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Abstrakt
Pročtení a prozkoumání hlavních Popperových argumentů proti Platónově politické
filosofii, zvláště proti Platónově kritice demokracie. Pročtení a prozkoumání
relevantních Platónových děl. Pročtení a prozkoumání děl hlavních interpretací a kritik
Platóna. Porovnání a kritické posouzení argumentů Poppera, Platóna a Platónových
interpretů a kritiků. Závěrečná odpověď na otázku, nakolik je Popperova kritika
odůvodněná a oprávněná.

Abstract
Reading and research of main Popper´s arguments against Plato´s political philosophy,
especially against Plato´s critipue of democracy. Reading and research of relevant
Plato´s books. Reading and research of books of main interpretations and critiques of
Plato. Comparation and critical evaluation of arguments of Popper, Plato and key
readers. The final answer to questiona, whether Popper´s critique is well grounded and
justified.
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Institut politologíckých studií
Projekt bakalářské práce
1.Vymezení problematiky
V 1945 roce bylo vydáno velice známé a kontroverzní dílo rakouského filosofa
Karla Poppera „Otevřená společnost a její nepřátelé―. Jeho kniha obsahovala dosud
nejrazantnější kritiku jednoho z otců-zakladatelů antické filozofie – Platóna. Úvahy
Poppera byly zaměřeny hlavně na Platónovu představu o fungování politického
uspořádání. Platón usiloval o objevení ideální politické konstrukce, k jejímuţ vzniku
přispívá stabilita společnosti a státu. Popper ze své strany to vidí jinak. Usilování o
vytváření „ideálního― politického systému a snaha o stabilizaci politického a
společenského ţivota je cestou k jeho konzervování a jako výsledek k formování
nelidského totalitního reţimu. Kritický pohled Poppera a jeho vyvrácení klasického
filozofického paradigmatu vyvolalo vlnu diskuzí ve vědeckých kruzích a vybudovalo
můstek pro další výzkum problematiky budoucími generacemi.

2.Cíl práce
Moje budoucí práce má za úkol zpracovat analýzu Popperovy kritiky Platónovy
politické filosofie. Zkoumám Popperovu kritiku Platonových politických názorů: jak a
proč kritizuje Platónovu politickou filozofii? Jaké pozitivní a negativní stránky myšlení
Platóna vymezuje Popper ve svém díle? Mám cílem v této práci dát odpověď na
otázku, nakolik je Popperova kritika odůvodněná a oprávněná. Lze povaţovat Platonovy
politické myšlenky jako základ pro různé totalitní a autoritářské politické systémy nebo
ne? Do jaké míry Platón je ideologickým inspirátorem totalitních ideologií a je-li on
opravdu protivníkem lidské a politické svobody? Nebo naopak Popperova kritika
řeckého filosofa je neodůvodněná a je pouze nekorektní interpretací Platónových
názorů? Cílem moje bakalářské práce je dát odpověď na všechny tyto otázky.

3. Struktura práce
1.Úvod
1.1.Úvod do Platónovy politické filosofie
1.2.Rozbor Popperova díla ―Otevřená společnost a její nepřátelé‖.
1.3. Které postoje Platónovy politické filosofie jsou kritizované

2. Analýza relevantních děl jiných Platónových interpretů a kritiků a porovnání s
Popperovou kritikou.
3. Analýza a kritické posouzení odůvodněnosti Popperovy kritiky Platónovy politické
filosofie
4.Závěr

4. Metodologie práce
V své práci budu pouţívat metodu kritické hermeneutiky, čímţ je kritické čtení a
vypracování argumentů pro a proti. Pro lepší pochopení mé výzkumné otázky se
nejprve pokusím opřít hlavně o základní literaturu: dílo Karla Poppera ―Otevřená
společnost a její nepřátelé‖ a Platónova díla, především Politikos, Ústava a Zákony.
Dále pro detailnější přehled tématu vymezují důleţité místo pro díla
Platónových interpretů a kritiků.

hlavních
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Úvod
Karl Raimund Popper je rakouský a britský filozof a sociolog. Je jedním z
nejvlivnějších filozofů vědy 20. století. Je nejvíce znamý díky svým prácím o filozofii
vědy, s čímţ úzce souvisí otázka metody sociálních věd, a také o sociální a politické
filozofii. Ve zmíněných dílech Popper kritizuje klasické pojetí vědecké metody a
zároveň aktivně brání principy demokracie a sociální kritiky, kterých nabízí se drţet pro
moţnou budoucí prosperitu otevřené společnosti.
Moje práce se právě věnuje společensko-politickým názorům Karla Poppera,
které vyjadřuje

ve své knize Otevřená společnost a její nepřátelé (1945). V této

monografii autor analyzuje politické ideje starořeckého filozofa Platóna. Vlnu
bouřlivých debat vyvolalo Popperovo tvrzení, ţe ideologie totalitních reţimů 20. století
ve svém základě májí hodně totoţného s politickými názory Platóna.
Během analýzy díla nelze pominout biografii jejího autora. Kvůli růstu
popularity nacismu antisemitismus v Rakousku nabírá sílu. Protoţe Popperovi rodiče
byly Ţidé, které přijali křestánství, filozof se rozhodl opustit zemi. Národní socialismus
byl ţivoucím příkladem „nepřítele otevřené společnosti―. Komunismus byl jiný
podobný tvar.
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Popper byl naprosto přesvědčen, ţe ideologickým otcem těchto totalitních
systémů byl právě Platón. Toto tvrzení je sporné a kontroverzní. Mým cílem je
zpracovat analýzu Popperovy kritiky Platónovy politické filosofie. Zkoumám
Popperovu kritiku Platonových politických názorů: jak a proč kritizuje Platónovu
politickou filozofii? Cílem této práce dát odpověď na otázku, nakolik je Popperova
kritika odůvodněná a oprávněná. Lze povaţovat Platonovy politické myšlenky jako
základ pro různé totalitní a autoritářské politické systémy či nikoliv? Do jaké míry
Platón je ideologickým inspirátorem totalitních ideologií a je-li on opravdu protivníkem
lidské a politické svobody? Nebo naopak, Popperova kritika řeckého filosofa je
neodůvodněná a je pouze nekorektní interpretací Platónových názorů? Proto budu
analyzovat politické principy Platóna, které se staly příčinou Popperových obvinění.
Také zkusím vysledovat spojení mezi Platónovými názory a totalitními reţimy
20.století. Pokusím se ukázat dokazat, ţe názory Platóna s totalitními politickými
ideologiemi májí společné především touhu vytvořit ideální v kaţdém slova smyslu
politickou strukturu - řešení všech problémů.
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1. Nadpis první úrovně

1. Karl Raimund Popper
Abychom mohli přesněji a detailněji analyzovat Popperovou kritiku, musíme
nejprvé zjístit, jaká byla jeho vlástní politická přesvědčení, jak on sám vnimal historický
proces a rozvoj společnosti. To nám pomůţe lépe pochopit jeho vztah k myšlenkám
Platóna.

1.1 Stručný životopis
Karl Raimund Popper se narodil ve Vídni. Vystudoval universitu ve Vídni, kde v
roce 1928 získal doktorát z filosofie. V roce 1937 emigroval kvůlí vzrůstající
moci nacismu v Rakousku na Nový Zéland. donutil Poppera k emigraci na Nový
Zéland, kde začal přednášet filosofii na Canterbury University College New Zealand. V
roce 1946 se přestěhoval do Velké Británie, kde pracoval jako docent logiky a
vědeckých metod na London School of Economics. O tři roky později byl na stejné
universitě jmenován profesorem. Roku 1969 ukončil akademickou činnost, avšak
aktivně působil jako veřejný činitel aţ do své smrti v roce 19941.
1

Malachi, H. H. Karl Popper – The Formative Years, 1902–1945: Politics and Philosophy in Interwar
Vienna. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. s. 410.
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1.2 Vědecký výzkum
Vědecká činnost Poppera pokračovala více neţ 65 let, ale základní myšlenky své
filosoficko-logické koncepce formuloval na konci 20. - v první polovině 30. let
dvacatého století, v době kdy ţil ve Vídni. Hlavním okruhem výzkumných zájmů
Poppera – je filosofie vědy. V roce 1934 Popper vydal svou první knihu «Logika
vědeckého bádání» (něm. Logik der Forschung)2. V ni Popper předloţil tzv. podmínku
testovatelnosti a falzifikovatelnosti hypotéz a teorií. V obecné rovině tento princip
znamená, ţe: do vědeckých teorií patří pouze ty, u kterých je moţné určit jejich
potenciální falzifikátory, tj. odporující jim postoje, jejichţ pravdivost můţe být
potvrzena pomocí určitých společných postupů experimentálního typu. Aby tento
problém dokázal vyřešit, Popper odmítl induktivismus, odmítl uzký empirismus a
hledání naprosto důvěryhodné základny znalosti. Podle Poppera, empirické a teoretické
úrovně poznání jsou mezi sebou propojeny. Veškeré vědecké poznatky májí charakter
předpokladu. Růst vědeckých poznatků je v realizaci odváţných hypotéz a jejich
vyvrácení3.
Popperova víra v realitu vědomí a svobody vůle byla důleţitou ideologickou
součástí metafyziky „otevřeného vesmíru―, kterou on vytvořil. Zároveň tato metafyzika
slouţila teoretickým základem myšlenky „otevřené společnosti― a „otevřené filozofie―,
které Popper obhájoval v průběhu celého svého ţivota.

V sociální filozofii Popper kritizoval historismus, který podle jeho názoru byl
vnitřně infikován utopismem. Tomu věnoval svoje známé dílo „Bída historicismu4‖.

