
Universita Karlova v Praze 

Ú stav filosofie a religionistiky 

obor filosofie 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

OTÁZKA LIDSKÉ PŘIROZENOSTI v ARISTOTELOVĚ POJEDNÁNÍ O SLASTI 

V ETICE NÍKOMACHOVĚ 

Autor: Stanislav Synek 

Vedoucí práce: MUDr. Štěpán Špinka, PhD. 

Rok odevzdání: 2006 



Prohlášení: 

"Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím pouze citovaných 
pramenů a literatury." 

&..d.-fi 
Stanislav Synek 



Obsah 
Úvod ............................................................................................................................................... 2 

Kontext. ................................................................................................................................... 2 
Dvě pojednání o -slasti ............................................................................................................ .4 

I Pojednání o slasti v sedmé knize EN .......................................................................................... 5 
a) Odmítnutí anti-hédonistické pozice ............................................................................................. 5 

Anti-hédonistické argumetny: slast není dobrem (EN VII, 12) .............................................. 5 
Slast je dobrem (vyvrácení anti-hédonistů: EN VII, 13) ......................................................... 6 

b) Slast - nejvyšší dobro (EN VII, 14) ............................................................................................ 8 
Nepřekáženost. ................................................................................................................... 8 
Další zdůvodnění. ............................................................................................................... 9 

c) Tělesné slasti. .............................................................................................................................. 9 
Otázka lidské přirozenosti. .................................................................................................... 12 

d) Shrnutí. .......... r~ •. > ...................................................................................................................... 13 
II Pojednání o slasti vX/knize EN ............................................................................................. 14 

a) Úvod: důležitost pojednání o slasti (EN X, 1 ) ........................................................................... 14 
b) Revize hédonismu: Je slast dobrem? (EN X, 2) ........................................................................ 15 
c) Aristotelova koncepce: slast jako činnost (EN X, 3) ................................................................. 18 

(i) energeia - kinésis ................................................................................................................ 18 
V jakém smyslu náleží slast činnosti (EN X, 4) .................................................................... 21 
Rozdělení a druhy slastí (EN X, 5) ........................................................................................ 24 
Rozlišení slastí, resp. činností. ............................................................................................. .25 
Zatíženost látkou .................................................................................................................. .26 

(ii) Kritérium pro určení skutečných slastí; ergon člověka ..................................................... 26 
Zdraví - nemoc a ctnost - špatnost. ...................................................................................... 26 

d) Shrnutí. ...................................................................................................................................... 27 
III Interpretace výkladu slasti v EN ........................................................................................... .28 

1. Slast a lidská přirozenost (Vll) ........................................................................................................ 28 
a) Předběžné otázky ....................................................................................................................... 28 

Jsou slasti "pro někoho" (tini) činností (energeia)? .............................................................. 28 
Problematičnost určení "prostě" (haplos) .............................................................................. 29 

b) FYSIS: významové roviny pojmu ............................................................................................. 29 
V jakém smyslu může být hexis "přirozená"? První a druhá přirozenost.. ........................... 29 
DalŠÍ významy slova fysis: koinos - idios ........................................................................... .30 
Přirozenost člověka: nepřekonatelný rozpor? ...................................................................... 3I 
Přirozenost jako božské směřování? ..................................................................................... 31 

c) Co znamená KATA FYSIN v definici slasti? ........................................................................... 32 
Varianty výkladu ................................................................................................................... 32 
Komentář k variantám ........................................................................................................... 33 
Shrnutí. .................................................................................................................................. 35 

2. Metafora zdraví a "úkol člověka" (X) ............................................................................................. 35 
a) Lékařství jako model metody ................................................................................................... .36 
b) Lékařství jako rétorická figura? ............................................................................................... 37 
c) Problém lidského "úkolu" (ergon) a souvislost s "výtečností" (areté) ...................................... 40 

IV Otázka lidské přirozenosti a normativita v EN ..................................................................... .42 
"Božský logos" a theóretiké ................................................................................................. .43 
Lidská polis a eupraxia ......................................................................................................... .44 
Spúdaios: založení normy .................................................................................................... .45 
To kalon a přirozená slast. .................................................................................................... .47 
Slast ve "špatném životě" ..................................................................................................... .49 

V Závěr ....................................................................................................................................... 50 
VI Použitá literatura: ................................................................................................................... 52 

1 



Úvod 
Jednou ze zásadních otázek nejen v Aristotelově etice, ale v celé antické ftlosofii je, jakou úlohu 

hraje či má hrát slast (hédol1e) ve zdařilém lidském životě. Antika na tuto otázku podala celé spektrum 
odpovědí: na jedné straně hédonismus, který slast považuje za nejvyšší dobro, za nejzazší cíl (nejen 
lidského) života (např. Eudoxos), na straně druhé pozice zastávaná např. Speusippem, který tvrdí, že 
žádná slast není dobrem a nemá ve zdařilém lidském životě žádné místo. Platón a Aristotelés se oba 
pokoušejí nalézt jakýsi kompromis tíhnoucí spíše k hédonismu (Aristotelés), resp. k anti-hédonismu 
(platón). 

Platónovu pozici najdeme nejobsažněji vyloženou v dialogu Filébos: nejvíce žádoucí život sestává 
ze správné "směsi" rozumu a slasti, samotná slast však není v žádném ohledu nejzazším cílem 
lidského života. 

Aristotelovo pojetí slasti - jak uvidíme - leží na pomyslné škále mezi hédonismem a anti
hédonismem blíže k Eudoxovi, Speusippova pozice je výslovně odmítnuta. Polemika s Platónem není 
sice explicitní, ale jak ukázal Gerd Van Riel,l pojetí slasti v dialogu Filébos lze chápat jako pozici, vůči 
níž Aristotelés vymezuje vlastní nauku, v níž se snaží rehabilitovat úlohu slasti v lidském životě 

a zároveň se vyhnout radikálnímu Eudoxovu hédonismu. 

Otázka slasti je v etice Níkomachově tematizována na více rovinách. Zásadní otázka zní, zda je 
slast dobrem, a pokud ano, zda je dobrem nejvyšším, tj. zda slast je tím, k čemu směřuje (či má 
směřovat) veškerá lidská činnost: každé řemeslo, umění, věda, praktická rozvaha i jednánU Aby však 
vůbec bylo možné odpovědět, je třeba říci, co je slast. Na tyto otázky dávají - byť nejednoznačnou 

a v některých ohledech problematickou - odpověď dvě obsáhlé pasáže věnované výslovně otázce 
slasti: závěrečná část VII. knihy (12.-14. kapitola) a začátek X. knihy (1.-5. kapitola). 

V této práci se pokusíme výkladem Aristotelova textu získat odpovědi mimo jiné na tyto dvě 
základní otázky: (1) Co je slast? (2) Co je "dobrá" slast? Vzhledem k těmto dvěma otázkám nás bude 
zajímat především problém (lidské) přirozenosti, resp. jejího významu pro Aristotelovo pojetí slasti. 
Výběr i výklad pasáží se bude řídit ohledem na takto formulované téma. Proto bych nyní rád ve 
stručnosti naznačil, v jakých dalších souvislostech se v Etice Níkomachově o slasti hovoří. 

Kontext 

Za určující mŮŽeme považovat tuto formulaci: "mravní ctnost se 1J::ďahl!je k pocitům libosti a nelibost1'3. 
Tento vztah má několik rovin. 

Slast je především důležitým motivem jednání: "Člověk si Žádá toho, co jest libé, a vart !Jé se toho, co Jést 
nelibl'.4 Slast může být určujícím motivem záměrné volby (rrpompÉw). V tomto smyslu je však - zdá 
se - Aristotelův postoj vůči slasti (podobně jako u Platóna) spíše negativní: "Pro libost konáme to, co jest 
špatné, pro nelibost pak se zdržtijeme toho, co jest krásné. "5 Slast je tedy potencionální zdroj špatnosti; proto 
se ve všem "musíme nf!jvíce stříci libosti a roz!eoše; nebot'je neposuzt!ieme nestranně."6 

Vztah ke slasti a nelibosti je proto třeba od mládí kultivovat: "člověk má ryti hned od mládí nijak veden, 
a~ se radoval a rmoutil Z toho, Z čeho má".7 Slast a bolest hrají právě ve výchově nezastupitelnou úlohu, 
neboť slast je "našemu rodu mYIJlastnijší, proto lidé rychoválJi:gf mládež tak, že ji IJedou slastí a strastr.s 

1 Gerd Van Riel: Pleasure and the Good Lije, Leiden 2000, ss. 43-78. 
2 Srv. EN I, 1, 1094 al-3. 
3 EN II, 2, 1104b 9: mpl ~oovo:s YO:P KOl Aúrros 'EOTIV ~ h81K~ apETTÍ' - Pokud není uvedeno jinak, jsou české 

citace Aristotela z překladu A. Kříže: Etika Níkomachova (EN), Politika (pol.), Rétorika (Rhet.), Metafyzika (Met.). 
4 EN X, 1, 1172a 25-26: TO: \JEV YO:P ~OÉo rrpOOlpOÚVTOI, TO: OE AurrllPO: <j>EÚYOUOIV' 
5 EN II, 2, 1104b 10-11: 010: \JEv YO:P T~V ~OOV~V TO: <j>OÚAO rrpÓTTO\JEV, 010: OE T~V Aúrrllv TWV KaAWV 

O:mxó\JE8o. 
6 Ef'J 1,1, 9, 1109b 8-9: 'EV rrovTI OE \JÓAIOTO <j>UAOKTÉOV TO ~OU KOl T~V ~OOV~V' OV YO:P O:OÉKOOTOI KpíVOIJEV 

OUTllv. 
7 EN II, 2, 1104b 11-12. 
8 EN X, 1, 1172a 20-22. 
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Mravní ctnost (hel K~ apET~), která je klíčovou podmínkou zdařilého života, pak spoclva ve 
správném poměru ke slasti a bolesti: "pro mra/mí pOlJahu je velmi důle:{jté, a~y se člověk radolJal Z toho, Z čeho se 
radovati má, a ary nenáviděl, co má nenáviděti. Nebot' tyto city působí po celÝ :{jvot, je:ijo mqjí vliv a moc na dnostf!Ý 
a blažef!Ý :{jIJot. ,,9 "Základem je te4J toto: ctnost (ápéTrlJ je taková činnost (TTpaKTlKrlJ, která se ke slastem 
a strastem v~ah'!Je nejlepším způsobem, špatnost pak naopak. "10 Aristotelés výslovně odmítá, že by ctnost 
(arete) byla ,/akjsi stav bez citového vzrušení a kliď'l1; slast má v životě - tím spíše ve zdařilém životě -
svoji nezastupitelnou úlohu, je však třeba se k ní vztahovat tím nejlepším způsobem. 

Pocit libosti a nelibosti, který vyvstává v souvislosti s nějakým jednáním (dílem, výkonem: TOl5 
'ÉpyOI5) je pak pokládán za "známku charakteru".12 Co to znamená? Při výkladu o etické zdatnosti 
~heIK~ apET~) Aristotelés nejprve ukáže, že ctnost (apET~) je jakýsi habitus (t~alý stav, .dispozice: 
ESI5); nabýváme jej zvykem (Ee05), pro což máme přirozenou schopnost (OVVOIJ15). Ze areté je 
jakousi hexis znamená, že není pouhým (přechodným) pocitem (rráeos) ani pouhou schopností 
(OÚVOIJIS), ale že je víceméně trvalou schopností jednat určitým způsobem: i zbabělec může například 
provést ("nahodile") statečný čin, lakomec může někoho obdarovat. "Známkou" jejich skutečného 
charakteru (hexiJ) však bude právě jejich pocit nelibosti nad provedeným činem: "kdo podstupuje 
nebezpečí a má Z toho radost nebo alespoň ne ZfÍrmutek, jest statečf!Ý, kdo se IJšak nad tím rmoutí, jest zbabě!J"<1'; 
podobně lakomec - na rozdíl od štědrého člověka - nebude mít příjemný pocit z toho, že někoho 
("nahodile") obdaroval, naopak jeho lakomé skutky, kterých se standardně dopouští, v něm vyvolají 
uspokojení (zatímco štědrý člověk by svého lakomství litoval). 

Tento motiv se s jiným důrazem vrací ještě ve třetí knize při analýze dobrovolného 
a nedobrovolného jednání, kdy je lítost nad provedeným špatným skutkem počítána k "polehčujícím 
okolnostem", které z jednajícího částečně snímají odpovědnost za čin: "nedobrovolné" jednání (akon) 
je to, které působí zármutek a lítost (1110b19), resp. takové, které je provázeno nelibostí (1110b21) 
a zároveň je provázeno neznalostí jednotlivin, v nichž a pro něž se jednání děje (1111al-2). Posun 
v důrazu je v tom, že zde nejde v první řadě o posouzení charakteru (hexis) jednajícího, ale o konkrétní 
jednání a jeho důsledky, tj. zda dotyčný (obžalovaný) cítí nebo necítí lítost v tom kterém konkrétním 
případě; to samozřejmě poukazuje k jeho "charakteru", "polehčující okolností" je však to, zda lítost 
skutečně cítí, nikoli zda je schopen ji cítit. 

Dalším velkým okruhem otázek je problematika spjatá s "nutnými", resp. tělesnými slastmi. 
Tomuto tématu se věnuje podstatná část VII. knihy, kde se Aristotelés zabývá nejprve nezdrženlivostí 
(VII, 1-11), v z~věru pak výslovně tělesnými slastmi (VII, 14-15; částečně i X, 5). Fenomén 
nezdrženlivosti (oKpomo) se vrací ke známé Sókratově otázce ze závěru dialogu Prótagoras: člověk 
sice "ví", co by měl dělat, nechá se však svést žádostí, resp. slastí; je tedy snad vědění vláčeno žádostí 
sem a tam jako otrok?14 V této souvislosti hledá Aristotelés odpovědi na několik vzájemně spjatých 
otázek: (1) Jaká je povaha vědění, resp. neznalosti, která se váže k nezdrženlivému jednání (tedy 
v jakém smyslu platí, že člověk ví, že jisté jednání je škodlivé, přesto se k němu však nechá svést 
žádostí)? (2) V jakém smyslu je nezdrženlivé jednání vědomé (Ei8óTES) či nevědomé? (3) Jakých slastí 

a strastí se týká (ne)ZdrŽenlivosti (4) V čem spočívá rozdíl mezi zdrženlivým a nezdrženlivým 
člověkem (zda v předmětu jedná í, ve způsobu chování nebo v obojím)? (5) Jaký je rozdíl mezi 
nezdrženlivým (aKpoTTÍS) a nevázaným (aKóAOOTOS) člověkem? S ohledem na předmět 

(ne)zdržf:nlivého (resp. nevázaného) jednání pak rozliší (ne)zdrženlivost prostou (éxrrAw5)15, která se 
vztahuje/těm příjemným věcem, které jsou nutné (tj. vztahují se k tělu: výživa, pohlavní potřeby; to, co 

9 EN X, 1, 1172a 22-25. 
10 EN II, 2, :1?4~ 27-2~: ÚTT~KeITO! apo ~ eXpET~ elvol ~ TOIOÚTTj mpl Movas KOl Aúrro5 TWV (3eATíoTwV 

rrpoKTIKT], Tj óe KOKIO TOVVOVTIOV. - Na základě diskuse na semináři na FF UK opravuji poněkud nesrozumitelný 
Křížův překlad, který zní: "Jest tedy základem věta, že taková ctnost tam, kde jde o slast a strast, vede ke konání věcí 
nejlepších, špatnost pak k opaku." 

11 EN II, 2, 1104b 24-25: ÓIO KOl opíl,;OVTOI Tas eXpETOS eXrro8eío5 TIV0:5 KOl ~pel-lío5' 
12 EN II, 2, 1104b 4-5: oTjI-lEÍov ÓE óel rrolEÍo8m TWV E~ewv T~V ETTlYIVOI-lÉVTjV ~óov~v ~ AÚrrT]V TOl5 epyol5' 
13 EN II, 2, 1104b 6-8. 
14 srv. Platón: Prótagoras, 352c nn.; EN VII, 3, 1145b22 nn. 
15 EN VII, 6, 1147b 20. 
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náleží hmatu a chutir6
, a (ne)zdtŽenlivost částečnou (KcxTa IJÉp05), resp. "co do" (peněz, cti, ···r7

. 

