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Platón
a jeho okruh
1. Filozof s popinìnýma rukama
[...] mé mínìní svírala obava, jak to asi dále bude s tìmi mladými lidmi  nebo touhy takových lidí bývají kvapné a èasto se obracejí samy proti
sobì , kdeto o Diónovi jsem vìdìl, e má dui ustálenou a vìk ji zralý.
Proto jsem se rozmýlel a byl na vahách, zdali mám jít, èi co, ale pøece jsem
se naklonil k tomu,  e s e m u s í m p r á v ì t e ï p o k u s i t, zdali se kdy nìkdo odhodlá u s k u t e è n i t m é m y  l e n k y o z á k o n e c h a ú s t a v ì; vdy získám-li dostateènì jen jediného mue
[jím byl mladý Dionýsios, který se stal po otci v r. 366 pø. n. l. tyranem v Syrákúsách], budu mít vykonáno vechno dobré.
S tìmito tedy mylenkami a tou odvahou jsem vyplul z domova, ne jak se
nìkteøí domnívali; nejvíce vak proto,  e j s e m s e s t y d ì l s á m
s e b e, a b y c h s i n ì k d y n e m u s e l o s o b ì p o m y s l e t,
 e j s e m n a p r o s t o j e n s a m á s l o v a (m¾ dÒxaim pote
mautù pant£pasin lÒgoj mÒnon ¢tecnîj ena tij, mé doxaimi pote
emautó pantapasin logos monon atechnós einai tis), èinu vak e bych se nikdy ádného z vlastní vùle nechopil (328b-c).
Takto popisuje Platón v Sedmém listu, adresovaném r. 353 pø. n. l. Diónovým pøátelùm, své muèivé rozhodování, zda má opustit ve svých edesáti letech Athény, kde  jak upøesòuje  nemìl vùbec patné postavení
(329b), a odjet do Syrákús vstøíc neznámému svìtu. Tam se snail za neustálého podezøívání dvoøanù uplatòovat svùj vliv na mladého nástupce po
nedávno zemøelém tyranovi Platónùv pøítel Dión, vagr a ze starého tyrana.
Dión byl odchovancem platónských principù a usiloval o jejich konkrétní
ovìøení. Platón jako by dokonce udìlal ve svém vyprávìní pauzu, aby mohl
popsat své rozhodování, zda se vydat vstøíc sicilskému dobrodruství, které
bude zabírat  se støídavými pøestávkami a dramatickým prùbìhem  témìø
celé desetiletí jeho ivota; píe o tom zpìtnì ve svých tøiaedesáti letech právì v tomto listu. A snaí se objasnit nejenom ostatním  jde zcela zjevnì
o otevøený list , ale i sobì samotnému, co bylo podnìtem k tomuto rozhodnutí. Nejedná se tedy jenom o to, aby obstál pøed sebou samotným (e
nezùstává pouze u slov), ale také o hluboké pouto, je ho vázalo k Diónovi.
Poprvé byl Platón na Sicílii v r. 388 pø. n. l., o èem se v této autobiografii
zmiòuje pouze krátce. Pokud jde o tuto cestu, hovoøí pouze o vztahu, jen se
vytvoøil mezi ním a mladým syrákúským lechticem, kterého získal pro své
mylenky a vzdálil od poitkáøského a prázdného zpùsobu ivota u dvora.
Platón zároveò cituje pár vìt z dopisu, v nìm ho Dión vyzýval k cestì do
Syrákús, kdy se ujal vlády mladý a snad i poddajný Dionýsios. Na kterou
lepí pøíleitost  psal Dión (327e)  budeme èekat, ne je ta, která se nám
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nyní jakýmsi øízením boím naskytla? Platón pokraèuje (328a): Dále vypoèítával velikost øíe v Itálii a na Sicílii a jakou sám má moc, mluvil o mladém vìku Dionýsiovì a jak velikou má touhu po filozofii a po vzdìlání, také
o svých synovcích a jiných pøíbuzných, jak snadno je lze získat pro mylení
a ivot, který jsem vdy hlásal, a e jsou velmi zpùsobilí pomáhat získávat
i Dionýsia; take právì nyní, aè jestlie vùbec kdy, se zcela splní nadìje, e
by se tití muové stali filozofy i vládci velikých obcí. Diónovy obavy
z vánì hrozícího nebezpeèí  píe Platón , jemu byl Dión vystaven, se
stávají dominantní a nerozluènì se spojují s pøedcházejícími dùvody v jedno.
