duše konkrétního občana. 



 
 

zakládá výchozí analogii a zároveň předkládá spravedlnost jako to, co je oběma těmto částem 

společné (368 – 369). Je jen příznačné, že samotné toto rozhodnutí spočívá na analogii mezi 

schopností zraku přečíst velká a malá písmena.
6
 Tuto analogii lze chápat jako hypotézu, která 

klade spravedlnost v obci ekvivalentně k velkým písmenům, přičemž budeme-li je schopni 

přečíst, podíváme se na spravedlnost v duši, zda je táž. Pokládá se tedy otázka, jestli 

spravedlnost v obci a člověku je vskutku jedna a táž. Tento předpoklad nebude dále rozveden 

a zkoumán, a hypotéza tak nebude přezkoumána.
7
 Hned v zápětí provádí Sókratés 

pozoruhodný krok lišící se od většiny jiných zkoumání (Parmenides, Hippias Větší, Sofistes 

apod.). Místo aby se hledala idea obce, popřípadě jak se obec podílí na ideji spravedlnosti, 

bude se zkoumat geneze vzniku spravedlnosti v souvislosti s genezí samotné obce. Tedy jak 

se spravedlnost projevuje či ukazuje na obci a posléze v duši. Jak se pokusím doložit v závěru 

druhé kapitoly práce, spravedlnost nakonec bude jedním z hlavních garantů hledané jednoty 

člověka a posléze i jednoty obce (platí však za předpokladu nedokázané teze, že spravedlnost 

je pro obec i člověka táž).  

 Zmíněná analogie velkých a malých písmen nás vrhá do popisu vzniku obce, zprvu 

základní bazální, zdravé obce, která je Sókratovým společníkem Glaukonem nazvána obcí 

vepřů a v níž se spravedlnost ani nespravedlnost nevyskytuje. Tato obec je určena pouze 

základními podmínkami k přežití jako např. nutností obživy, ošacením apod. Její úlohu 

v současné chvíli nechám stranou a soustředím se na přechod k druhému typu obce. Ten je 

pro mě centrální, jelikož v něm nacházíme sice ještě výslovně netematizovaný, ale v zásadě 

poprvé rozvedený předmět nejnižší části duše – žádostivosti. Kromě popisu jejího vlastního 

předmětu, k němuž se vztahuje a jenž ji určuje, poukážu na vnitřní dynamiku jejího působení 

a možnosti, jak chápat tuto aktivitu. Důležitost tohoto rozboru spatřuji v jedinečné povaze 

žádostivosti a roli, kterou sehrává při uchopení člověka jako vtělené duše, resp. při snaze o 

uchopení jednoty lidského jedince. Zároveň se při vymezení jednotlivých částí setkáváme 

s touhou (erótem), která je příčinou, proč daná část duše chce zrovna tento předmět a ne jiný. 

                                                           
6
 „Tu by se, myslím, ukázalo velkou výhodou přečísti napřed tato a potom dívati se na menší, jsou-li vskutku 

táž“ (368d). Platon, Ústava, př. Fr. Novotný, Praha, 2003. Platonovo číslování bez upřesnění je vždy odkaz na 

český překlad Ústavy. U jiných dialogů bibliografická citace vždy úplná.  

Na nejednoznačnost, zda z této analogie vyplývá jednotná podoba spravedlnosti pro obec a duši poukazuje např. 

Rosen, S., Plato´s Republic, New Haven, 2005, str. 70. A zdůrazňuje, že tento předpoklad je bez důkazu přijat a 

dále využíván. Velmi obsáhlý komentář Stenley Rosena k Platónově Ústavě je pro mě především zdrojem 

analýzy dílčích problémů, které v jednotlivých pasážích vyvstávají a nikoli obecnou interpretací Platónových 

myšlenek.   

7
 Detailně na to upozorňuje Norbert Blössner, The cambridge Companion to Republic, str. 347. 



 
 

Uvidíme, že touha je společná všem částem, ale její předměty se budou v závislosti na dané 

části svou povahou zcela lišit. Obecnou charakteristiku touhy představím v kapitole věnované 

žádostivé části.  

Při expozici rozumové části duše nebude možné opominout úlohu ctností v našem 

životě, rozhodování a jednání. Především nám ale umožní porozumět struktuře samotné duše 

a nabídnout způsob, jak duši pochopit jako jednotný celek. Z toho důvodu považuji za nutné 

ukázat, jakou roli mají jednotlivé ctnosti v našich životech a co z toho vyplývá pro strukturu 

duše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. První část: tři části duše 

1. Žádostivá část (to epithymétikon) 

 Rozdělení duše na tři části je vyvozeno z toho, co interpreti nazývají princip opaků.
8
 

„Tedy žádná taková řeč nás nezarazí a ani dost málo nás nepřesvědčí, že by kdy jedno a totéž 

touž svou složkou a vzhledem k témuž jsoucnu vnějšímu mohlo trpěti nebo býti nebo konati 

několik opaků zároveň.“ (437a) Tento základní princip, tak důležitý pro pochopení specifické 

povahy duše, přitom bude výslovně Sókratem přijat jako hypotetický. To nemění nic na faktu, 

že na jeho základě bude určen předmět každé jednotlivé žádosti jako ten, k čemu se každá 

z nich „vztahuje svou přirozenou povahou“ (437e). Nemůžeme něco chtít a zároveň odmítat, 

resp. nemůžeme připsat obě tyto motivace jednomu působícímu činiteli. Představa, že 

v jednom okamžiku pociťujeme žízeň a zároveň ji nepociťujeme, není příliš intuitivní.  Na 

druhé straně je skutečně v jistých situacích zcela samozřejmé, že jsme žízniví a zároveň touhu 

po nápoji v sobě potlačujeme. Nabízí se však otázka, zda toto jiné motivační hledisko musí 

vznikat díky rozumové části duše, jak navozuje pasáž 439b-e, a ne působením jiné žádosti, 

která by jednajícího vedla odlišným směrem (nenapiji se, protože se chci věnovat jiné tělesné 

potřebě). Zde se odkrývá problematika skutečné povahy žádostivé části duše. Pokud bychom 

ji přiřkli zcela iracionální, nediskursivní přirozenost, volba daného předmětu by spočívala 

pouze na intenzitě dané žádosti. Máme-li několik žádostí v daný moment, podřizujeme se té, 

která je nejintenzivnější. Naše jednání by tak mohlo být zcela podřízeno intenzitě žádostí. Že 

takto radikálně myšlená iracionalita touhy a v extrémním případě i dominance žádostivé části 

nad všemi ostatními je i v případě jejího reprezentanta (tyrana) problematická, ukazuje snaha 

mnohých interpretů připsat diskursivní charakter, elementární souzení či jistou rozumovou 

aktivitu i této žádostivé části. I přes vcelku jednoznačné rozlišení žádostivé a rozumové 

                                                           
8
 Ferrari, G.R.F., The Cambridge Companion to Plato´s Republic, str. 168. Je zde zdůrazněno, že nejde o princip 

sporu, ale spíše o princip konfliktu. „It would seem better described as a principle of conflict than of (non-) 

contradiction“; A v článku M. F. Burnyeat, The Truth of Tripartition, in: Proceedings of the Aristotelian Society 

106 (1):1-23, 2006, upozorňuje, že na tomto principu spočívá nejen rozdělení duše, ale i popis ctností ve IV. 

knize, jenž na tomto dělení závisí, a v posledku i důkaz, že spravedlnost je garantem štěstí člověka. Článek G. R. 

F. Ferrariho, The Three Part Soul, in: The cambridge Companion to Republic, je kromě podrobného popisu tří 

částí duše a jejich oblastí působení pro mě centrální především kvůli zdůraznění funkce rozumu při dosažení 

blaženosti a role filosofa v tomto procesu. M. F. Burnyet zase klade důraz na zásadní úlohu společnosti 

v utváření naší psychiky a neopomenutelný vliv, jenž s sebou tato interakce přináší. Mimo jiné ukazuje, že je 

možné o třech částech duše mluvit pouze v rovině našeho zkušeností vnímatelného tělesného světa, tedy pouze 

nakolik chápeme člověka jako oduševnělé tělo, jako od přirozenosti „social animals“. V rovině ideální či mimo 

tělo duše být rozdělená vůbec nemusí. 



 
 

složky, které nacházíme ve IV. knize (439d), se pokusím nastínit jistou, byť zcela částečnou 

přítomnost “racionálna“ v této části.
9
 

 Tato nastolená komplikovaná otázka může být zodpovězena mnoha různými způsoby. 

Lze si jistě pomoci vybranými pasáži např. z Ústavy, Faidra, Faidona, Timaia či také Filéba a 

upozadit jiné, které se tak úplně do dané interpretace nehodí. Budeme-li se ovšem držet pouze 

Ústavy, domnívám se, že není možné rozhodnout, zda žádostivost je zcela iracionální, či ji lze 

do jisté míry připsat diskursivní povahu.  

A co žízniti a hladověti a vůbec žádosti, dále pak chtíti a přáti si, to všechno bys 

nepoložil někam mezi jevy právě jmenované? Tak například neřekneš-li o duši 

toužícího, že buď spěje za tím, po čem touží, nebo že přitahuje k sobě to, čeho si pro 

sebe přeje, anebo zase pokud chce, aby jí něco bylo dáno, že si to sama u sebe povoluje, 

jako by odpovídala na něčí otázku, ve snaze, aby se jí toho dostalo? Zajisté. (437b6 – 

c6). 

Tato pasáž, jak zdůrazňuje K. Thein, nám umožňuje popsat žádost jako diskursivní aktivitu, 

kdy duše sama se sebou rozmlouvá. Žádost tak není pouze nerozumná síla duše táhnoucí nás 

jako otroka ke svým předmětům. Spíše jakýmsi „povolením“, které si samotná žádost ukládá. 

Na podporu diskursivity či přítomnosti myšlenkové aktivity i v jiné části, než je rozum,
10

 

přispívá i vymezení touhy po penězích, která, aby došla svého završení, těžko může 

odhlédnout od jisté schopnosti rozumu, jenž má podobu kalkulace či propočtu, nezbytnosti 

každého obchodníka.  

Třetí pak jsme nemohli pro mnohotvárnost nazvati jedním zvláštním jménem, nýbrž 

pojmenovali jsme ji podle toho, co měla v sobě největší a nejsilnější: nazvali jsme ji 

totiž stránkou žádostivou, a to pro prudkost žádostí vztahujících se k jídlu, pití, k 

rozkoším pohlavním i ke všemu jinému, co se k tomu druží, a stránkou milovnou peněz, 

protože takové žádosti bývají ukojovány obyčejně s užitím peněz“ (580e – 581a).  

Domnívám se, že Sókratés zde skutečně rozlišuje dvě stránky žádostivosti: jednu, která je 

vskutku iracionální, animální či instinktivní zajišťující naše přežití v tělesném světě, a druhou, 

onu první doplňující a také rozšiřující o aspekt kalkulace či souzení (byť určeným nesprávně 

zvoleným cílem). Navíc „je touha po penězích oním hnutím, jímž mysl definitivně překračuje 

rovinu nutných potřeb, a tím i celý řemeslný model ze II.knihy.“
11

 Abychom mohli vůbec 

                                                           
9
 Oporou následujícího textu bude především interpretace Karla Theina, Myšlení v nás, Praha, 2010, část 

Nepřesná analogie, kapitola 6.  

10
 Na druhou stranu nelze podle Theina říci, že i přesto, že žádosti jsou „nadány vlastní touhou a míněním, rozum 

zůstává něčím vnějším.“ Tamtéž, str. 294.  

11
 Tamtéž, str. 283. 



 
 

v obci spravedlnost najít, musíme nejdřív popustit uzdu naší žádostivosti, a tak proměnit obec 

základní v obec luxusu, kde hlavní motivací našeho jednání je nezřízená touha mít stále více. 

Tato žádost „mít více“ rozvíjí a prolonguje (tím je jim i podřízena) naše základní, instinktivní 

potřeby vyjádřené v bazální obci.
12

 Protikladné tíhnutí těchto dvou typů žádostí spatřujeme 

také v popisu oligarchy v VIII. knize. Na jedné straně se z lakoty vyhýbá nestoudnému 

požívání smyslových rozkoší, na straně druhé ho k tomuto jednání vede touha po penězích a 

zisku. Nabízí se zde rozlišení mezi iracionální motivací a kalkulující (v tomto smyslu 

racionální) činností.
13

 Příklad oligarchy je také ztělesněním těch žádostí, které duši směřují 

k naplnění nejvlastnějšího cíle žádostivé části – mít stále více, a to z toho důvodu, aby se onen 

nenasytný mnohohlavý tvor vylíčený v IX. knize mohl alespoň na chvíli uspokojit, byť to jen 

vede k jeho posílení, růstu a většímu apetitu. Tyto žádosti se liší od přirozených potřeb 

nutných pro zachování života, které můžeme taktéž nazvat žádostmi. Otázka, zda žádostivá 

část se skutečně podílí, byť omezeně, na určitém způsobu myšlení, je zcela centrální pro 

pochopení jednoty naší duše a následující pasáž by měla jasněji ukázat, jakým způsobem 

rozumět žádosti, touze a kalkulu člověka ovládaného touhou po penězích, a zda skutečně má 

diskursivní povahu, nebo jen moc podřídit svému cíly i části ostatní.  

Nemyslíš, že takový muž tehdy dosazuje na onen trůn žádostivý a lakotný díl své duše a 

činí jej v sobě velikým králem, vystrojuje jej tiarou a řetězy i šavlí? Zajisté. Avšak 

rozum a vznětlivost posadí, myslím, na zemi z té i oné strany u jeho nohou a učiní je 

jeho otroky: onomu nedovoluje o ničem jiném uvažovati ani pátrati, než čím by se z 

méně peněz stalo více, tento pak nesmí chovati obdiv a úctu k ničemu jinému než k 

bohatství a boháčům a své cti nesmí vyhledávati v ničem jiném než v nabývání peněz a 

cokoli jiného vede k tomuto cíli. (553c – d) 

 I přes náznaky nalezené v jiných částech dialogu se domnívám, že je zde jasně 

vymezena žádost jako touha, vášeň či rozkoš upnutá k jistému cíli, jehož dosažení je možné, 

pokud zotročí zbylé části duše,
14

 a využije tak jejich mohutnosti. Rozum je spoután, podřízen 

a využit k uspokojení žádosti, nikoli jí však přisouzen jako její jistá schopnost. Na podporu 

této interpretace přihlédnu na okamžik k dialogu Timaios (69c3 – 72b3). 
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 Nepřeklenutelný rozdíl mezi základní instinktivní žádostí a rozumem nacházíme např. v pasáži 402e. 

„Rozumím, děl jsem já; ty máš nebo jsi měl takovou lásku, a souhlasím s tebou. Než řekni mi tohle: má něco 

společného rozumnost a nezřízená rozkoš? Jak by to bylo možno, když přece zbavuje smyslů neméně než bolest? 

Což s ostatními druhy ctnosti? Nikoli.“ Důraz se klade pouze na rozdíl mezi rozumností a nezřízenou rozkoší 

(pohlavní rozkoš 403a). 

13
 Srv. Thein, K., str. 285. 

14
 Na tomto místě mluvím o „zlých“ žádostech nakolik vystupují proti jednotě lidské duše a činí v ní rozbroj, 

nikoli o oněch „lepších“ (viz poznámka 18). 



 
 

Stavy žádosti (rozkoš, slasti a strasti) jsou charakterizovány nutností, lokalizovány 

v smrtelné části duše a označeny jako největší „vnadidlo zla“ (69d1). Nutnost jak výpomocná 

příčina se liší od božské příčiny. Demiurg (dêmiourgos) jako božská příčina vkládá do kosmu 

krásu a řád a činí tak celek nejlepším. Využívá k tomu výpomocné příčiny neboli fyzikální 

zákony viditelné přírody, které jsou vlastní formující se látce. Stav žádosti je tedy určen 

přirozeností naší tělesnosti a v posledku i obecnou fyzikální zákonitostí, kterou pozorujeme 

v přírodě, a zároveň je vystaven i příčině povahy zcela odlišné – božskému zákonu, kterého 

„jest třeba hledati k nabytí blaženého života, pokud jest ho schopna naše přirozenost“ (69a1). 

Vznětlivá část má být poslušná rozumu a „společně s ním násilím zdržovat rod 

žádostí, kdykoli by naprosto nechtěl ochotně poslouchati příkazů a výroků přicházejících 

z Vyšehradu“ (70a1-b1). Jak žádostivost, tak vznětlivost jsou ale jasně odlišeny od rozumové 

části
15

 a jsou přiřazeny smrtelnému druhu duše. Ještě jasněji je rozdílnost žádostivé části a 

rozumu (nous) vyjádřena o několik řádek níže při popisu věštectví, díky němuž se „část duše 

chtivá pokrmů a nápojů i všech tělesných potřeb“ (70d6) dokáže „alespoň poněkud stýkat 

s pravdou“ (71d7). Děje se tak za pomoci obrazů a přeludů, nikoli myšlenek. Toto ostré 

vymezení navazuje na hierarchický model duše, kdy rozum je na vrcholu, z něhož ve 

spolupráci se zkrocenou, poslušnou vznětlivostí řídí a ovládá nejnižší část, a tak vytváří 

správně fungující celek. Žádostivá část, tak poplatná naší tělesnosti, že bez ní není myslitelná, 

je postavena do ostré opozice vůči rozumu, oné božské části v nás. Ovšem je zde něco všem 

částem společné, od nich neoddělitelné a jejich povahu určující. Jakou úlohu představuje 

touha v trojčlenném modelu duše, se pokusím nyní v krátkosti nastínit.   

 

Touha 

G. R. F. Ferrari upozorňuje, že střet jednotlivých částí nesmíme chápat jako slabost 

naší vůle, ale jako konflikt myšlení (mental conflicts), přičemž jejich různost není dána jen 

vlastní činností (tactics), ale také předmětem, k němuž se vztahují (goals).
16

 Toto vztažení 
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 V dialogu Timaios vykazuje trojdělení duše několik odlišných rysů, které v Ústavě nenacházíme. Rozkoš, 

strasti a slasti, smělost a strach, hněv a naději smísili (nižší bohové) násilně „s počitkem prostým rozumu a 

láskou všeho se odvažující, složili smrtelný druh duše.“ (69d) V Ústavě se o smrtelných částech duše nemluví, 

stejně jako v Timaiou o touze po penězích. 

16
 Části duše, jak Ferrari píše, se dělí na základě svých funkcí: toužící (desires) touží, kalkulující (calculated) 

kalkuluje a vznětlivá se stává vznětlivou (spirit gets spirited). Jejich předměty či cíle definuje následovně: 

kalkulující (rozumová) část se zabývá dobrem, toužící slastí (pleasure) a vznětlivá jedná tak, aby rozlišila, co je 

špatné a co dobré. Specifikem žádostivé je směřování (drive toward) k tělesnému uspokojení, vznětlivé 



 
 

jednotlivých částí ke svému předmětu má specifickou povahu. V mnoha případech je nazváno 

právě touhou.
17

 Žádost má mnoho různých předmětů své touhy, stejně jako je mnoho druhů 

samotné žádosti (epithymíai) (436b, 437b-e, 586d-587a, 580e). Sama touha (erós) po něčem 

(např. žíznivý touží po nápoji) není špatná, byla by chyba si tedy myslet, že žádost sama o 

sobě je nějaké zlo. Nicméně neuměřená touha či žádost vede celou duši k rozbroji, 

k nejednotě a na konec k podřízení rozumu a vznětlivosti složce žádostivé, která právě tím, že 

nebyla poslušna rozumu a zákonů a lepších žádostí (571b),
18

 a tedy uměřená, převládne, a 

celá duše tak bude v jejím vleku a porobě. Tak povstává tyran, člověk nejnespravedlivější. 

Podřídíme-li se plně oné nejnižší zvířecí složce v nás, oněm nejsilnějším a v tomto smyslu i 

nejnižším žádostem zotročující ostatní části duše, staneme se svými vlastními otroky, naše 

duše bude zcela nejednotná, a my tak lidé zlí, nespravedliví a nevědomí. Tento obecný úvod 

do tyranského způsobu života má ukázat, jakým způsobem se může žádostivá složka duše, 

která sama o sobě není nijak špatná, stát vládnoucí, a zapříčinit tak úpadek celé duše. Přitom 

samotná touha je vlastní všem třem částem. Kromě touhy po vítězství vlastní vznětlivosti jde 

především o touhu po poznání, která je hnací silou naší rozumové složky. Filosof jako 

milovník moudrosti je ovládán touhou po poznání a rozkoší (jde o rozkoš duše samé) z ní 

plynoucí (485d). Tato rozkoš a touha vztažená k nejvyšším jsoucnům je jiné přirozenosti než 

touhy ostatní, je vlastní rozumové části a jako taková je božská. V Ústavě každé části duše 

odpovídají touhy, které směřují k „předmětům“, po nichž jednotlivé části touží. Rozpor, který 

dle Sókrata nutně nastává, když každá část touží po svém předmětu, je příčinou vzniku 

samotného dělení duše. Důraz kladený na rozbroj jednotlivých složek duše je již zmíněným 

základním motivem sloužícím jejich rozdělení (439). Můžeme tak říci, že rozum, vznětlivost a 

žádostivost jsou třemi, zcela disparátními, a tedy samostatnými zdroji lidské motivace. 

Nicméně hrozí opuštění jednoty duše ve prospěch těchto samostatných motivačních zdrojů. 

V podkapitole věnované rozumu uvidíme, že právě schopnost poznání, k němuž naše 

rozumová část přirozeně tíhne, umožňuje uspořádat žádosti tak, aby v duši nastal soulad a řád. 

                                                                                                                                                                                     
k vítězství a rozumové k odhalení pravdy.  Ferrari, G. R. F.,  The Cambridge Companion to Plato´s Republic, str. 

166-7. 

17
 „Tak například neřekneš-li o duši toužícího, že buď spěje za tím, po čem touží, nebo že přitahuje k sobě to, 

čeho si pro sebe přeje…“ (437b). 

