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Сажетак
У овом ра ду по ку ша ће мо да по ка же мо ка ко је Пла то но-

во уче ње о нај бо љој (иде ал ној) др жа ви бит но од ре ђе но ње го вом 
он то ло ги јом. У пе ри о ду из ме ђу пи са ња Државеи ЗаконаПла тон 
раз ви ја Теоријуначела,а ова те о риј ска по зи ци ја усло вља ва прин-
ци пи јел ну про ме ну у раз у ме ва њу уре ђе ња др жа ве до ко је до ла зи у 
ди ја ло гу Закони, и на дру га чи ји од нос Пла то на пре ма де мо кра ти ји. 
За хва љу ју ћи пре све га ра до ви ма Хан са Кре ме ра (H. Krämer) уоч-
љи во је да Пла тон ре ви ди ра ра ну по ста ву те о ри је иде ја. При кла-
ња ју ћи се ста но ви шту да у ан тич ком епо хал ном скло пу пр ва фи-
ло зо фи ја пред ста вља осно ву за гно се о ло шка, етич ка и по ли тич ка 
уче ња, ов де смо на сто ја ли да у ди ја ло гу Закони ре флек ту је мо ову 
про ме ну, због ко је је по ме ну ти ди ја лог раз ли чит у од но су на ра ни је 
пи са ну Државу.
Кључ не ре чи: др жа ва, за ко ни, пра вич ност, вла да ри, јед но, мно штво, иде-

ја, ма те ри ја, ум, ну жност

1. ОН ТО ЛО ГИ ЈА И ПО ЛИ ТИ КА

Ста но ви ште да је Пла то но ва по ли ти ка, од но сно ње го во раз-
у ме ва ње др жа ве бит но од ре ђе но он то ло ги јом, су о ча ва се са при-
го во ри ма, ко ји ин си сти ра ју на то ме да је већ код Пла то на на де лу 
ја сна по де ла зна ња, ко ја ће по ста ти крај ње екс пли цит на код Ари-
сто те ла (у ње го вом раз лу чи ва њу те о рет ског, као зна ња ра ди зна ња, 

* Овај рад је скраћена и прерађена верзија дипломског рада аутора
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и прак тич ког, као зна ња ра ди де ло ва ња). Та ко Еуген Финк,1) бра-
не ћи из вор ност Пла то но ве по ли тич ке фи ло зо фи је, твр ди ка ко не 
сто ји те за да су Пла то но ва ети ка и по ли ти ка са свим у сен ци ње го ве 
он то ло ги је.

У ди ја ло гу Државник, ко ји је на пи сан у раз до бљу из ме ђу 
на стан ка Државе и пи са ња Закона, Пла тон раз лу чу је др жав нич ко 
зна ње од дру гих об ли ка зна ња. Стра нац, ко ји у при су ству Со кра та 
у ства ри во ди овај ди ја лог, сма тра да се др жав нич ко зна ње мо ра 
обе ле жи ти по себ ним пој мом „ко ји са мо ње му при па да“.2) Ме ђу-
тим, у овом ди ја ло гу не ма го во ра о по де ли на прак тич ка и те о-
рет ска зна ња, за то што по јам „прак тич ко“ ов де озна ча ва оно што 
Ари сто тел име ну је тер ми ном „по и е тич ко“. Прак тич но, др жав нич-
ко зна ње, пре ма Државнику, при па да те о ри ји. На осно ву то га, Пла-
тон у овом ди ја ло гу пот цр та ва ве зу из ме ђу фи ло зо фи је и по ли ти ке, 
на су прот пре те ћем со фи стич ком ба вље њу по ли ти ком. Пре ма то ме, 
иако се мо же мо сло жи ти са Фин ко вом тврд њом да је сва кој правој 
фи ло зо фи ји стра на на кнад на при ме њи вост по је ди них вр ста зна ња 
на дру га под руч ја, код Пла то на по ли ти ка ипак под ра зу ме ва те о рет-
ско зна ње, ко је не по сред но упу ћу је на свет иде ја, што у из ве сном 
сми слу при зна је и Финк, на на ве де ном ме сту. То, уоста лом, ни је 
осо бе ност са мо Пла то но вог уче ња; сле де ћи ин тер пре та ци ју Јо а ки-
ма Ри те ра, мо же мо ре ћи да се исто до га ђа и код Ари сто те ла.3)

У Пла то но вој Држави ја сно је по ка за на ве за из ме ђу фи ло зо-
фи је и по ли ти ке: фи ло зо фи тре ба да бу ду вла да ри, од но сно вла да-
ри тре ба да по ста ну фи ло зо фи, из раз ло га што је ди но фи ло зо фи ја 
га ран ту је зна ње о оно ме што је до бро; је ди но бла го да ре ћи фи ло-
зоф ском зна њу мо же се до спе ти до па ра диг ме, на осно ву ко је тре ба 
уре ди ти по ли тич ку за јед ни цу, ко ја „ни на ко ји дру ги на чин не би 
мо гла би ти срећ на, осим кад би је, угле да ју ћи се на бо жан ство, на-
цр та ли сли ка ри“.4)

Оно што Пла тон за ме ра по ли тич ким си сте ми ма ње го вог 
вре ме на је сте не у ви ђа ње истин ског узо ра, пре ма ко ме тре ба об-
ли ко ва ти др жа ву. Дру гим ре чи ма, сва др жав на уре ђе ња та да шње 

1) E. Fink: „Me taphysik der Er zi e hung“ у WeltverstandnisvonPlatoundAristoteles, Frank furt 
a. M. 1970, стр. 27-42.

2) Пла тон, Државник258 с, у Кратил,Теетет,Софист,Државник, Пла то, Бе о град, 2000. 
стр. 301, у да љем тек сту – „Nom.“

3) Јо а ким Ри тер, „На у ка о из во ру и сми слу те о ри је код Ари сто те ла“, у Метафизикаипо-
литика, ФПН, За греб, 1987. стр. 54.

4) Пла тон, Држава, 500 е, БИГЗ, Бе о град, 1983. стр. 192, у да љем тек сту – „Pol.“ Има ју-
ћи у ви ду уни вер зал ну па ги на ци ју Пла то но вих ди ја ло га, на да ље не ће мо на во ди ти број 
стра не из да ња Државе ко ји смо ко ри сти ли.
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Хе ла де, од ари сто кра ти је и оли гар хи је, до де мо кра ти је и ти ра ни је 
, не под ра зу ме ва ју да кр ма но ши др жа ве бу ду они ко ји су у ста њу 
да раз у ме ју са му су шти ну пра вич но сти, ко ја тре ба да бу де у те ме-
љу др жа ве. Дру гим ре чи ма, фи ло зо фи тре ба да бу ду кра ље ви, за то 
што су у ста њу да се еман ци пу ју од чул ног све та, и да при спе ју до 
аде кват ног уви ђа ња иде ја као истин ских би ћа – бла го да ре ћи че му 
ће би ти у ста њу да се аде кват но при бли же и са мој су шти ни (би ћу) 
пра вич но сти.