Platón posedlý mylenkou, e musí obstát sám pøed sebou, povauje Dióna
za impuls. Pøedstavuje si, a tato vidina je prodchnuta dìsem, e ho Dión
z vyhnanství zahrnuje dlouhými a sklièujícími výèitkami (328e): Toho se
mi od tebe nedostává, a proto, opustiv Syrákúsy, jsem nyní zde. A ani tak má
osoba ti není tak velikou výèitkou; ale jde tu o filozofii, kterou ty stále velebí a o které øíká, e s ní ostatní lidé nedùstojnì zacházejí; jak by bylo mono, aby ta nebyla zrazena nyní spolu se mnou, pokud jde o tvou povinnost?
Platón usuzuje, e na taková tvrzení nelze nic namítat, a proto se rozhodl
odjet, dávaje v sázku svùj ivot, zvyklosti, pocty, je mu v Athénách nechybìly. Jak sám øíká (329a): Nue, el jsem, jsa veden rozumem, a to s právem, jak nejvíce je èlovìku mono [...].
Syrákúsy jako
politická dílna

Platón dlouho hlásal to, k èemu dospìl na základì hlubokých a sklièujících politických deziluzí, e toti pocitu tìstí nelze dosáhnout tam, kde
vládci a filozofové nejsou jedny a tyté osoby, jak mu pøipomínal Dión.
Nyní, kdy monost uèinit vládce filozofem  a to vládce obrovské øíe
na Sicílii a v Itálii s hlavním mìstem v Syrákúsách  byla nebo se zdála
být na dosah ruky, se Platón rozhodl neustoupit, ale pøemìnit utopii ve skuteènost a dokázat její pravdivost. A proto se vydal na cestu, aby mohl èelit
tìké dìjinné zkouce, pøièem snad podvìdomì tuil výsledek.
Na druhé stranì byly Syrákúsy dalím politicko-intelektuálním centrem
øeckého svìta sikulsko-italického typu. K Syrákúsám upírala své pohledy
øecká mìsta, která se spojila v okamiku perské invaze. Do Syrákús se dvakrát odebral Aischylos a uskuteènil tam dvì pøedstavení, je byla velmi dùleitá i z hlediska politického (Aitòanky); do Syrákús smìøoval Alkibiadés,
protoe byl pøesvìdèen, e právì tam vznikne pro Athény základna nové
øíe. Dionýsiovi se podaøilo díky své výjimeèné obratnosti uèinit ze Syrákús
hlavní mìsto velké øíe v oblasti Velkého Øecka, mìsto, které bylo vzhledem
ke stále hrozícímu nebezpeèí ze strany ivlu punského na Sicílii a lukánského v Itálii zaloeno k posílení pøevahy øeckých elementù nad místními,
co bude pozdìji charakteristickým rysem pro velká helénistická království. Není tedy divu, e na rozdíl od politikù, kteøí byli více èi ménì úplatní
a dali se do makedonských slueb, vzhlíel Platón k Syrákúsám jako k potenciální velké laboratoøi, v ní má být vystaveno zkouce jeho politické pøesvìdèení.
Ale na rozhodnutí odjet do Syrákús a èelit oné velké neznámé, ji pøedstavoval mladý Dionýsios, je tøeba se dívat v irím kontextu, zejména pokud jde o presti Platóna a jeho koly, která u dávno pøesáhla hranice Athén.
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 Platón
427-347 pø. n. l., syn Athéòana Aristóna.