18
 V Ústavě Platón rozlišuje mnoho druhů žádostí, některé jsou horší, jiné „jednoduché a uměřené, které se 

dávají vésti uvažováním za účasti rozumu a správného mínění.“ (431c-d) Mezi ony horší patří již zmíněná touha 

chtít stále více. 



 
 

Vysvětlení role touhy v našem rozhodování nám umožní porozumět nejenom 

samotnému rozdělení duše na tři stavy a jejich odlišnostem, ale také vztahu samotné lidské 

motivaci („vůle“
19

) k rozumu a poznání. Víme, že předměty naší touhy jsou různé, a že 

konflikt, který tak nutně nastává, vede k rozdělení duše. Jednání a aktivita potřebná k naplnění 

touhy bude odpovídat předmětům, po nichž toužíme. Např. mám-li žízeň a chci ji zahnat, 

musím vstát, nalít si vodu a napít se.  Musím splnit jisté podmínky (v tomto případě tělesné), 

abych uspokojil danou žádost. Nenapiji se však, protože toužím zároveň být za chvíli na 

jiném místě (pracovní schůzka) a nestihl bych to. Je zde druhá touha, která (nechceme-li říci, 

že je jen jiné intenzity a stejné přirozenosti, např. hlad, touha po penězích, erotická touha, 

jako ta předchozí) jde proti žízni a sleduje jiný cíl, prosadit se nad ostatními, dosáhnout tak 

vítězství, vážnosti, hrdosti. Část duše, která takto touží, se nazve thymickou
20

 (vznětlivou), je 

ovládána thymem, tedy jakousi střední, řevnivou a vznětlivou částí, jež činí muže 

vysokomyslné a ctižádostivé (550b7). Anebo toužíme po něčem úplně jiném, po poznání a 

pravdě. Získaná znalost nám umožní rozlišit, zda voda, které se chci napít, je pitná nebo 

otrávená (439b-d). I na úrovni tělesných žádostí je tedy nutné uvažovat jistou přítomnost 

rozumu, uvažování či kalkulu, bez toho bych nevěděl čím a jak vůbec danou žádost uspokojit. 

Touha po poznání, vítězství a uspokojení žádosti vykazuje rozdílné předměty, po nichž touží, 

a činnost, která je k jejich dosažení potřebná, se taktéž liší (např. touha jako žádost po nápoji, 

touha jako snaha zvítězit a dosáhnout slávy a touha poznávat a nabýt vědění). Touhu tak nelze 

chápat jako jednu všem společnou. Tak jako jsou různé části naší duše, tak i touhy nabývají 

v závislosti na části, která touží, odlišných podob. (580d7-8).  

Kde ale pak máme hledat jednotu duše, pojítko, které by nám jednotlivé části 

s předměty své touhy dalo dohromady, a vytvořilo tak koherentní, jednotný celek a ne jen 

agregát různých navzájem protichůdných motivací určujících naše jednání? Při zodpovězení 

této centrální otázky je nutné se ještě zabývat problémem racionality žádostivosti a 

vznětlivosti. Výše jsme viděli, že pro přežití a zachování našeho těla je nutné, aby i nejnižší 

žádost spoluobsahovala racionální prvek (v podobě kalkulu či pravdivého mínění).  Představit 

si totiž jakoukoli lidskou činnost (a nakonec i zvířecí) zcela postrádající rozumovou aktivitu 
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 Jaký je přesný vztah mezi vůlí, žádostí, touhou, potažmo láskou nechávám stranou. Budu tyto pojmy, pokud 

nemluvím o silnějších a slabších žádostech samotné žádostivé části duše, chápat jako obecné motivační faktory 

našeho jednání. V samotné Ústavě můžeme nalézt označení lidské motivace např. i slovem epithymiai (580d7), 

v této pasáži překládá Fr. Novotný jako „rozkoš“, jinde jako žádost. 

20
 „Thymos, jímž Platón označuje zvláštní duševní stránku, citovou prudkost, projevující se zvláště rozčilením, 

hněvem, ctižádostí, řevnivosti, ale vedoucí přitom obyčejně ve shodě s rozumem k sebevědomému činu, který 

má účelem uplatniti nebo obhájiti vlastní osobnost.“ Novotný F., poznámka č. 25 Ústavy, Praha 2003, str. 478. 



 
 

(ve velmi obecném smyslu) je v Platonově filosofii velmi problematické. Na jedné straně zde 

máme kosmologické důvody účelného uspořádání světa, kterého Demiurg při pohledu na 

pravé jsoucno v nejlepší možné míře vytvořil a zároveň už i na rovině smyslového vnímání se 

nelze obejít bez přítomnosti racionálního prvku. Můžeme tedy říci, že i zvířata se v jistém 

smyslu a velmi částečně, ale i přesto podílejí na světě pravých jsoucen.
21

 Už na této úrovni je 

patrné, že i nejnižší touhy dané ústrojenstvím našeho těla mají v celku kosmu své místo. 

Otázka, zda samy jsou rozumové povahy, či rozum k nim pouze přistupuje, neboli zda 

můžeme žádostivé a vznětlivé části připsat diskursivní aktivitu je velmi problematická. 

Domnívám se, že vycházíme-li z Ústavy, rozumová činnost, kterou vykazují ostatní části při 

dosahování svého předmětu touhy, je dána přistoupením (podřízením či zotročením) samotné 

rozumové části, nikoli vlastní diskursivní aktivitou.
22

 Je to pojetí, v němž máme tři části duše, 

tři druhy touhy
23

 a tři samostatné oblasti, po nichž toužíme, ty jsou navzájem nepřevoditelné, 

ale vždy spolu se již vyskytující. Tento spoluvýskyt je dán v případě žádostivosti a 

vznětlivosti nutností kalkulu. Chceme-li se napít, musíme vědět čeho se napít, chceme-li 

zvítězit, musíme vědět, jak vítězství dosáhnout, a na druhou stranu, chceme-li něco poznat, 

nemůže trpět nedostatkem nebo přemírou tělesných potřeb.
24

 Naplnění touhy jedné části tak 

není možné chápat nezávisle na výkonu části jiné. Daná část duše tak neobsahuje “esenciální 

rys“ jiné části, jak nabízí opačná interpretace, ale dochází k vzájemnému působení, 
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 Tato interpretace dialogu Timaios vychází z nesamostatnosti chory na prvním rodu, v provázanosti nutné a 

rozumové příčiny, oduševnělosti kosmu, na pojetí vtělených, nesmrtelných duší (zdůraznění zvířat jako upadlých 

lidských duší). Vzhledem k charakteru a stanoveném rozsahu práce, nechávám tato témata stranou (stejně jako 

celý kosmologický rámec, s vědomím, že bez něho nemůže být jednota lidské duše u Platóna zcela pochopena).   

22
 Odlišnost rozumu vůči žádostivosti a vznětlivosti popisuje John M. Cooper v práci s názvem Platónova teorie 

lidské motivace. „Žádostivost a vznětlivost jsou v Sókratově teorii nezávislými činiteli, které působí na jednání a 

jsou někdy v konfliktu, jindy v harmonii s touhami rozumu.“ „V Platónově teorii jsou všechny tři části – rozum 

stejně jako žádostivost a vznětlivost – nezávislými zdroji motivace.“ Cooper, J., Platónova teorie lidské 

motivace, v: sborníku Rozum, ctnosti a duše, Praha 2010, str.. 94-96. Cooper sleduje zajímavou myšlenku, která 

úzce souvisí s problematikou analogie obce a duše. Chce ukázat, že Platónova teorie tří částí duše (psychologie 

lidské motivace) není jen umělým konstruktem zajišťující funkčnost analogie. Jsou-li uvedeny na scénu tři části 

obce, musíme mít i tři části duše. Je tomu spíše naopak. „Platón se domníval, že pevněji založena na faktech je 

jeho psychologická teorie.“ Tamtéž, str. 90. 

Přikládám i pasáž z dialogu Faidon, v níž Platón explicitně přiznává mínění i něčemu jinému než rozumu: „tyhle 

svaly a ty kosti by byly, myslím, už dávno buď v Megaře nebo v Boiotii, kam by byly zaneseny míněním o tom, 

co je nejlepší, kdybych si nebyl myslil, že spravedlivější a krásnější než utíkání a prchání je učinit obci zadost a 

podstoupili trest, kterýkoli ona stanoví.“ Faidon (99a). Mé kosti a šlachy mají mínění, ale nejsou při něm účastny 

pravdy, to ale neznamená, že bychom mohli jejich motivaci vysvětlit čistě mechanisticky (v posledku jako 

rozklad a nové seskupení základních trojúhelníků), stejně tak ani naše žádostivá část není jen souhrn různě 

silných impulzů či vrozených instinktů.  

23
 Srv. Cooper, J., Platónova teorie lidské motivace, str. 91. 

24
 Srv. Podkapitola o vznětlivosti, příklad s Odysseem.  



 
 

ovlivňování a v posledku podřízení částí duše. Není možné oddělovat, abstrahovat a chápat 

tak danou část nezávisle na částech zbylých, onen spoluvýskyt je spíše neustálým vzájemným 

působením. Toto působení či dynamiku jednotlivých částí duše nejlépe znázorňuje úpadek 

ideální obce v jiná politická zřízení - v čistém stavu se v podstatě žádné z nich nikdy ve 

skutečnosti nenachází. Chtěl bych tím také zdůraznit, že není možné chápat intenzitu či 

konflikty vůle zcela odděleně od myšlení. Sféra chtění a myšlení je, alespoň v případě lidí, 

nutně provázaná. Kdybychom netoužili po poznání, nikdy bychom nepoznali, a kdybychom 

toužili po pití bez myšlení, dlouho bychom nepřežili.
25

 I v nejhorším stavu lidského života, 

v případě tyrana, tak rozum, i když v podřízeném a otrockém postavení vůči žádosti, je 

přítomen. 

Sókratés různost částí duše demonstruje na několika příkladech, jimž se budu nyní 

věnovat. Mám na mysli příklad o Leontiovi, Odysseovi, křičících nemluvňatech a zuřících 

psech. Lépe tak porozumíme žádostivé složce duše, ukáže se potřeba vznětlivé části a její 

charakteristika a také bude představena jistá funkce rozumu a jeho role v lidském jednání a 

rozhodování.  

 

2. Vznětlivá část (to thymoeides) 

 Pokoušel-li jsem se pojednat o žádostivé části relativně odděleně od ostatních, bylo to 

dáno jejím předmětem a rolí, kterou ji Sókratés připisuje. Problematika samostatnosti a 

provázanosti jednotlivých částí byla započata v předchozí podkapitole, kde jsem se snažil 

ukázat samostatnost žádostivosti, vznětlivosti a rozumu s ohledem na jejich touhu a předmět 

této touhy, zároveň však neoddělitelnost danou jistou přítomností rozumu i v částech 

ostatních.  Bez vzájemného působení mezi částmi duše není myslitelná jakákoli činnost a 

v posledku i samotné zachování života. 

 Příklad s žízní vede k prvnímu rozdělení duše na část nerozumnou (žádostivou) a 

rozumovou (439d). Tato dichotomie spočívá v určení dvou různých motivací, které stojí proti 

sobě a “táhnou“ člověka v jednom momentu opačným směrem. Není jasné, zda obě motivace 

jsou síly stejné intenzity stavící nás do patové situace nemožnosti se rozhodnout, nebo jsou 
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 To, že je myšlení často otrokem jiných částí nemění nic na jeho nezastupitelné roli v našem jednání.  



 
 

odlišné povahy stejně jako předměty, k nimž se vztahují.
26

 Sókratés následně představuje část 

třetí, která dotvoří obraz duše, a završí tak výchozí analogii mezi obcí a duší. Proč je v tomto 

schématu nutná? Můžeme jistě odpovědět, že zajišťuje funkčnost analogie (máme tři stavy 

v obci, tak potřebujeme tři stavy duše), také ji lze chápat jako třetí motivaci osvobozující duši 

z patové situace zápasu rozumové a žádostivé části
27

 anebo jako nově fenomenálně objevený 

třetí druh touhy se svým specifickým předmětem, jenž nemůže spadat ani pod rozum, ani pod 

žádost. Následující příklady by měly ukázat bytostnou propojenost částí duše a zároveň jejich 

odlišnost a nutnost tohoto dělení. 

První příklad dokládající různost částí a nezbytnost zavedení vznětlivosti popisuje 

Leontia sužovaného touhou podívat se a zároveň odvrátit zrak od mrtvých, rozkládajících těl 

ležících u nedaleké zdi. Na jedné straně ho žádost nutí spatřit tento výjev, na druhé současně 

„cítil odpor a odvracel sám sebe od toho, chvíli prý se sebou bojoval a zahaloval si obličej, ale 

konečně, přemožen žádostivostí, rozevřel si násilně oči a přiběhl k mrtvolám“ (439e-440a). 

Návrhy chápat žádost jako erotickou, nekrofilní či jinak zvrácenou touhu jsou nejspíše 

neopodstatněné, mnohem spíše se jedná o zvědavost spojenou s představivostí. Odhlédneme-

li od toho, čím je k mrtvolám Leontius přitahován, vždy se (podle Coopra) jedná o akt 

doprovázený myšlenkovou aktivitou.
28

 Máme tak dvě motivace, které nelze myslet jako dvě 

žádosti a ani jako žádost, proti níž se staví činnost rozumu. Proč bychom si nemohli představit 

druhou žádost jako odpor, znechucení či nelibost spojenou s pohledem na mrtvá těla vůči oné 

zvědavosti je spatřit, nechávám stranou. Hlavním motivem totiž není nelibost, ale rozhořčení 

či hněv nad sebou samým a touhou spatřit tento výjev. Proč nás hněv odvrací od této podívané 

a je skutečně nutné ho chápat jako samostatnou část, a nikoli jen jako „jev rozumu“ (440e) 

nebo jinou touhu žádostivosti? Právě při zodpovězení této otázky se odkrývá specifická 

střední a v tomto smyslu neutrální a zároveň rozhodující role vznětlivosti. Hněv je totiž 

představen jako pomocník a spojenec rozumu zaručující převahu nad žádostí, a tak její 
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 Srv. Thein, K., str. 286 „kladení třetí části je motivováno potřebou překročit výchozí logický půdorys celé 

úvahy. Z tohoto hlediska se jedná o krok, jenž slouží k „odblokování“ duše v situaci, kdy rozum a žádosti táhnou 

stejnou silou na opačné strany.“ 

27 Ve chvíli, kdy by části žádostivá a rozumová toužily po opačných věcech se stejnou intenzitou, nebyli bychom 

schopni jednání. Touha vznětlivosti by tak rozhodla, kterou cestou se duše vydá. Toto schéma je ale nepřesné, 

jelikož opomíjí samostatnou sféru tužeb vlastních vznětlivosti. 

28
 Přitahuje ho kontrast mezi živými bytostmi a mrtvými, poničenými těly. Jde o představivost jako nejdůležitější 

zdroj slasti, kterou hledá. Cooper, J., str..100; Srv. „Leontius chce vidět výsledek výkonu spravedlnosti a je 

rozrušen a zahanben její obecnou či abstraktní vznešeností a příšerným hmatatelným výsledkem.“  Thein, K., str. 

287. 



 
 

podřízení rozumové části. Zároveň však příklon vznětlivosti k rozumu není nic 

samozřejmého. Naopak, tato činnost je dána kultivací a správnou výchovou, bez níž nelze 

hněv využít jako spojence rozumu, a nastolit tak jeho vládu a správu nad žádostivostí. 

Odpověď není jednoznačná, ale odlišnost hněvu jako svébytné touhy je dána právě jeho 

schopností pomoci rozumu při překonání žádostivé části. To ani uměřeným žádostem není 

možné připsat, sice neškodí, ale rozhodně nepomáhají přemoci žádosti silnější a horší. 

Zároveň toto pobouření připsat rozumu, když jeho projev je natolik tělesné povahy, se zdá 

také nepravděpodobné. Ještě než přistoupím k ctnostem, jejichž pochopení je v tomto procesu 

centrální, a k pojetí výchovy strážců a vládců, uvedu další stránky vznětlivosti na zbylých 

případech. 

První ukazuje vznětlivost jako samostatnou schopnost vyskytující se u dětí a zvířat. U 

nich nenalézáme ještě rozumovou činnost, a přesto můžeme rozlišit hněv a žádost. To dokládá 

různost vznětlivosti a rozumu a nemožnost tak podřadit jedno pod druhé.
29

 Máme zde tak třetí 

část, jejíž povaha je odlišná od zbylých dvou, což se ještě jasněji ukáže na předmětu, k němuž 

se vztahuje. Poslední příklad slouží k ilustraci střetu vznětlivosti s rozumem. Citace 

z Homéra: „Pak se udeřil v hruď a své srdce pokáral slovy“ (441b), odkazuje k Odysseovu 

návalu hněvu, kdy (ve své masce žebráka) v předsíni domu viděl, jak z předsíně vychází 

služky, co léhaly s nápadníky jeho ženy,  

Nad tím vzkypěl mu duch, jenž v prsou milených bouřil. Živě tu přemýšlet počal 

i ve svém srdci a v mysli, má-li se vrhnout na ně a pobít je do jedné všecky, či jich 

nechati má jít k ženichům nadmíru zpupným, posledně, posledně ovšem, a srdce mu 

štěkalo v nitru. Jako as štěkává fena, kol útlých běhajíc štěnat, na muže neznámého, a 

dychtí zápasit za ně, takto mu štěkalo srdce, an na zlé skutky se horšil. Pak se udeřil 

v hruď a své srdce pokáral slovy.
30

 

Jak můžeme jasně vidět, v tomto případě rozum uklidňuje hněv, který pramení z touhy se 

pomstít, přesněji z touhy napravit v Odysseově očích nemorální jednání nápadníků a služek, 

                                                           
29

 „Vždyť by to každý mohl vidět i u dětí, že vznětlivosti jsou plny, přímo jak se narodí, kdežto rozumu, jak se 

aspoň mně zdá, někteří lidé vůbec nikdy nedostávají, většina pak velmi pozdě“ (441a-b). Kromě popisu 

vznětlivosti jako vrozené schopnosti vzněcovat se (hněvu, pobouření, rozčilení) vlastní nejen dětem, ale i 

zvířatům je zde zmíněna absence rozumu u lidí. Vypořádat se s touto poznámkou, aniž bychom opustili nutnou 

přítomnost rozumu v ostatních částech a výměr člověka jako vtělené duše, jež svým kruhovým pohybem uvádí 

tělo v pohyb a zároveň je sama nesmrtelná (respektive, jak nalézáme v Timaiou, alespoň její božská část v nás – 

rozum), snad můžeme tím, že zde Sókratés nemyslí absenci rozumu, ale vlády rozumu nad ostatními částmi. 

Naše touha po poznání je upozaděna a rozum je ve vleku žádostivosti a vznětlivosti, nemůže tak toužit po pravdě 

a být ji účasten, přesto však může sloužit jako otrok žádostem (kalkulace obchodníka při vydělávání peněz) a tak 

být v člověku (ne)přítomen. Podrobněji vyložím v kapitole věnované rozumu.  

30
 Odyssea, XX, 9-17, překlad Otmar Vaňorný, Praha, 1999; Ústava 441b6 



 
 

které s nimi lehávají. Probuzený hněv vybízející k okamžité odplatě je zkrocen a přemluven 

rozumem, jenž zde představuje kalkul k dosažení právoplatné msty a je určující motivací 

v Odysseově jednání. Zajímavé je také přirovnání k chování psů, které splývá jak s poukazem 

na vznětlivost u zvířat a dětí, tak s hlavní charakteristikou strážců (psí přirozeností) v ideální 

obci.
31

 V tomto příkladě se tak nejlépe projevuje vlastní a spontánní motivace vznětlivosti, 

která ji vymezuje od ostatních částí. Ukazuje se však jasně rozdílnost hněvu od žádostí? A 

stačí pro vymezení další části označení různých motivů jedním slovem „hněv“ či 

„vznětlivost“? Podíváme-li se blíže na přechod ideální obce v obec timokratickou, nalezneme 

několik důležitých zmínek objasňujících předmět a podobu vznětlivosti.  

 Podle Sókrata platí zásada, že „musí býti právě tolik druhů lidských povah, kolik je 

druhů ústav“ (544d). Výslovně jmenuje pět, přičemž existují jejich různé stupně a modifikace. 

Můžeme tedy předpokládat, že lidských povah, z nichž povstávají dané druhy ústavy, je velmi 

mnoho, nicméně pro potřebu pojmového uchopení se rozliší pět ústav a zbylé jsou jen jejich 

kombinací. Z obrácené perspektivy to znamená, že by byla chyba si představovat části duše 

jako oddělené samostatné celky, naopak je kladen důraz na jejich propojení, i když tím, že 

jedna nabývá převahy nad ostatními, dochází k specifikaci forem vlády (kromě demokracie, 

v níž panují všechny a zároveň žádná, stejně jako se v ní vyskytují všechny druhy lidských 

povah).
32

 Timokratický člověk se vyznačuje převahou složky vznětlivé, která ovládá jeho duši 

a není jako v případě strážců ideální obce správně vychována. Chceme-li pochopit vznětlivost 

co do její vlastní přirozenosti, na timokratickém člověku se ukazují její hlavní rysy, ovšem už 

v kontextu úpadku ideální obce a přechodu k další ústavě-oligarchické (svědčí o tom zmínka 

o lakomství a ve stáří touha po penězích, která je v IX. knize explicitně vznětlivosti upřena). 

Tak se i na této abstraktní rovině projevuje směs jednotlivých povah.
33

 Za prvé timokratický 

člověk bude ctít své vládce a toužit po uznání jak od ostatních, tak od sebe sama (547d, 549a). 