Aniž bychom zabíhali do této poměrně složité problematiky, lze říci, že Aristotelés v mnohém přejímá 
Platónovu pozici, v níž má rozumná část duše "vládnout" nad nerozumnou (žádostivou), což se 
projevuje jednak tím, že (člověk) směřuje ke správnému cíli (tj. nikoli ke slasti), jednak tím, že nejedná 
proti příkazu rozumu. Oproti Platónovi však více zdůrazňuje roli zvyku: vedle vědomí toho, že člověk 
má jednak tak a tak, je třeba (pomocí zvyku) nabýt trvalou dispozici (hexis) takto jednat. 

Zajímavé a důležité pasáže týkající se slasti najdeme v deváté knize: zde Aristotelés poukazuje 
jednak na jakousi těsnou spřízněnost dobrého života a (přirozené) slasti18, jednak na "reflexivní" 
povahu lidské slasti19. Tyto pasáže lze těžko jednoduše shrnout tak, aby byly srozumitelné bez znalosti 
celkové Aristotelovy koncepce slasti a dobra, proto se je pokusíme vyložit a uvést do souvislostí na 
závěr práce. 

Dvě pojednání o slasti 

Jak bylo řečeno, v Etice Níkomachově (EN) najdeme dvě souvislá pojednání o slasti. Rozdíly, které 
mezi oběma panují, jsou v některých ohledech příliš zjevné, což staví před komentátory otázku, zda je 
vůbec možné obě pojednání sloučit a formulovat tak jednotnou Aristotelovu nauku o slasti. 

Autoři jako A. J. Festugiěre20 vycházejí z faktu, že V.-VII. kniha Etiky Níkomachovy jsou součástí 
Etiky Eudémovy (EE) , kterou zároveň považují za dřívější. Rozdíly mezi oběma pojednáními jsou 
proto připsány na vrub vývoji21 v Aristotelově myšlení: zatímco pojednání v EN VII. je nevyzrálé 
a představuje ranou fázi Aristotelova myšlení, X. kniha již představuje propracované a konzistentní 
pojednání. 

A. Kennf2 je naproti tomu zastáncem názoru, že Etika Eudémova představuje definitivní 
Aristotelovu nauku a odpovídá na mnohé problémy, které v Etice Níkomachově buď chybí, nebo jsou 
řešeny neuspokojivě. Proto je podle něj pojetí slasti v VII. knize propracovanější, jasnější 

a konzistentnější než výklad v knize desáté. 

Komentátoři Gosling a Taylor uznávají výklad v X. knize za fllosoficky propracovanější 

a vytříbenější, což však podle nich nemusí nutně znamenat, že je také pozdějšího data.23 Ukazují, že 
s ohledem na fllosofický a společensko-politický kontext diskuse o slasti je možné zařadit pojednání 
v VII. knize spíše do její pozdější fáze. 24 

Další interpreti otázku po časové následnosti spisů nekladou nebo ji nepokládají za klíčovou, d~rí 
v tomto smyslu obě pojednání víceméně naroveň a snaží se rozdíly vysvětlit jinak. G. E. L. Owen2S 

např. tvrdí, že dva výklady o slasti jsou odpověďmi na dvě různé otázky: zatímco v sedmé knize mluví 
Aristotelés o tom, co člověku přináší slast (tj. o různých "zálibách"), v desáté knize je jeho hlavním 

16 EN VII, 6, 1148a 5-10. 
17 EN VII, 6, 1147b 30-35. 
18 "Pnrozené dobro toti:?; jak kčeno, jest ctnostnému člověku samo o sobě dobré a pfíjemné. (..) Život pak nále:{/ k tomu, co jest samo o sobě 

dobré a PřfJemné; (..) A to, cojest pnro::;yně dobré,jest dobréi pro člověka ctnostného." - EN IX, 9, 1170a 14-23. 
19 "Žití se u f(jvých tvorů určuje mohutností pocitování, u lidí mohutností podtování a myHmí,' mohutnost pak jest vedena k čínnosti; vrchol 

jest ve sklltečné čínnosti; Zdá se tedy, že podstata :{jvota jest v podtování nebo myHmí." - tamt. (1170a 16-19); "Bytí však jest nám 
Žádoucí proto, že jsme si vědomi dobra ve své bytosti; takové vědomí pak jest př[jemné samo o sobě;" - 1170b 9-10. 

20 A. J. Festugiere: Aristote: Le Plaisit; Paris: Librairie Philosophique, 1936; rpt. 1960, xxiv-xliv. Vycházím zde z článku 
Aristide Tessitore: A Political Reading oj Aristot/e's Treatment oj Pleasure in the Nicomachean Ethics, str. 247, in: Political 
Theory, vol. 17 No. 2, May 1989, ss. 247-265. 

21 Tzv. "vývojovou hypotézu" v Aristotelově myšlení, kterou formuloval W. Jaeger: Aristoteles, Gnmdlegung einer Geschichte 
seiner Entwicklung, Berlin 1955, kritizuje ji např. P. Aubenque: Rozumnost podle Alistotela, Praha 2003. 

22 A Kenny: The Aristotelian Ethics, Oxford, 1978, str. 237n. (vycházím z odkazu v knize U. Wolfové: Wolf (2002), str. 
190); viz též A. Kenny: Aristot/e's Theory oj the Will, London & New Haven, 1979. 

23 Gosling-Taylor (1982), s. 194. 
24 Tamt. s. 300; sledování vývoje diskuse se věnuje celá patnáctá kapitola, ss. 285-300. 
25 G. E. L. Owen (1977), s. 92-103. 
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zájmem popis samotného prožívání slasti. 2
e, A. Tessitore27 odmítá Owenovu "logicko-lingvistickou" 

tezi jako problematickou a vysvětluje rozdílnost obou pojednání tím, že jsou adresována jiným 
posluchačům: zatímco VII. kniha je určena filosofům, výklad v X. knize je určen "gentlemanům", 
čímž zapadá do morálně-politického rámce, který vládne v Etice jako celku a jeho hlavním smyslem je 
výchova ke ctnosti.28 

Ústřední otázkou obou pojednání je, zda je slast dobrem a jaké místo má v lidském životě. Jak bylo 
řečeno výše, Aristotelés se vymezuje proti dvěma protikladným stanoviskům, text má proto značně 
polemický charakter. Zatímco VII. kniha EN se snaží rehabilitovat úlohu, jakou má slast v lidském 
životě a je kriticky namířena proti anti-hédonistům (Speusippos, případně Platón), X. kniha se věnuje 
hédonistické pozici (Eudoxos), která v EN VII chybí; Aristotelés se v X. knize snaží vyhnout 
radikálnímu hédonismu a přitom zachovat úlohu slasti ve zdařilém lidském životě. 29 Tím by se dalo 
částečně vysvětlit, proč je v EN VII slast označena jako nejvyšší dobro, zatímco v EN X nikoli. 

I Pojednání o slasti v sedmé knize EN 
Jak bylo řečeno výše, podstatnou část sedmé knihy (kap. 1-11) tvoří výklad o zdrženlivosti 

(enkrateia), resp. nezdrženlivosti (akrasia). 

Téma slasti (hédone) je tak implicitně přítomné v celé sedmé knize, teprve ve dvanácté kapitole se 
mu však Aristotelés začne věnovat přímo. Pojednání lze rozdělit na tři části: v první (12.-13. kapitola)30 
Aristotelés nejprve uvede několik anti-hédonistických argumentů (12. kap.), které pak vyvrátí (13. kap.) 
a formuluje při tom vlastní definici slasti; v druhé části (větší část 14. kapitoly?! zkoumá vztah slasti 
k nejvyššímu dobru a ukáže, že určitá slast je nejvyšším dobrem. Ve třetí části se věnuje především 
otázce tělesných rozkoší (závěr 14. kapitoly + 15. kapitola?2. 

a) Odmítnutí anti-hédonistické pozice 

Nyní zreprodukuji anti-hédonistické argumenty, které Aristotelés uvádí, poté podám hrubý nástin 
toho, jakým způsobem je odmítá. O vlastní výklad motivů, které považuji (vzhledem k tématu práce) 
za důležité, se pokusím v další části práce.33 

Anti-hédonistické argumetny: slast není dobrem (EN VII, 12) 

Aristotelés zde uvádí tři různá stanoviska, která nějak odmítají ztotožnění slasti a dobra, a dokládá 
navíc několik dalších argumentů proti myšlence, že slast je dobrem: 

1. Žádná slast není dobrem ani o sobě, ani nahodile, nebot' dobro a slast není totéž (zcela anti-

26 "It [book Xl is concerned to StlJl, not what is enjoyable, blit what e'!Joying is. " - tamto str. 100; V sedmé knize je podle Owena 
kladen důraz na používání substantiva "slast" (hédone) ve smyslu "záliba", v desáté knize pak převažuje "logika sloves", 
čili časté užití sloves a jim příbuzných substantiv, která překládáme jako "užívat si", "těšit se" atp. 

27 A. Tessitore (1989), s. 247-265. 
28 Proto v VII. knize nalezneme jednak definici slasti, jednak "hrubé" (harsh) pasáže věnované tělesné slasti, což je něco, 

čím by se "gentleman" neměl zabývat: jemu je určeno vznešenější a uhlazenější pojednání X. knihy. Na Tessitoreho 
výkladu zaráží už samozřejmost, s jakou promítá poněkud puritánskou představu o "ctnosti" do Aristotelova 
pojednání: zcela neproblematicky mluví o "ctnostném člověku" (jronimos; sptídaios) jako o "gentlemanovi" (život podle 
areté = ,.gentleman's IVay rif life", s. 261); v otázce slasti má proto u gentlemana panovat "a noble disregard for question rif this 
sorl" (tamt.). 

29 Srv. Gerd Van Riel (2000), str. 44-45. 
30 1152a34-1153a35; Členění do kapitol uvádím podle Bekkerova vydání (Berlin 1831), které používá i A. Kříž. 
31 1153bl-1154a 7. 
32 1154a 7 - 1154b 22. 
33 Tj. ve IV. oddílu, str. 28nn. 
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hédonistická pozice, slast nemá v životě žádné místo; neznamená to však ještě, že je zlem)34 
2. Některé dru~y slasti jsou dobré, mnohé jsou l!šak špatné: některé rozkoše jsou ošklivé a hanebné, 

dokonce i škodlivé.35 

3. Slast není nťl}'!Yšším dobrem; dobro musí být nejvyšším "účelem", slast je však děním, nikoli 
účelem.3ó 

Dále pak uvádí argumenty, které lze rozlišit do dvou37, resp. tří skupin podle způsobu argumentace: 

(a) "Ontologická" argumentace: 

každá rozkoš je pociťovaným děním a směřujícím k přirozenému stavu, žádné dění však není 
sourodé se svým účelem, jako např. stavba s domem (argument pro stanovisko 1 i 3).38 

(b) Argumenty založené na "vzorech hodných následování" (nebo čemu se vyhnout): 

uměřef!Ý člověk se rozkoším vyhýbá39 

rozumf!Ý člověk následuje to, co je bezbolestné, nikoli však to, co je příjemné.40 

děti a zvířata vyhledávají rozkoše (tedy: člověk by se neměl chovat jako dítě ani jako zvířet1 

(c) argumenty "preferované činnosti", tj. jaké činnosti by se měl člověk věnovat: 

rozkoše jsou překážkou rozumnému myšlení (čím jsou silnější, tím jsou větší překážkou: např. 
rozkoše pohlavnD42 

není žádné umění rozkoše, a přece vše, co je dobrem, je dílem umění43 

Tyto argumenty (a-c) jsou formulovány tak, že podporují stanovisko (1), tedy že žádná slast není 
dobrem. Jak bylo řečeno, v VII. knize se Aristotelés obrací téměř výhradně proti anti-hédonistické 
pozici zastávané Speusippem, kterou však lze v některých ohledech připsat i Platónovi. Aristotelés 
proto uvedené argumenty v zásadě odmítne, neboť bude chtít ukázat, že rozkoš má ve zdařilém 
lidském životě své oprávněné místo a že ji lze považovat za dobro. 

Slast je dobrem (vyvrácení anti-hédonistů: EN VII, 13) 

Pilířem Aristotelovy kritiky je odmítnutí pojetí slasti jako pouhého dění (procesu: yÉVE0I5), které 
směřuje k sobě vnějšímu cíli (tel os; úsia).44 Toto pojetí chápe slast jako nutně spojenou s doplňováním 
nějakého nedostatku, s obnovováním přirozeného stavu. Jako své paradigma bere příklad výživy:45 
slast z jídla je podmíněna předchozím nedostatkem (hladem), tedy jakýmsi chyběním, které je spojeno 
s bolestí (resp. žádosti); slast je tedy pouhým procesem (KíVll0l5), který směřuje k obnově a doplnění 
přirozeného stavu. 

Aristotelés toto pojetí odmítá jako reduktivní, neboť - jak tvrdí - existují slasti, které nejsou 
spojeny s chyběním a jsou činností a cílem ~např. slast z myšleru} Dále píše, že jsou slasti, které se 
nedostavují při dění (rození, vznikání: yIVOI..lEVWV), ale při užívání (XpwI..lEVWV).46 

Výchozím bodem Aristotelovy kritiky se tak stává pojem činnosti, uskutečňování: 'EVÉpyEI047. 
Narozdíl od pouhého "procesu" (kinésis) má "činnost" cíl sama v sobě. Tak se Aristotelés dostává 

34 1152b 8-10. 
35 1152b 10-11. 
36 1152b 11-12. 
37 Tj. na argumenty "ontologické" a "morální". 
38 1152b 13-14; b 23. 
39 1152b 15. 
40 1152b 16. 
41 1152b 19-20. 
42 1152b 16-17. 
43 1152b 18-19. 
44 Srv. Platón: Filébos 53c nn. 
45 Zde se opírám ° práci Gerd Van Riela (2000), str. 44-47. 
46 1153a 9-11. 
47 Výkladu pojmů energeia a kinésis se budeme šířeji věnovat níže (str. 18nn). 
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k definici slasti: slast není pociťovaným děním, ale činností přirozeného stavu, a to nikoli 
"pociťovaná" (vnímaná), ale "nepřekážená".48 Slast je tedy nepřekáženou činností přirozeného stmm 
(1153a14t9. Tím je výrazně oslaben první i třetí anti-hédonistický argument: slast je identifikována 
s činností (energeia); činnost má pro Aristotela cíl (telos) sama v sobě, nesměřuje nutně k něčemu jinému 
mimo sebe; slast tedy může být dobrem (ve smyslu účelu: telos). 

Druhým důležitým hlediskem je rozlišení mezi dobrým "o sobě" a "nahodile". ArJ·stoteléS zde50 

v tomto smyslu zavádí dvojici (dobré) "prostě" (CxrrAwS') a (dobré) "pro někoho" (Tl V ): slasti, které 
jsou doprovázené žádostí a chyběním, jsou slastné (tedy i dobré) pouze "pro někoho' (tim) v určité 
situaci, např. tišení hladu. Tyto slasti se mimo jiné vyznačují tím, že připouští protiklady: někteří lidé 
tiší hlad sladkými pokrmy, jiní naopak ostrými atp. Oproti tomu slasti, které provází činnost 

přirozeného stavu, jemuž nic nechybí, jsou příjemné "prostě" (haplo.r), např. slasti myšlení; ty nejsou 
podmíněny žádostí, jsou proto příjemné "prostě". 

Aristotelés chce tímto rozlišením ukázat, že existují slasti, které lze považovat za dobré o sobě 
(resp. "prostě": haplos) v tom smyslu, že jim nepředchází žádost a chybění, a právě tak existují slasti, 
které jsou dobré nahodile (resp. "pro někoho": tim). Tím vyvrací především první anti-hédonistický 
argument, odpovídá tím však zároveň i na většinu dalších argumentů: i uměřený a rozumný člověk 
mají své slasti (tj. slasti myšleruj, vyhýbají se pouze určitým specifickým slastem, které navíc jsou 
slastné pouze "nahodile", resp. "pro někoho" (tim); tyto slasti pak vyhledávají děti a zvířata. 

