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Abstrakt 

Diplomová práce „Logos v Aristotelově etice“ si klade za cíl interpretovat význam termínu „logos“ v 
Aristotelově díle „Etika Nikomachova“. Základním metodickým východiskem je strukturalistický předpoklad, že 
význam pojmu je určen jeho vztahy s dalšími pojmy užitými v daném textu, a s tím související předpoklad 
jednoty významu pojmu „logos“. Vlastní interpretace nejprve zachycuje strukturu užití některých významných 
pojmů, především vztah člověka jako jedince a společnosti, dále pojmy dobra, skutečnosti a možnosti, 
pravdivého a zdánlivého a přirozenosti. Komplementárně k těmto pojmům je potom v druhé části práce 
prozkoumána struktura užití pojmu „logos“. Jistým svorníkem všech těchto zkoumání jsou závěrečné kapitoly o 
ctnosti a jednání. 

Strukturním rozborem uvedených pojmů je vykázána svébytná rovina existence, terminologicky 
zachycená jako „lidství“, o jejíž existenci v Aristotelově pojetí etiky jde. V horizontálním směru má lidství pól 
individuální a pól sociální, ve vertikálním směru je svébytnou rovinou skutečnosti mezi božstvím, ke kterému se 
vztahuje, a zvířeckostí, do které hrozí upadnout. Logos je potom jakýmsi substrátem lidství, který člověku 
umožňuje explicitně se vztahovat ke své existenci jakožto člověka. Pojem logu ve svých různých významových 
odstínech odráží povahu lidské existence vůbec. Především je to napětí mezi statickým (vymezujícím) a 
dynamickým (usuzujícím) významem logu, dále jeho vztah k jednotlivému a obecnému a jeho různé založení  v 
tradici, zkušenosti, vnímání a myšlení. Shrnuto, lidství jako svébytná rovina existence je uskutečňováno a 
udržováno jednáním, které z existujícího lidství vychází a k němu, jakožto dobru, se jako k obecnému cíli obrací. 
Jednání je umožněno logem, který je médiem rozhodování a tedy umožňuje vytýčit jednotlivá dobra jako cíle 
jednání a zároveň je vztahuje k celkovému cíli bytí, kterým je vposledku jeho harmonické uskutečňování. 

Klíčová slova: Aristoteles, etika, Etika Nikomachova, logos, lidství, dobro, pravda, přirozenost 

Abstract (English) 

The aim of the diploma theses “Logos in Aristotle Ethics” is to interpret meaning of the term “logos” in 
Aristotle’s work “Nicomachean Ethics”. The basic methodical guideline is the structuralist assumption, that a 
meaning of a term is determined by its relations to other terms contained within the text, and the related 
assumption of unity of the meaning of the term “logos”. The interpretation itself first analyzes structure of several 
crucial terms, most importantly the relation of a human individual to the society, the concepts of the good,  the 
reality and the possibility, the true and the illusory, and the concept of the natural. The structure of use of the 
term “logos” is then analyzed in relation to these concepts. These investigations are completed by analysis of the 
terms of virtue and action. 

By the means of the structural analysis of these terms, the existence of a distinctive level of reality is 
established, which is captured by the term “humanity”. The existence of humanity is the central point of interest 
in Aristotle’s ethics. In the horizontal regard, there are two poles of humanity – the individual human and the 
society. In the vertical regard, the humanity is situated between divinity, to which it is related, and bestiality, to 
which it threatens to fall. Logos is then a kind of substrate of humanity, which enables a human to relate himself 
explicitly to its own human existence. The term “logos” in its different shades of meaning reflects the nature of 
human existence in general. Most importantly, it is a tension between the static (delimiting) and the dynamic 
(deductive) meaning of logos. Next, its relation to the general and to the particular and its different origins in 
tradition, experience, perception and thinking. To sum up, the humanity as a distinctive level of existence is 
realized and sustained through action, which stems from the already existing humanity, and to existence of 
which, as the ultimate good, it is aimed. The action is facilitated through logos, which is the means of decision 
and, as such, it enables setting individual goods as aims of action. At the same time, it relates the actions to the 
ultimate end of the human existence, which turns out to be its own harmonic realization. 

Keywords: Aristotle, ethics, Nicomachean Ethics, logos, humanity, good, truth, nature 
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I. Úvod 
Řecké slovo logos jistým významným způsobem formovalo 

počátky evropské kultury. S jeho stopami se dodnes setkáváme 

ve slově „logika“ a názvech věd jako „biologie“, „geologie“ a 

podobně. Přes latinský překlad ratio se stalo základem slova 

„racionalita“. Logičnost a racionalita se pak zdá být základním 

požadavkem na jednání i argumentaci. Přesto se jeho původní 

význam rozplývá ve nesourodém chomáči termínů, kterými je 

slovo logos běžně překládáno, a které můžeme najít jako jeho 

možné významy v příslušném slovníkovém hesle. Mimo jiné 

může logos podle kontextu znamenat důkaz i definici – což je pro 

moderní pojetí poněkud pohoršlivé, protože důkaz pokládáme v 

jistém ohledu za protikladný k definici, poněvadž dokazujeme to, co není platné z definice. Je sice 

nepochybné, že slovo logos ve svém centrálním významu označuje řeč, nakolik je utvořeno od 

slovesa legein, mluvit. Řeč obecně však zahrnuje například i mýtickou řeč nebo běžné tlachání, 

takže toto vymezení je příliš široké. Často je logos parafrázován jako „rozumná řeč“, což 

nepochybně míří správným směrem, tento výklad však má tu nevýhodu, že jde svým způsobem 

o „zapřaháním vozu před koně“, protože rozumností lze mínit leccos a právě pojem logos naopak 

původně vymezoval, co se má rozumností mínit. Zdá se být tedy případné vrátit se na počátek a 

pokusit se nahlédnout pod nánosy pozdějších tradic a různých interpretací k původnímu smyslu 

toho slova. 

Z tohoto hlediska se zdá být Aristotelova filosofie obecně vhodným předmětem studia, 

protože v jistém ohledu představuje vrchol filosofie logu, jak byla v klasickém Řecku pěstována. 

Vrcholem jak co do formální přesnosti, tak co do čistoty pojetí, nakolik je Aristotelovo myšlení 

značně nezávislé na archaických mýtických tématech. Vezměme si tedy za předmět zkoumání 

Aristotelovu Etiku Nikomachovu, která má k řečenému navíc tu výhodu, že uvádí pojem logu do 

významové souvislosti s jednáním, což konvenuje současnému myšlení, které má opět tendenci 

vykládat význam jazyka v pragmatickém kontextu reálného života. Pojem logu je tu tedy uveden 

do strukturních souvislostí s jinými, mimologickými pojmy, což umožňuje jistým 

strukturalistickým způsobem determinovat jeho význam. 



 

  7 

Etika Nikomachova se kromě toho jeví jako vhodný příklad pro studium pojmu logu i z toho 

důvodu, že „správný logos“ je – jakožto vodítko správného života vůbec – jejím centrálním 

pojmem. Přitom se v překladech – jak českém Křížově, tak například anglickém Rossově – 

projevuje v výše zmíněná roztříštěnost moderních ekvivalentů tohoto termínu. Překlad byl často 

patrně veden postupem, kdy se z výčtu slovníkových ekvivalentů vybere jedno slovo tak, aby 

výsledné věty dávaly případ od případu smysl, takže je toto klíčové slovo přeloženo značně 

divergentními ekvivalenty, a to i v případech, kde je velmi důvodná domněnka, že Aristotelés 

měl na mysli skutečně systematicky jeden a tentýž pojem. Tím ovšem čtenář ztrácí souvislost o 

užití klíčového pojmu, a to do té míry, že si – není-li o jeho existenci jinak poučen – vůbec nemusí 

uvědomit jeho existenci. A i když poučen je, je v zásadě nemožné v překladu vysledovat 

souvislost jeho užití. Pak ovšem vyvstává otázka – zvláště ve světle strukturalisticky 

orientovaných teorií jazykového významu – jestli přeložený text zachovává smysl originálu. To je 

o to závažnější, že si Aristotelés – autor logiky – byl nepochybně vědom formálně-strukturních 

vlastností jazyka. Tato práce má tedy význam i filologický, nakolik je jejím cílem rekonstruovat 

původní význam slova logos v kontextu Etiky Nikomachovy. 

V neposlední řadě je Etika Nikomachova zajímavá i obsahově, pro svoji tendenci pojímat 

lidskou existence jako autonomní, nezávislou na vztahu k božské či ideální transcendenci. Tento 

obsahový moment je ostatně jistým odrazem již zmíněnému formálnímu momentu, kdy je 

Aristotelův logos značně nezávislý na archaických mýtických strukturách. Vzhledem k vyvázání 

moderní evropské kultury z tradičního křesťanského rámce a její silné tendence opět pojímat 

lidskou sféru jako výrazně autonomní, může být podnětné prozkoumat Aristotelovo řešení 

otázek po dobru a smyslu lidského života v této situaci postrádající transcendentní vazbu. 
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II. Interpretace Aristotelova textu 
Jak jsme řekli v úvodu, naším cílem je interpretovat význam slova logos (λόγος) v jeho užití 

v Aristotelově textu Etiky Nikomachovy. Základním metodickým postupem je vyhledat vazby 

tohoto termínu na ostatní podstatné termíny obsažené v textu a na základě této strukturní 

analýzy zrekonstruovat jeho význam v rámci textu. V obecnosti mohou mít tyto vazby termínů 

případně podobu argumentačních vztahů – v tomto konkrétním případě je pak cílem zjistit, co se 

v rámci daného textu považuje za validní argument – mohou to být však i vztahy různé jiné. Je 

třeba mít každopádně na zřeteli, že tyto strukturní vztahy předmětného textu jsou odlišné od 

strukturních vztahů, které považujeme za závazné my, a tvoří tedy schéma naší racionality. Je 

třeba explicitního úsilí, aby nedocházelo k zaměňování podstatných struktur studovaného textu a 

podstatných struktur studujícího myšlení. Speciálně je třeba trvat tom, že nedošlo k žádnému 

„nanebevzetí predikátové logiky“, která sice tvoří závazný argumentační rámec moderního 

myšlení, to však neznamená, že jejím prizmatem lze posuzovat texty z jiných kulturních okruhů. 

Vzhledem k tomu, že logika určuje především, co je a co není platná inference, jakýkoli pokus 

interpretovat text na základě úsudků o tom, co by z jednotlivých tvrzení mohlo vyplývat a 

případně se na základě metody „reductio ad absurdum“ pokoušet ukázat, že některé 

z interpretačních návrhů, které navíc mnohdy představují soubor pouze nahodile navržených 

alternativ, nemohou platit, protože vedou ke sporným či jinak nepřijatelným závěrům, jsou 

v každém případě metodicky pomýlené, protože nekontrolovaně fúzují inferenční prostředky 

předmětného textu s inferenčními prostředky našimi. Význam zkoumaného termínu či tvrzení je 

pak nutně podstatně deformován právě vzhledem k základnímu metodickému předpokladu, že 

strukturní vztahy, ve kterých daný termín vystupuje, tvoří jeho význam, a nic jiného jej netvoří. 

Speciálně ne nějaké další strukturní vztahy, do kterých termín dosadíme jaksi kontraproduktivně 

za účelem výkladu jeho významu. O významu jednotlivých termínů a tvrzení má smysl hovořit 

jen v rámci určitého textu nebo řečové situace a tedy při interpretaci textu nelze vycházet mimo 

rámec tohoto textu 

V analýze strukturních vztahů relevantních termínů se nelze spolehnout pouze na 

v posledku intuitivní povahu běžného čtení. Je třeba identifikovat klíčové termíny, které utvářejí 

základní strukturu textu. Výskyty těchto termínů je třeba v textu vyhledat a v takto 

koncentrované podobě vzít v úvahu všechny strukturní vztahy těchto termínů. Při pouhém 

intuitivním čtení má čtenář tendenci lokálně vykládat jednotlivé formulace v intencích svých 

navyklých forem rozumění, kterým se přizpůsobuje daná partie textu, a nedávají dobrý obraz o 
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celku užití termínu. V tomto ohledu je velkým přínosem digitalizace textu značně usnadňující 

vyhledání termínu ve všech jeho gramatických tvarech. Jakým způsobem potom interpretovat 

jednotu daného termínu v rámci celku jeho strukturních vztahů, případně jak termín rozlišit na 

homonymní užití, je samozřejmě otevřený interpretační problém. Jistým vodítkem může být 

například srovnání s historickým pojetími bližšími době vzniku textu, což má mimo jiné také tu 

heuristickou výhodu, že uvážení jiných historických pojetí zproblematizuje a učiní explicitním 

pojetí soudobé, které, přinejmenším bez nutné reflexe, představuje zrádného vůdce. 

 

Protože je předmětem následující interpretace převážně Etika Nikomachova, jsou odkazy do 

tohoto textu označeny pouze číslem stránky a řádku podle Bekkerova číslování. Příležitostně 

použité odkazy na jiná Aristotelova díla, především spisy O duši a Politika, které svým obsahem a 

pojetím s Etikou Nikomachovou bezprostředně souvisejí, mají před Bekkerovo číslo předřazen i 

název spisu. Pokud je citován Aristotelův text v českém překladu, jde převážně o citace z 

Křížových překladů, přičemž bylo často třeba upravit terminologii, aby odpovídala termínům 

užitým v ostatním textu. Místy jsem upravil text rovněž stylistiky a gramaticky, aby odpovídal 

soudobému jazykovému úzu. Některá místa, která Kříž překládal příliš volně, jsem přeložil 

znovu podle řeckého originálu. 

Slovo „logos“ je užíváno v transkripci svého řeckého znění bez toho, aby bylo překládáno, 

protože všechny případné české překlady jsou natolik neadekvátní, že by spíše ztěžovaly 

rozumění výkladu. Ostatní řecké termíny jsou pojednávány pro snazší porozumění v českém 

překladu, přičemž při prvním užití je uveden jejich řecký ekvivalent. Zavedený český ekvivalent 

je pak držen systematicky i za cenu případného mírného násilí na české stylistice. Každý 

pojednávaný termín, ač je odkazován českým slovem, referuje samozřejmě ke svým výskytům 

v originálním řeckém textu a nikoli v českém překladu. 

Vlastní interpretace, která následuje, nejprve zmapuje strukturu některých pojmů, které 

vymezují Aristotelovu představu o lidské existenci. Jde především o vztah člověka jako jedince a 

společnosti, dále pojmy dobra, skutečnosti a možnosti, pravdivého a zdánlivého a přirozenosti. 

Komplementárně k těmto pojmům je potom v druhé části práce prozkoumána struktura užití 

pojmu logos. Jistým svorníkem všech těchto zkoumání jsou závěrečné kapitoly o ctnosti a 

jednání, ve kterých se všechna předběžná zjištění sbíhají. 
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Pro snazší počáteční porozumění následujícím analýzám načrtneme nyní schématicky 

základní rozvrh interpretace. Jednotlivé jeho momenty jsou v následujícím textu podrobně 

vyloženy a doloženy příslušnými odkazy na Aristotelů text.  

Na nejobecnější rovině jde v Aristotelově etice o otázku lidství, o to, co znamená „být 

člověkem“. V „horizontálním“ směru má lidství pól individuální a pól sociální, přičemž 

Aristotelés nepreferuje žádný z těchto pólů jako teoretické východisko, oba jsou ve vzájemných 

komplexních souvislostech a případně v jistém napětí. Ve „vertikálním“ směru je lidství svébytná 

rovina existence mezi božstvím, ke kterému se vztahuje, ač je nedosažitelné, a zvířeckostí, do 

kterého hrozí upadnout, ačkoli člověk sdílí se zvířaty nižší části duše. V podobném smyslu je 

lidství součástí přirozenosti, ze které zároveň vystupuje a vůči které se případně také vymezuje. 

Lidství je ve své existenci křehké a neustále ohrožované pro svou nedokončenost vzhledem k 

nedosažitelnému božství z jedné strany a neustálému pokušení nezdrženlivosti ze strany druhé. 

Logos je pak jistým „substrátem“ na kterém existence lidství spočívá. Logos umožňuje 

explicitně zachytit, co je dobré a pravdivé a tedy člověku umožňuje explicitně pečovat o své bytí 

jakožto člověka. Dobro a pravda nejsou odrazem transcendentní božské sféry, jsou skrze logos 

zcela zakotveny ve sféře lidského jako jeho konstituující strukturní momenty. V tomto smyslu se 

pravda, dobro a bytí lidského vzájemně podmiňují. Lidství, jako svébytná rovina existence, je 

uskutečňováno a udržováno jednáním, které z existujícího lidství vychází a k němu, jakožto 

dobru, se jako k obecnému cíli obrací. Jednání je umožněno logem, který je médiem rozhodování 

a tedy umožňuje vytýčit jednotlivá dobra jako cíle jednání a zároveň je vztahuje k celkovému cíli 

bytí, kterým je vposledku jeho harmonické uskutečňování. 

1. Lidství 

Termínem lidství označíme jistou relativně svébytnou rovinu skutečnosti, o kterou v 

Aristotelově etice specificky jde. Analogický termín ve vlastním textu Etiky Nikomachovy ve 

striktním smyslu nenalezneme, poukazují k němu však spojení jako „lidské dobro“ 

(τἀνθρώπινον ἀγαθόν) a především, jak dále ukážeme, shrnuje pod sebou v textu vykazatelné 

pojmové struktury, které se tak či onak váží k člověku a lidské společnosti, a které jsou obrazem 

jisté faktické skutečnosti. 

Vzhledem k tomu, že chceme vykázat lidství jako rovinu skutečnosti, je třeba nejprve ve 

stručnosti charakterizovat Aristotelovo pojetí skutečnosti obecně, nakolik je naše současné pojetí 
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od pojetí Aristotelova značně vzdálené a navíc je Aristotelovo pojetí samo někdy deformováno 

skrze dlouhou a komplexní tradici jeho recepce. Na základě této tradice by se mohlo zdát, že u 

Aristotela lze nalézt jistou více-méně ucelenou nauku o „jsoucím“ jako explikaci průměrně 

srozumitelného výrazu „skutečnost“. Toto pojetí „skutečnosti“, které Aristotelés podal ve svém 

spise Metafysika, založené na analýze slovesa být (εἶναι), od jehož participia „ὄν“ je odvozen 

termín ontologie, mělo v dějinách filosofie samozřejmě mimořádný vliv. Tento směr teoretických 

úvah však má pro Aristotelovu etiku spíše okrajový význam. Jak je z textu patrné, kromě okruhu 

termínů svázaných se slovesem „být“ jsou pro pojetí tématu široce označeného jako „skutečnost“ 

mimořádně významné i další terminologické souvislosti, a to především pojmová dvojice 

možnost–uskutečnění (δύναµις – ἐνέργεια), dále rozlišení na skutečné a zdánlivé a v neposlední 

řadě je s tím to tématem svázán pojem přirozenosti. Ve všech těchto ohledech je nutné způsob 

existence lidství upřesnit, což bude dále učiněno v příslušných kapitolách. 

Správnému pochopení Aristotelova pojetí skutečnosti může být na překážku také příliš 

akcentované případně trivializované pojetí hylemorfické nauky. Ačkoli může základní představa 

skutečnosti jako látky aktualizované nějakou formou odpovídat jisté rovině Aristotelovy nauky, 

ve svém akcentu na látku může zastírat jisté další podstatné rysy Aristotelova pojetí. A to 

především: 

(1) Jistou implicitně přítomnou hierarchičnost v pojetí jsoucna. Tato hierarchičnost či 

vrstevnatost se projevuje v tom, že Aristotelés často užívá obraty typu „člověk jako živočich“, 

„člověk jako otrok“, „člověk jako člověk“ a podobně. Je zřejmé, že tu jedna „materiální“ 

skutečnost vystupuje v soustavě různých významových souvislostí. Tento aspekt Aristotelovy 

nauky byl v pozdější logicko-metafyzické tradici spíše zanedbán ve zjednodušující představě, 

která se projevovala mj. v tom, že kategorie byly chápány přímo jako ontologicky založené 

nejvyšší rody, kde pod každou kategorií existuje jeden souvislý strom rodů a druhů. Z 

Aristotelových příkladů v Kategoriích i jinde však lze usoudit, že kategorie a související pojmový 

aparát má skutečně sloužit především jako „organon“, tedy „nástroj“, který se případ o případu 

aplikuje na příslušné okruhy skutečnosti a přinejmenším není nutné, aby tento „nástroj“ celek 

skutečnosti uvedl v jeden logický systém, a tedy například „člověk jako živočich“ a „člověk jako 

otrok“ jsou členy dvou různých taxonomií, které nejsou nijak přímočaře propojeny. V etice pak 

jde především o „člověka jako člověka“. Člověk v tomto ohledu konstituuje lidství, jak tento 

pojem chceme v této práci používat. Ačkoli má jednotlivý člověk také tělo, to se svou anatomií 
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netvoří konstituční prvek lidství, nakolik mají ve stejném smyslu tělo také zvířata a tedy se zde 

jedná o „člověka jako živočicha“. 

(2) Jisté strukturální či funkční aspekty v pojetí jsoucna. „Být“ pro Aristotela znamená „být 

něčím“, což úzce souvisí s obecně sdílenou řeckou představou o „jsoucím“ jako „vymezeném“, 

což dále souvisí s představou vzájemných přiměřených poměrů ve jsoucím a představou logu 

jako nositele a artikulace těchto poměrů. Zřetelně se tato tendence projevuje v tvrzení, že obec 

předchází jednotlivce, protože člověk je člověkem jedině v kontextu obce. Toto poměrně 

neintuitivní pojetí je odvozeno z obecného principu, že „celek je dříve než část“, tedy, ilustrováno 

vlastním Aristotelovým příkladem, ruka je rukou jedině ve funkčním kontextu těla. Ruka 

oddělená od těla je rukou jen analogicky, nikoli ve vlastním smyslu. Tyto souvislosti budou dále 

podrobněji pojednány. 

Oba výše zmíněné aspekty jsou vzájemně provázány. Samozřejmě nelze tvrdit, že lidství 

existuje mimo materiální souvislost – to, kromě toho, že je to samo protismyslné, výslovně popírá 

i Aristotelés, když říká, že pro blaženost jako vlastní cíl lidského života je třeba i vnějších (tedy 

materiálních) a tělesných dober. Přesto se však ukazuje, že chtít chápat lidskou existenci prostě 

jako formu, která aktualizuje nějakou látku, není samo o sobě ani dostatečné, ani přiměřené, 

nakolik to platí již o životě v jeho vegetativní podobě sdíleném s živočichy i rostlinami. Výklad 

toho, co znamená existovat pro člověka jakožto člověka, tedy musí akcentovat výše načrtnuté 

aspekty skutečnosti, které lze souhrnně označit jako strukturální. Lidství ve vlastním smyslu tedy 

nezahrnuje např. anatomii člověka a obecně žádná jeho materiální určení. Jak však dále ukážeme, 

podstatně naopak zahrnuje sociální aspekt lidské existence. Dále například vytváření věcí nebo 

hra něco materiálního uskutečňuje, Aristotelés však, jak ještě dále podrobněji rozebereme, tyto 

činnosti vylučuje z vlastního eticky relevantního pojetí uskutečňování. Na základě těchto úvah, 

které budou dále rozpracovány, lze dospět k pojetí lidství jako specifické roviny skutečnosti. 

1.1 Možnost a uskutečnění 

Naším cílem je nyní určit sféru lidství v jejím „vertikálním“ umístění v celku skutečnosti 

mezi animálností a božstvím. K tomu je nejprve vhodné prozkoumat Aristotelovu explikaci 

skutečnosti v pojmech možnosti a uskutečnění. Pojmová dvojice „možnost–uskutečnění“ (δύναµις 

– ἐνέργεια, slovo δύναµις má další významové odstíny jako „schopnost“ a „moc“ něco učinit; 

vedle podstatného jména ἐνέργεια Aristotelés užívá ve stejné souvislosti i sloveso ἐνεργέω) je 

pro Aristotelovo myšlení mimořádně důležitá. V latinském překladu potentia–actus pak byla 
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neméně významná pro středověkou filosofii. Zdá se však, že ve středověkém užití, které do jisté 

míry ovlivňuje naše nahlížení na problematiku doposud, došlo k jistému významovému posunu 

oproti původním aristotelským intencím.  

V kontextu etiky je – kromě jiných souvislostí – rozlišení možnosti a uskutečnění pro 

Aristotela pojmovým nástrojem, jak čelit etickému intelektualismu a vyhnout se některým jeho 

zjevně neintuitivním důsledkům. Proti intelektualistickému pojetí etiky, které stojí na postulátu, 

že nikdo vědomě nevolí zlo, staví svoji teorii nezdrženlivosti, která je schopna mnohem 

uspokojivěji vyložit běžný fenomén, kdy někdo sice ví, že je něco dobré, ale nedělá to. Aristotelés 

tento fenomén vyloží právě rozlišením mezi tím, že někdo vědění má jako schopnost, a tím, že ji 

skutečně užívá. U nezdrženlivého člověka může být uskutečnění jeho vědění v jednání zmařeno 

uskutečněním jeho jiné dispozice a to například touhy po slasti. 

Již zde vidíme, že scholastické, mnohem techničtější pojetí dvojice potentia-actus a 

související hylemorfická nauka není na užití pojmů δύναµις – ἐνέργεια v Etice Nikomachově s 

užitkem aplikovatelná. V prvním přiblížení má Aristotelův výraz „uskutečňování“, 

přinejmenším v souvislosti s člověkem, blízko k běžnému průměrnému významu „dělat něco“ či 

„jednat“. O tom svědčí mimo jiné skutečnost, že Aristotelés slovo „uskutečňování“ často používá 

v plurálu (ἐνέργειαι). Výslovně také počítá s tím, že člověk může uskutečňovat zároveň více 

věcí, které případně mohou být v konfliktu1 – ta, která přináší větší slast, potom může úplně 

potlačit druhou. Uskutečňování případně také může být spojeno s nelibostí. Slast spojená s 

konkurenční činností pak má na vlastní činnost obdobný tlumící účinek jako vlastní nelibost. 

Uskutečňování dále nemusí být vždy dobré, u Aristotela je myslitelné i uskutečňování neřesti2, 

takže zde špatnost není pouhou privací. Kromě toho Aristotelés výslovně říká, že nic lidského 

nelze uskutečňovat nepřetržitě3.  

Základní schéma možnost–skutečnost je v případě člověka ještě podstatně obohaceno o 

střední člen, který Aristotelés zachycuje termínem ἕξις, který je překládán jako habitus či (trvalá) 

dispozice4. Výslovně je toto trojinstančí schéma pojednáno v druhé knize v pasáži5, kde se ctnost 

identifikuje právě jako trvalá dispozice. Duševní jevy jsou tu roztříděny na schopnosti (δυνάµεις) 

                                                        
1 1175b3–24 
2 1130a17, 1175b25–30 
3 1170a6, 1175a5 
4 Kříž překládá „stav“. Tento překlad se nezdá vhodný, protože je příliš blízko významovému pólu 
„okamžitý stav“, kterému spíše odpovídá Aristotelův termín πάθη. 

5 1105b20–1106a13 
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v užším smyslu, které jsou vrozené a tedy neměnné, a jim odpovídající okamžité emocionální 

stavy (πάθη). Vrozené schopnosti tedy vůbec umožňují, abychom emocionální stavy mohli mít. 

Emocionální stav je tedy uskutečněním (ἐνέργεια) vrozené schopnosti (δύναµις). Mezi tyto dva 

póly pak přistupuje třetí, trvalá dispozice (ἕξις). Důležitá tu je jak strukturní funkce, kterou tento 

pojem hraje v Aristotelově etickém systému, tak argumentace, na základě které tento střední člen 

Aristotelés identifikuje se ctností. Ve funkčním smyslu trvalá dispozice umožňuje, aby se člověk 

mohl nějak stavět ke svým emocionálním stavům a tedy, aby jeho jednání jimi nebylo naprosto 

determinováno, ačkoli jsou pro Aristotela podstatným strukturním momentem jednání. V tomto 

smyslu je pro Aristotela podstatný pojem dobrovolnosti, rozsáhle probíraný v třetí knize Etiky 

Nikomachovy. To, co je dobrovolné, je zároveň to, co je možné smysluplně chválit a hanět, a za co 

může být člověk buď trestán nebo mu za to mohou být udělovány pocty. Jinak řečeno, trvalá 

dispozice je momentem lidské osoby, která umožňuje výchovu a socializaci. Skrze formování 

dispozice jedince jej činí společnost svojí součástí a naopak jen jedinci se správnou dispozicí jsou 

schopni utvářet společnost. Tato obousměrná vazba mezi jedincem a společností se projevuje i ve 

způsobu argumentace, pomocí které Aristotelés identifikuje ctnost s trvalou dispozicí. Celá 

argumentace je založena na reflexi sociální praxe. Její podstatou je konstatování toho, co lze o 

probíraných pojmech rozumě říci, a specificky pak reflexe toho, za co mohou být lidé rozumně 

chváleni a haněni. 

Trvalá dispozice je středním členem mezi vrozenými schopnostmi a uskutečňováními 

jednotlivých stavů či jednání také v tom smyslu, že ji lze podle úhlu pohledu přiřadit k jednomu 

či druhému pólu. V jednom smyslu je trvalá dispozice součástí uskutečnění člověka jakožto 

člověka, v druhém smyslu je trvalá dispozice pouhou možností jednat kladenou do kontrastu s 

uskutečněním této možnosti1. Vlastním cílem lidského života je pak nejen dobrou dispozici 

získat, ale také ji v jednání uskutečňovat. 

Ke správnému pochopení pojmu trvalé dispozice a jeho roli v interpretaci celého pojetí 

Aristotelovy etiky je patrně třeba se vyhnout určitému redukujícímu pojetí, ke kterému může mít 

současný čtenář sklon. Vzhledem k tomu, že jak pojem vrozených schopností, tak pojem 

okamžitých emocionálních stavů má svůj vcelku přímočarý protějšek v moderním 

přírodovědném pojetí člověka (neřešme nyní, zda je tato identifikace oprávněná), může se zdát 

přirozené, pochopit trvalou dispozici prostě jako plasticitu v prožívání emocí v tom smyslu, jako 

když například člověka opakovaně vystavíme určité situaci vyvolávající strach, dojde k adaptaci 

                                                        
1 1099a1 
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a v dalších případech bude mít vyvolaná emoce nižší intenzitu. Tato tendence je navíc posilována 

metodickým principem, aby výchozí pojmy tvořily minimální možnou, vzájemně nezávislou 

množinu a zároveň byly v nějakém ohledu elementární, dále nerozložitelné. Toto metodické 

východisko ostatně není zcela cizí ani Aristotelovi s jeho pojmem počátku či principu. Je však 

třeba vzít v úvahu, že Aristotelés rozlišuje „počátky známé nám“, tedy fenomenálně, a „počátky 

o sobě“1. Zvláště v případě etiky je Aristotelův text z velké části popisem fenoménů. Zdá se, že i 

pojem trvalé dispozice je komplexním pojmem, který zachycuje fenomenálně založený fakt 

odpovědnosti člověka za své jednání. To pak zahrnuje plasticitu lidské emocionality ve výše 

zmíněném smyslu, ale nepochybně i zkušeností získané dovednosti a logos v různých odstínech 

významu toho slova. Především jednak jako schopnost rozvažovat a udávat důvody, jednak ve 

smyslu osvojených pravidel a vědění. Co je trvalá dispozice ve smyslu „počátků o sobě“ je pak z 

velké míry předmětem zkoumání celé Etiky Nikomachovy. 

Z dosavadního popisu by se mohlo jevit, že zde jde o vcelku přímočaré schéma: na základě 

vrozených schopností člověk získá schopnosti ve smyslu trvalé dispozice, které pak má 

uskutečnit ve svém životě. Aristotelovo pojetí vztahu mezi možností a uskutečněním je však 

komplikovanější. Ve všeobecnosti především platí, že prvotní je uskutečnění, ze kterého se 

rozvíjejí možnosti. Každá možnost je jakožto možnost založena v něčem skutečném2. Již zde je 

vidět, že se nelze jednoduše domnívat, že „skutečné“ je to, co je uskutečněné, zatímco to, co je 

pouze možné, skutečné není. I to, co je pouze možné, je v jistém širším smyslu také skutečné, 

ačkoli jiným způsobem než to, co Aristotelés terminologicky zachycuje jako uskutečnění 

(ἐνέργεια).  

V případě jednání a s ním spojené lidské ctnosti (ἀρετή) je však tato vazba ještě 

komplikovanější. Pokud jde o ctnost, stejně jako o dovednosti (τέχνη), předchází uskutečňování 

získání odpovídající schopnosti3. Naopak u vrozených schopností, jakou je například smyslové 

vnímání, je nejprve schopnost, která se posléze uskutečňuje. Tento model „uskutečnění 

předcházející schopnosti“ Aristotelovi slouží k výkladu, jak vzniká dispozice a jak tedy funguje 

výchova. Žádoucí jednání provede člověk nejprve náhodou, nápodobou nebo ze strachu z trestu, 

až posléze si opakováním osvojí příslušnou schopnost jednat. Dovednost a ctnost se dále liší v 

tom, že dovednost se posuzuje pouze podle toho, zda je dobré příslušné dílo, u jednání se však 

                                                        
1 1095b1 
2 Metafysika 1049b5 
3 1103a26–35 
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posuzuje, zda je dobrý nejen výsledek, ale i jednající1. Především je třeba, aby jednání nebylo 

jednotlivé a nahodilé, ale aby bylo výsledkem rozhodnutí a tedy, aby bylo i správně motivováno. 

Obdobné úvahy pak platí pro spravedlnost. Rozlišuje se spravedlnost ve smyslu právu 

odpovídajícího skutku a spravedlnost ve vlastním smyslu, která je výsledkem rozhodnutí a 

záměrného jednání2. 

Shrnuto, vztah schopnosti a uskutečnění tu tedy má následující souvislosti: Jednak z 

uskutečňování vzniká schopnost, která opět vede k uskutečňování. Přitom ze špatného 

uskutečňování vzniká špatná schopnost a tedy opět špatné uskutečňování a naopak z dobrého 

dobré. Dále, pokud jde o jednání, každé jednotlivé uskutečnění je k příslušné schopnosti vázáno 

těsněji, než jen jako jeho podmínka možnosti. Je jeho součástí a jako jeden celek s ním je 

předmětem hodnocení, takže každé jednotlivé uskutečnění se jeví být jakýmsi nesamostatným 

momentem v celku možnost–uskutečnění. 

1.2 Lidství v hierarchickém řádu skutečnosti 

Právě popsaná struktura, kdy uskutečnění předchází možnost, je do jisté míry paradoxní, 

protože cokoli, co se uskutečňuje, uskutečňuje nutně nějakou možnost. Právě bližším 

prozkoumáním těchto vztahů však dojdeme k prvnímu vymezení lidství jako svébytné sféry 

skutečnosti. Především je tu třeba vzít v úvahu, že Aristotelovi jde v Etice Nikomachově specificky 

o uskutečňování člověka jakožto člověka, tedy uskutečňování člověka v jeho lidství. Toto 

uskutečňování člověka je v úzké souvislosti s jednáním3, což je dále vyloženo jako uskutečňování 

duše podle logu a ctnosti4. Zde je pak třeba vzít v úvahu různé formy hierarchizace skutečnosti, 

které lze v Etice Nikomachově nalézt. Především je třeba připomenout tři úrovně duše5: vegetativní 

(společnou s rostlinami), vnímající, žádostivou a toužící (společnou se zvířaty) a část duše mající 

logos (specificky lidskou). Dále lze nalézt dělení na zvířata, lidi a bohy6. S tím pak úzce souvisí 

roztřídění lidí podle jejich poměru k ctnosti7: uměřený (σώφρων) – nemá žádosti odporující logu, 

zdrženlivý (ἐγκρατής) – má žádosti odporující logu, ale nepodléhá jim, nezdrženlivý (ἀκρατής) – 

podléhá žádostem odporujícím logu, ale ví, že by neměl, nevázaný (ἀκόλαστος) – podléhá 

                                                        
1 1105a28 
2 1135b3–1136a8 
3 1098b15, 1098b19, 1168a6, 1176b7 
4 1098a13, 1100b10, 1102a5, 1102a17 
5 1098a1, 1102a33, 1102b30 
6 1145a25, 1177b26 
7 1151b25–1152a6 
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žádostem odporujícím logu a není si vědom, že chybuje. Tato typizace lidí představuje schéma 

upadání lidskosti do zvířeckosti. Ještě níže než nevázaný člověk je zrůdnost a zvířeckost, na které 

již žádné mravní normy nelze klást1. Ten, kdo podléhá takovým stavům, vede pouze život 

vnímání jako zvířata, nikoli logu2. O co v posledku Aristotelovi v etice jde, je udržet existenci 

člověka jakožto člověka, což je, jak ještě dále uvidíme, zároveň nutně svázáno s udržením 

existence polis. Lidství je tu vnímáno jako jistá specifická rovina skutečnosti. Podstatou této 

skutečnosti je logos a ctnost. Je pak úkolem každého člověka, aby svým životem lidskost 

uskutečňoval.  

Lidskost je v několika ohledech křehká, efemérní a zranitelná. Obecně tím, že je součástí 

sublunárního světa, světa nahodilosti, kde „věci mohou být jinak“3 a nic není stálé. Dále tím, že 

ne vše, co člověk uskutečňuje, je uskutečňováním jeho lidskosti. Pokud se nechá vléci svými 

vášněmi, může svým životem klesnou na úroveň zvířete4. Toto nepochybně nebyla pro Aristotela 

možnost jen čistě teoretická, v antickém světě muselo jít o součást prožívané reality. Ostatně i pro 

nás, kteří žijeme ve světě blahobytu a sociálních jistot, jsou zbědované postavy bezdomovců 

součástí každodenní reality. Konečně se prchavost lidské existence projevuje tím, že ji lze 

uskutečňovat jen vztahem ke sféře božského, která je však v úplnosti pro člověka nedosažitelná5.  

V tomto smyslu tedy uskutečňování formálně ctnostného jednání, které předchází vlastní 

dispozici ctnosti je třeba chápat tak, že se uskutečňuje něco, co ještě není plně součástí lidské 

skutečnosti v úzkém smyslu. Jak jsme viděli, upadání z lidskosti do zvířeckosti má několik 

stupňů. A stejně tak pozvedání člověka výchovou. Člověk v tomto paradoxním meziprostoru 

mezi zvířetem a božstvím nutně uskutečňuje i věci, které nejsou specificky lidské. Jednak jde o 

vegetativní procesy, o kterých Aristotelés výslovně říká, že se uskutečňují zvláště ve spánku6, 

dále o smyslové vnímání a vášně, které jsou nezbytnou součástí lidské existence, ale vyvedeny z 

míry ji zároveň ohrožují, a konečně vnější a tělesná dobra, jako je dobrý původ, zdraví a 

materiální potřeby, které rovněž lidskou existenci podmiňují, avšak stejně tak, pokud v jejím 

rámci hrají nepřiměřenou roli, ji mohou ohrožovat. Z těchto důvodů také vytváření (ποίησις) 

není uskutečňováním v relevantním smyslu. Nikoli proto, že by se jím něco ve vlastním smyslu 

neuskutečňovalo, ale že se uskutečňuje něco jiného, než lidskost člověka. V jiném smyslu vztah 

                                                        
1 1145a25, 1148b15–1149a20, 1149b27–1150a7 
2 1149a10 
3 1134b31, 1139a8, 1140a32, 1140b27 
4 1100a1, 1145a30, 1148b15–1149a20 
5 1178b26, 1177b33–1178a7 
6 1102b4 
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uskutečňování ve specificky lidském ohledu a díla charakterizuje Aristotelova poznámka, že se 

tvůrce jaksi uskutečňuje ve svém díle1. Podobně pouze s ohledem na lidství jako specifickou 

rovinu skutečnosti lze říci, že hra není cílem života člověka a že se jí, jakožto odpočinkem, nic 

neuskutečňuje2. Nelze to opět chápat tak, že by se hrou neuskutečňovalo vůbec nic, přirozeně se 

jí něco uskutečňuje, nikoli však striktně lidství člověka. Jak jsme již také výše podotkli, jedno 

uskutečňování může být na překážku jinému a lze též uskutečňovat něco špatného, musí tu tedy 

jít i o uskutečňování v jiném smyslu než striktně ve smyslu uskutečňování člověka v jeho 

lidskosti. Tato specificky lidská rovina existence pak může být u jednotlivého člověka také 

narušována, například strachem3, takže jeho jednání již není jednáním ve vlastním smyslu a 

jednání není označeno za dobrovolné. 

1.3 Lidské a božské 

Vertikálního umístění lidství, které jsme právě probrali především ve vztahu k nižším 

rovinám skutečnosti se ve významném ohledu dotýká téma, které sám Aristotelés umístil až na 

samý závěr Etiky Nikomachovy – vztahem člověka k sféře božského. Toto téma působí tradičně 

jisté nesnáze v interpretaci Etiky Nikomachovy, protože se zdá, že jeho pojednání na konci desáté 

knihy Etiky Nikomachovy je jak svým celkovým přístupem k cíli lidského života, tak mnohde i 

přímo svým obsahem v rozporu s předchozí komplexně vybudovanou koncepcí díla. Zdá se, že 

silná pointa Aristotelovy etiky spočívá právě v tom, že všechna kritéria, jimiž se řídí lidské 

jednání, a tedy i normativní pojmy jako pravda, dobro a spravedlnost, jsou situovány výlučně do 

sféry lidství. 

Je zřejmé, že v textu lze nalézt dvě rozdílné koncepce cíle lidského života a tedy blaženosti, 

které Aristotelés výslovně konfrontuje4 v závěru Etiky Nikomachovy: (1) Blaženost, která je cílem 

politické činnosti (a tedy lidství zcela imanentní, ačkoli třeba v naprosté dokonalosti 

nedosažitelná). (2) Blaženost spočívající v teoretické (rozjímavé) činnosti. Toto rozlišení je ještě 

jednou zopakováno dále v textu5: nejblaženější je život podle intelektu, život podle ostatních 

ctností je teprve na druhém místě. Z jedné poznámky6 v Politice lze usoudit, že spor o to, zda 

cílem života má být politická činnost nebo oproštěnost filosofického života, byl součástí obecné 

                                                        
1 1168a8 
2 1177a1 
3 1119a29 
4 1177b15 a násl. 
5 1178a9 
6 Politika 1324a25 
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kultury. Aristotelés pak ve svém díle tento spor reflektuje – pojednat důležité tradované názory 

je významnou součástí jeho přístupu. Pojednání této problematiky v Etice Nikomachově lze 

považovat za pokus obě stanoviska rozpracovat a případně harmonizovat. 

Kromě podrobně rozvedeného pojetí, že cílem lidského života je politická činnost, lze 

nalézt i výslovné formulace, které naopak preferují jako cíl života rozjímání. V souvislosti 

názorem, že cílem života je kontemplace Aristotelés říká: 

Nemá se tedy člověk držet mravokárců a jen lidsky smýšlet, když je člověkem, a jen jako 

smrtelník, když je smrtelníkem, ale nakolik je to možné směřovat k nesmrtelnosti a činit 

všechno, aby žil podle toho nejlepšího co v něm je. I když je to malé na efekt, svojí mocí a 

důstojností o mnoho předčí všechno ostatní. Ba zdá se, že každý člověk je právě toto, totiž 

to, co v něm vládne, a to, co je v něm lepší. Bylo by tedy podivné, kdyby člověk nechtěl žít 

svůj vlastní život, ale nějaký jiný.  [1177b31–1178a4] 

Toto pochopení podstaty lidské existence je ve své podstatě paradoxní – člověk je nejvlastněji tím, 

čím není, jeho nejvlastnější podstatou je usilovat o to, co nikdy nemůže dosáhnout. Tato 

představa o člověku je jednak velmi platónská, jednak nepochybně zakotvená v prastarém 

mytologické představě o rozlišení světa na zemi a nebesa a o člověku jako tvoru, jehož úkolem je 

imitatio dei, napodobení boha1. 