Prvním rysem je tak úcta k vládcům, touha po úctě a sebeúctě (předmětem je čest). Dalším 

rysem je soutěživost, touha zvítězit (440d, 581c), a stát se tak za své výkony slavným (581a), 

obdivuhodným a chvályhodným v očích ostatních. Dalším předmětem této touhy je tak 
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 Větu, „Živě tu přemýšlet počal i ve svém srdci a v mysli,“ Sókratés necituje, ale byla by další zmínkou 

podporující vlastní diskursivní aktivitu jiné části než rozumové, zde konkrétně by šlo o vznětlivost.  

32
 Člověk, který by přesně odpovídal líčené ústavě je spíše myšlenkovou abstrakcí než popisem možného 

existujícího člověka, ten už je téměř vždy kombinací daných povah. Důvody k tomuto tvrzení představím jasněji 

v průběhu práce. Ukážu, že by bylo velmi obtížné (pokud vůbec možné) v lidském světě nalézt zcela 

nespravedlivého člověka, a stejně tak zcela spravedlivého (filosofa, vládce dokonalé obce). 

33
 „Ano, jest smíšena, odpověděl jsem; ale přece jest v ní nejpatrnější jedna jediná věc, a to působením vznětlivé 

stránky duše, totiž řevnivost a ctižádost“ (548c). 



 
 

vítězství a sláva z něho plynoucí. Kromě milování cti a vítězství se k vznětlivosti také řadí 

hrdost na sebe a své úspěchy.
34

 Domnívám se, že bychom vznětlivost mohli uchopit ve třech 

ohledech.  

1) Prvním je přirozený, instinktivní, vrozený pud či druh touhy, který nalézáme u dětí 

a zvířat (pobouření, hněv). Kvůli absenci poznání spojeného s řečí a odlišnosti od 

žádostí lze hovořit o vlastní spontánní aktivitě vymezující vznětlivost jako třetí, 

samostatnou část duše
35

 tak, jak se projevila při touze povraždit nápadníky u 

Odyssea nebo u rozhořčení nad žádostí spatřit mrtvá těla. Je to první impuls, který 

má tělesné viditelné projevy 

2) Druhým typem by byl výše rozvedený popis timokratického člověka, v němž se 

vznětlivost neprojevuje zcela instinktivně, je spoluurčena nesprávnou výchovou, 

prostředím a dalšími sociálně-kulturními faktory (548b8 – c1, 549c – 550b), které 

tak umožní vládu vznětlivosti nad ostatními části duše a zrod tak muže 

„vysokomyslného
36

 a ctižádostivého.“  

3) Třetí druh, dosud blíže nespecifikovaný, se od ostatních odlišuje především 

procesem výchovy a přistoupením ctností. Mám na mysli Platonovo pojetí strážců 

v ideální obci.
37

 Porozumění této výchovou zformované vznětlivosti, kterou strážci 

reprezentují, odkryje další aspekt její povahy a především bude rozhodující pro 

uchopení jednoty duše. V této fázi také dojde k pochopení člověka a jeho vývoje 

z perspektivy dokonalé obce. 
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 411c; srv. Cooper J., str. 105.  

35
 Budeme-li i na této rovině chtít nalézt nějakou podobu rozumu, musíme se odvolat ke kosmologii a celkové 

Platónově ontologii.  

36
 Popis vysokomyslnosti nabízí Aristotelova Etika Nikomachova. „Nejvíce tedy, opakuji, má velkomyslný 

člověk vztah ke cti, ale také umírněně se bude chovati k bohatství, moci a všelikému zdaru a nezdaru.“ NE 

1124a15 „I zdá se, že vlastní předností velkomyslného člověka Jest velikost v každé ctnosti. Nikterak by 

velkomyslnému člověku nepříslušelo dáti se o překot na útěk anebo křivditi.“ NE 1123b30 „Nutně také jest i 

zjevným nepřítelem i zjevným přítelem; neboť jen bázlivec se skrývá. I bude pečovati více o pravdu než o slávu, 

a bude mluviti a jednati otevřeně.“ NE 1125a5;  Důvody, proč zde tyto citace uvádím, jsou dány až překvapivou 

shodou vyjmenovaných vlastností velkomyslného člověka s popisem strážců, který nacházíme v Ústavě. Nikoli 

však s timokratickým člověkem, jemuž je vysokomyslnost připsána. 

 
37

 O vztahu strážců vládců a řemeslníku blíže pojednám v kapitole věnované jednotlivým ctnostem v druhé části 

této práce. 



 
 

Strážci jako ukázka povahy vznětlivosti v ideální obci 

Povaha vznětlivé složky duše odpovídá (nebudeme-li nyní problematizovat výchozí 

analogii) na úrovni ideální obce právě strážcům. Nesmíme však popis vznětlivost z IV. a IX. 

knihy “naroubovat“ na strážce, a vyčerpat tak jejich charakteristiku. Nejenom, že v jejich 

případě je nutné zohlednit proces výchovy, který je definuje a utváří, ale též s tímto procesem 

úzce spojené přistoupení jednotlivých ctností a mírnosti, která je vedle vznětlivosti druhým 

rysem jejich přirozenosti. Duše strážců tak v sobě spojují napětí dvou protikladných sil. 

K nepřátelům musí být zlí a naopak k přátelům (občanům) a k sobě navzájem mírní (375c-d). 

Potřeba strážců se objevuje ve chvíli, kdy se bující bazální obec právě kvůli této nenasytnosti 

ocitá v konfliktu s dalšími obcemi. Strážci jsou tedy v genezi obce nutnou podmínkou jejího 

zachování, a to jak postojem vůči ostatním obcím, tak snahou zabránit vnitřnímu rozbroji. 

Musejí tedy skloubit dvě protikladné vlastnosti odpovídající ušlechtilé psí povaze: mírnost a 

vznětlivost (375). Strážci tak představují ideální funkci vznětlivosti, co do její vlastní 

spontánní aktivity (nikoli jen jako pomocníka rozumu při krocení žádostivosti). Vznětlivá část 

duše je na jedné straně určující v jednání a chování strážců, na druhé straně ji musíme 

rozumět nikoli jako pouze vrozené, přirozené motivaci, tak jak ji nacházíme u zvířat či dětí. 

Kultivace múzickou a gymnastickou výchovou proměňuje její povahu a s tím i předmět, 

k němuž se vztahuje. Díky tomu mohou strážcové rozlišit, co je dobré a co zlé. Jde o intuitivní 

poznání umožňující správně splnit hlavní úkol strážců – „aby byli k domácím mírní a 

k nepřátelům zlí“ (375c), a byli schopni tak vůbec rozlišit, „co jest domácí a co cizí“ (376b), a 

uplatnit tak jednou mírnost a jindy hněv. Aby toho mohli dosáhnout, musejí být milovní 

moudrosti, a být tedy povahy vpravdě filosofické (374e). Můžeme toto poznání pochopit 

pouze jako intuitivní, spontánní činnost umožňující rozpoznat, co je dobré a co zlé na 

praktické úrovni, anebo musíme tuto aktivitu připsat rozumové části duše (tak jak tomu bude 

u filosofa), která jediná umožňuje poznání pravých jsoucen, a tedy skutečné porozumění 

dobru a zlu? To je analogická otázka jako v případě žádostivosti a jejím poměru k aktu 

souzení, kalkulu. I zde lze uvažovat tuto podobu vznětlivosti jako přistoupení a poslouchání 

jiné části – rozumu. Strážci se řídí a sebe utváření skrze výchovu, jejíž principy určují vládci. 

Na konceptu výchovy jsou vystavěny i zákony obce, které vládce ustanoví, strážci střeží a 

všichni občané se jimi řídí. Jak je možné, že ve vznětlivé povaze, která sama touží po slávě a 

její projev je hněv, rozhořčení a touha vítězit, nastává tato poslušnost? Odpověď nacházíme 

v pojetí výchovy, které takovouto povahu kultivuje a dělá mírnou. Je-li strážcům přiznána 

filosofická povaha, neznamená to, že by skutečně byli filosofy, a měli tak přístup k poznání. 



 
 

Této poznámce lze rozumět i v přeneseném slova smyslu tak, že chování strážců a jejich 

rozlišení mezi dobrými a zlými je podobné jako poznání dobrého a zlého, jež náleží právě 

filosofům. I tak ale základ tohoto rozlišení nelze spatřovat nezávisle na výchově. 

 Toto tvrzení se zdá být v rozporu s explicitním Sókratovým závěrem: „Tedy milovný 

moudrosti, vznětlivý, rychlý a silný bude nám svou vrozenou povahou ten, kdo má býti 

dokonalým strážcem obce“ (376c).
38

 Abych mohl hájit tezi o filosofické povaze strážců a 

zároveň absenci přístupu k pravým jsoucnům, je nutné citovanou pasáž dát do souvislosti již 

zmíněného průběhu líčení vzniku ideální obce. Nacházíme se v místě, kde je líčena nutnost 

zavedení druhé třídy v rozrůstající se obci luxusu. Původní koncept přirozenosti, kdy 

základním motivem založení obce byla naše potřeba (369c9) a zároveň ustanoven princip, že 

každý občan se má věnovat pouze jednomu umění, se proměňuje právě zavedením třídy 

strážců. Tato třída se nevyznačuje nějakou individuální potřebou zajišťující přežití, je 

vytvořena ve chvíli, kdy dochází k ohrožení těchto (nyní však mnohem početnějších) potřeb. 

Musí se tak v lidské přirozenosti nalézt jiné vlastnosti, než které jsou potřebné k dobrému 

vykonání určitého řemesla. Kromě mírnosti a vznětlivosti je strážcům připsána i láska 

k moudrosti umožňující rozlišit, co je dobré a zlé. Jak ale později uvidíme, z třídy strážců se 

vydělí třída vládců na základě svého vrozeného nadání právě k poznání
39

, které jim umožňuje 

správně spravovat zbylé třídy obce. Proto, se domnívám, že když zde Sókratés zmiňuje 

dokonalého strážce, nemyslí tím nikoho jiného než filosofa-vládce, který z třídy strážců 

povstává a jehož úkol je zaručit jednotu a soulad celé obce. Aby toho mohl dosáhnout, ostatní 

třídy musí být poslušny jeho rozhodnutí, stejně jako vznětlivost má spolupracovat s rozumem, 

zkrotit žádostivost a učinit ji poslušnou rozumu. Onen dokonalý strážce může být pochopen 

jako soubor dispozic
40

, které jsou nutné k umění vlády, k tomu stát se filosofem. Toto 

rozlišení je důležité, jelikož jasně ukazuje, že strážcem v dokonalém slova smyslu je pouze 

                                                           
38 Φιλόσοφος δη και θυμοιδες και ταχθuς και ισχιποσ εμιν τεν φυσιν έσται ο μέλλον καλος καγαθος εσεσθαι 

φύλαξ πόλεοσ; 

 
39

 Vrozené nadání či přirozenost je nutná nikoli však dostačující podmínka (musí přistoupit výchova a božský 

zásah), jak se stát vládcem. Bez touhy po poznání, která je vlastní rozumu a poddání se této touze bude vždy 

rozum spoután a neschopen vládnout celé duši, stejně jako člověk, jenž v sobě takové uspořádání nenastolí, se 

nikdy nestane vládcem ideální obce.  

40
 Souborem dispozic míním ty předpoklady, které jsou nutné k rozvinutí filosofické povahy a lásky k moudrosti, 

např. předpoklady k matematice a posléze dialektice. Ty jsou také rozhodující, přistoupí-li kultivace výchovou, 

pro zajištění vlády rozumu nad ostatními částmi. 



 
 

filosof. I přesto, že někdy není zcela jasné, zda, když Sókratés mluví o strážcích
41

, drží 

rozlišení mezi strážci-správci a strážci-pomocníci, z tohoto rozlišení vyplývá, že ti občané, u 

nichž převažuje vznětlivá část duše, jsou i v ideální obci pouze pomocníci a vojáci, a pokud 

nerozvinou svůj intelekt, a neuskuteční tak ve své duši nadvládu rozumu nad zbylými částmi, 

jejich podíl na vládě a správě obce bude minimální. Správnou výchovou sice získají podíl na 

jistých ctnostech (uměřenost, statečnost), ale bude vždy jaksi vnější, vštípený výchovou a 

nikoli rozvinutý na základě poznání, jak je tomu v případě vládců. Výchova zajistí dokonce i 

spolupráci jejich vznětlivé části s rozumem a poslouchání a konání příkazů, které dává. Tento 

rozum nebude ovšem (v tomto smyslu) jejich, ale vládců, u nichž jediných nabývá rozumová 

část převahy nad ostatními. Znamená to ale, že by všechna rozhodnutí občanů byla 

determinována jejich výchovou a správnost by se posuzovala jen ve vztahu k intencím, jež 

vládce do takto zavedeného systému vložil? Takto fungující celek by byl jen jakýsi správně 

fungující derivát vládcova poznání pravdy a “vložení“ této pravdy do obce.
42

 Takto vyhrocené 

stanovisko lze zmírnit poukazem na funkci zákona.
43

 Nechávám nyní tuto otázku otevřenou, v 

kapitolách věnovaných ctnostem se k ní vrátím. 

 Tato interpretace strážců-vojáků umožňuje porozumět roli vznětlivosti v ideální obci a 

ukazuje částečně i roli výchovy, která samu vznětlivou část proměňuje, čímž redefinuje 

předmět, k němuž se vztahuje, i samotnou vznětlivost, jak byla dosud představená. Zároveň 

omezuje její plné rozvinutí tím, že cíle a úkoly těchto strážců-vojáků jsou stanovovány vládci, 

kteří jediní disponují poznáním toho, co je dobré a zlé pro obec, a nakonec také díky výchově 

ti strážci, jejichž přirozenost nevede k nadvládě thymické části, budou schopni rozvinout svou 

rozumovou část, a stát se tak skutečnými strážci-vládci nejenom obce, ale i své duše.  

Sókr. Řekl bych tedy, že pravděpodobně pro tyto dvě věci nějaký bůh dal lidem ta 

dvě umění, musiku a gymnastiku, pro vznětlivost a lásku k moudrosti, nikoli 

pro duši a tělo, leda jen nepřímo, nýbrž pro ony dvě struny naší duše, aby 

byly náležitým napínáním a popouštěním uvedeny do vespolného souladu. 

Glauk. Ano, podobá se.   
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 V pasáži 414a-b nacházíme explicitní rozlišení na strážce-správce a strážce-vojáky, kteří jsou označeni jako 

pomocníci a spojenci strážců.  

42
 Srv. 518b7-c2. Zde Platón jasně popisuje, že sice takovéto povahy být vzdělání nemá, ovšem jde pouze o 

vzdělání filosofické. 

43
 „zákon nepečuje o to, aby se jedna třída v obci měla obzvláště dobře, nýbrž usiluje o to, aby tento stav nastal v 

celé obci; proto sjednocuje občany přemlouváním a i nucením působí, aby si vespolek udíleli z toho, co 

prospěšného by jednotlivci dovedli pro celek dělati, a sám díla v obci takové muže, nikoli aby dopouštěl 

každému oddávati se osobním zálibám, nýbrž aby jich sám užíval jakožto pouta mezi občanstvem.“ 519e-520a3 



 
 

Sókr. Kdo tedy nejlépe směšuje tělocvik s uměním musickým a v nejpřesnějších 

dávkách je podává duši, o tom bychom vším právem řekli, že jest dokonale 

musický člověk a má nejlepší smysl pro harmonii, daleko více, než kdo ladí 

skutečné struny. 

Glauk. A to právem, Sókrate. 

Sókr. Nuže, zdalipak nebude i nám v naší obci vždy potřebí nějakého takového 

správce, má-li ústava zůstat uchována? 

Glauk. Ovšemže ho bude co nejvíce potřebí. (411e5 – 412a4)  

 Tato citace nabízí explicitní vyzdvižení výchovy jako hlavního činitele, který uvádí 

vznětlivou a rozumovou část v soulad a dovoluje tak rozumu využít sílu vznětlivosti při 

přemáhání žádostí. Nabízí se zajímavá otázka: je proměna vznětlivosti výchovou dána 

pouze vnějším působením, nebo samotná vznětlivost je přirozeně uzpůsobena ke kultivaci 

vedoucí k spolupráci s rozumovou částí duše? První možnost více odpovídá důrazu na 

rozlišení tří částí duše, druhá umožňuje lépe porozumět člověku jako jedinci, jehož 

přirozenost nejen nabízí, ale je i sama uzpůsobená k nastolení rozumové vlády nad lidským 

životem. Textová opora k vyzdvižení jedné z variant chybí. V každém případě ten, „kdo 

jest dokonale musický člověk a má nejlepší smysl pro harmonii“ dokáže ve své duši 

nastolit soulad, tedy harmonii mezi částmi, která jak duši, tak obci zajišťuje jednotu a 

zachování. To už ovšem není strážce, ale správce. 

 

3. Rozumová část (to logistikon) 

 V předchozích kapitolách jsem nastínil popis žádostivosti a vznětlivosti a situace, 

které nastávají, když jedna z nich získá převahu nad zbylými částmi. Snahou nebylo jen 

ukázat, kam tato nadvláda může v daném případě vést, ale hlavně důsledky, jež z ní vyplývají 

pro náš život. Výchozí bod zněl, že jednotlivé části jsou jednotlivé (a od sebe odlišné) kvůli 

různé povaze předmětů, po nichž touží. Pokusím se zdůvodnit, proč jedině díky nadvládě 

rozumové části můžeme, budeme-li k dialogu Ústava interpretačně vstřícní, porozumět duši 

jako struktuře či síti vzájemně propojených vztahů utvářející jeden harmonický a soudržný 

celek.  

 V zásadě jsem už na směr řešení této otázky poukázal v popisu strážců-vládců. Co je 

tedy předmětem jejich touhy? Není tím nic jiného než samotná činnost rozumu, tedy myšlení, 



 
 

rozumové poznání či vědění (583a) a samozřejmě moudrost
44

. Je pozoruhodné, že předmět 

touhy rozumové části je jednak samotná činnost rozumu a zároveň i to, k čemu se tato činnost 

vztahuje. Za prvé jde o moudrost. Nazvat ji činností by bylo problematické, obzvláště když je 

označena za jednu ze čtyř ctností. A můžeme poznání milovat jen pro ně samo nebo vždy i 

kvůli předmětu, k němuž se vztahuje? Není vždy poznání již poznáním něčeho a stejně tak 

vědění a nakonec i myšlení? Není sice mým cílem na tuto otázku podat jasnou odpověď, ani 

předložit výklad Platonovy teorie idejí (a ideje dobra), kterou nám v Ústavě nabízí, nicméně 

se nemohu zcela vyhnout hlavnímu předmětu, k němuž je rozum svou přirozeností 

přitahován. Tím je samotné dobro. Rozum touží po dobru samém a jeho účincích, mezi nimiž 

je i rozumové poznání (357c). 

To tedy, co poznávaným věcem poskytuje pravdu a poznávajícímu jeho výkonnou 

schopnost, věz, že jest idea dobra; ona jest příčinou rozumového vědění a pravdy, neboť ta 

jest poznávaným předmětem…Rci tedy, že i předměty poznání mají od dobra nejen to, že 

jsou poznávány, nýbrž že se jim od něho dostává i bytí a jsoucnosti, ačkoli dobro není 

jsoucnost, nýbrž vyniká ještě nad jsoucnost důstojností a mocí. (508e1-509b8) 

Tuto známou pasáž zmiňuji nejen s ohledem na samotný předmět poznání, ale i na světlo, 

které zpětně vrhá na samotnou rozumovou činnost. Idea dobra představuje nejen garanci 

významu, tedy možnosti cokoli pravdivě vypovídat, zároveň její poznání umožňuje rozlišit 

mezi dobrým a zlým a v posledku je i podmínkou veškerého bytí. Díky ní jsme schopni 

pochopit a poznat to, co se podílí na pravdě a jsoucnu. Tehdy v nás vládne rozum. Idea dobra 

je podmínkou jak poznání, moudrosti, vědění a myšlení, tak i samotného bytí. Proto je 

nejvlastnějším předmětem touhy rozumu. A naopak ve chvíli, kdy se vztahujeme 

k proměnlivému (vznikajícímu a zanikajícímu) jako k tomu jedinému pravdivému a jsoucímu, 

tehdy nepoznáváme, ale pouze „nejasně míníme a špatně vidíme“.  

Takovým způsobem tedy pozoruj i jevy duševní, a to tak: kdykoli se duše upře na to, nač 

svití pravda a jsoucno, pochopí to a pozná a jest patrno, že má rozum; kdykoli však na to, 

co jest smíšeno s tmou, na jev vznikající a hynoucí, tehdy jen nejasně míní a špatně vidí, 

sem a tam svá mínění převracejíc, a tu zase se zdá, jako by neměla rozumu. (508d) 

Pravda a jsoucno umožňují naše poznání a určují samotnou jeho podobu. Kdykoli se naše 

duše upře „na to, co jest smíšeno s tmou“ (tělesné, proměnlivé jsoucno), neupírá se na to 

rozumem, ale něčím jiným.
45

 Jak můžeme z naší perspektivy, která je vždy “poskvrněna“ 
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 Láska k poznání je explicitně ztotožněna s láskou k moudrosti (376b9). Distinkci mezi rozumovým poznáním, 

moudrostí, věděním a myšlením nechávám stranou.  

45
 Respektive rozum nevládne v duši, ale je ve vleku či podřízení jedné ze zbylých částí duše. 



 
 

tělesností, dosáhnout poznání, obzvlášť když i sám Platon říká, že o tom pronáší pouze mínění 

a nikoli vědění? Navíc, je-li naše poznání podílení se na logu, a tedy na pravdivé řeči, mají 

úvahy o rozdělení duše na tři části a líčení její struktury odpovídající korelát i na úrovni, kdy 

duše s tělem spojena není?
46

 Tyto otázky jsou pro mě zcela centrální a jejich zodpovězení by 

mělo přinést jasnější pohled na mou výchozí tezi. 