Popperovy nápady byly vyvinuty ve filozofických teoriích Imre Lakatose,
Josephe Agassiho a dalších myslitelů 20. století5. Popper měl obrovský vliv na ty
filozofy, kteří se snaţili vyvrátit Popperův princip falzifikace (například, Thomas
Samuel Kuhn, Paul Karl Feyerabend).

2

Tamtéţ.
Keuth H., The Philosophy of Karl Popper, Cambridge University Press, 2004, s. 40.
4
Popper, K. R. Bída historicismu. Přel. J. Odehnalová. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000, s. 10.
3
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Karl Popper je často kritizován za vnitřními rozpory jeho navrţených formálních
kritérií pro hodnocení věrohodnosti vědeckých teorií, nachází vadné historickofilosofické analýzy. Nicméně, jeho jméno zůstává v centru diskusi o nejpalčivějších
problémech filozofie.

1.3 Otevřená společnost
Avšak ve své práci budu věnovat pozornost především jeho knize „Otevřená
společnost a její nepřátelé‖ z roku 1945. V této knize Popper vyjadřil kontroverzní
tvrzení, ţe Platón je ideovým inspiratorem ideologie totalitních reţimů, které existovaly
v Evropě ve 20. století. Publikace této monografie vyvolala nybývalou vlnu sporů ve
vědeckých kruzích. Popper ve svém díle "Otevřená společnost a její nepřátelé", chce
ukázat, ţe někdy ideologické konstrukce myslitelů můţou způsobit spoustu problémů
pro společnosti. A v kaţdém případě myslitel přebírá plnou zodpovědnost za svou teorii,
i kdyţ se nepodílel na její realizaci. Jakákoliv politická struktura také nese nebezpečí,
pokud nebude přijata kriticky.
Abychom pochopili Popperovy názory a v čem je přesně jeho kritika Platónova
učení, měli bychom pochopit terminologii. Je nutné uvést přesnou definici pojmů, které
pouţivá Popper v knize Otevřená společnost a její nepřátelé6. Obratíme se k popisu
rozdílů mezi otevřenou a uzavřenou společnosti, které uvádí Popper ve své knize.
Uzavřená společnost předchází otevřené společnosti. Popperovou uzavřenou
společnost jménujou také kmenovou společnosti. Vyznačuje se "iracionálním vztahem k
společenským zvykům" a existencí kmenových tabu7. Dříve bylo prokázáno, ţe členové
nechápou rozdíl mezi lidskými a přírodními zákony. Jsou nuceni jednat v uctívání a
strachu z přírodních zákonů, zcela řídících jejich ţivoty.
Pokud se podaří prolomit tabu a pochopit konvenčnost společenských pravidel,
sociální pravidla se i nadále budou měnit a můţe začít přechod k otevřené společnosti.
Tento přechod s sebou nese sníţení důvěry ve vládu a související s tím vznik osobní
5
6

viz. Agassi, J.: A Philosopher’s Apprentice: In Karl Popper’s Workshop. Editions Rodopi, 1993, s. 400.

Knihu Otevřená společnost a její nepřátelé budu citovat jako OS, číslo svazku, číslo kapitoly, strana českého
výdání.
7

V OS I., Úvod, s. 10.
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odpovědnosti. Popper popisuje otevřenou společnost jako "společnost, v níţ lidé mají
dělat svá vlastní rozhodnutí8".
Proces přechodu společnosti ze "zavřené" v "otevřenou" se vyznačuje extrémní
nestabilitou a dezorientací, ke které došlo v důsledku odmítnutí starých a obvyklých
hodnot a postupů. Tak, sociální procesy mohou vést ke konfliktům mezi sociálními
vrstvámi, dokonce i k třídnímu boji9. Pravděpodobnost podobných konfliktů a
sociálních nepokojů do značné míry znepokojovaly Platóna a dle Poppera to byl jeden z
důvodů, proč Platón byl v rozporu se zásadou otevřené společnosti.
Přechod k otevřené společnosti je "jednou z nejvíce hlubokých revolucí, kterou
lidstvo kdy zaţilo." Popper mluví o revoluci, kterou nelze povaţovat za dokončenou.
Stále vznikájí síly, které se snaţí vrátit společnost zpět ke kmenovým institucím.
Prizmatem těchto rozsudků Popper vysvětluje boj oligarchů a demokratů o politickou
moc v Řecku. Popper nevěnuje pozornost hlavním politickým osobnostem té doby. Má
větší zájem o myslitelé, jejichţ argumenty odráţejí bliţící se duchovní revoluci.
Konstatuje, ţe některé z myslitelů té doby byly ochotni provést nezbytné změny,
zatímco jiní naopak měli strach z blíţící se změny a bránili všemoţně starý způsob
ţivota10.

1.4 Popperovo pojetí demokracie
Své pojetí demokracie Karl Popper uvádí v několika pracích, nejslavnější z nich
je jeho kniha "Otevřená společnost a její nepřátelé." V ní autor zkoumá názory Platóna o
demokracii a postupně je kritizuje. Základ jeho kritiky spočívá v rozdílném chápání a
vizi demokracie. Platón vidí demokracii jako vládu lidu a "říši svobody, jejíţ důsledkem
je bezpráví." Pro Karla Poppera je demokracie - kontrola ovládaných nad vládci.
„Demokracie není zaloţena na principu vlády většiny―. „Různé způsoby egalitářské
demokratické kontroly, jako jsou všeobecné volby a reprezentativní vlády by měly být
povaţovány za prověřené, a v podmínkách všeobecné tradiční nedůvěry k tyranii,
dostatečně účinné institucionální pojistky proti tyranii - záruky, které umoţňují zlepšení

8

Tamtéţ, s. 12.
V OS I., 4, s. 43.
10
V OS I.,4,s. 65.
9
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společnosti a dokonce poskytují metody takového vylepšení 11". Rozdíly jsou
zakořeněny ne tolik v samé definici, ale spiš v přístupu k ní. Platón ve svém chápání
demokracie odvozuje od principu „kdo by měl vládnout?―, naopak pro Poppera
hlavními otázkámi jsou: "Jak bychom měli uspořádat politické instituce, aby špatné či
nekompetentní vládce nezpůsobil příliš mnoho škod?", "Jak můţeme zkrotit vládce? 12".
Na rozdíl od Platóna, který byl stoupencem personalismu, Popper věřil, ţe demokratická
forma vlády by měla spojit zároveň institutionalism a personalismus. Podle něj mohou
dnešní politické problémy často vyţadovat osobní rozhodnutí, ale veškerá dlouhodobá
politika - zejména veškerá dlouhodobá demokratická politika - by měla být vypracována
v rámci neosobních institucí. Jsou to instituce, které schopny zabránit zneuţívání moci.
Jak Popper napsal, instituce jednoho typu můţou poskytovat neomezenou moc té či jiné
osobě, a jiné typy institucí můţou zbavit stejnou osoby této moci. Ale i osobnost hraje
důleţitou roli: pokud člověk, který se dostane k moci, nemá potřebné vlastnosti pro
vládce, struktura instituce sáma bude omezovat jeho negativní vliv na stát a společnost
obecně. Talentovaný vládce, naopak bude moct strukturu institucí zlepšit. Takţe
nesmíme podcenit význam osobnosti v politickém vedení13. Důleţitým aspektem pojetí
demokracie Karla Poppera je kritika revolučních způsobů dosaţení demokratické vlády.
Karl Popper rozebíral hrozbu revoluce nebo hrozbu politických stávek v politickém boji
ze strany cílů jejich pouţití: zda se pouţívají jako útočná zbraň, nebo v zájmu ochrany
demokracie. V rámci demokracie, mohou být tyto prostředky boje oprávněné pouze v
případě obrany, ale ne v případě útočné akce. Základními formami provedení
politických změn a transformačních programů májí být postupné reformy a (nebo)
demokratický kompromis. Abych to shrnul, můţeme říci, ţe pod pojmem demokracie
Karl Popper chápal "různorodé sociální instituce, které umoţňují vykonávat veřejnou
kontrolu nad činností a demisi vlády, a také bez násilí provést reformy, a to i proti vůli
vládců". Jinými slovy, Popperův koncept demokracie představuje mechanismus pokojné
strídání vlády.

11

V OS, I., 7, II, s. 133.
V OS, I., 7, I, s. 135.
13
V OS, I., 7, III, s. 138.
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2. Vina intelektualů
V otevřené společnosti kaţdý krok a rozhodnutí musí být předmětem veřejné
diskuse a analýzy. Jisté je, ţe myslitel, který vytváří nové inteligentní struktury, musí
mít na vědomi to, jaký dopad to bude mít na společnost.
V názorů myslitelů takových jako Platón, Hegel, Marx, Popper vidí paralelu s
názory vůdců totalitních reţimů první poloviny dvacátého století.
Ale má to znamenat, ţe je důvod obviňovat inteligenci v odstupu od
racionálního a kritického vnímání reality, coţ podle Poppera, stalo inspirací pro vznik
totalitních reţimů? Do jaké míry můţe nést myslitel odpovědnost za zločiny, které se
vyskytly téměř 2300 rok po jeho smrti?
Co je to vina? Vina - něco, co je uloţeno na osobu z důvodu jim způsobené
škody, porušování zákonů a dohod. Pro hlubší analýzu těchto problémů musíme
odpovědět na otázku, čím je vina jako taková.
Dost často můţeme slyšet o existenci tzv. "kultuře viny". Kultura viny - tradice,
kde je ústřední důraz kladen na lidské proţívání viny za své chyby. Nejdůleţitější
zásady a charakteristiky kultury viny jsou následující:


individuální vyhodnocení svých skutků samotným člověkem;



existuje pojetí svědomí, jako sebehodnocení svého chování;



morální trest za chybu - výčitky svědomí;



moţnost se modlit za odpuštění hříchů, odčinit chybu, obnovit



nutnost jednat na základě pravidel osobní morálky, bez ohledu na

pověst;
to, zda budete podporovat společnost, nebo ne;


existence trestu jako prostředku vykoupení viny. Je třeba

rozlišovat vinu filozofa od jeho iluze14;