На кра ју ше сте књи ге Државе и у по то њој Але го ри ји пе ћи-
не, ко јом по чи ње сед ма књи га, Пла тон ће ука за ти на ступ ње ви тост 
зна ња, од нај ни жег, сли ко ви тог пред ста вља ња, пре ко ве ро ва ња у 
„чи ње ни це“ ко је са зна је мо на осно ву чу ла, до ма те ма ти ке и фи ло-
зо фи је, у ко ји ма се по сти же еман ци па ци ја од чул ног зна ња. Чул но 
зна ње окре ну то је ма те ри ји, ко ја је, он то ло шки по сма тра но, са мо 
сен ка иде ја. Зна ње ће би ти пот пу ни је уко ли ко је бли же иде ја ма. 
На то ука зу је оно „при ла го ђа ва ње ви да“ (ја чем све тлу), са ко јим се 
су о ча ва осло бо ђе ни за то че ник из Але го ри је пе ћи не, на свом сте-
пе на стом пу ту ка исти ни, све до упи ра ња по гле да ка Иде ји До бра. 
Сун це, ко је у але го ри ји пе ћи не пред ста вља Иде ју До бра, омо гу ћу-
је, ка ко то Пла тон ка же у ше стој књи зи Државе, да ства ри (иде је) 
бу ду не са мо ро ђе не, не го и ви ђе не: „Иде ју до бро га, да кле, тре ба 
да схва тиш као не што што пред ме ти ма ко ји се мо гу са зна ти да је 
исти ну и што ду ши ко ја са зна је да је спо соб ност са зна ва ња“5), ка же 
Со крат, су ге ри шу ћи да је и са ма спо соб ност са зна ња иде ја – он то-
ло шки уте ме ље на нај ви шом иде јом. Аде ква тан по ло жај, при спе ће 
у toposnoetes (ка ко се о све ту иде ја Пла тон из ра жа ва у ди ја ло гу 
Федар), до спе ва ње до ме ста са ко га се мо гу не по сред но по сма тра-
ти иде је, под ра зу ме ва истин ско зна ње. Исти на уто ли ко за ви си ка ко 
од нај ви ше иде је, те ме ља свих би ћа, та ко и од тач но сти по сма тра-
ња, а при спе ће до аде кват ног по ло жа ја за по сма тра ње иде ја прет-
по ста вља еман ци по ва ње од чул ног све та.

Овај гно се о ло шки ду а ли зам, пре ма ко ме је исти на ја сно раз-
ли ко ва на од мне ња (δόξα), од но сно ϑεωρία као ми са о но по сма-
тра ње, ве ро ва ња у све до чан ства чу ла, за сно ван је на он то ло шком 
ду а ли зму. Као што иде је уте ме љу ју истин ско зна ње, та ко мне ње 
по чи ва на ни жим он то ло шким ни во и ма, од го ва ра ју ћи ма те ри ји ко-
ја не по сто ји по се би (не го са мо бла го да ре ћи „уче шћу“ у иде ја ма), 
од но сно сли ко ви том пред ста вља њу (сен ка сен ке).6)

5) Pol. 508 е.

6) Pol.511 d и е.
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2. УМ И НУ ЖНОСТ:  

ОД ТЕ О РИЈЕ ИДЕЈА КА ТЕ О РИ ЈИ НА ЧЕ ЛА

Да се тра го ви оно га што се уоби ча је но на зи ва не пи са ним 
уче њем (ἂγραφα δόγματα), мо гу про на ћи у Пла то но вим ди ја ло зи-
ма по ка за ла је ре ви зи ја пр во бит них ста во ва та ко зва не ти бин ген ске 
шко ле ту ма че ња:7) за раз ли ку од ста но ви шта да је „не пи са но уче-
ње“ су штин ски дру га чи је од пи са ног, и да има пр вен ство у од но су 
на оно што до зна је мо из ди ја ло га, за хва љу ју ћи ста во ви ма „хај дел-
бер шке шко ле“ (пре све га Га да ме ру), ово је ста но ви ште убла же но 
– па се да нас ин тер пре та ци ји „те о ри је на че ла“ при сту па не са мо 
на осно ву Ари сто то те ло вих и дру гих све до чан ста ва о Пла то но вој 
не на пи са ној фи ло зо фи ји, не го у кон тек сту про ду бље ног чи та ња 
Пла то но вих ди ја ло га.8)

У том сми слу, „тра го ви“ те о ри је на че ла мо гу се про на ћи већ 
у ди ја ло гу Држава, где су при сут ни обри си пр вог на че ла, ко је ће 
Пла тон, пре ма све до чан ству из Метафизике, на зва ти – Јед но.9)

У за вр шном де лу ше сте књи ге Државе Пла тон Иде ју До бра 
од ре ђу је као ἐπεκεῖνα τῆς οὐσίας, „оно што је с оне стра не би ћа“: 
„...а са мо добро ни је су шти на, не го се по уз ви ше но сти и мо ћи уз-
ди же из над ње“.10)

Иако Иде ја До бра, очи глед но, уте ме љу је иде је, да ју ћи не са-
мо да бу ду ви ђе не, не го и да бу ду ро ђе не, у Државијош увек ни је 
ја сно оцр та но дру го на че ло, ко је Ари сто тел у Метафизици, на већ 
ци ти ра ном ме сту на зи ва великоимало, на гла ша ва ју ћи да је то на-
че ло „као твар“.11)

Има ју ћи у ви ду да те о ри ја на че ла, као ви ша те о рет ска по-
зи ци ја, би ва фор му ли са на, ве ро ват но, услед те шко ћа са ко ји ма се 
су о ча ва та ко зва на ра на по ста ва те о ри је иде ја, да би аде кват но био 

7) Ча слав Ко при ви ца, Идејеиначела, Из да вач ка књи жни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци – Но ви Сад, 2005. стр 320 и да ље: упо ре ди и И. Де ре тић, Логос,Платон,Ари-
стотел,на ве де но де ло, стр. 187.

8) Раз у ме се, и ова ква ин тер пре та ци ја се су о ча ва са од ре ђе ним про бле ми ма. Ари сто тел у 
свом освр ту на Те о ри ју на че ла, на при мер, го во ри оматематичкимстварима, од но сно 
„бро је ви ма“ ко је су, за раз ли ку од пи та го реј ског уче ња, „ми мо ства ри“, а о то ме не ма 
на зна ка у ди ја ло зи ма, усп. Меt. 987 b 30-35.

9) Ари сто тел, Метафизика 987 b 21, Li ber, Za greb, 1995. str. 23.

10) Pol. 509 b.

11) Су про тан став из ра жа ва Б. Ми ли са вље вић у тек сту „Пла то но во уче ње о на че ли ма“ (Фи-
лозофски годишњак 10, Ин сти тут за фи ло зо фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 1997. стр 5-28), ко ји „по де лу на два не јед на ка де ла“ ко ји раз гра ни ча ва ју ум но 
од ви дљи вог раз у ме као фи зич ки опис „дво ји не“.
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оцр тан раз вој ни лук, ко ји ре зул ти ра про ме ном Пла то но вог уче ња 
о Држави, ми ће мо ин тер пре ти ра ти ову про ме ну по ла зе ћи од хе-
но ло шког про бле ма, ко ји по себ но до ла зи до из ра жа ја у ди ја ло гу 
Парменид.

За себ но по сто ја ње иде ал них об ли ка ука зу је на то да иде је 
ни су не по сред но при сут не у ства ри ма, јер ако је сва ка иде ја једно, 
она не мо же да бу де де ље на на та кав на чин да је по је дан њен де лић 
ег зем плар но при су тан у ма те ри јал ном мно штву. Ова кав кон цепт 
био је у Пла то но во вре ме су о чен са мно штвом при го во ра: ка ко је 
мо гу ће да је иде ја јед на а ње ни при ме ри мно ги, од но сно ка ко то да 
иде ја уте ме љу је мно штво по је ди нач них ства ри, а да при том и да ље 
оста је „је дан об лик“. Уко ли ко су идeје једноизнадмноштва, уто-
ли ко тре ба об ја сни ти ка ко је мо гу ће да оне бу ду при сут не у мно-
штву по је ди нач них ства ри, а да при том одр же сво ју је ди нич ност.