 Možná až příliš jednoduchá odpověď, avšak ukazující velmi podstatný rys našeho 

rozumu, zní: Vědění nebo rozumové poznání v plném slova smyslu nikdy nevlastníme, to 

znamená, že z naší lidské perspektivy vždy můžeme mluvit pouze o mínění.
47

 Sféra pravého 

vědění (bez příměsi toho, co je a zároveň není – tělesného světa) je vyhrazena bohům, nikoli 

lidem.
48

 Na druhé straně rozumu jako božskému činiteli v nás by se měly podřídit zvířecké 

složky lidské přirozenosti, což by bylo vskutku krásné podle obecných zásad takovéhoto 

nazírání (589d). Člověk by se měl dobrovolně podrobit „onomu nejlepšímu, jenž má v sobě 

božského činitele vládcem“ (590d), nejlépe, když ho nalezne sám v sobě, příp. má být 

spravován tím, který je dosazen zevně – vládcem a správcem obce. Vyhroceně bychom se 

mohli tázat: Je tedy vládce ideální obce spíše bohem než člověkem? A odpovědět: Musí být 

moudrý a jako takový by měl znát pravdu, skutečnost. Člověk, který by byl plně sám sebou 

pouze jako součást ideální obce, by tedy ve skutečnosti nebyl člověkem, protože jen ten, kdo 

dokáže zcela potlačit vlastní tělesnost a v plné, dokonalé míře se podílet na logu, je znalým 

pravdy, neboli moudrým. Ovšem takovýto stav v životě člověka (vtělené duše) nikdy zcela 

nastat nemůže, protože bychom museli trvale potlačit vše tělesné a v tomto smyslu i lidské a 

opominout přirozenost žádostivosti (589b3). V poslední kapitole se pokusím vyjasnit vztah a 

napětí mezi nemožností dosáhnout dokonalosti a mojí tezí, že abychom mohli být plně sami 

sebou, musíme být součástí ideální obce. 
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 Srv., Burnyet, M. F., The Truth of Tripartition, in: Proceedings of the Aristotelian Society 106 (1) 2006, str. 6 

a Thein, K., Myšlení v nás, Praha, 2010, str. 292. 

47
 Tato myšlenka se částečně opírá o článek Elberta, T., Jsou podle Platóna vědění a mínění mohutnosti?; 

Dochází k přesvědčivému závěru, že nejsou, „neboť nejsou odlišeny odlišnými oblastmi předmětů, nýbrž 

odlišným vědomím o nějaké alespoň částečně identické oblasti předmětů.“ Elbert, T., článek Jsou podle Platóna 

vědění a mínění mohutnosti, v: sborníku Platónova Ústava a Zákony, Praha, 1999, str. 36; Mínění a vědění jsou 

sice určeny odlišnou oblastí předmětů a jinou působností (478a3) ovšem z pozice mínícího Glaukona a jak Elbert 

ukazuje, jde spíše o nedostatek schopnosti než odlišné mohutnosti. Rozdíl mezi mínění a věděním je rozdílem 

stupně, nikoli nějaké přísné odlišnosti dvou mohutností.  

48
 K tomuto závěru mě přivádí kromě Sókratova zdůraznění, že při výkladu idejí jde pouze o jeho mínění, i 

pasáže z Timaia, kdy popis toho, co vzniká z nutnosti, je označen za pravděpodobný. Jen bůh „má totiž sdostatek 

znalosti a moci,“ což zakládá i rozdíl mezi božskou a lidskou přirozeností. (68d) 



 
 

Pokusím se o jistou korekci, která spočívá na výše zmíněné nemožnosti skutečného 

vědění a s tím souvisejícím pojetím moudrosti, která z lidské perspektivy není “plnou“ 

znalostí věčných pravd (idejí). Moudrým se totiž člověk nazývá „pro onu malou složku, tu, 

která v něm vládne a dává tyto předpisy a také má v sobě vědění o tom, co prospívá jedné 

každé z nich tří i společnému, z nich složenému celku“ (442c4-6). Moudrost z perspektivy 

člověka není nutné chápat primárně jako znalost idejí.  V rámci Ústavy se moudrý nazývá ten, 

kdo dokáže svou duši uspořádat tak, aby v ní rozumová část získala vládu a správu nad 

ostatními, a tím dopomohla k udržení a co nejlepšímu fungování takto složeného celku. 

Neboli k zajištění jeho jednoty. Že se to neobejde bez jistého podílu na říši pravých jsoucen, 

neznamená nutnost předpokládat, že rozumová část se k této oblasti vztahuje v nejvyšším 

možném stupni, oním pravým poznáním. Spíše má jen pravdivé mínění
49

 a lásku k tomuto 

skutečnému poznání, k světu idejí. Z toho dle mého soudu vyplývá, že abychom porozuměli 

člověku jako jednotnému celku, nemusíme mu nutně připisovat božské a v tomto smyslu 

dokonalé vlastnosti. Člověk, který by byl plně sám sebou v ideální obci, by tak nejenže 

nemusel být bohem, ale není ani důvod mu takovouto dokonalost přičítat. Není cílem 

vládce dosáhnout božské moudrosti, ale být moudrým člověkem, který nastolí jednotu ve své 

duši a díky tomu bude schopen ustanovit jednotu jako vládce i v obci. Zároveň to ale 

neznamená, že by se k božskému neměl co nejvíce přibližovat a snažit se bohu připodobnit. 

Naopak, právě díky tomuto vztahu se mu otevírá cesta k podílení se na tom, co skutečně je. 

Myšlenku, že člověk má být bohu co nejvíce podobný a v tomto připodobňování nacházet 

pramen své dokonalosti, v Ústavě nacházíme v pasáži 380d-381c. 

 O bohu se říká, že je „bytost jednotná“, „nevystupuje ze své podoby“, je „po každé 

stránce nejlepší“, „nemá mnoho podob“ a „stále trvá jednotně ve své podobě“. Na příkladu 

s tělem se v této pasáži ukazuje, že vše, co je v dobrém stavu, je nejméně přístupno změně 

způsobené něčím cizím. Z perspektivy lidské duše se jako nejpevnější jeví stav, kdy je 

nejstatečnější a nejrozumnější. Tak je nejvíce podobna sobě samé, jelikož dokáže obstát při 

změnách, které ji zasahují. A bůh jako po „každé stránce [ten] nejlepší“ je duši vzorem, jemuž 

se má připodobnit, aby se sama mohla stát co nejjednotnější.
50
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 Mínění se ovšem běžně v Ústavě připisuje nižším částem duše. Bylo by tedy vhodnější asi říci: “ne zcela 

dokonalé poznání náležející božským duším“. 
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 Narážím zde na problematiku vztahu duše-bůh-říše idejí. Pro přesnější vymezení by bylo nutné přihlédnout 

k dialogu Timaios. Ovšem i tam tento vztah, byť určitěji vylíčen, není jasný a připouští více interpretací. Toto 

téma omezím na konstatování, že pro jednotu duše je podstatné se připodobnit božské jednotě, tím může 



 
 

K. Thein ve svém článku Založení a úpadek Sókratovy nejlepší obce ovšem poukazuje 

na důležitý moment v samotném ustanovení ideální obce. Ta dle jeho názoru nemůže 

vzniknout lidskými silami, a proto „se politická moudrost Ústavy stává poznáním 

nevyhnutelného úpadku.“
51

 Žádná nejlepší obec, která skýtá bezpečný a trvalý rámec 

dokonale spravedlivého života, včetně filosofické výchovy a umění vládnout, není schopna 

uskutečnit podmínky svého vzniku, protože tyto podmínky nejsou v lidských silách.
52

 

V závěru odkazem na pasáž 546a1-547a6 vyvozuje, že „pro dosažení života v dokonalém 

souladu se světem jako celkem je třeba přestat být lidskou bytostí a stát se buď bytostí 

božskou, nebo zvířetem…založení nejlepší obce nutně vyžaduje božský zásah, protože 

nejlepší a dokonale spravedlivá obec nemůže být nikdy v téže míře přirozená a lidská.“ 

Doplníme-li 499b1-c4, skutečně se zdá, že možnost existence ideální obce je zcela mimo 

lidský dosah, ať už spočívá v nutném řízení osudu nebo božím vnuknutí, nebude záležitostí 

lidské volby.  

 Má-li si má výchozí teze v rámci dialogu Ústava dělat nárok na správnost, zdá se 

nevyhnutelné přijmout, že stojí na předpokladu božského působení nebo nutnosti osudu, který 

samu možnost vzniku nějaké ideální obce připouští. Domnívám se, že jediná cesta, která by 

umožnila porozumět správnému uspořádání lidské duše bez nutnosti se odkázat na zcela 

vnější příčinu, spočívá právě v onom božském činiteli v nás. Rozum, jenž má být onou 

vládnoucí částí duše, má-li získat své postavení, musí být vztažen k pravým jsoucnům a ze 

styku s nimi nabýt poznání, jež mu umožní vnést správné uspořádání do celé duše. Proč by se 

ale naše nejvyšší část musela z říše jsoucen navracet zpět a spravovat části ostatní, když přeci 

touží jen po jsoucnu samém? Jedna odpověď samozřejmě spočívá v povaze naší tělesnosti, 

která duši obývající tělo nutí k návratu na “zem“. Pokud bychom si dovolili lehkou 

karikaturu, rozum se vrátí, uspořádá zbylé části duše tak, aby ho co nejméně rušily, tedy 

zaměstnávaly při dosahování vlastních tužeb, a on se tak může plně oddat pohledu na ideje. 

Pro mě důležitější motiv, který by přiměl rozumovou část, aby se věnovala celku lidské duše, 

spočívá v samotné říši idejí, k níž se rozum upíná. Je-li totiž duše ve své nejvlastnější činnosti 

                                                                                                                                                                                     
dosáhnout takového uspořádání svých částí, že je schopna se rozumem vztáhnout k dobru a idejím. Proto je 

nutné mladým duším představit obraz boha dobrého, zlem neposkvrněného. Kritika tehdejšího řeckého 

náboženství se v Ústavě zmiňuje právě z tohoto důvodu. 
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 Thein, K., Založení a úpadek Sókratovy nejlepší obce, ve sborníku Platónova Ústava a zákony, Praha, 1999, 

str. 60. 

52
 Tamtéž, str. 59. 



 
 

vztažena k idejím a podílí se tím na pravdě, spatřuje, že povaha idejí je původcem i toho, co 

jsoucím způsobem jsoucí není a musí tak, následuje-li ideje a vztahy mezi nimi, sestoupit do 

“nižších pater“ či obrazů této pravé skutečnosti. V Ústavě rozvinutí této myšlenky spatřuji 

v charakteristice dobra. 

Idea dobra, jak již bylo citováno, poskytuje bytí tomu, co vskutku jest, vše ostatní je 

stínem a obrazem této skutečnosti. Ovšem není to úplné nic a v tomto smyslu “ryzí“ 

nejsoucno. Tímto obrazem či stínem je náš tělesný, smysly vnímatelný svět.
53

 Závislost 

tělesného, proměnlivého světa vznikání je jasně ukázána i na příměru k přímce (509d-511e) a 

známého podobenství jeskyně. Aniž bych zabíhal do popisu a rozboru jednotlivých pasáží, je 

zřejmé, že svět vznikání a zanikání je závislý na světě idejí.
54

 Rozum tak nemusí být omezen 

na svět idejí, jelikož samotný tento svět je příčinou toho, co je od něj samého odlišné. Tento 

náš tělesný, proměnlivý, smysly vnímatelný svět je tedy v jistém smyslu ne-jsoucí. Idea dobra 

je tak příčinou, od níž „se mu dostává bytí a jsoucnosti“
55

, je příčinou, proč se, chceme-li 

porozumět tomu co je, máme rozumem vztahovat k celé oblasti jsoucího, i když se často 

budeme potýkat jen s obrazem toho v pravdě skutečného.
56

 V každém případě lze jen těžko 

hovořit o nahodilosti nebo libovůli tohoto procesu.
57

 Naopak, je to spíše možné nazvat právě 

božským působením nebo nutností osudu, která tímto procesem proniká a vytváří jeho 

podobu, jež je přístupná našemu rozumu. A není právě na rozumem obdařené duši, aby se 

podílela na tomto božském řádu a následovala ho při proměně uspořádání svých částí a 

potažmo v uspořádání samotné obce? Není to pak skutečně řízení se osudem, jemuž jsou 

filosofové nuceni pohledem na pravdu naslouchat stejně, jako králové budou vnuknutím 

božím obráceni k filosofii? Je to skutečně tak vnější zásah, když náš rozum je přirozenosti 

božské? 
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 Podobně jako působení ideje dobra, lze důraz na ontologickou rozrůzněnost kosmu nalézt v (jedné 

z interpretací) dialogu Sofistés při popisu ideje různosti nebo v dialogu Timaios při popisu „chóry“. V posledním 

jmenovaném dialogu není jasné, zda tento třetí rod je závislý na prvním nebo je samostatným činitelem.  
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 Nechávám otevřené, jak této závislosti přesně rozumět. Kromě pojmů jako byl „stín“, „obraz“, „zrcadlení“, se 

viditelný svět přirovnává k vztahu mezi míněním a pravdou (510a). 
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 Srv. též „…že ona jest všemu původcem všeho pravého a krásného, neboť i ve světě viditelném zrodila světlo 

a jeho pána, slunce, i v oboru pomyslném, kde jest sama paní, poskytla lidem pravdu a rozum; ji musí spatřiti 

ten, kdo chce rozumně jednati, ať v soukromí, ať v obci.“ (517c1-5) 

56
 Nijak tím nechci umenšit prioritu naší snahy poznat jsoucna sama, pouze se snažím upozornit na nutnost 

vztahovat se i k obrazům těchto jsoucen.  
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 Srv. Timaios 30b. Náš svět je co do přirozenosti nejlepší a nejkrásnější. 



 
 

Cílem této interpretace byla pouze snaha ukázat jistou dvojznačnost, která spočívá 

v myšlence, že ideální obec vděčí za svůj vznik příčině nezávislé na lidech a v charakteristice 

naší rozumové části duše, která je božské povahy (389d2). Náš rozum je schopen se vztahovat 

k oblasti, jež je na veškeré lidské aktivitě nezávislá a přeci dávající smysl a podobu jak 

našemu rozumu, tak ale i celé duši a potažmo celé obci.
58

 A jak jsem se pokusil ukázat, není 

to dáno ničím jiným než právě samotnou ideální strukturou. Idea dobra je příčinnou vzniku 

ostatních sice méně jsoucích, ale přesto jsoucích věcí, které si tak nejen zasluhují “pohled“ 

našeho rozumu, ale v jistém smyslu ho vyžadují.  

 

Touha rozumu 

Pro jasnější pochopení lásky k moudrosti jako motivace, která je vlastní rozumu a díky 

níž se můžeme vztáhnout k světu idejí, se na okamžik vrátím k článku M. J. Coopera.: 

Platónova teorie lidské motivace. Podobně jako touha žádostivosti a vznětlivosti není od 

těchto částí oddělitelná a představuje psychologický determinant rozhodování a volního 

jednání, tak i touha rozumu je takto silným impulsem, „který zakoušíme bezprostředně a na 

základě toho, že máme schopnost rozumu, totiž schopnost promyslet si věci a poznat 

pravdu.“
59

 Je to neredukovatelná touha po vědění a je stejně konstitutivní pro naši přirozenost 

jako samotné naše žádosti. Rozum ovšem, jak už bylo částečně řečeno, se pouze neupíná 

k pravému poznání, ale on i poznává a následně vládne. A tato činnost vlády či správy je 

stejně neoddělitelná od naší racionální přirozenosti jako touha po poznání.
60

 Pokusil jsem se 

ukázat, že motiv vlády nad zbylými částmi duše, příp. částmi obce je závislý na obsahu 

poznání, což se nijak nevylučuje s tím, že se k němu musíme původně již vztahovat či po něm 

toužit.  

Cooper čtenáře konfrontuje se dvěma pojetími rozumové vlády nad našimi životy a 

přiklání se k druhému z nich. První chápe touhu jako kritérium hodnoty. To, že po nějaké věci 

toužíme nebo toužit budeme, je pro rozum jediným důvodem, aby ji připsal aktuální nebo 

potenciální hodnotu, a tak ji připsal váhu ve svých propočtech. V druhém pojetí nepřijímá 

rozum jako kritérium hodnoty předmětu touhu, ale jeho vlastní schopnost rozhodovat udává, 
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 Svět idejí jako vzor stvořeného světa, jenž se mu podobá.  
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 Cooper, M. J., Platónova teorie lidské motivace, str. 92. 
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které věci jsou dobré a jak jsou dobré. To, že tyto předměty mohou být předmětem touhy, 

nemá nic společného s jejich hodnotou. A právě v Ústavě se nám nabízí idea dobra, která 

umožňuje poznat
61

 tyto principy dobra, a rozum tak může vypracovat schéma cílů, o něž má 

v životě usilovat.
62

 Mimo jiné také, jak nastolit správnou vládu nad zbylými částmi ve své 

duši. Zajišťuje také ono zcela praktické vědění, které nám umožňuje poznat, zda a proč je pití 

nebo jídlo dobré. Ovšem samotná touha po jídle nebo pití není důvodem k domněnce, že jde o 

dobré věci. Stejně jako u všech neracionálních tužeb. Zde spočívá centrální úloha naší 

rozumové části, nejenže poznává, co je dobré, ale tímto poznáním se (právě díky němu) řídí i 

v uspořádávání všeho, co může náležet pod její vládu a správu. Rozumová činnost tak není 

závislá na tužbách, ale je samostatnou schopností vynášet soudy, a to i v případě, že tato 

rozhodnutí podléhají např. touze po penězích. Ovšem u toho, kdo ve svém životě zajistí, že 

rozum nebude ve vleku jiných tužeb než touhy po poznání, můžeme snad bez obav říci, že 

takový člověk je nejen v souladu s pravou skutečností, ale i sám se sebou.  

Klíčová otázka, zda se tak však může stát mimo společenství ostatních duší, a tedy 

mimo obec, zůstává stále nezodpovězená. Zda dokonce takové podmínky mohou nastat pouze 

v Platonem líčené ideální obci, je též zatím nejasné. Téma, kterému se nyní budu věnovat, by 

mělo přiblížit problematickou analogii mezi obcí a duší, neboli mezi již načrtnutou strukturou 

duše a obdobnou strukturou na rovině obce. Prostředkujícím činitelem, který je společný jak 

lidské duši, tak obci a který v obou působí a zajišťuje jednotnou podobu jejich uspořádání, 

jsou ctnosti. Ještě předtím však zmíním dosud netematizovanou předchůdnou jednotu duše. 

Podobně jako jsem se pokusil představit duskurzivní aktivitu v žádostivé a vznětlivé části 

duše jako podrobení či podřízení rozumové části a využití její moci ke svým cílům, čímž jsem 

chtěl upozornit na neustálou přítomnost rozumu ve všech částech, a zdůraznit tak vztahy 

závislosti, podřízení a vlády, které mezi částmi mohou nastat, tak se nyní budu zabývat 

předchůdnou jednotou, kterou každá duše jako odpovědný subjekt musí mít, a to i ve chvíli, 

kdy je nespravedlivá a postrádá veškeré ctnosti. Na pozadí se jasněji ukáže problematika 

analogie mezi duší a obcí a důležitost, která pro mou tezi z této analýzy vyplývá. Následující 

výklad zakládám především na článku Erica Browna The Unity of the Soul in Plato´s 
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 Budeme-li se držet navržené distinkce mezi skutečným poznáním, jež je vlastní bohům a pravdivým míněním, 

tak v okamžiku, kdy mluvím o lidském poznání, nemám na mysli onen dokonalý způsob poznávání vlastní 

pouze božským duším.  

62
 Tamtéž, str. 95, poznámka č. 9. 



 
 

Republic
63

, který se snaží obhájit tezi, že každé lidské duši je vlastní tzv. nezasloužená 

(„unearned unity“) či komplexní jednota („complex unity or a whole“). Ta je postavena do 

kontrastu s jednotou zaslouženou, kterou můžeme nabýt skrze ctnosti a o níž budu pojednávat 

v následující kapitole mé práce. 

 

Předchůdná jednota člověka 

Hlavní motivací obhajoby této teze je snaha dokázat, že odpovědnost náleží celé lidské 

duši a nikoli jedné z jejích částí, jak by výklad duše jako tří rozdílných entit mohl navozovat. 

Zároveň by bez této předchůdné jednoty bylo velmi obtížné porozumět jednotě našeho 

vědomí, která je podmínkou nejen morální odpovědnosti, ale i porozumění sobě samým jako 

jedné bytosti.
64

 Vztáhnu-li tuto problematiku k výchozí otázce, zda jsme plně sami sebou 

pouze jakou součást ideální obce, je patrné, že abychom mohli adekvátně odpovědět, 

potřebujeme už jistou jednotu člověka ve chvíli, kdy ještě “plně sami sebou nejsme“. Nebylo 

by totiž potom vůbec jasné, na jaký podmět toto tvrzení odkazuje. A právě důležitost toho, že 

zde už vždy nějaký subjekt je, chce daný článek dokázat.  

Hledaná jednota není jednotou ve smyslu vnitřní nastolené harmonie, jež se projevuje 

souhlasem a poslušností horších částí k části lepší, a která je vlastní uměřenému a 

spravedlivému člověku, nýbrž jde o minimální souhlas, který vždy už musí mezi jednotlivými 

částmi duše být.
65

 Jak ovšem vysvětlit souhlas mezi jednotlivými částmi a navíc zajistit na 

tomto základě společnou intenci, která by mohla založit jednotu vědomí? Hlavní argument 

Brown nachází v dialogu Faidros, odkud přejímá příklady lodi, řeči a živého těla. Aby mohly 

různé samostatné jednotky vytvořit komplexní jednotu (celek), musí být vhodně uspořádány 

jak ve vzájemných vztazích, tak ve vztahu k celku, který tvoří. Jen tak bude celek schopný 

dostát své funkce. Pokud loď není vhodně uspořádaný celek jednotlivých částí, tak se potopí a 

nebude lodí, stejně jako živé tělo nebude schopné zajistit životní funkce a řeč se nestane 
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 Brown, E., The unity of the soul in Plato's Republic, in: Plato and the Divided Self, Cambridge 2012 
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 Tamtéž, str. 54. 