14

Schweitzer, A. Kultúra a etika, č. 1. Bratislava: Slovenský spisovatel, 1986, s. 251.
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Podle mého názoru, iluze – je to odchylka od pravdy, které přijímáme za
pravdivý úsudek, který je vţdy zaloţen na chybných předpokladech. Vina je
neakceptování pravdy a kontrast mezi vlástními a veřejnými zájmy.
Tak jak můţeme promítnout výše řečené na díla Karla Poppera? Prvním krokem
je rozhodnout, co je vina u Poppera, a jak on chápe vinu.
Vína filozofie obecně, dle Poppera je v tom, ţe potřebuje zdůvodnění své
existence15. To znamená, ţe je potřeba, aby filozofie předloţila některé důkazy na její
vlastní obranu. Maurice Cornforth ve své knize In Defense of Philosophy - Against
Positivism and Pragmatism (1950) piše: "Je dobře známo, ţe nejlepší způsob ochrany
filosofie je útok. Pokrok a pravda je moţné vybojovat pouze v boji proti iluzím16."
Popper říká, ţe část viny filozofie nesou filozofové, proto vystavuje kritice jejich učení,
zpochybňuje je, mluví o chybách a neopodstatněnosti, a tak se snaţí přijít k pravdě a
pokroku. Rovněţ je třeba poznamenat, ţe vina kaţdého filozofa je přísně individuální,
ale celkový kontext vín filozofů je tam také - selhání jejich teorií, podle Poppera. Ale
více o tom později. Pokud jde o konkrétní příznaky viny filozofie, kdyţ inkorporujeme
Poppera se Schweitzerem, můţeme označit, ţe vina je určena:


slabostí a vzdáleností filozofie realitě;



vzdáleností od filozofie základních problémů, které potřebujou řešení;



vzdálenost od uvědomění o existenci populární filosofie;
Je důleţité pochopit kontext doby. Tohle zmiňuje Albert Schweitzer ve své

knize "Kultura a etika" - "Rozhodujícím faktorem v poklesu kultury v polovině 19.
století bylo selhání filosofie. Naivní dogmatismus filozofie tohoto období vyvolaval
další a další stíţnosti. Filozofie si neuvědomila, ţe svěřeným jí ideálům kultury začala
docházet energie.17―

15

Popper K.R. Vse ludi filosofy:Kak ja ponimaju filosofiju. Imanuil Kant – filosof prosveshenija.
Moskva: Editorial URSS, 2003, s. 52.
16
Cornfoth, M. In Defense of Philosophy - Against Positivism and Pragmatism. London: Lawrence &
Wishart, 1950, 260 s.
17

Schweitzer, A. Kultúra a etika, č. 1. Bratislava: Slovenský spisovatel, 1986, s. 256.
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2.1 Platónova vina podle Poppera
Platóna vina je důkladně prozkoumána v díle Karla Poppera "Otevřená
společnost". Proberu citaty Poppera a vyjádřim se k nim.
Ve své práci o definici zavinění Platóna Popper zdůrazňuje: "Navzdory tomu, ţe
obdivuji mnohé z Platóna, a to i v místech jeho filozofii, která podle mého názoru
nebyla inspirovaná Sokratesem, nemyslím si, ţe je nutné přidat své komplimenty na tok
chvály adresované jeho genialitě. Naopak, budu se snaţit zdiskreditovat to, co si
myslím, ţe v jeho filozofii je škodlivé. Moje analýza a moje kritika budou směřovat
proti totalitním tendencím politické filosofie Platóna". Ničivost politické filozofii Plata je základem zavinění Platóna.
"Podle mého názoru můţeme nazvat Platónův program totalitním. A
samozřejmě, je zaloţen na historizující sociologii.

18

" Jeden z nejvýznamnějších

výzkumníků totality Hannah Arendtová psála o tomto reţimu tak: "Totalitarismus
neusiluje o despotickou vládu nad lidmi, ale o vytvoření takového systému, ve kterém
lidé jsou zcela zbytečné19". Popper odsuzuje totalitarismus Platóna přes kritické
zkoumání jeho etických myšlenek a určení jejich místa v jeho politických poţadavcích.
V této souvislosti kritizuje ideu spravedlnosti, myšlenku kolektivizace, představu
absolutního vládce. Popper věnuje zvláštní pozornost v kritice Platóna na jeho výklad
pojmu "spravedlnosti". Popper říká, ţe Platón špatně hodnotí toto pojetí. „Řekl bych, ţe
v "Ústavě" Platón pouţívá termín „spravedlivě― jako synonymum pro slova „to, co je v
zájmech lepšího státu20‖. „Při obraně kolektivismu, Platón můţe odvolat k našemu
humanistickému smyslu odmítnutí sebelásky. Při útoku, je schopen označit vše
individualisté za egoisté, které jsou schopny být věrnými pouze sobě. I kdyţ tyto
Platónovy útoky jsou namířeny proti individualismu v našem smyslu, to znamená proti
lidským právům, udeří zcela odlišný cíl - totiţ egoismus. Nicméně Platón a většina z
jeho následovníků stále ignorují tento rozdíl.― Popper obviňuje Platóna z jisté míry
sobectví21.

18

V OS I., 6, s. 66.
Arendtová, H. Původ totalitarismu. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 220.
20
V OS I., Úvod, s. 15.
21
Tamtéţ, I., 6, V, s. 120.
19
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Myšlenku absolutního vládce - filozofa Popper také popírá, říká, ţe se mu „zdá,
ţe idea nejvyšší moci vládce-filozofa slouţí pouze zástěrkou Platónové touhy po moci.
Krásný obraz vládce je autoportrétem ". Opět - obvinění z velikášství.
Popper také obviňuje Platóna z nepoctivosti, nečestných úmyslů v následující
pasáţi: „Platoń tedy nevědomě se stal prvním z mnoha propagátorů, kteří často docela
upřímně vyvijí způsob ovlivnění morálních, humanistických citů pro antihumanistické,
nemorální účely22".
Myslím si, ţe hlavní otázkou není, zda vinen či nevinen Platón v tragédiích, k
nimţ došlo ve dvacátém století. Zdá se mi, ţe sáma formulace této otázky nemá smysl.
Hlavní otázkou je, zda je společnost schopná kriticky vnímat určité ideje. Ani si
nemyslím, ţe Popper ve své knize snaţí zdiskreditovat Platóna. Jeho hlavním úkolem je
ukázat čtenářům, ţe kaţdý ideologický konstrukt je plný nebezpečí, je-li brán doslova,
to znamená nekriticky.

3. Platón
Analyzovat názory a chování historické osobnosti mimo historického kontextu je
prakticky nemoţné. Chcete-li správně posoudit, intelektuální dědictví, které zanechal
světu Platón, měli byste poznát historické období, ve kterém ţil. Porozumět událostem,
které ovlivnily jeho vnímání světa.

3.1 Kratký životopis
Přesné datum narození Platóna není známo. Podle starověkých zdrojů, většina
výzkumníků předpokládá, ţe Platón se narodil v letech 428 aţ 427 před naším
letopočtem v Athénách během peloponéské války mezi Athénami a Spartou. Platón se
narodil v rodině, která měla aristokratické kořeny, rod jeho otce, Aristona (465-424), dle
legendy pochází od posledního krále Attiky Kodru, a předchůdcem Periktione , matky
Platóna, byl athénský reformátor Solón. Periktione byla sestrou Charmidése a Kritiase,

22

Tamtéţ, I., 8, VIII, s. 153.
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dvou známých osobnosti z tzv. třiceti tyranů - krátkodobého oligarchického reţimu,
který následoval po rozpadu Athén na konci peloponéské války23.
Uţ v mládí on byl všestranně nadaný — dramatik, básník, hudebník a malíř.
Prvním učitelem Platóna byl Kratylos. Kolem roku 408 před naším letopočtem Platón
potkal Sókrata a stal se jedním z jeho studentů. Je příznačné, ţe Sókratés je stálým
účastníkem téměř všech děl Platóna, psaných formou dialogů mezi historickými a někdy
fiktivními postavámi.
Po smrti Sócrata v roce 399 před naším letopočtem odjel do Megara. Podle
legendy, navštívil Kyrény a Egypt v letech 399-389. V roce 389 odjel do jiţní Itálie a na
Sicílii, kde mluvil s Pythagorejci. V 387 Platón se vrácí do Athén, kde zakládá vlastní
školu – Akademii. Platón dvakrát navštěvoval Sicílii (v letech 367 a 361) ke dvoru
tyrana Dione staršího a jeho syna Dione mladšího a snaţil se uvést do praxe svou teorii
ideálního státu ("stát rozumu")24. Spřátelil se s jedním z příbuzných tyrana Diona. Dion
se naštval na Platóna kvůli intrikám a nařídil ho prodat do otroctví nebo ho zabít. V
důsledku toho byl Platón prodán do otroctví, ale jeden z jeho přátel jeho vykoupil a
daroval mu svobodu. Kdyţ se mu Platón snaţil vrátit peníze, které shromáţdili pro něj
jeho přátele, ten odmítl.
Podle starých legend, Platón zemřel v den svých narozenin v roce 347.