Хе но ло шки про блем те о ри је иде ја, ме ђу тим, ис кр са ва у пу-
ној сна зи тек ка да се те шко ће од но са јед ног и мно штва пре не су у 
свет иде ја. Пи та ње – „ка ко то да је иде ја јед на а ње ни при ме ри мно-
ги“, та ко до би ја знат но ду бљи сми сао.12) Ви ше се не ра ди о то ме да 
се иде ја мул ти пли ку је у мно штву по је ди нач них ма те ри јал них ства-
ри, већ се, у хи је рар хи ји иде ја, по ста вља пи та ње ка ко то да иде ја-
по јам ши рег оби ма при су ству је у иде ја ма-пој мо ви ма ужег оби ма. 
Дру гим ре чи ма, ка ко је мо гу ће, на при мер, да иде ја бо је бу де при-
сут на у иде ји цр ве ног, иде ји зе ле ног, иде ји жу тог и иде ји пла вог, 
а да при том оста не јед на и це ло ви та. Раз у ме се, иде ја је при том 
су штин ски и да ље не ка једност, али она не мо же оп ста ти као је дан 
об лик, јер то под ра зу ме ва ње ну пу ну мо но лит ност, ко ја ис кљу чу је 
мо гућ ност при су ство ва ња у раз ли чи том по је ди нач ним ства ри ма. 
Са дру ге стра не, по ста вља се пи та ње по ве за но сти иде ја у це ли ну: 
уко ли ко је сва ка иде ја не ко за се бич но јед но, на ко ји на чин су иде је 
уоп ште по ве за не у јед ну це ли ну, од но сно, до след но из вор ном пар-
ме ни дов ском пи та њу, ка ко су иде је уоп ште об у хва ће не у би ће?13)

Ре ше ње про бле ма од но са јед ног и мно штва, од но сно уче-
ство ва ња јед не иде је у дру гим, ни жим иде ја ма, Пла тон по ку ша ва 
да ре ши на тра гу елеј ског раз ме ђа Јед ног као би ћа, и мно штва као 
оног што је са мо при вид но, што, пар ме ни дов ски ре че но, оста је на 
пу ту мне ња. Та ко се у ди ја ло гу Парменид, кроз де вет хи по те за, 
раз ма тра укр шта ње Јед ног и мно штва.

У пр вој хи по те зи Парменида по ла зи се од прет по став ке да 
Јед но по сто ји. Ово Јед но, ме ђу тим, раз ма тра се ти пич но пар ме ни-

12) Parm. 129 е – 130 а.

13) Ч. Ко при ви ца, Идејеиначела,Ibid. стр. 335.
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дов ски, у сми слу од ри ца ња од свих оних атри бу та ко ји мо гу да га 
до ве ду у ве зу са мно штвом. Ова не мо гућ ност пре ди ци ра ња се код 
Пла то на то ли ко ра ди ка ли зу је да се о јед ном не мо же ми сли ти, ни ти 
је о ње му мо гу ће го во ри ти, бу ду ћи да се сва ка ми сао, или го вор о 
Јед ном, по ка зу ју као при ро ци: ми сао о Јед ном, од но сно би ло ка кав 
је зич ки из раз, већ су, на и ме, не што дру го. Јед но из пр ве хи по те зе 
ди ја ло га Парменид, у том сми слу, оста је не са зна тљи во, и не из ре-
ци во.14)

У дру гој хи по те зи ди ја ло га Парменид по ла зи се од прет по-
став ке да Јед ном мо же мо при да ва ти све оне атри бу те ко је смо му 
од ре кли у прет ход ној хи по те зи. За раз ли ку од по сма тра ња у пр вој 
хи по те зи, где се Јед но са гле да ва у од но су пре ма са мом се би, оно 
је ов де по сма тра но у од но су пре ма би ћу. И као што је у пр вој хи-
по те зи увек ис кр са ва ла раз ли ка, та ко се у дру гој хи по те зи, из но-
ва, по ма ља по сто ја ност Јед ног, усред ове мно штве но сти. Јед но из 
дру ге хи по те зе ће, за то, уну тар се бе, би ти про тив реч но, као што је 
про тив ре чан и сам фи зи кал ни свет. Та ко се Јед но из дру ге хи по те зе 
ис по ста вља као Це ли на, од но сно као скупмноштва.

Па ра док са лан за кљу чак је да се, за раз ли ку од јед ног из пр ве 
хи по те зе, ово јед но мо же са зна ти (Parm. 155 c). Та ко се, по ка зу ју 
два аспек та јед ног: је ди нич но сти, Јед но из пр ве хи по те зе, раз ре-
ше но од свих мо гу ћих атри бу та, али за то не са зна тљи во, и Це ли на 
(јед ност), као скуп мно штва атри бу та, ко јој се, ме ђу тим, мо же при-
ре ћи атри бут опа жљи во сти и са зна тљи во сти.

Це ли на, ме ђу тим, ни је са зна тљи ва као Јед но, бу ду ћи да јој 
пот пу но из о ста је би ло ка кав једаноблик, јед на су шти на. Су прот-
ста вље ност Јед ног и Це ли не раз ре ша ва се, у ди ја ло гу Парменид, 
уво ђе њем тре ће, по моћ не хи по те зе. Бу ду ћи да је Јед но из пр ве хи-
по те зе ван вре ме но, јер би га атри бут вре ме ни то сти не у мит но по ка-
зао мно штве ним, а Це ли на из дру ге хи по те зе вре ме ни та, и са мим 
тим про тив реч на уну тар се бе, по сре до ва ње јед ног и мно штва, од-
но сно њи хо ва дијалектизација мо гу ћа је са мо пу тем „Тре нут ка“, 
ко ји пред ста вља спој ван вре ме не веч но сти и вре ме ни те про ла зно-
сти. Бла го да ре ћи овом трећемједном, јед но из пр ве хи по те зе мо же 
да бу де са зна то, сте пе на стим ус пи ња њем, од но сно уоп шта ва њем, 
по ла зе ћи из мно штва, од но сно Це ли не, док Це ли на из дру ге хи по-
те зе по ста је ор га ни зо ва на це ли на, од ре ђе на Це ли на, од но сно Це-
ли на ко ја је об у хва ће на јед ним об ли ком (Parm. 156 b – 157 а).

Јед но и мно штво на ла зе се, да кле, у не ка квом спле ту. Иде ја 
се по ка зу је, у јед ном сми слу као Јед но, а у дру гом сми слу као мно-

14) Parm. 142 а.
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штво. У не што ши рем кон тек сту, то зна чи да до ла зи до ди ја лек-
тич ког по сре до ва ња пар ме ни дов ских пу те ва, ста зе исти не, и ста зе 
мне ња смрт ни ка. Ме ђу тим, код Пла то на је ствар још дра ма тич ни ја. 
На и ме, мно штво не по сто ји са мо по се би, оно је, увек уте ме ље-
но, од но сно од ре ђе но једнимизнадмноштва. Ме ђу тим, уко ли ко је 
ово мно штво са да по ста ло би тан сег мент са зна тљи во сти Јед ног, то 
зна чи да и мно штво са да по се ду је не ка кву он то ло шку су шти ну, од-
но сно да је и мно штво не ка кво начело, исто као што је то и Јед но. 
Иде је су, пре ма то ме, Јед но за то што уче ству ју у На че лу Јед ног, а 
мно штво по то ме што уче ству ју у начелудвојине, од но сно „на че лу 
мно штва“, ре че но је зи ком ари сто те лов ске ин тер пре та ци је Пла то-
на. Ни же иде је об у хва ће не су ви шим, а из над нај ви ших иде ја по-
ста вља ју се по ме ну та два на че ла.

На го ве штај по ме ну те ди ја лек ти за ци је про на ла зи мо у Пла то-
но вом ди ја ло гу Софист, где се, на су прот елеј ском уче њу, по ка зу је 
ка ко ће мо Би ће, од но сно Јед но, на не ки на чин сма тра ти не по сто-
је ћим, а Не-би ће, од но сно мно штво, на не ки на чин по сто је ћим.15)

У ди ја ло гу Тимај, по сле уво да, у ко ме се украт ко су ми ра ре-
зул тат оно га што је по стиг ну то у прет ход ним раз го во ри ма (а што 
од го ва ра по зна том са др жа ју Државе), раз го вор се усме ра ва у дру-
гом прав цу, ко ји ре ви ди ра ра ни је Пла то но ве он то ло шке и гно се о-
ло шке ста во ве.