Soubor jeho dìl obsahuje 9 tetralogií (34
dialogù s Obranou a soubor 13 listù), po kterých následují Definice a 7 meních dialogù,
je byly ji v antice povaovány za podvrené. Platónovo dílo lze rozdìlit do ètyø skupin
(i z hlediska chronologického):
I. dialogy sókratovské: Obrana Sókratova ('Apolog a Swkr£touj, Apologiá Sókratús), Kritón (Kr twn), Euthyfrón (EÙqÚfrwn), Hippiás Mení (`Ipp aj l£ttwn, Hippiás elattón), Ión (Iwn), Lachés (L£chj), Lysis (LÚsij), Charmidés (Carm dhj), Próta-
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gorás (PrwtagÒraj), Ústava (Polite a, Políteiá, kn. 1);
II. dialogy sofistické: Gorgiás (Gorg aj),
Menón (Mnwn), Menexenos (Menxenoj 
s parodickým epitafiem), Kratylos (KratÚloj), Euthydémos (EÙqÚdhmoj);
III. Faidón (Fa dwn), Faidros (Fadroj),
Hostina, té Symposion (SumpÒsion), Ústava
(Polite a, Políteiá, kn. 2-10);
IV. pozdní dialogy: Parmenidés (Parmen dhj), Theaitétos (Qea thtoj), Sofistés
(Sofist»j), Polítikos (PolitikÒj), Tímaios
(T maioj), Kritiás (Krit aj), Filébos (F lhboj), Zákony (NÒmoi, Nomoi, 12 kn.).

Právì v tìchto letech  jak poznamenal Eduard Meyer  byli ve vedení rùzných øeckých státù mladí, jim se dostalo vzdìlání v Akadémii anebo kteøí ji
alespoò navtìvovali.1 Presti a úspìchy byly pro Platóna pøíli velkým stimulem, ne aby mohl odolat Diónovu naléhavému pozvání. Platón samozøejmì nemìl v úmyslu dostat se do patetické role Ísokrata, jen ze své koly rozesílal k øadì panovníkù poselství, která byla vechna témìø stejná a naprosto postrádala úèinnosti. To se stalo terèem sarkasmu Speusippova, jen
byl Platónovým synovcem a zároveò jeho nástupcem; právì Speusippos se
pro Dióna velmi angaoval, dokonce více ne Platón, najímáním oldnéøù
(Plútarchos, ivot Diónùv, 22).

2. Filozofové-vládci: aristokratická tradice
Jsou dvì skupiny filozofù: ti, kteøí si piní ruce, jako Seneca èi Marx,
a na druhé stranì ti, jako Aristotelés a Hegel, kteøí poklidnì pozorují svìt
a usilují o postihnutí celého komplexu jeho tvarovosti. Platón patøí bezpochyby mezi ty první. Není náhodou, e právì Aristotelés vytvoøil a velebil
pojem qewrhtikÕj biÒj (theórétikos bios, tj. kontemplativní ivot).
Starobylá aristokratická rodina, z ní pocházel Platón (podle Platónova
otce sahaly koøeny jeho rodu a k mytickému králi Kodrovi a rodu matky
prý zase k Solónovi), byla odjakiva velmi pøitahována politikou. Mnoho
Platónových dávných pøedkù byli oligarchové. Jeho dìd Glaukón byl bratrem starého Kallaischra, Kritiova otce, a oba byli syny stejnojmenného
pøedka Kritia s rudými vlasy, kterého Solón útoènì napadal v jedné ze
1
Eufraiovi z Óreu, který spáchal sebevradu, aby se nedostal do Filippových rukou, vìnuje Démosthenés dojemnou vzpomínku ve Tøetí Filippice (59-62); dále to
jsou Formión z Élidy, Arkaïan Aristónymos, zákonodárce obce Megalopolis, Láodamás z Thasu aj.