Podle některých vyjádření by se mohlo zdát, že pojetí knihy X je s hlavní linií výkladu 

neslučitelné. V knize X Aristotelés například říká2, že činnosti, které směřují ke správě obce, 

nejsou žádány samy pro sebe, ale pro blaženost podle intelektu, tedy teoretickou činnost. Na 

druhé straně Aristotelés výslovně říká, že cílem Etiky Nikomachovy není teoretický3. Na mnoha 

místech v předchozím výkladu však okolnost, že jednání v politickém smyslu je samo sobě 

účelem, je položeno jako základní rozlišující rys jednání4. 

Toto napětí mezi oběma výše zmíněnými pojetími bylo předmětem různých interpretací, 

které někdy vedly k oddělení pojetí knihy X od zbytku Etiky Nikomachovy. Jsou však také dobré 

důvody domnívat se, že tyto dva přístupy spolu vnitřně souvisejí a tedy, že je harmonizovat lze. 

Tomu by odpovídalo i to, že se v relevantním pasážích knihy X Aristotelés opakovaně výslovně 

odvolává na výsledky předchozího zkoumání. Rozdíl těchto pojetí by pak bylo nejlépe chápat 

                                                        
1 Jen pro ilustraci tu zmiňme Aristotelův odkaz k Homérovi [1145a22], z kterého dovozuje, že se „z 
lidí stávají bohové pro nadobyčejnou ctnost“. 

2 1177b18 
3 1103b26 
4 např.: 1105a35: …ἐὰν ὁ πράττων πῶς ἔχων πράττῃ, πρῶτον µὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ᾽ ἐὰν 
προαιρούµενος, καὶ προαιρούµενος δι᾽ αὐτά… 
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jako rozdíl perspektiv, ze kterých otázku cíle lidského života nahlížíme. Hlavní linie výkladu 

sleduje lidský život z perspektivy světské imanence a snaží se popsat reálné struktury fungování 

člověka a společnosti. Kniha X naproti tomu vykládá lidský život z perspektivy jeho celku 

vztahující se k transcendentnímu cíli božství jakožto cíli reálně nedosažitelnému. Život chápaný 

ve své světské imanenci potom tvoří jakousi prerekvizitu nutnou k tomu, aby lidský život mohl 

směřovat ke svému skutečnému, transcendentnímu cíli. Tomu by odpovídala skutečnost, že život 

podle ctností, jak byl obšírně vyložen v hlavní linii výkladu, stejně jako vnější dobra, nejsou v 

pojetí knihy X prostě pominuty, ale jsou uváděny jako reálná podmínka uskutečňování vztahu k 

božskému. Pro toto pojetí hovoří i skutečnost, že v pojednání o rozumových ctnostech1 je 

moudrost (σοφία) charakterizována jako hodnotou nadřazená nad rozumnost (φρόνησις). Pojem 

rozumnosti je klíčovým pojmem pro výklad cíle lidského života v jeho světské imanenci, zatímco 

pokud jde o moudrost, jejímž obsahem je teoretické zkoumání nejhodnotnějších věcí, dělá 

Aristotelovi v rámci hlavní linii výkladu jistý problém vysvětlit2, proč o moudrost vůbec máme 

usilovat. To se potom objasní právě v knize X. 

Jak již bylo řečeno, to, co pojí člověka s božskou sférou, je pro Aristotela teoretické myšlení 

(θεωρία). Pro naše další pojednání jsou důležité důvody, které Aristotela k tomuto názoru 

vedou. První způsob zdůvodnění je negativní3. Předpokládá se, že bohové žijí a to nejen ve 

smyslu schopnosti, ale ve smyslu uskutečnění (ἐνέργεια). Dále se předpokládá, že život bohů 

zahrnuje myšlení (v citovaném textu tento předpoklad není výslovně uveden, vyplývá však z 

argumentace). Myšlení má pro Aristotela trojí funkci: vytváření (ποίησις), jednání (πράξις) a 

teoretické myšlení (θεωρία)4. Možnost, že by vlastní uskutečňování božského života mělo formu 

vytváření, Aristotelés ani neuvažuje, protože, jak dále uvidíme, vytváření je méně hodnotné než 

jednání i pro člověka. Jednání je pak chápáno jako činnost v souladu s ctností a Aristotelés s 

velkou dávnou imaginace ukazuje, že by bylo opravdu směšné, představovat si bohy, jak v 

poctivosti vedou výměnný obchod, vracejí si uložené věci, jsou nuceni podstupovat nebezpečí, 

aby osvědčili statečnost, byli štědří (ale ke komu?) nebo uměření (když ale nemají špatné touhy?). 

Vcelku se tak ukazuje, že bohové nejednají a jednat nepotřebují a to právě proto, že nejsou lidmi. 

Zbývá tedy, že bohové jsou uskutečňují teoretické myšlení. 

                                                        
1 1143b34 
2 1143b17 a násl. 
3 1178b9–22 
4 Toto pojetí je obsaženo v citované pasáži; je užito i jinde v EN (např. 1139a27), explicitně je vysloveno 
např. v Metafysice 1025b25 (πᾶσα διάνοια ἢ πρακτικὴ ἢ ποιητικὴ ἢ θεωρητική). 
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Neméně významný je i druhý, pozitivní způsob zdůvodňování, kdy Aristotelés ukazuje, že 

vlastnosti tradičně připisované bohům v nejvyšší míře vykazuje právě teoretické myšlení. 

Namátkou to jsou: stálost1, slastnost2, čistota a trvalost3, soběstačnost4, bytí účelem o sobě5, neúnavnost6. 

Pro naše pojednání má značný význam skutečnost, že se teoretické myšlení nevztahuje k bohu 

svým obsahem, ale že ten, kdo teoretické myšlení uskutečňuje, se podobá bohu tímto výkonem. 

Co je předmětem a obsahem teoretického myšlení, jímž se člověk připodobňuje bohu, nechává 

Aristotelés ve značné neurčitosti. Z pojednání o moudrosti (σοφία)7, jež je ctností teoretického 

myšlení, je zřejmé, že se moudrost týká věcí, které nemohou být jinak, tedy jsou věčné, a 

nezávisejí na perspektivně jednotlivých tvorů (jako závisí například zdraví a jejich vlastní dobro). 

Z těchto předmětů se navíc týká předmětů nejhodnotnějších. Vzhledem k narážce8, že moudrý 

člověk má znát nejen počátky, ale také to, co z nich vyplývá, a tato znalost se týká vědění 

(ἐπιστήµη), lze dovodit, že podstatnou složkou moudrosti je syllogistická teorie vědění, a tedy 

médiem teoretického myšlení je logos. V celé pasáži o moudrosti však slovo logos nepadne a 

nehovoří se o něm ani v knize X v části věnované teoretickému myšlení jako prostředku vztahu k 

bohu. Není tedy jasné, jestli si Aristotelés myslí, že i teoretické myšlení boha je artikulované v 

nějaké podobě logu, nebo jestli užití logu je specificky lidský způsob, jak se dokonalé božské 

theórii připodobnit. 

Ať je to s teoretickým myšlením jakkoli, pro naše pojednání z těchto úvah vyplývá jeden 

mimořádně významný závěr, totiž že logos ve svém obsahu  není pro Aristotela médiem vztahu k 

božskému. Tento závěr by plynul, i kdyby také bůh realizoval teoretické myšlení prostřednictvím 

logu, protože to, co činí teoretické myšlení božským, není otázkou obsahu, ale podstaty 

teoretického myšlení jakožto činnosti. Tento závěr je důležitý jednak proto, že, jak uvidíme, logos 

je definující strukturální prvek jednání a jednání se zároveň týká rozlišení na dobré a špatné. 

Plyne tedy, že celá sféra lidství je ve svém obsahu na božské sféře nezávislá v tom smyslu, že řád 

lidství odrazem řádu božského. Dále je důležitý pro svůj kontrast s platónským pojetím, kde jsou 

to právě ideje, situované do nebeské/božské sféry, které jsou kritériem dobra a správnosti logu a 

tedy lidské jednání je přímým odrazem božské sféry, je jeho nedokonalou kopií a tedy je vůči této 

                                                        
1 1154b30, 1177a22 
2 1177a24 
3 1177a25 
4 1177a26 
5 1177b1 
6 1177b23 
7 1141a10–1141b7 
8 1141a17 
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ideální božské či nebeské sféře poměřováno. V historické perspektivě je významné, že toto 

schéma slova/řeči jako podstaty světa a slova/řeči jako média vztahu k božskému ve své 

nejobecnější podobě sdílí platónské myšlení s myšlením židovským a je to tedy právě toto 

schéma, které umožnilo v rámci raného křesťanství fúzi židovských náboženských představ s 

helénským, především platónským, myšlením. Tato představa božského jako kritéria lidského, 

které je uplatňováno skrze logos (slovo, ratio) mělo pak na evropskou kulturu mimořádný vliv, 

který v jisté sublimované podobě, jako dědictví idealismu, přetrvává až do dneška. Přinejmenším 

v základním předpokladu, že pravda je a má být vyňata z kontextu lidského dění a jednání a to, 

co skutečně je pravda, musí být nezávislé na jakémkoli lidském mínění. Toto přesvědčení bylo 

částečně revidováno až ve dvacátém století různými pragmatickými schématy pochopení jazyka 

a pravdy. V perspektivě výkladu Aristotelova textu je tedy nutné vzít v úvahu, že Aristotelovu 

myšlení je přímý vztah mezi logem a božskou/ideální sférou cizí. Bez tohoto náhledu, který 

nemusí být vzhledem k původně idealistickému základu současného myšlení samozřejmý, lze 

snadno zcela dezinterpretovat některé Aristotelovy výroky, především velmi časté odkazy na 

obecné mínění, pro Aristotela doktrinárně velmi důležité. Bez tohoto náhledu je lze v lepším 

případě mylně pokládat za rozšafné poznámky na okraj vykládané látky, v horším případě za 

nedostatek dobrého vkusu ohledně toho, co může být považováno za argument a co nikoli. 

Skutečnost, že se pro Aristotela vztah k božské transcendenci realizuje po způsobu imitatio 

dei a nikoli skrze logos, má na nejobecnější rovině jistý velmi jemný a však důležitý dopad na celé 

pojetí etiky, nejen specificky na pojetí teoretického myšlení jako způsobu připodobnění se bohu. 

K poněkud difúzní rodině vlastností charakterizující božské v kontrastu k lidskému/světskému – 

některé z nich byly výše vyjmenovány – náleží také představa o nesloženosti božské podstaty v 

kontrastu k čemuž je člověk chápán jako bytost složená1 (σύνθετος). Toto pojetí sdílí Aristotelés s 

Platónem – jím je poměrně významně užito například v dialogu Faidón. Složenost člověka je pak 

svázána s jeho smrtelností, protože pouze to, co lze rozložit, lze zničit, a také s možností 

vnitřního konfliktu, protože jedině to, co má různé části, může být samo se sebou ve sporu. 

Ačkoli to Aristotelés výslovně nikde neuvede, na mnoha místech užívá tyto vlastnosti 

charakterizující božské jako kritérium hodnoty různých forem lidského života. Namátkou: 

mínění „obecného množství“, že by cílem života měly být jednotlivosti jako zdraví nebo 

bohatství2, je odmítnut proto, že si lidé v těchto míněních protiřečí navzájem a leckdy i tentýž 

člověk v různých situacích jmenuje různé věci. Blaženost, jako cíl lidského života, má být 
                                                        
1 1178a20 
2 1095a23 
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dokonalá1, soběstačná2, stálá3, hodná cti4, což jsou božské atributy. Harmonie či celistvost duše je 

znakem dobrého člověka5, ctnostní lidé jsou svorní sami se sebou i mezi sebou6. Naopak změny a 

především náhoda7, které jsou protipóly božských atributů, jsou příčinou narušení lidské 

blaženosti8. Znakem špatných lidí je také to, že části jejich duše jsou ve vzájemném rozporu9. Dále 

otázka, jakou dobu života musí člověk žít blaženě, aby mohl být nazván blaženým, je vyřešena 

konstatováním10, že blažený život je život vedený podle ctnosti a jako takový je nejtrvalejší 

možný. I přátelství ctnostných lidí je nejtrvalejší11. 

Nakonec snad není zcela bez významu, že v pasáži12, kde Aristotelés ukazuje, že bohové 

nejednají ani nemají žádný vztah k ctnosti, je výchozím předpokladem to, co o bozích 

předpokládáme (ὑπειλήφαµεν). Vyvrácení všech možných způsobů, jak by bohové mohli být 

ctnostní, se pak děje svérázným způsobem, jakýmsi „reductio ad ridiculum“ – všechny uvažované 

možnosti ctnostného jednání bohů se neukáží být v rozporu s rozumem, ukáží se být směšnými, 

tedy v rozporu s obecným míněním. Vzhledem k tomu, že správnost logu není nijak určena 

vztahem k transcendentní sféře, ale je zcela umístěna do světské imanence, celkové schéma etiky 

„lidské jako prerekvizita vztahu k božskému“ se tak v jakési argumentační smyčce zase obrací 

zpět a lidská sféra zase získává prioritu a to i před sférou božskou. Vztah k božskému tak získává 

formu jakési „transcendence v imanenci“, kdy způsob, jak překračovat svojí lidskou determinaci 

směrem k božskému je nakonec stejně určen tím, co společnost o bozích a lidech traduje. Tím 

dostává výklad jistý jemný dialektický půvab. Není však zřejmé, zda si Aristotelés plně 

uvědomoval dosah tohoto obratu. 

1.4 Přirozenost 

S tématem volně označeným jako „skutečnost“ a vztahem skutečnosti obecně s lidstvím 

jako její svébytnou rovinou nepochybně souvisí i pojem přirozenosti, který se v Etice Nikomachově 

                                                        
1 1097a34, 1102a1 
2 1097b20 
3 1100b3 a násl., 1166a27 
4 1102a1 
5 1166a15 
6 1167b5 
7 1099b24 – blaženost nelze připisovat náhodě, protože nejhodnotnější věc nemůže být věcí náhody. 
8 1100a5 
9 1166b9, 1166b20 
10 1100b15 a násl. 
11 1156b18 
12 1178b9 
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poměrně často vyskytuje a vedle ostatních pojmů, které zde pojednáváme, tvoří důležitou 

součást terminologické báze Aristotelovy etiky. Tento pojem je v Aristotelově textu zachycen 

jednak slovem φύσις (přirozenost), dále slovesem φύω (růst) převážně v perfektu πέφυκε, které je 

ve většině kontextů Etiky Nikomachovy nejvhodnější překládat asi „přirozeně“, a konečně φυσικός 

(přirozený, v adverbiální formě přirozeně, příležitostně též s významem „přírodovědec“1). Tato slova 

a jejich různé gramatické tvary Aristotelés užívá záměně, nelze v jejich užití vysledovat žádné 

podstatné významové rozlišení. Jako u většiny ostatních klíčových termínů, i zde můžeme 

rozlišit několik významových odstínů, místy divergentních, které jsou však spojeny v jistém 

základním významu. Ani zde není možné význam slova rozčlenit na několik ohraničených 

homonymních termínů. 

Centrálním významem pojmu přirozenost, ke kterému se ostatní užití tak či onak vztahují, je 

„podstata věci“. V tomto smyslu může být tento termín užit i v souvislostmi s abstrakty, 

případně i věcmi, které bychom jinak v jiném ohledu jako „přírodní“ nepojímali. Tak je tomu 

například již hned v úvodu ve větě: „Kde pak jsou nějaké cíle vedle jednání, tam jsou přirozeně díla 

lepší než uskutečňování.“2 Dále například: „To, co je o sobě a podstata, je přirozeně dřívější než to, co je 

vztažené…“3, kde jde zjevně o problematiku metafyzickou, nebo ve větě: „Tolik tedy budiž pověděno 

o spravedlnosti a nespravedlnosti, jaká je přirozenost obou…“4. Na mnoha místech lze z kontextu 

usoudit, že přirozenost věci je v jistém protikladu k tomu, jak se věc jeví. Přirozenost je potom 

základ, ze kterého mají být jevy vyloženy. Explicitně lze tuto polaritu vidět na větě: „Pro tento 

účel však nijak nezáleží na otázce, zda obě tyto složky jsou od sebe odděleny tak, jako jsou části těla a 

všechno, co se rozlišuje podle částí, nebo pouze logem je dvoje, přirozeně však je nedílné, zrovna tak, jako 

při obvodu vypuklost a dutost.“5  

Tento centrální význam pak plynule přechází do dalšího základního užití, kde přirozenost 

označuje to, co bychom mohli volně parafrázovat jako „regulérní běh světa“. V tomto významu je 

vágně implicitně obsažena představa jisté obecné harmonie, případně to, co později stoici 

zachycovali termínem συµπάθεια – tedy jakási vzájemná provázanost věcí. Explicitně lze doklad 

pro tuto představu najít ve vyjádření: „příroda nic nečiní bezúčelně“6. Dále je tu obsažena jistá 

                                                        
1 1142a18 
2 1094a6 
3 1096a21 
4 1134a15, další více či méně výrazné případy: 1094b25, 1098b5, 1099b28, 1100b27, 1102b12, 1102b13, 
1104b21, 1106a26, 1110a25, 1137b18, 1137b26, 1141b3, 1147a24, 1158a13, 1160a7, 1167b29 

5 1102a30 
6 Politika 1253a9, podobně: 1097b11, 1099b21, 1169b18 
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etická funkce přirozenosti v představě, že jak věci přirozeně jsou, tak také být mají. To ostatně 

souvisí s obecnou aristotelskou představou o provázanosti dobra a bytí, o které ještě pojednáme 

na konci kapitoly věnované dobru. Tento význam je patrný ve větách: „…člověk je přirozeně určen 

pro život v obci.“1, „Zdaž tesař a švec mají svůj určitý úkol a činnost, člověk však nikoli, ale je zrozen k 

nečinnosti?“2 nebo „O tom, co je věčné, nikdo nerozvažuje, například o vesmíru nebo o nesouměřitelnosti 

úhlopříčky a strany čtverce. Ale ani o tom, co je v pohybu, co se však děje stále týmž způsobem, buď z 

nutnosti nebo přirozeně nebo z nějaké jiné příčiny, jako obraty slunce nebo jeho východy.“3 V neposlední 

řadě s tímto základním významem souvisí představa, že přirozené je to, co je příčinou samo sebe, 

což se především musí vztahovat na svět v celku, který sám sebe udržuje v existenci. Je zde 

zřejmá souvislost s centrálním významem „regulérní běh světa“. Tedy přirozenost světa, stejně 

jako přirozenost jednotlivých věcí představuje zároveň podstatu světa a věcí. V souvislosti s 

tímto významem pojmu přirozenosti lze rovněž o něčem hovořit jako o přirozeně slastném4, 

přirozeně žádoucím5 a přirozeně dobrém6. 

S tímto významem přirozenosti jako „řádu světa“ souvisí, avšak zároveň i případně stojí v 

kontrastu, přirozenost jednotlivých bytostí, v etice především lidí. Je zřejmé, že přirozenost 

jednotlivých bytostí je výrazem a konstitučním prvkem obecné přirozenosti světa. V kontrastu s 

tím však stojí případy, kdy Aristotelés hovoří o „špatné přirozenosti“7, případně o zrůdnosti. Lze 

zároveň doložit, že kromě toho, že Aristotelés argumentuje obecnou lidskou přirozeností8 stejnou 

pro všechny lidi, na jiných místech počítá s tím, že každý člověk má svoji přirozenost9, odlišnou 

od přirozenosti jiných lidí, která v extrémním případě může být i zvrácená nebo zrůdná. Zdá se 

pak, že takováto zrůdnost jakožto přirozenost určitého jedince je zrůdná právě podle měřítek 

obecné přirozenosti. To lze doložit například na výroku, že šílenci, kteří konají zvrácené věci, 

jsou mimo přirozenost10. To je tedy patrně třeba pochopit tak, že jsou mimo obecnou přirozenost. 

                                                        
1 1097b11 
2 1097b30 
3 1112a25; další případy: 1099b22, 1102b7, 1104a12, 1104b18, 1106b15, 1112a32, 1117a4, 1118b9, 
1118b18, 1135a33, 1140a15, 1143b6, 1149b4, 1149b28, 1149b35, 1153b32, 1157b16, 1161a18, 1163b24, 
1168a8, 1177a14, 1180b7 

4 1099a12, 1148b15, 1153a5, 1154b16, 1170a1 
5 1113a21, 1148a24, 1148b3 
6 1148a29, 1170a14, 1170b2, 1170b15, 1173a4 
7 1148b29, 1148b18, 1148b31, 1149a9, 1149b28, 1150b14, 1154a32 
8 1097b11, 1097b30, 1110a25, 1154b25, 1155a16, 1161a18, 1162a17, 1169b20 
9 1101b17, 1109b3, 1114a24, 1114a26, 1114b4, 1144b5, 1144b36, 1154b11, 1171b7, 1178a5, 1178b34 
10 1149b35 
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V jistém smyslu podobný kontrast, pokud jde o přirozenost, nacházíme v případě polis. Na 

jedné straně Aristotelés říká, že polis existuje přirozeně1, stejně jako je člověk přirozeně určen pro 

život v obci2, na druhé straně však ona specificky lidská rovina existence, která tvoří podstatu 

polis, svojí povahou charakterizovaná jako νόµος (zvyk, konvence, zákon), stojí v pojmové opozici 

vůči pojmu přirozenosti3. Stejně tak specificky lidská rovina osobnosti jednotlivého člověka, 

zachycovaná termínem dispozice (ἕξις), stojí v protikladu k přirozenosti člověka4. Z hlediska této 

specificky lidské roviny skutečnosti, jak byla vymezena výše, se tedy jeví přirozenost jako 

kontrastní pojem. Prozkoumáním jejího vztahu k přirozenosti pak může dále upřesnit povahu 

specificky lidské roviny skutečnosti jako klíčového struktury aristotelské etiky. 

Z lidského hlediska je základní charakteristikou přirozeného nemožnost přirozené změnit. 

To naopak, co z lidského rozhodnutí měnit lze, je předmětem lidského jednání a lidské 

odpovědnosti5. Z tohoto pohledu je opět zřejmé, proč jsou přirozené věci, v kontrastu s umělými, 

charakterizovány jako „to, co má počátek v sobě“6. Počátek umělých věcí totiž leží uvnitř lidské 

sféry, kdežto přirozené jsou účastny samopohybu celku přirozenosti. 

Vztah lidského a přirozeného je však komplikovanější než takováto jednoduchá opozice 

φύσις – νόµος. Předně, mezi členy politického společenství platí přirozeně zákon (νόµος)7. Toto 

spojení φύσις a νόµος je však v Etice Nikomachově ojedinělé, v ostatních případech Aristotelés 

rozlišuje spravedlnost (δίκαιον), tento pojem pak zahrnuje i psané právo, lze ho však uvést také do 

souvislosti s přirozeností, a lidskou konvencí (νόµος). O spravedlnosti lze říci, že má nějakou 

přirozenost (především ve smyslu podstaty)8. Spravedlnost (a právo) lze pak rozlišit na přirozené 

(φυσικόν) a konvenční (νοµικόν)9. Ačkoli v pasáži o přirozeném právu10 Aristotelés rozlišuje 

pojmy práva (δίκαιον) a konvence (νόµος), je zřejmé, že sám princip konvenčnosti je ovlivňován, 

až případně determinován, přirozeností. To je vidět například ve výroku: „A tak ani práva, nikoli 

                                                        
1 Politika 1253a25: ὅτι µὲν οὖν ἡ πόλις καὶ φύσει καὶ πρότερον ἢ ἕκαστος, δῆλον. 
2 1097b11, 1169b18 
3 1094b16,  
4 1103a19–26, 1118b14, 1133a30, 1134b18–1135a5, 1135a10 
5 1103a19–26, 1114a24–26, 1133a30, 1134b25, 1135a33, 1179b21 
6 1140a15 
7 1134b14 
8 1134a15 
9 1134b18 
10 1134b18–1135a5 
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přirozená, nýbrž lidská, nejsou všude stejná, ježto ani ústavy nejsou stejné, ale všude je jen jedna ústava 

přirozeně nejlepší“1. 

Vztah lidského a přirozeného se dále ozřejmí uvážením vztahu ctnosti a dobra k 

přirozenosti. Ctnost je určena jako něco, co není ani podle přirozenosti, ani proti přirozenosti, ale 

něco, co přirozeně nabýváme2. Kromě toho máme přirozeně jakési proto-ctnosti3, které zahrnují 

vrozenou schopnost mít strach, strachu odolávat a podobně. Ty však samy o sobě mohou svému 

nositeli i škodit, pokud nejsou logem a intelektem integrovány do skutečné vlastní ctnosti. Tato 

představa přirozených proto-ctností a přirozené schopnosti ctnosti nabývat pak souvisí s 

představou, že přirozenost – uvažována ve vztahu ke sféře lidského – je sama nedokonalá a ve 

vlastní lidskosti, od přirozenosti odlišné, se završuje4. S tím pak souvisí i problematika dobra. Ve 

vztahu k přirozenosti tu najdeme všechny možné vztahy: dobro samo má svoji přirozenost5, něco 

může být přirozeně dobré (či špatné)6, zároveň však něčí přirozenost může být sama dobrá či 

špatná7. Podobný vzájemný vztah platí i mezi přirozeností a slastí. Slast má pro Aristotela jistý 

pozitivní etický význam, protože slastnost je jednou z charakteristik blaženého života. Dobro a 

ctnost tu jsou tedy ve vzájemně se definujícím vztahu s přirozeností.  

V tomto ohledu pak příležitostná Aristotelova vyjádření v tom smyslu, že přirozenost lze 

změnit, ač nesnadno8, případně že něco může narušoval přirozenost člověka, není nutné přímo 

hodnotit jako rozpor, případně příznak toho, že se termín „přirozenost“ užívá v silném smyslu v 

různých významech. Jde spíše o posun perspektivy ve vnímání vztahu přirozeného a lidského. 

Přirozeným se tu nemusí nazývat pouze „vrozené“, ale také to, co je striktně vzato zvykem 

změnitelné, ačkoli existuje silné přirozené tíhnutí k určitému stavu. Případně také to, co je 

přirozeně nezměnitelné, lze nějakým způsobem kompenzovat, takže to nemá na sféru lidského 

původní dopad. Výrok, že „…strast přivádí z rovnováhy a ničí přirozenost toho, kdo ji má…“9 je pak 

třeba patrně vyložit buď tak, že strast člověka desintegruje již na fyzické úrovni, která je jinak 

morálním jednáním neovlivnitelná, nebo tak, že desintegruje jeho podstatu jakožto ctnostného 

člověka. 

                                                        
1 1135a4 
2 1103a24 
3 1144b3–17, 1144b33–1145a2 
4 1153a12 
5 1170a21 
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Shrnuto, celkový obraz je takový, že sféra lidství je přirozenou součástí celkové přirozenosti 

světa, přičemž sama má svoji přirozenost. Z hlediska vlastní lidské existence, které je rovněž 

hlediskem etiky, se lidská existence jeví jako komplementární vůči přirozenosti. Lidská sféra se 

pak jeví jako dovršení přirozenosti, které však v silném smyslu přirozenosti jako sebou 

zapříčiněného pohybu samo není přirozené. Přirozenost pak v pozitivním smyslu lidskou 

existenci „indukuje“ a umožňuje, v negativním jí pak klade meze. Teprve z hlediska lidské 

existence lze hodnotit přirozenost na špatnou a dobrou. Dobro a zlo se však úzce váže na samu 

existenci, která je i v případě lidskosti nesena přirozeností, takže přirozenost nakonec 

spoluurčuje, co je dobré a co zlé. Tento komplikovaný vztah lidskosti a přirozenosti svým 

napětím mezi parciálním a celkovým hlediskem strukturně připomíná stoickou etiku. 

1.5 Člověk a společnost, horizontální struktura lidství 

V předchozích kapitolách jsme v základním schématu popsali vertikální vztahy lidství, 

které je založeno v přirozenosti a živočišnosti, přičemž se směrem vzhůru vztahuje k božství. Na 

zkoumání o vztazích mezi přirozeností, lidstvím a božstvím se mimo jiné ukázalo, jak osvětlující 

pro správné pochopení textu může být pokus explicitně zachytit jisté terminologické vztahy, 

které jsou v textu obsaženy spíše implicitně a rozptýleně. Dalším takovým, stejně význam 

tématem je vztah jednotlivého člověka a společnosti. Vzhledem k tomu, že tento vztah Aristotelés 

nikde výslovně neproblematizuje, mohli bychom se snad zprvu domnívat, že jeden nebo druhý 

pól tohoto vztahu Aristotelés ještě plně nereflektoval a za východisko výkladu zvolit zbývající 

pól. To by se však záhy ukázalo jako neudržitelná pozice.  

Existenci společnosti v její vyostřené – politické – formě Aristotelés plně reflektuje a 

explicitně pojednává. Dokonce tvrdí, že politická nauka je nejvyšší a nejváženější1. Celá pátá 

kniha Etiky Nikomachovy je věnována spravedlnosti, která je explicitně chápána jako strukturní 

aspekt fungování společenství, a to ve vlastním smyslu společenství politického, jehož 

předpokladem je svoboda2. Výslovně se také rozlišuje mezi rozumností a politickou schopností3, 

která zahrnuje hospodářství, zákonodárství a politiku v užším smyslu – rokování a soudnictví. Je 

tedy patrné, že Aristotelés má značně rozvinuté pojetí společnosti. 

Na druhé straně má Aristotelés i propracované pojetí člověka jako osoby: především 

samotným cílem pojednání je blaženost, která se výslovně týká jedince. Člověk je pojímán jako 
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svobodný a odpovědný za svoje jednání1. V neposlední řadě je vztah k božskému, jak jsme viděli 

v předchozí kapitole, výlučně osobní záležitostí jednotlivého člověka. To je zřejmé například na 

tvrzení2, že moudrý člověk k rozjímání jakožto činnosti jíž se připodobňuje bohu nepotřebuje 

nikoho dalšího. 

Je tedy poněkud překvapivé, že vlastní vztah jednotlivého člověka a společnosti pro 

Aristotela nepředstavuje samostatný problém, což se v textu projevuje absencí výslovného 

pojednání tohoto vztahu. Přesto je v jistém ohledu vztah mezi jedincem a společností základní 

osou celé Etiky Nikomachovy. Pro správné porozumění Aristotelova pojetí je především třeba 

odhlédnout od všech souvislostí moderního členění na subjekt a objekt a s ním spojených otázek. 

Pro Aristotela taková fundamentální hranice mezi subjektem a objektem nepředstavuje teoretické 

východisko a není tedy třeba řešit ani s ním spojené problémy. Jak jsme viděli výše, není to tak, 

že by Aristotelés vůbec nebyl schopen rozlišovat mezi člověkem jako osobou a společností, 

nakolik nejspíš ani není možné, aby v myšlení obecně zcela chyběla nějaká základní forma 

rozlišení analogická rozlišení subjektu a objektu. Je to spíše tak, že toto rozlišení má v různých 

kontextech různou platnost a tedy nemá onu v novověku mu přisouzenou roli fundamentální 

cézury, podle které se strukturují všechny ostatní pojmové struktury filosofie. 

Pro ilustraci této problematiky zkusme v krátkosti rozebrat způsob užití slov „dobrý“, 

„dobro“ v prvních dvou kapitolách Etiky Nikomachovy. Hned v první větě je dobro dáno do 

souvislosti s cílem umění (τέχνη), zkoumání (µέθοδος), jednání (πρᾶξις) a rozhodnutí 

(προαίρεσις). Jako příklady jednání je uvedeno lékařství, vojevůdcovství a hospodářství. V 

těchto příkladech je dobro částečně objektivizováno (jako v umění), částečně situován do 

společnosti. Jednání a rozhodnutí může, ale nemusí, být chápáno rovněž v kontextu jednotlivé 

osoby. Dále Aristotelés říká, že poznání dobra má velkou důležitost pro život (βίος)3. Vzhledem k 

tomu, že řecké slovo βίος má podstatnou významovou konotaci „běh života“, „život jako celek“, 

v kontrastu k významu „stav být živý“ (ζωή), je možné, ale nikoli nutné, chápat tu dobro v 

kontextu života jednotlivého člověka. V následujícím textu je však určení nejvyššího dobra 

přisouzeno výslovně politické nauce a tedy umístěno do kontextu společnosti. V této souvislosti 

dokonce Aristotelés zmíní rozlišení dobra pro jednotlivého člověka a dobra pro společnost4, 

                                                        
1 Dobrovolnost a nedobrovolnost jednání je široce pojednána ve třetí knize Etiky Níkomachovy 
(11109b30–1115a2). 

2 1177a34 
3 1094a20 
4 1094b10 
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nicméně vztah tu pojímá vcelku jednoduše tak, že dobro jednotlivce se má k dobru společnosti 

jako se k sobě má část a celek, takže se zdá oprávněné zkoumat především dobro celé společnosti. 

Možný konflikt mezi dobrem jedince a dobrem společnosti není vzat v úvahu zde, ani jinde v 

textu. Dále však pojednání pokračuje zkoumáním, kdo je vhodným posluchačem etiky, a tu se 

naopak zdá, že etika je především záležitostí správného jednání jednotlivce. V druhé kapitole pak 

Aristotelés dojde k závěru, který tvoří východisko celého dalšího zkoumání, že nejvyšším 

dobrem člověka je blaženost (εὐδαιµονία). Blažený však může být, přinejmenším v kontextu 

Aristotelovy etiky, pouze jednotlivý člověk, nikoli společnost (případně v Politice Aristotelés říká, 

že blaženost obce je přímým součtem blaženosti jejích členů1). Zároveň však je tento závěr 

zdůvodněn obecným míněním, tedy tím, co společnost o nejvyšším dobru traduje. Kromě toho je 

tu blaženost položena jako cíl politiky.  

Vidíme tedy, že tu jsou souvislosti osobní a společenské v dosti komplikovaných vztazích. 

Tato situace není nijak specifická pro pojem dobra, týká se v zásadě celého pojmového aparátu 

Aristotelovy etiky. Člověk jako jedinec a společnost tak představují dva základní póly lidství jako 

specifické roviny skutečnosti. Rozplétat vztah mezi jedincem a společností tedy zároveň znamená 

vyjasňovat obsah Aristotelem užívaných pojmů, a tedy i vyjasňovat podstatu lidství. To v 

neposlední řadě platí i pro předmět našeho pojednání, logos. 

Načrtněme tedy nyní v základních obrysech Aristotelovo pojetí člověka a společnosti a 

budiž nám nadále metodickým východiskem pro další zkoumání sledování způsobu, jakou roli 

hrají jednotlivé pojmy ve vztahu mezi nimi. 

1.5.1 Člověk jako jedinec 

V Etice Nikomachově je několik pasáží, ze kterých lze vyčíst podstatné rysy Aristotelova 

pojetí člověka jako jedince. Ve všech je vymezení člověka vztaženo k otázce dobra. Příčinou 

tohoto specifického vztahu může být skutečnost, že lidské dobro je v jistém ohledu hlavním 

předmětem Etiky Nikomachovy, nebo také skutečnost, že se Aristotelés domníval, že lidské bytí je 

samo o sobě určeno vztahem k dobru. Tyto dva ohledy se ostatně nevylučují. 

První z těchto pasáží2, někdy označovaná jako „funkční argument“, pojednává o tom, co je 

cíl či úkol (ἔργον) člověka. Úkol se tu pak ztotožňuje s dobrem3. Aristotelés nejprve porovnává 

případ úkolu člověka s jinými případy, kde je zřejmé, co je úkolem. Na jedné straně to jsou různí 

                                                        
1 Politika 1264b20, Politika 1324a5; blaženost obce je zmíněna i v 1129b19 
2 1097b22–1098a20 
3 Poměrně komplexní struktura pojmu dobra je předmětem zvláštní kapitoly dále. 



 

  31 

umělci a řemeslníci, jako pištec a sochař, na druhé straně orgány, jako oko a ruka. Obě tyto 

skupiny jsou svým způsobem částmi člověka. První skupina jmenuje lidské role, tedy zvláštní 

případy člověka, druhá skupina jmenuje materiální části člověka. Na tomto postupu je významné 

především srovnání s první skupinou, ze kterého je patrné, že určení toho, co je člověk, není 

prostě svázáno s jeho materiální existencí, protože v materiálním smyslu je pištec s člověkem 

totožný. Co je člověk, je zde vymezeno funkčně či strukturálně; člověk je člověkem proto, že 

vstupuje do určitých specifických vztahů, jejichž explicitním zachycením získáváme logos 

člověka. Tak je vůbec umožněno klást otázku po úloze člověka jakožto člověka, na rozdíl od 

úlohy člověka jakožto například pištce. Tato struktura, kdy je základní materiální skutečnost 

umístěna do různých významových souvislostí, které tak konstituují samostatnou rovinu 

skutečnosti se v Aristotelově textu objevuje vícekrát. Například s otrokem, jakožto otrokem nelze 

mít přátelství, avšak nakolik je i otrok člověkem, je to myslitelné1. Také máme hmat nikoli jako 

lidé, ale jako živočichové2. Podobně je třeba rozlišovat pravý úhel v kontextu geometrie a v 

kontextu tesařství, a to nikoli jen co do přesnosti, ale i co do jeho funkce, tedy jeho podstaty3. 

 V kontrastu s řečeným by však mohla být Aristotelova řečnická otázka, zda je člověk 

„zrozen k nečinnosti“. Slovo „zrozen“ zní v řečtině „πέφυκεν“, což je perfektum od slovesa 

„φύω“, které Aristotelés často užívá záměně s jiným slovem odvozeného od stejného slovesa, 

slovem „φύσει“. Obě slouží k označení toho, že je něco přirozeně či od přirozenosti, jak jsme již 

obšírně pojednali v kapitole věnované přirozenosti. Tato otázka by se tedy dala chápat také jako: 

„zda je člověk přirozeně nečinný“. Jak jsme však viděli, pojem přirozenosti v centrálním významu 

označuje „podstatu věci“, takže odkaz k přirozenosti nijak nutně člověka v jeho vlastní existenci 

neumisťuje do řádu „přírodních“ věcí, ani neruší lidství jako od vlastní „přírody“ oddělenou 

sféru bytí. 

Vraťme se však k Aristotelovým úvahám o tom, co je cílem člověka. Hledá se tedy to, co je 

pro člověka jednak podstatné, jednak právě pro něj specifické. Vychází se z toho, že člověk náleží 

mezi živé bytosti, a z obecného Aristotelova předpokladu4, že „být živý“ znamená tolik co „mít 

duši“. Následuje pak rozlišení tří aspektů/částí duše: (1) výživy a růstu, (2) vnímání (αἰσθητική), 

(3) mající logos (λόγον ἔχοντος) a jednající (πρακτική). První dvě roviny života/duše se 

                                                        
1 1161b5 
2 1118b3 
3 1098a30 
4 Explicitně je toto pojetí vyloženo ve spise O duši (412a3–413a10), v Etice Níkomachově se na několika 
místech předpokládá: kromě pojednávané pasáže např. 1098b15 – vlastní dobra člověka jsou dobra 
duševní; nebo 1102a17 – vlastní ctnost člověka není ctnost tělesná, ale duševní. 
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odmítnou proto, že první je společná i rostlinám, druhá i zvířatům. Takže z uvedeného výčtu 

zbývá, že určujícími charakteristikami člověka je jednání (πρᾶξις) a vztah k logu. Tato těsná 

vazba logu s jednáním je pro Aristotelovu etiku centrální a bude hlavním předmětem druhé části 

tohoto pojednání. Dále Aristotelés rozliší dvojí vztah specificky lidské části duše k logu. Jednak 

logos přímo má a myslí, jednak je možné ji logem ovlivňovat, ačkoli se mu může také vymknout.  

Konečně z této pasáže můžeme vyčíst, že je úkolem člověka ty schopnosti, které náležejí 

specificky lidské části duše, uskutečňovat (ἐνεργεῖν), nikoli je pouze mít, případně je pouze jako 

schopnosti (δυνάµεις) získávat. Každé uskutečňování ve specificky lidské a tedy eticky 

relevantní sféře lze hodnotit jako lepší či horší. Tím dostává pojednání, doposud čistě 

deskriptivní (a tedy lidská existence doposud v jistém ohledu čistě „naturální“), normativní 

rozměr. Člověk tedy nemá pouze uskutečňovat svoje schopnosti, ať jsou jakékoli, ale má je 

uskutečňovat dobře. Na věcné rovině je tedy člověk jakožto člověk určen svým vztahem k logu a 

jednání, toto určení je však dále vymezeno tím, že život ve vztahu k logu a jednání má 

normativní povahu, kterou Aristotelés terminologicky zachycuje jako ctnost (ἀρετή). Vzhledem k 

tomu, že, jak jsme viděli, Aristotelés výslovně odmítá pojetí, že by božská, transcendentní sféra 

měla přímou normativní funkci pro lidské jednání, jakou mají například pro Platóna ideje, je 

důležitou otázkou, jak se Aristotelés vyrovná s normativním aspektem svého pojednání, když ho 

v posledku chce situovat rovněž do sféry lidské imanence. Tomuto problému dále věnujeme 

samostatnou kapitolu o dobru. Získáváme tak jisté pojmové schéma určující člověka, které je 

vymezeno trojicí logos – jednání – ctnost (λόγος – πρᾶξις – ἀρετή), mezi kterými jsou spíše 

komplikované vztahy, které budou předmětem druhé části našeho pojednání. 

Stejné téma se pak opakuje a rozvíjí v pasáži, kde se upřesňuje, co se míní vlastní lidskou 

ctností1. Vlastní lidská ctnost je opět v obecnosti identifikována s ctností duše. Duše je nejprve 

funkčně rozdělena na část bez logu (ἄλογον) a část, která má logos (λόγον ἔχον). Část duše bez 

logu je především vegetativní část duše, která je společná i rostlinám a je příčinou růstu a výživy. 

Aristotelovým důvodem, proč podle jeho mínění není účastna logu, je především to, že se jí 

netýká rozlišení na dobro a zlo2. Tato část duše přímo odpovídá části (1) ve výše pojednané 

pasáži. Část, která má logos, jak je popsána zde, rovněž přímo odpovídá části (3), jak bylo 

pojednáno výše. Výkon této části duše se v obecnosti označuje jako myšlení (διάνοια). Myšlení je 

tedy bezprostředně vázáno na logos. 

                                                        
1 1102a20–1103a10 
2 1102b5 
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Zbývá však ještě další část duše, která je zde nejprve charakterizovaná jako bez logu s 

dodatkem, že se logu může poddávat nebo se mu může vzpírat (podle toho se pak rozlišuje 

člověk zdrženlivý od nezdrženlivého). Tato část duše pak nejspíš odpovídá části (2) výše 

uvedeného dělení, s tím, že její charakteristika zde je odlišná od charakteristiky v pasáži výše 

uvedené. Tam byla charakterizovaná jako část vnímavá (αἰσθητική), zde je charakterizovaná jako 

část žádostivá (ἐπιθυµητικόν), což je výraz odvozený od slova „ἐπιθυµία“, které Aristotelés 

užívá pro čistě emocionální žádost tíhnoucí ke slasti nebo vyhýbající se utrpení. Tento aspekt 

duše je pak společný člověku i zvířeti. U člověka pak má být ovládán rozumovou složkou duše. 