О на стан ку ко смо са у овом ди ја ло гу го во ри Ти мај, чи је нам 
је пи та го реј ско по ре кло ви ше пу та на зна че но. Још у увод ном де лу 
раз го во ра на пра вље на је ја сна по де ла на веч но би ће, ко је се мо же 
спо зна ти уз по моћ ло го са, и оно што по ста је, што се мо же са зна ти 
уз по моћ не ра зум ског, од но сно чул ног де ла ду ше. Ова ди хо то ми ја, 
на пр ви по глед у пот пу но сти сле ди „он то ло шку ди фе рен ци ју“ на 
иде је и ма те ри ју, и њи ма при па да ју ће ступ ње ве зна ња. И у Тимају 
се ја сно раз лу чу је ми шље ње, ко је уви ђа оно што је не про ме њи во, 
од ми та, ко ји оста је при чул ној про ме њи во сти. Из ме ђу ми шље ња и 
ми та ов де се, ме ђу тим, на ла зи фи зи ка, ко ја се ба ви ство ре ним, ма-
те ри јал ним ко смо сом (ко ји је на стао по узо ру на иде ал ни ко смос); 
она је име но ва на као „ве ро ват ни мит“,16) оно што се на ла зи из ме ђу 
исти не и ми та – не про мен љи вог и по сто ја ног са јед не, а про мен-
љи вог и не по сто ја ног, са дру ге стра не. Уво ђе ње овог по сре до ва ња, 
ко је од го ва ра трећемЈедном из ди ја ло га Парменид, на го ве шта ва 
про ме ну Пла то но ве он то ло шке по зи ци је, при че му ма те ри ја за до-

15) Пла тон, Софист, 241 d, u Protagora,Sofist, Na pri jed, Za greb, 1975. str. 149, у да љем тек-
сту „Soph.“.

16) Пла тон, Тимај,29 b и с; НИ РО Мла дост, Бе о град, 1981. стр. 68, у да љем тек сту „Tim.“.
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би ја знат но бо љи он то ло шки ста тус од оно га ко ји јој је до де љен у 
ди ја ло гу Државаи дру гим ди ја ло зи ма сред њег пе ри о да. Већ са ма 
по де ла на Де ло ума и Де ло ну жно сти ука зу је на уво ђе ње дру гог он-
то ло шког на че ла. Пре ма Хан су Кре ме ру,17) Пла то но ва Те о ри ја на-
че ла, ко ја чи ни око сни цу ње го вог „не пи са ног уче ња“, под ра зу ме ва 
ди ја лек ти за ци ју, пре пли та ње Иде ја и Ма те ри је, јед ног и мно штва, 
од но сно, ка ко то сто ји у ди ја ло гу Софист, Би ћа и Дру гог.18)

3. ОД ПРО СВЕ ЋЕ НОГ ДЕ СПО ТИЗМА 
ДО ВЛА ДА ВИ НЕ ЗА КО НА

За раз ли ку од ди ја ло га Држава, у ко ме Пла тон пре до ча ва да 
ће за ко ни би ти су ви шни, уко ли ко се у др жа ви до след но спро ве де 
παιδεία19), у ди ја ло гу Закони, је ди ном Пла то но вом де лу у ко ме не ма 
Со кра та, са мо др жа ва у ко јој је „за кон го спо дар упра вља ча“ мо же 
да ра чу на на ви тал ност, и оства ри ва ње „свих до ба ра ко је су бо го ви 
да ро ва ли др жа ва ма“.20)

О то ме да у др жав ној за јед ни ци тре ба да до ми ни ра ју за ко ни, 
а не по вла шће ни вла да ри, Пла тон у свом по след њем ве ли ком де лу 
го во ри на ви ше ме ста. За нас је ов де по себ но зна ча јан сег мент из 
IX књи ге, у ко ме, го во ре ћи о „кри вич ном за ко но дав ству“, Пла тон, 
из ме ђу оста лог, за ко не од ре ђу је као ме тод за пре вла да ва ње не са-
вр ше но сти људ ске при ро де. Не по сто ји ни ка ква га ран ци ја да ће 
вла дар др жа ве мо ћи да се еман ци пу је од појединачнихинтереса, 
од но сно он „не ће мо ћи да до кра ја жи ви та ко да оп ште до бро уна-
пре ђу је као глав ну ствар, а ко рист по је дин ца по сма тра као не што 
што је оп штем до бру под ре ђе но“.21) Дру гим ре чи ма, Пла тон сум-
ња да се до са да „ро дио чо век“, ко ји би по сво јим спо соб но сти ма 
мо гао да бу де са свим за шти ћен од то га да се, при мар но, ру ко во ди 
ин ди ви ду ал ним ин те ре си ма. Дру гим ре чи ма, мо гу ће је и да фило-
зофскаприрода, ру ко во ђе на зна њем, од сту пи од де ло ва ња у ци љу 
оп штег до бра, ко ме је „ко рист по је дин ца под ре ђе на“. Пла тон сум-

17) H. Krämer, “Die pla to nische Aka de mie und das Pro blem einer syste ma tischen In ter pre-
ta tion der Phi lo sop hie Pla tons”, u DasPlatonbild.ZehnBeitrage zumPlatonverstrandnis, 
Hildеshem 1969. стр. 198-231.

18) Пла тон, Софист, 259 а, у Протагора,Софист, На при јед, За греб, 1975. стр. 176: „Дру го 
уче ству је у би ћу и због тог уче шћа јест, али не оно у че му је био уче сник, не го не што 
дру го.“

19) Пла тон, Pol.425 b.

20) Пла тон, Закони, 715 d, пре вео А. Вил хар, БИГЗ, Бе о град, 1990. – у да љем тек сту „Nom.“.

21) Nom. 875 a-d.
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ња у по сто ја ност фи ло зоф ске при ро де, кон ста ту ју ћи да „ниг де ни је 
та ко, или је са мо у ма лој ме ри“. За то, уме сто вла да ви не по је ди на ца 
тре ба ус по ста ви ти до след ну вла да ви ну за ко на.

Оно што је у на ве де ном ме сту нај ин те ре сант ни је, је сте Пла-
то но во уве ре ње да не ма при ро де ко ја би до след но спро ве ла „по-
ли тич ко уме ће“, што се не сум њи во од но си и на фи ло зо фе, ко ји ма 
је, у Држави, упра во због спо соб но сти да као кр ма но ши по ли те ју 
усме ре пре ма пра вич но сти – до де ље но ме сто вла да ра. У опре ци 
пре ма они ма ко је не кра си ум ско ми шље ње, и ко ји су због то га 
скло ни не у ме ре но сти (што на по слет ку до во ди до нездраведржа-
ве, ко ја прох те ве сво јих гра ђа на ви ше не мо же да за до во љи, па за то 
кре ће у ра то ве), фи ло зо фи су у Држави по зна ва о ци правичности, 
по зна ва о ци мере, због че га их и тре ба по ста ви ти на ме сто вла да ра. 
За раз ли ку од при род не скло но сти ка не у ме ре но сти, ко ја ве ћи ну 
љу ди ве зу је за ма те ри јал на до бра, и од вла чи их од иде ја, фи ло зо фи 
су у Држави та ко чвр сто ве за ни за иде је као истин ска би ћа, да је 
по треб но под се ћа ти их да сво је те о рет ске уви де не по сред но ста ве 
у слу жбу об ли ко ва ња за јед ни це чи ји су кр ма но ши.22)

За раз ли ку од Државе, у ко јој је на пра вље на оштра и ја сна 
ди фе рен ци ја из ме ђу фи ло зоф ске при ро де, и оних ко ји ни су до стој-
ни да се ба ве фи ло зо фи јом, из ме ђу „све ти не ко ја сма тра да је за-
до вољ ство оно што је до бро“, и „бо љих љу ди ко ји ми сле да је до-
бра раз бо ри тост“,23) у Законима се дво стру ко од сту па од ове сли ке. 
Нај пре, као што смо ви де ли, фи ло зо фи ви ше ни су ван опа сно сти 
да бу ду оп сед ну ти мар ги нал ним ства ри ма. Са дру ге стра не, ка ко то 
при ме ћу је Кри сто фер Бо бо нич, у ЗаконимаПла тон при хва та те зу 
да су „ба рем не ки не фи ло зо фи спо соб ни да же ле вр ли ну ра ди ње 
са ме“, од но сно да „вред ну ју оп ште до бро“24) ви ше не го по је ди нач-
ну, ин ди ви ду ал ну бла го дат.