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svých elegií (frg. 22a West). Události týkající se Kallaischra a Kritia jsou
velmi dobøe známy, ale i nejmladí Platónùv bratr Glaukón se vrhl jako mladièký do politiky a Xenofón vzpomíná ve svých Vzpomínkách na Sókrata
(III, 6,1) na spíe komickou scénu  která je zámìrnì smìnì vylíèena , jak
Sókratés musel jednou na shromádìní táhnout dolù z tribuny dobráka Glaukóna, který mìl tehdy nìco málo pøes dvacet let a touil pronést øeè.2 Tuto
epizodu nedovedeme pøesnì èasovì zaøadit, ale vechno nasvìdèuje tomu,
e jde o období blízké krizi r. 404 pø. n. l. Platón se narodil v r. 427 pø. n. l.
a r. 404 mu bylo tøiadvacet let; Glaukón byl mladí ne on a v r. 409 pø. n. l.
bojoval proti Megaøanùm v pohoøí Keras, za co ho jeden z jeho milovníkù, jím mohl být právì Kritiás, zahrnul chválou (Platón, Ústava, 368a).
Má-li Platón pocit nutnosti podrobit vlastní uèení nesnadnému ovìøení
v praxi, není to pouze pod vlivem rodinné tradice, která je hluboce propojena s politickým ivotem obce. Je ovlivnìn slavnými filozofy-státníky-zákonodárci, pøedevím dávnými velkými vzory:
Od Pýthagora  bájného nepostiitelného pokrytce, jen stál u zrodu celé dynastie filozofù-státníkù, s nimi Platón udroval poté velmi blízké vztahy  a
k Hérakleitovi, jeho se sice dotkla královská dùstojnost, ale byl pøistien v chrámu, jak hraje s mladíky kostky, aby dal najevo své pohrdání nad mylnou ústavou svých spoluobèanù. Tito sehráli v mnoha smìrech v ù d è í roli. Dalí vzory pocházely z doby ménì vzdálené a moná, e byly pro Platóna jetì dùleitìjí: Parmenidés, který kolem r. 450 pø. n. l., asi pìtadvacet let pøedtím, ne se
narodil Platón, vydal v Eleji sbírku zákonù, je byly dosud v platnosti, ten Parmenidés, jeho pamìtihodnou cestu do Athén pøipomíná Platón ve svém dialogu, jen je po nìm pojmenován (Parmenidés, 127b); Parmenidùv ák Melissos,
který se stal státníkem pøi vzpouøe Samu proti Athénám, stratég v r. 441/40
pø. n. l. a Perikleùv protivník v tomto závaném konfliktu (Aristotelés, frg. 557
Rose), bìhem kterého mìlo podle tradice dojít také k námoøní bitvì mezi Melissem a dobrákem Sofokleem (jeho úøad stratéga byl v onom roce spojován Iónem z Chiu s více veselými epizodami, srov. s. 163); a zejména Archýtás z Tarentu, jen byl Pýthagorovým ákem a ve svém mìstì, kde byl proti vem zvyklostem sedmkrát zvolen stratégem, pùsobil jako uznávaný státník. Archýtás není
pro Platóna pouze ideálním vzorem: pøedstavuje pevný bod v jeho ivotì, je
muem, s ním navazuje spojení bìhem nesnadného souití s Dionýsiem v Syrákúsách, a je zároveò tím, kdo ho zachrání v okamiku, kdy se u Dionýsia ocitne doslova v postavení vìznì.

Platón tedy nemluvil o abstraktních filozofech-státnících, kdy ukazoval
nejen svým ákùm, ale i Diónovi a Dionýsiovi tento lék proti politickým
aporiím. Mluvil o nìèem viditelném, existujícím, alespoò v aristokratických
obcích prodchnutých uèením Pýthagorovým, s ním mìl pøímou zkuenost
od chvíle, kdy po Sókratovì smrti (399 pø. n. l.) opustil Athény a hledal
v øadì cest  snad do Kyrény, snad do Velkého Øecka  monost, jak nastoupit po rozehnání Sókratových stoupencù na novou dráhu.

2
Tento obraz se stal symbolickým a v groteskní podobì se objevuje ve filozofickém spisku císaøe Iuliana (Iúliána) Apostaty (Filozofu Themistiovi, 255c).