Smyslem třinácté kapitoly je tedy především vyvrácení argumentů, které upírají slasti místo ve 
zdařilém lidském životě. Aristotelés to činí na dvou rovinách: především staví slast na jiný ontologický 
základ, což mu poté umožní poukázat na skupinu slastí, které nejsou podmíněny žádostí a jsou 
v tomto smyslu slastné "o sobě" (resp. "prostě": haplo.r). Zároveň částečně rehabilituje slasti 
"nahodilé", neboť říká, že mohou být "pro někoho" dobré; jak připomíná G. Van Riel, tišení hladu je 
konec konců přirozený děj, proč by měl být špatný?51 

Kapitola nechává mnohé problémy otevřené. Není např. jasné, zda lze všechny slasti "prosté" 
považovat za absolutně dobré; sám Aristotelés píše, že "i vědecké myšlení něk4Y škodí zdravl'52. Lze 
dokonce uvažovat o tom, že ne každému je "slastné o sobě" (např. myšleruj příjemné. Není také příliš 
zřejmé, co je přesně míněno výrazem.D!Jis v definici slasti: (EVÉpyEla) T~S' Kanx 4>úmv ESEúJS'; jde 
o pouhý "fyziologický" stav, nebo ještě o něco dalšího? V jakém smyslu je člověku "trvalý stav" (hexis) 
dán přirozeně, když na začátku II. knihy je řečeno, že jej nabýváme zvykem, a nikoli od přírody? 
K těmto otázkám se vrátíme v další části práce. 53 

Vzniká také otázka, v jakém smyslu lze např. považovat "nahodilé" slasti za "dobré". Pokud máme 
hlad, je jeho utišení zpravidla54 velmi žádoucí: je to přirozené a "dobré"; důsledné "zadržení žádosti" 
(naprosté odmítání potravy) by nakonec vedlo ke smrti hladem. Naproti tomu nezdrženlivému 
člověku je sice přejídání příjemné, je tedy slastné "pro něj" (tim), je to však pro něj škodlivé: jednak to 
není "zdravé", jednak je to "ošklivé". Na tuto otázku Aristotelés jasně odpovídá až ve 14. kapitole: 
tyto a podobné žádosti jsou špatné, pouze pokud je v nich nadbytek, pokud je zachována správná 
míra, lze je považovat za dobréss. 

48 Důvod a smysl této záměny bývá vykládán s ohledem na již zmiňovanou pasáž z 9. kapitoly IX. knihy (1170a 14-
b 10), především pak 1170a 16-19: "Žití se u ži'!Ých tvorů určuje mohutností pocit'ování, u lidí mohutností pocit'ování a myš/mí,· 
mohutnost pak jest vedma k činnosti; vrchol jest ve skutečné činnosti; Zdá se tedy, že podstata života jest v pocit'ování nebo myHmí."; 
K tomu viz např. Wolf (2002), str. 196 nn. 

49 iJéiAAOV AEKTÉOV EVÉPYEIOV T~5 KOTO: <j>ÚOIV E~EW5, aVTI oe TOV O'\OeT]T~V aVEiJTTÓOIOTOV. 
50 1152b 26; 1152b 33 - 1153a 8. 
51 Riel (2000), str. 49-50. 
52 1153a 20. 
53 Viz oddíl IV. 
54 Tedy pokud nebereme v úvahu půst jako metodu léčby či podobné jiné případy. 
55 Viz níže str. 10 nn. 
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b) Slast- nejvyšší dobro (EN VII, 14) 

Poté, co ukázal, v jakém smyslu lze slast považovat za dobrou, přistupuje Aristotelés k otázce, zda 
je slast dobrem, resp. zda je dobrem nejvyšším. Díky předchozímu definování nejvyššího dobra 
(eudaimonia) pomocí činnosti56 a identifikaci slasti s činností nakonec dospívá k tomu, že jakási slast je 
nejvyšším dobrem. Za hlavní lze považovat tento argument: ,,5 nad jest však také nutno, je~o při každém 
stavu jsou nePřekážené činnosti, at' blažeností jest činnost všech nebo jen některé Z nich, jen kqyžjest 1lepřekážená, alry 
tato Iryla n~jvíce Žádoucí; to pak jest slast. A tak nej1!Yšší dobro bude některou Z rozkoší, i k4YŽ mnohé rozkoše jsou 
špatné, snad i špatné prostl"S7 Blaženost byla výše definována právě jako činnost (energeia); nejvyšší dobro 
je tedy jakási činnost (uskutečňování "trvalé dispozice"), a je-li nepřekážená, pak je nutně slastí. Za 
pozornost stojí zmínka o tom, že "při každém stavu jsou nepřekážené činnosti", tedy že každá hexis se 
může uskutečňovat "nepřekáženým" způsobem. 

Nepřekáženost 

Základním hlediskem pro posouzení slasti, resp. činnosti z hlediska nejvyššího dobra se tak stává 
"nepřekáženo st". Dále se dokonce praví, že "žádná činnost, je-Ii Překážená, není dokonala"'. Proto 
vzhledem k tomu, že blaženost je něčím dokonalým (a je činnost0, musí být nepřekáženou činností, 
tedy (zároveň) slastí. 

Činnost může být "překážená" v několika ohledech: 

Za prvé to mohou být jiné slasti; slasti si mohou vzájemně "překážet", stejně jako si mohou 
překážet "věci", které slast vyvolávají; tak např. touha po jídle (resp. po slasti jím způsobené) může 
překážet rozumové činnosti a učení (a s nimi se družícím slastem). "Překážka" slasti v tomto smyslu je 
naznačena v pasáži 1153a21-23, kde se píše, že "ani rozumnosti, ani žádnému duševnímu statm nePřeká:if 
slast, která Z nich pochá;;j, f!Ýbrž slasti ci;;j, poněvadž slasti, které !Jzcházdí Z myšlení a učení, tím !Jíce myšlení a učení 
budou podporovati." V páté kapitole desáté knihy mluví Aristotelés jasněji: činnosti rozumové se druhově 
liší od činností smyslových, tedy i slasti, které jsou s těmito činnostmi spojeny, se druhově liší, jsou si 
proto "cizí" a vzájemně si překážejí: např. "ten, kdo rád píská na pHt'alu, nedovede sledovati řeč, jakmile 
zaslechne někoho pískati, poněvadž má větší ;;;?Iibu ve hře na pHt'alu než v přítomné činnosti; slast Z hry na pHťalu 
teqy ruší účast na řeči." (1175b3-5). 

Za druhé to mohou být "vnější dobra": "Blažef!Ý člo!Jěk potřeb'!ie také dober tělesf!Ých a zevnijších a štěstí, 
aby v tom nebylo Překázky" (1153b17). Zde se Aristotelés náznakem vrací k úvahám z první knihy, kde si 
klade otázku po tom, zda a nakolik mají "vnější dobra" (tj. ty, které nemáme ve své moci a vyplývají 
buď z přirozenosti, nebo z nahodilosti světa) vliv na blaženost. Nemusíme se touto otázkou blíže 
zabývat, stačí nám pouze to, že "vnější dobra" mohou z hlediska činnosti (a s ní spojené slasti) být její 
překážkou, a to buď tím, že se jich nedostává (např. vinou nedostatečného hmotného zajištění se 
nemůžeme věnovat f1losofti), nebo tím, že jejich nadbytek nás odvádí od jiné, "blažené" činnosti, tedy 
takové, která má pro blaženost význam (např. nadměrná honba za majetkem a penězi nás odvádí od 
"bohulibějších" činnosti). K druhé možnosti je však třeba dodat, že překážkou nejsou samotná "vnější 
dobra" (samotný majetek), ale pouze naše hexis. 58 

Za třetí může nějaké činnosti "překážet" bolest či "nelibost": zatímco slast utvrzuje činnost, s níž je 
spojena a kterou provází, nelibost (bolest; "nepříjemný pocit") ji naopak ruší. Banálním příkladem 
může být tělesná bolest, která - je-li skutečně silná - stává se překážkou téměř jakékoli činnosti; 
Aristotelés má však na mysli ještě jiný, zajímavější motiv: některé činnosti nám namísto libého pocitu 

56 EN I, 6, l098a 7 n.: "Jestli~ te4J úkolem člověkajest skutečná činnost duše ve shodě s rozumem anebo nikoli ber rozumu, tjkon pak 
kteréhokoli člověka na::jváme dle rodu totoŽným s tjkonem zdatného člověka, (..) potom patrně lidskjm dobrem se stává činnosti suše 
Z hlediska zdatnosti, a je-li zdatností více, te4J Z hlediska ndlepší a n~jdokonaldfí."; Dodejme, že zdatnost (areú) je 
uskutečňováním (energeia) "trvalého stavu" (hexis), a to uskutečňováním "dobrým a krásným", tj. takovým, který přidává 
k "prostému" (haplos) výkonu (ergon) nadbytek z hlediska zdatnosti (arete). 

57 1153b 9-13. 
58 Zatímco v prvním případě jde o nutné podmínky spjaté s naší přirozeností; vztah k těmto "nutným" podmínkám 

života (jako je jídlo, pití, teplo ... ) je řešen v otázce zdrženlivosti "prosté", vztah k ostatním věcem působícím slast (či 
strast) v otázce zdrženlivosti "částečné". 
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přinášejí nelibost, špatný pocit či dokonce bolest: "kr!JŽ někomu jest nelibé a nepřfjemné psáti nebo poHtati, 
ter!J jeden nepíše a druhý nepočítá, ponětJadž ta činnost jest mu obtížná" (1175b17); v takovém případě je nelibý 
pocit překážkou této činnosti. Tento motiv má zásadní úlohu pro posuzování "charakteru" (hexis) 
člověka. Ukazuje se totiž, že tatáž činnost může být u různých lidí provázena buď pocitem libosti, 
nebo naopak nelibosti; tyto "pocity" jsou potom "známkou stavu", tj. hlediskem pro posuzování 
"charakteru" (hexis). (Pozn.: Zde vidíme, že činnosti slastné "prostě" mohou být pro někoho 
nepříjemné: někomu může být rozumová činnost (např. počítán0 nepříjemná.) 

Aniž bychom tedy přesně věděli, co je blaženost, resp. jakou činností je blaženost, můžeme 
z pouhých Aristotelových "definic" vidět, v jakém smyslu musí být slast nejvyšším dobrem: blaženost 
(eudaimonia) je (mj.) jakási dokonalá činnost, a pokud dokonalá, pak i nepřekážená, čili slast; "slast"je 
jen jiné jméno k označení "nepřekážené činnosti". Je však třeba dodat, že zatímco každá nepř-;;ká~ená 
činnost je slast, ne každá nepřekážená činnost - tedy ne každá slast - je dobrem, natož nejvyšším 
dobrem. 

Další zdůvodnění 

Aristotelés uvádí další důvody svědčící pro to, že slast je nejvyšším dobrem. Nejprve zmiňuje fakt, 
že "všechno, ZlJířata i lidé, tou:lf po slastl,s9. Tento výrok však zahrnuje zásadní nesnáz, neboť "ani 
přirozenost, ani stav nefdvá u všech lidí stfj'!)!"'60. Aristotelés však dochází k zvláštní myšlence: ,,(..) neusiltijí 
všichni lidé o st~jnou slast, f!Ýbrž všichni 1!Jhledávqjí nf jaké slasti. Ale snad přece usiltijí o stfjnou slast, ač ji za to 
nepokládqjí a ani ly to o ní neřekli: 1JŽr!Jt' lJšechno Přirozeně má něco božského. "61 Formuluje zde myšlenku, která 
v určitém ohledu připomíná platónský vztah k Dobru: všichni lidé touží po skutečném dobru, vinou 
nevědomosti však usilují o pouze zdánlivá dobra. Aristotelés sice nezmiňuje nevědomost a nemluví 
o dobru, ale "struktura" myšlenky je velmi podobná. 62 A pokračuje: ,,A1Jšak j~jíjméno jako dědicMm přešlo 
na těle.rné rozkoše, poněvadž se k nim často dáváme svésti a všichni lidé jsou jich účastni; proto ma;i za to, že jsou 
pouze ryto, poněvadž zna;i jenom ryto. "63 Je zde naznačeno, že je jakási "božská" slast, o niž usilují všichni 
lidé (i zvířata?), resp. vše, co je fysei. Jméno této "božské" slasti přešlo na tělesné rozkoše. Znamená to 
tedy, že tělesné rozkoše mají s onou božskou slastí společné jen jméno? Nebo že všechno, co je 
"přirozené", tj. fysei, míří k božskému? Smysl pasáže, především pak samotného termínu fysis není 
zatím příliš jasný.64 Této otázce se budeme věnovat podrobněji dále.GS 

Další důvod zní velmi přesvědčivě: pokud by slast (a činnost) nebyla dobrem, mohl by se bez ní 
šťastný člověk obejít, ba dokonce by mohl žít v bolesti a strastech (a přesto být šťastný); to je jistě 

absurdní. Zivot šťastného člověka není vůči bolesti a slasti indiferentní, nýbrž musí být příjemný, 
slastný v tom smyslu, že činnosti šťastného člověka mu musí být příjemné. 

c) Tělesné slasti 

Aby dodal svým důvodům na přesvědčivosti, musí se Aristotelés vypořádat s jedním ze zásadních 
anti-hédonistických argumentů: vyhledávání přemíry tělesných slastí - nevázanost - je špatn~; tělesné 
žádosti jsou proto škodlivé a je třeba se jim vyhýbat jako zlu. I 

Aristotelés dává v VII. knize následující odpověď: "Tam toti~ kde při stavech a pof.!Jbech není nadlytku 

59 1153b 26. 
60 1153b 30. 
61 1153b 31-33. 
62 Ovšem s jistým rozdílem ohledně "zdánlivosti" dobra a slasti: jak se ještě pokusím ukázat, žádná slast - potud, pokud 

je pociťována jako slast - nemůže být zdánlivá v tom smyslu, že by nebyla slastí (tj. příjemná), zatímco dobro - potud, 
pokud je chápáno jako dobro - může být buď zdánlivým, nebo skutečným dobrem. Jinými slovy: každá slast je 
skutečnou slastí, existují ovšem slasti, které nejsou dobré Osou na)?ř. škodlivé). Z hlediska těch, kdo identifikují slast 
s dobrem, jsou pak takové "škodlivé slasti" pouhými zdánlivými slastmi (pomocí podobného postupu odhalí Sókratés 
v Prótagorovi skrytého hédonistu; srv. Platón, Prótagoras 351c3 nn.). Viz níže výklad str. 34 nn. 

63 1153b 34-35. 
64 Jisté možnosti interpretace bychom mohli hledat ve výše (pozn. 18 a 19 str. 4) zmiňované pasáži z EN IX, 9. 
65 Viz oddíl IV. (zvl. str. 31 nn) a V. (zvl. str. 43 nn). 
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v tom, co jest lepší, není ho ani v ro::je,oši; a tam, kde jest, jest i v rozkoši. V těles1!Ých dobrech pak jest nadrytek, 
a špat1!Ý č/01Jěk jest špat1!Ý proto, že 1!Yhledá1Já nadrytku, ale nikoli toho, co jest pouze nutné; 1Jšichni lidé si totiž libtdí 
nějak v pokrmu a víně a v těles1!Ých po;fjtcích, ale nikoli,jak mqjí."66 Tělesné slasti tedy nejsou špatné proto, že 
jsou tělesné; špatný je pouze jejich nadbytek. Rozhodujícím kritériem je zde kvantita a týká se všech 
dober, u nichž je třeba zachovávat míru a nadbytek znamená špatnost. Do této skupiny patří např. 
i majetek, jak je naznačeno výše. Pokud si však lidé libují v tělesných (a jiných) slastech tak, jak mají (tj. 
zachovávají "střed"), zdá se, že tyto slasti (alias činnosti) jsou pro ně dobrem. 

Patnáctá kapitola67 pak pokračuje v tématu tělesných slastí. Aristotelés zde vytyčuje jasný program: je 
třeba vyvrátit mylné přesvědčení, jehož vinou se tělesné rozkoše jeví jako více žádoucí než jiné, 
a ukázat původ tohoto omylu. Aristotelova strategie je ve velké míře postavena na přirovnání 

k nemoci: chce ukázat, že libování si v přemíře tělesných rozkoší je cosi jako nemoc, která vytváří 
mylné zdání, při němž se tělesné rozkoše - právě proto, že jsou někomu př[jemné -jeví jako dobré, ačkoli 
jsou ve skutečnosti něčím špatným a škodlivým. 