Вер нер Је гер ви ди кон ти ну и тет из ме ђу Државе и Закона: 
док је у пр вом ди ја ло гу Пла тон „про ду бљи вао увид“, у уве ре њу 
да ће то про ду бљи ва ње, де ло ва њем обра зо ва ног вла да ра, ути ца-
ти на це ло куп ну кул ту ру, и та ко на уре ђе ње др жа ве, у Законима 
је ви дљи ва на ме ра да се то фи ло зоф ско обра зо ва ње (об ли ко ва ње 
пре ма истин ским би ћи ма), са да угра ди у свет, и та га на ме ра пре-
тва ра „у про ме теј ског об ли ко ва те ља чо ве ка“. Ме ђу тим, та мо где 
Је гер ви ди кон ти ну и тет са Државом, у ко јој је оства рен онај пр ви 

22) Pol. 519 c-d.

23) Pol. 505 b.

24) Cri stop her Bo bo nich, Plato’sUtopiaRecast:hisLaterEthicsandPolitics, Ox ford Uni ver sity 
press, Ox ford 2002. s. 90.
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за да так (раз у ме ва ње иде а ла на нај бо љи мо гу ћи на чин), ми ви ди-
мо са свим дру га чи је усме ре ње. Обра зо ва ње „ира ци о нал них сна га 
ду ше“, што, пре ма Је ге ро вим ре чи ма, παιδεία у Законима тре ба да 
обез бе ди, пре ма на шем ми шље њу прет по ста вља пре вла да ва ње он-
то ло шке раз ли ке из ме ђу два све та, ко ја у Држави не мо гу да бу ду 
по ми ре на.

Пре ма Је ге ро вој ин тер пре та ци ји, Пла то на је у пр вом ре ду 
бри ну ла мо гућ ност по ве зи ва ња мо ћи и са зна ња. Са мо бо жан ска 
τὔχη, да кле сре ћан слу чај, од но сно бо жан ски усуд, мо же да усло ви 
да вла дар по ста не фи ло зоф.25) Ис ку ство из Си ра ку зе, ка ко до зна је-
мо из Пла то но вог Сед мог пи сма, са мо је учвр сти ло ово уве ре ње, 
па за то Пла тон, сма тра Је гер, у Законима ин си сти ра на то ме да је 
чо век тек бо жи ја играч ка. Бу ду ћи да Пла тон на чел но од ба цу је „ре-
во лу ци ју“ као по ли тич ко сред ство,26) а да по сле си ра ку шког раз о-
ча ре ња – пи сац Државеви ше ни је ве ро вао у мо гућ ност оства ре ња 
иде ал не др жа ве „мир ним“ пу тем, ја сно је из ког раз ло га Пла тон 
при сту па кон ци пи ра њу „дру ге нај бо ље др жа ве“. У том сми слу, 
сма тра Је гер, из ме ђу Државе и Закона ни је се од и гра ла ни ка ква 
прин ци пи јел на про ме на у Пла то но вом уче њу.

„От пор сре ди не“, о ко ме Пла тон го во ри још у Држави, ка да 
обра зла же ка кве све опа сно сти мо гу да по гре шно усме ре и по ква ре 
„фи ло зоф ску при ро ду“, ме ђу тим, ми мо же мо да раз у ме мо као не-
мо гућ ност по сре до ва ња све та истин ских би ћа и при ро де. Ако фи-
ло зоф ска при ро да ни је ва ља но „за са ђе на и ако се не га ји на пра вом 
тлу“, ка же Пла тон,27) из ро ди ће се у пра ву су прот ност, уко ли ко се у 
све не уме ша не ко бо жан ство.

Ове опа сно сти, укљу чу ју ћи и Пла то но во не по сред но ис ку-
ство са Ди о ни зи јем Ста ри јим и Ди о ни зи јем Мла ђим (то ком она 
три бо рав ка у Си ра ку зи), мо же мо, у ду ху Пла то но ве фи ло зо фи је, 
да са гле да мо и као „от пор ма те ри је“, као не мо гућ ност да се са вла-
да он то ло шки јаз, да се у ма те ри јал ном све ту уде ло ви иде ал др-
жа ве. У сва ком слу ча ју, те шко се мо же твр ди ти да ова он то ло шка 
скеп са ни је под у пр ла Пла то но ву сум њу у мо гућ ност не по сред не 
ре а ли за ци је иде ал не др жа ве.

Про ме на он то ло шке по зи ци је, усло вља ва да Пла тон у За-
конима за го ва ра да ле ко оп се жни ји прин цип обра зо ва ња, ко ји се, 
по ред оста лог, огле да и у обра зов ној уло зи та ко зва них пре ам бу ла 
за ко на. За раз ли ку од Државе у ко јој раз у ме ва ње су шти не за ко на 

25) Је гер, нав. стр. 523.

26) Је гер, нав. стр. 527.

27) Држава, 492 а, нав. стр. 183.
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оста је при ви ле ги ја вла да ра-фи ло зо фа, у Законима се зах те ва об ја-
шња ва ње сва ке за кон ске од ред бе.28)

Исти ни за во љу, Пла тон и у Држави при зна је да „сва ка ду ша 
те жи за до брим, и чи ни све да до ње га до ђе“,29) али има ду ша ко је 
ве о ма те шко пре не бре га ва ју „лич ни ин те рес“, и то баш из раз ло га 
што ни су у при ли ци да, раз ви ја ју ћи сум њу пре ма оно ме што им 
на пр ви по глед, из гле да из ве сно и при сту пач но (а то је он то ло шки 
не фун ди ра ни ма те ри јал ни свет, у ко ји они верују, осло ње ни на по-
дат ке до би је не пу тем чу ла), до сег ну ὁρϑότης, ко ји омо гу ћу је по-
сма тра ње. Кон цеп ци ја иде ал не др жа ве за њих оста је стра на и не-
про зир на, а фи ло зо фи ја као παιδεία, не до ступ на је и не до хва тљи ва 
за ве ћи ну жи те ља30) пр ве нај бо ље др жа ве.

По ме ну ти про блем по себ но до ла зи до из ра жа ја ка да се има у 
ви ду да Пла тон у Држави пре до ча ва два на чи на кон сти ту и са ња др-
жав не за јед ни це. Пр ви пут, ко ји је об ра ђен у дру гој књи зи, мо же мо 
да на зо ве мо „пут од о здо“. Овај „пут“ ка фор ми ра њу др жа ве Пла тон 
обра зла же дво сте пе но. Нај пре, у функ ци ји на став ка ди ја ло га ко ји 
по дроб ни је тре ба да ис пи та ре зул та те рас пра ве из ме ђу Со кра та и 
Тра си ма ха, Гла у кон из но си уве ре ње, по ко ме је пра вич ност под ре-
ђе на не пра вич ним ци ље ви ма: за ко ни во де по ре кло из кон вен ци ја 
и до го во ра да се не прав да ви ше не чи ни и не тр пи.31) Љу ди се, да-
кле, при кла ња ју прав ди ка да не мо гу да тр пе не прав ду, а ни по што 
због то га што је она за њих не ко до бро по се би. Ова „кон вен ци о на-
ли стич ка те за“ окон ча ва се ра ди ка ли за ци јом ста ва ко ји је у пр вој 
књи зи Државе бра нио Тра си мах: пра вич ност је са мо средство да 
се чо век спа се од не прав де дру гог (460 c и d). Бу ду ћи да су „ста-
во ви“ ко је је из нео Гла у кон из ве де ни из „јав ног мне ња“, Пла то нов 
Со крат, та ко ђе по ла зи „од о здо“: „Ми слим да др жа ва на ста је за то 
што сва ко од нас ни је сам се би до во љан, не го тра жи још мно го 
шта“32). Уме сто пре ци зи ра ња „он то ло шког окви ра“, Пла то нов Со-
крат прет по ста вља да се др жа ва кон сти ту и ше због то га што је чо-
век са мом се би не до вољ но би ће. Др жа ва је при том не ко „оп ште 
до бро“, услов да чо век пре ва зи ђе сво ја пар ти ку лар на огра ни че ња. 