3.2 Peloponéská válka
Moţná právě táto historická událost a její následky měly rozhodující vliv na
vědomí a politické názory Platóna. Nemůţeme ignorovat tuto událost ani proto, ţe i
Popper sám ve své práci věnoval hodně pozornosti tomuto období. Starověký svět je
rozdělen na dva tábory. Do prvního patří Athény a jejích spojenci. Athény jsou
příkladem starověké demokracie. Jejich spojenci státy Délského spolku, stejně jako
demokratické síly v ostatních usedlostí. Sparta má oligarchickou formu vlády. Kromě

23
24

Novotný, F. O Platónovi. 1. Praha: Laichter 1948, 1970, s. 52.
Tamtéţ, s. 55.
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přímých vojenských spojenců Sparty na straně Sparty stojí "pátá kolona", coţ jsou
podporovatelé oligarchického politického úspořadání v demokratických polisech25.
To je boj o hegemonii a konec nezávislosti různorodých řeckých městských
států. Peloponéská válka končí tím, ţe vojska Sparty dobyli Athény v roce 404 před
naším letopočtem. Demokratický systém byl zničen a vznikla "rada třiceti", která se
skládala ze zástupců oligarchie. V čele této rady jako vedoucí z "třiceti tyranů" stal
přibuzný a přítel Platóna – Kritias. Odsouzený předtím pro politickou činnost, Kritias
měl teď příleţitost pomstít. Zástupci demokracie byli nuceni opustit Athény. Nicméně,
Kritias si uţíval moci jen kratce. V roce 403 před naším letopočtem zemřel v bitvě proti
demokratům, které vedl Thrasybulus. Demokracie byla obnovena a jako vţdy se stane
během převratu, vyţádalo to oběti26.
Mezi nimi byl i učitel Platóna a Kritiase - největší řecký filozof toho období
Sókratés. Formálně byl odsouzen k smrti za "rozloţení mládých", ale ve skutečnosti za
to, ţe byl ve styku s politickými soupeři aténské demokracie27.
Po analýze všech těchto skutečností je zřejmé, ţe osobní motivy byly velmi
důleţité při určování vztahu Platóna k demokratické formě vlády. Mohli bychom jeho
dokonce obvinit z podjatosti zaujatosti. Ale ne smíme zapominat na to, ţe Platón byl
jedním z největších myslitelů své doby. Platón byl svědkem jak demokratické Athény
nebyly z celé řady důvodů schopny čelit Spartě, která měla oligarchickou formu vlády,
ve které klíčovou roli hrala armáda. Demokratický reţim v dlouhém vyčerpávajícím
boji byl méně ţivotaschopný a efektivný neţ autoritářská Sparta. Výsledek této války
Platón viděl ne jako poráţku konkretní země ale jako zhroucení celého systému. Jako
myslitel on začal hledat tu ideální formu vlády, která by mohla obstát před jakoukoliv
hrozbou a vypořádat se s jakýmkoliv soupeřem.

25

Thúkydides. Dějiny peloponnéské války. Přel. V. Bahník. 2. vyd. Praha: Odeon, 1977, s. 202.
Grant, M. Klasické Řecko. 1. vyd. Praha: BB/Art, 2004, s 302.
27
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4. Platónova politická filosofie
Platón byl jedním z nejvíce principiálních a konzistentních odpůrců
demokracie. A jeho argumenty proti tomuto druhu vlády neztratily na významu i po
více, neţ dva a půl tisíce let, po tom aţ byly vyjádřeny. Karl Popper, byl přesvědčený
stoupenec liberální demokracie, a proto jednoznačně identifikuje Platóna jako
intelektuálního inspirovatele všech anti-demokratických totalitních ideologií a reţimů.
Aby bylo moţné stanovit, zda je toto obvinění oprávněné, musí být na začátku
podrobeny analýze společensko-politická učení Platóna, a zejména jeho kritika
demokracie, jejíţ obrysy se pokusím nastínit ve své práci.

4.1 Čtyři vadná zřízení
Negativní typ státu existuje v čtyřech formách: jako timokracie, oligarchie,
demokracie a tyranie. Ve srovnání s ideálním stavem, kaţdá z těchto forem je
konzistentním zhoršením nebo narušením ideální formy. V negativních formách státu
namísto jednomyslnosti je nesoulad, místo spravedlivého rozdělení odpovědnosti násilí a donucování, spíše neţ tendence hledat vládců a válečníků drţené do vyšších cílů
ţivotu společnosti - honba za mocí pro hanebné konce, spíše neţ zřeknutí se
materiálních zájmů - chamtivost28.
První z těchto negativních forem, dle Platóna, vystoupila v čase timokracie, tj.
moc zaloţena na nadvládě ambiciózních muţů. Ze začatku se v timokracii zachovaly
původní prvky dokonalého zřízení; vládci zde jsou uctiváni, vojáci jsou osvobozeni od
zemědělských a řemeslných prácí a od všech finančních starostí, jídlo je společné,
cvičení v bojovém umění a gymnastice vzkvétají. Ale postupem času, lovci drahých
kovů začinájí tajně shromaţďovat a uchovávat zlato a stříbro ve zdech domů a při účasti
ţen v tomto, ţivotní styl se mění na luxusní. Tak začíná přechod od timokracie do
oligarchie — nadvláda menšiny nad většinou.
Je to vláda, která je zaloţena na sčítání a vyhodnocení majetku, proto vládnou
bohatí a chudí nemají účast na správě věcí veřejných. V oligarchickém státě se
nedodrţuje základní zákon společnosti. Podle Platóna, tento zákon má zajistit, aby
28
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kaţdý člen společnosti "dělal svoje" a přitom "jenom svoje vlastní 29". Naopak, v
oligarchii, za prvé část členů společnosti se zabývá zároveň různými pracemi — i
zemědělstvím, i řemeslem, i válkou. Za druhé, v oligarchii právo člověka na celkový
prodej jím nahromaděného majetku vede k tomu, ţe taková osoba se stává zcela
zbytečným členem společnosti, je v něm jen chudák a bezmocná osoba.
Další vývoj oligarchie vede, podle Platóna, k postupnému rozvoji v ní ještě
horší formy vlády. Rozdíl mezi bohatými a chudými je ještě silnější neţ v oligarchii.
Růst rozhorčení chudých vůči bohatým vede k povstání. Pokud povstání chudých skončí
vítězstvím, část bohačů zabijí, další část posilají do vyhnanství, a státní moc a
kontrolních funkce rozdílí mezi všemi zbývajícími členy společnosti. To je právě
demokracie30.
Nejhorší formou odchylky od ideálního státu, Platón přiznal v tyranií, ne v
demokracií. Tyranie - to je vláda jednoho nad všemi ve společnosti. Tato vláda vzniká,
stejně jako ty předchozí formy, jako výraz jeho předchůdcu — demokratické formy
vlády. Takţe hlavní Platónova kritika demokratické formy vlády je, ţe je často
neschopna zabránit tyranii31. V této souvislosti lze povaţovat Platóna nikoli za zastánce
totality, ale právě naopak, za člověka, který se snaţí poukázat na slabost demokracie,
aby zastavil vzestup k moci tyrana.
Tyran vyrůstá z kořene, který nazyváme zastoupení. V prvních dnech a na
začatku ten "se usmívá a objímá kaţdého, koho potká, neříká sobě tyran, ale hodně
slibuje v soukromé a obecné sféře, osvobozuje od dluhů, lidu a nejblíţším k němu
rozdává půdu a předstírá, ţe je laskavý a jemný s ohledem ve vztahu ke všem―. "Tyran
neustále potřebuje rozpoutávat válku tak, aby obyčejní lidé citili potřebu mít vůdce―.
Protoţe konstantní válka vzbuzuje nenávist proti tyranovi a pokud se tyran chce udrţet
u moci, bude muset zničit nespokojené, "dokud nebude mít ani přátele ani nepřátele32".
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4.2 Dokonalý stát
Na základě vlastního pocitu, ţe společnost a vlastně ―vše‖ plyne a postulováním
zákona historického vývoje je pro Platóna veškerá společenská změna zkázou,
rozkladem či degenerací. Platón učí, ţe změna je zlá a klid je božský. Platón věřil ve
všeobecnou historickou tendenci k úpadku a v moţnost, ţe další úpadek v politické
oblasti lze zastavit tím, ţe zastavíme kaţdou politickou změnu, coţ je také cíl, o nějţ
usiluje. Pokouší se jej dosáhnout vytvořením státu, který je zbaven všech špatných
stránek všech ostatních států, a proto nedegeneruje, neboť se nemění. Stát, který je
zbaven zla změny a úpadku, je nejlepším, dokonalým státem. Je to stát zlatého věku,
v němţ neexistuje ţádná změna. Je to zastavený stát. Takový velmi dávný a tudíţ velmi
stabilní stát rekonstruuje tak, aby vysvětlil, jak chránil před nejednotou, jak unikl
třídnímu boji, jak úspěšně udrţel pod kontrolou ekonomické zájmy a jak je omezil na
minimum.
Přičemţ k odpovědím na tyto otázky dochází na základě svého idealizovaného
popisu společenských institucí Sparty a Kréty. Svůj ideální stát pak konstruuje
s přihlédnutím k podmínkám nezbytným pro neporušenou jednotu panské třídy, která by
byla zaručena naprostou ekonomickou zdrţenlivostí této třídy, její výchovou a jejím
výcvikem.