65
 „unearned unity of the soul is… a function of agreement among its parts, that every soul is disposed toward 

agreement in fundamental aims and achieves some minimal agreement.“ Tamtéž, str. 65. 



 
 

přesvědčivou.
66

 Komplexní celek je tedy jednotou (tím čím je – např. lodí) díky struktuře 

vztahů svých částí. A stejně tak 

jednota lidské duše je funkcí řádu či harmonie svých částí. Tento řád či harmonie je 

vytvořena vzájemným a příčinným uspořádáním vztahů mezi jednotlivými částmi. Čím 

více části dělají, co by jakožto části dělat měly, tím více je duše jednotná.
67

 

Jistý souhlas mezi částmi, toto minimální uspořádání, už tak v duši musí být, bez něho by 

nemohla vykonávat žádnou činnost. Jako protiklad (co do stupně uspořádání) se nachází 

ctnostná duše, mezi jejímiž částmi panuje absolutní soulad a řád. Zde leží distinkce mezi 

nezaslouženou a zaslouženou jednotou nebo také protiklad mezi spravedlivým člověkem a 

nespravedlivým. Také se tímto odkrývá velmi podstatný moment vrhající světlo na moji tezi. 

To, zda nedokonalé duše žijí více či méně dobrý život, záleží na tom, do jaké míry se jejich 

řád a harmonie blíží k duši spravedlivé (580a-c). 

 Pokud bychom toto minimální uspořádání nepovažovali za základ předchůdné jednoty 

duše, budeme vystaveni těmto námitkám. Za prvé se zdá, když Sókratés mluví o morální 

odpovědnosti, že předpokládá jistou propojenost mezi lidskými činy a jednotou vědomí, a to 

lze nejlépe vysvětlit tím, že každá duše je jednotou. Za druhé, při dělení duše na části je 

charakterizována duše jako celek soutěžících částí. Duše zakoušející tento konflikt musí být 

považována za sice nedokonale jednotnou, ale vždy jednu celou duši. Za třetí, dialog Faidros 

nabízí obecné pojetí částí a celku jako stupňů jednoty, což odpovídá popisu duše a jejích částí 

v Ústavě. Poslední a nejdůležitější argument, který má ukázat, že i v té nejvíce rozdělené duši 

(„fractured“) zůstává nějaký souhlas a jednota, se zakládá na představení dvou kauzálních 

principů, které vysvětlují podobu uspořádání částí duše. Také se jasněji ukáže, proč duši 

rozumět jako přirozeně složenému celku („natural composite“) a nikoli jako agregátu svých 

částí („corparate agent“).
68

  

 První princip (485d6-8) je trefně nazván hydraulickým. Ve chvíli, kdy se např. 

vznětlivá část stává silnější, rozumová a žádostivá část se stává slabší. Druhý princip je 

principem nadvlády a v zásadě byl už referován na pozadí vlády a podřízení rozumu ostatním 

částem.  Na různých lidských povahách vidíme, že ve chvíli, kdy v nás převládne touha jedné 

                                                           
66

 Tamtéž, str. 67. Brown upozorňuje též na stupně, které v tomto procesu nastávají.  
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 The soul's unity is a function of the order or harmony of its parts. The parts' causal relations with each other 

produce this order or harmony: the more the parts do what they are supposed to do, as parts, the more the soul 

enjoys unity. 

 
68

 Tamtéž, str. 69. 



 
 

z částí duše, vztáhnu se k předmětu této touhy (vítězství, sláva, moudrost, peníze atd.) jako ke 

svému dobru. Tím, že se v nás jedna část stává silnější (např. vznětlivost), rozum, jehož 

vlastní činnost spočívá v rozpoznání dobrého a zlého pro celek duše, začne pod vládou 

vznětlivosti stanovovat, co je jejím cílem (dobrem) a jak ho dosáhnout. Stává se tak jejím 

otrokem a sluhou.
69

 Stejně tak, když vznětlivá část je pod vládou rozumu či žádostivosti, 

spatřuje či ztotožňuje slávu (svůj předmět touhy) s předmětem touhy vládnoucí části. 

Obdobně i u žádostivosti. Brown uzavírá, že tyto dva principy umožňují porozumět, jakým 

způsobem duše směřuje ke svému sjednocení
70

, vždy totiž dochází k jisté shodě mezi 

jednotlivými částmi. Upozorňuje, že tento sklon ke shodě se děje nezávisle
71

 na ostatních 

lidech, z čehož vyplývá jednota duše jako uspořádaných částí jednoho celku nepřevoditelného 

na obdobné celky druhých duší. Také se těmito principy vysvětluje, jak tři části duše sdílejí 

jednu odpovědnost. Za prvé mají sklon souhlasit se společným cílem udaným vládnoucí částí 

a za druhé, když jedna část něco udělá, ostatní to kauzálně ovlivní (třeba tím, že ji zkrotí, nebo 

naopak jejím tužbám podlehnou)
72

. V posledku tyto principy vysvětlují, jak onu 

nezaslouženou (předchůdnou) jednotu, tak i onu zaslouženou.
73

  

 Tento delší exkurz uvádím z důvodu vypracované argumentace podpírající jednotu 

lidské duše nezávisle na nabytých ctnostech, výchově a vztahu k duším ostatním. Brown 

ukazuje, že odpovědnost za své činy nese vždy celá duše, nikoli jen její část, a rozumí tak 

člověku jako odpovědnému a individuálnímu složenému celku, jehož možnost 

sebezdokonalení/úpadku leží v něm samém. Nicméně je třeba zmínit několik problematických 

bodů. 
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 „This principle explains what it is for a soul to be ruled by some part of the soul by explaining what it is for 

the rational part of the soul to be ruled.“ Tamtéž.  
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 A to i tehdy, když žádostivost působí svou rozkladnou silou, kterou Brown označuje za jeden z dalších 

principů. 

71
 Tento základní způsob působení mezi jednotlivými částmi vychází z přirozenosti samotné duše. To ovšem 

neznamená, že stávání se ctnostným (a v tomto smyslu zdokonalování organizace a harmonie mezi částmi) 

nepředpokládá vztah k duším ostatním. Pouze tento základní moment souhlasu (neboli možnosti vlády a 

poslušnosti) je zcela původní. 
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 Vyhraňuje se tím vůči myšlence, že pouze racionální část nese odpovědnost za činy celé duše, jak může 

vsugerovat X. kniha, kde nacházíme důkaz nesmrtelnosti duše.  Viz níže str. 55. 
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 „The hydraulic principle allows for the cultivation of spirit to minimize the threat that appetite poses, and the 

corollaries to the principle of hegemony explain how the spirit and appetite could lash their pursuits to what 

reason recognizes as good for the whole perso.“ Tamtéž, str. 71. 

 



 
 

 Domnívám se, že není zcela jasné, co se míní oním souhlasem. Problém vztahu a 

uspořádání částí jsem formuloval vždy v termínech vlády a podřízení či otročení a spoutání. 

Souhlas se objevuje až ve chvíli, kdy můžeme mluvit o nabývání ctností, a to se explicitně na 

onu nezaslouženou jednotu, která jistou podobu souhlasu předpokládá, nevztahuje. Navíc, jak 

sám autor přiznává, nevrhá tato interpretace příliš příznivé světlo na analogii mezi duší a obcí. 

Jednak se nezdá, že by v obcích platil princip nadvlády. Například, oligarchova vláda nevede 

ke sklonu demokrata tuto vládu přijmout. A také se nezdá, že by soutěžící frakce sdílely 

odpovědnost za to, co dělá obec (srv.471a-b). Nárok i na minimální souhlas, jenž by zajistil 

předchůdnou jednotu duše, považuji tak za problematický. Naopak analogie mezi dynamikou 

přechodu vlády mezi jednotlivými částmi duše a úpadkem ideální obce se z perspektivy 

nabytí moci a podřízení nejeví nijak zásadně rozporná. Navíc se nezdá nemožné uvažovat 

onen základní, minimální souhlas mezi částmi duše jako důsledek ztráty moci prosadit 

předmět své touhy vůči touhám ostatních částí. Souhlas by se tak proměnil na nabytí a ztrátu 

moci jedné části duše vůči částem zbylým, aniž by se zrušil nárok na předchůdnou jednotu, 

která mezi nimi v tomto “souboji“ nastává. 

Další problém, který autor článku zmiňuje, je dvojí podoba dobra. Dobro činí obec i 

duši jednotnou. Pokud by se duše ztotožnila s jednotou, pak každá duše bude automaticky 

dobrá. Brown nabízí rozlišení dvou ohledů dobra. To, které se vztahuje k nezasloužené 

jednotě, a to, které k zasloužené.
74

 Tato zajímavá zmínka přináší nesamozřejmý důsledek. 

Dokonale dobrá duše by byla zcela spravedlivá, a jako taková zcela jednotná, na druhou 

stranu nespravedlivá a zlá duše bude zcela nejednotná. Ta první je božská, ta druhá nemožná 

nebo alespoň neživá. V lidských možnostech je pouze přiblížení k jednomu či druhému pólu, 

nikdy ztotožnění.
75

 Jak důležitou roli sehrávají ctnosti v lidském životě a v pochopení směru, 

kterým by se měl ubírat, představím nyní. 
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 „Every soul enjoys unearned unity and to that extent is good, but most souls lack earned unity and to that 

extent are bad.“ Tamtéž, str. 72. 
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 Tato myšlenka bude blíže vysvětlena v pasáži věnované spravedlnosti (viz níže str. 52). Podobný motiv jsem 

již zmínil v rozlišení mezi pravdivým míněním a věděním jako dokonalým poznání, které je vlastní pouze 

bohům (viz výše str. 30). 



 
 

3. Druhá část: Ctnosti  

 V Ústavě Platon nabízí propracovaný pohled na čtyři základní ctnosti – moudrost, 

statečnost, uměřenost a spravedlnost. Na rozdíl od dialogů Lachés a Prótagoras, které 

představují jednotlivé ctnosti jako přinejmenším vzájemně neoddělitelné, se zdá, že v Ústavě 

není nic nepředstavitelného být např. statečným a zároveň nebýt moudrým.
76

 Tento rozdíl je 

klíčový pro pochopení jednoty lidské duše a jednoty obce. Výslovný požadavek na statečnost 

u strážců a moudrost u vládců to jasně vyjadřuje. Zároveň je ale otázka, jak rozumět jednotě 

ctností v Ústavě, zda je nutná pro nastolení vlády rozumové části naší duše, a tedy i pro 

vládce obce a jak přesně vztah mezi lidskou duší, ctnostmi a obcí vypadá. Ctnosti či jejich 

absence určují povahu jednající osoby, ať už se jedná o vnitřní záležitosti uspořádání duše 

nebo vnější chování a jednání při styku s ostatními lidmi. 

Bude velmi obtížné udržet jasnou linii mezi účinkem, který mají ctnosti na duši 

člověka, a tím, který modeluje strukturu obce. A měla by se zodpovědět i otázka, zda 

spravedlnost v obci a člověku je jedna a táž. 

 

1. Moudrost (sophia) 

Dialog Ústava je specifický v tom, že nám nabízí výměry jednotlivých ctností a 

dokonce nabízí i více jejich podob. Moudrost, o níž jsem částečně pojednával v rámci popisu 

našeho rozumu, je pro porozumění ideálnímu stavu, jenž by měl nastat v naší duši, zcela 

klíčová. Ona sama je totiž tímto stavem. Zcela základní otázka zní: Je moudrost nutnou a 

postačující podmínkou ostatních ctností? A pokud ne, je i přesto možné mluvit o jednotě 

lidské duše? Neboli, jsme plně sami sebou, i když nemáme všechny ctnosti?
77

 Na úrovni obce 
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 Aniž bych se chtěl věnovat jiným dialogům než Ústavě, právě dialog Lachés a Prótagoras nabízejí pojetí 

ctností, které se od Ústavy v důležitých bodech liší. Daniel Deveraux ve svém článku Jednota ctností analyzuje 

tyto dva dialogy (Lachés a Prótagoras) z hlediska dvou různých koncepcí. První nacházíme v dialogu Prótagoras, 

kde je jednota ctností představena jako totožnost. Původ všech ctností je jeden a týž stav duše. Druhá koncepce 

vycházející z dialogu Lachés a chápe ctnosti jako jednotu neoddělitelnosti. Ctnosti jsou různých podstat a 

výměrů, ale jsou neoddělitelně spojeny. Výsadní postavení zaujímá moudrost jako vědění o dobrém a zlém. Je 

nazvána „celou ctností“ či celkem ctnosti (naopak dialog Prót. představuje tezi, že ctnost je celek utvořený 

z jednotlivých částí mezi nimiž je i moudrost). Důležitost této studie je pro mě v jejím příklonu a podpoře 

„ucelenější koncepce ctností v dialogu Lachés.“ Děje se tak poukazem na rozlišení mezi Platónovou koncepcí 

(dialog Lachés) a Sókratovou (dialog Prótagoras). „Platón se na jedné straně vzdá teze, že ctnosti jsou navzájem 

totožné, a na straně druhé rozpracuje myšlenku, že ctnosti jsou různé části jednoho celku a že klíčem k jejich 

jednotě je moudrost.“ Derveaux, D., Jednota ctností, v: sborníku Rozum, ctnosti a duše, Praha, 2010, str. 82. 
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 Zde se objevuje částečně zamlčený předpoklad, že můžeme být sami sebou pouze tehdy, bude-li naše duše 

jednotná (nutná podmínka). 



 
 

bychom se mohli ptát, zda musí být všichni lidé moudří k tomu, aby nabyli i jiných ctností? 

Pokud ne, zajistí ideální chod obce pouze určitá skupina občanů s touto ctností, nebo nastává 

úpadek v jiná politická zřízení?  

 Moudrost je možno připsat pouze jedné třídě v obci, vládcům. Statečnost, jak uvidíme, 

bude naopak společná jak vládcům, tak strážcům-válečníkům (428e7-429b4). Je ovšem 

otázka, do jaké míry můžeme chápat třídu vládců (strážců-správců) odděleně (jako třídu 

řemeslníků) od strážců-válečníků, obzvláště když z této třídy se samotný strážci-vládci 

rekrutují a výchova je jim do určité fáze společná. Pokud můžeme statečnost lokalizovat do 

obou tříd v obci, rozhodně nelze stejně činit na rovině duše, kde moudrost a statečnost je 

přisouzena vždy pouze jedné z částí duše (moudrost do rozumové 441e, statečnost do 

vznětlivé 410d6). Zároveň ale platí analogie, „že jak a čím byla moudrá obec, že tak a tím jest 

moudrý i jednotlivec“ (441c8).  Tento vztah však neplatí pouze jednosměrně. Při popisu 

dalších ctností je také jasně řečeno, že čím „jest jednotlivec statečný a jak, tím a tak, že jest 

statečná i obec“ (441d).
78

 

Z perspektivy duše se člověk nazývá moudrým ve chvíli, kdy se jeho rozumová složka 

ujme vlády nad ostatními a má vědění o tom, co každé z nich prospívá a zároveň co prospívá 

z nich složenému celku, celé duši. Moudrost je přímo charakterizována jako ono vědění, 

kterým se máme řídit při uspořádání naší duše. Ovšem princip či zásada, podle níž při 

takovémto uspořádání máme postupovat, je spravedlnost (443d-444a2). Jak je patrné, není 

možné spravedlnost od moudrosti oddělit, a ukážu, že i ostatní ctnosti člověku nutně náleží 

(je-li moudrý). Dotýkám se tak pojetí z dialogu Lachés, kde také nejsou jednotlivé ctnosti od 

moudrosti oddělitelné. Pouze pokud bude duše následovat onoho božského činitele milovného 

moudrosti, pak její části budou konat své, a ona tak může být spravedlivá (586e).  

Podobně jako se o duši řeklo, že může být moudrá tehdy, má-li jisté vědění, tak i obec 

je moudrá, když je rozvážná, a to může nastat, pouze pokud je v obci jisté vědění. A vzhledem 

k tomu, že platí zásada jeden člověk-jedno dílo, musí se nalézt třída lidí, pro něž vědění bude 

jediným předmětem jejich činnosti. Těžko se obec označí za moudrou skrze vědění tesařů (či 

jiných podobných povolání). Jediný stav, který může být moudrý, jsou strážci (resp. dokonalí 

strážci - viz výše str. 20), jelikož jejich funkce vyžaduje umět rozlišit mezi domácím a cizím, 
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 I přesto, že Sókratés tento obrácený vztah zmiňuje pouze u statečnosti, domnívám se, že platí i u ostatních 

případů.  Tato pasáž tak při popisu ctností jasně popisuje vzájemný vztah člověka a obce. Přikládám pro kontrolu 

ještě anglický překlad: „And so whereby and as the individual is brave, thereby and so is the state brave and that 

both should have all the other constituents of virtue in the same way.“ Shorey, P., Harvard, 1937 



 
 

mezi dobrým a zlým. Musí tedy mít filosofickou povahu. Toto vědění dokonalých strážců 

(vládců) se nevztahuje na jednotlivé potřeby obce, ale na celou obec. Jde o způsob, jakým má 

žít „v poměru co nejlepším jak sama k sobě, tak k ostatním obcím“ (428d). Stejně tak i vláda 

rozumové části nehledí na jednotlivé potřeby daných částí, ale na celou duši, což nemůže 

nastat bez správné výchovy a vztahu k duším ostatním. 

Tedy pro svou nejmenší třídu a část stojící v čele a vládnoucí a pro vědění v této obsažené 

byla by moudrá celá obec přirozeně založená; a podobá se, že jest přírodou samou tento 

stav nejskrovnější, jemuž přísluší účast v tom věděni, které jediné z ostatních vědění třeba 

nazývati moudrostí. (428e) 

Moudrost se ukázala jako nutná podmínka možnosti ideální obce, a protože na jejích 

základech lze uskutečnit výchovu, jež je nezbytná pro nastolení vlády rozumu jak v naší duši, 

tak obci, je to i podmínka postačující. Tím, že alespoň u některých občanů se tento stav 

uskuteční, mohou i ostatní být součástí ideální obce, jelikož se podílejí na jejím chodu, 

poslouchají zákony, a podřizují se tak příkazům a cílům rozumu
79

 (509e). Ten, alespoň skrze 

duše vládců, touží a snad i nabývá moudrosti a díky tomu se ideální obec stává nejen možnou, 

ale i moudrou.
80

 A kdo je v této obci vskutku moudrý, je zároveň i statečný, uměřený a 

spravedlivý, na druhou stranu ale není zatím důvod odmítnout tvrzení, že např. statečný musí 

být i moudrý apod. To bude hlavní úkol následující kapitoly.  

Moudrost se ještě vyznačuje jedním specifickým rysem, který není možné přičítat 

ostatním ctnostem. Částečně na něj bylo již poukázáno. Strážci-vládci stejně jako rozumová 

část duše od přirozenosti touží po moudrosti. Ctnost rozumového myšlení je nám v jistém 

smyslu vrozená na rozdíl od ostatních, které „v duši nejsou a teprve později bývají do ní 

vštěpovány zvykem a cvičením“ (518e). Tato pasáž představuje významné doplnění naší 

rozumové činnosti. Náleží totiž božskému činiteli v nás, jenž „své schopnosti nikdy neztrácí“, 

(518e4), aby se dle směru, kterým jest obrácen, stal užitečným a prospěšným, nebo naopak 

neužitečným a škodlivým. Právě tento směr určuje pohled či touhu rozumu. Buď se bude 

upínat k moudrosti a stane se užitečným a prospěšným, nebo bude následovat touhy ostatních 

částí, podřídí se jim a stane se neužitečným a škodlivým. Proto oligarcha chtivý zisku 
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 Rowe, Ch., The Republic in Plato´s Political Thought, in The Cambridge Companion to Plato´s Republic, 

Cambridge, 2007, str. 53. Rowe zde zdůrazňuje, že ostatní třídy v obci mají možnost podílet se na moudrosti, a 

to skrze výchovu, zákony a instituce ideální obce. „substitute that consists in the imposition, through laws and 

institutions, of the right kind of judgments on the majority of the citizens and in the embedding of those 

judgments in their souls through the education of the irrational desires.“ 
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 Ke zpřesnění této formulace dojde v závěru této podkapitoly. 



 
 

projevuje bystrost v počtech a podobných činnostech souvisejících s dosažením předmětu 

jeho touhy. Rozum tak není vždy veden svou přirozeností k moudrosti, ale obrací zrak a 

nechává se zotročit tužbami vznětlivosti a žádostivosti, které samy o sobě racionální nejsou, 

pouze mají “moc“ rozum ke svým cílům využít. 

 Položíme-li si formální otázku, co je spravedlnost bez požadavku na obsahovou 

určitost, nacházíme v Ústavě při popisu spravedlnosti následující výměr ctnosti: Je to stav 

duše, jenž je udržován a zjednáván (spravedlivým a krásným) jednáním (443e). Moudrost je 

sice hned vzápětí označena jako vědění, nikoli jednání, i tak ale platí, že „ctnost tedy, jak se 

podobá, jest jaksi zdraví a krása a dobrý stav duše“ (444d4-e1). V Ústavě se o idejích ctností 

či jakýchkoli morálních vlastnostech nemluví. Nicméně právě moudrost je popisována (z 

perspektivy obce) jako schopnost rozpoznat, kdo je domácí a kdo cizí. Obecněji lze říci, že je 

věděním o dobrém a zlém a jako takové je základ jak správy obce, tak duše. Opět se navrací, 

již částečně zodpovězená otázka: musí už být duše moudrá, aby mohla správně uspořádat své 

části? A jak uvidíme, právě správné uspořádání částí duše bude závislé na spravedlnosti a 

uměřenosti a v jistém pomocném smyslu i na statečnosti. Jak se pokusím ukázat, aby v naší 

duši byla nastolena vláda rozumu, není nutné být moudrý, nicméně toto tvrzení platí pouze za 

předpokladu, že už někdo jiný moudrý je a my ho posloucháme. Dostáváme se tak do jisté 

závislosti na druhém, tedy do společenství více duší. Tato závislost či vztah k druhým se 

odehrává především skrze výchovu, která umožňuje pochopit spojení ctností v duši a obci.  