28) Пла тон, Закони, 722 b, BIGZ, 1990. стр. 134.

29) Pol. 505 e.

30) Алек сан дар Ни ки то вић, „Фи ло зоф у Пла то но вој др жа ви“ у Филозофија и друштво 
XXI II (13), 2012, s. 388-406, стр. 395.

31) Pol. 359 а.

32) Pol. 369 b.
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По де ла ра да ов де је из вр ше на на осно ву афи ни те та љу ди ко ји се 
удру жу ју у др жав ну за јед ни цу.33)

Иако по де ла ра да у овој „при род ној др жа ви“34) асо ци ра на 
правично рас по ре ђи ва ње љу ди пре ма ста ле жи ма, у по ме ну тој за-
јед ни ци још не ма фи ло зо фа, чи ме се по ка зу је да за јед ни ца ни је 
об ли ко ва на на осно ву уви да у иде ју пра вич но сти. Из тог раз ло га не 
по сто ји ни ка ква га ран ци ја да ова ква др жа ва, ка ко бу ду ра сли прох-
те ви ње них жи те ља, на по слет ку не ће пре ко ра чи ти меру.35)

Не у спех „пу та од о здо“ по ста је очи гле дан ка да Со крат из ве де 
за кљу чак да ће „чу ва ри др жа ве“ мо ра ти да бу ду „обра зо ва ни“. Ово 
„обра зо ва ње“ раз ли ку је се од тра ди ци о нал ног, укљу чу ју ћи и кри-
ти ку по ет ско-мит ске тра ди ци је.

Као што се у Пла то но вој гно се о ло ги ји мо ра по сти ћи еман-
ци па ци ја од чул ног зна ња, упо ре до са по ступ ним ус пи ња њем ка 
истин ским би ћи ма, у др жа ви све же ље и на го ни пре ма ма те ри јал-
ном све ту и чул ним за до вољ стви ма тре ба да бу ду под ре ђе не ло-
го су, зна њу ко је по ти че из иде ја као истин ских би ћа. Бу ду ћи да 
ова кво уре ђе ње под ра зу ме ва већ го то ву па ра диг му, уче ње о анам-
не си су је нео п ход но, да би се по ме ну ти узор, као сво је вр сно апри-
ор но зна ње, уве ло „од о зго“.

Бу ду ћи да παιδεία из дру ге књи ге Државе под ра зу ме ва „пут 
од о зго“, а има ју ћи у ви ду да мно ги ста нов ни ци др жа ве не ће мо ћи, 
или не ће хте ти да при ме истин ско обра зо ва ње, оста је пи та ње на 
ко ји на чин је уоп ште мо гу ће кон сти ту и са ти иде ал ну др жа ву. У чи-
јим ру ка ма ће би ти си ла, ко ја тре ба да обез бе ди ње но кон сти ту и са-
ње? Исто та ко, има ју ћи у ви ду да фи ло зоф ске при ро де ни су скло не 
да се на ме ћу као во ђе, ка ква га ран ци ја по сто ји да ће си ла би ти 
во ђе на оп штим ин те ре сом, и да ће на ме сто вла да ра би ти до ве де ни 
истин ски фи ло зо фи, а не они ко ји се та ко пред ста вља ју?

У де ве тој књи зи Државе Пла тон екс пли цит но при зна је да 
не тре ба ра чу на ти са тим да је мо гу ће ва ља но обра зо ва ти ве ћи-
ну жи те ља иде ал не др жа ве. Бу ду ћи да та ква др жа ва тре ба да бу де 
об ли ко ва на пре ма „бо жан ском узо ру“, и да ће и са ми фи ло зо фи 
кра ље ви сле ди ти по ме ну ту па ра диг му, она се мо ра ус по ста ви ти и 
над они ма ко ји не ма ју спо соб но сти ко је би им по мо гле да је дра го-
вољ но сле де.36)

33) Pol. 370 с.

34) Алек сан дар Ни ки то вић, „Др жа ва, сло бо да, зна ње“ у Филозофијаидруштво, 3/2008. с. 
37-57, стр. 43.

35) Pol. 373 а.

36) Pol. 590 c – d.
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На су прот овом, Закони не прет по ста вља ју да при си ла усту-
па ме сто убе ђи ва њу. За ко ни не тре ба да бу ду кру те за бра не, ко је 
пред ви ђа ју санк ци је за њи хо во не по што ва ње, не го у њи ма тре ба 
да до ђу до из ра жа ја ра ци о нал на об ја шње ња, ка ко би они би ли „бо-
гом да но вођ ство раз бо ри то сти“.37)

Бе сми сле но је под јарм љи ва ти „спо ља шњим“ нор ма ма жи те-
ље др жа ве, ка да за кон, сам по се би, има вас пит ну уло гу, а сна га 
убе ђи ва ња је до стој ни ја по што ва ња од пу ке при си ле. За раз ли ку од 
Државе, у ко јој је, очи глед но, не ка вр ста при си ле нео п ход на, и то 
за ве ћи ну ње них гра ђа на, у Законима се за сту па уве ре ње да је ипак 
мо гу ће, убе ђи ва њем, по сти ћи при хва та ње „це ло куп не вр ли не“, од 
стра не оних ко ји ту др жа ву на ста њу ју.

Раз ли ку у од но су на Државу пот цр та ва Пла то но ва па ра ле ла 
са ле кар ском ве шти ном, од но сно раз ли ко ва ње ле ка ра за ро бо ве, и 
ле ка ра за сло бод не љу де. Док ле кар за ро бо ве ју ри од јед ног па-
ци јен та дру гом, „и као ти ра нин из да је про сте на ред бе“,38) ле кар за 
сло бод не, ко ји је и сам сло бо дан чо век, „раз го ва ра са бо ле сни ком 
и о све му рас пра вља као фи ло зоф“.39) Дру гим ре чи ма, сло бо дан 
ле кар са сло бод ним бо ле сни ком, рас пра вља као са „обра зо ва ним 
чо ве ком“, што зна чи да ле кар и бо ле сник раз го ва ра ју као фи ло-
зоф са фи ло зо фом. Ле кар за ро бо ве, ко ји ужур ба но ра ди, не да ју ћи 
ни јед ном од па ци је на та ни ка кво об ја шње ње, не го са мо „дик ти ра 
оно што му се по ње го вом ис ку ству чи ни по год ним“40) – иако га 
Пла тон по ре ди са ти ра ни ном, под се ћа и на вла да ра, ко ји по се ду је 
фи ло зоф ско обра зо ва ње – јер се и та кав вла дар, у обра ћа њу по да-
ни ци ма ко ји ни су у ста њу да ми сле фи ло зоф ски, оп хо ди на исто-
ве тан на чин. На су прот то ме, ле кар ко ји ле чи „сло бод не љу де“, не 
са мо да ће пру жи ти об ја шње ње бо ле сни ку о при ро ди бо ле сти, не го 
ће убе ђи ва њем по ку ша ти да сми ри бо ле сни ка, у на сто ја њу да га 
на тај на чин „вра ћа ју ћи му здра вље, пот пу но из ле чи“.41) Оно што 
је на овом ме сту по себ но ин те ре сант но је сте да у ме то ду ле че ња 
бо ле сних љу ди спа да и консултовање са мог па ци јен та и ње го вих 
при ја те ља, при ли ком утвр ђи ва ња ди јаг но зе. Ка да се ова ана ло ги ја 
пре не се на уре ђе ње др жа ве, то зна чи да су сви сло бод ни љу ди, од-
но сно сви гра ђа ни, ка дри да се укљу че у овај про цес обра зо ва ња, 
бла го да ре ћи че му се παιδεία о уре ђе њу др жа ве са да не од но си са мо 
на нај у жи слој фи ло зо фа.