Pro odhalení významu tohoto státu, Platón uvádí jeho následující rysy: jako
vesmír či lidská duše, které májí tři prameny, ve státě musí existovat tři třídy
obyvatelstva: rozumný pramen duše odpovídají filozofové - vládci, divokému pramenu
— vojáci, pracovnímu — zemědělci a řemeslníci. Neoprávněný přechod z niţší do vyšší
třídy je zakázán a je váţným zločinem33. ―Zabývat se svým řemeslem a nezasáhovat do
toho cizího – tohle je spravedlnost‖. Platónova definice spravedlnosti byla určena k
ospravedlnění sociální nerovnosti, která dělí lidi od narození na vyšší a niţší; v
dokonalém státě funguje dobře zavedený systém školení a vzdělávání, který by měl
přispět k reprodukci třech stavů.
Důleţitou roli v tomto systému hraje nejen studium matematiky a filozofie, ale
i šíření "ušlechtilé fikce", ţe i kdyţ lidé se rodí nerovní, je jejich povinností jako členů
33
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polisu - ţít v míru, harmonii a bratrství34. Jsou to tři kritéria společnosti dokonalého
státu.
Dle Platónova názoru společnost a jedinec na sobě vzájemně závisejí, jeden
vděčí za svoji existenci druhému. Společnost vděčí za svoji existenci lidské
přirozenosti, a zvláště její nesoběstačnosti; a jedinec vděčí za svoji existenci
společnosti, protoţe není soběstačný.
Za

základní

princip

ideálního

politického

zřízení

Platón

povaţuje

spravedlnost35. Kaţdému občanu státu spravedlnost přiděluje zvláštní činnost a zvláštní
pozici. Nadvláda spravedlnosti spojuje různorodé, a dokonce heterogenní části státu do
jednoho celku. Tento nejlepší státní systém by měl, dle Platóna, mít řadu rysů morální a
politické organizace, která by byly schopny poskytnout státu řešení nejdůleţitějších
úkolů. Takový stát, v první řadě musí ovládat moc sebeorganizace a prostředky její
ochrany, postaujícími pro zadrţení a odrazení nepřátelského prostředí kolem. Za druhé,
stát musí uskutečňovat systematické zasobování všech členů společnosti nezbytnými
pro ně materiálními statky. Zatřetí by mělo řídit a směřovat vysoký rozvoj duchovní
aktivity a kreativity36. Splnění všech těchto úkolů by znamenalo realizaci myšlenky
dobra jako nejvyšší "ideje".
Ve Platónovém státě funkce a práce nezbytné pro společnost jako celek jsou
rozděleny mezi zvláštními skupinámi jeho občanů, ale v obecné podobě tvoří
harmonickou kombinací. Základem rozdělení občanů Platón pouţil rozdíl v analogii s
dělbou práce. V rámci dělby práce Platón vidí základ celého současného pro něj
společenského a politického systému. Zkoumá jak původ specializace existující ve
společnosti tak i sloţení odvětví dělby práce, která z toho vznikla. Základní myšlenkou
Platóna je tvrzení, ţe potřeby občanů, které tvoří společnost, jsou různé, avšak
schopnost kaţdého jednotlivce k uspokojení těchto potřeb jsou omezené. Proto je
nutnost vzniku společného ţivota, nebo "polis", "kdyţ jeden z nás přilakává k sobě
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ostatních pro jednu nebo druhou potřebu. Kdyţ potřebujeme mnoho věcí, a máme v
souţití mnoho spolupracovníků a asistentů, pak souţití dostává název polis 37".
Význam dělby práce pro společnost Platón vidí ne z pohledu zaměstnance,
který produkt vyrabí, ale pouze z hlediska zájmů spotřebitelů. Dle Platóna, kaţdá věc je
vyraběna jednodušší, lépe a ve větším počtu, "kdyţ jeden člověk dělá jen jednu věc,
dělá to, co je v souladu s jeho povahou, v vhodném čase, přičemţ nechává všech
ostatních povolání". Tento názor vede Platóna k tomu, ţe dělba práce v základním
principu struktury státu38.
Obchod, výměna zboţí a produkty jsou potřebné nejen pro stát nejen v
zahraničních vztazích, ale také z důvodu dělby práce mezi občany státu. Odsud Platón
vyvozuje potřebu trhu a raţby mincí, jak jednotky výměny.
Při přechodu z třídy pracovníků na třídu vojáků je zaráţející to, ţe Platón
porušuje zásadu rozdělení. Jedná se o morální rysy zemědělských pracovníků, které
Platón staví níţ neţ morální hodnoty vojáků, a zejména niţší neţ vládců státu. ―Ještě
pak jsou i jacísi jiní posluhovači, totiţ lidé, kteří duševně nejsou právě nejhodnější býti
členy společenství, kteří však mají dostatečnou sílu tělesnou k těţkým pracím…39
Oprávněnost svého dělení tříd se pokouší objasnit na základě mnohonásobné
nadřazenosti vládců v trojím ohledu: rodem, výchovou a svojí stupnicí hodnot.
Jaká je přirozenost lidské společnosti, státu? Přesněji podle Platóna – jaký je
původ společnosti a státu? Společnost a jedinec na sobě vzájemně závisejí, jeden vděčí
za svoji existenci druhému. Společnost vděčí za svoji existenci lidské přirozenosti, a
zvláště její nesoběstačnosti; a jedinec vděčí za svoji existenci společnosti, protoţe není
soběstačný.
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4.3 Ctnosti ve státě
Navzdory tomu, ţe v souladu с Platónovým názorem morální kvality pracujících
je niţší neţ filozofů a válečníků, zároveň se domnívá, ţe všechny třídy jsou potřebné
pro existenci a fungování ideálního státu. Další námitka Platóna je v přiznání, ţe mezi
původem z té či jiné vrstvy obyvatelstva a morálními vlastnostmi nemusí existovat
nutné propojení: lidé s vyššími morálními vlastnostmi se můţou narodit v nejniţší
společenské vrstvě, a naopak: narozené občany narozené oběma vyššími vrstvámi,
můţou se zrodit s „nízkým duchem― 40.
Nejdokonalejší podle své struktury a proto nejlepší stát má čtyři hlavní ctnosti:
1) moudrost, 2) odvaha, 3) omezující míra a 4) spravedlnost41.
Pojem"moudrost" Platón chápe jako nejvyšší poznání nebo schopnost dát dobrou
radu o státu jako celku, - o tom, jak směřovat jeho vnitřní záleţitosti a o jeho řízení v
jeho zahraničních vztazích. "Moudrost" - odvaha, která patří ne většině řemeslníků, ale
jen menšině - filozofům - a je ne tolik specialitou vedení státu, kolik sledování místa
věčných a dokonalých "ideí" - odvaha, je ve své podstatě morální.
Pouze filozofové by měli být vládci, a pouze za vlády filozofů stát bude
prosperovat a nepozná aktuálně existující zlo. "Dokud ve městech - řekl Platón nebudou vládnout filozofové, nebo upřímně a přiměřeně filozofovat současné králové a
panovníci, dokud státní moc a filozofie nebudou sladěny do jednoho celku, do té doby
ani pro státy, nebo dokonce, myslím, ani pro lidskou rasu nebude konec zlu.42―
Druhá ctnost, kterou má mít nejlepší podle zřízení stát - " odvaha". Je, stejně
jako "moudrost" typický pro malý počet osob, avšak ve srovnání s moudrými je jich
více. Platón vysvětluje, ţe stačí, aby ve státě existovali alespoň někteří občané, kteří
mají schopnost trvale ukládat správnou a v souladu se zákonem představu o tom, co je
děsivé a co ne.
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Na rozdíl od "moudrosti" a "odvahy", třetí ctnost dokonalého státu, nebo
"omezující míra," není ţádnou zvláštnosti určité třídy, ale je statečnosti, kterou vlastní
všichni občané nejlepšího státu. Pokud je k dispozici, všichni členové společnosti
uznávájí přijaté v dokonalém státě právo a existující v něm vládu, zadrţující zlé
impulsy. „Omezující míra― vede k harmonické dohodě mezi nejlepšími a nejhoršími
stranámi. Čtvrtá ctnost dokonalého státu - "spravedlnost". Její přítomnost ve státu je
připravována "omezujících opatření". Díky spravedlnosti kaţdá skupina ve státě a
kaţdý jednotlivec obdařený určitou schopností, dostává specifický úkol pro splnění a
uskutečnění..
Pro Platóna, stát – je jako makrokosmos, kterému odpovídá mikrosvět uvnitř
kaţdého jednotlivce, zejména v jeho duši. Ve stavu tři třídy občanů - vládci, vojáci a
pracovníci produktivní práce - tvoří harmonický celek pod vedením nejinteligentnější
třídy.