Řekl bych tedy, že pravděpodobné pro tyto dvě věci nějaký bůh dal lidem ta dvě umění, 

musiku a gymnastiku, pro vznětlivost a lásku k moudrosti. (411e) 

Jednotlivých ctností budeme těžko nabývat, nebude-li správným způsobem kultivována naše 

přirozenost. Je to dokonce nutná podmínka, bez níž bychom moudří, stateční, uměření nebo 

spravedlivý nemohli být. Na druhé straně i správná výchova, jejíž líčení v Ústavě nacházíme, 

nenastává sama od sebe a bez participace ctnostných lidí či alespoň společnosti, jež je řízená 

rozumem (moudrými vládci). Zdá se tedy, že předpoklad ideální obce je pro dosažení ctností 

nezbytný. Bude-li ovšem uspořádání duše závislé na uspořádání obce, nevysvětlíme vznik 

takovéhoto společenství. Je tomu ale skutečně tak? Za prvé bych odkázal na zmíněnou 

interpretaci předpokladu božského působení nebo řízení osudu při popisu možnosti vzniku 

ideální obce (viz část věnovaná rozumu). Za druhé bych položil důraz na Sókratovu zásadu, 

kterou při popisu možnosti ideální obce klade.  Když Sókratés mluví o možnosti ideální obec 

uskutečnit, přijímá zásadu, že stačí, když budeme schopni „nalézti, jak by se obec nejvíce 

přiblížila vyloženému zřízení,“ a pak můžeme mít za to, „že jsme nalezli možnost uskutečniti 



 
 

to, čeho ty žádáš“ (473a). Můžeme samozřejmě tuto pasáž odbýt tím, že samotná realizace 

ideální obce se může v určitých ohledech od Sókratem vylíčené lišit. Nicméně se domnívám, 

že jádro této pasáže spočívá v tvrzení, že ideální obec je možné nalézt, a tedy i možné 

ustanovit tehdy, přiblížíme-li se popisovanému zřízení. Z toho plyne, že nastanou-li vhodné 

podmínky v některé již existující obci, neboli přiblíží-li se daná obec oné dokonalé, stane se 

v jistém smyslu dokonalou obcí, a to i přesto, že jejímu popisu nebude zcela odpovídat a jako 

taková nebude zcela dokonalá. Uskutečnění ideální obce je tedy vlastně jen přiblížení se 

k ideálnímu stavu jednoty člověka a obce, který nám dialog Ústava nabízí. Možnost ideální 

obce založená na analogii mezi duší a obcí, jež vede k problematické otázce, zda správné 

uspořádání duše musí předcházet uspořádání v obci (božské působení/osud), nebo uspořádání 

obce předchází uspořádání v duši (motiv výchovy/nabývání ctností), je nepřesně položená. 

Moudří můžeme být i tehdy, když vláda rozumu bude vystavena působení žádosti a 

vznětlivost se někdy lehce “zapomene“, stejně jako dokonalá obec se může uskutečnit tehdy, 

když se k dokonalému uspořádání bude pouze blížit. Moudrost tak stále platí jako podmínka 

ostatních ctností a v posledku jako možnost samotné ideální obce, přesto pro její (záměrná 

dvojznačnost) uskutečnění v lidských podmínkách stačí, když se jí budeme pouze blížit.  

 Rozumět moudrosti jako postačující podmínce pro uskutečnění jak ideální obce, tak 

nastolení harmonie v lidské duši lze pouze ze stavu, kdy už moudří jsme, nikoli tehdy, kdy se 

k moudrosti pouze blížíme. Jak jsem již částečně předeslal, chápat člověka či obec jako 

skutečně moudré s sebou přináší tři základní problémy. Za prvé, stát se moudrým vyžaduje 

božský zásah či řízení osudu a je otázka, jak tento akt interpretovat. Za druhé, jakožto lidé 

nacházející se vždy ve světě vznikání a zanikání bez možnosti se trvale vymanit z jeho vlivu, 

ba možná, jak naznačuje mýtus o jeskyni, jejichž úkolem je se k tomuto světu vracet a měnit 

ho, nemáme možnost trvale upozadit naší žádostivou část, která vždy může na svou stranu 

strhnout a zotročit zbylé části. Za třetí, je otázka, zda lidé vůbec mohou být skutečně moudří. 

Pokud by tento stav nastal, domnívám se, že by daný člověk byl spíše bohem než člověkem. 

Snažíme-li se moudrosti dosáhnout, je nutné, aby v naší duši převažovala spravedlnost nad 

nespravedlností. Máme zde tedy dvě roviny. První zachycuje člověka, který podmíněn svou 

přirozeností, nikdy nebude plně moudrým a k moudrosti se pouze blíží (nebo vzdaluje). A 

druhá dokonalý stav, kdy moudrá duše představuje ideál jednotné a spravedlivé duše. K ní se 

máme blížit a připodobnit se jí. Na této rovině splývá duše skutečného filosofa s duší 

božskou.  

 



 
 

2. Statečnost (andreia) 

 Stejně jako moudrost se také statečnost lokalizuje do jedné z částí duše a jedné třídy 

obce. Nicméně na rozdíl od moudrosti, po které rozum ze své přirozenosti touží a jež je jeho 

nejvyšším cílem a naplněním, není vznětlivost ve chvíli své nadvlády nad duší 

charakterizována statečností. V každém případě je ale statečnost jednoznačně připsána 

strážcům-válečníkům (374a10-b4) a části duše, která není nikdy sama o sobě 

charakterizována jako moudrá.
81

  Vznětlivost je totiž bez „správného pěstování“ (410d) drsná 

a příkrá. Ono správné pěstování není nic jiného než správná výchova, takže se zdá, že 

statečnost je zcela neodmyslitelná bez řádné, harmonické výchovy. Na rovině duše je 

statečnost zase nutně svázána s vládou rozumu, jen tak totiž může vznětlivost být statečná a 

pomáhat rozumu vybojovat prvenství nad žádostí. Vznětlivosti nepřísluší žádné rozhodování, 

má jen poslouchat rady rozumu a bojovat v jeho službách ve prospěch „celé duše i těla“ 

(442b).  

A vzhledem k této složce nazýváme, myslím, statečným jednoho každého, když si jeho 

stránka citová uchrání ve strastech i slastech předpis rozumu o tom, co jest nebezpečné a 

co ne. (442c) 

Statečnost umožňuje rozumu nabýt vlády tím, že se vznětlivost řídí jeho radami, a 

krotí tak část žádostivou, jež přirozeně směřuje k rozmanitým touhám a svou nenasytností 

rozkládá duši na tolik kousků, kolik je předmětů jejích tužeb. Statečnost skutečně nemá 

v Ústavě povahu racionální. Pouze rozum stanovuje, co jest nebezpečné, a co ne, a bude-li 

vznětlivost poslouchat jeho rad, promění se, stane se statečnou, a v duši tak zajistí nadvládu 

rozumu, principu její jednoty. Proč by se však vznětlivost měla řídit a poslouchat rady 

rozumu? Odpověď nacházíme v pojetí výchovy. Na povaze strážců-válečníků je nejlépe vidět, 

jak může být duše statečná a zároveň nebýt sama moudrá. Kromě výchovy jsou ale jisté 

vrozené vlastnosti
82

, které předurčují příslušnost k té či oné třídě. A jsou samozřejmě takové, 

díky nimž je větší pravděpodobnost, že se člověk stane správcem a ne řemeslníkem (535a-b). 

Pokud platí, že statečnost nalézáme v daném stavu obce (a dané části duše), je role vrozených 

dispozic či vlastností v pojetí jednotlivých ctností neopominutelná.  Zdá se tedy, že přirozená 
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 Pojem vlastnost nechávám bez vysvětlení, jen podotýkám, že jím Sókratés leckdy popisuje i ctnost (430e5, 

536a).   



 
 

kombinace tří částí lidské duše
83

 je u každého člověka částečně odlišná. Domnívám se, že je 

to dokonce jeden z důležitých momentů utvářející naší individualitu (nikoli však hlavní). 

Především při výběru strážců-vládců je třeba dbát na vrozené vlastnosti, jako je např. 

pronikavá bystrost, která je nezbytnou podmínkou k chápání nauk a lehkému nabývání 

znalostí (503b-d). Jeden z faktorů ovlivňující mimo jiné nabytí dané ctnosti tedy představují i 

naše přirozené vlastnosti. Neznamená to však, že by ctnosti mohly být v nějakém smyslu 

vrozené.  

Umění boje se nepojí se statečností pouze na rovině duše. První zmínku o statečnosti 

v Ústavě nacházíme při úvodním popisu strážců ve II. knize, kde se sice ještě výslovně 

netematizuje ctnost, ale pouze určité dovednosti strážce. Ten mimo jiné musí být „i statečný, 

jestliže má zdárně bojovati“ (375a10). Kromě bojovnosti se ke statečnosti též váže absence 

strachu ze smrti (386a). Statečnost se na rovině obce připisuje třídě strážců-válečníků, tedy 

těm, kdo válčí a táhnou do boje, a její hlavní úloha spočívá v schopnosti těchto válečníků za 

všech okolností zachovávat „pevné mínění o tom, čeho se sluší báti, že to jsou ty věci a 

takové, které a jaké stanovil zákonodárce v předpisech o výchově“ (429c1-3). Tato definice 

statečnosti jasně říká, že statečnost je pevné mínění o strachu (o tom, že se bojíme), jehož 

obsah (to, čeho se máme bát) určuje moudrý a rozumný vládce. Stateční mohou být tedy i 

lidé, kteří nejsou moudří.
84

 Pevnost či správnost tohoto mínění zajišťuje výchova. Pokud by 

se podobné chování objevilo i u bytostí, které nebyly vychovány (otroci, zvířata), nebude se 

jednat o statečnost (430b). Úkolem samotného strážce-válečníka není rozlišovat mezi 

domácím a cizím, dobrým a zlým, a být tedy povahy filosofické. Jeho hlavním cílem je být 

statečný, podřídit svou vznětlivou část rozumu (vládci) a díky tomu získat správné a pevné 

mínění o tom, čeho se sluší báti a čeho ne.  

Sókratés podává ještě další upřesnění statečnosti, které jasněji znázorňuje úzké sepětí 

statečnosti, výchovy a zákonů, a dále vysvětluje, co se přesně myslí „pevným míněním“. 

Statečnost je totiž i jakási „záchrana“ (429c5) našeho mínění o věcech nebezpečných. Je 

garantem či ochráncem stálosti a pevnosti tohoto našeho mínění ve chvílích, kdy jsme 

vystavení starostem, slastem, touhám a strachu (429d1).
85

 Statečnost získáme kombinací 
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správné výchovy a „náležitého přirozeného založení“ (430a3), jen tak můžeme potlačit 

vrtkavost našeho mínění způsobenou nekontrolovanými touhami žádostivé části duše. Co 

znamená přesně statečnost jako záchrana a pevnost mínění, Sókratés ukazuje na přirovnání, 

v němž je kladen důraz jak na správný výběr „náležitého přirozeného založení“ (430a3), tak 

na neopominutelnou roli výchovy. 

Zajisté víš, děl jsem, že barvíři, když chtějí obarviti vlnu na nachovo, nejprve vybírají z 

tolika různých barev jeden druh, vlnu bílou, potom ji připravují s vynaložením nemalé 

práce, aby co nejlépe barvu přijala, a takto ji pak namáčejí do barvy. A je-li co obarveno 

tímto způsobem, stává se barva stálou a žádné praní, ani bez mýdla ani s mýdlem, nemůže 

barvu této látky porušiti; neužije-li se tohoto způsobu, víš, co se stává, když někdo barví 

vlnu jiné barvy anebo i této, ale bez náležité přípravy. 

Vím, pravil, že při praní pouští a jest k smíchu. (429d3-e6) 

Statečnost se nám nově objeví jako „síla a schopnost za všech okolností zachovávati 

správné a zákonné mínění o nebezpečném a ne nebezpečném“ (430b3-5). Na tomto pozadí tak 

vyvstává nezastupitelná role vznětlivé části duše, která, je-li správně vychována a poslouchá 

zákonů
86

 či příkazů vládců (neboli rozumu), stává se statečnou, a tedy odolnou vůči svodům 

žádostí. Je také snad jasnější, proč sami vládci, představitelé rozumu na rovině obce, musí být 

vedle moudrosti i stateční. Jejich poznání je zavazuje udělit stejné zákony a příkazy též sobě, 

stejně jako je udělují ostatním. Z opačné perspektivy se stávají statečnými díky výchově, která 

tím, že byli vybráni z nejlepších strážců, nutně během jejich dospívání zajistila statečnost a 

také díky této pevnosti mínění a odolnosti vůči svodům žádostí umožnila správným směrem 

rozvinout jejich intelekt, lásku k moudrosti a pravdě.
87

 To je základ umění válečnického či 

bojovného a nelze ho nabýt bez výchovy
88

 a přirozeného založení.  
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 Otázku o celkové úloze zákonů nechávám pro její komplexnost stranou. V Ústavě, hrubě řečeno, představují 
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430b není zřejmě, zda se jedná o ideální výchovu nebo jakoukoli výchovu, díky níž se lišíme od otroků či zvířat.  



 
 

3. Uměřenost (sôphrosunê) 

Uměřenost společně se spravedlností se v jednom významném ohledu od zbylých 

dvou ctností liší. Pokud bylo možné připsat jak moudrost, tak statečnost vždy jedné z částí 

duše a s jistou výjimkou i jedné třídě obce (strážcům válečníkům i vládcům
89

), spravedlnost i 

uměřenost prostupují vždy celou duší i celou obcí. Pro téma mé práce bude klíčové rozpoznat, 

v čem se uměřenost a spravedlnost odlišují a zda je jejich působnost stejná. Oproti 

předchozím ctnostem se budu věnovat uměřenosti nejdříve z perspektivy obce (resp. pasážím 

věnovaným popisu ctností v obci). Samotná pasáž totiž ve IV. knize obě roviny proplétá, a 

možná záměrně nás tak vystavuje velmi úzkému sepětí uměřenosti v duši a obci.  

Uměřenost se více než moudrost a statečnost podobá jakémusi souzvuku a harmonii 

(430e5), která nenastává pouze v určité části, ale charakterizuje celek. Její lokalizaci tak bude 

velmi obtížné stanovit. Jisté upřesnění nalézáme v další charakteristice: „Uměřenost jest 

jakýsi řád a jakési sebeovládání v rozkoších a žádostech“ (430e8). Pole působnosti se tak na 

první pohled překrývá s hlavním úkolem vznětlivosti – pomáhat rozumu v boji proti 

žádostem, a uvésti tak duši v přirozený soulad a jednotu. Nezastupitelnou úlohu, jak jsme 

viděli, při tom sehrává statečnost. Uměřenost se vyznačuje větším rozsahem své působnosti 

(vztahuje se ke všem stavům obce) a jinou rolí při správném uspořádání obce/duše. 

Požadavek řádu a sebeovládání v rozkoších a žádostech poukazuje na negativní, špatnou 

přirozenost žádostí a klade důraz na její ovládnutí částí lepší. Toto ovládnutí se na rovině obce 

neomezuje pouze na jednu třídu, neboť trojí dělení částí duše je společné všem lidem.
90

 Na 

rozdíl od statečnosti uměřenost proniká celou obcí. Uměřenost pomáhá nastolit řád a harmonii 

tím, že umožní, aby to lepší v nás svou přirozenou povahou vládlo nad horším (431a) a my se 

mohli nazývat „silnější sami sebe“. Díky uměřenosti se naše žádosti a city nechávají „vésti 

uvažováním za účasti rozumu a správného mínění“ (431d1) a stávají se jednoduchými, 

uměřenými, a tedy lepšími.
91

 A zcela stejně i na rovině obce se má nižší třída ovládaná 

žádostí nechat vést a ovládat od žádostí a rozumu třídy nejvyšší, a být tak nazývána silnější 

sebe sama (430d10). Stát se „silnější sám sebe“ se jednoznačně považuje za cosi lepšího, po 

čem máme nejen toužit, ale vskutku tím i být. 
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 Možnost, že by se statečnost objevila i u třídy výdělečně činných se nezvažuje. Domnívám se ale, že pokud se 

může statečnost třeba i jen vzácně v této třídě vyskytnout (srv. problém výchovy viz předchozí poznámka), je 

otázka, zda dotyčný by neměl být spíše strážce.  
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 Srv. Thein, K., Myšlení v nás, str. 271. 
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 Viz výš poznámka 18. 



 
 

Uměřenost na jedné straně zajišťuje řád a sebeovládání v tužbách nižších částí tak, že 

jsou poslušny části nejvyšší, a na druhé straně zajišťuje stejný názor vládců a ovládaných na 

to, kdo by měl vládnout.
92

 Uměřenost existuje mezi těmi, kdo jsou schopní podřadit své nižší 

touhy touhám vyšším. V tom spočívá její role při uspořádávání duše a obce. Nevládne, ani 

neasistuje vládnoucím, ale jak prostupuje celou obec, vytváří dokonalý souzvuk nejslabších i 

nejsilnějších i prostředních.  

Uměřenost jest tato jednomyslnost, totiž souhlas složky přirozeně horší a přirozeně lepší o 

tom, která z obou má vlásti jak v obci, tak v každém jednotlivci. (432a7-b2). 

V místech, kde Sókratés hovoří o ctnostech duše, se uměřenost vysvětluje téměř analogicky.
93

 

Řád a jednomyslnost, kterou uměřenost vnáší do obce a duše, přináší nový pohled na samotné 

uspořádání celku a jeho jednotlivých částí. Jde o přátelství, soulad či dokonalý souzvuk, jímž 

jsou části mezi sebou sladěny. A nezáleží na tom, k jakému předmětu své touhy se vztahují, 

ať už jde o moudrost, sílu, peníze či něco podobného.
94

 Uměřenost v ideální obci a správně 

uspořádané duši prostupuje všechny složky. Prvenství a vláda rozumové části je díky 

uměřenosti souhlasně a přátelsky přijata i u třídy nejnižší. Kde se ale bere souhlas nejnižší 

části (obce či duše) s rozumem? 

 Na tuto otázku existují minimálně dvě odlišné interpretace. První například zastupuje 

Karel Thein, který říká, že „každá část obce je vlivem uměřenosti schopna poznat povahu své 

vlastní touhy, a tím své vlastní postavení v celku obce…význam uměřenosti pro Sókratův 

postup spočívá v uznání, které bude stejně důležité i v případě duše, že vztahy částí nejsou 

výrazem čisté hierarchie.“
95

 Oproti tomu pozice, která mnohem více odpovídá hierarchickému 

modelu a kterou představuje např. Richard D. Parry v článku The Unhappy Tyrant and the 

Craft of Inner Rule, poukazuje na činnost rozumu, která nad žádostivostí nevládne jen díky 

bojovnosti vznětlivé části, ale právě uměřeností. Souhlasné tvrzení částí, že by rozum měl 

vládnout celku, není založeno na nějakém poznání, které části na základě uměřenosti 
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 „The rulers and the ruled have the same opinion about who should rule…When this mastery of vulgar desire 

and agreement about ruling and being ruled are both present, then the whole city is temperat.“ Rosen, S., Plato´s 

Republic, str. 145. 
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 Pro úplnost zde uvádím citaci 442c8-d2. „A co uměřeným? Ne-li pro přátelství a soulad těchto složek samých, 

když i řídící část i části řízené svorně uznávají, že rozumové složce náleží vláda, a nepovstávají proti ní?“ 
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 „v dokonalém souzvuku jsou sladěni i nejslabší i nejsilnější i prostřední, buď rozumem, buď silou nebo i 

počtem nebo penězi nebo čímkoli jiným podobným.“ 
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 Thein, K., Myšlení v nás, str. 271-272. 



 
 

získávají, ale na myšlence, že rozum ví, co je výhodné (beneficial) jak pro části, tak pro celek. 

Základní kontrast mezi filosofem a tyranem spočívá v tom, že vláda rozumu může nenásilně 

zajistit souhlas ostatních částí, protože ví, co je pro ně výhodné.
96

 Uměřenost tak sice 

prostupuje celkem, ale je možná jen díky rozumu obráceného k moudrosti. Tato interpretace 

tak více odpovídá intenci mé práce, jelikož vyzdvihuje roli rozumu jako jednotícího momentu 

struktury duše i obce a nepřičítá ostatním částem samostatnou diskursivní aktivitu
97

, což platí 

stejně i na rovině obce. Obchodníci a řemeslníci by těžko ze své přirozenosti přijali koncept 

ideální obce jako ten nejlepší možný, pokud jim ovšem pravým poznáním obdaření lidé 

neukážou, že výhodnost takového společenství je v souladu s jejich nejsilnější touhou (třeba 

jen tím, že se nemusí bát o svůj majetek apod.).  