Druhým pojmem užitým pro tuto část duše je „ὀρεκτικόν“, odvozený od slova „ὄρεξις“. Tento 

pojem je převážně překládán jako „touha“, což obecně může být správně, v kontextu 

Aristotelovy etiky je však tento překlad spíše zavádějící. Aristotelés jej používá jako termín pro 

označení tíhnutí jedince k pohybu s určitým cílem, u člověka k jednání1. U zvířat je „touha“ 

bezprostředně spojená s žádostí v tom smyslu, že žádost vede přímo k pohybu vůči svému 

předmětu. U člověka pak může být (a měla by být) „touha“ spojená s logem; toto spojení pak 

působí, že logem vedené myšlení není pouze „teoretické“, ale že skutečně vede k pohybu člověka 

a jednání2. „Touha“ tedy, na rozdíl od žádosti nevystupuje jaksi v konkurenci k části duše, která 

má logos, ale ve spojení s ní umožňuje člověku jednat. U člověka však může také dojít ke 

„krátkému spojení“ mezi žádostí a „touhou“, což vede k nezdrženlivému, logu odporujícímu 

jednání. K pojmu žádosti v podobné funkci na mnoha místech3 přistupuje pojem „θυµός“ (česky 

zhruba „hněv“), který rovněž působí, že jednání není vedeno logem. Nakonec je ještě tato střední 

část duše charakterizována tím, že se řídí logem, jako se řídíme radou otce a přátel, nikoli jako 

matematik. Jde zde o to, že rada má také povahu logu, má však působit svojí autoritou či 

emocionální přesvědčivostí. Rada tedy stejně tak stojí na rozhraním mezi rozumným a 

nerozumným, na rozdíl od užití logu matematikem, kde jde o přesvědčivost čistě na úrovně logu 

v podobě důkazů. Tato charakteristika střední části duše skrze pojmy „ἐπιθυµία“ a „ὄρεξις“ 

tedy není v rozporu s prve užitou charakteristikou skrze pojem „αἴσθησις“. Tyto pojmy jsou ve 

své funkci propojeny a popisují různé aspekty té části duše, která není zcela určená logem, ale je 

schopná vztahu s ním. 

                                                        
1 Podrobná analýza struktury jednání u Aristotela je provedena později ve zvláštní kapitole. 
2 1139a24, 1139a34 
3 1111b13, 1147a15, 1149a25, 1149b1, 1149b23 
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Podle tohoto rozlišení duše na část ve vlastním smyslu mající logos a část logos 

poslouchající či se mu vzpírající potom Aristotelés provede pro jeho etiku základní rozlišení 

lidských ctností na ctnost rozumovou (διανοητική ἀρετή) a ctnost mravní (ἠθική ἀρετή)1. 

Poslední rozsáhlejší pasáží, kterou se zde budeme zabývat ve vztahu k určení Aristotelova 

pojetí člověka, je pasáž, kde se určuje, co je podstatou ctnosti2. Aristotelés zde zkoumá, jaký je 

vztah mezi člověkem a ctností. K tomu rozdělí to, co nacházíme v duši, rovněž na tři úrovně, 

nyní však podle jiného klíče. Rozliší zde (1) okamžité duševní stavy (πάθη), které blíže upřesňuje 

jednak příkladmým výčtem, jednak souhrnnou charakteristikou, že jsou příjemné a nepříjemné 

(ἡδονὴ ἢ λύπη). V zásadě by se dalo říci, že jde o to, co bychom my nazvali „emocionální stavy“. 

Dále (2) vrozené schopnosti (δυνάµεις) těchto stavů nabývat. A konečně (3) trvalé ale ovlivnitelné 

dispozice (ἕξεις) se vůči duševním stavům nějak stavět. Snadno se ukáže, že předmětem etického 

hodnocení není ani to, že vůbec jsme schopni emocí, ani určitý jednotlivý prožitek emoce vzatý 

sám o sobě, ale to, jaké emoce prožíváme v určité situaci (tedy kdy máme, jak máme, ke komu 

máme, jak dlouho máme a pod.). 

Pojmem dispozice (ἕξις), jak jsme již pojednali, Aristotelés zachycuje ten fakt, že lidská 

osobnost vykazuje jistou plasticitu, která umožňuje, aby se člověk jednak mohl socializovat, 

jednak mohl někým stát a tedy být morálně hodnocen, což v posledku znamená, že se stává 

účasten sféry skutečnosti, kterou jsme označili jako lidství. 

Kromě výše naznačené obecné struktury lidské bytosti lze v Etice Nikomachově z některých 

náznaků usoudit, že pro Aristotela je člověk „někým“ i v individuální smyslu a že toto „být 

někým“ je určeno individuálním logem člověka. To souvisí s podstatou Aristotelova chápání 

logu, které počítá s tím, že kromě obecného logu existuje i logos jednotlivý (jak uvidíme dále v 

kapitole o logu). Toto pojetí, kdy je i člověk jednotlivě ve svém bytí vymezen logem, je nutné 

předpokládat, aby bylo možné smysluplně říci, že člověk má něco konat (jednat) kvůli svému 

příteli3. Ono „kvůli“ (ἕνεκα), jak dále uvidíme v kapitole o jednání, užívá v souvislosti s jednáním 

Aristotelés v technickém smyslu jako cíl jednání, který musí být vymezen logem. Podobně4, 

máme-li přát něco příteli kvůli němu, říká Aristotelés, že tento přítel musí zůstat kým je. 

Předmětem přání „kvůli druhému“ tedy nemohou být tak velká dobra, že by změnily podstatu 

toho, kdo přítel je, protože pak už by nebyly „kvůli němu“. Podobné úvahy provádí Aristotelés i 

                                                        
1 1103a4, 1103a15 
2 1105b20–1106a13 
3 1157b33 
4 1159a10 
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ve vztahu k vlastní osobě jednajícího. Opět tu to, kým člověk sám je, vystupuje jako cíl jednání1 

(jednání je „ἑαυτοῦ ἕνεκα“), což má tu okolnost, že člověk „nechce být jiným“2, takže je tu třeba 

předpokládat jisté logem artikulované sebepojetí člověka, které, když se změní, vede i ke změně 

toho, kdo člověk je. To, aby člověk mohl v tomto smyslu „někým být“ je umožněno tím, že člověk 

může nabývat dispozic (ἕξις), jak bylo výše uvedeno. To plyne mimo jiné z toho, že ve všech 

citovaných případech se ono „kvůli někomu“ vztahuje k jeho ctnosti a ctnost je právě věcí dispozic 

člověka. 

Shrňme: (1) Má-li být možné mluvit o cíli člověka jakožto člověka, je třeba, aby existoval 

logos člověka ve smyslu jeho definice. (2) Člověk je vymezen svým vztahem k logu. Jednak (2a), 

tím, že s pomocí logu myslí, jednak (2b) že má emocionální stránku, která má být logu podřízena, 

ale která se mu může i vymknout. Role této části duše není jen negativní, je zodpovědná za to, že 

člověk vůbec klade nějaké cíle svého jednání a reálně jedná. Obou těchto aspektů se týká ctnost, 

která činí jejich výkon dobrým. (3) Každý jednotlivý člověk je „někým“ a to, kým je, je vymezeno 

logem. 

1.5.2 Společnost 

Obraťme se nyní k druhému hledisku, ze kterého Aristotelova etika vychází, kterým je 

hledisko společnosti. K němu se váží především dva termíny: termín „κοινωνία“, který označuje 

všeobecně jakoukoli společnost či společenství, a termín „πόλις“ – obec, který označuje 

specifickou formu řeckého politického společenství. 

Aristotelovým východiskem je, že společnost nelze pojímat jako pouhý souhrn jednotlivců, 

její podstatou jsou vztahy mezi jednotlivci a jejich funkce. Explicitně (a expresivně) je to 

vyjádřeno v pojednání o přátelství: 

…proto je také třeba spoluvnímat o příteli, že je, a to se děje v soužití a společenství logů a 

myšlenek. Zdá se, že takto se mluví o soužití u lidí, ne tak, jako u dobytka, že jsou spolu na 

jedné pastvě.  [1170b10] 

Tím se upřesňuje, co tvoří základ existence společnosti a co umožňuje, aby jednotlivci vůbec do 

nějakých vztahů vstupovali. Tímto definujícím rysem existence společnosti je stejně jako u 

                                                        
1 1166a15 
2 1166a20 



 

  36 

jednotlivého člověka logos. Logos je i zde kladen do úzkého vztahu k jednání (πράξις), což se 

výslovně projevuje například ve slovním spojení „společenství logů a jednání“1. 

Z formálního hlediska jsou pro společnost definující především dva pojmy, ve „statickém“ 

smyslu je to spravedlnost (δίκαιον), v „dynamickém“ smyslu je to dobro (ἀγαθόν), respektive 

užitek (συµφέρον). Užití pojmu „dobro“ je v Aristotelově etice poměrně komplikované a bude 

mu věnována samostatná kapitola. Na tomto místě postačí poznamenat, že dobrem se zde míní 

cíl existence a tedy v tomto kontextu splývá s pojmem užitku. Oba tyto formální aspekty se 

aplikují jak na společenství obecně, tak na polis. V obou případech se polis jeví nejen jako zvláštní 

případ společenství, ale jako jeho vrcholný, dokonalý projev. 

Pojmu spravedlnosti věnuje Aristotelés celou pátou knihu Etiky Nikomachovy. Shrňme zde 

jen nejzákladnější rysy, které jsou nutné k pochopení Aristotelova pojetí společnosti. 

Spravedlnost je především považována za základ společnosti2. V páté knize Aristotelés nejprve 

rozliší dva základní významy slova „spravedlnost“3: prvním je dodržování zákonů, druhým 

dodržování rovnosti. V jiném ohledu se pak rozlišuje4 spravedlnost v širokém smyslu 

(spravedlnost celá) a spravedlnost v úzkém smyslu (spravedlnost částečná). Spravedlnost v 

širokém smyslu je totožná s dokonalou ctností, a to se ctností ve vztahu k druhému člověku5. O 

spravedlnosti v užším smyslu je třeba hovořit proto, že existují jisté aspekty vzájemných vztahů 

ve společenství, ke kterým se nevztahuje žádná z ostatních ctností, a spravedlnost se tak tedy jeví 

být jednou ze ctností, nikoli ctností v celku. Spravedlnost v tomto úzkém smyslu je pak ctností v 

rozdělování a směně hodnot. Předmětem spravedlnosti v úzkém smyslu je tedy dodržování 

rovnosti6. 

Vraťme se však ještě krátce k Aristotelově pojetí zákona. Zákon (νόµος) je zvláštní případ 

logu7, kterým společnost určuje meze jednání. Zákon může být ustanoven buď tak, že se 

artikuluje to, co je přirozeně spravedlivé (přirozený zákon), nebo že společenství některé aspekty 

svého života arbitrárně vymezí, přičemž toto vymezení je nadále závazné8. Zákon může být i 

                                                        
1 „λόγων καὶ πράξεων κοινωνία“ – 1108a11, 1128b6 
2 Politika 1253a37 – spravedlnost je podstata společenství; 1159b25 – přátelství (φιλία) a spravedlnost 
jsou základem společenství; 1132b34 – „…obec se udržuje tím, že odplácí to, co je úměrné.“ a násl.; 
1133b5, 1133b17 – společenství se udržuje možností výměny; 

3 1129a26 a násl. 
4 1130b6 a násl. 
5 1129b27 
6 1131a10 
7 1180a21 
8 1134b20 a násl. 
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nepsaný1. Porušování zákona je výslovně označeno za nespravedlnost2, nicméně Aristotelés si 

uvědomuje, že vztah zákona a spravedlnosti není takto přímočarý. V kapitole o „slušnosti“ 

(ἐπιείκεια)3 Aristotelés řeší možný konflikt mezi spravedlností a zákonností poukazem na to, že 

zákon pro svoji obecnost nikdy nemůže postihnout všechny jednotlivé případy, tedy v 

jednotlivých případech může být spravedlivé jednat proti zákonu. Nicméně slušnost i zákon 

směřují ke stejnému cíli – spravedlnosti a tedy mezi nimi není podstatný konflikt. Obdobné je 

rozlišení mezi znalostí zákona, které je v principu snadné, a jeho skutečným uplatněním v 

konkrétní situaci, které může být značně obtížnější4. Morální dilema, které vyvolává situace, zda 

se má člověk podřídit nespravedlivému zákonu, Aristotelés neřeší, ačkoli připouští možnost, že 

zákony nejsou dány správně5. 

Pokud jde o druhý významový okruh spravedlnosti – zachovávání rovnosti – omezíme se 

opět na základní rysy Aristotelova přístupu, které mají vztah k hlavnímu tématu, tedy logu. 

Zachovávání rovnosti se tu týká jednak rozdílení společných dober6, přičemž nemusí jít pouze o 

hodnoty materiální, ale také např. pocty. Rozdílení se pak má dít, zhruba řečeno, v poměru ke 

společenskému významu jednotlivých osob. V této souvislosti se hovoří o spravedlnosti rozdílecí 

(distributivní). Dále se zachování rovnosti týká směny7, která je rovněž širší, než směna zboží. 

Aristotelés jako směnu, pod názvem „nedobrovolné směny“, charakterizuje i různé trestní 

delikty (krádež, podvod, cizoložství…). Zde se směna má, zhruba řečeno, provést tak, aby byl 

zachován poměr hodnot. K významu osob se nepřihlíží. V tomto ohledu se hovoří o 

spravedlnosti opravné.  

V obou případech je základním formálním principem určení správných poměrů mezi 

zúčastněnými osobami a předmětnými dobry. Řeckým termínem pro poměr je zde logos. Je 

nepochybné, že slovo logos je tu užito v užším, techničtějším smyslu. Není však důvod se 

domnívat, že jde o jiný význam téhož termínu. Vzhledem k tomu, že spravedlnost Aristotelés 

určuje jako jednu z ctností8 a jako taková má stejnou formální strukturu jako ostatní etické ctnosti 

                                                        
1 1162b23 
2 1129a32 
3 1137a33–1138a3 
4 1137a10 
5 1152a24 
6 1131a10–1131b9 
7 1131b10 a násl. 
8 1133b34 – „…spravedlnost je jakási střednost, nikoli týmž způsobem jako ostatní ctnosti“ – odlišností 
od ostatních ctností je to, že ony se týkají dispozic jednotlivého člověka, spravedlnost vztahů mezi 
lidmi. Tato okolnost však nic nemění na totožnosti jejich formální struktury. 
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– je středností mezi dvěma špatnostmi a střed je v obou případech určen logem, lze techničtější 

výklad funkce logu ve vztahu ke spravedlnosti naopak užít k objasnění funkce logu u ostatních 

ctností. (Problematiky různých významových souvislostí pojmu logos je předmětem druhé části 

práce.) 

Výše načrtnutá teorie rozdílecí a opravné spravedlnosti má u Aristotela rovněž význam pro 

správné pochopení toho, co je podstatou společnosti. Aristotelovo pojetí je výslovně polemické 

vůči pojetí Platónovu. Platón se domníval, že obec se udržuje vnitřní jednotou a z toho 

vyvozoval, že je žádoucí, aby co nejvíce věcí bylo v obci společných. Aristotelés tuto 

problematiku obšírně pojednává v druhé knize své Politiky1. Jádro Aristotelovy argumentace pak 

spočívá v tom, že překročí-li se jistá míra jednoty, přestane být vůbec obec obcí2. Obec, jak ji 

Aristotelés chápe, není pouhým spojenectvím3 (argument obdobný výše uvedenému rozlišení 

společenství lidí od pasoucího se dobytka), obec je především strukturou, kde jsou jednotlivci v 

určitých vztazích. Správnost těchto vztahů je potom spravedlností. Aby společnost mohla 

dosahovat svého cíle, je k tomu třeba směny, a tedy i majetku4. Specificky Aristotelský je pak 

argument, že společenstvím žen, dětí a majetku by byl člověk připraven o možnost uskutečňovat 

dvě ze ctností – uměřenost a štědrost5. Stejně přesvědčivý je i argument, že pokud bychom obec 

rozdělili na třídu správců, kteří vládnou, a třídu rolníků, kteří musejí odvádět dávky, nevznikla 

by jedna obec, ale na stejném teritoriu obce dvě, vzájemně nepřátelské6. Důvodem je právě 

absence vymezeného vzájemně výhodného vztahu těchto dvou tříd. Aristotelovo pojetí tedy 

implikuje, že společnost je především jistou strukturou, která je ve svých vztazích vymezena 

logem. 

Důležitý je dále vztah mezi obecným pojmem společenství a pojmem obce (πόλις) ve 

vztahu ke spravedlnosti. Aristotelés výslovně říká7, že právo ve vlastním smyslu je právo 

politické, tedy právo mezi členy obce: 

To je tam, kde je společenství života k soběstačnosti, společenství lidí svobodných buď 

podle úměry nebo podle počtu.  [1134a25] 

                                                        
1 Politika 1260b27–1265b29 
2 Politika 1261a16, 1263b32 
3 Politika 1261a25 
4 1133b6, Politika 1161a30 
5 Politika 1263b10 
6 Politika 1264a25 
7 1134a25 a násl. 
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Ve společenství, kde tyto podmínky chybí, rovněž existují normativní vztahy mezi jednotlivci, 

nazývají se však spravedlností jen podle podobnosti. To se týká především vztahu otce a dětí, 

pána a otroka, muže a ženy1. Tyto vztahy zakládají právo hospodářské, přičemž hospodářství 

není, na rozdíl od moderního pojetí, vlastním předmětem politiky, je jí podřízeno2 jako jedna z 

oblastí života mezi jinými. Tyto typy vztahů vytvářejí přirozeně specifická společenství, jejich 

partikulárnost je překonána a završena až tím, že jsou začleněna do celku obce. V neposlední 

řadě je třeba podotknout, že spravedlnost je záležitostí specificky lidskou3; týká se bytostí, které 

mohou mít v dobrech nedostatek a nadbytek. Netýká se tedy bohů ani zvířat a lidí, kteří pro 

zvrácenost na jejich úroveň klesnou. 

Obraťme se nyní k druhému formálnímu aspektu určujícímu společenství, kterým je 

směřování k dobru či prospěchu4 („dynamický“ aspekt definující společenství). Základní formou 

společenství5 je pro Aristotela společenství muže a ženy, kolem kterého vzniká domácnost. Pro 

další uspokojování převážně hospodářských potřeb pak vzniká širší společenství – vesnice. Tato 

společenství mají význačné postavení proto, že jsou přirozená. Kromě toho může mít prospěch 

různou povahu a vést k velmi rozmanitým podobám společenství6. Může jít o prospěch 

materiální, jako u plavců či vojáků, nebo jiný, jako je například obveselení u účastníků hostiny. 

Stejně jako u spravedlnosti i pokud jde o sledovaný prospěch považuje Aristotelés polis za 

završující, dokonalou formu společenství. Jestliže každé jednotlivé společenství sleduje nějaké 

parciální dobro, cílem polis je dobro nejvyšší7, resp. dobro v celém životě8. Jednotlivá 

společenství se pak jeví být částmi společenství politického (tj. polis). Rozdíl je zde kvalitativní, 

Aristotelés výslovně označuje za mylný názor, že by rozdíl např. mezi hospodářstvím a obcí byl 

pouze v počtu zúčastněných osob9. Tato řídící role polis a politiky nad všemi ostatními 

parciálními funkcemi lidského společenství je výslovně deklarována10 hned na počátku v 

                                                        
1 1134b9–19 
2 1094a28–1094ab8 
3 1137a27–31 
4 1160a15, Politika 1252a1 
5 Politika 1252a27 a násl. 
6 1160a15–30 
7 Politika 1252a5 
8 1160a23 
9 Politika 1252a7 a násl. 
10 1094a28 a násl. 
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celkovém rozvrhu Etiky Nikomachovy a potom na mnoha místech předpokládána1. Celkový obraz 

se pak uzavírá tvrzením, že tímto celkovým cílem polis je blaženost jejích členů2. 

V Aristotelově pojetí společnosti je nicméně patrná jistá tenze, která pramení především z 

konfliktu dvou ne zcela slučitelných východisek. Jedním je předpoklad, že vytvářet společenství 

a v posledku i obec je přirozené z hlediska jednotlivce. Druhým je předpoklad, že uspořádání 

obce tak, jak ji Aristotelés nalézá v dobovém Řecku, je přirozené. Z prvního zmíněného hlediska 

se zdá být věrohodné tvrdit, že člověk se přirozeně sdružuje do společenství, aby obstaral svoje 

potřeby. Kdo toho není schopen, není ve vlastním smyslu člověkem – buď je bytost podlidská, 

stojící na úrovni zvířete, nebo nadlidská, bůh3. S tím však kontrastuje skutečnost, že z řecké polis 

v její historicky reálné podobě byly vyloučeny široké okruhy lidí. Především otroci, ženy a 

metoikové (cizinci bez občanských práv). Aristotelés přitom chce držet tento stav za přirozený. V 

případě otroků se jejich postavení mimo obec vysvětluje jejich faktickou neschopností sledovat 

vlastní cíle, přičemž otázka, zda ze skutečnosti, že někdo není fakticky schopen hájit své zájmy, 

plyne, že tyto zájmy ani neexistují a tedy nemají být chráněny jako jeho práva, je zajímavá nejen z 

etického, ale i formálního hlediska, nakolik je pro Aristotela cíl jednání mj. definován jeho 

uskutečnitelností (víc o pojmu jednání v příslušné kapitole). Jestliže by bylo možné toto 

stanovisko držet v případě otroků poukazem na to, že pro jejich přirozenou podřadnost mohou 

být členy společenství pouze parciálně, nikoli v jeho dokonalé podobě, tedy polis, v případě 

metoiků, které Aristotelés výslovně zmiňuje4, se zdá, že je konflikt těchto dvou pohledů na 

přirozenost neřešitelný. 

Vzhledem k historickým reáliím se zdá být Aristotelova představa polis jako dokonalého a 

svébytného společenství poněkud schematická – nepochybně je teoreticky užitečná jako jistý 

zjednodušující model, je však otázka, nakolik toto pojetí zachycuje dobovou politickou a sociální 

realitu. Především k vyostření sebeuvědomění polis došlo v souvislosti s obranou řeckého světa 

proti perskému v pádu, tedy v situaci, která vynutila vytvoření jisté vyšší politické konstrukce, 

než je polis. Právě tato vyšší politická struktura, která přetrvala okamžitou potřebu obrany, 

nadále podstatně určovala další politické dění v řeckém světě a to jak v celkovém měřítku, tak 

vnitropoliticky. V širším měřítku se to ukazuje především v peloponéských válkách, které 

                                                        
1 např. 1099b30, 1102a8, 1060a14, 1177b13 
2 1102a8; Politika 1324a14, 1325a8 
3 1137a27; výslovně: Politika 1253a29: „…kdo společenství není schopen anebo pro svou soběstačnost 
nic nepotřebuje, není částí obce a je buď zvíře nebo bůh.“ 

4 1324a15 



 

  41 

představovaly konflikt mezi dvěma politickými bloky – athénským a spartským. Přinejmenším v 

případě Athén byla existence tohoto bloku patrně podstatnou podmínkou vnitropolitického dění. 

Perikleův demokratický politický projekt by patrně nebylo možné uskutečnit bez jeho 

financování přílivem prostředků z dříve spojeneckých obcí, jejichž status se posléze změnil spíše 

na vazalský. Faktický konec samostatnosti řeckých obcí po makedonské dominanci je v jistém 

smyslu selháním tohoto procesu vytváření vyšší politické struktury, jehož příčinou může být i to, 

že jeho význam nebyl dostatečně reflektován. Nereflektovaná tu zůstává i určující politická role 

obecné řecké kultury, která překračuje jednotlivé obce. Nakonec i Aristotelés cituje ve své 

argumentaci myslitele bez ohledu na příslušnost k obci, což ukazuje, že logos i ve své politické 

funkci přesahuje strukturu polis. V neposlední řadě je i vlastní Aristotelova příslušnost k té či oné 

polis přinejmenším problematická, pročež nemohou nevytanout na mysli úvahy o ševcových 

ženách a kovářových kobylách. 

1.5.3 Přirozenost polis 

V Aristotelově pojetí společnosti a polis je jeden prvek, který má pro jeho pojetí etiky 

mimořádnou důležitost. Je jím tvrzení o přirozenosti společnosti a polis. O Aristotelově pojetí 

přirozenosti obecně jsme již pojednali, proberme nyní otázku, co přirozenost znamená specificky 

pro polis. Vcelku srozumitelným východiskem je Aristotelův předpoklad, že člověk vytváří 

společenství z přirozené potřeby, aby získal dobra, která si sám opatřit nemůže. K tomu, aby 

mohl vstupovat do společenství, má člověk přirozenou schopnost. V tomto bodě bychom se však 

neměli unáhlit a zaměnit tvrzení, že člověk má přirozenou schopnost vstupovat do společenství1, 

s tvrzením, že společnost a polis existují přirozeně2. V moderním pojetí by se přirozeností 

společnosti myslelo především to, že pro společnost jsou konstitutivní a normativní biologické, 

vrozené dispozice člověka. To alespoň z části odpovídá Aristotelovu pojetí, že člověk má 

přirozenou schopnost vstupovat do společenství. Nicméně jeho užití slova „přirozenost“ (φύσις) 

je, jak jsme již viděli, mnohem širší a komplexnější. Osvětlující je v této věci výklad pojmu 

přirozenosti podaný na počátku druhé knihy Fysiky3. Aplikovatelné jsou zde především úvahy, 

že přirozené je to, co má příčinu pohybu v sobě a co je v jistém smyslu samo sobě příčinou, jako 

člověk vzniká z člověka, ale nikoli lehátko z lehátka – kdyby totiž zahrabané lehátko vypučelo, 

                                                        
1 1097b11, 1162a17, 1169b20 
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  42 

nevyrostlo by jiné lehátko, ale dřevo1. Přirozenou částí lehátka je tedy dřevo, vlastní tvar lehátka 

je výsledkem umění. Polis je potom přirozená v tomto smyslu, ve smyslu sebereprodukce.  

V těchto souvislostech je třeba chápat Aristotelův důraz na výchovu, k čemuž se váží i 

úvahy, pro moderního čtenáře poněkud nezvyklé, o tom, že ctnost je sama sobě příčinou2. S tím 

souvisí i velký Aristotelův důraz na normativní povahu tradice – na mnoha místech zkoumá, co 

se o dané otázce již říká – a vůbec sklon normativně zakotvit lidskou společnost v ní samé. V 

pozadí je představa, že když lidská společnost nějak funguje, není možné říci, že všechno, co se 

tato společnost o sobě domnívá, by mělo být mylné. Naopak, vzhledem k tomu, že funguje, je 

nutné předpokládat, že to, co se tato společnost o sobě domnívá, je v podstatě správné. Asi 

nejjasněji je toto přesvědčení vyjádřeno v desáté knize Etiky Nikomachovy: 

To, co se všichni domnívají, o tom říkáme že je. Ten, kdo tuto víru vyvrací, nedovede říct nic 

věrohodnějšího.  [1173a1] 

Naopak v idealistických rozvrzích, kde je normou pro společnost nějaké transcendentní 

kritérium, lze myslet, že je společnost ve své dané formě podstatně zvrácená a případně je 

potřeba ji zcela přetvořit. Pro Aristotelův pragmatismus je taková možnost absurdní. Bylo by to 

jako tvrdit například: Toto je pampeliška, roste, kvete, provádí fotosyntézu, vytváří celulózu, 

produkuje fytohormony… ale to všechno je úplně špatně, protože ve skutečnosti toto má být 

(dejme tomu) myš. Naopak stinnou stránkou tohoto postoje je, že trvá na principiální správnosti 

všech funkčních institucí, a to i těch, které morálně zvrácené jsou, jako je otroctví. 

Představu o sebereprodukci polis mohla v dobovém kontextu podporovat praxe kolonizace 

– nahodile vytvořená skupina kolonistů na cílovém místě opět zformovala polis a to nikoli pouze 

proto, že by k tomu měli přirozené vlohy, ale i proto, že pocházeli z polis a s sebou si nesli 

povědomí o jejím institucionálním a kulturním uspořádání. V analogii s lehátkem a dřevem 

skupina kolonistů nevytváří další kolonisty, ale obec. 

1.5.4 Formální vztahy mezi pojmy člověka a společnosti 

Dříve než se pustíme do vlastního cíle této kapitoly, kterým je vykázat pojem člověka a 

společnosti jako dva póly, ve vztahu k nimž se zakládá význam ostatních pojmů Aristotelovy 

etiky, bude užitečné načrtnout nejprve formální vztahy mezi těmito dvěma póly samotnými. 

Některé z těchto vztahů již byly zmíněny výše v pojednání o obou těchto pojmech. Významná je 
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především skutečnost, že vztahy tu nejsou nijak jednoduché ani jednosměrné, takže ani jeden z 

těchto pojmů nelze položit za základní a druhý na něj redukovat. 

Výše jsme již ukázali, že lidé vytvářejí společnost ze své vlastní přirozenosti a pro 

uspokojování svých potřeb. Dále jsme ukázali, že je plausibilní předpokládat, že si Aristotelés 

nemyslí, že by se přirozenost společnosti jednoduše redukovala na přirozenost lidí, ale že 

společnost je svébytný přirozený útvar. Vztah společnosti a jedince má však i opačný směr. 

Především to, kým člověk je, je z podstatné části výsledkem výchovy. Tato motivace, podat 

vodítka, jak je možno výchovou člověka učinit dobrým, prochází celou Etikou Nikomachovou1. 

Tento formativní vliv společnosti na člověka se uskutečňuje skrze chválu, hanu, pocty, tresty a 

ukládání zákonů. V ještě vyostřenější podobě se tento obrácený vztah člověka a společnosti 

probírá v Politice2 na pozadí obecného pojetí vztahu části a celku. Aristotelovým východiskem je 

strukturální pochopení podstaty části. Část je ve své podstatě definována svou funkcí v rámci 

celku, a tedy svými vztahy k ostatním částem. Pokud se celek zruší, dojde k podstatné změně i v 

částech. Tedy ruka, která je ve své podstatě definována skrze svojí funkci v celku těla, když 

přestane být částí těla, přestane být i rukou, resp. bude rukou jen homonymně. Aby bylo zcela 

jasné, co Aristotelés míní, lze připomenout příklad homonymie uvedený hned na počátku 

Kategorií: homonymně se například slovo „člověk“ užívá pro skutečného člověka i pro člověka 

namalovaného. Tedy ruka odťatá od těla je rukou podobně, jako je namalovaný člověk člověkem. 

Stejné výkladové schéma užívá Aristotelés i pro vztah člověka a polis: 

Ale obec je přirozeně dříve než domácnost i každý z nás. Celek je totiž nutně dříve než část. 

Odstraní-li se celek, nebude již nohy ani ruky, leda podle jména, jako když někdo mluví o 

[ruce] z kamene (mrtvá totiž bude taková), všechno se však vymezuje svým výkonem 

(ἔργῳ) a schopností (δυνάµει), proto když už není taková, nemá se říkat, že je tatáž, ale že je 

stejnojmenná.  [Politika 1253a19–25] 

Člověk tedy v tom, že je vůbec člověk, podstatně závisí na tom, že je členem společnosti resp. 

polis. Kdo členem společnosti není, ač by jako člověk vypadal, byl by jím tam málo, jako je 

člověkem člověk namalovaný. Opět se použije pro Aristotela typické diktum, že kdo nežije ve 

společnosti je buď zvíře nebo bůh3. Ačkoli cílem společnosti je poskytovat svým členům nějaké 

dobro, i ti, kdo jsou ve všem soběstační, touží žít ve společnosti4. Život v obci se tak jeví být 
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jistým účelem o sobě. S tím ostatně souvisí i Aristotelova poznámka, že nikdo nemůže sledovat 

vlastní dobro bez ohledu na hospodářství a zřízení obce1. 

Posledním cílem existence společnosti je však blaženost jejích členů, protože blaženost obce 

je prostě souhrnem blažeností jejích členů2. Tím se vzájemná pojmová závislost člověka a 

společnosti uzavírá do jistého dialektického celku, v rámci kterého je třeba rozumět celému 

rozvrhu Aristotelovy etiky. 

1.5.5 Vazba pojmů na pojem jednotlivého člověka a společnosti 

Jak již bylo naznačeno, všechny důležité pojmy Aristotelovy etiky se tím či oním způsobem 

váží k pojmu jednotlivého člověka či společnosti. Tyto pojmové vztahy mají rozličnou, někdy 

poměrně komplikovanou povahu. Na tomto místě může být užitečné shrnout základní typy 

těchto vztahů před tím, než se dále některé z nich dále v textu podrobně rozebereme. Následující 

roztřídění je třeba proto brát jako pouze schematické, jeho účelem je pouze naznačit základní 

možnosti. Hlavní pojmy Aristotelovy etiky lze roztřídit podle vztahu k pojmu jednotlivce a 

společnosti takto: 

A. Pojmy specificky vázané na pojem společnosti/polis 

� Spravedlnost (δίκαιον) – jak jsme výše viděli, spravedlnost je ve formě správných poměrů 

při rozdělování a výměně podstatou společnosti tím, že tvoří její základní strukturu. 

Aristotelés nicméně v jejím pojetí poněkud kolísá a někdy na ní aplikuje stejné schéma, 

jako na ostatní ctnosti, a činí ji tedy vlastností člověka3. V tomto smyslu by se pak spíše 

řadila do skupiny D. níže. 

� Zákon (νόµος) – artikulace toho, co společnost považuje za spravedlivé, jak bylo 

pojednáno výše. 

B. Pojmy specificky vázané na pojem jednotlivého člověka 

� Slast/strast (ἡδονή/λύπη) – základní subjektivní strukturní moment jednání – vede k 

tomu, že člověk za něčím směřuje (διώκει) nebo se něčemu vyhýbá (φεύγει). 

� Emocionální stavy (πάθη) – okamžitý emocionální stav je charakterizován tím, že jej 

provází slast či strast4. U zvířat vede vnímání přímo k emocionálnímu stavu a skrze něj 
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přímo k jednání, u lidí by měl mezi vnímání a emocionální stav vstupovat logos, v 

opačném případě jde o nezdrženlivost. 

� Vnímání (αἴσθησις) – zprostředkovává člověku danou situaci v její jednotlivosti. V užším 

významu jde o smyslové vnímání, v širším i obecně o schopnost povšimnou si 

významných jednotlivých rysů v dané situaci1. 

� Intelekt (νοῦς) – v běžném užití označuje to, co v průměrném smyslu znamená „mít 

rozum“2, v terminologickém smyslu jde o schopnost z logu jednotlivých věcí/situací 

vytvořit logos obecné zákonitosti. 

� Rozumnost (φρόνησις) – schopnost člověka v jednotlivé situaci rozeznat, co je pro něj 

dobré. 

C. Pojmy, které lze isomorfně vztáhnout jak na jednotlivého člověka, tak na společnost 

� Dobro (ἀγαθός) – v základním smyslu je dobro cílem jednání nebo existence 

věci/instituce. V jiném ohledu je dobrem míněna zdařilost provedení nějaké činnosti. O 

poměrně komplexních souvislostech užití pojmu „dobro“ je pojednáno dále v samostatné 

kapitole. 

� Mínění (δόξα) – v kontextu jednotlivého člověka jde o přesvědčení, pro které daný člověk 

nemá důkaz. V kontextu společnosti jde o tradované přesvědčení, rovněž bez důkazu. 

Mínění člověka je tak převážně založeno na mínění společnosti a naopak mínění 

společnosti je složeno z mínění jednotlivých lidí. 

� Rozhodnutí (προαίρεσις) – výsledek rozvažování, který je popudem k dobrovolnému 

jednání. 

� Rozvažování (βούλευσις) – hledání prostředků k danému cíli pomocí logu. Rozvažování 

se může týkat ve stejném smyslu jednotlivce i společenství. V tomto ohledu je 

nepochybně signifikantní, že související podstatné jméno βουλή označuje jednak vůli 

(člověka), jednak sněm. 

� Uskutečnění (ἐνέργεια) – uskutečňování možností se týká stejným způsobem jak 

jednotlivce, tak společnosti. Společnost navíc představuje relevantní kontext, ve kterém 

člověk, nakolik je člověk, uskutečňuje sebe skrze jednání a tím zároveň uskutečňuje i 

společnost. 

� Logos (λόγος) – jak jsme již viděli ve shora načrtnutém určení člověka a společnosti, pro 

oba tyto pojmy je logos v jistém smyslu definující. 
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D. Pojmy aplikovatelné na jednotlivého člověka ve vztahu ke společnosti 

� Přátelství (φιλία) – je subjektivní podmínkou existence společnosti1. Přátelství se týká 

jednotlivého člověka, jako takové však též utváří společnost. Nelze mluvit o přátelství bez 

společnosti. 

� Ctnost (ἀρετή) – týká se jednotlivého člověka, všechny jednotlivé ctnosti však směřují k 

druhým lidem. Celková ctnost je zároveň i celkovou spravedlností a tedy podmínkou 

existence společnosti.  

� Jednání (πρᾶξις) – ve formálním smyslu jde o vztah směrem od člověka ke společnosti. 

Skrze jednání člověk uskutečňuje sebe jako člena společnosti a tak eo ipso utváří i 

společnost. 

� Výchova (παιδεία) – vztah mezi člověkem a společností směřující naopak od společnosti k 

jednotlivému člověku. Společnost utváří ctnost člověka a tím umožňuje pokračování 

vlastní existence. 

� Chvála (ἔπαινος), hana (ψόγος), pocta (τιµή), trest (κόλασις) – strukturní prvky, kterými 

se děje výchova. 

� Dobrovolné (ἑκούσιον), nedobrovolné (ἀκούσιον) – na rozdíl od moderního pojetí svobody, 

kdy se svoboda zdá být vnitřní vlastností jednotlivce, dobrovolnost je pro Aristotela 

momentem vztahu člověka a společnosti. Klíčovou otázkou zde je, za které jednání je 

člověk odpovědný, a tedy, které jednání má být předmětem chvály či hany. Moment 

dobrovolnosti je momentem, ve kterém může být člověk vychováván, a tedy 

socializován. Jedině skrze tento moment může společnost reprodukovat sama sebe jako 

přirozeně existující jsoucno. 

 

V této kapitole jsme ukázali, že člověk a společnost představují ve formálním smyslu dva 

neredukovatelné póly, které vymezují pojmové pole Aristotelovy etiky odrážející lidství jako 

specifickou rovinu skutečnosti. Pro analýzu všech ostatních pojmů je třeba zkoumat především 

jejich vztah k těmto dvěma referenčním bodům. Z druhé strany samozřejmě platí, že co je člověk 

a společnost, je určeno právě celkem těchto vztahů zachycených jednotlivými podstatnými 

pojmy. 

Na mnoha místech se v Etice Nikomachově klade uskutečňování do těsné blízkosti jednání. V 

jednání pak, protože jeho cílem je samo ctnostné jednání, se uskutečňuje jak jednotlivý člověk 
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jakožto člověk, tak společnost. Pojem jednání zahrnuje společnost jako svoji nutnou konstitutivní 

složku. Člověk se také může stávat vpravdě člověkem jen potud, pokud se narodil do 

společnosti, která již existuje jako lidská společnost, a která dokáže výchovou zprostředkovat 

člověku dispozici k ctnostnému jednání, která potom opět vede k uskutečňování ctnosti. Tímto 

do sebe uzavřeným mechanismem1 ctnostného jednání, které vede k ctnosti a ta opět k 

uskutečňování ctnostného jednání, je polis příčinou sama sebe a tedy přirozeným jsoucnem. 

Podstatou této specificky lidské sféry existence je jak ve smyslu jednotlivce, tak ve smyslu 

společnosti ctnost. Společnost existuje do té míry, do které je ctnostná a totéž platí o člověku 

jakožto člověku. Opět je třeba podotknout, že ohrožení existence polis bylo nepochybě součástí 

běžně prožívané skutečnosti. Řecké obce byly reálně ohrožovány jak vnitřním rozbrojem tak 

válkou s důsledky často fatálními. V tomto smyslu je ctnost také „lidským dobrem“ – jak vzápětí 

ukážeme v následující kapitole, bytí a dobro jsou pro Aristotela úzce provázány. Ctnost je pak ve 

výše popsaném terminologickém smyslu dispozicí, tedy je tím momentem, kterým je propojen 

jedinec se společností. 

2. Dobro 

Otázka posledního lidského dobra je výslovně položena jako ústřední téma Aristotelovy 

etiky. Pojem dobra (ἀγαθός) tedy tvoří v jistém ohledu osu celého díla. V tom je ostatně zcela za 

jedno s Platónem, u něhož se tato orientace explicitně projevuje tím, že dobro klade za nejvyšší 

ideu. Jak jsme již viděli, Aristotelés odmítá toto základní platónské regulativní schéma, kdy 

transcendentní (božská, ideální) sféra má být normativní vůči sféře lidství. Otázka, zda je možné 

či žádoucí odmítnout toto ideálně-transcendentní zakotvení lidského dobra, je dodnes živá a v 

mnohých vyvolává upřímnou obavu, že odmítnutí tohoto schématu hrozí lidské společnosti 

propadnout do bezmezného relativismu, kdy je možné činit cokoli se komu uzdá za dobré, což je 

ve světle hrůz dvacátého století vskutku znepokojivý výhled. Nicméně právě odmítnutí 

normativní role transcendentní sféry je Aristotelova pozice. Je proto nanejvýš zajímavé a pro 

pochopení celkové koncepce jeho etiky nezbytné prozkoumat, jakým způsobem Aristotelés 

pojem dobra užívá a jak se případně vyhne devastujícím důsledkům neomezeného relativismu. 
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2.1 Formální pojem dobra 

Pojem dobra je uveden hned v první větě Etiky Nikomachovy, kde se konstatuje, že „dobro je 

to, k čemu všechno směřuje“1, přičemž „všechno“ je charakterizováno výčtem příkladů, mezi 

nimiž jsou: umění (τέχνη), zkoumání (µέθοδος), jednání (πρᾶξις) a rozhodnutí (προαίρεσις). Tuto 

větu lze pochopit jako svého druhu definici dobra. Pokud se, bez vážné újmy na obecnosti, 

omezíme na pojem jednání, je tu dobro určeno jako jeho formální moment. V tomto smyslu je 

dobro zaměnitelné s pojmem cíle či účelu (τέλος). To znamená: aby vůbec bylo možné mluvit o 

jednání, je třeba aby byl určen nějaký cíl, který se jeví být dobrem. Jednající pak ve svém jednání 

jakožto pohybu směřuje (ἐφίεται) či touží2 (ὀρέγεται) po daném cíli/dobru. Takto je dobro určeno 

formálně jako nutná součást pojmu jednání. 

Dále je v Etice Nikomachově obsaženo ještě jiné obecné určení pojmu dobra, a to v již 

zmíněné pasáži, kde se zkoumá, co je vlastním úkolem člověka3. Člověk obecně je tu přirovnáván 

ke kytaristovi, který může prostě hrát, nebo může být dobrý (σπουδαῖος) kytarista a pak hraje 

dobře (τὸ εὖ). Místo slova ἀγαθός je tu užito slova σπουδαῖος a částice εὖ, dále pak i slova καλῶς 

(ušlechtile, krásně), které Aristotelés užívá více-méně záměně s pojmem „dobrý“, „dobře“. Na 

konci uvedené pasáže jsou úvahy výslovně shrnuty tak, že jde o lidské dobro (τὸ ἀνθρώπινον 

ἀγαθὸν). Zde je tedy dobro charakterizováno jako obecná okolnost, že něco může být nebo být 

vykonáno více či méně úspěšně. 