4.4 Dvě tváře Platóna
Z výše uvedeného textu je zřejmé, ţe Platón měl negativní pohled na všechny
formy existujícího politického řádu. To potvrzuje názor, ţe on nebyl kritikem jen
demokratického systému. Platón viděl nedostatky jednotlivých forem vlády, a ukázoval
na ně. Jeho kritika demokracie, stejně jako jiné formy vlády, není nic jiného směřování
k ideálu. A skutečnost, ţe on nejvíce kritikoval demokracii bylo důsledkem skutečnosti,
ţe byl obyvatelem Athén - města, které mělo formu vlády v podobě antické demokracie.
Takţe toto politické uspořádání bylo nejvíce známé pro Platóna. A všechny jeho
nedostatky, pocítil na sobě. Například poprava jeho učitele - Socrata. Moţná, ţe v
důsledku toho Platón není zcela objektivní ve své analýze. Ale ve stejné neobektivitě
můţeme obviňovat i Poppera. Hodně důleţitá je i skutečnost, ţe v mládí Platón byl
svědkem zhroucení athénského demokratického státu, který prohral v boji proti Spartě,
která měla autoritativní oligarchické zřízení. Podle Platóna stát s podobnou formu vlády
bude víc ţivotaschopné. Mohlo účinněji vyrovnat s problémy v závaţných krizových
obdobích, jakými jsou války. V tomto smyslu lze označit Platóna za ideologa a
propagandistu. Jistě to byl politický soupeř athénské demokracie, a vedl politický a
ideologický boj s příznivci demokratického systému v Athénách. Nicméně, ještě jednou
chci upozornit na ten objektivní fakt, ţe nedostatky viděl v kaţdém reţimu. V tomto

22
smyslu můţeme dokonce rozdělit Platóna-filozofa a Platóna-politika. Platón-politik byl
nepochybně odpůrcem demokracie, která tehdy existovala. Na druhou stranu Platónfilozof se snaţil co nejvíce objektivně analyzovat kaţdý politický systém, aby bylo
moţné vytvořit ten univerzální, který by vstřebal jejich nejlepší stranky. Ve své kritice
politických zřízení Platón poukazuje na to, ţe ţádná forma vlády nemůţe dokonale
reagovat na všechny výzvy času. V důsledku toho, dříve nebo později přijde čas, kdy je
systém neschopen zvládnout a přichází kolaps. Platón ve svém díle náhledně
demonstruje, ţe jedna forma vlády se během dějin nahrazuje druhou. To je spojeno s
tragickými událostmi rozpadu. V tuto chvíli dochází ke vyměně na jiný systém, který
poskytuje nové řešení existujících problémů. Ale v průběhu času, nový systém také
přestává být aktualní, stejně jako ten předchozí nemůţe vyřešit všechny problémy. To je
důvod, proč Platón věřil, ţe by měl být vytvořen systém, který nepotřebuje se měnit,
který by neměl selhání. Často kritizovana Platónovo usilování o stálost a uniformitu, je
vysvětleno jeho touhou vytvořit vládu, která by nevyţadovala změnu nebo zlepšení.

4.5 Politické rozváhy Platóna v kontextu jeho filosofického
myšlení
Popper ještě na začatku své knihy píše: „Chci varovat čtenáře, aby nečekal
kompletní rekonstrukce platónovy filosofie, to znamená to, co lze nazvat „spravedlivou
a nestrannou― interpretací platonismu. Moje analýza a moje kritika budou směrovat
proti totalitním tendencím politické filozofie Platóna.43― Podle mého názoru je to hlavní
chyba analýzy Poppera. Já se v této kapitole pokusím analyzovat jeho politické názory
na základě jeho filozofie.
Nejvíce demonstrativní argumenty proti demokracii najdeme u Platóna v osmé
knize jeho "Ústavy". Stručně řečeno, omezujou se na to, ţe v demokracii jsou občané jiţ
přestávájí ctít zákony jak psaná, tak i nepsaná, všude převládá konzumerismus, extrémní
odcizení od sebe navzájem, sobectví; končí to všechno tím, ţe se extrémní svoboda
proměňuje v extrémní otroctví; svévole davu přechází do svévole jedince, demokracie
se změní v její dialektický opak – tyranii44. Navíc při rozvíjení těchto myšlenek, Platón
dává velmi výstiţný a jízlivý popis některých aspektů demokratické společnosti. Píše
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například, ţe "občané poslušní orgánům, se smísí s blátem jako bezcenné ochotné
otroky, ale vládci, podobné podřízeným a podřízeni, podobné vládcům, jsou chváleni a
uctíváni45―; ţe tam "mladí lidé začinájí napodobovat dospělí a soutěţit s nimi v úvahách
a jednáních, a starší, přizpůsobujou se k mladým a napodobujou je, a pak pohravájí si a
vtipkujou46―. Podle Karla Poppera všechno tohle je zlá parodie na aténský společenskopolitický systém. I kdyţ nesmíme pominout, ţe Platónem byly příhodně poznamenany
problémy, které je moţné označit jako univerzální a ne lpět na těchto výroků takové
klišé jako "antidemokratické". Platón vhodně upozornil na onemocnění společnosti, v
níţ ţil. Podle mého názoru v tomto konkrétním případě, kritika Popperova kritika
Platóna není zcela správná, protoţe téměř ţádné prohlášení o existujících problémů
společnosti, která má demokratický politický systém můţe být povaţováno za
nedemokratický projev.
Nicméně, Platovy argumenty nejsou triviální moralizování. Naopak, ony májí
více vrstev a jsou propojeny se všemi komponenty Platónové filosofie jako celku: i s
učením o duši, i s kosmologií, atd. Zde, samozřejmě, ontologický aspekt je základní.
Je známo, ţe Platón následoval tradici, jdoucí od Pythagorejců a zastával názor,
ţe skutečná bytost je bytost stálá a všechno, co se pohybuje, je odklon od bytí k nicotě.
Odsud právě vyplývá podstata ontologie Platóna, který vyzdvihuje svět nemateriálních
"nápadů" - čistou, ryzí bytost; Duši světa - souvislost mezi ideálním a hmotným světem;
fyzický vesmír - svět podobnosti, "stínů", které se nachází mezi bytím a nebytím 47. Z
toho také vyplývá sociální učení Platóna, který staví proti sobě na jedné straně perfektní, nejlepší stát - ztělesnění věčné a neměnné transcendentální spravedlnosti,
podřízená vyššímu vesmírnému právu; na druhou stranu - degenerované formy státu timocracii (vláda ambiciózních muţů), oligarchii (vláda bohatých), demokracii (vláda
davu), tyranii (vláda pachatele). To znamená, ţe ontologický aspekt kritiky Platónova
demokracie je v tom, ţe demokracie je povaţována za "tekutou", která se svým
sociálním systémem oddaluje od dokonalosti ("ideje"), a přibliţuje se k "hmotě"
(chaos). V demokracii, podle Platóna, lidé sledujou ne dokonalé, a proto nepotřebující
změny Světové právo, ale spiš vrtkavé názory davu, jemuţ pravda není dostupná vůbec.
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Kuriózní je metafora povstání na lodi, kde Platón srovnává systém pro něho moderního
státu, tj. demokracie s lodí, jiţ ovládli námořníci tím, ţe vyhnali svého kormidelníka48.
Vítězové pijí a baví se, předávají kontrolu nad lodí kaţdému, kdo je schopen vzít navrch
nad nimi silou nebo vychytralostí. A oni si neuvědomují o tom, ţe skutečným
kormidelníkem můţe stat pouze ten, kdo má zvláštní znalosti o hvězdech, větrech,
mořských proudech, atd. Jakýkoliv bombastický a prázdně mluvicí, kvůli jejich
nevědomosti a důvěřivosti se jim zdá více hoden na místo kormidelníka, neţ skutečný
mistr tohoto řemesla.
Platónova kritika demokracie, podle mého názoru, by měla být posuzována v
kontextu jeho známé kritiky relativismu, kterou je v nejzákladnější podobě nalézneme v
"Theaitétos". Platón tvrdí, ţe v případě, ţe je něco v pohybu, znamená to, ţe něco musí
být v klidu, jinak se nedá poznat sáma pohyblivost. A v případě, ţe je něco relativní,
pak to znamená, ţe existuje i něco absolutní.49‖ Kdyţ schvalujem pohyb, nevyhnutelně
musíme schválit i nehybnost, jinak budeme muset popřít existenci samotného pohybu.
To znamená, ţe pohyb není nic jiného neţ "mobilní klid": vţdyť můţeme říci o objektu,
ţe se pohybuje pouze v případě, ţe je současně a kaţdý okamţik zůstává stejným
objektem, jinak, místo pohybu, získáme řadu různorodých fragmentů 50. Sociální závěr z
toho je, ţe demokracie je sekundární ve vztahu k jiné stabilnější formě vlády. Platón
přímo uvádí v "Ústavě", ţe demokracie je pouze jednou z etap degenerace dokonalého
státu "zlatého věku". To jen potvrzuje mojí původní myšlenku, ţe politické názory
Platóna májí blizko k totalitním reţimům 20. Století není v jeho zásadovém závazku k
totalitní formě vlády, ale spiš v hledání ―dokonalého‖ státního uspořádání, které by bylo
lepší neţ všechny existující formy vlády a umoţnilo vyřešit všechny problémy státu a
společnosti, aniţ by přivedlo situaci k citelným otřesům. Platón viděl nedokonalosti ve
všech formách vlády, a to nejen v demokracii. Tedy obecný vzorec Platónové kritiky
demokracie je jasný. Je třeba zdůraznit, ţe se jedná jen o obecný vzorec, který je třeba
vysvětlit, odhalit a rozvinout. Podle mého názoru Popper bere Platónova tvrzení příliš
doslovně, a to s přihlédnutím ke všem nuancím filosofické pozice Platóna, a přitom
poněkud zkresluje pohled filozofa na společnost. Popper naznačuje, ţe Platón prý
absolutizoval klid a popřel pohyb, to znamená, ţe povaţoval za ideální stát, ve kterém
47
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se nejméně vyskytuje změna, a který jako skála brání plynutí času. Indikativním je
Popperovo prohlášení, ţe "Platón nás učí, ţe kaţdá změna je zlo a klid je boţský", nebo
o tom, ţe Platón byl obhájce "... státního útvaru, který by byl natolik dokonalý, ţe by se
uţ nepodílel na celkovém historickém vývoji.51‖ Popper interpretuje tato tvrzení Platóna
jednoznačně jako potvrzení teze, ţe Platón je zarytým odpůrcem pokroku a
modernizace. Nicméně, tady není všechno tak zřejmé. Podle mého názoru, Platón viděl
nedokonalost v jakékoliv formě vlády, protoţe si uvědomil, ţe kaţdá politická struktura,
dříve nebo později se stává zastaralou. V tomto případě se situace často promění do
dramatických událostí zničení zastaralého systému, zhroucení starých norem a základů.
To vše bylo spojeno s lidskými tragédiemi a katastrofy. To je důvod, proč Platón psal o
"ideálním státu". Pro něj to bylo to, co by mohlo ochránit lidi před mnoha neštěstmi.
Kromě toho je nemoţné oddělit politické názory Platóna od jeho filozofických
myšlenek. Platón tvrdí, ţe ideální podmiňuje jeho opak - materiální, a rovněţ, ţe klid
podmiňuje pohyb52. Kdyţ Platón mluví o myšlenkách (včetně politických idejí), vţdy
má na mysli myšlenku jako generovací model . Myšlenka nejen interpretuje věc,
myšlenka musí také vytvářet věc jako svůj protiklad, v souladu se zákonem dialektické
generace. A zároveň myšlenka má být vygenerována vyšším principem, v němţ
všechno, co existuje, ideální a materiální je soustředěno jako v jednom bodě53. Na tomto
základě je jasné, ţe Platónovou teorii idejí můţeme jen těţko interpretovat jako
absolutizaci nehybnosti. Platón skutečně říká, ţe myšlenky samy o sobě jsou
stacionární, ale ihned upřesňuje, ţe stejné myšlenky, pokud přijatá v souvislosti se
svrchovaným principem a věcmi se podílejí na procesu generace. Tak Platón jde dál: v
dialogu Tímaios naplňuje tuto abstraktní dialektiku nápadu a hmoty konkrétním
obsahem přírodní filozofie a přichází k dialektickému učení o ţivotě. V Tímaiu Platón
učí, ţe fyzický kosmos kolem nás je ţijící a myslící bytost. Toto prohlášení by nemělo
být vnímáno jako něco mytologického, ale jako zcela logický závěr jeho učení o bytí.
Myšlenky rozumu vytváří ne jenom nějaké nové bytí, ale ţivou bytost, však stále
nehmotnou. Platón se snaţí spojít jeho s tělem a tím získat kosmos, jako ţivou a
tělesnou bytost 54.―
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Při zohlednění výše zmíněného, společensko-politické výhledy Platóna by jistě
měly získat další vysvětlení. Vzhledem k tomu, ţe Platónova dokonalá bytost chápána
jako ţivý organismus, pak Platónův dokonalý stát je zaloţen na principu ţivého
organismu. Ţivého organismu schopného trvale podporovat v sobě ţivot. Ostatní státní
politické formace Platón vidí jako neţivotaschopné.