 Uměřený člověk je ten, kdo nastolí soulad a přátelství mezi částmi své duše (442c8-

d2) tak, že společně přiznají nárok na vládu rozumové části a nepovstávají proti ní. Nebyla by 

toho ovšem schopná bez rozumu, jenž ze žádostivé části za pomoci vznětlivosti vyloučil 

všechny špatné vášně a ponechal pouze mírné a krotké. Těm nemusí být nic vysvětlováno, ani 

nedisponují vlastním rozhodnutím, nýbrž souhlasí s nadvládou rozumu na základě své 

přirozenosti.
98

 Zůstává tak otázkou, zda skutečně tento soulad má přátelský charakter, když 

hlavní překážkou v nastolení uměřenosti jsou ony „divoké hlavy“ (588c7), které dobrovolně 

rozum určitě poslouchat nebudou. V každém případě jen tehdy, když uměřenost zajistí, aby 

nižší části duše přijaly dominanci a vládu rozumu, může být v duši nastolena čtvrtá kardinální 

ctnost – spravedlnost. Uměřenost tak odpovídá popisu stavu, kdy kombinace správného 

mínění a rozumové uvažování nastolí soulad (sumphônia) a harmonii (harmonia) mezi 

jednotlivými částmi duše a obce
99

, tím zajistí jejich jednomyslnost v otázce, kdo má vládnout 

a kdo poslouchat (410e-411a). Zároveň je uměřeností nazván řád (kosmos) a jakési 

sebeovládání (egkrateia), které má nastat v rozkoších a žádostech. Žádostmi se zde nemyslí 

touhy jednotlivých částí duše, ale rozmanitá třída žádostí vlastní pouze žádostivosti. Mezi 

nimi má zavládnout řád a sebeovládání, protože jen tehdy je možná ona výše zmíněná 
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 Perry D., Richard, The Unhappy Tyrant and the Craft of Inner Rule, in Cambridge Companion to Plato´s 

Republic, str. 404. 
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 Tamtéž, str. 411.  
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 „Rather, tame appetites are just the sort of appetites that, by their nature, fit into the regime of reason’s ruling.“ 

Tamtéž. 
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 Explicitně se na rovině duše zvažuje pouze rozum (lepší část) a žádostivost (horší část).  U obce je to 

jednomyslnost všech tří tříd (432a). 



 
 

jednomyslnost. Otázku, proč by tato skupina prudkých žádostí měla poslechnout a stát se 

uměřenou, lze vysvětlit poukazem na roli výchovy v kombinaci s vhodnou přirozeností, která 

toto zajistí, a na v jistém ohledu represivní roli strážců, kteří mají chránit obec jak od vnějších 

nepřátel, tak od těch vnitřních ztotožněných s prudkými, nenasytnými a neuměřenými 

žádostmi. Jejich výstižný popis nacházíme v přechodu bazální obce k obci luxusu, která ve 

své přebujelosti zavede samu nutnost rozdělení na v této fázi dvě třídy – strážce a řemeslníky 

spolu s obchodníky.  

 

4. Spravedlnost (Dikaiosyne) 

Pokusit se na několika stranách komplexněji představit pojetí spravedlnosti v Ústavě 

téměř není možné. Soustředím se proto především na IV. Knihu, v níž nacházíme definici 

spravedlnosti, a na jednotu ctností, duše a obce, kterou z ní v jistém smyslu můžeme vyčíst.  

Spravedlností je v prvé řadě označen již v II. knize stanovený princip - jeden člověk 

má vykonávat jen jedno umění (370b). IV. Kniha nabízí stejnou formulaci (433a). Ovšem 

platnost principu se rozšiřuje i na části duše. Spravedlnost je mohutnost či příčina toho, že 

každá ze složek, „jak co do řízení, tak co do přirozenosti“ koná své (443b1-6). V tomto 

případě skutečně platí přijatá zásada, že jakmile nalezneme tři ctnosti, čtvrtá se objeví jako ta 

zbývající (428a). Nepřidává nic k výměrům ostatních ctností, pouze je zopakováním principu, 

že každému náleží dělat jen to své. Vládce se stará a spravuje druhé, strážci mu v tomto úkolu 

poslušně pomáhají a vrstva řemeslníků, příp. obchodníků a zemědělců, koná svá jednotlivá 

zaměstnání, čímž dohromady „činí obec spravedlivou“ (434c9). Analogie mezi obcí a duší je 

vyjádřena hned vzápětí. „Tedy také spravedlivý muž nebude se nic lišiti od spravedlivé obce 

co do samého znaku spravedlnosti, nýbrž bude jí podoben“ (435b1-2). Neboli, rozum udílí 

příkazy a moudře vládne, vznětlivá část mu svou statečností pomáhá krotit silné žádosti a 

žádostivost se podřizuje (část z donucení, slabší a mírnější žádosti dle své povahy) takto 

ustanovené správě. Každý člověk má jedno poslání, které může naplnit lépe než ostatní a 

tento přirozený dar by měl každému určit místo ve vztahu vládce-ovládaný. Naše politická 

funkce je určena touto schopností. „Proto se zdá zřejmé, že tento fakt o lidské duši musíme 

znát dříve, než se rozhodneme ustanovit obec.“
100

 Spravedlnost není jen nějakým dodatečným 
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 Rosen, S., Plato´s Republic, str. 146; Srv. „Povaha celku obce je tak opravdu podmíněna spravedlností, která 
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skrze svou zcela přirozenou odlišnost od ostatních.“ Thein K., Nepřesná analogie, str. 273. 



 
 

principem, je samotným základem nejen našeho správného jednání, ale všech ostatních 

ctností. Aby rozum miloval moudrost, vznětlivost se mohla stát statečnou a celek uměřený, 

musí přistoupit spravedlnost, která zajistí, aby každý vykonával, co mu náleží, a nedošlo 

v rámci daného celku (obce či duše) k mnohodětnosti a následnému rozpadnutí. Viděli jsme, 

že moudrost je nutná a dostačující podmínka nastolení dokonalé obce, nicméně podmínkou 

samotné moudrosti je spravedlnost jako princip jednoty.  

Na rovině obce spravedlnost skutečně zajišťuje, aby se každý občan věnoval jen 

jednomu povolání, především tedy náležel k jedné třídě a plnil úkoly jí vlastní. To je dáno 

jeho přirozeností a dispozicemi určující příslušnost k té či oné třídě. Navíc systém výchovy 

zajistí jejich správné rozvinutí. Platí však tato strukturní obdoba i u jednotlivých složek duše?   

Pokud se soustředíme na samotnou psychiku jedince bez vztahu ke společenství, 

vidíme, že bez výchovy a kultivace nikdy jednotlivé části nevytvoří harmonický celek (518c-

e).
101

 Vlastní touha žádostivosti je přeci charakteristická právě svou různorodostí, mnohostí 

tužeb a nenasytností. Rozum bez vznětlivosti, která si jde za svým vítězstvím a slávou, těžko 

přesvědčí a zkrotí sílu žádostí. Pokud by se složky věnovaly jen tomu, co je jim přirozené, 

těžko bychom duši shledali podobnou dokonalé obci. Má-li být spravedlnost v obci a duši 

jedna a táž, musí být v duši zajištěna nadvláda rozumové části nad ostatními, stejně jako 

strážce-vládce, v jehož duši panuje moudrost rozumu, spravuje a ovládá třídy ostatní. Bez 

tohoto předpokladu se uměřenost, statečnost ani spravedlnost v duši neobjeví. I přesto, že je 

člověk obdařen oním božským činitelem, který mu umožňuje se vztáhnout k tomu, co je, a 

v souladu s tímto poznáním uspořádat svou duši, bez role výchovy, a tedy vztahu k ostatním, 

nebude schopen zrak upnout správným směrem. Člověk, aby mohl být sám sebou, musí být 

součástí širšího společenství, bez něho nemůže rozvinout rozumovou část své duše a obdobně 

i společenství lidí je závislé na jedincích, kteří ho tvoří. Bez pravdivého logu, jenž by 
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schopnosti nikdy neztrácí, ale podle směru, kterým jest obráceno, stává se užitečným a prospěšným, nebo naopak 

neužitečným a škodlivým“ (518e). 



 
 

prostoupil výchovu a uspořádání dané obce (šířeji jakéhokoli lidského společenství), není 

možné stanovit, jaké místo a úkol (či povolání) člověku dle jeho přirozenosti náleží.  

Spojíme-li tuto pasáž s rozvedenou interpretací E. Browna (viz výše str. 29), která 

chce dokázat předchůdnou jednotu duše, neocitáme se nutně ve sporu. Spravedlnost zajišťuje 

jednotu jak duše, tak obce. Můžeme tedy říci, že pouze spravedlivý člověk je jednotný, a tedy 

ve shodě se sebou samým.  To ale neznamená, že nebudeme člověkem ve chvíli, kdy takto 

spravedliví nebudeme. Nyní bych navázal na motiv oné alespoň minimální shody mezi částmi 

duše. Abychom vůbec mohli cokoli udělat, musí zde již panovat elementární shoda (dle 

Browna, osobně bych se přiklonil spíše k dominanci-podřízení), která zajistí jednotu činnosti. 

Porovnejme tuto interpretaci s příkladem loupežníků (351c-d). Vidíme, že kdyby mezi nimi 

panovala nespravedlnost jako úplný rozbroj a neshoda mezi částmi, nebyli by schopni 

jakéhokoli jednání, ba nejspíše by nebyli vůbec (povraždili by se nebo přinejmenším 

rozpadli). Nějaká základní shoda (či poslušnost) je tedy pro daný celek nutná. Analogicky na 

úrovni částí duše musí být zajištěna i u nejvíce nespravedlivého člověka (tyrana) jistá, byť 

minimální, přítomnost spravedlnosti a dobra. Tyran ovládaný nespočtem různých žádostí a 

tužeb, jež by nesdílely nic společného a byly v úplném rozbroji mezi sebou navzájem, by byl 

možný pouze na rovině řeči. Ve skutečnosti by takovýto člověk nemohl žít, jelikož by nebyl 

schopen jakékoli činnosti. A jak se domnívám, pokud bychom byli naopak zcela spravedliví, 

nebyli bychom to už my lidé, ale mnohem spíše bohové či božské duše. A zde se dostávám k 

centrálnímu bodu své práce. Budeme-li plně sami sebou, budeme se vždy jakožto lidé 

k dokonalosti pouze blížit ve společenství ostatních duší, a v plném smyslu tak nikdy 

sami sebou nebudeme, to bychom totiž nebyli už my lidé, ale božské bytosti. 

 Pokud by člověk nebyl ovlivněn výchovou,
102

 tedy jistým společenským prostředím, a 

přesto by se stal zakladatelem dokonalé obce, byl by tak spíše bohem než lidskou bytostí. 

Neexistuje totiž nic, co by zaručilo, že v příštím okamžiku nějaká žádost (která má tendenci 

neustále růst) nestrhne duši svým směrem a rozum neuvrhne ve své otroctví. Pouze úplná 

absence těchto silných přirozených žádostí by zaručila jistou a trvalou vládu rozumu v naší 

duši, a to z perspektivy vtělené duše nemůže nikdy kvůli naší tělesnosti, která neustále působí 

a vyžaduje pozornost a péči, v lidských podmínkách nastat. Aby člověk mohl být v souladu se 

svou přirozeností a nabyl jednotlivých ctností, musí být součást širšího celku, v němž 

rozumnost a moudrost jsou hlavními vládnoucími principy. Lidský jedinec jako součást 
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 Je otázka, zda pouze ideální výchovou. 



 
 

společenství představuje propojení obrazu trojčlenné duše a obce, a završuje tak výchozí 

analogii. 

Při popisu spravedlnosti na rovině duše se nám nabízí její druhý v určitém ohledu 

odlišný výměr. Stejně jako na rovině obce se důraz klade na jednotu činnosti částí duše. 

Nicméně tato jednotná činnost sama nezpůsobí soulad mezi nimi. Sám člověk, je-li 

spravedlivý, dokáže svou duši uspořádat a „nedopustí“, aby se „mnohodělností navzájem 

přesahovaly.“ Odlišnost od prvního je umocněna značnou shodou s popisem uměřenosti. 

Klíčová pasáž zní následovně: 

Vskutku, byla, jak se podobá, spravedlnost cosi takového, ale ne že by mínila vnější konání 

svého, nýbrž vnitřní, v pravém smyslu slova „sebe“ a „své“, když člověk nedopustí, aby 

jednotlivý činitel v něm konal věci cizí a složky v jeho duši se mnohodělností navzájem 

přesahovaly, nýbrž když vskutku dobře zařídí a uspořádá svůj dům, uchopí se vlády sám 

nad sebou, stane se přítelem sám sobě a sladí ty tři činitele pravé tak jako tři tóny stupnice, 

nejvyšší, nejhlubší a prostřední, a jestliže jest něco jiného uprostřed; všechno to pevně 

spojí a ve všem se stane z několika jedním, rozumným a souladným. (443c9-e3) 

Tato vnitřní spravedlnost má vytvářet řád a harmonii uvnitř duše, kde každá z tří částí si hledí 

svého. Ve chvíli, kdy části duše budou v harmonii, spravedlivý člověk se stane „přítelem sám 

sobě“ a jako takový bude uměřený.
103

 Spravedlnost sama nezaručí jednotu duše, je nám pouze 

principem, kterým se máme při harmonizaci třech částí své duše řídit. Toho nemůže ale 

docílit jinak než za pomoci právě těchto tří částí, což, jak jsem se pokusil ukázat, nelze myslet 

bez role výchovy (a tedy společenství) nebo božského zásahu. Představa, že by vrozené 

správně “nakombinované“ vlastnosti mohly převzít tuto úlohu, se zdá nejen velmi 

nepravděpodobná, ale především tyto vlastnosti nezajistí stálost budoucího chování a 

rozhodování.
104

 Jsme tak opět konfrontováni se situací, kdy je otázka, zda můžeme dosáhnout 

jisté dokonalosti a ctností bez ideální obce, a tedy s otázkou, zda vůbec je ideální obec možná 

(někdo musí být její zakladatel). 
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 Srv. Rosen, S., Plato´s Republic, str. 161; V této pasáži Sókratés také poukazuje na možnost, že předvedený 

popis struktury duše není úplný (443e2).  

104
 Srv. Kripke, S., Wittgenstein On Rules and Private Language, Cambridge Massachusetts, 1982, str. 7-55. 

Kripke nabízí velmi přesvědčivou argumentaci proti dispoziční teorii, která by z našich vrozených vlastností 

mohla zdůvodnit přesvědčení, že se řídíme tím pravidlem, kterým si myslíme, že se řídíme a ne jiným. Platón 

tento problém v Ústavě explicitně neřeší. Podíváme-li se ale například na dialog Faidros, tak v něm jasně 

nacházíme, že bez druhé osoby, jak co do její tělesnosti, tak nám společného media řeči, se při výstupu 

(rozpomínce) k pravým jsoucnům dostat nemůžeme. Už jen pojetí naší řeči jako jistého obrazu ideální struktury 

jsoucen samých, duši obývající lidské tělo zavazuje (chce-li dosáhnout poznání) navázat kontakt s jinými lidmi, 

a díky nim se skrze řeč rozpomenout. Srv. Štěpán Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, Praha, 2009. 



 
 

Co se tedy týče přirozenosti, kterou jsme přijali pro filosofa, dostane-li se jí náležitého 

učení, nutně, myslím, prospívá a dochází na vrchol dokonalosti; pakli však jest její símě a 

zárodek pěstován v prostředí nenáležitém, vyspěje v pravý opak, nepomůže-li jí zázrakem 

některý bůh. (492a1-5) 

Na straně 28 této práce jsem se snažil obhájit ono „řízení osudu“ odkazem na předmět 

rozumové mohutnosti, který ze své vlastní nutnosti vyžaduje sestup na “nižší“ struktury 

jsoucna. Druhým momentem byl však boží zásah, který v králích probudí filosofickou touhu. 

Naznačil jsem pouze, že by nemusel být chápán zcela jako vnější impuls, když i náš rozum je 

božské povahy. Nyní však vidíme, že uvažujeme-li pouze na rovině duše bez vztahu k obci, 

nezdá se možné, aby náš rozum mohl bez vlivu vzdělání či boží moci (jako zcela vnější 

příčiny) být vztažen k předmětu své touhy. Ovšem nikde není explicitně řečeno, že by náležitá 

výchova měla být reprezentována pouze načrtnutou výchovou v ideální obci. Samozřejmě jí 

musí být podobná. Na příkladu Platóna samého vidíme, že láska k moudrosti může být i mezi 

těmi, kdo v ideální obci vychováni nebyli. Nemohl by být božský zásah interpretovaný jako 

co nejlepší možná kombinace přirozených lidských vlastností (vrozených dispozic), které 

společně s jistou lepší výchovou mohou probudit lásku k filosofii?
105

 

 Výchozí bod celého dialogu spočívá ve snaze ukázat, proč je spravedlivý člověk lepší 

a šťastnější než člověk nespravedlivý, a to bez ohledu na vnější dobra, které takový stav s 

sebou mohou přinést. Spravedlnost se ukázala jednak jako spolupříčina nastolení ostatních 

ctností
106

, jako kriterium “jeden člověk – jedno zaměstnání“ a zároveň jsme na jejím základě 

schopni uspořádat svou duši, resp. harmonizovat naše tři části tak, že dosáhneme „vlády nad 

sebou“. Úlohu správné vlády může vykonávat pouze část rozumová, což činí vládu ostatních 

částí nespravedlivou. Jak tedy odpovědět, je spravedlivější člověk skutečně šťastnější? Ve IV. 

knize explicitní odpověď ještě dána není. Spravedlnost, jež uvádí složky duše ve shodě 

s přirozeností do vzájemné podřízenosti a nadřízenosti (444d8-10), je hlavním aktérem 

strukturující naši duši a posléze, skrze takto uspořádanou duši, strukturující i obec, zároveň 

ale platí, že aby duše mohla být skrz spravedlnost takto uspořádána, musí existovat ve vztahu 

k jistému společenství, které skrze výchovu a péči vůbec takovouto kultivaci spravedlností 

umožní. Zde spatřuji onen vzájemný a dynamický vztah mezi člověkem a obcí. Člověk nikdy 
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 Tato otázka jde daleko za rámec dialogu a má tak ryze spekulativní podobu. 

106 I přes to, že je rozumová mohutnost člověku vrozená a v tomto smyslu nepodmíněná, abychom se stali 

moudrými a poznali skutečnost, nestačí jen žít nezávisle na společenství. Právě skrze řeč a výchovu získáváme 

základní znalosti, které mohou duši obrátit správným směrem. Zároveň se už vždy v daném společenství 

setkáváme s určitou podobou spravedlnosti, neboť zcela nespravedlivá společnost by zanikla dříve, než by se 

touto společností vůbec mohla stát. 



 
 

nemůže být zcela spravedlivý (to už by nebyl člověkem), stejně tak historicky možná obec 

nebude nikdy zcela spravedlivá
107

, to však neznamená, že se nemá k takto vylíčené 

spravedlnosti jako vnitřní a vnější jednotě co nejvíce blížit. 
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4. Závěr 

Shrnutí hlavních argumentů a vykázání (ne)platnosti výchozí teze 

 Má práce si kromě explikativního a popisného charakteru též kladla za cíl rozhodnout, 

zda je člověk plně sám sebou pouze jako součást ideální obce Platonovy Ústavy. Abych na 

tuto otázku mohl odpovědět, představil jsem analogii lidské duše a obce, jejíž jádro spočívalo 

na koncepci ctností. Toto závěrečné shrnutí by mělo za prvé jasněji ukázat strukturu hlavních 

argumentů pro platnost výchozí teze, za druhé představit protiargumenty a problematická 

místa a za třetí zhodnotit, zda v dané podobě lze tuto tezi považovat za oprávněnou. 

1. Argument pro platnost výchozí teze 

Aniž bych významně problematizoval pojem člověka jako vtělené duše, snažím se 

především ukázat, jak lze pochopit lidskou duši rozdělenou na tři části jako jednotný a 

fungující celek. Abychom vůbec mohli mluvit o nějakém subjektu, který by měl vykazovat 

větší či menší míru jednoty, odkázal jsem se na článek Erica Browna The Unity of the Soul in 

Plato´s Republic, který dokazuje předchůdnou jednotu duše založenou na původním souhlasu 

mezi jejími částmi. Tím se ustanovila půda, na níž dává smysl hovořit o možnosti dosáhnout 

vyššího typu jednoty, který vystihuje onen nárok „být plně sám sebou“. A dle Ústavy se zdá, 

že nastolení jednoty v naší duši zajištěné souladem mezi jejími třemi částmi je nezbytná 

podmínka nejen pro šťastný a dobrý život, ale i pro zřízení ideální obce. V prvním kroku je 

tedy nutné se vyrovnat s rozdělením duše na tři části tak, aby se nerozpadla na tři disparátní 

celky a byla pochopena jako strukturovaný, harmonický celek. 

Každá z částí touží po svých vlastních „předmětech“. V případě žádostivé jich je 

nevyčíslitelně, v případě vznětlivosti se jich také vykázalo mnoho (vítězství, sláva, čest, 

pomsta atd.), a v případě rozumu se jedná o poznání, moudrost, dobro a pravdu. Rozdílná 

povaha těchto předmětů určuje samotné dělení částí duše. Dle převahy dané části je stanovena 

větší nebo menší míra jednoty samotné duše. V limitních případech je nejméně jednotná duše 

připsána tyranovi a nejvíce jednotná filosofovi. 

Centrální argument umožňující porozumět tomu, co znamená “být plně (nebo naopak 

nejméně) sám sebou“ je založen na funkci rozumové části. Lidská duše je vždy vzájemným 

pronikáním a působením svých částí. Nelze ji rozumět tak, že by v určité chvíli např. 

žádostivá část vládla a ostatní nečinně setrvávaly stranou. Proto jsem hovořil o spoluvýskytu. 

Tato člověku imanentní interakce, jejíž podoba je závislá na výchově, přirozených 



 
 

vlastnostech a obecně rozvíjením vztahu k druhým a svému okolí, vysvětluje různé stupně 

převahy a nadvlády jedné části nad ostatními a zohledňuje přítomnost podřízených částí při 

výkonu či dosahování touhy části vládnoucí. Jako ilustrativní příklad slouží např. Odysseova 

touha po odplatě, která je vlastní vznětlivé duši. Aby dosáhla svého cíle, využívá schopnost 

kalkulujícího rozumu (nepokusím se zabít nápadníky v nevhodný moment) a zároveň ze své 

moci omezuje různé dostavující se žádosti (hlad, nepohodlí apod.). Tato interpretace vlády a 

podřízení je vymezena vůči kladení funkce jedné části do části odlišné (například kalkulující 

žádostivost u oligarchy), čímž se na jedné straně zdůrazňuje disparátnost částí duše, na druhou 

stranu se ale ukazuje, jakým způsobem na sebe působí, a jak se sami proměňují pod vlivem 

ctností. Převládne-li v duši touha rozumu a vznětlivost umírní prudké žádosti, člověk se může 

rozpomenout na pravou skutečnost a na základě tohoto poznání uvést části své duše v soulad. 