První důvod, proč se tělesná rozkoš jeví jako žádoucí, je ten, že ji lidé vyhledávají jako lék na bolest. 
Toto však Aristotelés vzápětí obrací a ukazuje, že to svědčí spíše pro opak: tělesná rozkoš - právě 

proto, Že je "lékem" - by měla být něčím špatným, protože (1) jednání, které k ní směřuje, "pochá:if ze 
špatné Přirozenost1'68 a protože (2) předpokládá nedostatek, který je potřeba "léčit".69 

U prvního důvodu uvádí, že špatná přirozenost může pocházet "buď od narození, jako u zvířete, nebo 
ze Z1!Yku, jako u lidí špat1!Ých,,70. Tím sice není objasněno kritérium pro rozlišení dobré a špatné 
přirozenosti, důležité však je, že v případě člověka má - nebo může mít - špatná přirozenost původ ve 
zvyku. 

Druhý důvod odkazuje k argumentaci, s níž jsme se setkali výše při výkladu o slastech 
"nahodilých", tj. "pro někoho" (tim): to jsou takové slasti, které předpokládají nějaké chybění, 
nedostatek, a tedy žádost a 9olest; proto se zdá, Že jsou spíše nežádoucí, že nejsou "dobré" (tedy: 
nejsou slastné ani dobré hapl6s, nýbrž pouze tim). 

V následující pasáži Aristotelés rozvíjí motiv tělesné slasti coby "léku" a uvádí různé příklady 
"bolestí", které tělesné slasti "léčí": nejprve příklad lidí, "kteří se nemohou radovati Z.Ji1!Ých slastí [aj sami 
sobě připravují pro ně jakousi !{!zen"'<71. Pokud jsou tyto tělesné slasti coby "léky" neškodné, není třeba 
dotyčného kárat, jsou-li škodlivé, je to špatné. Pro takové lidi je stav bez slasti a žádosti (resp. bolesti) 
"přirozeně bolesttry"'; tím je možná zčásti míněn stav "nudy", kdy člověku chybí jakákoli (tělesná) žádost 
a s ní i možnosti (tělesné) slasti z uspokojení. Takový stav je pro některé lidi nepříjemný, "bolestný", 
pokud se neumí radovat z činností (alias slast~, jež nejsou podmíněny žádostí (alias bolestí, "žízní"). 
Aristotelés zde také zmiňuje stanovisko "přírodovědců", podle nichž vše, co je živé, vždycky trpí: 
vidění a slyšení je bolestné, jen jsme si na to již zvykli. Aristotelés sám by s tímto patrně nesouhlasil, už 
proto ne, že vidění a slyšení jsou pro něj příklady "činností" (energeiat) par excellence; tedy i (přirozených) 
slastí. 

Tato pasáž nemluví tedy obecně o tělesných slastech (tak, že by byly špatné), ale o určitém typu lidí 
(resp. jejich hexis) a ukazuje, v jakém smyslu a proč jsou tito lidé "špatní": jejich hexis je taková, že 
není schopna jiné slasti (alias činnosti) než tělesné. Pokud jsou ve stavu bez žádosti (tedy pokud jejich 
hexi.r nic nechyb~, je to pro ně přirozeně nepříjemné, bolestné, a to pouze proto, že nejsou schopni 
radovat se z jiných slastí.72 Aby zakusili slast, musí si sami vytvořit nějaký nedostatek, ,jakousi !{!zen"". 

66 1154a 13-18. 
67 V anglosaských a francouzských překladech je toto pojednání o slasti vřazeno do jediné - závěrečné - kapitoly VII. 

knihy. A. Kříž, který vychází při členění kapitol z Bekkerova vydání EN (Berlin 1831), člení VII. knihu na 15 kapitol. 
Číslování kapitol podle Zellova vydání (Heidelberg 1820), z něhož vychází anglosaská a francouzská literatura, člení 
sedmou knihu na 14. kapitol, přičemž poslední kapitola začíná již na místě 1154a 7. 

68 1154a 34. 
69 1154a 36. 
70 1154a 34-36. 
71 1154b 4. 
72 Tedy: věnovat se jiné činnosti, než jen uspokojování (tělesných) potřeb; nemá-li člověk žádnou potřebu, kterou by bylo 
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To sice není hodné chvály, ale ani zatracení: pokud jde o slasti (alias činnosti) neškodné, není třeba 
nikoho kárat; špatný člověk se však věnuje slastem (alias činnostem) škodlivým (blaberos). 

Pasáž však - po zmínce o mínění "přírodovědců" - pokračuje v (nepříliš jasné) "biologické" 
argumentaci: "Zrovna tak jako opilÝ člověk chol)á se člověk 1) mládí, poněvadž roste, a mládí jest přijemné; prudké 
povahy však stále potřeb,!!! léku. Neboť jejich tělo pro směs šťáv jest ustavičně drážděno a jest stále v nadměrném 
vzrušení. RoZkoš pak, ať opačná, ať jakákoli jiná, je-Ii jen silná, zatlač1fie bolest; proto se lidé stáva;! nevá:::pnými 
a špatnými. "73 

Mluví se zde o třech - řekněme - tělesných stavech: na jedné straně (IlEV) o opilosti a mládí, na 
druhé straně (OE) o "prudkých povahách" (0\ IlEf.aYXOf.IKOi). Zatímco mládí je přirozeně příjemné 
(patrně) díky tomu, že člověk roste, "melancholie" je spojená s neuslálým podléháním vnějším 
podnětům (drážděn0, což vyvolává "nadměrné vzrušení" (OpESIS); "melancholie" je tedy vinou 
neustále vznikající žádosti (orexis) patrně - na rozdíl od mládí - stav přirozeně nepříjemný, bolestný. 
Na jiných místech však Aristotelés říká i o mladých (či nevyzrálých) lidech, že příliš "podléhají 
dojmům".74 Není proto příliš jasné, z jakého důvodu zde stojí v opozici vůči "melancholikům". 
Podobně není příliš zřejmé, co se chce říci přirovnáním mládí k opilosti. Bez ohledu k těmto 
nejasnostem je však pro nás důležitá poslední věta uvedené citace: jakákoli slast, pokud je silná, 
vytlačuje (ESEf.aÚvw) bolest a je (v tomto smyslu!) lékem. A právě z tohoto důvodu se lidé stávají 
špatnými: vyhledávají nadměrné rozkoše kvůli tomu, aby vytlačili bolest, která v nich neustále vzniká 
vinou jakési nerovnováhy jejich tělesných šťáv. Takové "vytlačení bolesti" pokládají za její vyléčení; 
proto je tělesná rozkoš považována za lék. 

Na to navazuje Aristotelés pasážCS, v níž rozlišuje to, co je příjemné přirozeně (TeX <pÚOE1 ~oEá), 
od toho, co je příjemné nahodile (KaTa OUIl~E~llKÓS). Příjemné přirozeně je to, co vyvolává činnost 
(praxis!) zdravé přirozenosti76 . K tomu náleží i slasti, jimž nepředchází bolest, což jsou zároveň ty, jež 
nemají nadbytku77

• Oproti tomu nahodile příjemné jsou "léky" (Ta 'laTpEÚOVTa), tj. to, co je spojeno 
(oull~aívEI) s působením té části, která zůstala zdravá.78 

Na první pohled srozumitelná pasáž, která v mnohém připomíná rozlišení hapl4s-tini ze 13. kapitoly, ) 
však skrývá řadu nejasností. Nejjednodušší výklad by mohl znít tak, že tu ~ristotelés pojednává 
o dvou jevech: na jedné straně o činnosti (praxis) zdravého duševního stavu (ta je přirozeně příjemná; 
patří sem i činnosti, jimž nepředchází bolest), na straně druhé o obnovovacím procesu v nemocném 
organismu, v němž se rozlišuje mezi bolestí (tj. chyběním, porušením "zdravého", "přirozeného" 
stavu, nemoc0 a (příjemnou) obnovující činností té části organismu, která zůstala zdravá; tato 
obnovující činnost je spojena s lékem, lék se proto zdá jako příjemný.79 "Lék" však můžeme chápat 

třeba uspokojit, nudí se, a to je nepříjemné. Níže (str. 12nn; 49nn) naznačíme ještě jinou možnost výkladu této 
"přirozené bolesti". 

73 1154b 9-15. 
74 Srv. EN I, 1, 1095a2-12: "Proto se mladík nehodí za pos/uchale o nauce politické; (..) podléhqje ještě dojmům, bude poslouchati 

nadarmo a bezprospěchu,jeflo úle/em není pouhé vědění, njbr:';. činnost. A není žádného rozdílu me~ llověkem mladým věkem (\JÉoS' 
T~V ~AIKíav) a l{ověkem; kteQjest n~Z!a!ý povahou (TO ~SOS' VWPÓS'); nebot' nedostatek u něho Jtezále:{f v lase, nýbrž v tom, že 
žije podle dojmlt (TO KaTa rraSoS' SllV) a honí se za vHm. Takovým lidem jest za;isté vědění neprospěšné právě tak, jako neproJpívá 
lidem nezdrženlivým; těm však, kteří své Žádosti (TO:S' OpÉ!;E IS') zařizují podle úsudku rozumu a dle toho jedna;f, vědění o těchto věcech 
bude asi velmi prospěšné. " 

75 1154b 16-21. 
76 q,ÚOEI O' ~oÉa, á rrolEÍ rrpci!;lv TRS' TOlcioOE q,ÚOEWS'. 1154b 20; Stojí za povšimnutí, že zde Aristotelés užívá 

namísto očekávaného 'EVÉPYEIa termín "jednání": rrpci!;IS'. V Met. IX, 6, 1048b18 je právě slovo rrpci!;lS' použito jako 
nadřazený termín pro pohyb (kinésis) a činnost (emrgeia). To by ovšem znamenalo, že slast se nemusí pojit výhradně 
s činností, ale také s ,,~ohybem", resp. s činností, která je spojena s pohybem. Viz níže výklad str.. 18 nn. 

77 a\ O' aVEu Aurrwv OUK EXOUOIV vTTEp~oMv· at1TaI oe TWV q,ÚOEI ~OÉwv. 1154b 16 
78 AÉyw Oe KaTO: OU~~E~llKOS' ~oÉa TO: 'laTpEÚOVTa· OTl YO:P ou~~aíVEI 'laTpEúwSal TOV vrro~ÉVOVTOS' VYIOVS' 

rrpáTTOVTÓS' TI, 010: TOVTO ~óV OOKEI EIVaI· 1154b 17-19. 
79 Srv. komentář H. H. Joachima: obnovovací procesy v nemocném organismu jsou činností (EvÉpYEla) té části 

organismu, která je zdravá, jsou proto příjemné nikoli jako procesy (KÍVllOlS') vedoucí k uzdravení, ale jako činnosti 
něčeho, co je zdravé. Tento přesný postřeh je však zasazen do poněkud matoucího kontextu: Joachim totiž tvrdí, že 
"nahodilé" (TI VI) slasti nejsou vůbec slastmi, jsou pouze zdánlivé, iluzorní (um-ea/, illusory) vždy tomu kterému člověku. 
Nepodává však žádné jasné vysvětlení, na čem se zakládá "realita" absolutních (haplos) slastí. Ohledně zdraví má být 
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přinejmenslm ve dvojím smyslu: (1) jako "skutečf!Ý lék": to, co skutečně léčí, tedy co v nemocném 
organismu vyvolá či posílí ozdravný proces (tj. praxis zdravé části organismu); nebo jako (2) "zdánlil!Ý 
lék": to, co bolest pouze utlumí ("analgetikum"), resp. přehluší ji větší slastí, léčení však nevyvolá; 
v rámci Aristotelovy koncepce by i v tomto případě šlo o vyvolání činnosti nějaké části zdravého 
organismu, ovšem nikoli té, která by skutečně léčila (tělesné slasti, které vedou ke špatnosti, budou 
patrně patřit sem: vyvolají činnost n{jaké části duše (a tím i slast), k "vyléčení" (tj. k vyvolání té správné 
činnosti) však nepovedou). V prvním případě se s vyléčením odstraní i příčina bolesti, v druhém 
případě příčina bolesti (tj. nemoc) zůstane, pouze je na chvíli "vytlačena" slastí z nějaké jiné činnosti. 

Nesmíme také zapomínat, že Aristotelés zde používá motiv zdraví a nemoci jako příměr, pomocí 
něhož chce objasnit povahu tělesných slastí, ovšem nikoli co do jejich tělesné, nýbrž duševní povahy: 
Aristotelovi jde o nevázanost, nezdrženlivost, (mravnD špatnost, tedy jevy duševní, nikoli tělesné. 

Podle Aristotela může být "lékem" na bolest jakákoli slast ("at' opačná, atJakákoli jiná,jen je-li silná") 80 

To by ovšem znamenalo, že slast, díky níž se lidé stávají "nelJázaf!Ými a zcela špatf!Ýmz", je pouze 
zdánlitjm lékem na bolest; neboť kdyby byla lékem skutečným, lidé by se nestávali špatnými, nýbrž 
naopak by se "vyléčili": stali by se dobrými. To ovšem znamená, že ve špatných lidech je neustále 
jakási příčina bolesti, která je nutí k vyhledávání jakýchkoli slastí, jen když jsou silné. A takové jsou 
především tělesné rozkoše. 

Nedotázaná však ještě zůstává povaha bolesti, která vede lidi k vyhledávání nadměrných rozkoší. 
Vzniká tato bolest v důsledku nějaké chyby (např. nějakého "pokažení", "onemocnění" lidské 
přirozenosti)? Patří k lidskému rodu přirozeně? Je lidský život přirozeně příjemný, nebo naopak 
bolestný? 

Otázka lidské přirozenosti 

Závěr VII. knihy nám v této souvislosti přináší nečekanou výpověď: "Není to však vž4Y jedno a totéť 
co Jút přijemné, poněvadž naše přirozenost není jednoduchá, f!Ýbržjest v ní ještě něco druhého, co jest Příčinou naší 
pomfjgícnosti, a tak, činí-Ii něco jedna část, jest to proti přirozenosti druhé, jrou-li však obě části v rovnováze činnosti, 
Zdá se, že jednání není ani nepřijemné, ani přijemné,' k4Yry naopak přirozenost rytosti ryla jednoduchá, rylo ryjí vž4Y 
totéžjednání nl(jvětší slastí. Proto se Blth věčně radt(}e zjedné sla.rti; nebot' činnost není pOllze v polybu, f!Ýbrž také 
v nelybnosti, a větší slast jest v klidu než v polybu. Podle básníka změna jest při všem sladká pro jakousi naši 
špatnost; nebot'jako člověk, jenž se snadno mění, jest špatf!Ý, tak i přirozenost, která změ'!)' potřeb,!je; není totiŽ ani 

jednoduchá, ani dokonale dobrá. "Sl 

Lidská přirozenost není jednotná, spájí se v ní cosi věčného s pomíjejícím; činnost (praxis) jedné 
části je proti přirozenosti (rropa <pÚat v) té druhé; jsou-li v rovnováze, jednání (TO rrpOTTÓIJEVOV) 
neru aru příjemné, ani nepříjemné. Tato rozpolcenost znamená jakousi základní a ne zvratnou 
"pokaženost" člověka, jenž musí neustále vyhledávat změnu a kolísat mezi protikladnými složkami své 
přirozenosti. Oproti tomu bůh setrvává v nehybné jednotě a raduje se neustále z jedné slasti. 

V této pasáži se objevuje jedno velmi důležité tvrzení: "činnost není pouze lJ polybu, f!Ýbrž také 
v nelybnosti, a větší slast jest v klidu než v pOlybU"82. Jím je řečeno, že "činnost" (energeia) může být jak 
v pohybu (kinésis), tak v nehybnosti (akinésia), tedy že "uskutečňování" (energeia) se může odvíjet jak při 
pohybu, tak při nepohnutosti. To bude důležité jednak pro pochopení "rozdílu" mezi klíčovými 
pojmy energeia a kiné.ris, jednak pro rozdíl mezi člověkem a bohem. 

Další zajímavý moment se objevuje ve větě, že naše přirozenost není jednoduchá, nýbrž ,Jút v ní 

tato "realita" založena patrně právě na "zdravém organismu": co je příjemné zdravému organismu, je příjemné 
"prostě" (absolutně: hap/os), co je příjemné nemocnému, je takové pouze nahodile (Tll/I). Na tomto základě pak však 
musí Joachim říci, že činnosti (a z nich plynoucí slasti) zdravého organismu jsou "přírozeně odlišné" od činností 
(a s nimi se pojícími slastmi) zdravé části v nemocném organismu. Srv. Aristotle - The Nicomachean Ethics: by H. H. 
Joachim, Oxford 1951. 