Vyvstává tu však otázka po kritériu této úspěšnosti. Platónskou odpověď, že kritériem je 

transcendentní idea dobra, Aristotelés odmítá. V této souvislosti je třeba si především 

povšimnout, že jednotlivý předmět není hodnocen jako dobrý a špatný sám o sobě, ale vždy 

„jako něco“, v souvislosti s nějakým vymezením. Již v uvedeném příkladu je zřejmé, že kytarista 

je zároveň i člověk, ale není pravda, že by „dobrý kytarista“ a „dobrý člověk“ bylo totéž. 

Výslovně to potom Aristotelés uvádí později4, když říká, že být „dobrým člověkem“ a „dobrým 

občanem“ není totéž. Uplatňuje se tu obecný aristotelský princip, že „být znamená být něčím“, 

přičemž, jak jsme viděli výše na příkladu člověka, přinejmenším v jistém podstatném ohledu je 

to, čím věc je, určeno souvislostí funkčního zapojení do celku. Dále je na příkladech vidět, že to, 

čím věc je, není určeno nějakou jednoduchou hierarchií obecných určení – mezi určeními 

„člověk“, „kytarista“ a „občan“ není žádná jednoduchá pojmová souvislost, nakolik v 

                                                        
1 1094a1; stejné schéma je pak ještě jednou zopakováno dále v 1095a15; 1097a5, 1141b13 
2 1095a15, 1097a20 
3 1098a7–18 
4 1130b39 
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biologickém smyslu je člověk druhem, jakožto kytarista je však součástí jiné taxonomie, kde se 

lidé dějí na hráče na nástroje obecně a potom dále podle specifických nástrojů. Tato hierarchie je 

pak nezávislá na další hierarchie podle politické rolo. Principem vymezení věci je, jak ještě dále 

uvidíme, pro Aristotela logos, a tedy logos, kterým uchopujeme, co daná věc je/má být, tedy 

určuje, zda je ve své konkrétní instanci dobrá. Správnost logu se nepoměřuje transcendentní 

skutečností, měřítko je v obecnosti odvozováno od role, kterou věc reálně ve svých funkčních 

vztazích hraje. 

Tato dvě výše nastíněná formální určení dobra by bylo možné charakterizovat jako 

„dynamické“ a „statické“. „Statické“ určení se týká toho, jak věci jsou, „dynamické“ toho, jak se 

věci dějí. Přitom napětí mezi těmito významovými póly lze najít i u další Aristotelových pojmů. 

Již výše jsme viděli, že společnost je definována jednak ve „statickém“ smyslu pojmem 

spravedlnosti, jednak v „dynamickém“ smyslu skrze dobro, které sleduje. Dále ještě uvidíme, že 

je významně aplikováno i na pojem logu. Tento paralelismus není náhodný, protože společnost je 

definována skrze dobro, a tedy tento dvojí aspekt v pojetí dobra se promítá do dvojího aspektu 

určení společnosti. O logu platí obdobná úvaha. V kondenzované podobě se tato podvojnost 

ukazuje v následující větě z Politiky: „[obec je společenství], které sice vzniklo pro zachování života, 

ale trvá za účelem života dobrého“1. Dobro je tu tedy jednak cílem (zachování života), jedna 

charakteristikou toho, jaký tento život je. 

2.2 Obsahové určení dobra 

Pokud na mnoha místech Etiky Nikomachovy Aristotelés hovoří o jednotlivých věcech či 

stavech jako o dobrech, užívá tohoto pojmu v evidentně jiném smyslu. Nepojednává se tu totiž o 

tom, co je dobro ve vztahu k jednání vůbec, ale co má být cílem určitého jednoho jednání, tedy 

kterou konkrétní věc máme podřadit pod formální určení dobra. Smysl obsahového určování 

dobra je nutné vyvodit z jeho formálního určení. Jestliže je dobro ve formálním smyslu 

definováno jako cíl jednání, a jednání je určováno, jak dále uvidíme, logem, pokud jde o 

jednotlivé jednání, je třeba logem vymezit, co je v ohledu k tomuto jednotlivému jednání 

předmětným či obsahovým dobrem. Dobro v obsahovém smyslu pak má v Aristotelově textu 

dvojí významovou nuanci. Jednak jde o konkrétní věci, které jsou určeny v kontextu jednotlivé 

situace, jako když se hovoří v pojednání o spravedlnosti o dobrech, která mají být rozdělována, 

jednak jde o otázku toho, co máme za dobro v jednání obecně považovat – například jestli je 

                                                        
1 Politika 1252b29 



 

  50 

dobrem slast nebo čest a podobně. Tato otázka po obecném určení dobra není totožná s 

formálním určením dobra. Aristotelés navíc zastává názor, že vzhledem k nahodilé povaze 

lidského světa žádné zcela obecné obsahové určení dobra není možné. 

Pomocí tohoto rozlišení na dobro ve formálním smyslu a obecném obsahovém smyslu lze 

porozumět Aristotelově výkladu o správném pojetí slasti, který podává v první části desáté 

knihy Etiky Nikomachovy. To, co se zde Aristotelés s velkým úsilím a ne zcela jasně snaží říci, lze 

interpretovat tak, že slast se má správně chápat ve vztahu k formálnímu určení dobra1, tedy jako 

nutný strukturální moment jednání v tom smyslu, že správně prováděné jednání je provázeno 

slastí. Naopak chce popřít názor, že by slast měla v obsahovém smyslu určovat, co je a co není 

správné jednání, jak se o to pokoušeli myslitelé tendující k teoretickému hédonismu. Odsud je 

pak také lépe srozumitelné, jak může Aristotelés rozlišovat slast o sobě a slast pro někoho (kdo, 

pokud je zvrácený, pokládá za slastné něco, co slastné „o sobě“ není). Schéma je tu stejné jako u 

dobra. Je třeba rozlišit slast ve formálním smyslu jako strukturní moment jednání a slast v 

obsahovém smyslu, jako konkrétní věc, která je jako slastná pociťována.  

Dělení dober na vnější, tělesná a duševní2 je pak dělení v rámci obsahového určení dobra. 

Stejně tak dělení dobra podle kategorií3, kde je dobro analogizováno s mnohoznačností bytí. V 

této souvislosti je poněkud překvapivé, že si Aristotelés uvědomuje mnohoznačnost slova 

„dobro“, ale tuto mnohoznačnost situuje pouze do jeho obsahového určení, zatímco fakticky, 

způsobem, jak toto slovo implicitně užívá ve svém textu, je tato mnohoznačnost mnohem hlubší 

a radikálnější, jak je patrné z celku rozboru v této kapitole. 

2.3 Dobro o sobě, dobro vzhledem k něčemu 

Dalším podstatným strukturním momentem pojmu dobra je rozlišení na dobro prostě/o sobě 

a dobro vzhledem k něčemu. Tato základní opozice má však u Aristotela několik různých užití. 

Proberme tedy funkci této opozice v jednotlivých typech případů. 

První rozlišení tohoto typu je dobro o sobě (καθ' αὑτὰ) a dobro pro něco (διὰ ταῦτα)4 (tj. jako 

prostředek). Je třeba podotknout, že dobro ve smyslu prostředku nespadá přímočaře pod žádný 

z obou shora uvedených formálních vymezení dobra. Vztahuje se k jednání, nikoli však v tom 

smyslu, že by explikovalo jeho cíl, ale tak, že určité jednání umožňuje. S rozlišením na dobro jako 

                                                        
1 Výrazně je to patrné např. v pasáži 1153b1 a násl. 
2 1098b15, vnější dobra: 1099a31, 1099b6, 1101a15, 1123b18, 1123b20, 1153b18 
3 1096a23 
4 1096b15, 109927 
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cíl a dobro jako prostředek úzce souvisí širší a užší pojetí předmětu chtění v jednání. V užším 

smyslu je chtěn cíl (tj. výsledek) jednání, v širším smyslu je chtěn celý průběh jednání (jak bude 

podrobněji vyloženo v kapitole o jednání). Pojem prostředku je stejně základní a nutnou formální 

podmínkou jednání jako cíl. V podobném smyslu se vymyká oběma formálním vymezením 

dobra i dobro jako předmět spravedlnosti (tj. rozdílení a směny). Zde je „dobro“ v podobném 

smyslu předmětem, nikoli cílem jednání. 

Jiným rozlišením je rozlišení na dobro prostě (ἁπλῶς) a dobro vzhledem k něčemu. Slovo 

ἁπλῶς (prostě) Aristotelés užívá k označení základního obecného významu daného termínu v 

kontrastu s jeho užitím v jistém specifickém ohledu či s dalším doplňujícím atributem. Specificky 

může být slova „prostě“ užito i ve výše zmíněném smyslu v kontrastu k „vzhledem k nějakému 

účelu“1, v jiných případech však jde o vztaženost jiného druhu. Především jde o rozdíl mezi 

významem prostým jakožto vyňatým ze situace a významem jakožto k situaci vztaženým. V 

tomto smyslu Aristotelés říká2, že vyhazovat náklad z lodi do moře by prostě nevolil nikdo, v 

určité situaci (κατὰ τὸν καιρόν) (např. za bouře) však každý, kdo má rozum. Skutečnost, že 

každé jednání je umístěno do určité sítě vztahů a tedy v tomto smyslu jedinečné, je pro Aristotela 

velmi důležitou charakteristikou lidské situace. Jak možnost určitý aspekt ze situace vyjmout a 

uvážit ho „prostě“, tak možnost situaci ve své jednotlivosti uchopit předpokládá, že člověk situaci 

uchopuje skrze logos. 

Významným specifickým užitím pojmu dobra vzhledem k něčemu je „dobro pro někoho“3. 

Tento význam je třeba odlišit jak od určení dobra jako obecně lidského, tak od rozlišení dobra, jak 

se komu jeví, a dobra skutečného; tyto významy budou pojednány dále. Pojem „dobra pro 

někoho“ je důležitý právě proto, že každý člověk se vždy nachází v nějaké jedinečné situaci, jejíž 

jedinečnost nelze plně redukovat na obecná určení. Vzhledem k tomu co je „dobré pro něj“ se 

člověk nazývá rozumným (φρόνιµος), vzhledem k tomu, co platí obecně, se nazývá moudrým 

(σοφός)4. V této souvislosti však činí jistou potíž, jak zde interpretovat ono „prosté dobro“, které 

je vyňato ze souvislosti konkrétního lidského života a konkrétní situace. Pojem prostého dobra je 

v Aristotelově etice podstatný pro pojem spravedlnosti, protože zde se výslovně hovoří o 

distribuci a směně „prostých dober“5. Je zřejmé, že kdyby tu nebylo možné na osobě nezávislé 

                                                        
1 1097a33 
2 1110a10 
3 např. 1152b27 
4 1141b8 
5 1129b2, 1134a34, 1134b4, 1137a27 
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neutrální stanovisko, nebylo by možné dobra vůbec porovnat a uvést do správných poměrů. Na 

tom však pojem spravedlnosti stojí. Pro Aristotela je rozlišení na prosté dobro a dobro pro 

někoho důležité ještě z jiného důvodu, totiž pro zkušenost, že prostě dobré věci mohou také 

někomu škodit1 (tedy „pro někoho“ nebýt dobré). Toto hledisko je pak, jak dále uvidíme, jedním 

z vodítek pro rozlišení lidí na dobré a špatné. V této souvislosti může být jistým vodítkem výrok, 

že „úkolem politického filosofa je stanovit cíl, vzhledem k němuž nazýváme něco prostě dobrým 

nebo špatným“2. Vzhledem k tomu, že se zde hovoří o úkolu filosofa, lze dovodit, že jde o 

teoretický úkol, jehož výsledkem je formulování obecného pravidla. V Aristotelově teorii, jak 

ještě dále uvidíme v kapitole o logu, se obecné získává z mnoha jednotlivých situací tak, že se z 

nich separuje to, co je pro ně společné. „Dobré prostě“ by tak odpovídalo dříve uvedené 

charakteristice, že „prostě“ znamená „mimo jednotlivou souvislost“. Dále je třeba vzít v úvahu 

Aristotelův obecný metodický předpoklad primátu skutečnosti, tedy toho, že něco je (τὸ ὅτι)3. V 

obsahovém smyslu jsou tedy dobry ty věci, které zajišťují zachování existence člověka a 

společnosti. Nakolik je pak možné podat obecný výměr společnosti, což je právě úkolem 

politického filosofa, natolik lze určit i to, co je pro společnost dobrem, tedy to, co společnosti 

umožňuje přetrvávat. To se týká jak charakteristik věcí či stavů věcí (tj. vnějších dober), tak 

charakteristik lidí. V tomto ohledu pak lze pochopit, že špatní lidé jsou ti, kteří ohrožují existenci 

sebe i společnosti a pro ně tedy mohou být prostředky jinak dobré naopak nástrojem 

(sebe)destrukce. V tomto pohledu na lidskou skutečnost nepochybně přetrvává napětí mezi 

určením lidské situace jako jednotlivé a požadavkem na soudržnost společnosti a lidské osoby, 

který vyžaduje, aby zde bylo něco obecného a jednotlivost situace přesahujícího. Kdyby tu totiž 

nebylo ono „prostě“ a „obecně“, nebyla by myslitelná ani jednotlivost situace, protože situace by 

se potom vůbec nejevila být situací. Toto napětí je dobře vidět na shora uvedeném příkladu 

spravedlnosti, která vyžaduje situovanost do lidské sféry jednotlivých vztahů, které zároveň 

přinášejí relativní nedostatky a potřeby, na druhé straně je třeba, aby zde bylo jednotlivost 

překračující měřítko, které vůbec umožňuje směnu a vyrovnání. Jak dále uvidíme, oba tyto póly – 

jednotlivost i obecnost – jsou realizovány logem a logos je i jejich pojítkem. Vztah jednotlivého a 

obecného logu bude probrán podrobně v příslušných kapitolách. 

                                                        
1 1094b18, 1129b4, 1137a29, 1142b22, 1170a20 
2 1152b1 
3 1095b6, 1098b2 
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Pojem „dobra pro někoho“ je kromě toho ve frázi „cizí dobro“ Aristotelem často užívané 

jako zachycení podstatného strukturního prvku jak spravedlnosti, tak přátelství. Skrze ně se 

realizuje vztah jednotlivého člověka a společnosti. 

V neposlední řadě spočívá relativita určení dobra v tom, že menší zlo se jeví být dobrem a 

naopak1. 

2.4 Skutečné dobro, co se dobrem jeví 

Opozice mezi tím, co je a tím, co se jeví (φαίνεται), není specifická pro pojem dobra, šířeji je 

pojednána dále v kapitole o pravdě. Dobro v obsahovém smyslu by bylo možné podřadit pod 

toto obecné rozlišení toho, co je, proti tomu, co se jeví. Pokud však uvažujeme o dobru ve 

formálních souvislostech jako o strukturním momentu jednání, ukáže se otázka toho, co se 

jednajícímu jeví, jako stejně základní strukturní moment jeho jednání jako to, co je. 

Pro vztah mezi skutečným dobrem a tím, co se dobrem jeví, jsou významné především dvě 

pasáže Etiky Nikomachovy. První2 probírá otázku, zda předmětem chtění je dobro o sobě nebo to, 

co se dobrem jeví. Obě možnosti se Aristotelovi zprvu jeví problematické. Možnost, že 

předmětem chtění je dobro o sobě, je problematická, protože by vyplývalo, že kdo se špatně 

rozhodl a výsledkem jeho jednání bylo zlo, nechtěl to, pro co se rozhodl, protože to, pro co se 

rozhodl, nebylo o sobě dobro. Naproti tomu, pokud by předmětem chtění bylo to, co se dobrem 

jeví, nebylo by nic předmětem chtění přirozeně, ale každému libovolně podle jeho zdání. Toto 

dilema však není žádným způsobem vyřešeno, vlastně se pouze konstatuje, že zachycuje stav 

věci. Aristotelés to shrne konstatováním, že prostě a opravdu je chtěné (βουλητὸν) to, co je 

dobré, pro každého však to, co se mu jeví. Pozoruhodné zde je, že schéma „o sobě“ versus „jak se 

jeví“ se tu neaplikuje pouze na pojem dobra, ale i na předmět chtění. V druhé3 relevantní pasáži 

je otázka podobná, řeší se však, co je hodno lásky (φιλητόν). V ostatních aspektech je zkoumání 

obdobné. V obou případech je text asi nejlépe vyložit tak, že je zde určité formální schéma 

jednání, které zahrnuje jako svoje konstituční prvky mj. chtění, náklonnost (lásku) a dobro, 

přičemž toto schéma je nějakým způsobem při každém určitém jednání obsahově vyplněno „jak 

se jednajícímu jeví“, kromě toho však pro toto schéma existují jistá skutečnosti přiměřená 

vyplnění „o sobě“. V „dobrém“ případě pak samozřejmě aspekt „jak se jeví“ splývá s aspektem 

„o sobě“. O tom však bude řeč dále. 
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2.5 Dobré jednání 

Jak bylo výše řečeno, ve formální smyslu je dobro to, k čemu jednání směřuje. V 

Aristotelově textu je však podstatný i v jistém smyslu obrácený vztah mezi pojmy dobra a 

jednání, a to ten, že se samo jednání hodnotí jako dobré či špatné. Jedním ze zdrojů tohoto 

rozlišení jsou výše pojednaná rozlišení obsahového určení dobra, především rozlišení na dobro o 

sobě a dobro, jak se jeví. Dobrým jednáním je potom takové jednání, jehož cíl se dobrým nejen 

jeví, ale i dobrým o sobě je. Stejně významným zdrojem tohoto rozlišení je však i druhé základní 

formální určení dobra jako úspěšnosti či správnosti vykonání dané věci. To je mj. patrné z již 

citované pasáže, která se zabývá vlastním úkolem člověka1. Zde je úkol člověka přirovnáván k 

úkolu kytaristy a pojem dobra je zaveden skrze rozlišení mezi „hrát prostě“ a „hrát dobře“. Za 

úkol člověka je zde kladeno „uskutečňování duše“, což je dále v textu identifikováno s jednáním. 

Lze tedy dovodit, že tak, jako kytarista může hrát dobře nebo špatně, člověk může dobře nebo 

špatně jednat, přičemž toto rozlišení na dobře a špatně nelze redukovat jen na dobrý a špatný cíl 

jednání. O tom svědčí pojednání o správnosti rozvažování, kde se výslovně říká, že lze učinit 

správnou rozvahu ke špatnému cíli2. 

Situace se navíc komplikuje tím, že Aristotelés výslovně říká, že cílem (τέλος) jednání je 

samo dobré jednání3. Tím se ostatně liší jednání (πράξις) od vytváření (ποίησις). Pro jednání by 

tedy oba výše zmíněné formální principy dobra splývaly. Je však patrně třeba rozlišit cíl ve 

smyslu završení a to, k čemu v úzkém smyslu jednání směřuje4. To však bude podrobněji 

pojednáno v kapitole o jednání. 

Další podstatná vlastnost správného jednání je, že se neposuzuje pouze podle správnosti 

výsledku jednání, ale také podle toho, zda je v dobrém stavu jednající5. Pro Aristotelovo pojetí 

jednání je vůbec podstatné rozlišení na správné skutky vzaty samy o sobě, bez ohledu na osobu 

jednajícího, a správné skutky ve vlastním smyslu, které koná člověk dobrý6. Toto rozlišení je totiž 

principem výchovy – člověk koná správné skutky podle návodu či nápodobou, tedy nejedná ještě 

správně ve vlastním smyslu, ale výsledek jednání je správný. Opakováním takového 

nedokonalého jednání se pak ke správnému jednání získává dispozice, čímž se stává dobrým 

člověkem ve vlastním smyslu a tedy i jeho jednání je dobré ve vlastním smyslu. 
                                                        
1 1098a7–18 
2 1142b19, 1144a25 
3 1139b3, 1140b7, 1144a13 
4 1139a32–1139b5 
5 1105a28–10 
6 1105b5, 1135a10–1136a9 
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Jestliže tedy Aristotelés říká, že nejvyšším cílem a tedy dobrem lidského života je blaženost, 

která je tolik co „dobře žít, dobře jednat a dobře se mít“1, z výše uvedeného pojednání plyne, že 

toto nejvyšší dobro je dobrem v jiném smyslu, než dobro, které je cílem jednání. Nepochybně 

nelze jen tak zaměňovat dobro jako cíl jednání a dobré jednání jako cíl. 

2.6 Lidské dobro, vykonatelné dobro 

Pro koncepci Aristotelovy etiky je podstatné, že se nezabývá dobrem vůbec, ale specificky 

lidským dobrem (ἀνθρώπινον ἀγαθὸν)2. Jeden z důvodů pro toto omezení jsme již zmínili výše, 

když jsme pojednávali vztah lidského a božského. Podstatný je zde Aristotelův argument, že 

sféra božského nemůže být v přímém obsahovém smyslu normativní pro lidskou sféru, protože 

lidská dobra se právě specificky týkají inherentní nahodilosti a nedokonalosti lidské sféry. 

Obdobný je pojem „vykonatelné dobro“ (πρακτὸν ἀγαθόν)3, který Aristotelés užívá v zásadě 

záměně s pojmem „lidské dobro“. Striktně vzato, i v intencích Aristotelova textu, tyto pojmy 

nejsou zcela totožné, protože existují lidská dobra (dobrý původ, dobré počasí…), která nejsou v 

lidské moci a nemohou být předmětem jednání. Vzhledem k tomu, že v centru Aristotelova 

zájmu zde je právě jednání, nejsou ostatní nevykonatelná lidská dobra pro vlastní argumentaci 

zvlášť podstatná. 

Dobro jiné než lidské v tomto smyslu je v Etice Nikomachově zmíněno jen velmi okrajově. V 

jednom ohledu se zmiňuje lidské dobro v kontrastu k tomu, co je dobré pro zvířata4. Na druhé 

straně jsou jmenováni bohové5, kterým je nepochybně podle tradičních představ třeba připsat 

dobra v nejvyšší míře, avšak dobra více než lidská. 

Je třeba podotknout, že v zásadě všechna výše zmíněná užití pojmu „dobra“ se týkala 

„lidského dobra“ a to včetně „dobro prostě“ či „o sobě“. Je rovněž třeba odlišit „dobro pro 

určitého jednotlivého člověka“ od tohoto pojmu „lidského dobra“, který zahrnuje obecně 

všechny souvislosti dobra v lidského sféře. 

                                                        
1 1095a19, 1098b22 
2 např. 1098a16, 1102a15, 1141b8 
3 např. 1097a23, 1141b12 
4 1141a23, 1141a31 
5 1158b36, 1137a23 
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2.7 Dobrý člověk 

Pojem dobrého člověka (ἀγαθός1, záměně je užíván i termín σπουδαῖος2 nebo ἐπιεικής3) je 

centrálním pojmem Aristotelovy etiky. Na několika místech výslovně říká, že dobrý člověk je 

měřítkem všeho4. V podobném smyslu je rozumný člověk (φρόνιµος) měřítkem etické ctnosti5. 

Tato centrální role pojmu dobrého člověka se ukazuje i na formální úrovni. Pojem dobrého 

člověka nespadá pod žádný jeden specifický aspekt pojmu dobra, jak byly výše probrány, se 

všemi je však v jistých podstatných vztazích: 

� Dobro o sobě je dobrem pro dobrého člověka, špatnému však může škodit6. 

� Co se dobrému člověku zdá být dobré, to skutečně je dobré7. Podobný smysl má i 

charakteristika, že správně soudí o tom, co je pro něj dobré8, což definuje člověka 

rozumného (φρόνιµος). 

� Cílem jeho jednání je skutečné dobro9, což úzce souvisí s tím, že dobře jedná10. Na druhou 

stranu, jen dobrý člověk může ve vlastním smyslu dobře jednat11. Dobré jednání je mu 

také příjemné12. 

� Je hoden dober13 a zároveň k osvědčování své ctnosti dobra potřebuje14. 

� Bytí dobrého člověka je pro něj i pro jiné dobré lidi dobrem a je jim příjemné15. 

� Pouze dobrý člověk je ve vlastním smyslu hoden přátelství16. Přátelství je ve vlastním 

smyslu možné jen mezi dobrými lidmi. 

� Cílem politiky je vychovat dobrého člověka17. Z druhé strany pouze dobrý člověk může 

udržovat správně fungující polis. 

                                                        
1 např. 1100b21, 1102b5, 1104b33 
2 např. 1166a13,1098a14 
3 např. 1136b20, 1166a10, 1170a23 
4 1113a29, 1166a13, 1176a18 
5 1107a1 
6 11095a9, 1129b5, 1170a20 
7 1104b33, 1144a34 
8 1107a1, 1140a26, 1140b9 
9 1101a1, 1112a2, 1113b13, 1144a34 
10 1099a31, 1106a23, 1143b22, 1144a19, 1159b6, 1169a21 
11 1105b12 
12 1099a17 
13 1123b17, 1123b29, 1124a1, 1124a23, 1129b2, 1161a24, 1163a27 
14 1099a6, 1153b18, 1153b20, 1169b9, 1179a2 
15 1157a1, 1166a26, 1169a11, 1169b32, 1170b4 
16 1155a31, 1156b8, 1157a31, 1157b3, 1157b25, 1157b32, 1158a26, 1159a9, 1165b15 
17 1099b31, 1102a9, 1103b6, 1130b29, 1161a13, 1180a15, 1180b25 
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Je patrné, že pojem „dobrý člověk“ je v centru užití slova dobro i ve strukturním smyslu. Tato 

struktura má nepochybně tu povahou, kterou mají slova „vypovídaná v různém smyslu“ 

(λέγεται πολλαχῶς), jak je Aristotelés zavádí na počátku knihy Γ Metafysiky1. Aristotelés zde 

použije příklad slova „zdraví“, aby ukázal, že „zdravým“ se může nazývat to, co zdraví udržuje, 

působí, je jeho znakem, nebo je přijímá. Všechna užití ve však vztahují k jedné podstatě, nejsou 

pouze homonymní. 

Dobrý člověka tak v jistém ohledu v Aristotelově teorii nahrazuje platónskou ideu dobra. 

Pojetí, kdy má být „dobrý člověk“ kritériem dobra (a specificky „správného logu“2), by se mohlo 

jevit poněkud naivním – jednak proto, že jde o cyklickou definici – dobro se definuje dobrým 

člověkem, jednak proto, že stejně nevíme, kdo z lidí je dobrý, takže se takové pojetí nezdá být 

příliš užitečné. Tyto nesnáze však převážně pramení z toho, že Aristotelovi podsouváme 

novověká hlediska, která jsou mu cizí. Novověké myšlení je hluboce ovlivněné kartesiánskou 

představou o nutnosti postavit vědění na jistý základ. Ve světle tohoto rozvrhu pak obecná 

struktura filosofického pojednání spočívá ve vykázání jistých základních principů, které jsou 

nadále použity ke zdůvodnění závěrů, které jsou vlastním obsahem díla. Toto však není a z 

podstatných důvodů ani nemůže být východiskem Aristotelovým. Především, toto novověké 

schéma je výrazně intelektualistické v tom smyslu, že hledá kritérium, na základě kterého 

můžeme na teoretické rovině rozhodovat, co je dobré a co nikoli. Aristotelovi však jde o to, 

vychovat člověka, který je skutečně schopen správně jednat. V rozsáhlé pasáži3 věnované 

nezdrženlivosti poměrně přesvědčivě ukazuje, že pouhá znalost toho, co je dobré, není v etickém 

smyslu dostatečná. Z tohoto důvodu nemá problém nalezení rozhodujícího kritéria dobra tu 

eminentní důležitost, která je mu přisuzována v novověké filosofii. Takovéto kritérium má mít v 

novověké filosofii zhruba roli toho, co Aristotelés označuje „počátkem“ (ἀρχή). Aristotelés však 

výslovně říká, že počátky má nebo si je snadno osvojí dobře vychovaný posluchač4. Samotný 

logos bez tohoto základu je neúčinný. Základem je tedy dobrý člověk tak, jak již ve společnosti 

existuje, a dobrá výchova, která – opět na základě dobra, které je již ve společnosti přítomno – 

zformuje charakter člověk tak, aby se mohl s prospěchem stát posluchačem Aristotelovy etiky.  

V jisté proměněné podobě se tu tedy objevuje platónské téma z Ústavy o propojenosti dobra 

a bytí. Později, opět v jiných souvislostech měla tato vazba význam ve středověké filosofii, 

                                                        
1 Tuto a další souvislosti pojednává Gadamer: „Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem“ 
2 1107a1 
3 obecně celá kniha VII Etiky Níkomachovy; specificky např. 1105b12, 1178b24??, 1179b5 
4 1095b7, podobně též 1095a1–11, 1179b1–31 
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traktovaná pod označením „konvertibilita bytí a dobra“. Na rozdíl od Platóna, pro Aristotela 

není zdejší lidský svět nedokonalým odrazem nadsmyslového „bytí o sobě“, bytím o sobě je tu 

sama sféra lidství a dobro je strukturním momentem jejího bytí. Sféra lidství existuje natolik, 

nakolik je v ní přítomno dobro. Pro Aristotela není tématem nalezení kritéria rozlišující dobré lidi 

od špatných jednak patrně proto, že není realistické takové kritérium v efektivním smyslu nalézt, 

hlavně však proto, že v rámci jeho východisek není myslitelné, aby tu reálně nic takového jako 

„dobří lidé“ neexistovalo, když sám tento obecný pojem byl, v intencích Aristotelových 

teoretických východisek, získán ze skutečnosti (a nikoli, jako u Platóna, jakýmsi přímým 

intelektuálním zřením). Jestliže tedy máme pojem dobrého člověka a sféra lidství reálně existuje a 

trvá, není myslitelné, aby byl tento pojem zcela mylný a netýkal se ničeho skutečného, protože on 

sám tuto skutečnost spolukonstituuje. Z podobných důvodů není ani možné, aby byla zcela 

mylná obecná domněnka o tom, kdo jsou a kdo nejsou dobří lidé, jakkoli v jednotlivých 

případech k omylu dojít může. V tomto ohledu je třeba správně zhodnotit význam argumentů z 

tradice, v Etice Nikomachově velmi častých. Toto téma je pojednáno dále v kapitolách „Aristotelův 

text jako logos“ a „Zdroje logu“. 

Tato specifická vzájemná závislost bytí a dobra, jak byla probrána na úrovni společnosti, se 

týká rovněž jednotlivého člověka, který představuje druhý neredukovatelný pól skutečnosti 

lidství. To je zvláště patrné v pozoruhodné pasáži1 na konci IX. knihy Etiky Nikomachovy. Život, 

který je pro člověka totožný s jeho bytím (τὸ εἶναι), je totéž co vnímat nebo myslet (αἰσθάνεσθαι 

ἢ νοεῖν). Žijící člověk pak vnímá a myslí, že žije, což zahrnuje i vnímání a myšlení, že vnímá a 

myslí. Dobrý člověk pak takto vnímá dobro v sobě a to je o sobě příjemné. Ono „o sobě“ se zde 

vztahuje k tomu, že špatnému člověku jeho život být příjemný nemusí2. Bytí (život), dobro a slast 

jsou zde vzájemně významově závislé, přičemž posledním faktorem, který tento celek činí 

slastný, dobrý a schopný existence je vzájemný soulad částí, který je, jak bylo výše vyloženo, 

božskou kvalitou. Tento vzájemně propletený komplex života, dobra a slasti pak není aplikován 

pouze na člověka v jeho sebevztahu a tedy na jeho vlastní bytí, ale i na vztah k (dobrému) příteli3. 

Protože přátelství je základem společnosti4, tento komplex v posledku umožňuje i existenci na 

úrovni sociální a tvoří jedno z pojítek mezi individuálním bytím a bytím společnosti, čímž 

konstituuje lidství jako integrální, svébytnou rovinu skutečnosti.. 

                                                        
1 1170a26–17, podobně 1166a10–34 
2 1166b5–27, podobně 1171b34 
3 1156b8–33 
4 1159b26 
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2.8 Kritika ideje dobra 

Platónská „idea dobra“, jejíž smysl je funkčně určen vztahem ke zdejší skutečnosti skrze 

pojem „účasti“ či „obrazu“, se jeví být instrumentem příliš hrubým na to, aby mohla osvětlit 

komplexnost výše nastíněných vztahů. Vzhledem k těsné vazbě pojmů „logos“ a „idea“ však 

bude pro téma našeho pojednání užitečné krátce probrat Aristotelovy argumenty, které vznáší 

proti hypotéze ideje dobra v pasáži na počátku první knihy Etiky Nikomachovy1. 

Ponecháme-li stranou argument ze začátku zmíněné pasáže, kde se hovoří o problémech 

sestrojení ideje čísla a vztahu – tento argument je natolik kondenzovaný a zkratkovitý, že lze 

těžko zrekonstruovat jeho význam, prvním argumentem je srovnání pojmů dobra a jsoucna v 

tom smyslu, že se pojem dobra vypovídá ve všech kategoriích, ve kterých se vypovídá i jsoucno. 

Vzhledem k úzké vazbě dobra a jsoucna, jak bylo vyloženo v předchozí kapitole, je tato 

souvislost patrně hlubší než pouze formální analogie. Z této souvislosti se vyvozuje, že dobro 

není něčím společným, obecným a jedním (κοινόν τι καθόλου καὶ ἕν). Tento argument se stane 

poněkud jasnější a srozumitelnější, pokud uvážíme Aristotelovu teorii obecnosti, kterou zde 

pouze zmíníme, věnována je jí příslušná samostatná kapitola. Podstatou obecnosti je logos, který 

je společný mnoha jednotlivým situacím. Tento společný logos je získán pomocí intelektu (νοῦς) 

z relevantních aspektů logů oněch jednotlivých situací. Pokud tento vztah mezi obecným a 

jednotlivým nahlédneme spíše technicky, představují kategorie jednotlivé mody vypovídání 

logu, bude tedy dostatečně zřejmé, že například z logu v modu „vztahu“ a logu v modu „jakosti“ 

nelze separovat žádný společný logos, protože o vztazích a kvalitativních vlastnostech se mluví 

různým způsobem. 

Tento argument je dále rozvinut tvrzením, že o jedné ideji je také jedna věda (ἐπιστήµη), 

nicméně i v rámci jedné kategorii existují různé vědy. Z předpokladu existence ideje dobra by 

pak plynula existence jediné vědy o všech dobrech, každá věda však sleduje své vlastní dobro. 

Zde je opět třeba uvést do souvislosti vědu s logem a logos nahlédnout spíše technickým 

způsobem. Každá věda sleduje vlastní dobro pomocí vlastního pojmového aparátu a tedy tu není 

možné nic společného získat, protože v takto technicky pochopeném logu (například) lékařství a 

vojenství, nic společného není. 

Další Aristotelův argument útočí naopak na předpoklad separovanosti ideje, když klade 

otázku, co se myslí frází „o sobě“ ve spojení typu „člověk o sobě“ nebo „dobro o sobě“, které 

                                                        
1 1096a10–1097a14 
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právě má zachycovat specifickou povahu ideje. Aristotelés argumentuje, že „člověk o sobě“ a 

„člověk“ mají stejný logos. Aristotelés předpokládá, že logos je artikulací ideje a že, jak plyne i z 

výše uvedených souvislostí, jedné ideji odpovídá jeden logos. Přitom Křížův překlad, který zde 

slovo „λόγος“ interpretuje jako „pojem“ se zdá být příliš teoreticky předpojatý. Logem je tu třeba 

mínit obecně vymezení daného předmětu pomocí řeči. Pokud jde o „člověka“, lze si tento logos 

představovat v obdobě k definici. Pokud však, jako výše, jde o vědu, je asi lépe představovat si 

její logos jako vzájemně provázanou sadu termínů a úsudkových pravidel realizovanou skrze řeč, 

která tvoří právě svojí provázaností jednotu a která je takto také oddělena od jiného logu jiné 

vědy. Jestliže tedy máme říci, co je „člověk o sobě“, reálně to učiníme stejnými slovy, jako když 

máme říci, co je „člověk“. Pokud by byl logos různý, nebylo by jasné, jakým způsobem je idea 

„člověka o sobě“ ideou „tohoto určitého člověka“. Jestliže však logos dobra v různých vědách 

bude různý, protože bude nepochybně vyjádřený různými termíny, bude různá i příslušná idea – 

pokud bychom ovšem tento, jak se nyní ukazuje nadbytečný, pojem zaváděli. 

Tato linie argumentace se potom ještě jednou zopakuje, když se omezíme na dobra žádaná 

o sobě (na rozdíl od dober jako prostředků). Zde se opět ukáže, že „čest“, „rozumnost“ a 

„rozkoš“ (příklady dober žádaných o sobě) mají různý logos právě potud, nakolik je vymezujeme 

jako dobra. Zde je opět třeba logos chápat do jisté míry technicky, jako řeč, která vysvětluje, co 

znamená (například) „čest“. Pak je ovšem zřejmé, že se logy těchto dober musejí lišit. Zároveň, 

pokud má být logos, jak dále uvidíme, regulativním principem jednání1, je nutné předpokládat, 

že zde nemůže být žádá podstatná společná část těchto logů, která by sama o sobě mohla 

regulovat jednání, protože jednání směřující ke cti a jednání směřující ke slasti se liší. 

Celá pasáž je pak uzavřena konstatováním, že ani omezení na vykonatelné dobro celou 

problematiku nijak podstatně nezmění, protože jednak není zřejmé, jakým způsobem by 

odborníkům v jednotlivých oborech mohla pomoci společná idea dobra, jednak se nejeví 

rozumné předpokládat, že by takovou pomůcku, jakou je „idea dobra o sobě“ nikdo z 

jednotlivých specifických odborníků neznal. První typ námitky opět odkazuje ke skutečnosti, že 

každý obor, protože je vymezen svým vlastním logem, musí mít i ve svých vlastních 

terminologických souvislostech vymezeno svoje dobro. Druhý typ námitky, který se zprvu může 

zdát poněkud laciný, je ve skutečnosti pro Aristotelovo pojetí mimořádně důležitý. Úzce totiž 

souvisí s aristotelským propojením dobra a bytí a pojetím dobra jako strukturního aspektu 

existence lidství. Dobro je pak to, co udržuje lidství při existenci a zároveň je v něm zakotveno. 

                                                        
1 1095a10, 1098a14, 1115b20, 1140b5, 1140b20 
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To pro lidskou sféru, které se specificky týkají vykonatelná dobra, znamená, že jednající si s 

sebou nesou normu svého jednání v podobě „správného logu“. Předpoklad, že tu mimo tuto 

souvislost „uskutečňování jakožto jednání“ existuje nějaké jiné podstatné dobro, jehož logos však 

nikdo z jednajících ani v náznaku nezná, se pak jeví jako čirá absurdita. 

K této pasáži Aristotelova textu je třeba učinit ještě dvě poznámky. První se týká zvláštní 

skutečnosti, že ve své explicitní argumentaci proti ideji dobra Aristotelés uvažuje dobro výlučně 

v „obsahovém smyslu“, jak bylo toto specifické užití výše zavedeno. Z výše provedeného 

rozboru však vyplývá, že faktický způsob, jakým Aristotelés tento výraz užívá, je podstatně 

komplexnější. Z toho pak plyne otázka, zda si byl Aristotelés této faktické struktury plně vědom. 

Pokud dobro vstupuje do jeho pojednání jako plně reflektovaný vlastní předmět úvah, vždy je 

výše popsaným způsobem objektivizováno. 

Druhá poznámka se pak týká faktu, že užitečnost ideje dobra ve vztahu k vykonatelným 

dobrům fakticky vyvrací i již zmiňovaná argumentace z konce desáté knihy1, kde se 

argumentuje, že běžné ctnosti jsou specificky lidské a bohů se nikterak netýkají. Podstatou 

argumentu je, že pro osvědčování lidských ctností je podstatnou okolností jistý nedostatek. Nelze 

totiž spravedlivě jednat, pokud si lidé věci nevyměňují a nerozdílejí, což je však třeba jen v 

případě, že jim něco schází. Stejně tak statečnost je možná jen v situaci ohrožení. Jestliže tedy tyto 

běžné ctnosti nelze z uvedených důvodů připisovat bohům, nelze je ze stejného důvodu chápat 

ani jako ideje, protože jejich podstata zahrnuje právě pojem nedostatku, pro který by idea ztratila 

svojí ideálnost. Použijme příklad z moderní společnosti: trestní právo nelze popsat jako prostý 

odraz nějaké ideje trestního práva, protože podstatnou součástí trestního práva je proporce mezi 

zločinem a trestem a musela by tedy existovat i idea zločinu. Ale zločin je defektem 

spravedlnosti, takže idea spravedlnosti by ztratila svoji normativní roli, kdyby zároveň s ní 

existovala i idea zločinu. Tyto úvahy opět ozřejmují smysl Aristotelova pojetí, kdy je normou 

správného jednání „správný logos“, který je však zcela zasazen do bytí lidství jako jeho 

strukturální aspekt a svoji správnost neodvozuje z transcendentní sféry. 

3. Pravda 

Další mimořádně důležitá pojmová souvislost, která se týká lidské skutečnosti, je 

zachycena slovem pravda a příbuznými slovy (ἀλήθεια, ἀληθής, ἀλήθευσις, ἀληθεύω, 
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ἀληθευτικός). Před dalším zkoumáním je třeba předeslat, že se tomuto pojmu budeme věnovat 

výlučně v jeho etické souvislosti, tedy v tom jeho aspektu, který konstituje lidství jako svébytnou 

rovinu existence. Přírodovědné, metafyzické a případné další souvislosti nejsou předmětem 

výklad. Užití tohoto termínu lze zhruba rozdělit na několik případů. (1) Předně zmiňme spíše 

okrajový případ, že se výrazu „pravda“ užívá abstraktně bez vazby na další předmět, jako 

například ve větě „Je však slušné a pro záchranu pravdy nutné vyvrátit i své vlastní učení…“1. (2) 

Dále, jedním z významných způsobů užití tohoto termínu je označení určitého předmětu jako 

„opravdového“, „pravého“ či „skutečného“, jako například „opravdový politik“2 (ὁ κατ' 

ἀλήθειαν πολιτικός) nebo poměrně často vazby typu „opravdu dobrý“3 (ἀληθῶς ἀγαθός). (3) 

Další, odlišný, způsob užití označme nyní provizorně zhruba jako „správnost representace“. 

Týká se skupiny užití, kde se pravdivost přisuzuje řeči, logu, mínění, jevení, ale také – což bude 

třeba dále interpretovat – se toto užití plynule přenáší na pravdivost jednání4 a života5. (4) Dále je 

pravda chápána jako ctnost a to jednak (4a) jako ctnost etická6, která je středem mezi 

vychloubáním a přehnanou skromností, jednak (4b) jako ctnost rozumová7. (5) Konečně je jako 

pravdivý (ἀληθευτικός) označován člověk, který má etickou ctnost pravdivosti8. 

Užití výrazu „pravda“ má v obecnosti podobnou strukturu „vypovídání různým 

způsobem“, jakou jsme již viděli u výrazu „dobro“. Zprvu se zdá, že by zde mohla být i hlubší 

strukturní souvislost, ta je však spíše nahodilá a je dána Aristotelovým metodickým postupem. 

Nezdá se například, že by zde pojem pravdivého člověka hrál stejnou centrální roli, jako dobrý člověk 

v případě dobra. V každém případě však pojmy „vypovídané různým způsobem“ v Aristotelově 

pojetí poukazují v různých vztazích k jednomu centrálnímu významu. Proto je třeba blíže 

zkoumat vzájemné vztahy mezi výše uvedenými různými způsoby užití. 