4.6 Boj proti sofistům
Značnou část svého ţivota Platón věnoval boji proti sofistům. Některá místa v
"Ústavě" naznačují, ţe Platón viděl v demokracii vládu sofistů. Sofisté je označení pro
starořecké učitele a filosofy působící v 5. a 4. století př. n. l. Jméno pochází z řeckého
sofistai („učitelé moudrosti―) a charakterizuje tak jejich činnost – sofisté obcházeli
města a profesionálně vyučovali rétorice, případně vystupovali u soudů. Sofisté netvořili
jednotnou školu a navzájem si byli spíše konkurenty. Jejich výskyt v různých obcích
antického Řecka v určité době naznačuje, ţe jejich způsob myšlení a vyučování
odpovídal tehdejší společenské situaci v Řecku. Od tehdejších filosofů se odlišovali tím,
ţe se moudrostí a výřečností zabývali pro výdělek. Platón charakterizuje takové umění
jako "schopnost přemlouvat na soudě, v radě i ve sněmu" a i z jiných náznaků je patrné,
ţe sofisté nabízeli řečnické sluţby u soudů a slibovali také svým ţákům, ţe budou mít
před soudem úspěch55. Zejména v demokratických obcích to zřejmě mnozí uvítali.
Demokracie dle Platóna - síla davu, a sofista je člověk, který se vyzná ve zvycích davu,
a je schopen ji vést, kam chce; přitom filozof porovnává dav s divokým zvířetem, a
sofistu s trenérem56.
Nicméně, etické argumenty Platóna proti demokracii jsou jistě velmi
kontroverzní. Dle Platónova názoru extrémní morální hanebnost většiny občanů, je
charakteristickým znakem demokratického systému. Podle mého názoru jen stěţí se dá s
tímto souhlasit. Často autoritativní reţim ve snaze odstavit lidi přemyslet a rozhodovat,
přímo přímo omlouvá nízké instinkty davu. Protoţe absolutní moci diktátor má aţ do té
doby, neţ je vnímán jako absolutní vládce. V důsledku toho občané schopné kritického
55
56

Platón. Ústava. 4. vyd. 6. kn. Praha: OIKOYMENH, 2005. s. 289.
Platón. Ústava. 4. vyd. 6. kn. Praha: OIKOYMENH, 2005. s. 290.

27
myšlení, schopné klást otázky, zdravě pochybovat o jakémkoli tvrzení a analyzovat,
jsou přímé ohroţení reţimu tohoto druhu. Takţe v tomto případě jsem zcela na straně
Karla Poppera.

5. Platónův totalitarismus
V této kapitole bych chtěl probrát ty tvrzení Platónového politického myšlení,
která bychom mohli povaţovat za prvky totalitarismu. Abychom dále určili, zda jsou
Popperova obvinění odůvodněny.
Na začatek definice samého pojetí totalitarismu. Totalitarismus je politický
systém, jehoţ vládnoucí skupiny neuznávají ţádné meze své pravomoci a snaţí se
regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého ţivota.57.„Výchozím bodem
totalitního modelu je prohlášení nějaké vyšší cíle, kvůli které vyzývá společnost, aby
část se rozloučilo se všemi politickými, právními a společenskými tradicemi 58.―
I tato definice vyvolává pochybnosti, ţe Platón byl obhájce totalitní formu vlády,
protoţe pro něj tradice byly absolutní hodnotou.
Totalitní systém je nedemokratický absolutistický politický systém, vládnoucí
orgán má tedy neomezené pravomoci, které uplatňuje jak ve veřejném tak osobním
ţivotě občanů a nedemokratickými často i brutálními prostředky prosazuje své politické
ideologie.

Komunismus
Komunismus je politická ideologie, poţadující společnévlastnictví a odmítající
třídní rozdíly mezi lidmi. Komunistické ideje mají předchůdce jiţ v antice. Jako
významná politická síla se staly v první polovině 19. století a v rámcipolitické levice
vznikla řada směrů socialistických hnutí lišících se jak pojetím budoucí rovnostářské
společnosti, tak i navrhovanými prostředky k jejímu dosaţení. Revoluční levice získala
trvaleji moc poprvé v listopadu 1917 v Rusku pod vedením V. I. Lenina. Ve dvacátých
letech minulého století se z většiny evropských sociálně demokratických stran oddělily
radikální frakce, které se přejmenovaly na komunistické strany. Tyto strany byly pod
přímým vlivem Moskvy. Po druhé světové válce se komunismus prosadil i v mnoha
57
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jiných zemích včetně Československa, kde komunisté vládli od února 1948 do konce
roku 1989. Většina komunistických reţimů se zhroutila roku1989 nebo brzy po něm.
Komunistické reţimy sice často přinesly sociální jistoty a vzdělání širokým vrstvám
obyvatelstva, nebyly však schopny ekonomicky a technologicky konkurovat vyspělým
západním demokratickým státům a připravily o ţivot desítky milionů lidí.

Nacionalismus
Nacionální socialismus, zkráceným výrazem nacismus, je totalitní ideologie
oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933-1945 (tzv. Třetí říše)
prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické (NSDAP) vedené Adolfem
Hitlerem.

Nacistická

ideologie

kombinuje

prvky

socialismu,

nacionalismu,

pangermanismu, fašismu a rasismu.
Uţ před uchopením moci projevovali nacisté nenávist k některým etnikům,
například vůči Luţickým Srbům, Ţidům či Romům. Diskriminace a perzekuce Ţidů
byly zahájeny v dubnu 1933 vypuzením ţidovských úředníků ze státní správy. V září
1935 schválil říšský sněm norimberské rasové zákony namířené proti Ţidům. Ţidé byli
zbaveni německého státního občanství a bylo jim zakázáno vstupovat do manţelství s
Němci. Norimberskými zákony bylo postiţeno kolem 500 tisíc lidí. 9. listopadu 1938
zinscenovali nacisté "křišťálovou noc" - program, během něhoţ shořelo v Německu
značné mnoţství synagog.
Fašismus
Fašismus v uţším a původním smyslu označuje italský fašismus, politické hnutí
vedené Benitem Mussolinim, které ovládalo Itálii v letech 1922 aţ 1943. Jiţ ve 20.
letech 20. století se však označení rozšířilo na příbuzná politická hnutí, strany a státní
reţimy v jiných zemích, a stalo se tak označením typu politické ideologie. Typickými
rysy fašistických ideologií jsou mimo jiné vypjatý nacionalismus, autoritativní a
charismatické vůdcovství, militarismus, kult modernity, mládí a síly jakoţ i silná
ekonomická role státu, často chápaného korporativisticky59.
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5.1 Platón a rasismus
Rasismus

je

podle rasového klíče.

teorie

a

Rasismus

ideologie
jako

hierarchizující
politická

sociální

ideologie

skupiny

se

snaţí

legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi
lidmi60.