80 1154b 14. 
81 1154b 22-33. 
82 ov yap \Jóvov KIVTÍOEwS EOTlv EvÉpyElo aAAa Kal aKIVnoíos. KOl ~č5ov~ \JéXAAov EV hPE\Jí<;x EOTlv ~ EV KIVTÍOEI. 
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ještě něco druhého, co jest Příčinou naH pom[ji!J/cnosti". Lidská přirozenost je tedy složena z něčeho, vinou 
čehož jsme smrtelní, a něčeho, co takové není: co tedy není pomíjející, co se dotýká božského. 
Zatímco uskutečňování (energeia) té první složky bude patrně spjato s pohybem (kinésis), uskutečňování 
té druhé s nehybností83

• 

Jaká je tedy odpověď na shora položenou otázku? Jak je na tom lidská přirozenost z hlediska slasti 
a bolesti? Citovaná pasáž naznačuje, že člověk má dvě složky: činnost (energeia) jedné je spjatá 
s pohybem (kinésis) , je (patrně proto) příčinou lidské pomíjejícnosti. Můžeme tušit, že i motivy 
"únavy" a "nutné změny" budou mít co činit s pohybem (kinésis): právě oblast pohybů, procesů je 
oblastí změny a nahodilosti, krátce - sublunárním světem. Vedle toho má však člověk také složku 
"božskou", jejíž činnost s pohybem, tedy ani se změnou spjata není: její činnost (energeia) je bez 
pohybu (akiné.ria). 

Slast se bude pojit k činnosti obou složek, přičemž činnost pomíjející části duše - vinou toho, že je 
spjatá s pohybem - bude patrně smíšená s bolestí, zatímco činnost oné "božské" (patrně rozumové) 
části duše bude - platónsky řečeno - nesmíšená s bolestí a bude zdrojem "čisté" slasti.84 

O lidské přirozenosti se nicméně řeklo, že vinou své spjatosti s pohybem a změnou je špatná. 
Přirozenost obou jejích složek je vzájemně protivná, jak bylo řečeno výše: "činí-Ii něco jedna část, jest to 
proti přirozenosti druhé, jsou-Ii však obě části v rovnováze činnosti, Zdá se, že jednání není ani nepříjemné, ani 
příjemnl'. Stav, kdy jsou činnosti obou složek v rovnováze, stav, "ve kterém není ani slasti, ani strasti,jest 
pro mnohé lidi přirozeně bolestf!Ý. "85 

Oproti tomu se však v EN IX, 9 píše, že žjvot je přirozeně příjem'!Ý.86 Mluví se tam však o dobrém 
člověku: právě a jen jemu je patrně život příjemný přirozeně, pro ostatní je přirozeně bolestný, 
nepříjemný. Dobrý, ctnostný člověk tedy v jakémsi smyslu "napravuje" špatnou přirozenost člověka 
tak, že mu je život - na rozdíl od většiny lidí - přirozeně příjemný. Jakýmsi způsobem překonává 
pomíjivost, která je s lidstvím nerozlučně spjata, a uskutečňuje božství.87 

Už v tomto hrubém nárysu můžeme vidět, že Aristotelés vychází ze specifického pojetí člověka, 
které v sobě nezapře silné platónské rysy. K tomu se ještě vrátíme v pozdější části práce.s8 

d) Shrnutí 

Pojednání v sedmé knize chce oproti anti-hédonistickým argumentům ukázat, že chápání slasti 
pouze jako naplnění určitého nedostatku je jednak reduktivní, neboť nepostihuje určitou třídu slastí, 
jednak stojí na chybném základě; Aristotelés proto identifikuje slast s uskutečňováním, s činností 
(energeia). Určitá nepřekážená činnost alias určitá slast je pak nejvyšším dobrem. Špatnost nespočívá 
v samotných slastech89

, ale v charakteru (stavu: hexis) člověka: vinou určitého porušení přirozenosti si 
lidé jednak libují v různých protikladných věcech, jednak vyhledávají nadbytek slastí, především 
tělesných. Lidská přirozenost je však nejednotná, dokonce rozporná: činnost jedné části je proti 
přirozenosti druhé. To vrhá vážný stín podezření na samu možnost dosažení nejvyššího dobra alias 
nepřekážené činnosti. 

83 Resp. bude čistým uskutečňováním: energeia. Každá možnost (dynamis) se může uskutečňovat jako činnost (energeia), a to 
buď činnost spjatá s pohybem (kinésis), nebo jako čistá činnost. Viz níže výklad str. 18 nn. 

84 Zde je možné vidět jasný odkaz k těm pasážím X. knihy EN, v nichž bude theoriá vyzdvižena jako činnost pojící se 
s nejvyšší, dokonalou slastí. Viz EN X, 7 (zvl. 1177a 24; 1177b 20 a násL). 

85 EN VII, 15, 1154b 6-7. 
86 Viz výše pozn. 18 str. 4. 
87 Pokud je to pro člověka ovšem možné . .Aristotelés v EN X, 7 jasně píše: "Tak01!Ý :(ivot [tf naplněf!Ý ro:;jímmJou činností 

rozumu po celou délku :'!jvota - pozn. SS] by však byl vyšší než lidský; nebot' člověk by tak ne:'!jl jako člověk, f!Ýržjako ten, kdo má 
v sobě něco božského;" 1177b 26-29. 

88 Viz dále IV. a V. oddíl. 
89 .Ačkoli možnost slastí špatných "prostě" .Aristotelés připouští, viz 1153b 13. 
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/I Pojednání o slasti v X. knize EN 
Jak bylo řečeno, zatímco VII. kniha se věnuje hlavně vyvrácení anti-hédonistického stanoviska, 

které slasti upírá pozitivní místo ve zdařilém lidském životě, desátá kniha se zaměřuje spíše opačným 
směrem: k hédonismu, který slast považuje za nejvyšší dobro, za poslední cíl všeho (nejen) lidského 
usilování. 

Po krátké úvodní kapitole (X, 1), v níž vyzdvihne důležitost pojednání o slasti pro etiku, předkládá 
Aristotelés (X, 2) kritickou revizi několika tvrzení, která považují slast za dobro, resp. nejvyšší dobro. 
Ačkoli platnost většiny přímo nezpochybní a v základních rysech ji spíše uzná, dojde (oproti VII. 
knize) k závěru, že slast není (nejvyšším) dobrem. 

Podobně jako v VII. knize, i zde bude při konfrontaci s probíranými názory o slasti hrát ústřední 
roli motiv "činnosti" (enetgeia): Aristotelés bude chtít ukázat, že slast není "děním" (genesis) ani 
"procesem" (kiné.ris), ale že je "uskutečňováním" (enetgeia): uvede (EN X, 2) několik argumentů proti 
tomu, že by slast byla spojena s naplňováním (exVOITATÍPWGt5), a byla tedy procesem (genesis); odmítne 
(EN X, 3) chápání slasti jako pohybu (kinésis)90 a ujasní (EN X, 4) vztah slasti k činnosti (enetgeia). 
Zásadním rozdílem vůči VII. knize je, že slast již není s činností identifikována, nýbrž je tím, co 
"zdokonaluje činnost"9\ resp. je jejím "přistupujícím zdokonalením"92. 

Následující kapitola (X, 5) je podrobnou analýzou různých druhů slasti; ústředním motivem je zde 
pojem "příbuznosti" slastí a činností: slasti se liší druhem právě tak, jako se liší činnosti; ke každé 
(dokonalé) činnosti se druží její "vlastní" slast. V závěru kapitoly je provedeno hodnocení slastí: dobré 
jsou ty, které se druží k "dobrým" činnostem a vice versa. Na pozadí tohoto zhodnocení je koncepce 
lidského "úkolu a výkonu": 'Épyov. Oproti VII. knize, v níž bylo kritérium pro rozlišení špatných 
a dobrých (nebo přinejmenším "neškodných'') slastí čistě kvantitativní (špatný byl pouze nadbytek 
"nutných" slasti), v X. knize je hledisko kvalitativní: slasti jsou špatné právě tak, jako činnosti, k nimž 
se pojí; slasti ze špatných činností jsou špatné bez ohledu na kvantitu. 

a) Úvod: důležitost pojednáni o slasti (EN X, 1) 

Aristotelés uvádí nejprve několik důvodů pro nutnost výkladu o slasti: 

Slast je lidskému rodu "nejvlastnější" (.rynókeiósthai: je s ním úzce spjatá), proto: 

Výchova se děje pomocí slastí a strastí (hédoné kai !Jpe). 

Tyto pocity (pathe) mají vliv na ctnostný a blažený život, a to v tom smyslu, že určují, čeho 
si člověk žádá (=ta hédea) a čemu se vyhýbá (=ta !Jpéra). 

Slasti a bolesti mají tedy dvojí důležitost: (a) při výchově mladé lidi "usměrňují" a vedou k tomu, co 
mají či nemají dělat. V kontextu Aristotelova výkladu můžeme dodat, že během výchovy se tak 
v člověku vytvoří určitá hexis, tedy "trvalý stav", který (b) bude nadále určovat, čeho si bude takto 
"vychovaný" člověk žádat a radovat se z toho, a čeho se bude naopak varovat, co mu bude přinášet 
bolest či nelibý pocit. 

. \\ 

Proto "tak důlefjté IJěci (.) nesmíme pomiJeti mlčením, ZIJláště kcfyŽ se mínění o tom 7Je/mi různ~h93 Většina lidí 
("obecné množství") prý se totiž kloní ke slasti, považujíce ji za dobro; jiní naopak tvrdí, že slast je 
něčím zcela špatným, nebo alespoň že je třeba se jí jako zcela špatné vyhýbat. Do těchto neshod je 
třeba vnést jasno a zformulovat takové učení, které je v souladu s tím, "co se skutečně koná",94 protože 
jen takové může požívat důvěry a je ,,pro chápa7Jé posluchače pobídkou, ary se jím 7Je s7Jém fj7Jotě řídili. "95 

Naopak učení, které skutečnosti zjevně odporuje, upadá v opovržení a s ním i to, co je na něm 

90 EN X, 3, 1174a14-b13. 
91 1175aI6: h o' hoov~ TEAElol Tas EVEpyEÍaS. 
92 1174b33: EmylvóllEVÓV TI TÉAOS. 
93 EN X, 1, 1172a 27. 
94 1172a 35. 
95 1172b 7. 
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pravdivé. Aristotelés tedy nechce zformulovat jakési populistické učení, které by hájilo rozkoš jako 
dobro, nýbrž chce vyjasnit, v čem tkví pravdivé jádro takového postoje (a co z něj naopak zavrhnout). 

Nejprve je tedy třeba obrátit pozornost k tomu, co bylo o slasti kdy řečeno. 

b) Revize hédonismu: Je slast dobrem? (EN X, 2) 

V této kapitole se Aristotelés vyrovnává s celou řadou tvrzení, která se týkají otázky, zda slast je či 
není dobrem a proč. Probírá zde Eudoxovu nauku, dále stanoviska známá z Platónova dialogu Filébos 
a nakonec i několik dalších souvisejících argumentů. 

Eudoxos podle Aristotela96 zastával mínění, že slast je nejvyšší dobro, neboť: 

1. co je žádoucí, je dobré; co je nejvíce žádoucí, je nejlepší 

2. vše rozumné i nerozumné si žádá slast, tj. směřuje ke slasti; slast Je tedy dobrem pro 
všechny 

3. bolest není žádoucí, její opak - slast - musí být žádoucí 

4. nejvíce žádoucí je to, čeho si nežádáme pro něco jiného ani kvůli něčemu jinému, a to je 
právě slast 

5. je-li slast přidána k jakémukoli dobru, činí je příjemnějším, resp. lepším 

Tyto argumenty podle Aristotela ukazují, že slast náleží mezi dobra, nevyplývá z nich ovšem, že je 
dobrem nejvyšším. 

Poslední uvedený argument (5) podle Aristotela dokazuje pouze to, že slast náleží mezi dobra, 
"atJJak ne lJíce než kterékoli jiné; neboť každé dobro jest lJe spqjení s )i'!Ým dobrem mildJí než samo pro sebe".97 Toto 
zdůvodnění jej přivádí k polemice s argumentací z dialogu Filébos, kde Sókratés tvrdí, že "přirozenost 
dobra"98 je nutně "úplná" (teleon), dokonce "nejúplnější" (teleótaton); proto když je uznáno, že slastný 
život s rozumností je více žádoucí než bez ní, nemůže být samotná slast dobrem. 

Podle Aristotela hledáme dobro, jehož bychom mohli být účastni. Žádné (námi dosažitelné) dobro 
nesplňuje podmínku, že by nešlo učinit jej "lepším" přidáním jiného dobra, neboť "každé dobro jest ve 
spo/mí s Jt'!Ým dobrem mildJí než samo pro sebe". 

Zatímco tedy argument (5) podle Aristotela dokazuje, že slast náleží mezi dobra, podle 
(Aristotelova výkladu) Platónova Sókrata z něj vyplývá, že slast není dobrem. Na první pohled jsou 
zde obě pozice - Platónova i Aristotelova - v rozporu. Při.;bližším zkoumání však můžeme vidět, že si 
obě jsou vzhledem k celkovému záměru výkladu velmi podobné. V dialogu Filébos se Sókratés 
s Prótarchem snaží tematizovat to, co Aristotelés nazývá "nejvyšší dobro", tj. "dobro" s přívlastkem 
"nejúplnější", "nejdokonalejší" (teleiotatos), a shodnou se na tom, že tím není ani rozumnost bez slasti, 
ani slast bez rozumnosti; s tím by jistě souhlasil i Aristotelés. Nebudeme však zatím tento motiv 
sledovat do všech podrobností.99 

Důležité je, že Aristotelés přistupuje na Eudoxův argument v tom, že slast je nějaké - byť ne 

96 1172b 9-25. 
97 1172b 28. 
98 T~V TCxya80u I-loípav 
99 Výklad toho, v jakém smyslu je pro Aristotela nejvyšší dobro (eudaimonia) "nejdokonalejší", najdeme v EN I, 5. 

Problematická pasáž o "sčítání" dober (1097b15-20) může - zdá se mi - objasnit rozdílné chápání povahy nejvyššího 
dobra u Platóna (idea) a Aristotela (energeia), neboť Aristotelés v ní naznačuje chápání "dokonalosti" nejvyššího dobra 
na dvojí rovině: "nesečtená" elldaimonia je cosi jako zvláštní intence zahrnující celek všech jednání, tedy života, jakási 
zvláštní "forma reflexe" (Spaemann) přesahující všechna dílčí dobra, všechny dílčí cíle jednání (ať jsou jimi slast, 
vzdělání nebo cokoli jiného), a tím vytvářející zvláštní jednotu lidského života, která v sobě nese nárok na vnitřní 
jednotu, koherenci, harmonii a krásu (odtud i motiv arete); v tomto smyslu je to zřetel k dobru, které je "z definice" 
nejvíce završené (teleiotatoJ). Pokud se začneme ptát na její konkrétní uskutečnění v životě, pak se ukazuje, že "dobra" 
lze v životě různě "přidávat" a "sčítat": život člověka můžeme nazvat "šťastným" (eudaimon) a ničeho nepostrádajícím 
a skutečnost, že dotyčný nebyl navíc (např.) ještě skvěl)' klavírista, nic neubírá na tom, že prožil "šťastný život". 
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nejvyšší - dobro. 

Dále přiznává jistou platnost argumentu (2), že vše rozumné i nerozumné směřuje ke slasti, a že 
slast je proto dobrem (to částečně hájí i argument (1)). A má zajímavé zdůvodnění: "Nebot' tvrdíme, že 
to, co IJšichni lidé uznávqjí, jest. "HlO A o několik řádek níže říká: " Také IJe lpat'!Ých jedincích jest asi něco přirozeně 
dobrého, co jest lepší než oni sami, co směřtije k jdich vlastnímu dobru. "lOl Zde se vrací motiv, s nímž jsme se 
setkali ve 14. kapitole VII. knihy.102 I zde se patrně pracuje s představou, že přirozenost většiny lidí je 
zásadním způsobem pokažena tak, že jim je pouhý život přirozeně bolestný, a vyhledávají proto 
tělesné rozkoše. Přesto v nich však zůstává jakýsi "zdravý základ", cosi "božského". 