Než k tomu však přikročíme, všimněme ještě krátce vztahu mezi pravdou a dobrem. Jejich 

vztah se zdaleka nevyčerpává jen výše naznačenou formální analogií, je zde nepochybně i silná 

obsahová vazba. To je vidět především na druhém z výše jmenovaných způsobů užití. Pokud jde 

                                                        
1 1096a15 
2 1102a8 
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4 1127a19 
5 1127a24, 1127b2 
6 1108a9–23, 1127a9–1127b33 
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8 1108a20, 1127a19, 1127a33 
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o výrazy jako „opravdový politik“1, není úplně jasné, jestli zde „opravdový“ není nakonec totéž 

jako „dobrý“. Toto pojetí ovšem má svou mez u výrazů jako „opravdu dobrý“, které samo sebou 

nejde substituovat jako „dobře dobrý“. To ovšem neposkytuje žádné vodítko pro rozhodnutí, 

jaký je specifický významový rozdíl mezi tím, když se něco nazývá „skutečným“, a když něco 

nazýváme „dobrým“. Obdobně však i v případě logu, který je často blíže určen jako „správný 

logos“, je například v případě tvoření zjevně ve stejném smyslu charakterizován jako „pravdivý 

logos“2. Není tu pak úplně jasné, proč by nemohl být spíše považován za „dobrý logos“. 

Vyjasnění vztahu mezi dobrem a pravdou tak může přispět k vyjasnění významu výrazu 

„pravda“ v Aristotelově pojetí. 

Vraťme se však ke vztahům mezi jednotlivými způsoby užití výrazu „pravda“. Předně 

„pravdivý člověk“ už ve své definici zjevně souvisí s pravdou jako ctností. Dále můžeme 

konstatovat, že „pravda“ v abstraktním smyslu se nakonec vždy více či méně zjevně týká 

pravdivosti mínění či tvrzení něčeho; v některých případech snad spíše ostatních typů užití. V 

každém případě se zdá, že užití podle bodu (1) lze redukovat na bod (3), případně některý z 

ostatních. Dále si lze povšimnout, že užití podle bodu (2), tedy „opravdovost věci“, znamená 

tolik co správné mínění o dané věci. Tedy „opravdový politik“ je ten, kdo je za politika pokládán 

a také jím ve vlastním smyslu je. Prvek „mínění“ je zde podstatný, protože nikdo nebude tvrdit, 

že například švec není opravdový politik, protože si ani nikdo nemyslí, že by jím být měl. V 

případě „opravdového dobra“ platí totéž. Tedy užití podle bodu (2) se redukují na užití podle 

bodu (3) s tím, že jde o jakousi zkratku „pravdivého mínění o X“ na „opravdové X“. Tím tedy 

zbývají dva význačné způsoby užití. První jsme pracovně nazvali „správnost representace“. 

Druhým je pak pravda jako ctnost. 

Pokud máme správně pochopit význam těchto dvou užití a jejích vzájemnou vazbu, je 

třeba, jako ostatně téměř vždy, nejprve suspendovat intuice založené na novověkých teoriích 

pravdy. Je to především představa fundamentální cézury mezi subjektem a objektem, která vede 

ke stejně fundamentálnímu problému, jak tuto cézuru překonat. Otázka pravdy se pak jeví být 

otázkou po způsobu překonání této cézury. Tato představa pravdy jako vztahu dvou 

fundamentálně odlišných sfér je dále posilována tak či onak k formální logice vztaženými 

přístupy analytické filosofie dvacátého století. Zde se dualita subjekt – objekt transformuje v 

dualitu jazyk – svět, případně v čistě formálně-logickém pojetí v dualitu syntax – model. Snaha o 
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ostré rozlišení těchto dvou rovin je motivována, kromě výše zmíněného novověkého dědictví, 

obavou ze vzniku paradoxů plynoucích z možnosti sebeodkazování jazyka, jako je paradox lháře. 

Obava z možného kolapsu celého systému jako důsledku výskytu paradoxu a zásady „ex falso 

quodlibet“ vede k tendenci ostrého oddělování těchto dvou rovin. Druhým fundamentálním 

novověkým předpokladem je redukcionistický program, pro který se má veškerá skutečnost 

redukovat na jednu základní materiální rovinu, ze které se pak skutečnost opět rekonstruuje. S 

tím pak souvisí představa primátu přírodních věd. Nepochybně tu je signifikantní redukce 

pojmu „fysika“ právě na tuto základní materiální rovinu. Otázka objektivní pravdy se pak jeví 

především jako otázka po struktuře této základní materiální úrovně. Oba tyto předpoklady jsou 

přirozeně Aristotelovu myšlení cizí a jejich odbourání radikálně promění celkový obraz situace. 

3.1 Pravda, jevení a mínění 

Vyjděme nejprve ze vztahu mezi pravdou a slovesem „jevit se“ (φαίνω), které se v 

souvislosti – a často v kontrastu – s pravdou vyskytuje. Tento důležitý termín je užíván v 

několika významových odstínech. (1) Především se často vyskytuje v opozici „to, jak se věc jeví“ 

s „tím, jak věc opravdu je“1. Významný případ tohoto schématu je opozice mezi dobrem o sobě a 

dobrem, jak se jeví, pojednaná výše v kapitole o dobru. Pokud se pak nějaká věc jeví jako dobro a 

skutečně jím je, přechází tento význam k druhé funkci jevení, a to (2) jevení jako podřazení věci 

pod obecnou funkci či pojem. Časté jsou pak případy, kdy Aristotelés říká, že se něco jeví 

dobrým. Kromě toho se sloveso „jevit se“ v tomto smyslu užívá například ve větě: „…také totiž to, 

co je krásné a užitečné, se jeví být slastné“2 nebo „Vůbec přízeň vzniká pro nějakou ctnost nebo slušnost, 

když se někdo někomu jeví ušlechtilý, statečný nebo nějaký takový…“3. S tím v jistém ohledu souvisí 

užití, (3) kdy se něco jeví nějakým ve srovnání s něčím. Jako například ve větách: „Stejně pak se i 

uměřený člověk proti bezcitnému jeví nevázaný…“4, „Každému se totiž jeví hodný vyšší ceny jeho majetek 

a to, co dává.“5 (4) V neposlední řadě je podstatné, že jevením se ukazuje, jak věci jsou. Jde tu tedy 

opět o kontrast mezi skutečností a jeveným. Zatímco výše v bodě jedna šlo o to, že se něco jeví a 

není to pravda, zde jde o kontrast mezi tím, že něco je pravda a tím, že je to zjevné či známé. Tak 

je tomu například ve větách: „Ježto zdrženlivost je něco dobrého, musí být oba protivné stavy špatné, a 
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tak se také jeví.“1 nebo „Ani není možné, aby si jeden oblíbil druhého a byl mu přítelem, dokud jeden 

druhému neukáže, že je hoden lásky a důvěry.“2. V tomto ohledu je významné, a Aristotelés to 

několikrát opakuje, že pravda se zjevuje pouze dobrému člověku3, čímž se otázka pravdy a 

skutečnosti dostává do přímé souvislosti s etickou problematikou. Dále je tu pro naši 

problematiku důležitý vztah s logem. Ten je ambivalentní. Na jednu stranu Aristotelés může říci, 

že něco může být zjevné i bez logu4, logos dokonce může jevům odporovat5, na druhé straně 

však logos může sloužit k tomu, aby se něco stalo zjevným6. (5) Nepochybně má svůj význam i 

skutečnost, že zhruba polovina všech výskytů slovesa φαίνω v Etice Nikomachově jsou 

neterminologická, čistě gramatická užití mnohdy v zásadě synonymní se slovesem „být“. Slouží 

jako stylistický prostředek k vyjádření, že „něco nějak je a je nám to známo“. 

Při povrchním pohledu by se mohlo zdát, že zde není podstatnější rozdíl mezi 

Aristotelovým užitím pojmu „jevení“ a moderním územ. V souhrnu lze konstatovat, že v obou 

případech „jevení“ zprostředkovává skutečnost, je však vůči ní do jisté míry ve volném vztahu, 

který umožňuje relativitu nebo dokonce nepravdivost jevení. Tato skutečnost pak umožňuje, aby 

jevení bylo možné netriviálně přisuzovat pravdivost. Při bližším pohledu se však ukáže, že pro 

novověké pochopení tohoto pojmu je podstatná jeho vazba na subjekt. To je dáno rolí jevení v 

novověkých dualistických schématech. Ačkoli lze nepochybně doložit, že Aristotelés užívá 

sloveso φαίνω i v úzké vazbě na duševní funkce jednotlivého člověka, na jednom místě jej klade 

do přímé souvislosti s fantasií (toto slovo má konec konců společnou etymologii) – zkoumá, zda je 

člověk odpovědný za to, co se mu jeví dobré, vzhledem k otázce, zda je člověk odpovědný za 

svoji fantasii7, není tato vazba ani výlučná, ani pro tento pojem konstituující. Jak jsme již zmínili, 

je pro Aristotela také podstatné, že pravda a skutečné dobro se jeví dobrému člověku. Pokud by 

tu však byla skutečná shoda s moderním územ, očekávali bychom, že se jevení bude objevovat v 

souvislosti s vnímáním (αἴσθησις). Tato souvislost se však v Etice Nikomachově přes vysokou 

četnost slovesa φαίνω nikde nevyskytuje. Vyskytuje se však jiná významná souvislost, a to se 

slovesem δοκέω a od něj odvozeným mimořádně důležitým termínem δόξα (mínění). Na 

některých místech je zjevné, že se slovesa φαίνω a δοκέω používají v téže souvislosti 
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terminologicky záměně1, obecně se pak nezdá, že by mezi těmito dvěma slovesy bylo možné 

učinit jasné terminologické rozlišení2. Jevení se pak stejně jako mínění vztahuje k oběma pólům 

lidství – jednotlivému člověku i společnosti. Ve většině případů užití slovesa φαίνω jde o 

neosobní užití, kdy se konstatuje, že se něco obecně nějak jeví. Stejně tak, pokud jde o sloveso 

δοκέω, může jít o mínění jednotlivého člověka stejně dobře jako o sdílené mínění společnosti. 

Tyto dva významy pak evidentně nejsou pouze homonymní, je zde zjevná obsahová souvislost – 

mínění jednotlivého člověka je založeno na tom, co se o věci převážně míní, z druhé strany 

obecné mínění se skládá z mínění jednotlivých lidí. 

Z těchto východisek pak můžeme lépe pochopit, co znamená užití pojmu pravdy, které 

jsme pracovně označili jako „správnost representace“. Moment, který bychom v soudobé filosofii 

zachytili jako „representaci“ má svůj přibližný protějšek v Aristotelových termínech „jevení“ a 

„mínění“. Přitom jsou výše zmíněné podstatné rozdíly, které proměňují celkový obraz. 

Především „jevení“ neslouží k přemostění žádné ontologicky fundamentální bariéry, takže není 

něčím, co spojuje dvě části rozdělené skutečnosti, ale je strukturním aspektem vnitřně členěné, 

ale vposledku celistvé skutečnosti lidství. To je vidět na aspektu jevení/mínění vztaženém ke 

společnosti – společnost se sama sobě nějak jeví a sama o sobě něco míní – zjevně tu nelze rozlišit 

objekt a subjekt jevení. Každé jevení (popřípadě mínění) musí samozřejmě mít jisté rozlišené dva 

póly – toho, co se jeví (o čem je mínění), a jev (mínění) samotné (resp. jeho médium jako jazyk či 

subjekt). V Aristotelově myšlení však tyto dva póly nekonstituují žádnou podstatnou ontologicky 

založenou dualitu, spíše jde o ad hoc situačně založené rozlišení, které se může změnit se změnou 

úhlu pohledu. To je vidět například na výše zmíněném vztahu logu a jevení – logos může být v 

jisté opozici vůči jevení v tom smyslu, že s jevy může souhlasit či nesouhlasit, je možné, aby on 

sám něco vyjevoval a je také možné, aby se něco jevilo i bez logu. Zjevně je také podstatné, že 

pokud se tu hovoří o „skutečnosti“, nejde tu o redukcionistickou novověkou materialistickou 

skutečnost, ale o svébytnou, specificky lidskou rovinu skutečnosti, jak byla vymezena v 

předchozím oddíle. Proti novověkému redukcionismu je tu třeba položit jisté strukturalistické 

tendence v pojetí skutečnosti Aristotelovi zjevně vlastní, které bez problémů umožňují integrovat 

jevení, mínění a pravdivost jako strukturní momenty skutečnosti – míněno specificky lidské 

roviny skutečnosti. Nedávalo by samozřejmě žádný rozumný smysl hovořit o pravdě jako 

strukturním momentu moderního fyzikalistického pojetí skutečnosti. 
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3.2 Pravda jako etická ctnost 

Samo jevení/mínění má pak dva póly: jednak to, jak se skutečnost v jevení podává, jednak 

to, jak člověk/společnost skutečnost v jevení pojímá. Pro potřeby dalšího výkladu označme první 

za aktivní, druhé za pasivní aspekt (toto terminologické rozlišení není u Aristotela přítomno, 

slouží nám pouze ke přehlednější analýze problému). Prvnímu aspektu více odpovídá termín 

„jevení“, druhému „mínění“ – viděli jsme však, že Aristotelés mnohdy tyto dva termíny 

zaměňuje. Jde ostatně o dva aspekty téhož. Lze však nalézt i místa, kde tyto termíny nesplývají, 

například mezi metodickými východisky zkoumání1 Aristotelés uvádí zjištění jevů (φαινόµενα) a 

uznávaných mínění (ἔνδοξα). Jevy se zde nepochybně míní obecně to, co se ve společnosti obvykle 

vyskytuje a je obecně známo. Uznávanými míněními pak obecně sdílené názory na podstatu 

těchto jevů. Je však rovněž patrné, že takto pojaté jevy nejsou nezávislé na tom, co společnost 

sama o sobě míní a naopak. Pravda potom v různém smyslu charakterizuje „správnost“ jevení v 

obou aspektech. 

Pokud jde o jevení v aktivním aspektu, jeho pravda má podobu etické ctnosti, jak je 

pojednána mezi ostatními etickými ctnostmi ve stručném výčtu v druhé2 a obšírném pojednání3 

ve čtvrté knize Etiky Nikomachovy. Významné je, že se tu pravdivost netýká pouze řeči (logu), jak 

je pravdivost pojímána v moderním úzu, ale týká se výslovně i života4 a jednání5. Pojetí, kdy je 

možné „činit pravdu“, tu není specificky Aristotelské, vyskytuje se například v evangeliu6, zdá se 

tedy, že odráží obecné archaičtější pojetí. Právě tento zjevný rozpor s moderním územ může 

pomoci lépe objasnit představy, které stojí za Aristotelovým textem. Vzhledem k tomu, že život 

ve specificky lidském smyslu je u Aristotela úzce vázán na jednání, tedy i představa „pravdy 

jednání“ a „pravdy života“ spadá v zásadě v jedno. Ze stejného důvodu pak není principiální 

opozice mezi jednáním a logem, jakou bychom viděli v moderním pojetí – jak bylo vyloženo 

výše, v moderním pojetí je silná tendence separovat „jazyk“ a „skutečnost“. Především, jak ještě 

bude podrobně probráno, logos tvoří podstatu jednání, protože umožňuje racionální 

rozhodování. Kromě toho, pojmem „jednání“ tu je třeba rozumět především politické jednání, 

kde není žádný podstatný rozdíl mezi „slovy“ a „činy“, protože většina politických činů je 

založena právě na pronesení určitých slov, pokud se na ně vůbec neomezuje, jako v případě 

                                                        
1 1145b3 
2 1108a20 
3 1127a15–1127b34 
4 1127a24 
5 1127a19, 1179a18 
6 Jan 3:21 
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ustanovování zákonů. Dále je možné jednat skrytě, tedy něco činit, přičemž skutečná podstata 

konaného není ostatním zjevná, nebo jednat zjevně1. Takové skryté jednání může mít různou 

podobu od lsti, pletichy až po výslovný podvod. V každém případě je zde obsažen jistý moment 

poškozování ostatních zúčastněných i společnosti jako celku. Důležitá tu je dále skutečnost, že 

význam jednotlivého jednání se nevyčerpává v jím dosaženém jednotlivém stavu věcí. Vzhledem 

k tomu, že člověk se stává řádným mimo jiné tím, že napodobuje řádné činy, správné jednání má 

nepochybný výchovný rozměr, což je v Aristotelově etice klíčové téma. Je zde jistá podobnost s 

Kantovou etikou, která je vedena představou, že každým jednáním se maxima daného jednání 

spoluustanovuje jako obecný zákon. V každém správném jednání se tedy také vyjevuje pravda o 

lidství vůbec. Tato okolnost je v jistém smyslu komplementární představě, že hodnocení jednání 

nezáleží pouze na konkrétním jednom provedeném činu a jeho výsledku, ale také, a především, 

na hodnocení dispozice a záměru jednajícího. Zde je pak analogický princip promítnut do 

významu jednání v kontextu společnosti. 

3.3 Pravda jako rozumová ctnost 

Ve svém pasivním aspektu je pravdou jevení, terminologicky zachycovaného především 

jako mínění, pravda jako ctnost rozumová2. Významné je, že se tu pravda výslovně týká 

především lidských záležitostí, tedy sféry, kde „věci mohou být jinak“. Pravda je správností 

mínění3 (δόξα). V tomto pojetí se Aristotelés rozchází jak s Platónem, tak s širší eleatskou tradicí. 

To souvisí Aristotelovým obratem, kdy dobro a s ním (jak ještě dále uvidíme) úzce související 

pravdu umisťuje do sféry lidské existence. V důsledku toho je pak pojem vědění (ἐπιστήµη), pro 

Platóna ústřední pojem v teorii pravdy, poněkud obtížně zařaditelný do celkového systému. Z 

výroku „Vědění totiž nemá správnost, neboť nemá ani omyl; správností mínění je pak pravda.“4 by se 

dokonce mohlo zdát, že pravda se vědění vůbec netýká, protože je samo hodnotícím pojmem, 

takže by bylo nadbytečné k němu ještě další hodnocení připojovat. Na jiném místě však 

Aristotelés vědění výslovně zahrnuje do výčtu „věcí jimiž duše nabývá pravdy“5. Jinde pak je 

vědění definováno svým předmětem – v souladu Platónským pojetím se má týkat toho, co 

nemůže být jinak6. Dále pak metodou – vědění je to, co lze dokázat1. Zároveň Aristotelés, veden 

                                                        
1 1124b29, 1149b15 
2 1139b12, 1142b11 
3 1142b11 
4 1142b11 
5 1139b15 
6 1139b20 
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celkovým schématem výkladu, identifikuje vědění jako dispozici2 k dokazování. Je vcelku zřejmé, 

že se tyto charakteristiky spíš rozcházejí a představují různé pokusy, jak platónské téma vědění 

integrovat do nového pojetí. Ve vlastním smyslu rozumové ctnosti je pak pravda pro Aristotela v 

etice základem dovednosti3 (τέχνη), tedy správnosti tvoření (ποίησις), a rozumnosti4 (φρόνησις), 

tedy správnosti jednání (πρᾶξις). 

Shrneme-li dosavadní úvahy, dostáváme celkový obraz, ve kterém to, co se jeví, komu se to 

jeví, i samo jevení spadá v jedno v tom smyslu, že všechny tyto momenty tvoří strukturní 

součásti jedné roviny skutečnosti (nechce se tím samozřejmě říci, že by neexistoval věcný rozdíl 

mezi tím, co se jeví, a tím, co je pravda – o tom jsme ostatně právě obšírně pojednali). Přitom 

totéž lze reformulovat v pojmech mínění. Tato jedna podstata je pak totožná se sférou lidské 

skutečnosti, jak byla již dříve vymezena. Jednotlivé strukturní momenty jevení/mínění na jejichž 

základě bylo jevení/mínění výše vyloženo, představují pouze situačně relativní rozčlenění tohoto 

ve své podstatě celistvého substrátu. V žádném případě nevede k nijaké formě ontologické 

cézury, typické pro novověk. Jevení a mínění pak v jistém smyslu konstituuje aktualitu lidské 

existence. Společnost je ve své aktualitě podstatně spoluurčována tím, čím se sama sobě jeví být, 

a tím, co sama o sobě míní, že je. Pro jednotlivého člověka jakožto člověka pak platí řečené 

analogicky. Oba tyto póly jsou, jak jsme již několikrát podotkli, vzájemně provázány. Jevení a 

mínění je tedy v tomto ohledu modus uskutečňování lidské existence5 a pravda je potom v tomto 

ohledu cosi jako potence, která má být uskutečněna. Totéž z jiného úhlu nazíráno znamená, že 

lidská rovina skutečnosti existuje natolik, nakolik je její sebe-mínění a sebe-projevování pravdivé. 

Pravda, jevení a mínění jsou strukturálními aspekty lidské existence. Moderní alternativa 

korespondenční a koherenční teorie pravdy tu splývá v jedno. Zároveň je patrné, v jakém smyslu 

je pravda ctností – lidská společnost existuje natolik, nakolik je v ní přítomna pravda jako 

podstatný strukturní prvek jejího uskutečňování. Vztah mezi pravdou a dobrem je vztahem 

vzájemného propletení zcela analogický, jako je vztah mezi dobrem a bytím. Na jednu stranu je 

dobro podřízeno pravdě v tom smyslu, že lze hovořit o „opravdovém dobru“ v kontrastu se 

„zdánlivým dobrem“, které může být nakonec pouhým „falešným dobrem“. Na druhé straně 

                                                                                                                                                                             
1 1139b25–31 
2 1139b33 
3 1140a10 
4 1140b5, 1140b21 
5 kromě již probíraných dokladů to je patrné na příkladu přátelství: přátelství se jednak uskutečňuje 
soužitím [1157b9], tentýž moment lze však také popsat tak, že jeden druhému musí ukázat, že je 
hoden lásky [1154a32] 
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pravda, jakožto jedna z ctnostní, je případem dobra a jako taková je předmětem chvály a hany1. 

Pravda, dobro a bytí jsou tak tedy vzájemně podmíněné a provázané charakteristiky specificky 

lidské roviny skutečnosti. 

4. Logos 

V předchozím oddíle jsme v Aristotelově textu vykázali sféru lidskosti jakožto specifickou 

rovinu existence. Všechny její konstituční prvky, které jsme zde probrali se nějakým způsobem 

podstatně váží na logos. Logos se tak jeví být jakousi podstatou této specifické roviny existence – 

a to jak na pólu jednotlivce, tak společnosti. Tuto podstatnou definující roli logu pro lidskost 

Aristotelés výslovně uvádí v Politice2. 

Podstatný vztah sféry lidskosti k logu jsme však zatím vždy zmínili spíše mimochodem. V 

této kapitole tedy provedeme analýzu podstatných souvislostí užití termínu „λόγος“ v Etice 

Nikomachově. 

4.1 Základní způsoby užití pojmu „logos“ 

Na nejobecnější rovině lze rozlišit tři široké kontexty, k nimž se pojem logos vztahuje. 

Především (1) logos označuje řeč jako organizační princip3 jak (1a) jednotlivého člověka, tak (1b) 

lidského společenství. Logos v tomto smyslu je reálný aspekt, který zakládá lidství jak v jeho 

pólu jednotlivého člověka, tak společenství a zároveň tyto dva póly sjednocuje. Dále (2) může 

reflexivně označovat4 samotný text Etiky Nikomachovy nebo jeho části, případně jiné související 

texty, k nimž se Aristotelés vyjadřuje. Posledním širokým užitím je (3) označením nějakého 

                                                        
1 1127a29 
2 Politika 1253a14: „Logos však je určen k tomu, aby činil zřejmým, co je prospěšné a škodlivé, a tudíž také, co je 
spravedlivé a nespravedlivé. To je zajisté vlastní člověku před ostatními živočichy, že jediný má smysl 
(αἴσθησις) pro dobro a zlo, pro právo a bezpráví a pro podobné věci. Společenství těchto věcí pak vytváří 
domácnost i obec.“ 

3 K tomuto užití spadá převážná většina výskytů termínu „logos“ v Etice Níkomachově. V kontextu 
jednotlivého člověka (1a) je takto zřetelně užit v pasáži rozlišující různé složky duše (1102a28 a násl.), 
v kontextu společnosti (1b) se vyskytují zřetelná užití například v kapitole o spravedlnosti (1131b1 a 
násl.). V mnoha případech také buď nelze jasně rozlišit, zda jde o kontext jednotlivce nebo 
společnosti, případně je aplikovatelné na oba (např. „Rozhodnutí je s logem a myšlením“ (1112a16); 
nebo „…že se máme přidržovat středu a jak určuje správný logos.“ (1138b28). 

4 Např. 1097a24, 1098b21 a násl., 1102a27, 1103b21, 1140a3, 1146b25,1152a11, 1172b16, 1176a33, 
1179a17 



 

  71 

obecně platného1 výměru či argumentu s ohledem na jeho platnost či přesvědčivost vyňatý z 

bezprostředního kontextu fungování společnosti nebo rozvažování jednotlivce. 

Tato tři užití nejsou v některých případech zcela jasně oddělena a zjevně mezi nimi lze 

vykázat jisté souvislosti. To se týká například metodické maximy „nelze vyhledávat stejnou přesnost 

ve všech lozích“2, kde se logos může týkat všech tří obecných okruhů. V různé míře lze obdobnou 

ambivalenci nalézt i u mnoha dalších výskytů. Kromě toho, logos v obecném smyslu (3) 

(například: „Logy cti, rozumnosti a slasti jsou různé a liší se, nakolik jsou to dobra“3) je v jistém 

normativním vztahu vůči ostatním dvěma okruhům. V tomto obecném smyslu se uvažuje, co 

vůbec může být za logos obsahově uznáno, v kontrastu se situovaným užitím (1), kde je logos 

vymezen svojí funkcí. Řeč, která má povahu organizačního principu (1) může ve své funkci také 

selhávat, ukázat se jako nesmyslná a dezorganizující, a tedy ve vlastním smyslu logem nebýt. 

Vzhledem k tomu, že Aristotelés odboural teorii idejí jako normativní princip pro logos, nelze v 

Aristotelově rozvrhu myslet tento obecný, normativní logos jinak než v kontextu situovaného 

užití, kde se od konkrétní situace pouze odhlíží. Jinde než v tomto kontextu však logos nemůže 

být realizován. 

Stejně důležitý je vnitřní vztah mezi situovaným (1) a reflexivním (2) užitím. Jak ještě 

uvidíme, Aristotelův text nestojí vně sociálních procesů, které jsou vedeny logem, ale přiznaně je 

jejich součástí. Takže Aristotelův text není pouze „o logu“, logos není jeho pouze jeho 

předmětem, ale sám také ve stejném smyslu logem je. Není tedy žádný principiální rozdíl mezi 

situovaným a reflexivním užitím slova logos. To má důležitý dopad jak na interpretaci významu 

pojmu „logos“, tak na interpretaci Aristotelova textu. 

4.2 Logos jako logismos a horismos 

Na rovině bezprostředního prožívání lze rozlišit dvojí funkci řeči. První funkci označme 

jako dynamickou. Zahrnuje případy, kdy je řeč užita ke sdělování, přesvědčování, rozvažování a 

podobně. Společným rysem tu je, že aktualizace řeči proměňuje danou situaci. Vyřčení nebo 

pomyšlení nějakého výroku je jedinečné a v této jedinečnosti tkví jeho smysl. Nezáleží při tom na 

tom, jestli má tato aktualizace řeči vnitřní povahu, kdy jednotlivý člověk rozvažuje například o 

své další činnosti, nebo sociální povahu, když o něčem rokuje celé společenství. Druhou funkcí, 

kterou označíme jako statickou, je vymezující role řeči. V této funkci má řeč charakter něčeho 

                                                        
1 Např. 1096a35 a násl., 1104b20, 1107a6, 1131a31, 1142a37, 1148a1, 1165a13, 1167b17 
2 1094b13 
3 1096b24 
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trvalého a platného. Zahrnuje dohody, plány, zákony, uznávané představy o podstatě světa a 

společnosti a podobně. Aktualizací řeči se zde nic nemění, každé pronesení platné řeči má 

charakter stvrzení či uplatnění toho, co již před tím platilo a i nadále beze změny platí. Ani zde 

nehraje roli rozdíl, zda je takto skrze řeč sebeurčen jedinec nebo společnost. 

Tuto podvojnost potom nese i logos, který představuje jistou reflexi a kultivaci řeči. Tuto 

dvojí významovou vazbu termínu „logos“ lze zřetelně vykázat i na terminologické úrovni v textu 

Etiky Nikomachovy. Dynamický aspekt logu má svůj terminologický obraz především ve slově 

„usuzování“ (λογισµός, λογίζοµαι, λογιστικόν, συλλογισµός). Usuzování je pak výslovně 

uvedeno do souvislosti s hledáním (ζητέω), rozvažováním1 (βουλή) a směřováním k cíli2 (πρὸς 

τέλος). V těchto souvislostech pak tvoří významnou součást Aristotelovy teorie jednání. Statický 

aspekt logu je na druhé straně terminologicky zachycen především slovem „vymezení“ (ὁρισµός, 

ὁρίζω, ὅρος). V tomto ohledu je pak funkcí logu určovat skutečnost (především v její specificky 

lidské rovině) nebo naopak toto určení reflektovat3. 

Sám termín „logos“ je vůči tomuto rozlišení indiferentní, oba tyto významové póly v sobě 

slučuje. V některých kontextech je zřejmé, že se termínem „logos“ míní dynamická schopnost 

přemýšlet4. Jistou významovou nuancí téhož je pak logos ve smyslu argumentu, kterým se něco 

zdůvodňuje5. Naproti tomu stojí případy, kdy logos zřetelně něco vymezuje či definuje6. Velmi 

                                                        
1 1142b2: ἡ δ' εὐβουλία βουλή τις, ὁ δὲ βουλευόµενος ζητεῖ καὶ λογίζεται. 
2 1140a30: σηµεῖον δ' ὅτι καὶ τοὺς περί τι φρονίµους λέγοµεν, ὅταν πρὸς τέλος τι σπουδαῖον εὖ 
λογίσωνται. 

3 Explicitně například: 1104b23: ἢ ὁσαχῶς ἄλλως ὑπὸ τοῦ λόγου διορίζεται τὰ τοιαῦτα  
1109b21: ὁ δὲ µέχρι τίνος καὶ ἐπὶ πόσον ψεκτὸς οὐ ῥ§διον τῷ λόγῳ ἀφορίσαι  
1168b13: ἴσως οὖν τοὺς τοιούτους δεῖ τῶν λόγων διαιρεῖν καὶ διορίζειν ἐφ' ὅσον ἑκάτεροι καὶ πῇ 
ἀληθεύουσιν. 

4 Výrazně například: 1149a32: „Logos totiž nebo představivost jí [vznětlivosti] řekli, že je tu zpupnost nebo 
pohrdání, a ona usoudila, že je nutné se tomu bránit a hned se rozzlobí. Žádost však, jakmile jen logos nebo 
vnímání řekne, že něco je příjemné, žene se za požitkem.“ 
1170b11: „proto je potřeba také vědět o přítelově bytí, a to se děje soužitím a sdílením logů a myšlenek.“ 
1179b16: „A tak který logos by mohl takové lidi obrátit? Vždyť je nemožné, nebo aspoň velmi těžké logem 
změnit to, co je v jejich povaze odedávna.“ 

5 Například: 1095a31: „Nezapomínejme, že je rozdíl mezi logem, který vychází od počátků, a tím, který k 
počátkům vede.“ 
1097a24: „Logos došel jinou cestou k témuž“ 
1123b23: „Také bez logu je zjevné, že cílem velkomyslných lidí je čest“ 
1172b27: „Ale podobá se, že tento logos pouze ukazuje, že rozkoš mezi dobra náleží.“ 

6 Například: 1096a9: „Budeme také na rozpacích, co se vlastně míní tím ‚každé o sobě‘, když přece v ‚člověku o 
sobě‘ a v ‚člověku‘ je tentýž logos, a to ‚člověk‘.“ 
1107a6: „Proto podle podstaty a logu toho, co pro ni je být, je ctnost středem, podle toho, co je nejlepší, je 
vrcholem“ 
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často však nelze rozlišit, který z těchto dvou významů je míněn, jak lze ilustrovat například na 

větě z pojednání o statečnosti: „Bude se tedy bát i takových věcí nadlidských, jak má, a jak logos 

nabádá.“ [1115b17]. V takových případech lze výrok chápat v obou odlišných významech. Může 

znamenat buď: (1) statečný člověk v každé situaci správně vyhodnocuje, čeho se má bát, a toho se 

pak drží. Důraz je tu na správnosti usuzování, které je ve své podstatě logismem – rozvažováním 

za pomoci logu. Nebo: (2) chování statečného člověka odpovídá jistým nárokům artikulovaným 

pomocí logu statečnosti. Důraz je tu na konformitě chování s jistou normou, která je zachycena 

logem. Tato významová ambivalence však není ani nahodilá, ani není nedostatkem Aristotelova 

textu. Naopak způsob, jakým se s ní Aristotelés vyrovnává, představuje důležitý významový rys 

jeho pojetí. 

V tomto bodě může být osvětlující srovnání s Platónovým pojetím. Platónovo pojetí 

vykazuje stejné napětí mezi statickým a dynamickým pojetím logu jako Aristotelovo – 

dynamickému aspektu odpovídá Platónův důraz na dialektiku spojený s nedůvěrou vůči 

psanému slovu. Pravda má být nalézána v dialogu za použití validních (nikoli pouze rétorických) 

argumentů. V tomto smyslu by pak měly být Platónovy dialogy chápány jako průprava pro 

takové hledání pravdy, spíše než jako zachycení nějaké specifické doktríny. Příležitostné stížnosti 

moderních interpretů, že z dialogické formy spisů je těžké extrahovat ucelenou platónskou 

nauku se tak možná míjejí s pointou. Statickým aspektem je pak teorie idejí, které představují 

předobraz logu (případně, nahlíženo z druhé strany, logos je artikulací idejí). V minimalistické, 

funkční interpretaci hrají v tomto rozvrhu ideje následující roli: (1) ideje zaručují, že dialektický 

proces (pakliže je správně veden) konverguje k pravdě a (2) tato pravda je jediná, nezávislá na 

situaci a stanovisku mluvčích; (3) teorie dobra jako nejvyšší ideje je artikulací přesvědčení, že 

takto dosažený logos bude zároveň representovat dobro. Vzhledem k dobovým souvislostem 

vzniku Platónovy filosofie byl dialektický (dynamický) aspekt jeho přístupu k logu patrně 

primární a nepochybně mnohem významnější, než by odpovídalo Platónovu pozdějšímu 

historickému hodnocení jakožto „idealisty“. 

Aristotelés potom ve výše načrtnutém schématu odboural teorii idejí. Tento krok má 

nevyhnutně podstatné důsledky pro pojetí logu, a to právě v těch výše vytknutých bodech, které 

jsou jejím funkčním odrazem. Především, jak jsme již viděli, logos není definován svým vztahem 

k nějaké transcendentní sféře, která by zaručovala že správný logos je jediný, neměnný a pro 

                                                                                                                                                                             
1139a32: „Počátkem jednání – ve smyslu účinném, nikoli účel – je rozhodnutí, počátkem rozhodnutí je touha a 
logos nějakého účelu.“ 
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všechny stejný. Logos je naopak zcela situován do sféry lidské existence, jejíž základní 

charakteristikou je nahodilost a „možnost věcí být jinak“. Tato nahodilost, která má u Platóna 

převážně negativní význam defektu pocházejícího z odporu látky vůči formující roli idejí, je u 

Aristotela nově zhodnocena jako podstatný a neredukovatelný rys lidské existence a tedy i logu. 

Logos ve své funkci determinantu jednání je tedy vždy podstatně situovaný a parciální, musí být 

vždy znovu aktualizován každým jednajícím právě v jeho jedinečné situaci. Odbouráním idejí 

jako transcendentního regulativního principu logu tak nutně vede k dalšímu posílení 

dynamického aspektu logu, protože nyní již pro správnost logu v jeho vymezující (statické) 

funkci není žádné jiné měřítko, než správnost jeho dynamické produkce. Tímto krokem také 

logos nemůže být nadále nahlížen jako prostředník mezi transcendencí idejí a imanencí lidského 

jednání. Logos se nyní stává vlastním strukturním aspektem existence lidství, ve které má 

podvojnou roli – na jedné straně skutečnost odráží a řídí, na druhé straně je sám její „materiální“ 

součástí. S tím pak souvisí umístění pravdy a dobra do lidské společnosti jako jejího strukturního 

aspektu, jak jsme pojednali dříve. Logos se i nadále týká dobra, dobro však není transcendentní – 

lidství existuje natolik, nakolik je v něm dobro a pravda. Tato představa o „konvertibilitě“ bytí a 

dobra (případně bytí a pravdy) je u Aristotela zcela profánní a pragmatická, prostá jakýchkoli 

mystických rysů, které její metamorfóze byly později příležitostně přisuzovány. V sociálně-

politické sféře pak s touto změnou pojetí logu souvisí aristotelská rehabilitace rétoriky – zatímco 

pro Platóna byla rétorika pouhou perverzí logicky správného dialektického postupu, a jestliže je 

pro Aristotela logos strukturální částí existence lidství, jeho jedinou kvalitou nemůže být pouze 

abstraktní pravdivost, ale stejně tak reálná způsobilost společností hýbat na základě jeho 

přesvědčivosti. To opět souvisí s tím, že logos je ve své sociálně-politické funkci situovaný – 

nejen, že z určité situace vychází a, jako organizující princip jednání, se k ní obrací, ale samotnou 

situaci i spoluutváří. Pouhá abstraktně pojatá pravdivost by pak stěží mohla být dostatečnou 

charakteristikou „správného logu“. 

Zdá se, že jedním z Aristotelových motivů bylo právě vyjasnit vztah mezi statickým a 

dynamickým aspektem logu, který Platónova teorie idejí ne zcela uspokojivě řeší, protože 

vposledku nedává žádný důvod domnívat se, že logos bude ve výsledku skutečně odpovídat 

idejím. V Aristotelově pojetí je lidské bytí, dynamická produkce logu a jeho normativní statická 

role funkčně těsně provázána v tom smyslu, že být (žít) pro člověka znamená nakládat s logem, 

přičemž je tímto logem lidské bytí vymezováno. Tento významový posun spojený s vyjasněním 
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funkce logu je výslovně pojednán v pasáži, v níž Aristotelés říká1, že Sókratův výměr ctnosti jako 

dispozice podle správného logu (κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον) nevystihuje zcela podstatu věci a je třeba 

jej rozšířit o určení se správným logem (µετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου). Původní představu, že je jedna 

věc určit správný logos a druhá věc podle něj jednat, je tu proměněna v představu, že určování 

správného logu je neoddělitelnou součástí průběhu správného jednání. To samozřejmě souvisí se 

změnou perspektivy, kdy „správný logos“ není jeden absolutně platný pro všechny, ale je 

situovaný stejně, jako je situované jednání. Tento úzký vztah mezi statickou a dynamickou funkcí 

logu ilustruje následující výrok: „Předmět rozvažování a rozhodnutí je totéž, pouze předmět rozhodnutí 

je již vymezen“2. 

Statický a dynamický aspekt logu je kromě toho ještě v jiném vzájemném vztahu než jen v 

tom, že je logos ve statickém smyslu (jakožto vymezení) výsledkem usuzování. Sám průběh 

usuzování či rozvažování může být nahlédnut jakožto určité, nyní již statické vymezení 

argumentu (důkazu) resp. plánu činnosti. Z popisu rozvažování3 plyne, že zvažování má povahu 

jakéhosi deduktivního hledání, které směřuje od žádaného cíle zpětně řetězcem prostředků. 

Výsledkem zvažování pak není pouze konečný prvek řetězu dedukcí, ale celý jeho průběh, který 

zároveň představuje posloupnost akcí, které povedou k žádanému cíli. Pokud jde o vymezení 

jednání, je zde tedy jistá zřejmá dvojznačnost – v užším smyslu může být jednání vymezeno 

svým cílem, v širším smyslu cílem a prostředky, které k němu vedou. 

Ve formálním smyslu je pro Aristotela podstatou logu v dynamickém smyslu, (tedy 

usuzování, logismu) syllogismus. Na několik místech4, kde podrobněji analyzuje proces usuzování 

či rozvažování, se výslovně odvolává na svoji teorii syllogismu. Nelze s jistotou určit, zda si 

Aristotelés myslel, že syllogistické dedukce představují ve vlastním smyslu podstatu usuzování, 

nebo zda je považoval spíše za model, metaforu nebo ideální normu. Pro interpretaci textu to 

nemusí být nakonec rozhodující. Podstatné tu je, že teorie syllogismu jednak představuje vodítko 

pro interpretaci, jakým způsobem si Aristotelés dynamickou funkci logu představoval, jednak 

dokládá rozlišení logu v jeho statické a dynamické funkci. 

Formální souvislosti logu ve statické funkci jsou naproti tomu poněkud komplexnější. V 

nejužším smyslu je logos ve své statické funkci explikován jako poměr5. Toto úzké určení pak 

                                                        
1 1144b17–33 
2 βουλευτὸν δὲ καὶ προαιρετὸν τὸ αὐτό, πλὴν ἀφωρισµένον ἤδη τὸ προαιρετόν [1113a3] 
3 1112b13–32 
4 Výskyty termínu συλλογισµός v Etice Níkomachově: 1139b28, 1142b23, 1144a31, 1146a24, 1149a33 
5 1131a31, 1131b3, 1131b30; ὅρος jako člen poměru: 1131b5–16 
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může sloužit jako jakýsi model pro méně striktní významy logu ve smyslu „vymezení“. Logos 

jako „poměr“ je nepochybně významným tématem řeckého myšlení, stejně jako představa, že 

cokoli existuje, musí být vymezené. Pokud bychom tato určení vzali doslova, byl by celek 

jsoucího charakterizován soustavou vzájemných poměrů svých částí. V této doslovnosti jde o 

formulaci nepochybně příliš radikální, jak však dále uvidíme, na jisté metaforické úrovni může 

sloužit jako vhodné vodítko pro to, jak si Aristotelés představuje vymezování věcí logem. 

Uvažujeme-li význam logu ve statickém smyslu na obecnější úrovni, je třeba především 

přihlédnou k významovým souvislostem termínu ὅρος, ὁρισµός (mez, vymezení). Ten vykazuje 

škálu významů od meze ve smyslu hranice1, přes rozlišení či oddělení2, které pak vede k významu 

vymezení či definice3, až k obecnému významu artikulace či vysvětlení4 něčeho. Přímou vazbu na 

logos vykazují spíše významy později jmenované. V této souvislosti je významné, že na 

některých místech dává Aristotelés další formální vodítko, jak má takové vymezení pomocí logu 

vypadat. Jedním z takových příkladů je věta: „Slastmi a strastmi se lidé stávají špatnými tím, že je 

vyhledávají a vyhýbají se jim, anebo že vyhledávají takové a vyhýbají se takovým, jakým nemají, anebo v 

době, kdy nemají, a způsobem, jak nemají, anebo jak jinak se to ještě logem rozlišuje (ὑπὸ τοῦ λόγου 

διορίζεται).“ [1104b20] Takováto struktura určení předmětu pomocí soustavy vztahů se jako 

určitá šablona u Aristotela opakuje5. Konkrétní způsoby určování, které jsou zahrnuty v 

takovémto seznamu, se případ od případu mírně odlišují, základní schéma však zůstává 

zachováno. Toto schéma pak nepochybně souvisí s Aristotelovou teorií kategorií, jakožto 

základních modů, v kterých se může něco vypovídat, a tedy i určovat. Dále je tu důležitá 

souvislost s Aristotelovou teorií správnosti jakožto středu. Přinejmenším, pokud jde o vymezení 

etických ctností, které má tuto strukturu vztažných určení, týká se nedostatek, střed a nadbytek 

jednotlivých členů vymezení ctnosti. To je sice poněkud vágní a v některých případech je i 

poněkud neintuitivní, jak mohou být tato jednotlivá určení kvantifikována, v každém případě to 

činí shora zmíněnou představu vymezujícího logu jako soustavy poměrů pro Aristotela mnohem 

šířeji uplatnitelnou a mnohem významnější, než by se mohlo zprvu zdát. 