37) Nom. 644 e.

38) Је гер (2002), стр. 218.

39) Nom. 857 d.

40) Закони, 720 а, нав. стр. 131-132.

41) Закони,721 d, нав., стр. 132.
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Из ло же на сли ка не су ге ри ше да Пла тон у Законима пот пу но 
на пу шта „пут од о зго“. Бо жан ски за кон је, као „узрок ре да“, ка ко то 
при ме ћу је и Бо бо нич, јед на од зна чај них те ма по зних Пла то но вих 
ди ја ло га.42) Ме ђу тим, ни нај бо љи за кон не мо же да до не се бла го-
ста ње, уко ли ко га не пра ти де лат ност оних ко ји тре ба да га при ме-
њу ју. Овај на го ве штај ари сто те лов ског фро не си са, као про ми шља-
ња о де ло ва њу у кон крет ној си ту а ци ји, не по сред на је по сле ди ца 
про жи ма ња „пу та од о здо“ и „пу та од о зго“: за кон је мр тво сло во 
уко ли ко ни је при хва ћен од стра не оних на ко је се од но си, уко ли ко 
они, сво јим де ло ва њем, не по стиг ну ње го во пу но оства ре ње.

Дру гим ре чи ма, уоч љи ва је про ме на Пла то но ве по ли тич ке 
фи ло зо фи је: као што ум де лу је об ли ку је ма те ри ју, та ко се παιδεία 
у дру гој нај бо љој др жа ви (о ко јој го во ре Закони) мо ра спу сти ти у 
ра но де тињ ство, а жи те љи др жа ве по сто ја ни је обра зо ва ти, ка ко би 
по ста ли ак тив ни уче сни ци по ли тич ког жи во та.

Про цес обра зо ва ња у Маг не зи ји под ра зу ме ва озбиљ но из-
у ча ва ње астро но ми је, а о овим зна њи ма тре ба да бу ду упо зна ти 
сви гра ђа ни. Астро ном ско зна ње је бли ско ма те ма ти ци, јер под ра-
зу ме ва опи се ге о ме триј ског кре та ња не бе ских те ла. И за то ће ма те-
ма ти ка би ти оба ве зан сег мент обра зо ва ња. Бо бо нич при ме ћу је да 
сту ди је ма те ма ти ке има ју функ ци ју да све гра ђа не упо зна ју са „бо-
жан ским ну жно сти ма“ (di vi ne ne ces si ti es),43) о ко ји ма се у Законима 
ка же: „Ту ну жност је имао пред очи ма онај ко ји је пр ви из ре као 
по сло ви цу: да се ни сам бог не бо ри про тив ну жног. То су на и ме 
бо жан ске не ми нов но сти.“44)

Као што ко смос уре ђу је Де ми јург, пре ма Уму и Ну жно сти, 
ко ји се ов де по ја вљу ју као на че ла, та ко др жав ник уре ђу је др жа ву 
пре ма за ко ни ма. По ре ђе ње за ко но дав ства са де ло ва њем Де ми јур га 
мо же се уочи ти и у Пла то но вом „ма те ма тич ком“ ин си сти ра њу на 
бро ју до ма ћин ста ва, бро ју чла но ва ве ћа – и дру гим ма те ма тич ким 
пре ци зно сти ма уре ђе ња Маг не зи је.

За раз ли ку од про све ће ног де спо ти зма фи ло зо фа кра ље ва, 
са да за ко ни има ју про све ти тељ ску функ ци ју. На осно ву то га, уме-
сто си ле, нео п ход не пре све га ра ди ус по ста вља ња пр ве нај бо ље 
др жа ве, са да се, за хва љу ју ћи убе ђи ва њу, обез бе ђу је да ле ко ши ри 
кон сен зус. Обра зло же ни за ко ни са да се раз у ме ва ју као за јед нич ки 
циљ, а лич на сре ћа и бла го ста ње до во де у ве зу са ус по ста вља њем 
бо жан ског и ум ског прин ци па.

42) Усп, Bo bo nich (2002). str. 95.

43) Усп. Bo bo nich (2002). str. 107-108.

44) Nom. 818 a, str. 244.
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За хва љу ју ћи ово ме, про ме њен је и Пла то нов од нос пре ма де-
мо кра ти ји. Иако се у Државини за је дан об лик др жав ног уре ђе ња 
не мо же ре ћи да по чи ва на ло го су, де мо кра ти ја пред ста вља уре ђе-
ње у ко ме не вла да ни ка ква мера. Од су ство би ло ка квих прин ци па, 
огле да се по ред оста лог у то ме што се де мо крат ска власт „би ра 
коц ком“.45)

За де мо крат ског чо ве ка све жуд ње има ју под јед на ку вред-
ност, и за то он те жи њи хо вом за до во ља ва њу. Из о ста нак ло го са чи-
ни да де мо крат ски чо век же ли чак и про тив реч не ства ри, не мо гав-
ши да за до во љи сво је по ри ве.46)

Свр ха пре ам бу ла је, као што смо ви де ли, ра ци о нал но убе ђи-
ва ње. За хва љу ју ћи то ме, гра ђа ни, ко ји су про шли сло жен си стем 
обра зо ва ња, би ва ју под стак ну ти на ра ци о нал но про су ђи ва ње. Дру-
гим ре чи ма, нај ши ри слој ста нов ни штва, уче ству ју ћи у јав ном жи-
во ту, до при но си бо љем раз у ме ва њу и пре ци зни јој при ме ни за ко на.

На да ље, за раз ли ку од по ре ђе ња де мо крат ског чо ве ка са тру-
том, ко ји пре пу штен чул ним за до вољ стви ма ни је у ста њу да се 
пре не и ус по ста ви би ло ка кав прин ци пи је лан од нос, од гра ђа на у 
за ко ни ма се оче ку је да бу ду ак тив ни: „од гра ђа на се пре оче ку је да 
ура де не што, не го да не што њи ма бу де ура ђе но, из ве сна ак тив ност 
је оно што се од њих тра жи“.47)

Пре ва зи ла же ње обра зло же ног он то ло шког ја за, као што смо 
ре кли, по тре бу је да Пла тон у Законима про цес обра зо ва ња по ме ри 
у нај ра ни је де тињ ство. Осим „струч ног обра зо ва ња“, тре ба не го-
ва ти и обра зо ва ње ко је ства ра те жњу да се по ста не са вр шен гра-
ђа нин. Пла тон не пру жа де та љан опис ова квог обра зо ва ња, али је 
ја сно да оно тре ба да оја ча са мо са вла да ва ње, од но сно уме ре ност. 
Ме ђу тим, уме ре ност ни је ов де схва ће на као при мар на вр ли на нај-
број ни јег ста ле жа из Државе. Ова уме ре ност (са мо са вла да ва ње) 
је вр ли на сва ког до брог гра ђа ни на. За раз ли ку од Државе у Зако-
нима је сви ма до ступ на при ват на сво ји на, сви тре ба да се же не и 
уда ју и ства ра ју по ро ди це, од но сно ви ше се не раз лу чу ју ста ле жи 
пре ма ква ли те ту ду ше, ње ним афи ни те ти ма пре ма иде ја ма или ма-
те ри ји. А из то га сле ди да је у жи жи Закона не из дво је ни, хи по ста-
зи ра ни иде ал др жав ног уре ђе ња, не го не по сред на др жав на за јед-
ни ца, у ко јој је ум су о чен са ма те ри јом, ко ја тре ба да бу де ва ља но 
об ли ко ва на. За то је, осим на де, стра ха и по уз да ња – про су ђи ва ње 
о то ме шта је бо ље (ко је ре зул ти ра за јед нич ким уве ре њем) – оно 

45) Pol, 557 a.