Dále lo3 se Aristotelés obrací k několika argumentům obšírně vyloženým v dialogu Filébos, v němž 
se Sókratés pokouší ukázat, že slast není nejvyšším dobrem, resp. že (samotná slast) není dobrem 
vůbec. Aristotelés se naopak - podobně jako v případě Eudoxa - bude snažit dokázat, že slast -
v nějakém, nikoli však nejvyšším smyslu - dobrem je. Argumentace zde přechází z roviny řekněme 
"fenomenologického popisu" a "analýzy" chování živých bytostí na rovinu "ontologickou". Věnuje se 
v zásadě dvěma argumentům: (1) slast je neomezená, neboť připouští znak "více" a "méně", dobro 
náleží omezenému, slast proto není dobrem; 104 (2) dobro je ukončené a dokonalé (te/os; teleios), slast je 
pouhý pohyb a dění (kinésis;genesis), který nemá cíl (je ate/os), není proto dobrem. lOS 

Ohledně prvního argumentu se ptá, zda je oprávněné řadit slast k "neomezenému" jen kvůli tomu, 
že připouští znaky "více" a "méně": tyto znaky lze totiž užít jak u spravedlnosti a ostatních ctností (lze 
být více či méně spravedlivý, lze žít více či méně uměřeně atp.), tak v případě zdraví (zdraví je jakýsi 
poměr, který jednak nemusí být u každého stejný, jednak "i kdyzje porušen, do jisté míry trvá a /iší se 
:{!takem "více" a "méně"'). A dále říká: "míní-li se však :{!taky "více" a "méně" u rozkoší, tu sotva udávají pratý 
dŮIJod, je-li pravda, ze rozkoše jsou jednak nesmHené, jednak smHenl'. Čili: znaky více a méně lze uplatnit 
pouze u smíšených slastí, nikoli u nesmíšených; "čisté" slasti proto nepatří k "neomezenému".lo6 

Zatímco polemiku s argumentem (1) považuji z hlediska rozdílů mezi Platónovým a Aristotelovým 
pojetím za spíše nedůležitou (intence obou výkladů je z tohoto hlediska velmi blízká, ne-li totožná),IÚ7 
bod (2) je v této perspektivě zásadní. Aristotelés ukazuje, proč nemůže být slast chápána jako pohyb 
(proces: kinésis)I08 ani dění (vznikání: genesisr09, a předjímá tím klíčový bod svého dalšího výkladu: 
motiv ener;geia, čili "činnosti", "uskutečňování". Zároveň s tím kritizuje pojímání slasti jako 
"naplňování" (áVaTTA~pÚ)Ol5')llo: bolest je nedostatkem něčeho přirozeného, slast je pak naplněním 
tohoto nedostatku. Tento popis však platí pouze pro tělesné slasti. A navíc: chybění se týká těla, slast 
z naplnění však necítí tělo, ale spíše duše. l11 

100 1173a 1. 
101 EN X, 2, 1173a 1-5. 
102 Viz výše str. 9. 
103 1173a 15 nn. 
104 1173a 15-28. 
105 1173a 28 nn. 
106 Důkladnější rozbor této argumentace by vyžadoval podrobnější analýzu dialogu Filébos. G. Van Riel v tomto bodě 

Aristotela odmítá a souhlasí s Platónem v tom, že slast v sobě obsahuje jakýsi požadavek k neustálému sebe-zvyšování, 
je tedy "excessive per se"; srv. G. Van Riel (2000) str. 67-70. 

107 Sókratés se ve Filébovi pokouší ukázat, že jak v případě zdraví, tak v případě slasti jde o "správné společenství těchto 
rodů" (25e8), tj. omezena a neomezena; proto se člověk nesmí nechat vést pouze samotnou slastí, která sama v sobě 
nemá ládnou mez. Aristotelův výklad říká jinými slovy totéž. Na důležitou odlišnost v tomto bodě však upozorňuje G. 
Van Riel: Aristotelés - na rozdíl od Platóna - popírá, že by slast jako taková (per se) zahrnovala tendenci k přemíře, 
k neustálému sebe-zvyšování; to je podle (Van Rielova výkladu) Aristotela ovlivněné pouze vnějšími okolnostmí (in: 
Pleasure and the Good Lzje, str. 70). 

108 1173a31-b4: Pohybu náleží rychlost a zdlouhavost, slasti nikoli. 
109 1173b 4-7. 
110 1173b 8-20. 
111 Srv. G. Van Riel (2000), str. 63-66; Aristotelés zde podle Van Riela definitivně opouští platónské paradigma, které 

chápe veškerou slast jako naplnění předchozího nedostatku. Slast (např. z výživy) není situována v deficientní části 
organismu (do žaludku), není tedy procesem naplnění, ale je éinností duševní mohutnosti, která je v dokonalém stavu 
a funguje, jak má (tj. vegetativní duše). 
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Po "ontologických" následuje řada argumentů, které posuzují různé slasti vzhledem ke specifickým 
"stavům charakteru", tj. různým hexeis. Aristotelés se zde vyrovnává především s otázkou 
"hanebných" či "špatných" rozkoší (tj. těch, které jsou příjemné jen právě takovým, tj. "špatným" 
lidem) a naznačuje možné odpovědi na otázku, zda je lze vůbec za slasti považovat a v jakém smyslu. 
Nejprve píše, že o hanebných slastech by bylo možné říci, že nejsou příjemné, neboť "ryt' ~y i ~y!y libé 
lidem špatného smýšlení, nesmí se proto míniti, že jsou libé také ji'!Ým, Z!0vna tak jako to, (O jest zdravé nebo sladké 
nebo trpké lidem nemoc'!Ým, anebo to, co se lidem, kteří mqjí bolavé oči, Zdá bílé, není takové ji'!Ým lidem".112 
Podobně jako v VII. knize, i zde Aristotelés uvádí paralelu etiky a lékařství, jejíž základní smysl je 
zřejmý: o "jakosti" či "kvalitě" věci rozhoduje "privilegovaný subjekt", jímž je v případě lékařství 
zdravý člověk. Něco podobného má platit i v případě slastí: za "skutečně" příjemné lze prohlásit 
jenom ty, které jsou příjemné "zdravému člověku", jímž má z etického hlediska být - jak ještě uvidíme 
- "ctnostný" člověk. 

Základním kritériem je tedy právě slast zažívající "subjekt". Ve slastech se ukazuje druhový rozdíl, 
jenž je určen dvěma spolu úzce souvisejícími kritérii: jednak "stavem" (hexis) jednajícího,113 jednak 
účelem (te/os) jeho jednání.1H V prvním případě je tedy důležité, aby stav (hexis) jednajícího takříkajíc 
odpovídal danému jednání: jen spravedlivý člověk může mít dobrý pocit ze spravedlivého jednání, 
resp. nespravedlivý z takového jednání nemůže mít příjemný pocit. Vedle tohoto hlediska, které 
můžeme nazvat "koherencí" mezi jednáním a charakterem jednajícího, se zde však objevuje další 
důležitý zřetel: druhová odlišnost pocitů libosti totiž není založena na koherenci mezi jednáním 
a charakterem (příjemný pocit zloděje z dobře vykonané krádeže by se nijak nelišil od zadostučinění 
soudce, který vykonal spravedlnost), ale na tom, zda je dané jednání a zároveň charakter (hexis) 
jednajícího krás'!Ý. 

To úzce souvisí s druhým hlediskem pro rozlišení slastí: s cílem jednání (teloJ). Zatímco pochlebník 
jedná pouze s ohledem na vlastní prospěch (např. s cílem dosáhnout rozkoše), skutečný přítel jedná se 
zřetelem k dobru, a to nejen ke svému (tj. k vlastnímu prospěchu), ale především k dobru druhého. 
Rozdíl tu nespočívá v přítomnosti či nepřítomnosti cíle jednání (obě jednání jsou v tomto případě 
"účelná"), nýbrž opět v pojmu krásného: cíl jednání skutečného přítele je krásný, pochlebníka nikoli.ll5 

Tím se zároveň ukazuje, že dobro je oproti slasti morálně hodnotnějším cílem, jinými slovy: slast je 
dobrem, existují však jiná, v jistém smyslu "lepší" dobra. 

Aristotelés tuto povětšinou rekapitulující kapitolu zakončuje shrnutím: "Podobá Je tufy, že jeJt zfo/mo, 
že ani roZkoš není dobrem, ani že každá rozkoš není Žádoucí, a že některé rozkoše j.sou o Jobě Žádoucí, které Je různí 
od )i'!Ých J1!Ým druhem a původem. "116 

K této formulaci je třeba dodat vysvědení: když říká, že "rozkoš není dobrem" 1 
17, nechce Aristotelés 

říci, že žádná slast nepatří mezi dobra, nýbrž že není dobrem nejvyšším. Když říká, že některé slasti 
jsou o sobě žádoucí, říká tím, že některé jsou o sobě dobré, tj. patří mezi dobra. ll8 

112 1173b 21-25. 
113 ,,Anebo moŽflo ř!ci, že rozkoše se různí druhem. 1), které vzeš!J Z toho, co jest krásné, různí se od těch, které vzeš!J Z toho, co jest 

ošklivé, i nemůže mít poat libosti ze spra/Jedlnosti ten, kdo není sám spravedlitj, ani Z umění múzického ten, kdo není sám múzicky 
vzdělaný, a tak; při ostatních věcech." 1173b 27 -32. 

114 "MYJI/m, že i přítel, ktery jest něco jiného nežpochlebník,jest jtuným důkazem toho, že rozkoš bllď není dobro, nebo že jest v ní druhový 
rozdí!: Zdá se totiť že onen cílem obcování má dobro, tento rozkoš, a II tohoto se to zavrhuje, tl onoho chválí, jistě proto, že útel obcování 
jest IIl1ich různý." (1173b 33 - 1174a 1). 

115 K tomu bychom mohli odcitovat hned několik pasáží z VIII. a IX. knihy. Alespoň pro ilustraci uveďme pasáž 
o rozdílu mezi prokázaným a přijatým dobrodiním: "Pro dobrodince v jeho jednán/jest Zfiroveií něco krásného, takže má zalíbení 
i v tlověkll,jehož se tÝká, kde:f!o pro toho, kdo dobrodiní přijal, není na dárci nic krásného, /e{ pOllze prospěch. (..) Pro tvůrce tedy dílo jest 
trvalé, neboť krásno přetnJává věky, kde:f!o lI:?jtek toho, kdo dobrodiní přj;fmá, pomíjí. A vzpomínka na krásné t'i1!J jest příjemná, ale 
vzpomínka na prokázané výhody vůbec ne, anebo méně." (EN IX, 7, 1168a 9-19). 

1161174a9-11. 
117 oun TCxya80v h hoov~. 
118 V překladech do jiných jazyků je tento rozdíl mezi nejvyšším dobrem (tagathon) a dobrem (agathon) naznačen užitím 

určitého, resp. neurčitého členu (např. the Good/ (a) good). 
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c) Aristotelova koncepce: slast jako činnost (EN X, 3) 

V této kapitole Aristotelés konečně přistupuje k vlastnimu výkladu toho, co je slast a jaká je. 
K tomu je potřeba vrátit se "k začátku", tj. k rozdílu mezi pohybem, děním a činností (kinésis, genesis, 
ener:geia) . 

(i) energeia - kinésis 

Výklad těchto pro Aristotelovu ftlosofů klíčových pojmů je zatížen velkým množstvím interpretací 
a sekundární literatura k tomuto tématu čítá v současnosti desítky titulů. Vzhledem k zaměření práce 
,~e proto nebudu této problematice věnovat příliš mnoho prostoru, ačkoli by si to jistě zasloužila. 
/' 

Jak jsme řekli výše, vypracování problematiky slasti na pozadí pojmu ener:geia119 a zároveň s tím 
odmítnutí pojetí slasti jako pouhého dění či pohybu (genesis; kinésis) je hlavním východiskem pro 
odmítnutí anti-hédonistických argumentů. Velmi zjednodušeně lze říci, že díky tomu může Aristotelés 
prohlásit slast za "cíl" (tdos) a za cosi "úplného" (teleios) , neboť to jsou atributy připisované pojmu 
ener:geia (a neslučitelné s pojmy "dění" a "pohybu"). Co tedy znamená pojem ener:geia a jak se liší od 
pohybu (kinésis)? 

Devátá kniha Metafyzikyl20 dělí jednání (praxeis) 121 na "pohyby" (kinéseis) a "činnosti" (ener:geiaz). 

"Pohyby" (či "procesy'')122 mají jakousi mez (peras), nejsou samy cílem (tdos), nýbrž k nějakému od 
nich odlišnému cíli směřují: jsou peri to te/os. Procesy tedy nejsou ukončené v sobě, ale v něčem jiném; 
průběh těchto procesů je odlišný od výsledku, k němuž směřují: stavět dům je něco jiného než jej 
postavit, "učit se" je něco jiného než "naučit se", podobně "hubnout" a "zhubnout" či "uzdravovat 
se" a "být zdravý". 

Oproti tomu "činnosti" jsou samy cílem (Mos), jsou v každém okamžiku "dokonalé" (teleios), např. 
samotné vidění či myšlení nebo "dobré žití". 

Desátá kniha EN toto rozlišení ještě trochu zpřesňuje.12:l V poměrně dlouhé a podrobné pasáži124 

se dozvídáme charakteristiky pohybu (kinésis) a důvody, proč slast nemůže být pohybem. Slast je totiž 
,iakjmsi celkem" (holon). Podobně jako vidění, které je v jakémkoli okamžiku ukončené a dokonalé 
(te/eia), také slast se nenabývá postupně, nýbrž je v každém okamžiku cele slastí. Proto nemůže být 
"pohybem" (kinésis), jenž se vyznačuje těmito znaky: 

(1) pohyb se děje v čase - k tomu, aby se pohyb udál jako celek, tj. aby byl dovršen, je potřeba čas 

(2) pohyb směřuje k nějakému (od sebe odlišnému) cíli (telos), a teprve jeho dosažením se završuje, 
dokonává (tdeioo). 

119 Termín ener;geia je pro Aristotelovu filosofu zcela klíčový, bohužel však pro něj není v češtině, ale ani v jiných 
moderních jazycích, vhodný překlad. Používám termínů "činnost" a "uskutečňování", případně s odkazem na řecký 
termín. 

120 Met. IX, 6, 1048b18-35. 
121 Překlad termínu praxeis slovem "jednání" je zde poněkud matoucí, neboť má jít o pojem nadřazený "pohybům" 

(kinésis) i "činnostem" (energeia), přičemž mezi "pohyby" uvádí Aristoteles např. hubnutí či uzdravování, což bychom 
stěží označili jako "jednání". Podobně i překlad termínu kinésis není zcela vystihující: kromě místního pohybu sem 
spadá i změna kvantity, kvality a podstaty. Srv. M.-Th. Liske (1991), str. 161. 

122 Kinéseis; překlad slova kinésis není jednoznačný (viz předchozí poznámka). Budu užívat obou přetlumočení: "proces" 
i "pohyb". 

123 Je ovšem otázka, zde lze mluvit o "zpřesnění"; Fr. Ricken ukazuje, že užití pojmů kinésis a energeia je v obou citovaných 
pasážích (EN X a Met. IX) odlišné: význam pojmu kinésis je v Metafyzice širší než v Etice Níkomachově, u pojmu 
energeia je tomu naopak: Metafyzika jej užívá v úzkém smyslu, Etika Níkomachova v širším ("širší" význam pojmu 
energeia znamená, že v jistém smyslu zahrnuje i "procesy": kinésis). Srv. Ricken (1995), str. 214-216; Jiní autoři rovněž 
nemluví o zpřesnění, ale o různých významech termínu ener;geia v Aritotelových spisech, viz např. Chen (1956). Jak už 
bylo naznačeno výše (viz pozn. 83 str. 13), v této práci zastávám de facto Rickenův výklad s tím, že jej zobecňuji: každé 
uskutečnění možnosti (4J;namis) je činností (energeia), která může být buď spojená s pohybem (kinésis), nebo s ním 
spojena není (akinésia). Viděno z opačné strany: každ)T pohyb (kinésis) je zároveň v jakémsi smyslu činnosti, 
uskutečňováním (ener;geia) určité možnosti (4J;namis). 