V širším kontextu lze konstatovat, že explicitní zájem o „logismos“, tedy o podmínky 

správnosti usuzování, jsou tím momentem, kde se řecká kultura odlišuje od předchozích kultur 

                                                        
1 1097b12, 1149a1, 1159a4, 1170b33, 1171a1 
2 1099a25, 1102a29, 1161b12, 1175b31 
3 1104b23, 1109b23, 1111b4, 1128b11, 1130a33, 1136a10, 1138b14, 1138b13, 1139b36, 1144b22, 1166a2 
4 1101a21, 1107b16, 1109b21, 1117b28, 1129b13, 1130b8, 1130b28, 1133b30, 1142b11, 1150a11, 1165a35 
5 1106b20, 1107a16, 1109a29, 1109b15, 1111a3, 1115b15, 1119a15, 1120a25, 1120b21, 1122a26, 1122a32, 
1125b33, 1126a9, 1126a14, 1126a27, 1126a33, 1126b7, 1135a31, 1135b13, 1142b28 
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založených na mýtickém užití řeči. V mýtu, který kultura převzala z tradice, a tak ho také 

předává dál, je tématem pouze to, co je „od věků“, stále platné. Říci reflektovaně něco podstatně 

nového nebylo v takovém pojetí vůbec myslitelné. Řecká kulturní inovace spočívá v tom, že 

platnost logu (tedy logu jakožto „horismu“) již není výlučně založena na tradici nebo autoritě, ale 

že umožňuje platnost logu výslovně založit na argumentaci. Tento vývoj je patrně neoddělitelně 

spjat s politicko-kulturní realitou klasického Řecka, jakou představuje polis s její demokratickou a 

rétorickou praxí. Nadále je tedy platným logem (ve smyslu „horismu“) především to, k čemu 

existuje argumentace nebo to, k čemu proběhlo rokování (tedy logos jakožto „logismos“). Pojem 

logu je smysluplný pouze jako jednota těchto dvou složek – statické a dynamické – propojených 

tak, že výsledkem logismu je horismos a zároveň pro každý horismos lze požadovat logismos. 

Z tohoto pojetí logu však nelze dovodit, že by pro Aristotela veškerý platný logos měl být 

výsledkem logismu. Vzhledem k Aristotelově představě o přirozenosti polis jakožto sebe-

reprodukující jednotky a logu jakožto strukturální součásti její existence, jak jsme pojednali výše, 

je tradovaný logos především ve formě obecně sdílených mínění podstatnou součástí toho, co lze 

za platný logos považovat. Opět, jako v mnoha jiných případech, se toto pojetí významně 

odlišuje od soudobých, v novověku založených představ, které pak mohou vést k nesprávné 

interpretaci Aristotelových záměrů. Novověk, počínaje Descartem, je převážně veden ideou 

nového, jistého založení vědění. Tento program počítá s tím, že cokoli má být uznáno za platné, 

musí být logicky vyvozeno z nějakého jednoho jistého základu. Tím se dostává „logismos“ do 

zcela jiné souvislosti – již není použit pokaždé znovu, teď a tady, jako nástroj řešení aktuální 

situace, stává se z něj jediný zakládající proces, ze kterého má být odvozeno veškeré vědění a 

rekonstruována veškerá skutečnost. Stejně totalizující je i novověké pojetí řeči ve vymezujícím 

smyslu – jeho předobrazem je řád idejí v mysli Stvořitele, ke kterému, jakožto preexistentní 

pravdě, řeč v universálním logismu směřuje. Podsunutím tohoto základního schématu 

Aristotelovi samozřejmě dostaneme zcela deformovaný obraz jeho textu. 

4.3 Jednotlivé a obecné 

Dalším důležitým rozlišením, pokud jde o logos, je protiklad mezi jednotlivým a obecným. 

Jednotlivé je terminologicky zachyceno převážně výrazy ἕκαστα, případně καθ' ἕκαστα, které 

ovšem často mají původnější význam „každý“. Příležitostně jsou použity jiné výrazy, jako καθ' 
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ἓν1 nebo κατὰ µέρος2. Pro obecné je použit převážně termín καθόλου, v některých případech též 

κοινόν3 – společné. 

Z funkčního hlediska je rozlišení na jednotlivé a obecné pro Aristotela významné z několika 

důvodů. Především, obecné je vůbec předpokladem možnosti usuzovat, protože vyšší termín 

syllogismu musí být obecný4. Jak jsme již výše viděli, logos a tedy ani lidskost není myslitelná 

bez logismu, dynamického aspektu logu. Dále zákon v kontrastu k jednotlivým jednáním má 

povahu obecnosti5, přičemž k podstatě polis patří, že je řízena zákonem6. Kromě toho, rozdíl 

mezi jednotlivým a obecným je definující pro rozlišení dobrovolnosti a nedobrovolnosti7 – 

nedobrovolné je jednání, kdy jednající nezná jednotlivé okolnosti, naopak neznalost obecných 

pravidel je znakem mravní špatnosti. Další podstatnou souvislostí je schopnost soudu o obecném 

jako nutná podmínka možnosti být zdrženlivý resp. nezdrženlivý. Absence soudu o obecném je 

pro Aristotela důvodem, proč zvířata nemohou být nezdrženlivá8. Vcelku lze shrnout, že napětí 

mezi obecným a jednotlivým představuje jeden z klíčových aspektů Aristotelova pojetí etiky. Na 

jedné straně je lidskost definována skrze přístup k obecnému, na druhé straně je realizována v 

jednání, které má vždy povahu jednotlivého9. 

Problém vztahu mezi jednotlivým a obecným představoval později ve středověku jeden z 

centrálním problémů, okolo kterého se strukturovala celá ontologická a epistemologická 

problematika. Ačkoli středověké spory o realismus a nominalismus od té doby poněkud 

vybledly, přece však, především v kontextu analytické tradice, neupadly zcela do 

bezvýznamnosti. A jako i v jiných případech, stejně tak zde pozdější rozsáhlá tradice, která navíc 

tak či onak z Aristotela vycházela, daný problém posunula do jiných souvislostí, které pak 

ovlivňují naše myšlení doposud a zastiňují tak svůj původní Aristotelský zdroj. Zdá se, že 

přinejmenším od středověku panuje implicitní konsensus, že „jednotlivé“ je především a v 

základním smyslu „jednotlivina“ chápaná jako jednotlivý materiální předmět, jehož jednotlivost 

je dána právě jeho materiálností (účastí na látce), zatímco jeho inteligibilita je dána tím, že nese 

nějakou formu – látkou individuovanou a rozumem uchopitelnou. V tomto rozvrhu se pak 

                                                        
1 1180b14 
2 1147a3 
3 např. 1096a28, 1180b15 
4 1139b29, 1142a21, 1147a1, 1147a26, 1147a32, 1147b13 
5 1135a7, 1137b13–27 
6 1134a30, 1134a35 
7 1110b33, 1111a1 
8 1147b5 
9 1107a29, 1110b7, 1135a7, 1143a32, 1147a3 
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různým způsobem řeší problém ontologického statusu oné formy, která má povahu obecného, a 

jejího vztahu k látce na jedné straně a poznávajícímu intelektu na straně druhé. 

Toto předporozumění však podstatně ztěžuje možnost pochopit vlastní smysl Aristotelova 

pojetí. Odmítnout je zde třeba již výchozí předpoklad, že „jednotlivé“ označuje jednotlivý 

materiální předmět a návazné pojetí, kdy je logos artikulací formy a tedy je sám principem 

rozumového zachycení obecného. Aristotelovu pojetí je mnohem přiměřenější chápat jako 

centrální význam „jednotlivého“ určitou jednotlivou situaci, určité jednotlivé „teď a tady“. To lze 

ilustroval například na následujícím výroku1: 

A poněvadž příhod je mnoho a jsou v nich všelijaké rozdíly a jedny víc, druhé méně se nás 

dotýkají, byl by to zdlouhavý a nekonečný úkol, rozebírat každý jednotlivý případ zvlášť 

(καθ' ἕκαστον µὲν διαιρεῖν), i dostačí snad to, co je řečeno obecně a v obryse. [1101a24] 

Zde je zřejmé, že ono „jednotlivé“ se vztahuje na „příhody“ a nikoli na předměty. Tomu ostatně 

odpovídá i terminologický obrat καθ' ἕκαστον, který nemá formu substantiva a tedy nijak 

přímočaře nemůže referovat k jednotlivé „substanci“. Pojetí jednotlivého jakožto materiálního 

předmětu s tím není v rozporu, jde spíš o užší pojetí, protože jednotlivé materiální předměty 

spolukonstituují situaci. S tím pak souvisí druhý podstatný posun oproti výše popsanému 

„standardnímu“ pojetí – sama tato jednotlivá situace je jakožto jednotlivá vymezena logem. To je 

patrné z výroku: 

Je-li takový obecný logos, tím spíše vylučuje přesnost logos jednotlivého (καθ' ἕκαστα 

λόγος). Neboť nespadá ani pod umění, ani pod žádné učení, ale jednající musejí sami 

pokaždé hledět k tomu, co je v dané chvíli vhodné. [1104a6] 

Dále to lze dovodit i z pojetí, kdy jednání je určeno logem, přičemž jednání je vždy jednotlivé2. S 

tím souvisí i skutečnost, že nižší termín praktického syllogismu má jednotlivou povahu. Takže v 

Aristotelově pojetí existuje jak obecný logos, tak logos jednotlivého. Logos tedy není specificky 

vázán na obecné. 

Pojetí, kdy je jednotlivá situace vymezena logem, souvisí s představou logu jako soustavy 

vzájemných vztahů, jak jsme pojednali v předchozí kapitole. Správné určení relevantních vztahů, 

které vymezují aktuální situaci, je věcí vnímání3 případně zkušenosti. Logos jednotlivého se od 

obecného neliší ontologicky svojí podstatou, ale funkčně. Jednotlivý logos je aplikovatelný pouze 

                                                        
1 Další výrazné doklady: 1107a29, 1110b7, 1114a7, 1114a10, 1119a31, 1123b33, 1126b24, 1134b23, 
1135a7, 1143a32, 1179b1 

2 1141b15 
3 1109b23, 1126b4, 1142a27, 1147a26 
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v dané aktuální situaci, obecný je pak platný napříč různými situacemi. Toto funkční rozlišení 

logu na jednotlivý a obecný je však, jak jsme viděli na počátku této kapitoly, významné – podle 

něj se například vymezuje, které jednání je dobrovolné a které nikoli. Obecný logos je v 

Aristotelově etickém systému významný v tom, že jakožto vyšší premisa syllogismů vůbec 

umožňuje usuzování, které je základem možnosti jednat. Nižší premisa praktického syllogismu 

pak musí být v posledku jednotlivá, aby mohla vést od jednotlivého posouzení dané situace k 

jednotlivému rozhodnutí, co je třeba konat1. Tato základní jednota jednotlivého a obecného logu 

pak na teoretické úrovně umožňuje poměrně elegantně vysvětlit, jak vzniká poznání obecného z 

jednotlivého – obecné je extrahováno z mnoha jednotlivých případů. To je funkcí intelektu 

(νοῦς)2. 

4.4 Zdroje logu 

Vyložili jsme již, že logos je základem lidství, a to jak v jeho subjektivním, tak 

společenském pólu. Dále, že má svůj statický a dynamický aspekt, a tak slouží k vymezování a 

usuzování. S tím pak souvisí rozlišení na jednotlivý a obecný logos. Zároveň jsme upozornili na 

to, že novověkým myšlením vedená představa o logu, který vyvěrá z jednoho zdroje a takto v 

jednom universálním logismu vposledku všechno vymezuje, je ve vztahu k Aristotelovi značně 

zavádějící. Jestliže tedy logos nelze jednoduše vyvozovat z jednoho zdroje, je třeba se pokusit 

načrtnout soustavu souvislostí, skrze které lze v Aristotelově systému platný logos získat. 

Významný je v této souvislosti aristotelský pojem počátku3 (ἀρχή) ve vztahu k logu. Vyjmenujme 

tedy a stručně charakterizujme všechny podstatné body této soustavy: 

1. Vnímání (αἴσθησις) – termín „vnímání“ má u Aristotela dvě rozlišitelné významové 

roviny. V jednom ohledu se vnímání týká tělesných smyslů4, v druhém je vnímání dáno do 

funkční souvislosti s myšlením, kdy je jím míněno jisté intelektuální uchopení vnímaného ve 

smyslu „všimnou si něčeho“, „vzít něco na vědomí“. V tomto smyslu představuje vnímání jistý 

soud o vnímaném5. Většina užití tohoto termínu odkazuje nerozlišeně k oběma těmto rovinám, 

někde však je druhá významová rovina výslovně6 či alespoň implicitně1 osamostatněna. U zvířat 

                                                        
1 1142a27, 1147b10 
2 1143b5 
3 1098b1–8 
4 1103a28, 1118a17–22 
5 Výslovně: 1126b4 
6 1142a27: „Intelekt se týká vymezení, pro které není logos, ona však toho posledního, které není předmětem 
vědění, ale vnímání – nikoli však toho, které vnímá předměty sobě vlastní, ale toho, které vnímá, že posledním 
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vede vnímání funkčně přímo nebo prostřednictvím představivosti (φαντασία) a vášně (πάθος) k 

vyvolání touhy (ὄρεξις), která zase přímo vede k pohybu zvířete2. U člověka jakožto člověka, má 

vnímání především vést uchopení vnímaného skrze logos, aby se vnímání mohlo stát 

východiskem rozvažování. Toto pojetí vnímání jako zformování logu vnímané situace není v 

Etice Nikomachově explicite uvedeno, plyne však z toho, že vnímání je principem utvoření nižšího 

(jednotlivého) termínu praktického syllogismu3. Je rovněž možné, že i u člověka dojde ke 

zkratkovitému vázání jednání přímo na vnímání a jím vyvolané vášně, takže je částečně nebo 

úplně vypuštěna prostředkující funkce logu4. V tom případě jde o nezdrženlivost. 

Vnímání je tedy původcem jednotlivého logu. Podobným způsobem patrně může být 

původcem jednotlivého logu představivost (φαντασία), ač se to výslovně neříká. 

2. Zkušenost (ἐµπειρία) je pro Aristotela jednou ze základních schopností duše, skrze 

kterou se člověk orientuje ve stávající situaci na základě účasti v obdobných minulých situacích. 

Zkušenost je kladena do jistého protikladu k logu5 v tom smyslu, že není výsledkem usuzování, 

nelze pro ni tedy udat důvody a zkušenostní úsudek tedy také není získán na základě obecného 

pravidla. Zkušenost převádí jednotlivé na jiné jednotlivé6. Vzhledem k tomu, že zkušenost má 

být základem pro jednání, lze dovodit, že v dané jednotlivé situaci lze zkušenost artikulovat 

skrze jednotlivý logos, jako například lékař dovede v dané situaci říci, jakou léčbu použít. Tento 

logos však, jakožto jednotlivý, není přenosný na jinou situaci. Specifický vztah zkušenosti a 

jednotlivého lze ilustrovat i na tvrzení7, že jednotlivé se učíme znát zkušeností. 

3. Intelekt (νοῦς) představuje schopnost duše vyvozovat z jednotlivého obecné8 procesem 

označovaným jako indukce (ἐπαγωγή)9. Říká-li Aristotelés, že „intelekt se týká vymezení (ὅρων), 

pro něž již není logos“ [1142a25], je třeba tomu rozumět tak, že tato vymezení nejsou výsledkem 

                                                                                                                                                                             
obrazcem v matematice je trojúhelník.“ 
1143b5: „Z jednotlivého se totiž získává obecné. Toho je tedy třeba mít vnímání, a to je intelekt“ 

1 Například: 1100a20, 1170a29, 1170b9, 1171b5 
2 Tato představa není v Etice Níkomachově explicite uvedena, lze ji však dovodit z jednotlivých 
partikulárních tvrzení: Vnímání je společné lidem i zvířatům: 1118a19, 1118b1; lidé mají navíc rozum 
(νοῦς, διάνοια, λόγος): 1139a18, 1149a10, 1170a16; Logos nebo vnímání může vést k touze po slasti a 
honbě za požitkem: 1149a35 

3 1147a26, 1147b10 
4 1145b10–15, 1149a25–1149b3, 1150b19–28 
5 1141b18, 1143b11, 1180b8–28, 1181a1–13, 1181b5 
6 1116b4, 1142a12–22 
7 1142a15 
8 1143b5 
9 1098b3, 1139b25–33 
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logismu a nelze pro ně tedy uvést logos ve smyslu důvodu. Sama tato vymezení samozřejmě 

mají povahu logu, protože tvoří obecnou premisu syllogismu a sama jsou tedy východiskem 

logismu. 

4. Usuzování (λογισµός) a s ním související pojem rozvažování (βούλευσις) označuje 

přechod od jednoho daného logu k jinému za pomoci obecného pravidla rovněž formulovaného 

logem. Formálně je tento proces zachycen teorií syllogismu. V případě rozvažování jde o 

jednotlivý logos, který se převádí rovněž na jednotlivý praktickým syllogismem, jehož 

výsledkem je přímo jednání vymezené takto získaným logem. 

5. Tradice – Aristotelés neužívá žádný přímý ekvivalent tohoto termínu, nicméně v Etice 

Nikomachově je obsažena významná skupina fenoménů, kterou lze tímto termínem souhrnně 

označit. V centru je pojem mínění (δόξα) v sociálním pólu svého významu, tedy „obecné 

mínění“. S tímto významem pak souvisí i výraz ἔνδοξα, tedy „úctyhodné názory“, o kterých 

Aristotelés říká, že je třeba je zjistit a vzít v úvahu jako počátek jakéhokoli zkoumání1. Mínění 

jednotlivého člověka je pak jednak od obecného mínění odvozeno, jednak se, na druhou stranu, 

obecné mínění skládá z mínění jednotlivých členů společenství. 

V pozadí Aristotelova zhodnocení pojmu mínění oproti Platónovi stojí jeho pojetí logu jako 

reálného strukturálního aspektu existence lidské společnosti. Společnost existuje tak, že traduje 

logos, kterým sama sebe určuje. A existuje právě natolik, nakolik je tento logos správný. Takže je 

to tento moment, kdy obecné mínění vždy již umožňuje společnosti existovat, který tomuto 

mínění dodává závažnosti, a proto také není potřeba, aby bylo, jako vědění, podloženo explicitní 

logickou argumentací. Model logu jako logicky založeného vědění dále Aristotelés nepovažuje za 

politicky adekvátní pro nahodilou a vždy jednotlivě situovanou povahu lidské existence jako 

sféry, kde „věci mohou být jinak“. S tím pak souvisí i skutečnost, že názor zkušeného člověka, ač 

pro něj nejsou uvedeny důvody, je podle Aristotela třeba hodnotit stejně2 jako názor, pro který 

důvody uvedeny jsou. Na tom se pak také zakládá Aristotelovo zhodnocení rétoriky, protože 

logos v politickém a sociálním smyslu nemá jen kvalitu objektivní pravdivosti (pakliže ji vůbec 

mít může), ale především také kvalitu přesvědčivosti, tedy reálné schopnosti ovlivňovat obecné 

mínění, které je substrátem existence společnosti. Obecné mínění není obecné jen v tom smyslu, 

že je neseno celou společností, ale i ve smyslu obecného logu, tedy tak, že překračuje jednotlivou 

                                                        
1 1145b5 
2 1143b11 
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situaci a představuje obecně platné vodítko jednání. Připomeňme, že vztah k obecnému je to, co 

určuje člověka jakožto člověka a odlišuje ho od zvířete1. 

Jestliže obecné mínění představuje významnou součást podstaty lidského společenství, jeho 

předávání je potom částí mechanismu sebereprodukce polis. Jak jsme již řekli, sebereprodukce je 

důležitý charakteristický rys přirozenosti nějaké věci. Proto Aristotelés zdůrazňuje pro nás 

poněkud excentrickou myšlenku, že ctnost je příčinou sama sebe2. Z tohoto důvodu je pro 

Aristotela důležitá výchova, která takto, z pohledu jednotlivce, představuje jeden ze zdrojů 

platného logu skrze učení. 

6. Zákon (νόµος) je ve své psané formě jedním z definujících rysů polis. Formálně má 

podobu obecného logu, jehož platnost, na rozdíl od obecného mínění, je vázána na explicitní 

rozhodnutí společenství3. 

 

Souhrnně lze říci, logos představuje jakési komplexní pletivo vztahů, které nemá ani jediný 

zdroj, ani jediný modus vyvozování a předávání. To je v rozporu s moderní intuicí, která tíhne k 

jisté totalizaci logu. Významná je tu opět představa lidského světa jako sféry, kde „věci mohou 

být jinak“. Navíc, pro tendenci k totalizaci logu, tedy představě, že veškerá řeč musí v posledku 

tvořit jeden systém a vyvěrat z jednoho zdroje, není žádný precedens v dobových fenoménech. 

Na politické rovině je řecký svět rozbit na množství obcí, barbarský svět na množství národů, na 

mytické úrovni existuje pluralita vyprávění a pluralita bohů. Idea říše, jediné církve a jediného 

Boha se má teprve objevit. Platónský program podřazení politického logu pod vědění, které by 

alespoň potenciálně mohlo sjednotit logos skrze soustavu důkazů, Aristotelés výsledně odmítá. V 

tomto ohledu je patrně vhodné vzít spíše doslova název logických spisů Organon, tedy „nástroj“. 

Nezdá se, že by Aristotelés ve své teorii kategorií mínil založit universální taxonomii, kde by pod 

jednotlivými nejvyššími rody bylo reálně a uniformě shrnuto veškeré jsoucno. Nástroj je 

použitelný při vhodné příležitosti na to či ono a sám o sobě nestrukturuje totalitu bytí. Stejně jako 

existence kladiva nevynucuje nějakou fundamentální ontologickou třídu zatloukatelných věcí. 

                                                        
1 1147b5 
2 1103b8–25 
3 1134b20–25 
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4.5 Logos a skutečnost 

Soudobému myšlení je nejbližší představa, že logos odráží, representuje od něj odlišnou 

skutečnost. Tento model vztahu logu ke skutečnosti také zhruba odpovídá Aristotelovým 

intencím v některých důležitých případech užití logu. A to především, pokud je logos nositelem 

vědění (ἐπιστήµη), které se týká věcí věčných, nutných, které nemohou být jinak1. Dále 

nepochybně mínění, pokud je předmět mínění nezávislý na mínění samotném.  

Pro tento vztah mezi logem a skutečností je podstatná obecná řecká představa jsoucího jako 

vymezeného2. V jistém smyslu komplementární je pak představa, že mínění může resp. má mít 

logos3. Tomu lze rozumět tak, že pro dané mínění existují artikulované důvody, ale případně 

také tak, že dané mínění má jistou vnitřní strukturu, je vnitřně vymezeno, takže je rozumu 

přístupné. Tyto dva výklady ostatně nejsou v rozporu, protože představa logu mínění jako 

vnitřního vymezení je podmínkou pro to, aby mínění bylo zdůvodnitelné. Oba tyto významy 

splývají v tom, že požadují, aby mínění nebylo zmatečné. Takto lze rozlišit logos v širším smyslu, 

jako jakoukoli řeč, a logos v užším smyslu, jako srozumitelnou, smysluplnou, vnitřně vymezenou 

řeč. Z tohoto druhého významu lze tento princip strukturovanosti a smysluplnosti osamostatnit a 

rovněž jej označovat jako logos. V tomto aspektu se pak logos jako řeč stýká s mimojazykovou 

skutečností, která je rovněž skutečná natolik, nakolik je vymezená. A tento moment vymezení ji 

činí zároveň inteligibilní a tedy „jsoucí pro nás“. Modelem tohoto aspektu je geometrie, kde se 

jako logos označují poměry délek. To, že geometrická konstrukce má vzájemně vymezené 

vzdálenosti a délky, ji vůbec činí tím, čím je, a tedy jsoucí, zároveň tu existuje  jazyková struktura, 

která tyto poměry dokáže pojmenovat a tedy učinit předmětem myšlení. Toto pojmenování 

poměrů délek je tedy umožňuje označovat jako „logoi“. Z druhé strany fakt vymezenosti délek je 

umožňuje pojmenovávat. Logos jako abstraktní princip smysluplnosti řeči tu splývá s 

abstraktním principem existence věcí a v tomto bodě se řeč (myšlení) stýká se skutečností. 

Stejná struktura umožňuje i obrácený vztah, kdy naopak logos vymezuje skutečnost. To je 

případ jak jednání (πρᾶξις), tak vytváření (ποίησις). Zde je vhodné podotknout, že 

korespondence mezi logem a skutečností není pro Aristotela podstatou pravdivosti, protože jak 

                                                        
1 1139b20 
2 explicitně se tato představa v Etice Níkomachově odráží ve výrocích: „…zlo má totiž povahu 
neomezenosti, jak se obrazně vyjadřovali pýthagorovci, dobro povahu omezení“ [1106a30] , „Život pak náleží k 
tomu, co je sam o sobě dobré a příjemné, neboť je vymezen a to, co je vymezeno, náleží přirozeně mezi dobra.“ 
[1170a20] a „Říká se, že dobro je vymezené, rozhoš je neomezená…“ [1173a16] 

3 1095a28 
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logos určující tvoření, tak jednání je charakterizován jako „pravdivý“1, ačkoli jde o právě 

obrácený směr korespondence, než by běžný soudobý pojem pravdivosti vyžadoval. 

Kromě toho, jak jsme již několikrát podotkli, sám logos tvoří svébytnou rovinu lidské 

existence. Zde se pak logos nevztahuje ke skutečnosti jako něčemu vnějšímu, od něj oddělenému, 

logos je tu sám skutečností. V případě jednotlivého člověka jde o část duše, která „má logos“2, 

přičemž „mít logos“ tu lze chápat dvojím způsobem: jednak v dynamickém smyslu jako 

schopnost logos vytvářet skrze usuzování, jednak ve statickém smyslu tak, že podržuje logos, 

který buď skrze usuzování utvořila, nebo který učením získala. Kromě toho tu existuje 

emocionální část duše, která sama o sobě stojí mimo logos, má však k němu vztah3, a to dvojí. 

Jednak je logem ovládána a formována k etické ctnosti, jednak logické myšlení směruje a dodává 

mu obsah. Extrémní případ člověka, který v emocionálním afektu odříkává slova, ačkoli se jimi 

neřídí4, a contrario ukazuje, že logos a emocionální část duše nejsou ve své vlastní funkci pouze 

dvě paralelní složky, které by byly jedna druhé vnější ve výše pojednaném smyslu, jako by se 

logos k emocionální části vztahoval obdobně jako k vnější realitě, ale obě vzájemně provázány 

tvoří jednu lidskou skutečnost. 

Obdobně to lze ukázat na sociálním aspektu lidství. Sdílení logu je podstatou lidského 

společenství. Ve vymezující funkci je logos jakožto zákon podstatou polis, v širším smyslu jako 

obecná konvence splývá zákon s míněním, které je podstatou obecně jakéhokoli společenství. V 

dynamickém aspektu logos umožňuje rokování, a tedy sebedefinování společnosti. V případě 

jednání, které představuje reálnou aktivitu udržující existenci společenství, je pak rovněž patrná 

výše zmíněná vzájemná provázanost logu a mimojazykové skutečnosti v sociálním aspektu 

lidství. To se odráží i v Aristotelem výslovně uváděné důležitosti vnějších dober5. Tato 

podvojnost se projevuje i v moderním jazykovém úzu, kde „jednat“ může znamenat čistě 

verbální aktivitu „jednat s někým o něčem“, může však znamenat také „vykonávat nějakou 

akci“, která zahrnuje i materiální, nejazykovou složku. Je patrné, že tato materiální složka jednání 

– Aristotelem předpokládaná například již v úvodu Etiky Nikomachovy, kde hovoří mj. o jezdectví 

a výrobě uzd jako podřízeném umění vojevůdcovství – tvoří v jistém smyslu „substrát“ jednání, 

bez kterého by na čistě jazykové úrovni jednání nemohlo být vedeno, protože by ztratilo jakýkoli 

                                                        
1 1140a6, 1140a21, 1140b5 
2 1102a28 
3 1102b13 
4 1147a18 
5 1098b10, 1099a32 
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obsah. Obdobně je to patrné na otázce spravedlnosti. Spravedlnost je řízena logem, podle kterého 

se statky rozdílejí a směňují. Zároveň tu však nutně musejí být ony statky, které převážně náležejí 

k mimojazykové skutečnosti. 

Přes výše uvedené spíš komplexní souvislosti logu s mimojazykovou realitou je pro 

Aristotela nepochybně těžištěm pojmu logos v řeči. V kontrastu k tomu stojí některé odlišné 

filosofické systémy s kořeny v klasickém řeckém myšlení, které zdědily důraz na pojem logu, 

tento pojem však významně proměnily, a to buď směrem k abstraktnímu principu světa, jako 

převážně platonizující křesťané nebo k materiálním principu světa, jako stoici. Zvlášť stoický 

obrat, který logos vykládá materiálně ztotožněním s elementem ohně, je v tomto ohledu 

zajímavý. Důvod pro tuto poměrně drastickou redukci logu na materiální úroveň je patrně dvojí. 

Na jedné straně stoici již myslí mimo kontext klasické polis a logos jako sebeurčující řeč pro ně 

ztrácí bezprostřední fenomenální naléhavost a tedy také nekladou těžiště existence do sociální 

reality, kterou mohou v mnohem menší míře ovlivnit, a lidská existence se mnohem smysluplněji 

jeví být součástí kosmických procesů s jejich fatalitou. Na druhé straně představuje Aristotelské 

pojetí komplikované a značně vágní pletivo různých vazeb mezi logem a mimojazykovou 

skutečností. V tomto bodě pak vlastně Aristotelova teorie vlastně selhává se svém nároku, aby 

jakožto teorie činila svůj předmět racionálně uchopitelný. Stoici se pak pokusí tuto změť 

souvislostí vyjasnit teoretickou redukcí všech reálných vztahů na kauzální působení. Aby potom 

logos mohl k něčemu mít reálný vztah, musí na to být schopen působit. A jestliže má působit, 

musí být stejné, tedy materiální povahy. Přes svojí excentričnost má toto řešení nepochybný 

racionální základ v požadavku na teoreticky jasné vyřešení jisté podstatné otázky. Na pozadí 

tohoto poněkud drastického stoického řešení pak můžeme spatřit jistý nedostatek – případně, 

neutrálně řečeno, specifičnost – Aristotelova myšlení. 

4.6 Aristotelův text jako logos 

Jak jsme již výše podotkli, Aristotelés označuje vlastní text Etiky Nikomachovy jako logos, 

přičemž není důvod se domnívat, že toto reflexivní užití představuje odlišný význam tohoto 

termínu od ostatních užití. A to především proto, že mezi reflexivním užitím a ostatními užitími 

nelze vést jasnou dělící linii. Tato okolnost je pak důležitým vodítkem při interpretaci Etiky 

Nikomachovy, a to ve dvojím, komplementárním smyslu. Jednak je text Etiky Nikomachovy 

příkladem logu a tedy můžeme jeho studiem zjistit, jak si reálně Aristotelés funkci logu 
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představovat, jednak naopak předběžná představa o tom, jak má logos fungovat, je 

interpretačním vodítkem pro pochopení celkové argumentační struktury textu Etiky Nikomachovy. 

Tím, že je logos přímo substrátem a podstatou sféry lidskosti, je Etika Nikomachova, jako 

logos, tohoto logu součástí. Základní schéma vztahu filosofického díla ke skutečnosti je zde tedy 

v jistém subtilním, přesto však podstatném ohledu odlišné od moderního pojetí. Moderní 

filosofické dílo, zvláště pokud je jeho předmětem etika či politická teorie, převážně sleduje buď 

schéma, kdy se na základě nějakých vykázaných principů snaží argumentačně rozvinou nějakou 

pozici, která je potom normativně vztažena ke skutečnosti, nebo, alternativně, může jít o naopak 

deskripci skutečnosti. Symptomatické je tu Kantovo pranýřování mísení apriorních a 

empirických principů. Jak jsme již pojednali v kapitole o pravdě, pro Aristotela není pravda 

aspektem vztahu dvou fundamentálně odlišných rovin skutečnosti, ale vnitřním strukturním 

momentem jediné, ač vnitřně diferencované, skutečnosti – sféry lidskosti. A ze stejných důvodů 

nestojí Aristotelův text mimo předmětnou skutečnosti v opozici k ní, ale je sám součástí 

skutečnosti, o které pojednává. Z toho pak plyne, že Aristotelés svojí etikou nechce nic zakládat a 

nejspíš se nedomnívá, že by dělal něco podstatně odlišného od kteréhokoli jiného člověka, který 

je sám vždy také ipso facto konfrontován s otázkami, které řeší Aristotelés, s tím případným 

rozdílem, že Aristotelés dělá totéž lépe. 

Tato situovanost Etiky Nikomachovy se pak projevuje ve dvou aspektech. Jedním je 

specifický vztah ke čtenáři, druhým vlastní argumentační struktura textu. Pro vztah k čtenáři 

textu je především důležité, že Aristotelés nemíní svoje pojednání jako pouhou teorii, tedy 

pouhou deskripci skutečnosti. Jeho výslovným cílem1 je učinit čtenáře dobrým člověkem. Jedním 

z cílů Etiky Nikomachovy je tedy výchova, která je podstatnou strukturní součástí přirozeného 

sebereprodukujícího pohybu lidské společnosti. Na druhou stranu se na čtenáře rovněž klade 

jistý předběžný nárok – aby text mohl chápat a s užitkem ho studovat, musí již být v základě 

dobře vychovaný. Je tomu tak proto, že text Etiky Nikomachovy z podstaty věci hovoří obecně – je 

přirozeně vyňat z kontextu konkrétní situace jednajícího – a tedy je v zásadě teoretický, ač jeho 

cílem není pouhá teorie. Jak jsme již viděli, vztah mezi jednotlivým a obecným logem vykazuje 

poměrně komplexní strukturu, a čtenář tedy musí mít jisté počátky v podobě základní schopnosti 

orientace v jednotlivých situacích, aby mohl sledovat vyvozování obecných zákonitostí, a 

naopak, aby byl schopen obecné poznatky aplikovat v jednotlivé situaci. Tato dynamika vztahu 

jednotlivého a obecného je popsána na konci desáté knihy Etiky Nikomachovy pomocí analogie s 

                                                        
1 1103b26 
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lékařstvím1. Tento dvojí vztah ke čtenáři pak odráží specifickou roli výchovy jako 

sebereprodukce lidské společnosti – Etika Nikomachova má činit vychovaného člověka z 

vychovaného člověka. Sama není „principem“ („počátkem“) ničeho, k počátkům se naopak 

odvolává, je součástí sebepříčiny2 ctnosti jako fundamentu lidské existence. 

S tím pak úzce souvisí vlastní argumentační struktura Etiky Nikomachovy. Jedním z 

nejdůležitějších východisek při pojednání jakékoli otázky je zjištění obecných mínění. To má, jak 

jsme již řekli, hlubší příčinu, než pouhé metodické vodítko ke srovnání vlastního teoretického 

pojetí s míněními jiných – Aristotelés je přesvědčen, že logos, který tvoří podstatu fungování 

společnosti, právě pro tuto svou povahu nutně nese o této společnosti podstatnou informaci. Z 

tohoto zorného úhlu je pak třeba nahlížet v Etice Nikomachově velmi časté odkazy na obecné 

mínění nebo na obecnou praxi3. Relativně nejvyšší četnost těchto odkazů je v úvodní části Etiky 

Nikomachovy – v první a druhé knize a první polovině knihy třetí. Tuto část je tak třeba spíš než 

jako argumentaci chápat jako vymezení základních pojmů a tvrzení na základě toho, co lze 

obecně rozumě říci. Tento náhled může posunout vnímání úvodních částí Etiky Nikomachovy k 

větší srozumitelnosti. Pokud je totiž čtena s tím předporozuměním, že jde především o 

argumentaci, která má z nějakých principů postupně vyvodit závěry, jež jsou předmětem sdělení 

díla, čtenář se brzy ztratí v komplikované změti tvrzení a témat. Lépe je tuto část pojímat jako 

jistou mozaiku reflexí dobových obecně známých mínění a sociálních fenoménů, které jsou 

rozebírány a posuzovány a postupně z nich jsou získávány výchozí pojmová určení a omezující 

podmínky. Ty pak jednak představují celkový hrubý obrys díla, jednak jsou východiskem pro 

další, podrobnější analýzy. Jednotlivá pojmová určení také není nutné vždy chápat přímo jako 

definice, ale jako průběžná vymezené zkoumaného tématu. 

Zkoumání toho, co lze rozumě říci, zahrnuje jak obeznámenost s tím, co společnost 

výslovně traduje – tedy obeznámenost s logem ve statickém smyslu, tak posouzení toho, který 

výrok je a není smysluplný na základě schopnosti s logem dynamicky nakládat. Obě tyto 

významové nuance vyžadují, aby byl člověk výchovou do společnosti integrován. Cílem Etiky 

Nikomachovy je potom obojí rozvíjet a kultivovat – podává přesnější vymezení, zároveň 

                                                        
1 1180b7–25 
2 představa o sebe-příčině ctnosti: 1103b10 
3 1095a18, 1095a29, 1096a11, 1097a7, 1098b11, 1098b24–29, 1101a24, 1103b32, 1105b32, 1106b25, 
1110a10, 1110a20,  1110b35, 1111b22, 1111b34, 1112a7, 1112a22, 1113b22, (odkazy v části 1115a5–
1129a1 nejsou zahrnuty, protože pojednání jednotlivých ctností má ze své podstaty povahu odkazu 
na obecnou praxi), 1129a7, 1133a3, 1139b20, 1142b4, 1143a1, 1143a15, 1152a25, 1153b14, 1153b27, 
1168b2–8, 1176a23, 1177a3, 1178b19, 1179a17 
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předpokládá, že čtenář bude řečené samostatně rozvíjet1. Předmětem pojednání je i intelektuální 

ctnost, která představuje právě schopnost usuzovat – dynamicky nakládat s logem. 

Z tohoto základního metodického východiska dávají také trochu lepší smysl příležitostné 

Aristotelovy argumenty na základě etymologie2 (jinak je lze vnímat leda jako žertovné poznámky 

na okraj probírané látky). Pokud je totiž logos strukturním momentem existence společnosti, lze 

snad s jistou mírou plausibility předpokládat, že i vnitřní struktura slova nese nějaký význam. V 

každém případě jde o doklad, že strukturní vztahy logu se pro Aristotela neomezují na to, co 

bychom nyní nazvali platnými logickým inferencemi. 

Tento postup ostatně Aristotelés v jedné z metodologických vsuvek explicitně popisuje: 

Také tu, jako jinde, je třeba zjistit jejich jevy (φαινόµενα), probrat pochybnosti jich se 

týkající, a tak zvláště ukázat všechny domněnky (ἔνδοξα) o těch stavech, nebo alespoň 

většinu jich a ty, které jsou nejzávažnější. Neboť budou-li rozřešeny obtíže a zůstanou 

důvodné domněnky (ἔνδοξα), bude tím předmět sdostatek osvětlen. [1145b3] 

Z tohoto vyjádření je patrné, že tradovaná mínění nepředstavují přímočaré kritérium správnosti, 

ale východisko, na které je dále třeba aplikovat další rozumové schopnosti jedince, aby byly 

korigovány případné omyly a vyjasněny rozpory v tradici. Tento příležitostný kritický odstup od 

obecných mínění lze doložit i v některých konkrétních případech pojednávaných v Etice 

Nikomachově3. Častá je nedůvěra vůči mínění „obecného množství“. Přitom však postoj, kdy se za 

relevantní bere pouze mínění moudrých, není v tomto smyslu kruhový argument, protože se zde 

nehledá kritérium. Mínění, že někdo je moudrý, je pouze druhem mínění obecně. Kritérium by 

bylo potřeba, kdyby Aristotelovým záměrem bylo něco jako „založit nové jisté vědění“, 

Aristotelés však chce poskytnout vodítko pro orientaci v lidském světě, který má každopádně 

povahu nahodilosti a místa, kde „věci mohou být jinak“.  

Specifickým dokladem odstupu vůči tradovaným pojetím je konstatování, že mnohé věci 

jsou bezejmenné4. Aristotelés potom pro bezejmenné fenomény příležitostně navrhuje jména. 

Tento postup dobře ilustruje výše citované metodické vodítko – Aristotelés shrne a uspořádá 

známé fenomény a mínění, z nich abstrahuje principy a pod takto získané obecné schéma zpětně 

                                                        
1 1098a24 
2 například: 1103a18, 1132a30, 1140b11, 1143a15, 1152b7 
3 například: 1104b25 – odmítá se obecný názor, že ctnost je totožná s apathií; 1111b11 – odmítají se 
některé obecné domněnky o tom, co je rozhodování; 1151b34 – mnoho věcí je mylně pojmenováno 
podle vnější podobnosti 

4 1107b2 
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podřadí známé fenomény a mínění. Přitom je třeba doplnit, upřesnit a korigovat původní 

domněnky. Při tom je třeba mít na mysli Aristotelovo opakované upozornění, že v etice nelze 

trvat na naprosté přesnosti1. Jiným dokladem pro odstup od tradice je výklad2, proč se obecně 

míní, že každá ctnost má svůj protiklad, když vzhledem k teorii ctnosti jako středu každé ctnosti 

náležejí dvě špatnosti. Důvodem je zjevně to, že teorie ctnosti jako středu je Aristotelova inovace, 

jak strukturovat tradovaná pojetí, a je tedy třeba s tímto novým pojetím nějak harmonizovat i 

tradici, která nyní novému pojetí plně neodpovídá. 

Shrnuto, propojení textu Etiky Nikomachovy se stávající společenskou skutečností je dvojí – 

jednak na straně posluchače, který musel být předběžnou výchovou socializován a tedy si osvojit 

základní mínění a praxi společnosti potažmo i způsob nakládání s logem, jednak na straně 

vlastního textu Etiky Nikomachovy, který rovněž ze stejné sociální skutečnosti vychází, tentokrát 

však na teoretické úrovni. Právě pro tento společný původ posluchače i textu lze předpokládat, 

že jeden druhému bude odpovídat, a posluchač skončí následně lépe vychován a tedy i 

integrován do specificky lidské roviny skutečnosti, než byl dříve. 

4.7 Logos a ctnost 

Jestliže je vlastní podstatou lidskosti život podle logu, pojmem ctnost (ἀρετή) pak 

Aristotelés zachycuje dobrý způsob vedení takového života3. Ctnost se tu vztahuje k dobru ve 

všech významových odstínech, jak jsme je dříve pojednali v kapitole o dobru. Z druhé strany se v 

analýze pojmu ctnosti uplatní všechna významová rozlišení logu, která jsme doposud provedli, a 

to právě proto, že účelem užívání logu je v Aristotelově systému vést dobrý – tedy ctnostný – 

život. 