Tak jako je tělesný svět podoben světu idejí, tak je v naší moci se připodobnit idejím, což nám 

umožní porozumět sobě samému a místu, které nám v kosmu náleží. Abychom se ovšem 

mohli připodobnit bohům a rozum mohl hledět na pravdu samu a nabýt poznání, které umožní 

nastolit onu hledanou jednotu duše, musí mu být vznětlivá část poslušna a zkrotit silné 

žádosti.  

Podmínky pro nastolení vlády rozumu jsou následující: Za prvé, člověk musí být svou 

přirozeností disponován k filosofii (být učenlivý, bystrý, s dobrou pamětí apod.). Rozvinutí 

těchto přirozených vlastností závisí na formě výchovy. 

 Za druhé, proces výchovy umožní kultivaci této přirozenosti a zajistí internalizaci 

správných pravidel chování a jednání (v ideálním případě). To ovšem zásadně ovlivní a 

promění to, po čem v životě budeme toužit. Výchova je centrální pro budoucí směřování 

našeho života, potažmo pro to, jak uspořádáme svou duši a čemu dáme přednost. Výchova 

v ideální obci je neodmyslitelná od uspořádání a fungování tohoto společenství a je 

podmínkou nabytí ctností. Důležitost jakékoli formy výchovy je dána už na základní, 

biologické úrovni. Abychom mohli zachovat svůj život, potřebujeme ostatní, kteří nám 

pomůžou obstarat nutné životní potřeby (princip bazální obce). Výchova zde představuje 

první socializaci, která vede k rozvinutí lidské přirozenosti. Vyšší stupně výchovy představují 

propracovanější model, jehož poslední stupeň nacházíme v Platonově Ústavě. Mohli bychom 

zjednodušeně říci, že čím více daná výchova odpovídá principům, na nichž je založena 

výchova v dokonalé obci, tím je větší pravděpodobnost, že člověk touto výchovou ovlivněný 

bude schopen harmonizovat části své duše a žít dobrý a šťastný život. Domnívám se, že 

ideální výchova není nutná podmínka k nastolení vlády rozumu v naší duši, nicméně nějakou 



 
 

výchovou být ovlivněni musíme. Viděli jsme, že správná výchova obsahuje rozumové zákony 

či nabádá k jejich poslušnosti a umožňuje tak i lidem, kteří sami nejsou schopni rozumem 

řídit svůj život, aby se podíleli na chodu spravedlivé obce. Z této perspektivy jsou výdělečně 

činní v rozsahu svých žádostí uměření, strážci-válečníci touží po vítězství a slávě natolik, 

nakolik jsou poslušni zákonům a vládcům, a sami vládci vedeni poznáním zajišťují správný 

chod tohoto společenství stanovením zákonů a dohledem nad dodržováním správné výchovy.  

Za třetí, příčina, která zajistí nadvládu rozumové části, potažmo ustanovení filosofa 

vládcem, je božský zásah či nutné řízení osudu. Tato příčina je v jistém smyslu klíčová, 

jelikož umožňuje ustanovit dokonalou obec a správný proces výchovy a v posledku 

ustanovení filosofa vládcem. Z perspektivy duše se analogicky náš rozum může ujmout vlády 

ve chvíli, kdy mu vznětlivost pomůže přemoci žádosti, a to nastane tehdy, je-li výchovou (v 

níž se odráží poznání) reformulován předmět touhy samotné vznětlivosti. Nastává tak obtížný 

úkol, jak vysvětlit tento první impuls směřující k správné výchově (potažmo nastolení vlády 

rozumu) zajišťující jak správné fungování obce, tak duše. Pokusil jsem se uvažovat tento 

božský zásah či osud jako vnitřní princip inteligibilního světa či dar, který vlastní každá lidská 

duše – rozum. Nespoléháme se tedy na vnější příčinu, ale musíme rozvinout naší nejvlastnější 

schopnost tak, že se budeme schopni vztáhnout k pravé skutečnosti a porozumět vztahu, který 

zaujímá k světu vznikání a zanikání (tento vztah se řídí nutností tělesných spolupříčin, 

božským pořádáním a je umožněn ideou dobra). 

Snaha zodpovědět otázku, co znamená být sám sebou, vedla na jedné straně 

k vyjasnění vztahů mezi částmi duše a na druhé k potřebě lidského společenství, které 

prostřednictvím výchovy zajistí soulad mezi částmi duše, a ten zpětně určí podobu samotné 

obce. Tento vzájemný dynamický vztah je konkrétněji artikulován při popisu funkce ctností. 

Máme-li pochopit, kdo jsme a jakým způsobem nebýt v rozporu sami se sebou, neboli jak být 

plně sami sebou, musíme porozumět ctnostem a roli, kterou mají v našich životech.  

Nutnost explikace ctností a jejich funkce vedla k rozlišení statečnosti, uměřenosti a 

spravedlnosti od moudrosti. Ta jediná se ukázala jako nepodmíněná v tom smyslu, že jedna 

část lidské duše dle své přirozenosti touží po poznání a dosáhne-li ho, člověk se stává 

moudrým. Ostatní ctnosti se v případě, že už nejsme skutečně moudří, objevují až ve chvíli, 

kdy jsme ovlivněni výchovou a vztahem k druhým lidem. Navíc se moudrost ukázala jako 

podmínka ctností ostatních. I přes tuto výjimečnost a jistou nezávislost však není možné 

moudrost připsat člověku, který nenastolil rozumovou vládu ve své duši, a to nás vrací do 



 
 

předchozí kapitoly řešící božský zásah, vztah částí duše, výchovy, částí obce a jejich 

neoddělitelnost. Jsme přivedeni před otázku, zda člověk, který by nenastolil vládu rozumu ve 

své duši, nemůže nabýt ani ctností ostatních. Tak tomu explicitně není (strážci-válečníci 

například moudří nejsou, ale stateční ano). Zároveň jsou ale celé dokonalé obci připsány 

všechny ctnosti. Váha argumentace spočívá na vykázání možnosti být plně sám sebou a 

zároveň nemít všechny ctnosti.  

Budeme-li tuto otázku zkoumat na rovině duše, zdá se, že pouze ten, kdo dosáhne 

moudrosti, je schopen nabýt i ctností ostatních. Vznětlivost, neposlechne-li vlastní cíl rozumu, 

nepomůže přemoci silné žádosti a nastolit uměřenost, stejně tak ale rozum musí nahlédnout 

spravedlnost jako princip, kterým se člověk při uspořádání své duše má řídit. Kardinální 

nesnáz spočívá v tom, že abychom se stali takto moudří, musíme do tohoto stavu být 

“nasměrováni“. Náš rozum, i přes svou božskou povahu, se bez pomoci k vlastnímu předmětu 

své touhy neobrátí (518d). Tomu má napomoci spravedlnost jako princip zabraňující 

mnohodělnosti a směřující k jednotě a souladu mezi částmi daného celku (obce či duše). 

Spravedlnost tak předchází moudrosti jako podmínka jejího uskutečnění. Její přítomnost je 

dána ve výchově a obecně ve všech principech, podle nichž se občané řídí, a jež jsou 

stanoveny moudrým vládcem. Tím, že se na tomto podílíme, můžeme se stát spravedlivými a 

v posledku i moudrými. Tedy nabýt všech ctností a být plně sami sebou. Uměřenost jako 

artikulace souhlasu nižších složek se složkami vyššími je také podmínkou k nastolení tohoto 

stavu, neboť, nebudou-li nižší části souhlasit (byť v případě silných žádostí se souhlas mění 

na zkrocení vznětlivostí) s cílem části nejvyšší, rozum svůj pohled na pravou skutečnost 

neobrátí. 

 Na rovině obce se situace proměňuje. Aby obec byla jednotná, nemusí každý občan 

nabýt všech ctností.  Přítomnost všech ctností nezbytná k nastolení jednoty duše na úrovni 

obce není nutná u všech občanů. Ba dokonce stačí, aby takto ctnostným člověkem byl pouze 

vládce a správce této obce. Tato situace odpovídá několika omezením, které se váží na naše 

tělo. Za prvé, naše lidská přirozenost není vždy uzpůsobena k tomu, aby rozum nabyl vlády 

nad celou duší. Za druhé, potřeby tělesnosti nutí naši duši pečovat a zabývat se praktickými 

potřebami světa vznikání a zanikání. Za třetí, tělesnost je spjata (nechávám nevyjasněno 

jakým způsobem) s žádostmi a živí jejich sílu a prudkost, a to zaměstnává duši neustálým 

krocením a znemožňuje ji dostat se do těsné blízkosti světu idejí. Není tak překvapivé, že 

nárok mít všechny ctnosti je kladen jen na některé z nás. Vysvětlení, jak tedy obec může být 

spravedlivá, uměřená, statečná a moudrá, spočívá na korespondenci těchto ctností se stavy 



 
 

v obci. Moudrost představují vládci, statečnost strážci a uměřenost a spravedlnost zrcadlí 

funkční uspořádání celku obce. Na úrovni líčené obce tak shledáváme, že můžeme být plně 

sami sebou i tehdy, když jsme všech ctností nenabyli. Musíme však poslouchat příkazy 

správců, kteří reprezentují moudrost a jsou za pomoci výchovy (a zákonů) garanty jednoty jak 

naší duše, tak obce. 

 Na úrovni vtělené duše můžeme být plně sami sebou, nastane-li vláda rozumu nad 

zbylými částmi. Podmínkou je být moudrým, což vede i k dalším ctnostem. Na úrovni obce se 

však jako vtělené duše ve společenství s ostatními můžeme stát sami sebou i tehdy, jsme-li 

poslušni rozumové vlády moudrého vládce.  

 

2. Problematická místa  

1) Již hlavní zmiňovaný problém se týká uskutečnitelnosti tohoto projektu. Jak můžeme 

nastolit v duši vládu rozumu, když potřebujeme buď výchovu (závislost na obci), nebo 

takovou přirozenost, která by nás sama nasměrovala, nebo božský zásah či osud. 

Výchova je podmíněná existencí obce, která už vyžaduje filosofa vládce, tedy toho, 

kdo takto uspořádal svou duši. Rozvinutí usměrňující role přirozenosti závisí na jisté 

kultivaci výchovou nebo božském zásahu a nemůže tak být požadovanou příčinou. 

Zbývá božský zásah a osud. Ten, odhlédneme-li na okamžik od mého pokusu o 

reinterpretaci, je lidem vnější, a pokud by náhodou nastal, lidská možnost stát se plně 

sám sebou bude nezávislá na samotném člověku či ostatních lidech. Má teze by tedy 

měla podobu: člověk je plně sám sebou pouze tehdy, umožní-li mu to bůh či nutnost 

osudu (a to třeba tím, že někdo jiný se z této příčiny stane zakladatelem dokonalé 

obce). Stejně tak, jak je dokonalá obec podmíněna moudrým zakladatelem, tak 

moudrý zakladatel je podmíněn působením této obce, nenastane-li vnější zásah. 

2) Další problém spočívá v lidské částečnosti, která je dána naší tělesností. Neustále 

působící žádosti jsou potenciální hrozbou pro nastolený soulad mezi částmi duše. 

Vždy hrozí, že převládnou a podřídí rozum a vznětlivost svým cílům. Jednota lidské 

duše umožněná vládou rozumu a ctnostmi je vždy vystavena okamžiku, kdy 

nezkrotíme narůstající žádosti a podlehneme jejich vlivu. Samozřejmě těmto stavům 

lze předejít, ale nikdy jim trvale zamezit. Vnější božská příčina by tak nezaručila 

trvalý ctnostný stav, ale vždy by hrozilo, že v příštím momentu člověk podlehne 



 
 

žádostem a nárok na jednotu nebude naplněn. Analogicky i každá lidská obec bude 

vystavena takovýmto impulsům a dříve či později upadne v horší politická zřízení. 

Přirozenost člověka tak zamezuje trvalému a v tomto smyslu úplnému nabytí ctností, 

tedy nadvlády rozumu nad ostatními částmi. Abychom mohli být plně sami sebou, 

musíme upozadit naší tělesnost, především silné žádosti, které se neustále snaží 

podřídit zbylé části duše svým cílům. To je ovšem neredukovatelná součást lidské 

přirozenosti.  

3) Třetí obšírněji diskutovaný argument napadá představenou roli rozumu a ostatních 

částí duše. Funkce rozumu (nějaká forma myšlení, diskursivní aktivity, kalkulu) není 

podřízena vládnoucí části v duši, ale je jí přímo připsána. Sama žádostivost má 

diskursivní povahu a zajišťuje tak například kalkul. Tato pozice se vymezuje vůči 

představenému více “hierarchickému“ modelu duše. Pokud bychom na ní přistoupili, 

celý pokus popsat jednotu duše jako podřízení a poslušnost nižších částí rozumu by se 

musel nově formulovat, přičemž by bylo obtížné držet faktickou samostatnost tří částí 

duše a zároveň jejich propojení (viz str. 16).  

4) Jistá nesnáz dále spočívá v Sókratově líčení vzniku, podoby a úpadku dokonalé obce. 

Sókratés se v takto dokonalé obci nenachází a její výchovou nebyl ovlivněn. I přes 

jeho nepochybné dispozice k poznání a moudrosti a snad i božský zásah či řízení 

osudu, sám výslovně tvrdí, že celé líčení je vedeno pouze jeho míněním nikoli 

věděním. Ale poznání dobra je základem vlády filosofa. Sókratés by tak nemohl být 

tímto filosofem, i když se mu může ze všech lidí nejvíce blížit. To vrhá zpětně světlo 

na celé pojetí ctností a rozumové vlády, která je podmínkou jednoty lidské duše. Když 

ani ten, kdo toto celé popisuje, takto jednotný (plně sám sebou) není, buď špatně 

rozumíme jednotě, kterou se máme snažit v našich životech dosáhnout, nebo celý 

výklad postrádá ono poznání, které je principem zavedení dokonalé obce a jednoty 

naší duše. 

5) Navíc pokud bychom upozadili tyto námitky a skutečně se stali plně sami sebou, bude 

možné ještě hovořit o člověku a lidském bytí, které je nutně svázané se světem 

vznikání a zanikání? 

 

 



 
 

3. Zhodnocení námitek a reformulace výchozí teze 

Ukázalo se velmi obtížné uvažovat o stavu, kdy by se člověk stal plně sám sebou, jako 

reálné možnosti. Takto dosažená dokonalost by vyžadovala vnější zásah, ale ani ten nezajistí 

v rámci lidského života trvalost tohoto stavu. Přeneseme-li uskutečnění jednoty lidské duše na 

rovinu Sókratem líčené obce, zjistíme, že podmínka existence této obce závisí na osobě, která 

hledanou jednotu ve své duši nastolila. I přes sebevětší snahu uchránit možnost dosáhnout 

“plného bytí“ zjišťujeme, že tento nárok je v rozporu s lidskou přirozeností. Jsme-li skutečně 

vtělené duše, pak musíme zodpovídat za naši tělesnost a být si vědomi všech závazků z ní 

plynoucích.  

Veškeré námitky i snaha ukázat, jak můžeme být plně sami sebou, ovšem 

předpokládaly, že naším cílem je dosažení jisté dokonalosti, která když nastane, náš život se 

stane blažený a dobrý. Ať jde o nabytí ctností, zajištění nadvlády rozumu nad zbylými částmi 

nebo porozumění našeho místa v celku obce, vždy se jednalo o dokonalý stav, jehož máme 

dosáhnout, a to, jak jsme viděli, není možné, a pokud by se to náhodou stalo, nebude tento 

stav trvalý. Pokud bychom chtěli i přesto připsat lidem tuto dokonalost, zjistíme, že se už 

nebude týkat lidí, ale bohů. 

Mé navržené východisko spočívá v porozumění člověku jako prostředkujícího článku 

mezi světem idejí a světem vznikání. Porozumět správně tomuto úkolu můžeme jen tak, že se 

připodobníme bohům a budeme se snažit v naší duši nastolit podobný stav (s vědomím, že 

toho nemůžeme nikdy zcela dosáhnout). Odpovídá tomu i lidská přirozenost, jejíž jednou 

stránkou je rozum jako božský prvek umožňující se vztáhnout k tomu, co je, a druhou 

tělesnost a s ní spojená žádostivost upnutá k pomíjivým a dočasným slastem. Rozumět 

lidskému životu pouze jako návratu k pravé skutečnosti by opomenulo péči o svět vzniklý, 

onomu skutečnému podobný. Tento návrat nevychází jen z lidské přirozenosti, ale jeho 

princip je založen už ve světě idejí, jak jsem naznačil při popisu úlohy dobra v Ústavě.  

Abychom této naší role byli schopni dostát, musíme se “pohlížet“ dvěma směry, rozumem 

k pravdě a zároveň se stále navracet zpět a pečovat o tělesný svět, který s ostatními lidmi 

sdílíme a bez něhož lidské bytí nedává smysl. Člověk jakožto vtělená duše se nachází na 

zlomu dvou světů, je do jisté míry zainteresován a ovlivněn každým z nich. Zdůraznění této 

lidské rozporuplnosti představuje nový pohled na stav, který se v našich životech máme snažit 

dosáhnout. Jeho struktura by schematicky mohla vypadat zhruba takto. 



 
 

Za prvé, máme rozumem jako božskou schopností usilovat o pravé poznání, které nám 

umožní uspořádat svou duši, svět, v němž s ostatními lidmi žijeme, a vlastní tělesnost. Za 

druhé, jsme vždy už ve světě vznikání a zanikání společně s druhými jako vtělené duše a 

nemůžeme tuto lidskou přirozenost upozadit. Za třetí, propast mezi oblastí poznání a 

proměňujícím se světem dění je překlenuta prostředkující rolí lidských duší, které se skrze řeč 

a strukturu vzájemných vztahů snaží připodobnit božským duším. Za čtvrté, tato 

prostředkující role je pravý úkol a stav, o nějž máme v našich životech usilovat. Za páté, nejde 

o to stát se ctnostným, moudrým a zcela jednotným, to ani není z lidské perspektivy možné, 

ale snažit se přiblížit tomuto stavu. Za šesté, blížit se k pravému poznání a být účasten pravdy 

lze pouze ve společenství za pomoci výchovy, zákonů a obecněji interakcí s druhými, 

především v řeči. Za sedmé, člověk tím, že je účasten tohoto společného prostoru, zpětně 

působí na jeho podobu a uspořádání. Pokud se člověk skutečně bude snažit připodobnit 

bohům, shledá, že tento svět vznikání a zanikání je v posledku krásný, a že je obrazem světa 

inteligibilního. 

Nabízí se tak reformulace výchozí teze. Člověk může být plně sám sebou pouze 

tehdy, když se snaží ve společenství s druhými lidmi tomuto bytí připodobnit. To je 

vlastní úkol a náplň lidského života. Jak jsem se snažil ukázat, lidským cílem je stát se 

moudrým a připodobnit se bohům, ale nikoli v tomto stavu spočinout a zapomenout na druhou 

stránku naší přirozenosti. Pokud je má interpretace správná, nemusí se tak dít přímo 

v Sókratově dokonalé obci, ale ve společenství, které bude ctít principy, na nichž je toto 

zřízení založeno. A v tomto smyslu mu bude podobné. 

Tato interpretace nabízí klíč k porozumění diskutovaných problémů. První se týkal 

uskutečnitelnosti dokonalé obce. Pokud rozumíme člověku jako prostředkující entitě, která se 

společně s druhými skutečnému poznání pouze blíží a při tomto procesu si je vědoma nutnosti 

pečovat o tělesný svět a uspořádávat ho a vychovávat ostatní k tomuto úkolu, možnost 

uskutečnění dokonalé obce spočívá pouze v přiblížení se tomuto stavu (viz str. 40). S tím 

souvisí i dokonalá výchova a role filosofa. Není třeba být vychován v rámci vylíčeného 

systému výchovy, stačí, když daná historická obec bude nabízet takové prostředí, které 

umožní rozvinout přirozené vlastnosti tak, abychom měli možnost se připodobnit bohům a 

podílet se na pravdivém logu (a možná bude stačit pouze určité společenství uvnitř již 

existující obce/státu). Také otázka, zda dříve byla dokonalá obec, jež “zrodila“ filosofa, nebo 

filosof, jenž “zrodil“ obec, ztrácí svou naléhavost. Rozumíme-li dokonalému stavu jako 

správnému směřování či cestě, po níž se máme ubírat, není důvod předpokládat ideální 



 
 

původní či konečný stav. Vnější božský impuls může představovat jen ukázání směru (ono 

přivrácení pohledu) a řízení osudu by bylo původně nevědomé zvolení správné cesty. Není už 

tak zásadní, zda jde o vnější příčinu nebo o vnitřní nahlédnutí.  

Druhá námitka poukazující na nemožnost dosáhnout dokonalosti kvůli lidské účasti na 

obou světech byla už zodpovězena reformulací výchozí teze.  

Třetí námitka zůstává v platnosti, nicméně podoba vztahu mezi částmi duše, ať už 

bude vyložena v termínech vlády a podřízení, nebo komplikovanější struktury, povede sice 

k různému pochopení jednoty lidské duše (obecněji vztahu mezi částí a celkem, jednotou a 

mnohostí), ale její nejvlastnější úkol nezmění.  

A čtvrtá námitka je rozptýlena nově formulovaným cílem lidského života a možností, 

jak tohoto cíle dosáhnout. Představa, že můžeme nabýt poznání (jako dokonalosti) a stát se 

moudří, je v přísném slova smyslu z lidské roviny nesprávná. Garance pravdivosti a významu 

je sice stanovena hypotézou idejí, ale nárok na zcela pravdivou řeč je pro člověka 

nesplnitelný. Vždy už budeme hovořit z perspektivy své tělesnosti a částečnosti a k pravdě se 

pouze blížit nebo vzdalovat. Proto jde v případě líčení dokonalé obce pouze o Sókratovo 

mínění a nikoli poznání.  
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