1241174a 14-1174b 13. 
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(3) pohyby se druhově různí (např. uústní pohyby podle svého východiště a cíle: to pothen) 

(4) každý pohyb má rychlost a zdlouhavost (tj. lze stavět dům rychle nebo pomalu, nelze se však 
rychle nebo pomalu radovat) 

Pohybem (procesem: kinésis) je např. stavění domu: k dovršení takového "procesu" je třeba čas, 
tzn. proces stavění není ukončený, dokud není dům celý postaven. Stavění tedy směřuje skrze různé 
dílčí kroky k cíli. Tak např. kopání základů či stavění zdí jsou pouze dílčí kroky k postavení domu. 
Tyto dílčí "pohyby" se druhově liší jednak od celku (vůči stavění domu to jsou jen dílčí fáze, jsou 
proto "neukončené"), jednak mezi sebou, a to "východiskem" a "cílem". Podobně je tomu i při 
ostatních druzích pohybu, např. při uústním pohybu: tím se uúní pohyb z jednoho uústa na jiné. Něco 
jiného je chůze, let, skok apod.; tyto se od sebe liší druhově, rozdíly jsou však i v samotné chůzi, a to 
právě podle východiska a cíle. Aristotelés zde (s odvoláním na jiné spisy, patrně Fyziku, zvl. V-VIII) 
uzavírá: "vidíme, že ani v každém125 čase není "končen a dokonán, f!Ýbrž že jsou mnohé pol!Jb neukončené a liší se 
druhem, je:(jo tjchodiště a cíl udává Jťjich druh" .126 

Oproti tomu slast je v každém okamžiku "dokonalá" a nemá rychlost ani zdlouhavost: "Druhotj 
tvar rozkoše jest ukončen a dokonán v kterékoli době. Jest tufy ijevno, že se liší od pof:ybu a že rozkoš nále:{j mez} 
celky a lJěci ukončené a dokonalé."lz7 K těmto časovým charakteristikám slasti přidává Aristotelés ještě 

následující: "To jest snad patruo i Z toho, že se nelze pof:ybolJati, leč v čase, ale jest možno míti pocit libosti; tento 
totiž IJ každém okamfjku jest jaksi celkem. "128 Zatímco pohyb se odehrává v čase (en chrono), slast, podobně 
jako vidění, je "jakýmsi celkem" (hol on tt) v každém okamžiku (en tó f!Ýn).129 

Vidíme tedy, proč nemůže být slast počítána mezi pohyby. Souhrnný výraz pro její odlišnost od 
pohybů by mohl znít "dokonalost" či "završenost": význam, který se skrývá v řeckém telos a slovech 
příbuzných (teleios, teleioo). Výše zuúněné body (1-4) vyjadřují právě "nedokonalost" pohybu, a to 
z hlediska (1) času, (2) cíle, (3) "uústa" a (4) rychlosti časového průběhu. Slast se od pohybu liší podle 
Aristotela ve všech čtyřech zuúněných ohledech. 

Na první pohled možná jasné rozlišení mezi kinésis a energeia však skrývá řadu problémů. Každá 
duševní činnost má svůj "předmět": slyším něco, dívám se na něco. Předmětem činnosti však může 
být i proces, který má v čase určitelný začátek a konec - např. poslech symfonie. 130 V jakém smyslu 
bude i pro něj platit, že je činností, a nikoli procesem? Slyšení je podle Aristotela činností, jež je 
v každém okamžiku "dokonalá", nepotřebuje ke svému završení čas a nemá smysl mluvit o různě 
rychlém slyšení. Naproti tomu symfonie potřebuje ke svému odehrání čas, má svůj začátek a konec, 
lze ji zahrát rychleji či pomaleji. Můžeme tedy v případě jejího poslechu mluvit o "činnosti"? V jakém 
smyslu a do jaké uúry je požitek z poslechu hudební skladby spojen s "činností" (a v jaké uúře s ní 
spojen nenD? 

Zdá se mi, že odpověď je v základních rysech vcelku prostá: pojmy kinésis-energeia netvoří 

di{iunktilJní dvojici pojmů určenou k popisu jednáníl31. ale jsou to spíše komplementární perspektivy. 

125 Opravuji"zde Křížův překlad"v celé době" na"v každém čase": OUK EV arravTI Xpóvúť TEAEía EIVaI. Překlad 
zájmena arra5 slovem "celý" odporuje předchozímu výkladu: pohyb je ukončený právě jen v jakémsi celku času, nikoli 
však v v každém okamžiku. 

126 1174b 3-4. 
127 1174b 5-6. 
128 lp~b 8-9; cSó~EIE O' ov TOUTO Kal EK TOU ~~ EvoÉXeo8a1 KIVElo8a1 ~~ 'EV XPÓVúť, ~oEo8a1 oÉ' TO yap 'EV T0 

VVV OAOV TI. 
129 Rozlišení mezi "časem" a "okamžikem" (chronos - nýn) je vypracováno ve IV. knize Fyziky. Tuto obtížnou 

problematiku nechám bohužel stranou, neboť přesahuje rámec práce. Bylo by nicméně zajímavé pokusit se vyložit 
pojmy chronos a nýn právě s pomocí citované pasáže z EN: zdá se totiž, že z poslechu symfonie máme větší slast pouze 
při soustředěném vnímání, které je konstituováno v určitém časovém rozpětí, řečeno s Husserlem retencí (a protencQ, 
jež v každém okamžiku tvoří "celek". Toto "vědomí času" (to nýn) je jakousi jednotou (podržovaného a předjímaného) 
a celkem a je odlišné od pouhého sledu událostí ((hronos). Něco zcela jiného je, pokud pouze slyším sled tónů, aniž bych 
jim dával jakousi "jednotu smyslu" (podobně jako když slyšim jednotlivá slova, ale neposlouchám smysl věty). 

130 Na tuto obtíž upozornil např. J. L. Ackrill: Aristotle's Distinction between frner;geia and Kinesú, in: R. Bambrough (ed.), NeliJ 
Esstrys on Plato andAristotle, London 1965, s. 121-141; cit. dle Liske (1991). 

131 rrpci~15 v širším smyslu zahrnujícím enel'geia i kinésis (srv. Met. IX, 6, 1048b 18); viz výše pozn. 83 str. 13. 
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z nichž lze jednání popsat. 132 Tak např. stavba domu je zajisté jakýsi "proces", "dění", "vznik", který 
směřuje k cíli, jenž je samotnému procesu vnější. Jak je to však se samotnou "prací" zedníka? Označili 
bychom samotný "fyzický výkon" (práci svalů, rukou atd.) za "dění" nebo "činnost"? Dochází jeho 
práce nějaké změny tak, jako dochází změny dům, dokud a pokud je stavěn? Nedochází: v jistém 
smyslu je fyzická práce stále tímtéž: uskutečňováním možnosti, vynakládáním síly.133 Z perspektivy 
stavby domu jde zajisté o proces (kinésis) , který má svůj začátek, průběh a stanovený cíl, jenž je 
samotnému procesu vnější. Z perspektivy zedníka však jde stále o totéž: o fyzickou práci, o činnost 
(ener;geia) y4 

V případě symfonie je situace o něco složitější: v jistém smyslu je poslech symfonie určen časovým 
průběhem s počátkem a koncem, jež definují její celek. Od poslechu sice můžeme odlišit pouhé 
slyšení, které je v každém okamžiku dokonalé a završené, tím jsme však ještě neodpověděli na 
problém: pouhé slyšení (tónů) snadno popíšeme jako "činnost", stále však vidíme "poslech (celku) 
symfonie" jako jakýsi průběh a "proces" odlišný od pouhého slyšení tónů.!35 Musíme si tedy položit 
otázku: co je vlastně předmětem poslechu? A jaký je jeho časový průběh? 

Slyšení tónů (či jednotlivých slov) je něco jiného než poslech symfonie (nebo vyslechnutí věty, 
myšlenky) 136. Hudební skladba - podobně jako věta mluvené řeči - však dává smysl právě jako celek, 
který je přítomný "naráz" a "dokonale". Tento celek není nutně podmíněn ukončeným průběhem 
daného procesu: "smyslu" věty mohu porozumět dříve než je dokončena,137 podobně jako mohu zažít 
příjemný pocit např. pouze z části druhé věty houslové sonáty. 

Jiným příkladem může být šachová hra: je to jistě jakýsi proces, který postupuje od pevně daného 
počátku k jasně definovanému cíli. Ovšem krása, kterou obdivujeme např. na Anderssonově 
"Nesmrtelné partii", nespočívá v prostém faktu, že Anderssen vyhrál, to jest že úspěšně završil daný 
proces, nespočívá ani v prosté sekvenci jednotlivých tahů. Krásu partie "uvidíme" teprve tím, že 
postupně porozumíme vzájemné souvislosti tahů, pochopíme jejich kontext, který z pouhé sekvence 
tahů není na první pohled patrný: pochopit tah znamená vidět jej v napětí mezi záměry obou hráčů, 
pochopit, co sleduje a proti jakému nebezpečí je mířen atd.; to nejdůležitější tak není očima vůbec 
vidět. Sledování partie a odhalování smyslu jejích tahů se samozřejmě odehrává v čase, nahlédnutí 
smyslu je však jaksi instantní: krásu partie vidím v okamžiku, kdy ji mám celou "před očima". 

Doposud jsme se ptali na "předmětnou" stánku činnosti: (poslech) symfonie, (porozuměn1) 
šachové partii nebo řeči atd. Neméně důležitá je však otázka po "subjektivním" ohledu činnosti: Co je 
vlastně "činné" při poslechu symfonie, resp. jaká duševní mohutnost je "při díle"?138 Výše jsme odlišili 

132 Viz A. O. Rorty (1974), str. 485-489; Podle autorky mohou být termíny kinésis a energeia dva různé popisy téže situace; 
u "komplexnějších" jednání (třeba hraní na flétnu; poslech symfonie) je popis komplikovaný. Srv. též A O. Rorty 
(1978), s. 346-358 

133 K výkladu termínu dynamis pomocí motivu síly a jejího uskutečňování v činnosti (energeia) viz. Benyovszky (1999), str. 
162-170. 

134 Srv. komentář Gosling-Taylor: Každé podstupování změny (kinésis) je zároveň realizací možnosti, tj. uskutečněním 
(energeia) nějaké potence (dynamis). Vedle činností (energeia) spojených s nějakým procesem (kinésis) je třeba odlišit 
"prosté činnosti" (haplos), tj. ty, které s pohybem spojeny nejsou (Gosling-Taylor, 1982, str. 308). Také je třeba 
rozlišovat mezi různýmí potencialitami: např. neopracovaný kámen je potencionálně sochou, sochař má zase schopnost 
(dynamis) sochu vytesat; samotné sochařské dílo (ergon) je tedy - zjednodušeně řečeno - uskutečněním přinejmenším 
dvou potencionalit: přeměny kamene v sochu a provedením práce sochaře. V prvním případě jde o proces (kinésis), 
resp. vznik (genesis) sochy z kamene, v druhém o prosté uskutečňování (energeia) sochařovy schopnosti tesat. Jde přitom 
o jediné konání (praxis (!): tesání sochy) viděné ve dvou perspektivách. 

135 Na rozdíl od stavby domu má však poslech symfonie cíl nikoli mímo sebe, ale sám v sobě. 
136 A poslech není ani tak záležitost sluchu (ten má i pes), jako spíše mysli (pes sotva "uslyší" Beethovena). 
137 Husserl by mluvilo protenci; podobně když uslyším část známé skladby, vybavím si ji jakoby "vcelku", aniž bych tím 

měl "před sebou" nutně každý její tón. 
138 V této souvislosti jsou velmí zajímavé pasáže z Poetiky či Rétoriky, v nichž Aristotelés vysvětluje slast z uměleckého 

díla pomocí motivu poznání podobností: "The reason wl?y we enjqy seeing !ikenesses is that, as we !ook, we !earn and infer what 
each is,for instance, "that is so and so.'·' - Poet. 1448b18-19, cit. dle Aristotle. Aristotle in 23 Volumes, Vol. 23, translated 
by W.H. Fyfe. Cambridge, lvLA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1932. Nebo: ,,And since 
!earning and admil7'ng are p!easant, a!! things mnnected with them must also be p!easant;for instance, a work qf imitation, such as 
painting, sculpture, poetry, and a!! that is lve!! imitated, etlen ff the object oj imi/ation is not p!easant;for it is not this that causes p!easure ar 
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pouhé slyšení (které má i pes) od skutečného poslechu (kterého je schopen jen člověk). Při poslechu 
symfonie - stejně jako vnímání (porozuměn0 řeči nebo šachové partii - bude "při díle" (en-ergeia) 
specificky lidská část duše: rozumová. Bude to právě ta část, která je schopná (tj. má příslušnou 
4Jnamis) vnímat "celek" symfonie, řeči a~d. Pouhé slyšení je činnost (energeia) vnímavé části duše, 
kterou má jak člověk, tak živočichové. Cinnost rozumové duše je zvláštní tím, že uvádí rozličné 
"pohyby" (kinésis: sled zvuků, zrakových "počitků" etc) do jakési syntetické jednoty, která může mít 
nakonec podobu "soudu", že něco je tak a tak.139 Cinnost (energeia) rozumové - a do jisté míry 
i vnímavé - části duše se tedy bude vyznačovat tím, že bude z neustále plynoucího sledu pohybů 
(kinésis) sysnteticky utvářet jakousi stálost a jednotu ("vidím něco" atd.), která je sice nějak dána 
s pohybem, zároveň je však od něj odlišná. 

Tyto úvahy jsou zajisté jen zběžně načrtnuté, jeden závěr z nich však vyplývá, zdá se mi, zcela 
jasně: ukazují, že Aristotelův popis slasti jako činnosti (energeia) , která je vždy "jakýmsi celkem", lze 
velmi dobře aplikovat i naJ:y! "předměty" (příjemné věci: ta hédea) těch činností, které mají časový 
průběh a jsou bytostně spjaté s nějakým procesem, pohybem (kinésis). Zároveň jsme naznačili možnost 
specificky lidských slastí a povahu jejich "předmětů". 

V jakém smyslu náleží slast činnosti (EN X, 4) 

Poté, co vyvrátil, že by slast byla děním či pohybem, muze Aristotelés zpřesnit vztah slasti 
a činnosti. Oproti výkladu v VII. knize jsou zde v této souvislosti dva zásadní rozdíly: 

(1) Zatímco v VII. knize byla slast identifikována s (určitou) činností, zde je tím, co "doIJrš1fje 
a zdokonal1fie činnost'; Aristoteles výslovně odmítá identifikaci slasti s činností a píše, že slast je 
"přistupující zdokonalení" (ETTlyIVÓI..IEVÓV TI TÉAOS"). 

(2) Zatímco předtím byla rozhodující podmínkou dokonalé činnosti její "nepřekáženost", zde se 
výslovně objevuje jakási "subjekt-objektová" struktura, v níž "dokonalost" slasti závisí na kvalitě 

"subjektu" (= to, co je činné, např. pozoruje) i "objektu" (= to, "na čem" je činné, co činnost 
vyvolává; např. obraz).14o 

Jako příklad si Aristotelés volí činnost smyslovou: "Skutelná činnost každého smyslu jest podmíněna 
předmětem jemu přiměře'!Ým, i jest dokonalá teh4J, k4Jž smysl sám jest dobře utvářťtl a jeho předmět jest zcela 
přiměře'!Ý; něco takového jest dokonalá skutelná činnost'. Podmínkou dokonalé činnosti je tedy jednak smysl, 
který činnost vykonává, jednak "předmět", na němž je činnost vykonávána. Je-li obojí - smysl i jeho 
předmět - dokonalé, pak je činnost smyslu dokonalá a zároveň slastná: "N~větší slast jest v n~dokonalo/fí 
činnosti a n~dokonal~ší jest činnost toho, kdo v::jJledem k no/lepšímu předmětu jest v dobrém stavu". Slast tedy 
"dovrš1(/e a zdokonal1fie činnost' 1~1. 