V obecných rysech pojem ctnosti Aristotelés postupně vymezí řadou úvah obsažených v 

první a druhé knize Etiky Nikomachovy. Výchozím bodem je charakteristika ctnosti jako dispozice 

(ἕξεις)4 k dobrému výkonu5 a tedy specificky pro člověka uskutečňování duše podle logu. V 

případě etických ctností je na nejobecnější rovině tato dispozice určena jako střed mezi 

nedostatkem a nadbytkem6.Toto určení mimo jiné vytyčuje základní směr etických úvah tím, že 

vylučuje pojetí ctnosti jako přímého protikladu k neřesti, jak se problém jeví například Platónovi 

                                                        
1 1094b25, 1098a27, 1104a1 
2 1108b11–1109a19 
3 1097b24–1098a18 
4 1105b20–1106a12 
5 1098a7 
6 1106a14–1106b35 
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ve Faidónu. Zde Platón lidskou situaci popisuje tak, že k dobru tíhnoucí duše je spoutána tělem, 

které zatemňuje její úsudek, a je tedy příčinou zla. Úkol člověka se pak konsekventně jeví tak, že 

je žádoucí duši co nejvíce odpoutat od těla – čím více, tím lépe. Takový ideál asketického 

mravního údernictví, který pak v evropských dějinách ještě nejednou přišel ke slovu, Aristotelés 

odmítá právě ve prospěch nauky o ctnosti jako středu, kdy cílem není maximální napnutí úsilí 

jedním směrem, ale hledání vyváženosti mezi různými faktory. Pro úplnost je třeba ještě na okraj 

podotknout, že v Ústavě podává Platón jiný obraz, bližší pojetí Aristotelovu, kde je ctnost 

chápána jako vyváženost složek duše. Střed, který je podstatou ctnosti, je dále určen jako 

„vzhledem k nám“1. Ctnost se tedy nedá vymezit všeobecně, ale je vždy závislá na situaci 

jednotlivého člověka.  

Vzhledem k tomu, že lidská ctnost je ctností duše, a duši, jak jsme již uvedli, Aristotelés dělí 

na tři úrovně2, toto dělení se podstatně promítne i do struktury ctnosti. Nejnižší, vegetativní část 

duše se ctnosti neúčastní, zbývá tedy část animální či emocionální, charakterizovaná žádostí 

(ἐπιθυµία) a touhou (ὄρεξις), a část specificky lidská, která má logos. Na rozdíl od vegetativní 

části duše má animální část duše jistý vztah k logu. Ctnosti se potom dělí3 podle tohoto dělení 

duše na rozumové (διανοητικάς) a mravní (ἠθικάς). Kromě vazby na různé části duše je rozlišení 

těchto dvou skupin ctností charakterizovánu různým způsobem jejich nabývání4. Rozumové 

ctnosti jsou výsledkem učení (διδασκαλία), což vyžaduje zkušenost (ἐµπειρία). Mravní ctnost je 

naproti tomu výsledkem zvyku (ἔθος). Zvykem, jak z dalšího výkladu vysvítá, se míní prosté 

opakování určitého úkonu tak, že ten, kdo ho vykonává, si ho osvojí a vykonává ho nadále 

automaticky bez vnějšího vedení. Dalším rozlišujícím znakem je charakteristika ctnosti jako 

střednosti, která je aplikovatelná pouze na mravní ctnosti – u ctností rozumových nedává smysl 

mluvit o nadbytku a nedostatku. Střednost je dále charakterizována jako střednost v citech 

(πάθη) a jednání (πράξεις)5. 

Toto rozlišení na etické a rozumové ctnosti má nepochybně tradiční základ v představě o 

nutnosti rozumem zvládat své vášně a představě o podřízenosti nižší, emocionální složky duše 

vyšší, rozumové. Přes zdánlivou jednoduchost tohoto členění se při bližším pohledu ukáže, že 

ani zdaleka není zřejmé, kde přesně má vést dělící čára mezi logem a logu podřízenými aspekty, 
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ani jaký přesně je jejich vztah. Přitom je zřejmé, že vyjasnění tohoto rozlišení je podstatné pro 

určení funkce logu v Aristotelově systému. K tomu je již na začátku vhodné připomenou 

Aristotelovu poznámku, že pro etické pojednání nezáleží na tom, zda jsou obě hlavní části duše – 

část mající logos a část bez logu – od sebe odděleny reálně nebo pouze pojmově (doslova 

„logem“)1. Jinými slovy, toto rozlišení má především funkční význam a má sloužit pro analýzu 

pojmu ctnosti. O to významnější je otázka, jaká je funkce tohoto rozlišení. 

Podstata problému vysvitne jasněji, jestliže srovnáme definici etické ctnosti s definicí 

rozumnosti, tedy klíčové ctnosti rozumové. Jedna z Aristotelem uvedených souhrnných 

charakteristik etické ctnosti, kterou můžeme považovat za definici, zní: 

[Mravní] ctnost je dispozice k rozhodování, která je ve středu vzhledem k nám, vymezená 

logem tak, jak by jej vymezil rozumný člověk. [1107a1] 

Rozumnost je pak vymezena takto: 

[Rozumnost] je pravdivá dispozice k jednání s logem týkající se lidského dobra a zla. [1140b5; 

v mírné obměně též 1140b21] 

Na první pohled zde není patrné, v čem je klíčový rozdíl mezi oběma definicemi. Ačkoli se 

mravní ctnost nemá přímo týkat logu, přesto její definice zahrnuje odkaz k logu hned v dvojím 

ohledu. Logos ji jednak výslovně vymezuje, jednak jde o „dispozici k rozhodování (προαίρεσις)“, 

přičemž rozhodování je definováno jako „hledání pomocí logu“2.  

Je patrné, že rozčlenění ctnosti na mravní a rozumovou hraje důležitou roli v Aristotelově 

pojetí fenoménu nezdrženlivosti – situaci, kdy člověk sice zná správný logos, ale nejedná podle 

něj, což činí jisté problémy sókratovsko-platónskému intelektualistickému pojetí etiky. Pro 

výklad fenoménu nezdrženlivosti Aristotelés pojme i mimoracionální části lidské duše jako 

podstatnou součást etiky. Z druhé strany je však inherentně poněkud paradoxní chtít logem – 

protože text Etiky Nikomachovy je logem – zachytit ctnost, které svojí podstatou do logu nespadá. 

Přitom navíc Aristotelés chce držet koncepci celkové jednoty ctnosti. Zdá se, že Aristotelés 

poněkud kolísá mezi různými pojetími ve snaze smířit tato různá hlediska a některá jeho 

vyjádření se místy mohou zdát být ve vzájemném rozporu. Rozeberme tedy Aristotelovo pojetí 

ctnosti podrobněji. 
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Prvním vodítkem může být již určité kolísání ve významu pojmu dispozice (ἕξις). V 

základním vymezení tohoto pojmu1 se jím rozumí obecně všechno, co v duši tvoří střední člen 

mezi jednotlivými emocionálními stavy na straně jedné a vrozenými schopnostmi jich nabývat na 

straně druhé. V tomto pojetí představuje duševní dispozice jednotu funkční, ale patrně nikoli 

jednotu co do podstaty. Ve smyslu funkce představuje duševní dispozice moment osobnosti 

člověka, který umožňuje jeho socializaci skrze výchovu a tedy umožňuje stát se v silném smyslu 

člověkem. Zdá se, že naopak co do své podstaty může výchova probíhat různými mechanismy – 

navykáním skrze opakované jednání, skrze odměnu a trest, zkušeností, učením a podobně. V 

tomto smyslu dispozice nepochybně zahrnuje i nakládání s logem ve všech funkčních odstínech, 

jak jsme dříve pojednali. V protikladu k tomuto širokému významu dispozice stojí dispozice v 

úzkém smyslu, jak je vidět na výroku z pojednání o statečnosti: „Neboť pro to, co předvídáme, se 

můžeme rozhodnout na základě usuzování a logu, kdežto pro to, co se přihodí náhle, pouze na základě 

dispozice.“2. Je zde patrné, že „jednáním na základě dispozice“ se tu míní habituální, 

„automatizovaná“ reakce na situaci bez rozumové reflexe. Dispozicí v tomto smyslu je pak právě 

habitus emocionální složky duše, který vznikne v jistém ohledu mechanicky na základě její 

přirozené plasticity a častého opakování. Toto kolísání ve významu pojmu dispozice se pak odráží 

i v pojmu ctnosti. Viděli jsme, že získávání na základě zvyku je rozlišujícím znakem mezi mravní 

a rozumovou ctností, což by odpovídalo úzkému pojetí dispozice. Ve vlastní explicitní definici 

mravní ctnosti však patrně jde o dispozici v širokém smyslu, protože zahrnuje užití logu. K tomu 

je ještě nutné podotknout, že pojem dispozice je aplikován i na samotnou část duše, která má 

logos, a týká se tedy i specificky schopnosti nakládat s logem3. To je dáno obecným pojetím 

ctnosti jako dispozice. Pokud tedy má mít rozumová část duše ctnost, musí mít eo ipso i dispozici. 

Dalším důležitým pojmem je pojem rozhodování (προαίρεσις). Na nejobecnější rovině je 

rozhodování charakterizováno jako okolnost, která činí člověka odpovědného za vlastní činy4. 

Kdo jedná v afektu nebo pod vlivem vášně, nerozhoduje se pro své jednání a není v plném 

smyslu za své jednání odpovědný. Formálně je rozhodování určeno dvěma prvky. Prvním je cíl, 

který musí mít tu povahu, že je uskutečnitelný skrze toho, kdo se rozhoduje5. Vyloučeny jsou 

tedy věci věčné, pohybující se stále stejným způsobem buď z nutnosti nebo z přirozenosti, nebo 

věci, které se dějí nahodile; z lidských věcí ty, které nejsou v moci jednajícího a nebo se konají 
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stále stejným způsobem1. Druhým je povaha rozhodování – hledání prostředků k danému cíli a 

to prostředků, kterými může ten, kdo se rozhoduje, cíl uskutečnit. Toto hledání se také nazývá 

rozvažování (βούλευσις)2 a má povahu usuzování (λογισµός)3, děje se tedy za pomoci logu. 

Nerozvažujeme a nerozhodujeme se o cíli, ale o prostředcích4.  

Zde je vidět, že Aristotelova představa o „vůli“ se v podstatných detailech liší od představy 

moderní. Vůle tu není vnější faktor, který může nebo nemusí přistoupit k tomu, co myšlení 

vymyslelo, a podle toho to případně uskutečnit nebo případně neuskutečnit. V Aristotelově 

pojetí je klíčový pojem touhy (ὄρεξις – překlad „touha“ není úplně výstižný, ale pro nedostatek 

lepšího termínu se ho přidržíme). Touhou se označuje bezprostřední tíhnutí člověka nebo zvířete 

k nějakému cíli. Pokud se přitom nevyskytuje žádná překážka, touha vede přímo k pohybu či 

jednání směrem ke svému předmětu. Myšlení, které vede k jednání – Aristotelem též označované 

jako praktické myšlení (πρακτική διάνοια)5 – představuje tedy zvláštní případ myšlení, které je 

uvedeno do pohybu touhou, která mu zároveň dá cíl. Tato struktura odpovídá širšímu 

aristotelskému pojetí pohybu, který je vymezen počátkem a koncem jako podstatnými, nikoli 

arbitrárně určenými mezemi pohybu. To pak dále souvisí s pojetím jsoucího jako vymezeného. 

Kontrast s moderním pojetím, kde má pohyb i myšlení kontinuální povahu, je zřejmý i zde. 

Touha je tedy jakýmsi ekvivalentem moderního pojmu vůle. Rozdíl je však v tom, že aristotelská 

touha přímo uvádí myšlení do pohybu a tím ho již dopředu vyznačuje jako specifický druh 

myšlení. Jakmile praktické myšlení ve svém rozvažování nalezne adekvátní prostředky k 

předmětu touhy, výsledkem je bezprostředně jednání6. Nalezení prostředků má tedy povahu 

překonání subjektivní překážky v jednání. Zde je také vidět, že pojem „cíl jednání“ tu má dva 

významové odstíny. Cílem v užším smyslu je prvotní předmět touhy, tedy stav světa, jehož má 

být jednáním dosaženo. Cílem v širším smyslu pak zahrnuje i prostředky, které jsou výsledkem 

rozvažování a předmětem rozhodnutí. Teprve tato jednota cíle v užším smyslu a konkrétního 

plánu jednání je předmětem touhy v tom smyslu, že bezprostředně umožňuje jednat. Touha je 

nejen principem jednání člověka, ale zároveň i strukturním aspektem pohybu zvířat. U zvířat je 

však bezprostředně propojena s vnímáním a s emocemi. U člověka je žádoucí, aby rozvažování – 

tedy usuzování pomocí logu – tvořilo součást každé touhy. Je však možné, že slast přemůže 

                                                        
1 1112a22–32 
2 1112a19–1113a13, specificky např. 1112b22, 1113a3 
3 1139a13 
4 1112b13, 1112b34 
5 1139a26 
6 1146b27 



 

  95 

rozvažování, a jednání tak klesne na úroveň zvířete, kdy emoce přímo vede k jednání. Toto 

„krátké spojení“ v jednání se u člověka nazývá nezdrženlivost1. Z tohoto rozboru je pak zjevné, 

proč Aristotelés nazývá rozhodnutí (προαίρεσις) „toužícím intelektem“ (ὀρεκτικὸς νοῦς) či 

„přemýšlející touhou“ (ὄρεξις διανοητική)2. 

Na tomto rozboru pojmů rozhodování a touhy je také vidět, že vztah mezi částí duše bez 

logu a částí duše mající logos není tak jednoduchý, jak by napovídalo z tradice převzaté schéma o 

nutnosti podřízení nižší části duše části vyšší. Vzhledem k tomu, že Aristotelés výslovně klade 

touhu do části duše bez logu3, vztah je tu obousměrný. Logos má na jednu stranu formovat 

touhu, touha však z druhé strany uvádí do pohybu myšlení za pomoci logu. Přitom tu nutně 

musí platit, že již touha jako taková má svůj předmět artikulovaný logem. Situace je podobná 

jako u vnímání, kde, jak jsme již řekli, vnímat něco pro člověka eo ipso znamená vnímané 

podřazovat pod logos. Tak i toužit eo ipso znamená toužené artikulovat logem. Jinak by nebylo 

možné, aby touha uváděla do pohybu logismos, který hledá prostředky k touženému cíli. 

Prozkoumejme nyní podrobněji Aristotelovo pojetí mravních ctností. Řekli jsme již, že 

mravní ctnosti jsou střednostmi a to vzhledem k nám. Dále jsou upřesněny jako střednosti v 

citech a jednáních4. Vzhledem k tomu, že se střednost týká každého jednání jednotlivě, její 

struktura bude ve skutečnosti mnohem komplikovanější, než by se zprvu zdálo – na první 

pohled by si člověk mohl myslet, že tu jde prostě o to najít jakoby na úsečce přiměřenou střední 

pozici mezi dvěma krajními polohami. Pokud však jde o střed v jednotlivém jednání a zároveň 

platí, že ctnost má obecnou povahu, která představuje schopnost adekvátně jednat v každé 

jednotlivé situaci, bude tedy vlastní ctnost jakýmsi souhrnem středností, nebo spíše souhrn 

faktorů, které umožní v jednotlivé situaci střed vystihnout. Tento souhrn faktorů je navíc 

specifický pro každého člověka, jak je ilustrováno na příkladu zápasníka5, kde je pro každého 

zápasníka individuální, jaké množství jídla je po něj prospěšné v závislosti na tělesné váze a 

podstupované námaze. Jestliže je navíc předmět středností dále určen formulací „v citech a 

jednání“ (ἐν τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσιν)6, je možné věc interpretovat tak, že mravní 

ctnost má dvojí aspekt. Jednak pasivní aspekt, tedy způsob, jakým osoba emocionálně odráží 
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danou situaci, jednak aspekt aktivní, tedy způsob, jak v daném emocionálním stavu reaguje. Jak 

dále uvidíme, tyto dva aspekty jsou v popisu některých ctností rozlišeny. 

Pokud jde o to, že mravní ctnost je střednost vymezená logem, nepředstavuje to vážnější 

interpretační problém ohledně vztahu ‚části duše bez logu‘ k logu, protože, jak jsme již dříve 

ukázali, logos má ve funkci vymezení u Aristotela úzký vztah ke skutečnosti vůbec, protože 

skutečnost je ze své podstaty vymezená. Ta část duše bez logu, která je charakterizována touhou, 

žádostivostí a vnímáním, má tedy tu vlastnost, že může být logem ovládána1 a na základě zvyku 

i formována. Takové zformování pak představuje její dispozici a případně i ctnost. 

Jestliže má vymezující logos, jak jsme již uvedli, obecně povahu poměrů, zachycovaných 

charakteristikami „kdy“, „kolik“, „čím“, „vzhledem ke komu“, „jak dlouho“ a podobně, 

představují popisy jednotlivých ctností rámcová zobecněná vodítka, jak tyto poměry v jednotlivé 

situaci určovat. Tuto přibližnou, rámcovou povahu obecného etického pojednání Aristotelés 

ostatně opakovaně zdůrazňuje2. Střednost jednání tedy není určena především vzhledem k 

dvěma krajním bodům jakési imaginární úsečky, ale vzhledem k soustavě těchto různorodých 

vztahů, vzhledem k nimž může být daná emoce nebo jednání „příliš málo“ nebo „příliš mnoho“. 

Jednotlivé ctnosti, jak jsou tradovány, jsou tedy jakýmisi fragmenty celkové ctnosti, určené jistou 

vybranou „veličinou“ (jako je strach, touha po cti a podobně) a jejími poměry k jiným 

relevantním „veličinám“. Důležitým interpretačním vodítkem tu může být podrobný Aristotelův 

rozbor spravedlnosti. Jak spravedlnost rozdílecí, tak opravná vyžadují dvě věci a dvě osoby, 

jejichž vzájemné poměry mohou být uvedeny do rovnosti, která je středem3, nebo mohou 

vykazovat stav „příliš mnoho“ či „příliš málo“. To souhlasí s výše popsaným pojetím, kdy je 

střednost určena soustavou poměrů k dalším relevantním „veličinám“. 

Tuto interpretaci lze doložit na konkrétních případech z výčtu jednotlivých mravních 

ctností, jak je uveden v třetí a čtvrté knize Etiky Nikomachovy. Jednotlivé ctnosti jsou převážně 

charakterizovány souhrnem vztažných určení, jako například u statečnosti4: 

Při tom se chyby dělají tím, že se jednak bojíme toho, čeho nemáme, jednak tak, jak nemáme, 

a jednak tehdy, kdy nemáme, nebo nějak podobně. … Ten tedy, kdo podstupuje to a bojí se 

toho, čeho má, pro co, jak a kdy má, a takto je i odvážný, je statečný. [1115b15–19] 
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Obecným logem je u každé jednotlivé ctnosti vymezeno, jakých pocitů a jakého jednání se týká, je 

tak tedy určeno, co představuje ony faktory či „veličiny“, vzhledem k nimž se má dosáhnout 

středu. V některých případech lze rovněž doložit, že v popisu dané ctnosti vystupují relevantní 

faktory dva, přičemž i ony mají být ve správném poměru. V případě statečnosti v ne zcela jasně 

strukturovaném popisu1 se zdá, že o dva faktory jde. Prvním je schopnost pociťovat strach, kde je 

jednak označen ten, kdo se ničeho nebojí, a je konstatováno, že taková vlastnost je bezejmenná. 

Jednak je ten, který se bojí všeho, v textu označen jako zbabělec. Druhým faktorem je smělost (τὸ 

θαρρεῖν), což lze pochopit jako schopnost pociťovanému strachu čelit. Zde je jednak pojmenován 

pól nadbytku jako „nerozvážná smělost“ a dále je konstatováno, že zbabělý zde zároveň 

vykazuje nedostatek. Zdá se tedy, že statečnost je správný vztah dvou faktorů – schopnosti strach 

pociťovat a schopnosti na strach adekvátně reagovat. Přitom oba tyto faktory jsou dále strukturně 

určeny vztahy k ostatním okolnostem jednání. Podobně u ctnosti štědrosti jde o správný poměr 

mezi dáváním a braním2 a lze tedy chyboval čtyřmi různými způsoby. Podobně i u 

velkomyslnosti, kde jde o vztah mezi faktorem „být hoden velkých věcí“ a faktorem „pokládat se 

za hodna velkých věcí“3. Naopak u uměřenosti se zdá být jen jeden relevantní faktor – touha po 

slasti, ačkoli by i zde bylo možné uvažovat o schopnosti slast pociťovat a schopnosti jí odolávat. 

Zmíněn je i komplementární faktor, averze k bolesti. Jen jeden faktor je zmiňován i u velkorysosti 

– schopnost činit přiměřená vydání ve prospěch obce. I zde by bylo možné, analogicky ke 

štědrosti, uvažovat též o schopnosti prostředky získávat, Aristotelés to však nečiní. V případě 

klidnosti dokonce Aristotelés říká, že nadbytek může být ve všech směrech podle jednotlivých 

vztažných určení (na koho, proč…)4. Jen jeden faktor je zmiňován i ve všech ctnostech ve stycích 

s lidmi. 

Tolik budiž řečeno o vztahu mravní ctnosti a logu ve smyslu „být logem vymezen“. Druhý 

aspekt vztahu mravní ctnosti a logu, tedy „být dispozicí k rozhodování“ se již přímo týká i 

rozumové ctnosti. Pro správné posouzení tohoto vztahu nejprve tedy rozeberme, co Aristotelés 

říká o rozumových ctnostech5. Za východisko vezměme Aristotelovo určení, že rozumové ctnosti 

jsou ctnostmi části duše, která má logos. Tedy rozumové ctnosti se týkají výlučně nakládání s 

logem ve všech funkčních odstínech tohoto pojmu, jak byly dříve pojednány. Pod část duše, která 

má logos, naopak výslovně nespadají emoce a touha jako tíhnutí k jednání. 
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Část duše, která má logos, rozdělí nejprve Aristotelés funkčně na další dvě části1. Na část, 

která se týká věcí, které nemohou být jinak, jejíž funkcí je vědění, a na část, která se týká věcí, 

které mohou být jinak, jejíž funkcí je usuzování. Obě části mají svoji příslušnou ctnost. Ctností 

prvně zmíněné části je moudrost (σοφία), druhé rozumnost (φρόνησις). Správným výkonem obou 

částí duše je pravda. 

Pojednejme nejprve o moudrosti, protože ta se vztahuje k věcem mimo lidskou sféru, je tedy 

účelem sama o sobě a k ničemu dalšímu neslouží jako prostředek. Je tedy v jistém ohledu 

vydělená z okruhu souvislostí v rámci sféry lidství, a proto také strukturně jednodušší. Některé 

výsledky jejího rozboru pak mohou být vodítkem pro porozumění strukturně komplikovanější 

rozumnosti. Moudrost je vymezena jako ctnost části duše, jejíž předměty jsou neměnné. Ve 

vlastním pojednání o moudrosti je však ještě doplněno, že není ctností všeho vědění, ale pouze 

toho, jehož předmětem jsou nejhodnotnější předměty2. Toto tvrzení by poněkud narušovalo 

přímočaré schéma, že moudrost je ctnost příslušná vědění jako takového. Konečné zhodnocení 

však závisí také na tom, co se přesně rozumí věděním. Vědění (ἐπιστήµη) je kromě svého 

předmětu určeno tím, že je možné se jej naučit3. Učení je pak podle aristotelské teorie založeno na 

indukci (ἐπαγωγή) a syllogistickém usuzování (συλλογισµός)4. Indukcí se získávají obecná tvrzení, 

zajišťují se jí tedy počátky, ze kterých pak vychází usuzování. Vědění je následně definováno jako 

dispozice k dokazování. K tomu, aby se dalo mluvit o vědění něčeho, nestačí jen znát konečný soud, 

ale je třeba znát i jeho počátky a důkazy, jinak by nešlo o vědění vlastní, ale pouze o vědění 

nahodilé. Pro naše pojednání tu je především významné jisté napětí mezi statickým a 

dynamickým aspektem obsaženým ve vymezení vědění. Z formulace „dispozice k dokazování“ 

by se dalo usuzovat, že vědění je především schopnost dynamicky vytvářet příslušný logos, 

který zachycuje počátky, důkazy a závěry o neměnných věcech. Nicméně přirozenější je chápat 

vědění staticky jako znalost jistých skutečností, tedy jako stav, kdy je v duši obsažen logos 

zachycující předmět vědění. Aristotelés také hned v následující větě5 po definici vědění užívá 

termíny „být přesvědčen“ (πιστεύῃ) a „znát“ (γνώριµοι), které přímo odkazují k tomuto 

statickému pohledu na vědění. Dále pak například v jiné souvislosti Aristotelés říká: „Věděním 

není – neboť lidé nehledají to, co vědí“ [1142b2]. Nejpřirozenější způsob, jak tento konflikt vyřešit, je 

předpokládat, že dispozice části duše mající logos zahrnuje obojí – jak obsaženost určitých logů 

                                                        
1 1139a5 
2 1141a20 
3 1139b25 
4 1139b30 
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získaných učením nebo usuzováním, tak schopnost s takto obsaženým logem nakládat a vytvářet 

ho. Vědění je pak jednota dvou principů: jednak „znát nějaká fakta“, jednak „být schopen tato 

fakta ověřovat, používat a aplikovat“. Toto pojetí také zmírňuje výše zmíněný problém, že 

Aristotelés definuje moudrost jako vědění nejhodnotnějších předmětů. Je potom myslitelné, že tyto 

nejhodnotnější předměty představují také počátky vědění. 

Přejděme nyní k druhé rozumové ctnosti, rozumnosti (φρόνησις). Obecně je rozumnost 

charakterizována jako „schopnost správně rozvažovat o tom, co je pro člověka dobré a 

prospěšné“1 a to nikoli v nějakém částečném ohledu, ale se zřetelem k celku lidského života. 

Vlastní definicí, jak jsme již viděli, je „pravdivá dispozice k jednání s logem týkající se lidského 

dobra a zla“2. Pokud jde o klíčovou otázku, co všechno ona dispozice zahrnuje, vyjdeme-li z 

analogie se shora provedenou úvahou ohledně vědění, bude i zde v obecnosti jednotou logů v 

duši obsažených a schopnosti s nimi nakládat. Tyto logy přitom nemají povahu vědění3, protože 

vědění se týká věcí, které nemohou být jinak. Jak jsme však dříve ukázali, povaha logu je u 

Aristotela poměrně různorodá a v těchto různých podobách se logos týká i rozumnosti. 

Především je pro rozumnost důležitý logos pocházející ze zkušenosti. To Aristotelés na několika 

místech opakovaně zdůrazňuje4. Jak jsme již řekli, zkušenost je schopnost duše utvořit jednotlivý 

logos platný pro aktuální situaci na základě předchozího setkání s obdobnou jednotlivou situací. 

V případě zkušenosti je tedy přímo vytvářen jednotlivý logos z jiných jednotlivých logů, takže 

daná situace je sice vymezena logem, jednající však pro něj neumí uvést důvody ve formě 

obecných pravidel. Pro správné pochopení Aristotelovy koncepce je třeba rozlišit tento pojem 

zkušenosti, který je zcela situován do sféry logu, od dříve zmíněné plastičnosti emocionální části 

duše. Moderní čtenář má zřejmě sklon tyto dvě různé věci zaměňovat, protože obě jsou 

výsledkem opakovaného vystavení jednotlivce určitému typu situace. Kromě tohoto 

zkušenostního jednotlivého logu je součástí rozumnosti i obecný logos v podobě mínění5. Mínění 

má povahu obecného logu a jako takového je ho potřeba pro rozvažování. Je možné jej získat buď 

zobecněním z jednotlivého skrze intelekt6 nebo má povahu obecně sdílených mínění získaných 

učením a výchovou.  

                                                        
1 1140a21 
2 1140b5 
3 1140b1,1142a24, 1142b3 
4 1141b18, 1142a15, 1143b12 
5 1140b27, 1142b34, 1144b15 
6 1143b5 
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Jestliže je tedy rozumnost schopnost správně rozvažovat o lidských dobrech, a dobro je ve 

formálním smyslu cílem jednání, představuje rozumnost obsahové určení jednotlivých dober. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje idea dobra a neexistuje tedy ani žádný jednotný logos dobra ve 

statickém, vymezujícím smyslu, je nutné předpokládat, že rozumnost také zahrnuje určování 

dobra dynamicky, relativně k dané situaci. V této souvislosti je třeba zvážit význam zkušenosti 

pro rozumnost. Jestliže je totiž podstatou rozumnosti rozvažování a doktrinárně, jak jsme viděli, 

má rozvažování povahu logismu, jehož modelem je syllogistické usuzování, nelze do takto 

striktně pojatého rozvažování zkušenost jednoduše integrovat právě pro její jednotlivou povahu, 

pro kterou nemůže být součástí řetězce zdůvodněných úvah. Je tedy třeba rozlišit rozvažování ve 

striktním smyslu a rozvažování v širokém smyslu, které může zahrnovat i zkušenost. Tím však, 

že zkušenostní soud je prostě tvrzen bez dostupného zdůvodnění, a tedy bez explicitní logické 

vazby k jiným tvrzením a faktům, se s ohledem na zkušenost také stírá zřetelný rozdíl mezi cílem 

a prostředkem. Odtud možná pramení jistá nejednoznačnost v Aristotelových vyjádření ohledně 

vztahu cílů a prostředků s ohledem na rozumnost. 

Na základě těchto pojmových rozlišení je nyní možné pojednat vztah mezi mravní a 

rozumovou ctností – specificky pak rozumností, protože moudrost se nijak netýká jednání. 

Základním rozlišením, které tu je třeba učinit, je rozlišení na cíl, o kterém má rozumnost mínění1, 

a reálný cíl, který člověk v jednání sleduje, a který reálně uvádí do pohybu proces rozvažování a 

jednání. (Rozdíl tu není mezi „ideálním“ a „reálným“, ale mezi „reálně logem míněným“ a 

„reálně žádaným“.) Cíle, o nichž má rozumnost mínění, jsou aktualizovány pouze tehdy, stanou-

li se předmětem touhy. Přítomnost touhy, jak jsme viděli, rozlišuje praktické a teoretické myšlení. 

Správnost touhy je pak věcí mravní ctnosti. Je také možné, že někdo má správné mínění o 

lidských dobrech, ale nejedná podle něj2, jak se to projevuje ve fenoménu nezdrženlivosti. 

Rozhodování a správné jednání je tedy otázkou souhry rozumnosti a mravní ctnosti3. Rolí 

mravní ctnosti je uvádět myšlení do vztahu ke skutečnosti. Bez ní by bylo samo myšlení 

bezmocné – „myšlení samo ničím nehýbe“4, jak říká Aristotelés.  

Toto rozlišení pojmu cíle na obsahové určení dobra (tj. cíl jako předmět mínění) a reálné 

zaměřenosti touhy pak umožňuje analyzovat některé Aristotelovy výroky o prostředcích a cílech, 

které se jinak zdají být rozporuplné. Jestliže o pojmu rozvážnosti Aristotelés říká, že jen takové 
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rozvažování, které umí dosáhnout dobra, je rozvažování správné1, ačkoli na jiném místě říká, že 

rozvažování se týká volby prostředků2, nikoli cíle, lze tyto dva zdánlivě rozporné výroky 

harmonizovat právě tak, že rozvažování ve smyslu volby prostředků se týká reálně sledovaného 

cíle, který je předmětem touhy, zatímco vztaženost k dobru se týká vymezení dobra, jak je 

obsaženo v mínění, které má rozumnost. Proto je také možné, aby Aristotelés hovořil o 

rozvážnosti prosté, která se vztahuje k cíli prostě (tedy k cíli lidského života obecně) v kontrastu 

k rozvážnosti vzhledem k nějakému libovolně stanovenému cíli. Tuto rozvážnost prostou je však 

třeba odlišit od cíle, který je v dané situaci reálně vytýčen touhou. Věcí rozvážnosti je tedy i vědět 

o správných cílech3, tj. mít mínění o přiměřených lidských dobrech. Touha pak může sledovat 

parciální cíle, které reálně přispívají nebo nepřispívají k celkovému cíli života. V tom se pak 

mimo jiné manifestuje rozdíl mezi dobrým a špatným, zdrženlivým a nezdrženlivým člověkem. 

Podobně, když Aristotelés rozlišuje chápavost od rozumnosti tak, že se obě sice vztahují k témuž, 

avšak chápavost pouze soudí, rozumnost přikazuje4, je i tuto přikazující funkci třeba umisťovat 

čistě do sféry logu a odlišovat od reálného tíhnutí, jehož principem je touha. Přikazování je tu 

třeba chápat jako kritérium, podle kterého lze správnost touhy posuzovat, avšak nemá moc 

touhu přímo reálně směrovat. Říká-li naopak Aristotelés dále, že „aby člověk splnil svůj úkol, 

potřebuje rozumnost a mravní ctnost; ctnost činí cíl správným, rozumnost to, co k němu vede“5, jde tu 

právě o vztah mezi skutečným určením cíle jako počátku rozvažování a jednání a logem, pomocí 

něhož lze tohoto cíle dosahovat. 

Ve světle těchto úvah je pak možné poněkud upřesnit interpretaci problematické klauzule 

„dispozice k rozhodování“ (ἕξις προαιρετική)6 z definice mravní ctnosti. Tato formulace je ještě 

jednou zopakována7 v knize VI, která pojednává o rozumových ctnostech. Na dalších místech 

knihy VI je však tato formulace modifikována ve prospěch schématu „mravní ctnost je nutnou 

podmínkou správného rozhodování“8 – mravní dispozice tu potom není chápaná jako podstata 

schopnosti rozhodovat se, ale v jistém smyslu její vnější či počáteční podmínka. 
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Tyto úvahy pak přímo vedou k významnému tématu, kterým je jednota ctností. Ta se 

projevuje jednak v tom, že mravní a rozumový aspekt ctnosti tvoří pouze dva nesamostatné 

momenty jednoho funkčního celku, jak jsme právě viděli. Projevuje se však i v tom, že Aristotelés 

výslovně říká1, že není možné, aby člověk měl jenom některé z ctností, jak jsou tradičně 

pojímány, a jiné neměl. Důvodem tu je, že existuje jen jedna rozumnost, které tvoří podstatný 

prvek celku ctnosti. K tomu, aby to vyložil, zavede Aristotelés pojem přirozených ctností, které 

představují jakési vrozené fragmenty ctnosti, jako je schopnost pociťovat emoce, sklon ke 

spravedlivosti, k uměřenosti a podobně. Ponechány samy sobě mohou však tyto schopnosti 

stejně prospívat jako škodit2. Musí k nim přistoupit rozumová schopnost, která je tvořena jednak 

soustavou mínění (statického logu), jednak schopností usuzovat. Tyto schopnosti v souhrnu tvoří 

rozumnost, která je jako celek jediná. Tento holismus, pokud jde o ctnost, je až překvapivě 

moderní. Vyjadřuje přesvědčení, že logos jak ve svém statickém, tak v dynamickém aspektu tvoří 

jednotu. Ve statickém, vymezujícím smyslu jde o jednotu vzájemných významových vztahů, 

přičemž není možné izolovat jednu část, aniž by se tím změnil význam všech částí zbývajících. To 

ostatně koresponduje s přesvědčením, že celek je dříve než část a tedy, že část má svůj smysl jen 

v kontextu vztahů v rámci celku. Pokud jde o dynamický aspekt logu, tedy o usuzování, je tato 

jednota logickou konsistencí všech úsudků, které je možné v daném rámci učinit. V obojím 

smyslu zajišťuje logos vnitřní jednotu a harmonii duše, což je, jak jsme viděli, jedna z božských 

vlastností. 

Vraťme se však ještě ke vztahu mravní a rozumové ctnosti, která s jednotou ctnosti 

bezprostředně souvisí. Jestliže jednak existuje množství cílů, jak se říká hned na počátku Etiky 

Nikomachovy a jednak existuje faktická distinkce mezi reálně sledovanými cíly, jak je určuje 

mravní ctnost a touha, a obsahově vymezenými cíly jakožto dobry, jak je určuje rozumnost, je 

třeba blíže upřesnit vztah těchto dvou různých určení cílů. Vztah je tu obapolný. Na jedné straně 

cíl, o kterém má rozumnost správné mínění, by měl být i na základě touhy reálně sledován. Na 

druhé straně mravní ctnost je výsledkem zvyku v opakovaném jednání, přičemž Aristotelés 

výslovně říká, že je výsledkem opakovaného rozhodování, což je také základem pro tvrzení o 

odpovědnosti člověka za vlastní mravní ctnost3. Povaha tohoto vzájemného vztahu není však 

zcela jasná, zvláště, když Aristotelés tvrdí, že rozumnost a rozhodování se týká pouze prostředků 

vzhledem k cíli reálně určenému touhou.  
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Vodítkem pro rozřešení tohoto problému je schéma hierarchického uspořádání cílů, jak je 

presentováno hned z počátku Etiky Nikomachovy. Tím by se proměnila jednoduchá představa 

člověka, který vždy sleduje určitý jeden cíl, do komplexnější a nepochybně i realističtější 

představy, že jednání člověka je v každém okamžiku reálně určeno množstvím cílů, které jsou v 

určitých vztazích. U řádného člověka by pak každý jednotlivý cíl měl být provázen nejobecnějším 

a nejvyšším cílem, kterým je tíhnutí k ctnosti jako podmínky dobrého životu v celku. To 

Aristotelés výslovně říká, když tvrdí, že skutečně ctnostný člověk se musí z ctnostného jednání 

také radovat1. Tato představa je rovněž obsažena v pojetí, že cílem správného jednání má být 

ctnost sama2. Toto tíhnutí ke ctnosti jako podmínce uskutečnění nejvyššího dobra je jednak 

výsledkem výchovy, jednak je i předmětem správného mínění. Obojí pak není samozřejmé, jak 

ukazuje výčet tradovaných mínění o tom, co je nejvyšším dobrem pro člověka3. Kdo pak má 

špatné mínění o tom, co je celkovým cílem, a zároveň není vychován tak, aby k ctnosti i reálně 

tíhl, nemůže být ve vlastním smyslu dobrým člověkem a ctnostně jednat. To je příkladem 

nevázaného4 člověka, který koná špatné věci, protože je přesvědčen o tom, že se konat mají – 

typicky je přesvědčen, že honba za požitky je vlastním cílem života. Výchova pak probíhá jednak 

tím, že se člověk na racionální úrovni naučí, že nejvyšším cílem je ctnost, a co je obsahem 

jednotlivých parciálních ctností, jednak především tak, že pod vedením vychovatele nebo 

hrozbou trestu koná jednotlivá správná ctnostná jednání5, což jednak vede k návyku na dané 

jednání a návyku na to, že daná věci je cílem na úrovni mravní ctnosti, jednak i k obecnému 

postoji, že ctnostné jednání je žádoucí jako takové. Vlastní osvojení si přesvědčení o ctnosti jako 

cíli a znalosti jednotlivých ctností ještě nevede nutně k tomu, že se člověk stane ctnostným. V 

každém případě již není nevázaný, protože aspoň v obryse ví, co je pro člověka dobré. I v 

takovém případě však ještě může být nezdrženlivý, případně pouze uměřený – to znamená, že 

ctnostné skutky buď nekoná, ač ví, že by měl, nebo sice koná, ale nerad. V každém případě ho 

však dobrá výchova disponuje k tomu, aby se dobrým mohl stát. V dané konkrétní situaci na 

základě tíhnutí k ctnosti může dospět k závěru, co je pro něj v dané situaci dobro, a to vykonat, 

ačkoli by tomu v jednotlivosti touha odporovala. Faktorem, který by tuto touhu přemohl, by 

nebyla sama rozumnost, ale touha po ctnosti obecně, protože pouze touha je počátkem jednání. 
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Zvykem pak mohou být i ostatní touhy uvedeny do souladu s úsudkem rozumnosti. Tak by se z 

člověka nezdrženlivého nebo pouze zdrženlivého stal člověk skutečně ctnostný. 

Na tomto základě je možné interpretovat, jaký je status jednotlivých konkrétních mravních 

ctností z výčtu třetí a čtvrté knihy Etiky Nikomachovy. Jakožto součást textu Etiky Nikomachovy jsou 

logem, který částečně představuje společností tradovaná mínění o tom, co je ctnost, částečně jsou 

tato mínění uspořádána, korigována a doplněna schopností úsudku a zobecnění skrze intelekt, v 

tomto konkrétním případě Aristotelův. Jako takový se tento výčet ctnostní stane součástí 

rozumnosti, tedy části duše mající logos, čtenáře. Obsahem popisů jednotlivých ctností je však 

výměr, co je v jaké situaci cílem a co by měl člověk pociťovat a jak by měl jednat. Pakliže je 

posluchač vychovaný, což se předpokládá, na základě své touhy po ctnosti se postupně naučí 

svoje ostatní jednotlivé touhy podřizovat těmto výměrům. Předmětem popisu je tu tedy mravní 

ctnost, sám popis je však jako takový součástí ctnosti rozumové. 

Je tu však nepochybně rozdíl mezi jednotlivým cílem určitého jednání a ctností jako cílem 

celkovým, k němuž má člověk ve všem jednání tíhnout. Jednotlivé jednání je dáno touhou po cíli 

zprvu jen obecně určeném, jako je touha po slasti, po cti a podobně. Na základě rozvažování je cíl 

přesně vymezen a doplněn o prostředky, které k němu vedou. Tento logem vymezený komplex 

cíle a prostředků je pak předmětem touhy, která vede bezprostředně k jednání, jehož výsledkem 

je žádaný cíl. Samo tíhnutí k ctnosti však nemá tuto formálně vymezenou strukturu. Aristotelés 

toto tíhnutí neoznačuje jako touhu, nicméně používá spojení „toužit po kráse“ (ὀρέγεσθαι τοῦ 

καλοῦ)1, případně „kvůli kráse“ (καλοῦ ἕνεκα)2, kde je slovo „krása“ (καλός) je v Aristotelově 

pojetí významově velmi blízké dobru a ctnosti. V každém případě je možné rozlišit touhu v 

technickém smyslu, která má předmět vymezený logem, jak bylo řečeno, a případné volné užití 

téhož slova. V případě tíhnutí k ctnosti není cíl logem zcela vymezen a ani být vymezen nemůže. 

Opačné přesvědčení by fakticky znamenalo uznat platónskou hypotézu existence ideje dobra, a 

to navíc v takové podobě, kdy je tato idea vyčerpávajícím způsobem artikulovatelná pomocí 

logu, což není Aristotelova pozice. Touha po ctnosti tedy musí zahrnovat i tíhnutí k 

rozumovému usuzování v kontrastu ke slepému následování žádosti. Tíhnutí k ctnosti se v 

konkrétním případě projevuje tím, že je logem artikulován příslušný jednotlivý cíl, a to cíl ve 

shodě s rozumností. V žádném jednání není artikulována ctnost v celku, ale vždy je jen spolu-

aktualizována v ctnosti odpovídajícím cíli. Zároveň samozřejmě v jednání není ctnost v celku ani 

                                                        
1 1169a6 
2 1115b13, 1115b23, 1120a28, 1122b7, 1123a25 
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uskutečněna jako cíl. Každým ctnostným rozhodnutím a každým ctnostným jednáním je však 

ctnost spolu-vymezována, ačkoli nemůže být nikdy vymezena zcela. 