Popper přímo obvinuje Platóna z rasismu. Tvrdí ţe v jeho ideálním státě

existuje nějaká vrstva obyvatel nadřazená svým rodovým původem. Existence takové
vrstvy je nejzřetelnější v obci z Ústavy61. Ale například nadřazenost třídy stráţců daná
rodovým původem vůbec není samozřejmostí. Myšlenka o krvi a půdě je příliš
ambivalentní a sloţytá, aby slouţil jako důkaz Platónových rasistických postojů.
Určitě, ţe Platón nebyl stoupencem absolutní rovnosti. V politice Platón
odmítal připustit podíl nevzdělaných a neschopných na vládě. Kritériem zdatnosti však
byl pro něj rodový původ jen do té míry, do jaké věřil, ţe lidské vlastnosti jsou dědičné.
Jeho obdiv ke spartským obyčejům také neznamená, ţe si přál, aby v jeho státě
zastávali vůdčí pozici Dórové ovládající ostatní Hellény. Popper nachází takový
Platónův názor na základě analogie mezi popisem dórského příchodu na Peloponnés
(Leg. 682d-e) a popisem nástupu stráţců k moci v Ústavě (Resp. 415d-e)62. Popper
očividně zapomíná, ţe ze země byli zrozeni všichni stejně, nejenom vládnoucí třída.
Také vůbec nebere na vědomí, ţe se v Ústavě nejedná o příchod nějaké panské rasy
zvenku, ale právě naopak jsou vyvedeni nejzdatnější občané mimo samotnou obec a
vytváří si venku vojenský tábor.
Myslím si, ţe rasismus, jak jej Popper Platónovi podsouvá, není doloţen
průkazně v ţádném Platónově díle, dokonce ani tehdy, pokud čteme Sókratova
vyjádření jako váţně míněné návrhy. Naopak je moţné stejnými postupy, jak je
dokládán Platónův rasismus, doloţit, ţe Platón lpěl na jednotě všech Řeků. Popperovo
upozornění by mělo větší váhu, pokud by se snaţil zdůrazňovat Platónův
helénocentrismus.
V Athénách klasického období existovaly zajisté postoje, které zdůrazňovaly
rovnoprávnost Řeků a barbarů. Popper ze zastánců rovnosti všech lidí jmenuje
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Démokrita, Antifónta, Euripida, Hippiu a další. Uznává přitom, ţe dokladů pro
potvrzení jejich postoje je jen málo a nejsou obecně přijímány63.
Pokud Popper označuje Platónovy názory za rasistické, má jeho postoj k
barbarům na mysli jen okrajově64. Negativní vyjádření o cizincích (Resp. 562e-563a)
porovnává s ironickým popisem Athén v dialogu Menexenos (Menex. 245c-d)65. Tento
dialog nám nabízí velmi zajímavé interpretační moţnosti, ale bohuţel nemám místo
podrobně se mu věnovat. Platón v citované pasáţi Athény za jejich důslednou nenávist
k cizincům. Popper chápe jeho vyjádření jako ironické, jelikoţ Athény pro něj
představují do jisté míry symbol obchodnického ducha a s tím souvisejícího
kosmopolitismu. To pak by znamenalo, ţe Platón rozmrzele komentoval jejich kladný
vztah k cizincům. Snad se tolik nemýlím, kdyţ rozumím Platónově ironii jinak. Pasáţ se
objevuje v tom místě Sókratovy řeči, kde je chválen athénský boj za svobodu všech
Hellénů proti perským utlačovatelům. Musím doplnit, ţe v téţe době, kdy Athéňané
takto vystupovali, probíhala jejich jednání s Peršany namířená proti Spartě. Jako
pravděpodobnější moţnost se mi zdá, ţe Sókratés svým vyjádřením ironizuje athénské
pokrytectví.
Platón nejspíše nebyl kosmopolitním člověkem. Nebyl však ani rasistou, který
by se snaţil šlechtit nějakou panskou rasu.

5.2 Kastovní systém
Platón rozpoznal, co je příčinou úpadku obce. Jedná se o nejednotnost jí samé,
která je způsobena tím, ţe se v ní sváří o moc různé skupiny obyvatel. Kdyţ hledal
způsob, jak třídnímu boji zabránit, odmítl moţnost vzniku beztřídní společnosti a zvolil
společnost, kde má jedna třída takovou převahu, ţe ji není moţné ohrozit. Výsledkem je
stát, kde není moţné míšení jednotlivých tříd66.
V Platónově dokonalém státě existují pouze dvě skupiny obyvatel. Jednu z nich
tvoří členové vládnoucí vrstvy, z nichţ ti moudřejší vládnou a ti statečnější vykonávají
jejich vůli. Vládnoucí třída je zárukou jednoty obce a její neměnnosti. Proto se jejímu
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popisu věnuje Platón nejvíc67. Pro zbytek obyvatel zákony nevydává. Ti mají slouţit jen
k výţivě vládců a jejich pomocníků. Existence otroků byla mlčky schválena.
Pro vládnoucí vrstvu zavádí Platón následující opatření: společné drţení majetku
a společné vlastnictví ţen a dětí. Má být tak upevněna jejich jednota. Vládnoucí vrstva
je zbytku obyvatel nadřazena rasově, výchovou a stupnicí hodnot. Platón k dokreslení
podává mýtus o zrozencích země68, který ukazuje, proč jsou někteří lidé méněcenní.
Platón neřídí lidský ţivot aţ po narození, ale rozhoduje jiţ, kdo se narodí. Proto
zavádí důmyslný systém šlechtění své panské rasy, který musí zaručit, aby rasa stráţců
zůstala čistá69.
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5.3 Základní prvky Platonova politického programu
Základní prvky Platónova politického programu:
A. Přísné oddělení tříd
B. Ztotoţnění osudu státu s osudem vládnoucí třídy a výlučný zájem o tuto třídu
a jednotu
Odvozené prvky ( ze základních prvků) Platónova politického programu:
C.

Vládnoucí třída má monopol na vojenské zdatnosti a výcvik, na právo

nosit zbraň a získat vzdělání; je však vyloučena z jakékoliv účasti na ekonomické
činnosti, zvláště vydělávání peněz.
D.

Musí existovat cenzura veškeré intelektuální činnosti příslušníků

vládnoucí třídy a neustálá propaganda, jejímţ cílem je formovat a unifikovat jejich
mysli. Je třeba zarazit či potlačit jakékoli novinky ve vzdělání, zákonodárství a
náboţenství.
E.

Stát musí být soběstačný. Musí usilovat o hospodářskou autarkii, neboť

jinak by vládci buď záviseli na obchodnících, nebo by se sami stali obchodníky. První
z těchto alternativ by ohroţovala jejich moc, druhá jejich jednotu a stabilitu státu70.
K. R. Popper označuje tento program za totalitní, zaloţený na historicistické
sociologii, a přesto jej odlišuje od moderního totalitarismu jeho cílem: štěstím občanů a
vládou spravedlnosti.

70

V OS I, 6, I, s. 74.
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Závěr
Karl Popper konzistentní a přesvědčený zastánce liberálně-demokratických
hodnot. Věnoval hodně úsilí na rozvoj individuálního myšlení a kritický pohledu na
historii a filozofii a jejich přezkoumání. Nicméně, jeho pohled na přínos Platóna do
rozvoje filozofického a politického myšlení zůstává stalé diskutabilním. Ve své práci
jsem poukázal na to, ţe cílem Poppera nebylo diskreditace Platóna, ale spiš varování ze
strany rakouského filozofa, ţe kaţdá nejrozumnější teorie musí projít podrobnou
analýzou a z praktického hlediska se nesmí chápat doslovně. Velmi kontroverzní je
Popperovo tvrzení, ţe Platónovy politické názory jsou blízké totalitním a je-li jeho
negativní postoj k demokracii zřejmý. Platón hovořil o potřebě vytvoření vládnoucí
třídy sloţené z inteligentních, ušlechtilých a vzdělaných lidí. Pouze ti, kteří mají tyto
vlastnosti mohou vládnout státu. Tak, názory Platóna lze povaţovat za základ
meritokratické a elitářské formy vlády v daleko větší míře, neţ totalitní.Právě za
meritokracie (vláda nadaných) představiteli vládnoucí třídy jsou ti, kdo má výhodu
v intelektuálních a morálních hodnotách. Za totalitní formy vlády je základem
byrokratický aparát, jehoţ hlavními vlastnostmi jsou pracovitost a loajalita k reţimu.
Také v mé práci jsem se snaţil ukázat, ţe není moţné posuzovat myšlenky
Platóna mimo jejich historického kontextu. Protoţe při studiu Platonovy biografie je
zřejmá sloţitost a nejednoznačnost jeho filozofických a politických názorů. Výmluvným
důkazem toho je skutečnost, ţe Platón nepodporuje třicet tyranů, která byla zaloţena v
Aténách, a to i přesto, ţe v té vládě měl přibuzné. Toto naznačuje, ţe jeho stálým cílem
zůstalo vybudování dokonalého státu, a ne politická moc. Navzdory vší své činnosti
v politice, Platón stále byl filozof.
Důleţitým aspektem mé práce je otázka odpovědnosti myslitele. Mohl by být
zodpovědný myslitel za té transformace, které vyplývají z realizace jeho myšlenek?
Zvlášť kdyţ se on sám realizace nezůčastnil? Kdyţ daváme konkrétní posouzení názorů
Platóna, měli si bychom uvědomit v jakém historickém období ţil. Obvinit ho z toho, ţe
po dvou a půl tisících let po jeho smrti se v Evropě objevily politické reţimy, které měly
některé podobnosti s jeho koncepci je neopravněné. Nicméně Popperova analýza
politického myšlení Platóna měla významný dopad na rozvoj filozofie a humanitních
věd ve 20. století. Publikace knihy Poppera – Otevřená společnost a její nepřátelé,
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vyvolala širokou diskuzí ve vědeckých kruzích a tím Popper dosáhl svého hlavní cílu, to
je veřejných projednávání. Vţdyť právě spory, debata a veřejné diskuze jsou jednou ze
základen existence otevřené společnosti.
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