46) Pol. 561 с.

47) Bo bo nich, (2002) str. 109.
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што сто ји у осно ви за ко на.48) За јед нич ко уве ре ње (дог ма) др жа ве не 
под ра зу ме ва не ку оп шту, про из вољ но из во је ва ну са гла сност, не го 
про на ла же ње пра ве ме ре, из ме ђу за до вољ ства и бо ла, при јат но сти 
и не при јат но сти – ко је за хва љу ју ћи про це су обра зо ва ња и убе ђи-
ва њу по ста је ствар ко ја се ра ци о нал но при хва та од стра не жи те ља 
др жа ве, јер се у за кон ској од ред би уоча ва њен ре гу ла тор ни ка рак-
тер; по жељ ност ње не при ме не тре ба да до не се за до вољ ство, од но-
сно при ме ном за ко на из бе га ва ју се не при јат ност и бол. Уто ли ко, 
за кон је по ма гач, он по ма же раз бо ри то сти ко ја је бла га и не на сил на 
да се др жи оно га што тре ба иза бра ти, ра ди оп штег бла го ста ња.49)

За ко но дав ство у Законима у том сми слу на ја вљу је Ари сто-
те ло ву Политику, у ко јој је су шти на му дрог упра вља ња др жа вом 
у про на ла же њу пра ве ме ре. Ме ша на вла да ви на, ком би но ва ње еле-
ме на та мо нар хи је и де мо кра ти је, пре ма Пла то ну тре ба да оси гу-
ра да се у др жа ви те жи ка ин те ре си ма „це ле вр ли не“, ка ко би се 
пре ва зи шло да ре жим бра ни ин те ре се до ми нант ног ста ле жа: „Ка-
да се рас плам са бор ба око вла сти, он да су по бед ни ци сву упра ву 
над др жа вом та ко ис кљу чи во се би при сво ји ли да по бе ђе ни ма ни су 
усту пи ли ни нај ма њи део вла сти (...) Ми са да ка же мо: то ни су пра-
ве др жа ве, ни ти су то за ко ни ко ји су уста но вље ни ра ди за јед нич ке 
ко ри сти др жа ве као це ли не.“50) Да кле, као што ди ја лог Тимај (од-
но сно они по зни Пла то но ви ди ја ло зи у ко ји ма се при сту па ди ја-
лек ти за ци ји Јед ног и мно штва, иде ја и ма те ри јал ног све та) отва-
ра пут ка сни јем Ари сто те ло вом по ме ра њу он то ло шке те жи не са 
иде ја-ро до ва на вр сте (све до бивства као „по след ње раз ли ке“ и 
не по сред не уде ло вље но сти), та ко Закони, на кри ли ма ре ви ди ра не 
Пла то но ве он то ло ги је – при пре ма ју Ари сто те ло ву Политику, ко ја 
зах те ва про на ла же ње врлине, као пра ве ме ре, из ме ђу две крај но-
сти.51)
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Ka ta ri na V. Djur dje vic

PO LI TI CAL CON CEPTS IN PLA TO’S 
DIALOGUES THE STA TE AND THE LAWS

Re su me
Do es Pla to in his la te di a lo gue aban don from the ideal of the best 

sta te or in TheLawsonly adjust this ideal to the exi sting cir cum stan ces 
(whe re as the con cept of the po lis from The State still re ma ins pa ra-
digm)? Ac cor ding to the cer tain in ter pre ters Pla to in TheLaws do es not 
le a ve the ideal of the best re gu la tion from TheStatedi a lo gue, but in his 
la te di a lo gue pre sents the se cond best sta te with re gard to the pa i de ia 
which can be re a li zed in the exi sting cir cum stan ces. On the con trary to 
this, ha ving in mind chan ges which has hap pe ned in Pla to’s phi lo sophy 
upon TheStateemer ged, it is pos si ble to de fend the ot her stand po int as 
well, ac cor ding to which the Pla to’s vi ews of the sta te re gu la tion are 
es sen ti ally mo di fied in TheLawsdi a lo gue.

The ma ti za ting the dif fe ren ce in Pla to’s con cept of the sta te in 
TheState and TheLawsdi a lo gu es in this work has been ma de an at-
tempt to show how the “re vi sing” of the at ti tu des on the polytea re gu la-
tion hap pe ned due to the chan ge of Pla to’s on to logy.

The ex pla i ning of this sta te ment in clu de: (1) that the dif fe ren ce 
bet we en TheStateand TheLawsdi a lo gu es is mo re tho ro ugh and de e-
per than it ap pe ars con si de ring Pla to’s ob ser va tion that in the lat ter di a-
lo gue it is abo ut „the se cond best sta te“; (2) that Pla to’s scho lar ship on 
the best (ideal) sta te is es sen ti ally de fi ned by its on to logy, and it is con-
fir med by Pla to’s di a lo gu es ma de bet we en TheStateand TheLaws;(3) 
on this ba sis in the work has been fo un ded the sta te ment that the chan-
ge of Pla to’s po li ti cal po si tion is a con se qu en ce of Prin ci pal The ory 
re-esta blis hing which re pla ces the early Pla to’s on to lo gi cal po stu la tes.

Owing to the se ri o us re se ar ches of Pla to’s “un writ ten doc tri nes”, 
i.e. the rebuild of Prin ci pal The ory, it is ob vi o us to day that in the ti me 
pe riod bet we en two Pla to’s trac ta tes, on which this work is abo ut, hap-
pe ned a chan ge in the on to lo gi cal pre mi ses of TheStateand TheLaws
aut hor. Le a ving of the so cal led “early ide as the ory po stu la te”, in deed, 
un der stood gra dual pro cess: and a step in TheStatehas been ma de to-
ward the one of the “prin ci pals” by set ting the idea of the good in the 
rank of what is “from the ot her si de of be ing”. Ho we ver, the im ma-
nent cri tics of ide as the ory is get ting ra di cal in the Parmenides,Sophist,
Statesmanand Timaeusdi a lo gu es, and the lat ter pro bably most ex pli-
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citly po ints out on dif fe rent Pla to’s on to lo gi cal po si tion. In tro duc tion 
of manyness in the world of ide as, which is hap pe ning in Parmenides
al ready, “con ca te na tion of be ing and non-be ing”, as the Sophist di a lo-
gue spe aks abo ut, is chan ging the re la ti on ship to what is ta ken away of 
stand-alo ne on to lo gi cal sta tus at early and ma tu re Pla to.

The abo ve men ti o ned as sump tion, which we tried to pro ve, adopt 
the stand po int de fen ded by many re se ar chers of Gre ek phi lo sophy 
(Fink, He i deg ger, Krämer, Volk mann-Schluk) that in the ove rall an ti-
que mind ex pe ri en ce the on to lo gi cal plan is pri mary, i.e. that the prac ti-
cal phi lo sophy is in the sha dow of “the first phi lo sophy”, and ba sed on 
it, the dif fe ren ce bet we en TheStateand TheLawscan be un der stood 
as well.
Key words: sta te, laws, equ ity, ru lers, phi lo sop hers, sta te, mo no, plu ral, idea, 

mat ter, mind, ne ces sity
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