Pojednali jsme o tom, jakým způsobem je ctnost strukturálně určena logem, nyní je třeba se 

ještě krátce vrátit k určení ctnosti jako lidského dobra. Vezmeme-li nejprve v úvahu základní 

dichotomii v pojetí dobra, kdy se dobro jednak jeví být cílem nějaké činnosti, jednak okolností 

úspěšného výkonu, pak se tato dichotomie přirozeně promítá i do pojetí ctnosti, zároveň však lze 

nahlédnout, že na nejobecnější úrovni póly této dichotomie nakonec splývají. Ctnost, jak jsme 

viděli, se spolu-klade jako cíl veškerého jednání, nakolik toto jednání má být ctnostné. Není však 

cílem stejným způsobem, jako běžné jednotlivé cíle, což má svůj protějšek v tom, že ani 

uskutečňování ctnosti v jednotlivém jednání není stejné jako uskutečňování běžného cíle. Má-li 

být ctnost cílem, je třeba, aby vykazovala jistou jednotu, která vůbec umožňuje, aby byla „jednou 

věcí“, a tedy se vůbec dalo rozumně hovořit o tom, že je cílem. Logos, který ctnost vymezuje, 

však zároveň tvoří i podstatu lidského života vůbec, takže jednota ctnosti je zároveň i přímo 

jednotou lidského života. Jako taková je však tato jednota vždy jen parciální a vždy ohrožená, a 

tak zároveň vystupuje vždy jako úkol lidského života. Vnitřní integrita lidské duše je, jak jsme 

viděli, ve své nedosažitelné dokonalosti božskou kvalitou a sama o sobě je dobrem, vnitřní 

rozpory zlem, které v posledku ohrožují samu existenci člověka. Tato neredukovatelná 

nedourčenost ctnosti je tedy obecnou nedourčeností a neukotveností lidského života, který je 

součástí sféry nahodilosti, kde „věci mohou být jinak“. To je pak manifestováno v napětím mezi 

statickou a dynamickou funkcí logu. Lidský život má být vymezen a to vymezen logem, to je 

však možné vždy jen parciálně a nedokonale. Nevymezenost potom Aristotelés na několika 

místech výslovně ztotožňuje se zlem1, to co je vymezené, je naopak přirozeně dobrem2. Z 

vymezování lidského života se tak stává proces, jehož podstatou je logos v jeho dynamické 

funkci, který vždy znovu dovymezuje další a další aspekty lidského života, jak je jeho situovaná 

a nahodilá povaha přináší. Právě v této dynamičnosti se sjednocuje dobro jako cíl a dobro jako 

úspěšný výkon. 

Tato jednota dobra jako cíle a jako úspěšnosti výkonu související s dynamičností logu je 

strukturním projevem obecné představy o přirozenosti lidskosti ve smyslu sebe-příčinnosti. Tato 

obecná představa se pak přímo odráží ve specifické struktuře některých důležitých pojmů, která 

se projevuje v ambivalenci v rámci základního vztahu účel–prostředek. Tato specifická struktura 
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2 1170a20, 1173a16 



 

  106 

se v různých ohledech týká samotné ctnosti obecně – jak jsme viděli, ctnost je jednak sama o sobě 

cílem, jednak je i prostředkem k úspěšného dosahování vlastních cílů1. Specificky se to říká 

výslovně o rozumnosti, že jednak slouží ke správnému jednání, jednak je jí třeba i pro ni 

samotnou, protože je ctností jedné složky duše2. Dále je tu sebe-příčinný vztah ctnosti, kdy z 

ctnostného jednání pochází ctnost a naopak přirozeně ctnost vede k ctnostnému jednání3. To 

dobře ilustruje následující výrok: 

Vždyť s ctností a špatností se to má tak, že druhá počátek ničí, první ho chrání. V jednáních 

je to „kvůli čemu“ počátkem, jako v matematice předpoklady. Tudíž ani tam ani zde není 

logos, který by počátkům učil, ale ctnost buď přirozená nebo zvykem získaná učí 

správnému mínění o počátcích. [1151a15] 

V tomto ohledu je tedy „ἕξις προαιρετική“ (doslova „rozhodovací dispozice“) nejen dispozicí k 

rozhodování, ale i dispozice vzniklá z rozhodování. Toto sebe-zapříčinění ctnosti má jednak povahu 

výchovy, kdy pouze ctnostný vychovatel je způsobilý správně vést vychovávaného, dále i 

zákony mají u Aristotela výchovnou funkci4, takže jen ctnostná obec může vychovávat další 

ctnostné občany, konečně se člověk sám stává ctnostnějším tím, že jedná na základě svého 

rozumového vědění o ctnosti, jak jsme již řekli. To, co platí o ctnosti, má svůj protějšek přirozeně i 

v pojmu dobra, které, jak jsme výše řekli, má povahu instrumentální i povahu cíle. Dále má tuto 

podvojnou strukturu slast, která jednak slouží k výchově, jednak je sama cílem jako součást 

blaženého života5. V neposlední řadě má pak tuto podvojnou funkci i logos, který je jednak 

podstatou lidskosti, jednak má instrumentální funkci jako prostředek rozhodování. 

Ačkoli Aristotelés dokrinárně vymezuje ctnost takřka výlučně ve vztahu k jednotlivé lidské 

duši, má v Etice Nikomachově ctnost vykazatelný podstatný vztah i k společenskému pólu 

lidskosti. Tento aspekt ctnosti se projevuje v tom, že celková spravedlnost je totožná s ctností a to 

ctností užívanou ve vztahu k druhému, nikoli jen pro sebe6. To se projevuje i v popisech 

jednotlivých tradičních ctností, které se téměř výlučně týkají vztahu k druhým lidem a ke 

společnosti jako celku. Částečnou výjimkou je tu zdrženlivost, která se týká zvládání tíhnutí k 

slasti. Vzhledem k tomu, že však lze mezi řádky vyčíst, že se týká v nemalé míře zdrženlivosti 

sexuální, sociální rozměr je nepochybný i zde. Dále Aristotelés konstatuje, že rozumnost je v 

                                                        
1 1097b3 
2 1145a3, 1144a1 
3 1103b1–25, 1104a27–1104b3, 1105a13–27 
4 např. 1102a10 
5 např. 1104b4–18, 1172a15 a násl. 
6 1129b31 
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jistém ohledu totožná s politickými schopnostmi, které dělí na schopnost zákonodárnou, která se 

zabývá obecným, a schopnost politickou v úzkém smyslu (vztahující se k „exekutivě“ v dnešní 

terminologii), která se zabývá jednotlivým1. Přitom se však lidská individualita v tomto smyslu 

nerozpouští v celku a Aristotelés odlišuje tyto politické ohledy od ohledu k vlastnímu, osobnímu 

dobru. Přesto však konstatuje, že vlastní dobro není nezávislé na politických a hospodářských 

poměrech obce2. S tím pak souvisí i to, že jednání je ve své podstatě zaměřeno na společnost. V 

opačném směru je pak, jak jsme již řekli, ctnost výsledkem výchovy a výchovného působení 

zákonů. Dále pak ctnost je podstatou opravdového přátelství3, které je zase podstatou funkční 

společnosti4. Nakonec je zřejmé, že,  jak jsme již řekli, argumentace z tradice, která je tradicí 

společnosti, má pro Aristotela podstatný metodický význam. Jednotlivé ctnosti a jejich vymezení 

jsou v základu vzaty právě z tradice. 

Onen výše popsaný sebe-reprodukující se a k sobě vztažený cyklus ctnosti, který tvoří 

podstatu lidskosti, tak zároveň prochází celou lidskou společností. V tomto ohledu je významné, 

že ctnost moudrosti – na rozdíl od rozumnosti – se tohoto cyklického sebe-vztahu neúčastní. 

Moudrost, která se vztahuje k věcem věčným a nejhodnotnějším5, je žádoucí pouze sama o sobě a 

není k ničemu dalšímu potřeba jako prostředek6. Ostatní ctnosti integrované rozumností jsou pak 

potřeba jako prostředků k zajištění moudrosti7. To je v souladu s pojetím desáté knihy Etiky 

Nikomachovy, kde se za podstatu blaženosti klade rozjímání a napodobení boha8. Je to také v 

souladu s pojetím, že ctnosti (míněno ctnosti mimo moudrost, které se účastní sebe-

reprodukujícího cyklu lidskosti) nemají žádný vztah k bohům, nakolik jde o výlučně lidskou 

záležitost9. 

4.8 Logos a jednání 

Pojem jednání (πράξις) má v Etice Nikomachově dvojí význam. V širším smyslu označuje 

jakékoli působení10 nebo chování11 člověka a zvířete, přičemž je případně možné říci i 

                                                        
1 1141b24–29 
2 1142a9 
3 1156b8–33 
4 1159b24–1160a30 
5 1141a19 
6 1143b19 
7 1143b35, 1144a1, 1145a7 
8 1177b17–1178a8 
9 1179b8–28 
10 např. 1129a15, 1144a21, 1154b19, 1158a32 
11 např. 1105b13, 1135b1 
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„nedobrovolné jednání“1 nebo označit jednání zvířat a dětí za dobrovolná2. Pokud však tento 

pojem Aristotelés užívá v úzkém terminologickém smyslu, označuje pouze rozvážené lidské 

jednání, za které nese člověk odpovědnost. V tomto smyslu pak výslovně vylučuje, že by děti a 

zvířata mohli jednat3. 

Pojem jednání je bezprostředně svázán s pojmem ctnosti, jak byl pojednán v předchozí 

kapitole, a to v trojím různém ohledu. Především je ctnost dispozicí ke správnému jednání nebo z 

druhé strany je správné jednání uskutečněním ctnosti. Dále však platí, že ctnost naopak vzniká ze 

správného jednání. Konečně je ctnost cílem každého správného jednání nakolik je ctnost 

artikulací a podmínkou blaženého života. 

Důležitým momentem ve vymezování pojmu jednání je pro Aristotela jeho kontrast s 

tvořením (ποίησις). Oba pojmy mají společný základ v tom, že jde o aktivity, které jsou v naší 

moci, a které se tak týkají toho, „co může být jinak“. Dále je společná i obecná struktura, kdy je 

aktivita určena cílem, ke kterému se pomocí logu hledají prostředky. Aristotelés však tvrdí, že 

jednání a tvoření jsou druhem různé4. Vyjasnění tohoto rozdílu pak umožní lépe porozumět 

Aristotelovu pojetí jednání, ctnosti a tedy i funkci logu. Základním rozlišujícím principem je, že u 

tvoření se hodnotí pouze jeho předmět, nakolik byl dobře vytvořen, zatímco u jednání je 

hodnocen především jednající5. K hodnocení vlastního jednání se pak připojují ještě další 

podmínky: (1) jednající musí jednat vědomě, (2) na základě rozhodnutí, které musí být (3) pro věc 

samu (προαιρούµενος δι' αὐτά) a (4) jednání musí být pevné a stálé. S principem hodnocení 

jednajícího pak souvisí další pomocný rozlišující znak, totiž že ten, kdo udělá úmyslně chybu při 

tvoření, je lepší než ten, kdo chybuje neúmyslně, v jednání je však tomu naopak6. Dále pak to, že 

v umění lze připustit vliv náhody, na rozdíl od jednání7. 

Smysl těchto charakteristik jednání se ozřejmí, když je budeme interpretovat v kontextu 

výše uvedených úvah o dobru a ctnosti jako principu existence sféry lidství. Ctnost je jednak stav 

dobrého bytí člověka a společnosti, stav bez ctnosti je naopak stavem rozkladu. Jednak je ctnost 

jako obsahové určení dobra nejvyšším cílem v tom smyslu, že kladení ctnosti jako cíle jednání je 

podmínkou blaženosti charakterizované jako správnost životního uskutečňování. (Blaženost 

                                                        
1 např. 1109b30, 1110a2, 1110b2 
2 1111a26 
3 1139a20; zvířata a děti se nerozhodují: 1111b9, 1149b31 
4 1105a28, 1140b4 
5 1105a28 
6 1140b23 
7 1140a20 
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sama nemůže být v technickém smyslu cílem, protože jakožto uskutečnění nemůže figurovat jako 

termín praktického sylogismu.) Za správné jednání se potom považují ty aktivity, které z 

dobrého stavu lidství vycházejí a k němu jako k cíli směřují. Jednání je tedy ten element, který 

uzavírá sebe-reprodukující cyklus lidství. Z této základní představy pak vycházejí všechny výše 

uvedené charakteristiky jednání. Pokud by se při jednání nehodnotil stav jednajícího a jednající 

nejednal daným způsobem pevně, stále a vědomě, nemělo by jednání onen sebe-reprodukující 

charakter. Buď by vůbec nevycházelo z podstaty lidství, ale z jiné příčiny, nebo by bylo nahodilé. 

Podmínka založení jednání v rozhodování pak vůbec umožňuje, aby vlastní jednání bylo 

formováno ctností a bylo vedeno logem. Bez této podmínky by také nebyla možná výchova 

jednotlivce ani jeho sebe-korigující chování na základě rozumově nahlédnutých ctností. Nakonec 

podmínka „jednání pro věc samu“ určuje, že cílem jednání je vlastní ctnost, tedy samo udržení 

existence lidskosti. Tato podmínka je komplementární podmínce o nutnosti dobrého stavu 

jednajícího. Její absence by opět přerušila sebe-reprodukující cyklus ctnosti a lidství. V tomto 

případě by naopak jednání končilo mimo sféru lidství. Tyto tři strukturní aspekty jednání pak 

korespondují s výše zmíněnými aspekty vztahu mezi jednáním a ctností. 

Naopak tvoření má svůj cíl mimo sféru lidství ve sféře toho, co Aristotelés nazývá vnějšími 

dobry. Proto také není potřeba, aby byl při tvoření jakkoli hodnocen tvůrce. Důležitá tu je 

Aristotelova poznámka, že tvoření sleduje parciální cíle, zatímco cíl jednání je v jistém ohledu 

celkový, protože cílem každého jednání je dobré jednání samo1. Z této poznámky je možné 

dovodit, že v posledku lze každé tvoření také podřadit pod nějaké jednání v tom smyslu, že cíl 

tvoření je instrumentální vzhledem ke konečnému cíli o sobě, kterým je dobré jednání, potažmo 

existence lidství. Je třeba mít na zřeteli, že existence lidství není sama o sobě nezávislá, ale jednak 

specificky lidská část duše, která má logos, závisí na touhách nižší, emocionální části duše, 

jednak Aristotelés výslovně říká, že k blaženosti, tedy dobrému stavu lidské existence, jsou nutná 

i vnější a tělesná dobra. Jednání, jako uskutečňování lidskosti, je pak nadřazené, avšak závislé na 

těchto nižších dobrech, které představují prostředky2. Tvoření pak představuje jeden ze 

strukturních momentů jednání, který může být osamostatněn jednak v abstrakci, jednak i reálně 

v tom smyslu, že někdo je řemeslníkem a pak je pro něj tvoření reálně posledním cílem. 

Řemeslník potom ve své činnosti nejedná. Toto stanovisko konvenuje obecnému nízkému 

hodnocení řemesla a obchodu v antickém světě3. Řemeslník je však do celku společnosti 
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integrován skrze příslušná rozhodnutí politika, skrze jehož politické jednání se zprostředkovaně 

účastní přirozeného sebe-reprodukujícího pohybu polis. 

Vzhledem k významu jednání jako svorníku sebe-reprodukujícího cyklu lidství je vhodné 

ještě uvážit poměrně komplikovanou otázku, co Aristotelés považuje za cíl jednání. Cíl jednání 

Aristotelés označuje slovem τέλος, předložkou ἕνεκα buď ve vazbě přímo se slovem označujícím 

cíl nebo v substantivizovaném tvaru „τὸ οὗ ἕνεκα“ (to kvůli čemu), případně také předložkou 

διά (pro něco). Ačkoli pojem cíle má, jak uvidíme v zápětí, jistý významový rozptyl, nezdá se, že 

by tento rozptyl měl nějakou vazbu s uvedenými terminologickými variantami. Zároveň, kromě 

tohoto výlučného postavení cíle jako definujícího momentu jednání1, bývá také cíl jednání 

uváděn jako jeden z členů výčtu vztažných určení, podle kterých se jednání posuzuje2. 

V nejkonkrétnějším smyslu označuje cíl jednotlivý stav věcí, který má být jednáním 

dosažen. Z jednotlivých Aristotelových příkladů můžeme vybrat3 například, záchranu, zisk, lup 

a podobně. V širším smyslu pak, jak jsme již řekli, zahrnuje cíl i prostředky, které k cíli v úzkém 

smyslu vedou. Tento celek je pak předmětem touhy. Zvláště v případě jednání (v kontrastu s 

tvořením) má způsob dosažení cíle svoji nepochybnou závažnost. Dále příležitostně může být 

cílem nadřazená činnost, jako například4 takové činnosti lze jmenovat teorii (teoretické 

zkoumání) nebo léčení. Dále, jak jsme již viděli, může být cílem sama ctnost5 případně blaženost6, 

často v modifikaci „kvůli kráse/ušlechtilosti“ (καλοῦ ἕνεκα)7. Kromě toho může člověk něco činit 

kvůli sobě8, kvůli příteli9, nebo kvůli vlasti10. Již jsme viděli, že cíl jednání ve smyslu ctnosti nemá 

stejnou povahu, jako cíl jednotlivý, protože ten je vymezen logem, zatímco ctnost nikdy zcela 

vymezena logem není. Totéž pak platí pro ušlechtilost/krásu a blaženost jako cíl. Zde se jako cíl 

implicite klade jistý proces – správné usuzování a správné jednání a zároveň integrita lidskosti 

jak ve smyslu jednotlivé duše, tak společnosti. S tím pak úzce souvisí pojetí sebe, druhého a vlasti 

jako cíle, protože tyto předměty jsou nositeli ctnosti a blaženosti ve statickém i dynamickém 

ohledu. Dělat tedy něco například kvůli příteli předpokládá, že přítel je nositelem ctnosti a že 

                                                        
1 1111a19, 1117a5, 1139a32, 1143b4 
2 1106b22, 1109a28, 1111a5, 1135a25, 1135b13 
3 1111a5; 1122a3, 1127b24, 1130a24; 1122a9 
4 1103b26; 1152b32 
5 1145a9 
6 1097b1, 1176b31 
7 1115b13, 1115b23, 1120a24, 1120a28, 1122b7, 1123a25 
8 1166a16 
9 1155b31, 1156b10, 1157b32, 1159a10, 1166a4, 1168a34, 1168b3, 1169a19 
10 1169a19 
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dané jednání „kvůli němu“ jeho ctnost dále udržuje a rozvíjí. V ostatních dvou případech to platí 

analogicky. 

V neposlední řadě je významné, že logos je vnitřním principem rozhodnutí a tedy i jednání 

a v jistém ohledu, jak jsme viděli, i skutečnosti vůbec, jejíž základní charakteristikou je 

vymezenost. Toto úzké vnitřní propojení logu a skutečnosti má potom mimo jiné i ten důsledek, 

že v Aristotelově myšlení neexistuje fenomén interpretace, který jinak tvoří důležitý aspekt 

moderního myšlení. Interpretujícím vztahem řeči vůči svému předmětu tu rozumíme takové 

pojetí, kdy správnost či adekvátnost řeči není jednoznačně určena jejím předmětem, nakolik 

existuje i obrácený vztah, když řeč naopak dourčuje svůj předmět. V soudobém myšlení je 

poměrně běžné pojetí, že například jednání samo o sobě není zcela určeno svým provedením, ale 

je ve svém významu dále určováno tím, jak je následně pojímáno. Obdobně to platí například pro 

interpretaci textu či uměleckého díla. U Aristotela, zdá se, je naopak jednání již vnitřně určeno 

logem a z tohoto logu mu má být také rozuměno. Je samozřejmě možné, že vnějšímu 

pozorovateli nemusí být příslušné vnitřní určení jednání zřejmé, to však nic nemění na tom, že 

dané jednání mělo nějaký svůj vnitřní logos, který pak představuje měřítko správnosti vnějších 

soudů o tomto jednání. Ani Aristotelem uváděný příklad vyhazování nákladu z lodi za bouře, o 

kterém říká, že v dané situaci (za bouře) jde o jednání dobrovolné, prostě však nedobrovolné, 

nelze chápat tak, že dané jednání je možné různě interpretovat. Rozdíl v dobrovolnosti je otázkou 

abstraktního vynětí daného jednání z reálné situace, ve které se jednání skutečně odehrálo. 

Pokud je logos jednání „vyhazovat náklad z lodi do moře“, pak nejde o jednání dobrovolné, 

naopak pokud je logos „vyhazovat náklad z lodi do moře za bouře“, pak jde o jednání 

dobrovolné. V daném jednotlivém případě však byla situace vymezena druhým zmíněným 

logem, zatímco první logos je z dané situaci vyňat abstrakcí. 

Tato okolnost má podstatný význam pro pochopení Aristotelova systému a role logu v 

něm. Lidská existence sice není nikdy plně vymezena, na druhou stranu, pokud v dané chvíli a v 

daném ohledu nějak vymezena je, toto vymezení má status prostého faktu a nemůže být ex post 

nijak relativizováno ani interpretováno. To zároveň klade jisté omezení na povahu sebe-

reprodukujícího procesu lidské existence. Lidskost je sice neustále znovu vymezována v rámci 

širší nahodilé existence sublunární sféry světa, nicméně tento proces sebevymezování nemá v 

plném slova smyslu povahu sebeinterpretace a nese tedy jisté naturalistické rysy, čemuž 

odpovídá pojetí polis jako přirozeného útvaru. Toto sebevymezování skrze jednání se děje v 

rámci jistého neměnného půdorysu, který nemůže být překročen. Tomu pak odpovídá například 
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skutečnost, že tradované ctnosti jsou patrně míněny jako jistá „anatomie lidství“ analogicky k 

tomu, jako jednotlivé orgány tvoří anatomii těla. Tak jako není myslitelné, aby tělesný vývoj vedl 

k naprosté změně anatomie těla, ačkoli může být tělo v lepším nebo horším stavu, není ani 

možné, aby se podstatně změnila struktura ctnosti. Výčet ctností tedy nejspíš není pro Aristotela 

konstatováním jakési přechodné historicky podmíněné fáze vývoje, ale konstatováním obecně 

platných faktů, jakkoli je případně možné, že by někdo dokázal ctnosti v obecnosti 

charakterizovat lépe a samozřejmě také v konkrétních situacích lépe nebo hůře naplňovat. Je 

možné, že v konkrétním případě člověka nebo obce bude ctnost zcela zničena, potom člověk 

klesne na úroveň zvířete a obec přestane existovat. Stejně tak, pokud by se podstatně změnila 

struktura ctností, přestal by být člověk člověkem a obec obcí. 

5. Blaženost 

Zakončeme náš rozbor Etiky Nikomachovy krátkou poznámkou o zastřešujícím pojmu celého 

díla, blaženosti. Tuto význačnou roli nese blaženost proto, že ji Aristotelés považuje za nejvyšší 

dobro, a tedy i cíl všeho konání, přičemž je podstatné, že tuto její roli považuje za fakt zřejmý sám 

o sobě a obecně sdílený1. V této souvislosti pak vyvstávají dvě vzájemně provázané otázky. 

Jednak je to otázka po obsahovém určení blaženosti, která je explicitním obsahem Etiky 

Nikomachovy, jednak otázka interpretace toho, v jakém smyslu je blaženost cílem jednání. 

Vzhledem k tomu, že blaženost Aristotelés identifikuje s životem podle ctnosti, pojetí, kdy 

je konečným cílem blaženost se redukuje na pojetí, kdy je nejvyšším cílem život podle ctnosti. 

Interpretační pokusy, kdy je blaženost kladena buď jako nejvyšší cíl, pod nějž jsou podřazeny 

všechny ostatní cíle, stejně, jako je – použijme Aristotelův vlastní příklad – výroba uzd podřazena 

pod vojevůdcovství, stejně jako pokus interpretovat blaženost jakou souhrn jednotlivých cílů, 

jsou svojí strukturou příliš triviální a neodpovídají komplexnosti Aristotelova pojetí, jak bylo 

výše vyloženo. Blaženost nemůže být nejvyšším cílem ve striktně hierarchickém smyslu proto, že 

nejvyšší dobro nemá žádnou ideu, a neexistuje tedy žádný jeden logos, kterým by byla jako cíl 

vymezena. Skutečnost, že ctnost obecně není cílem jednání ve stejném smyslu jako jsou jimi 

jednotlivé cíle, jsme obšírně pojednali výše. To je ostatně jednou z point Aristotelova tvrzení, že 

blaženost je uskutečňování (ἐνέργεια). Konečná nevymezitelnost nejvyššího dobra je přímým 

korelátem dynamičnosti lidské existence, která je vnitřně určena výše popsanými komplexními 

vztahy. Ctnost je tu vlastním určením dobra lidské existence, což splývá s tím, že je i vymezením 

                                                        
1 1095a17 
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její podstaty. Ctnost je však v dynamickém smyslu východiskem, správností provedení i cílem 

jednání. Symptomem harmoničnosti tohoto uskutečňování podle ctnosti je pak slast. V tomto 

smyslu je pak blaženost uskutečňováním vlastního lidství. Interpretační pokus spočívající v pojetí 

blaženosti jako souhrnu parciálních cílů je vzhledem k těmto skutečnostem stejně neadekvátní a 

nese v zásadě tytéž nedostatky. 

V neposlední řadě je významné, že jak určení blaženosti jako nejvyššího dobra, tak 

obsahové určení blaženosti jako uskutečňování duše podle ctnosti je podstatně založeno na tom, 

co společnost o smyslu lidské existence traduje. Tradovaná mínění sice nejsou přímým ani 

absolutním kritériem – je třeba je rozumově zhodnotit, utřídit a korigovat – přesto člověk v 

Aristotelově systému nenalézá podstatná určení cíle svého života v sobě, ale ve společnosti. 

Společnost tak není jen prostředím, které musí každý člověk zakalkulovat do svých cílů, je přímo 

zdrojem, bez něhož se člověk nemůže stát ve vlastním smyslu člověkem. I na nejvyšší úrovni se 

tak ukazuje, že oba póly lidství – jednotlivý člověk i společnost – jsou vzájemně neredukovatelné, 

představují jisté vnitřní napětí, ale v posledku i jednotu. 
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III. Závěr 
Závěry plynoucí z výše provedeného rozboru textu Etiky Nikomachovy se jednak týkají 

formy Aristotelova textu, jednak jeho obsahu. Pokud jde o formální aspekt Aristotelova textu, 

nejvýraznějším rysem je velmi komplikovaná struktura užití většiny klíčových termínů (vedle 

termínu logos se to týká, jak jsme viděli, i termínu dobro, pravda, přirozenost a dalších). Aristotelés 

tuto povahu některých termínů reflektuje ve svém pojetí „vypovídat se různým způsobem“. 

Nejde tu o čistou homonymii, protože termín přenáší některé své významové vlastnosti 

z jednoho typu užití do druhého. Ačkoli se Aristotelés snaží provést jistou analýzu tohoto 

strukturního fenoménu, kdy považuje jeden význam za centrální a další za odvozené, nezdá se, 

že by tento fenomén bylo možné uniformě analyzovat prostředky moderní logiky. Speciálně se 

nezdá, že by bylo nějak zvlášť užitečné hovořit tu o nějaké formě analogie nebo přenesení 

významu, a to především proto, že tyto formulace samy o sobě nic nevysvětlují, představují jen 

jiné pojmenování stejného problému. Spíše je tomu tak, že struktura větvení a přenášení 

významových rysů termínu je v každém typu užití specifická a v každém případě užití musí být 

také specificky interpretována. Tato „amébovitá“ struktura jednotlivých pojmů patrně odráží 

vzájemnou difúzní propojenost jednotlivých významů v před-filosofickém jazyce. Tato difúzní a 

případně i konfúzní povaha před-filosofického jazyka nám patrně není ve své původní podobě 

dostupná ani v soudobé běžné řeči, protože i ta je formována obecným vzděláním, které je mimo 

jiné vedeno kulturně hluboce zakotvenou tradicí usilující o formální logickou přesnost 

vyjadřování. Aristotelés potom se svým metodickým důrazem na význam tradovaných mínění 

tuto původní jazykovou difúznost přebírá.  

Ačkoli Aristotelés přinejmenším v rudimentární podobě zná všechny podstatné soudobé 

logické principy, jako je nutnost definic pojmů, explicitního zavedení axiomů a dedukčních 

pravidel, nutnost postupovat na základě identity a nikoli podobnosti a v neposlední řadě i 

představu o hierarchickém uspořádání vědních oborů, přesto je s nimi vlastní struktura textu 

v jistém napětí. Aristotelés si je tohoto napětí nepochybně alespoň z části vědom, když výslovně 

požaduje, aby byla tradovaná mínění podrobena racionální kritice. Fakticky lze toto napětí mezi 

tradovanými obsahy a normativním požadavkem na logičnost formy řešit na obou jeho pólech – 

jednak je obsah přizpůsobován normám logické korektnosti, jednak jsou však tyto normy také 

extrahovány z tradovaných mínění a implicitní jazykové kompetence. Zdá se, že povahy tohoto 

druhého pólu si Aristotelés není plně vědom a zastává mínění, které ostatně přetrvává mnohdy 

do dneška, že logická struktura je v nějakém smyslu absolutně daná a nezávislá na konkrétních 
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textech a řečových strukturách, které jsou pomocí ní formovány. Přesto se však mimo jiné právě 

na Aristotelově pokusu logicky uchopit ono „vypovídání v různém smyslu“ a učinit z něj jakýsi 

logický princip ukazuje, že i to, co volíme za logické principy, je v jistém ohledu arbitrární a 

pragmaticky motivované potřebou uspořádat a analyzovat texty a promluvy. Skutečnost, že 

předsudek o absolutnosti logických principů přetrvává nezřídka až do dneška, může mít značně 

negativní dopad na pokus interpretovat Aristotelův text. Vede totiž k zanedbání věcného rozdílu 

mezi závaznými logickými strukturami našeho myšlení a logickými strukturami Aristotelova 

textu. Jestliže se pak například pokusíme interpretovat obsah význačných aristotelských pojmů 

bez ohledu na to, že jejich užití má jinou logickou strukturu – mj. zmíněnou strukturu 

„vypovídání v různém smyslu“ – která je modernímu myšlení jakožto logický princip neznámá a 

nemůže být přímočaře převedena na žádné jeho platné struktury, nutně musí dojít k drastické 

deformaci smyslu textu. Jeden z úkolů při interpretaci textu musí být především nepředpojatá 

snaha zachytit jeho podstatné logické a argumentační struktury, které se mohou odlišovat od 

našich. 

V tomto světle se pak ukazuje jistá problematičnost jinak fascinující komplexnosti 

Aristotelova díla, nakolik tato komplexnost jde mimo jiné na vrub košatosti a v jistém ohledu i 

nejasnosti formálních principů, na nichž dílo stojí. Přitom účelem každé teorie je jednak nějakým 

způsobem (pokud možno „věrně“) zobrazovat skutečnost, komplementárně k tomu však má také 

umožnit reálné intelektuální zvládání skutečnosti skrze tento obraz. Tato možnost nakládat 

s teorií je pak dána jejími formálními principy. V tomto ohledu je Aristotelovo dílo pro svoji 

komplikovanost a mnohotvárnost nepochybně zvladatelné, a tedy i aplikovatelné velmi obtížně. 

Na druhou stranu se tím také vysvětluje skutečnost, že Aristotelés po celé dějiny fungoval jako 

zdroj intelektuální inspirace – vnitřní formální mnohotvárnost jeho díla umožňuje různé redukce 

a explikace vedoucí k různým kompaktnější zato však chudším teoriím. Z tohoto pohledu pak lze 

dějiny myšlení chápat jako snahu o redukci komplexnosti formálních principů při zachování 

maximální expresivnosti teorií na nich založených. Již jsme zmínili, že jistá excentričnost stoické 

teorie byla patrně motivována snahou vyjasnit komplexní aristotelské pojmové struktury.  

Pokud jde o obsah, Etika Nikomachova je pokusem vyřešit otázky související s řečí (logem), 

jednáním a dobrem ve vztahu k cíli lidského života. Ve své bezprostřední naléhavosti tyto otázky 

vyrůstají z dobově prožívané skutečnosti, v jejímž rámci byla zřejmá moc řeči přesvědčovat a 

vymezovat a tím formovat jednání, stejně jako bezprostřední pozitivní či případně devastující 

dopady rozhodnutí, které činily otázku správného logu a jeho vztahu k dobru naléhavou. Tato 
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naléhavost se zakládala ve specifické dějinné situaci řecké polis s jejími institucemi a ustálenou 

praxí. Ve formulaci a zpracování těchto otázek Aristotelés navazuje na myšlení Platónovo a starší 

řeckou filosofickou tradici. 

Specifickým rysem Aristotelova pojetí je výrazná autonomie lidské sféry, která je 

charakterizována vztahem k logu, a která je značně nezávislá na sféře božské transcendence. To 

kontrastuje s tradičním sebe-porozuměním archaických společenství, jejichž řád byl založen na 

nějaké formě božího zjevení, případně inspirované či prorocké řeči, která se pak společenství 

převážně podávala skrze tradici. Aristotelův logos naopak žádným způsobem nepochází od 

boha, ani není odrazem transcendentních idejí jako u Platóna. Vzhledem k organizující a 

vymezující funkci logu to potom znamená, že lidské dobro nemá transcendentní rozměr a 

v posledku se redukuje na samo bytí člověka a lidské společnosti.  

Tato radikální změna perspektivy je průvodním jevem podstatné změny struktury 

jazykové praxe klasického řeckého společenství, kdy řeč dostává podobu logu v úzkém, 

terminologickém smyslu slova. Archaické společenství bylo rovněž podstatně určováno řečí. 

Závaznost této řeči však byla ve své základní fenomenální struktuře určena autoritou svého 

původce. Řeč, která obecně zakládala společenství, pak měla mytickou povahu v tom smyslu, že 

byla chápána jako řeč božského původu. Přitom deklarovaný božský původ řeči má význam v 

tom, že představuje způsob, jak říci, že taková řeč nezávisí na vůli a autoritě žádného člena 

společenství, ale platí obecně, je universálně závazná a nezměnitelná. V klasickém Řecku s jeho 

tíhnutím k demokratizaci a rozhodování vlastních záležitostí rokováním roste význam řeči, jejíž 

původ leží přímo v daném společenství, až k situaci, kdy si společenství uvědomuje možnost 

rozhodovat o podstatných otázkách vlastní existence. V této situaci pak řeč čerpá svoji legitimitu 

ze svých obsahových vlastností bez ohledu na autoritu mluvčího. Zároveň se stává zřejmou 

potenciální ohrožující moc logu, plynoucí z jeho špatného užití či zneužití. Paradigmaticky se to 

projevilo v nespravedlivé smrti Sókratově. Z tohoto zorného úhlu lze nahlížet Platónovu filosofii 

jako pokus vymezit legitimní užití logu skrze nově uchopenou vazbu na transcendentní sféru, 

která dostala podobu sféry idejí. Aristotelés sdílí tento obecný cíl s Platónem, nicméně Platónovo 

řešení skrze přímou vazbou logu na transcendentní sféru nepovažuje, jak jsme viděli, za 

uspokojivé. Aristotelovu filosofii lze tedy pochopit jako pokus, jak vymezit legitimní způsob 

užívání logu bez odkazu na transcendentní sféru. Podstatou tohoto pokusu je nahradit vnější, 

transcendentní kritérium správnosti logu kritérii vnitřními. 
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Aristotelův pokus o vymezení legitimního užití logu představuje pozoruhodný teoretický 

výkon, v jehož centru stojí nově objevená disciplína logiky, představující pokus formálně 

vymezit správnost užívání jazyka a tím nahradit Platónovu částečně ještě mytologickou koncepci 

logu jako odrazu idejí. Již samotný tento Aristotelův počin měl fascinující kulturní dopad, jehož 

význam lze stěží přecenit. Nejen, že se logičnost v tomto formálním smyslu stala uznávaným 

principem racionality, ale i obsahově byla sama logika v aristotelských intencích normou po 

dalších více než dva tisíce let. Zcela překonána byla až koncem devatenáctého století Fregovým 

založení moderní predikátové logiky. Kromě tohoto formální aspektu Aristotelés podal v Etice 

Nikomachově podrobnou analýzu strukturní funkce logu v lidském jednání, jak jsme podrobně 

popsali v hlavní části této práce. 

Nicméně i v Aristotelově systému zůstává přítomnem jistý rudimentární moment orientace 

člověka k božskému. Tento aspekt se však netýká přímo logu co do jeho formy ani co do obsahu. 

Orientace na božské má u Aristotela dvojí základní podobu. Jednak se manifestuje v představě 

moudrosti jako ctnosti nejhodnotnější části lidské duše. Předmětem moudrosti je kontemplace 

nejhodnotnějších z věčných pravd, která mají patrně v nějakém smyslu božský status. Význam 

skutečného osvědčování moudrosti vyplývá pouze z toho, že člověk má tuto schopnost, musí ji 

tedy k plnému uskutečnění svého lidství také aktualizovat. Kromě toho hraje roli fakt, že jde o 

pravdy nejhodnotnější. Při tom se uplatňuje Aristotelova zásada, že nejlepší funkce nějakého 

orgánu se dosahuje tehdy, když je orgán v nejlepším stavu a zároveň je i jeho předmět nejlepší 

možný1. Tento modus vztahu k božskému však nijak zpětně obsahově neovlivňuje podmínky 

lidské existence kromě toho, že se tu jako účel sám o sobě realizuje jistá schopnost lidské duše. 

Druhý způsob, jak se projevuje vztah k božskému, je implicitní předpoklad, že nejlepší stav 

lidské existence má povahu harmonie a trvalosti, což jsou, jak jsme viděli, charakteristiky 

přisuzované bohu. V tom, že člověk vykonává nejtrvalejší a nejharmoničtější činnost. se také, jak 

Aristotelés výslovně říká, člověk připodobňuje bohu. V posledku je tedy svým způsobem 

nejvyšší lidské dobro implicite určeno odkazem k božskému, nikoli však pokud jde o nějaké 

mínění nebo logos, ale pokud jde o stav lidské existence. Oba tyto aspekty vztahu k božskému se 

zdají nakonec splývat, nakolik Aristotelés považuje kontemplaci nejhodnotnějších pravd také za 

nejharmoničtější a nejtrvalejší stav duše. 

Harmonický stav lidské existence, který Aristotelés označuje jako blaženost, může člověk 

dosahovat proto, že disponuje schopností nakládat s obecným logem, skrze který se blaženost 

                                                        
1 1174b15 
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může stát explicitně předmětem myšlení a jednání. Tím se také člověk odlišuje od zvířat, jejichž 

chování je vedeno vždy jen vnímáním jednotlivého, takže jejich život nemůže vykazovat tu 

celistvost, která je dostupná člověku skrze obecný logos, a tedy nemohou být ani blažená. 

Blaženosti jako cíle může člověk dosahovat poměrně komplikovanou strukturou nakládání s 

logem ve vazbě na ctnost a rozhodování, jak jsme podrobně pojednali. Toto nakládání s logem 

však není pouze prostředkem, je také samo vlastní náplní lidského života, a tedy i jeho se týká 

normativ jednoty a harmonie. 

Tento pokus založit lidskou existenci, správnost jednání, řeči a myšlení i pojetí jejího dobra 

v sobě samé získává v současné kulturní situaci novou aktuálnost, nakolik se moderní společnost 

opět vyznačuje ztrátou vazby k transcendentní sféře, která byla již záhy v pozdní antice skrze 

křesťanství radikálně obnovena. V tomto ohledu představuje Etika Nikomachova ojedinělé, 

komplexní a inspirativní dílo. Má však i svoje meze, dané mezemi antického myšlení vůbec, pro 

které Aristotelovo pojetí není beze zbytku aplikovatelné na současnou situaci a na některé 

podstatné otázky není schopno dát přiměřenou odpověď, protože přesahují jeho horizont. 

To se týká především absence fenoménu interpretace. Aristotelův logos je natolik svázán se 

skutečností, že není schopen zachytit dynamiku fenoménu, kdy skutečnost není jazykem nikdy 

plně zachycena a jakékoli jazykové zachycení skutečnosti je jen provizorní, otevřené k reflexi. 

Tento ryse je svázán s faktickou ahistoričností Aristotelovy koncepce. Aristotelský člověk a jeho 

polis je ve svých institucích a ctnostech jednou pro vždy určena. V těchto daných mezích lze 

usilovat o dobro, Aristotelovo myšlení však z podstaty neumožňuje formulovat myšlenku 

radikální změny těchto struktur. To je důsledek založení logu a kritéria dobra v imanenci lidské 

sféry. Jestliže je kritériem dobra v posledku úspěšnost reálného fungování společnosti, neexistuje 

možnost, jak říct, že některý reálně funkční aspekt společnosti je ve skutečnosti špatný a 

nespravedlivý. To se v Aristotelově případě nejjasněji ukazuje v jeho věcně nepochybně velmi 

problematické obhajobě instituce otroctví. Tento rys nutně vykazuje obecně každé pragmatické a 

tedy konzervativní myšlení. Užitečný je tu kontrast s platónským idealismem, který poslední 

kritérium dobra umisťuje mimo lidskou společnost, a tedy nemá podstatný problém formulovat 

názor, že to, co se ve společnosti reálně děje, může být v podstatných rysech špatně. S tím je také 

spojen Aristotelův z dnešního pohledu nemístný optimismus ohledně možnosti reálně 

dosáhnout harmonického stavu lidské společnosti. Aristotelés nepochybně podceňuje 

potenciálně antagonické rysy vztahů jednotlivých složek společnosti stejně jako možný konflikt 
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mezi jedincem a společností. Aristotelés prostě předpokládá, že zájmy celku a zájmy jednotlivce 

jsou v posledku totožné.  

Lze konstatovat, že ani Aristotelův pragmatismus s jistými naturalistickými rysy, ani 

Platónský idealismus nejsou schopny dát uspokojivou obecnou odpověď na otázku po obecném 

kritériu dobra v moderní společnosti v jejím vyostřeném vědomí vlastní historičnosti. Jestliže 

historií rozumíme podstatné změny ve struktuře lidské společnosti a historičností vědomí této 

skutečnosti. Toto vědomí pak činí společnost svobodnou ve směřování k vlastnímu dobru. 

Přičemž právě okolnost, že v historii jde o změny podstatné struktury činí historii jedinečnou a 

do budoucna otevřenou – kdyby tu byla nějaká neměnná, historii obecně determinující struktura, 

byla by právě ona tou podstatnou strukturou a historie by se pak redukovala na akcidentální 

změny vůči této struktuře, a nebyla by tedy ve vlastním smyslu historií. V tomto ohledu pak 

platónský idealismus nemůže být řešením otázky po podstatném dobru lidské společnosti, 

protože metodický předpoklad, že lidská společnost je ve své podstatě určena nějakou 

hypotetickou neměnnou ideou, je neslučitelný s historičností společnosti. Naopak aristotelský 

pragmatismus není v situaci vyostřené historičnosti aplikovatelný, protože ze své podstaty 

nemůže dát žádnou odpověď na to, jak posoudit, které struktury společnosti jsou dobré a 

spravedlivé a které nikoli, což je otázka, která vůbec umožňuje historické dění jako lidské 

sebeurčování ve vztahu dobrému stavu vlastní existence. Radikální Aristotelský pragmatismus 

tu může vést podle své interpretace buď ke stagnaci společnosti, kdy je stávající stav považován 

za normu, nebo chaotickému vývoji, kdy neexistuje kritérium pro rozhodnutí, která změna je 

žádoucí, takže veškeré skutečně historické činy by byly nahodilé, nemotivované a 

nehodnotitelné.  
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