Aristoteles tak píše, že každému smyslu náleží odpovídající slase42 a "st~ně i IJ myšlení a roi/ímánl'. 
Tedy i při myšlení bude slast (z této činnosti) záviset na předmětu, na němž se bude myšlení 

the reverse, bu! !he i'!ftrence lha! Ihe imitation and Ihe object imitated are iden!ical, so that !he mult is tha! JIIe learo something." - Rhet. 
1371b23, cit. dle Aristotle in 23 Yolumes, Vol. 22, translated by J. H. Freese. Aristotle. Cambridge and London. 
Harvard University Press; William Heinemann Ltd. 1926 (oba texty na Slast by byla 
nahlédnutím podobnosti, které je "instantní", nastává "nyní" (nýn), jakkoli jde o výsledek "procesu". 

139 Tj. specificky lidských činností: nikoli pouhé slyšení (zvuku), ale poslech (řeči, hudby); nikoli pouhé vidění, ale 
sledování (divadelní hry). Důležitá otázka by byla, co je předmětem (či obsahem) těchto činností: není to pouhý sled 
okamžiků, ale jakási proměňující se jednota tohoto sledu, kterou bychom snad mohli interpretovat jako abstrahovanou 
formu; ta by pak byla "předmětem" (či spíše obsahem) našeho myšlení (Při porozumění řeči, poslechu symfonie či 
shlédnutí divadelní hry). Tím se dotýkáme otázky, jaká je u Aristotela povaha estetické slasti: zda je to např. dojem 
z provedení, z barev atp., nebo zda jde o intelektuální pochopení, o nazření podobnosti, že "něco je to a to". K tomu 
viz. Owen, E. T. (1932); Tracy (1946); Schaper (1968). 

140 V sedmé knize je tato struktura naznačena v rozlišení hédoné - to hédy. 
141 1174b 24; TEAEI0Í OE T~V 'EVÉpyEIOV h hoov~. A. Kříž užívá téměř na všech místech desáté knihy k překladu řeckého 

TEAEIOI dvou termínů "završuje a zdokonaluje". V rekapitulaci pasáže se tohoto přetlumočení budeme držet. 
142 1174b 19; Dovoluji si opravit formulaci, kterou A. Kříž překládá takto: "Pocit slasti jest zajisté v každém vnímání". Ne 

každé vnímání přináší libost (např. nepříjemný pach). Y originále stojí: KOTa rroaov yap o'ía8T]Oív 'WTIV hoov~. I 
i\nglický překlad (ed. H. Rackham): "For each sense has a corresponding pleasure". 
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vykonávat. 

Slast přistoupí k (smyslové) činnosti vždy, když jsou vnímaný předmět i vnímající smysl sobě 
přiměřené a dokonalé: "dokud tufy předmět myšlení nebo smyslového vnímání jest takory, jaký má ryti, a rovněž 
posuztijící a rOiJ!meg!cí podmět, bude v činnosti slast; poněvadž totiŽ i podmět i předmět jsou podob1!J a chO/Jeg! se 
k sobě stejně, vzejde Z toho přirozeně tÝŽ rysledek .. " Pokud není předmět či subjekt činnosti takový, jaký "má 
být", slast se nedostaví. Stejný vztah má patrně panovat i v případě všech duševních mohutností. 

V případě smyslového vnímání je "dokonalostí" na straně smyslu míněno patrně jednak "zdraví", 
jednak "výtečnost" (arete) tohoto smyslu: dokonalé oko vykonává své dílo (ergon) tím nejlepším 
možným způsobem (vzhledem k možnostem člověka jako člověka). Dokonalostí na straně předmětu 
můžeme rozumět sumu podmínek, které činnost daného smyslu vůbec umožňují, jako např. u zraku 
svědo. 143 U ostatních smyslů by však bylo obtížné tyto podmínky určit (co by byly např. "podmínky" 
pro čich?). 

Lidské duševní schopnosti se však nevyčerpávají činností jeho pěti smyslů. Musíme tedy vzít 
v úvahu také (resp. především) ty složky lidské duše, které vykonávají specificky lidské "dílo" (ergon) , 
tedy ty, jichž se týká jednak etická, jednak rozumová ctnost (arete). Dokonalý "předmět" duševních 
činností pak musí být takový, který umožní nejlepší uskutečnění dané části duše, např. statečnosti či 
štědrosti (v případě etických ctnosti) nebo rozumnosti či moudrosti (u rozumových). Konkrétně určit 
a popsat jednotlivé předměty ctností z hlediska jejich dokonalosti by bylo asi obtížné. Můžeme zde 
nicméně znovu v náznaku vidět zajímavý Aristotelův postřeh: etické ctnosti se musí osvědčovat na 
sobě přiměřených "předmětech", tj. v přiměřených podmínkách pro možnost lidského jednání. To 
ovšem znamená, že jsou myslitelné pouze ve světě, který pro ně vytváří příležitosti, v nichž se pak 
mohou osvědčovat; proto nemá smysl uvažovat Vetických ctnostech bohů, nebot' by bylo směšné 
představovat si, jak spolu bohové uzavírají obchcldy, vydávají se na válečné výpravy apod. l44 Etická 
ctnost je možná pouze v lidském světě, v němž věci "mohou být jinak". Tato základní 
"neprůhlednost" a nevypočitatelnost světa je nezbytnou podmínkou lidské ctnosti.145 

Z toho bezprostředně plyne, že zatímco "vhodnost" či "dokonalost" smyslových předmětů je 
patrně dána od přirozenosti (tj. je pevně určena rodem živé bytosti), u specificky lidských duševních 
schopností bude klíčovou roli hrát zvyk, resp. individuální hexis. Jako doklad bychom mohli uvést 
závěrečné pasáže Politiky, kde najdeme výklad o účincích určitých rytmů na duši a j~jich využití při 
výchově; mladíkova duše si zvykne nacházet potěšení v určitém typu hudby, což bud9 navíc pozitivní 
důsledky pro jeho mravní charakter. 146 

Jaký je však smysl implikace "pokud je smysl i jeho předmět dokonalý, pak je činnost smyslu 
dokonalá a zároveň slastná"? Jaký je vztah dokonalé činnosti a slasti? Je vazba mezi dokonalostí činnosti 
a slastí takto přesně kauzální? 

Nutnost spojení slasti s dokonalou činností kritizuje - do značné míry oprávněně - G. Van Riel; 
vychází přitom z této pasáže: "Slast nezdokonaltije činnost tÝmž způsobem jako vníma1'!Ý předmět a jako smysl, 
kc!Jžjest v dobrém stavu, jako ani zdravé f:ytí (vyl a í VE I V) a lékař nI!Jsou stlljně Přílinami zdraví (~ vyí E I a). "147 
Tato pasáž naznačuje, že zdraví se v něčem podobá slasti. Analogie má několik různých výkladů,148 
které se shodnou v tom, že zdraví odpovídá slasti, ale liší se v tom, zda jsou oba tyto členy v analogii 
účelovou i formální příčinou (Festugiere), nebo pouze účelovou, nikoli však formální příčinou 

143 To uvádí v poznámce např. A. Kříž: "Cím je pl'edmět dokonalejší, vnímatelnijší, tím lepší, dokonale;Hjest vjem;je-Ii např. oko 
zdralJé a předmět dokonale oSIJětlen, jest zrakový vjem dokonali" 

144 Viz EN X, 8, 1178b 9-15. 
145 Srv. Aubenque (2003), str.79nn. 
146 Pol. VIII, 5, zejm. 1340b 11: "Jest :iJ"o/mo, že hudba můťff duši dáti určitou mravní lJ!astnost." Zde bychom navíc mohli 

odkázat na některé další pasáže, které zmiňují vliv přirozenosti, např.: Poeto 1448b20: "Poetty then split into two kinds 
according to the poe/'s na/ure. For /he more serious poets represented .fine doings and the doings oj .fine men, while those oj a less exalted 
nature represented the ac/ions oj inflrior men". 

147 EN X, 4, 1174b 24-26; cit. dle překladu .-\.. Kříže, upaveno. 
148 Vycházím z článku Gerd Van Ríel (1999), S. 211-224. 
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(Gauthiere, Jolif)149, nebo pouze formální, nikoli však účelovou příčinou (Gosling, Taylorr so
. Smysl 

analogie - jak správně ukazuje Gerd Van Riel151 - však najdeme o pár řádek níže: "JlaJt nezdokonab!Je 
éinnoJti jako nijakj vnitřní Jtav (hexiJ), '!Ýbržjako n{jaké přiJtup'!Jící zdokonalení (cITl yl VÓjJcVÓV TI TÉAOS")"1S2 
/Slast je tedy něco, co "se rodí" až následně (cITlyíyvOjJa\), co přistupuje k činnosti jako její (jakoby 

. dodatečný) "smysl" (telOJ). Není to tedy nějaký stav (hexiJ), ale jakýsi nadbytek, "bonus", který završuje 
(dokonalou) činnost. Aristoteles to demonstruje větou ,jako naPříklad rozkvět :valého věku": OlOV TOl5 
CxKjJaíol5 ~ wpa. 153 Jak asi správně argumentuje G. Van Riel, věta je obvykle překládána chybně jako 
"krása mládí"154. 'AKjJ~ však znamená spíše životní vrchol, vitalitu zralého věku, nikoli mládí. 155 " Opa 
pak v tomto kontextu znamená kulminaci zdařilého života, "plody" předchozí činnosti: úspěch, 

prestiž, postavení, jimiž život může - ale nemusí - "rozkvést". 

Charakteristika "dokonalé slasti" odkazem na adekvaci mezi činnou částí duše a "předmětem" její 
činnosti zatím nechává ještě další nejasnosti. Mohli bychom si např. představit dokonalého zloděje, 
který provede dokonalou loupež a má z toho - pochopitelně - dokonalý požitek; dokonale zlý člověk 
bude mít dokonalé potěšení ze spáchání dokonale zlých skutků. Připustil by Aristotelés něco 

takového, nebo ne? Je pro něj i toto "dokonalá slast"? Zdá se tedy, že otázky jsou dvě: (1) Připouští 
Aristotelův výměr "dokonalé slasti" také dokonale zlou (špatnou) slast? Je "dokonalá špatná slast" 
možná? (2) Skrývá se v přívlastku "dokonalý" (subjekt/objekt slasti) nějaké morální hodnocení? Na 
tyto otázky se pokusíme odpovědět dále. 15G 

Slast tedy završuje (telet) dokonalou činnost, tj. takovou, při níž jsou činný smysl i jeho "předmět" 
dokonalé. Nemůžeme ji však zakoušet nepřetržitě, neboť "nic lidJkého nemůže býti tinno npřetr.{jte"". 

Pozornost je upoutávána novými předměty, postupně však ochabuje: "neboť :;Prvtl my.rlení jeJt podníceno 
a pozorně Je tím zabývá, jako :vakem ten, kdo něco napjatě pozorlije, potom však tinnoJt jiŽ není taková, '!ÝbrŽ 
ochab'!Je; proto také J/ábne libý pocit. "157 Tato pasáž říká cosi podstatného o povaze lidské přirozenosti. 
Výše jsme narazili na to, že lidská přirozenost je zvláštním způsobem rozpolcená na část, která je 
božská a nezanikající, a část, která je vystavena smrtelnosti a zániku. V souvislosti s výkladem o kinéJiJ 
a energeia bychom nyní mohli říci, že činnost (energeia) smrtelné části je spojena s (tělesnými) procesy 
a pohyby (kinéJeiJ) , a právě proto je vystavena slábnutí a únavě, zatímco činnost nesmrtelné 
(rozumové) části s (tělesnými) pohyby spjaté není: je to "čistá" energeia. Je proto zvláštní, že v uvedené 
pasáži Aristotelés mluví o únavě právě v souvislosti s myšlením. Pokud vidíme souvislost tělesnosti 
a únavy správně, mohlo by to znamenat, že lidské myšlení v posledku s pohyby nějak spjaté je, a proto 
podléhá únavě. 158 

V závěru kapitoly se Aristoteles znovu vrací k otázce po vztahu slasti k životu: život je jakási 
činnost, a právě tak, jako všichni směřují k žití alias činnosti, směřují i ke slasti: "kažcfý jeJt v tom a tím 
Jkutetně éin'!Ý, co nf!jvíce mil lije, jako t/ověk hudebně vzděla'!Ý Jluchem v púních, milovník poznání přemj.rlením 
lJ naukách, a tak kažcfý i lJ oJtatních oborech. S laJt zavr.ř'!Je a zdokonal '!Je linnoJti, a terIJ i :{jlJOt, k němuž všichni 

149 R. A. Gauthier, J. Y. Jolif: L'Ethique tl Nícomaque, vol. II, 839-41; tento výklad zastávali např.: Albertus Magnus, Super 
Ethica, lib. X, lect. 7, 730-4 (ed. W. Kubel, 1987); Johannes Buridanus, Super decem libros Ethimrum, lib. VII, quaest. 26 
(ed. Paris, 1513); cit. dle G. Van Riel. 

150 Gosling-Taylor (1982), s. 244-7. 
151 G. Van Riel všechny uvedené výklady odmítá jako neuspokojivé především proto, že slast podle něj nemůže být ani 

účelovou, ani formální příčinou. Podle něj nelze tuto analogii přepínat; tvrdí se v ní prý pouze to, že vazba mezi 
dokonalou činností a slastí není kauzální, ale že slast je "dodatečný prvek", který přistupuje k činnosti. Jeho výklad je 
výborný, odmítnutí slasti coby účelu (tel os) se mi však zdá zbytečně příkré. Slast nemusí být vždy pouze "dodatečným" 
(supervenient) cílem činnosti; tím by se vůbec popřela možnost hédonismu. G. Van Riel má patrně pravdu v tom, že 
slasti nelze dosáhnout vždy a s jistotou, tedy že spojitost mezi určitou činností a slasti je volnější, než se z Aristotelova 
výkladu zdá, zároveň však slast není tak zcela "mimo naši kontrolu" (op. cit. str. 220) a zcela jistě může být její 
dosažení smyslem (cílem: telos) lidského jednání, dokonce jeho nejvyšším smyslem, jak je tomu v hédonismu. 

152 EN X, 4, 1174b 33. 
153 EN X, 4, 1174b 33. 
154 Tak větu překládá také A. Kříž. K diskusi a výkladu pasáže srv. G. Van Riel (2000), str. 57-58. 
155 Viz Rhet. II, 14, 1390b9-11; Tělo dosahuje této zralosti mezi 30. a 40. rokem, duše zhruba v 49. roce života. 
156 Str. 25nn. 
157 1175a 4-10. 
158 Zároveň však Aristotelés řekne, že "ro:{jímatí můžeme nepl'etrijtě lJÍ(e než konati cokoli jiného" - EN X, 7, 1177 a 22. 
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směřují." Slast tedy "dolJršuje (telei) každému jeho žjtí, kterého si Žádá". Všimněme Sl, ze otázka není 
položena po pouhém přežívání, po pouhém biologickém žití, ale určitém životě: člověk si nežádá 
pouhý život, ale podle své povahy život v určité činnosti, která mu přináší potěšení. 

Otázku, zda si žádáme žití pro slast nebo slast pro žití, pokládá Aristoteles za bezpředmětnou/59 

neboť obojí se od sebe nedá odloučit: slast nevzniká bez činnosti a dovršuje a zdokonaluje každou 
činnost. 1óo 

Rozdělení a druhy slastí (EN X, 5) 

Důležitým krokem se nyní stává objasnění vazby mezi činností a slastí. Aristoteles zde chce ukázat, 
že slast, která byla definována jako "přistupující zdokonalení" činnosti, není nic, co by bylo dané 
činnosti vnější a na ní nezávislé, ale že každé specifické činnosti náleží právě jí odpovídající slast. 

(a) Druhová r14znost činností a slastí. To, co je druhově různé, se završuje a zdokonaluje něčím sobě 
přiměřeným, tedy něčím, co je také druhově různé. To platí jak pro přírodní (ta Jjsika) a umělé věci (ta 
f?ypo technés) , tak pro činnosti (energeiat). Činnosti jsou završovány slastí; "druhově se pak liší činnosti 
rozumové od smplO1!ých a ryto zase mezi sebou; tufy se lIŠí i slasti, které je dovrš'!Jí a zdokonal'!Jl'161. 

(b) Příbuzná slast stupň1tie činnost. To, co dovršuje a zdokonaluje činnost, je této činnosti příbuzné, 
vlastní (oikeios). "Nebot' činnost se stupň'!Je SIJOU vlastní slastí. "162 Proto ten, kdo má zálibu např. v geometrii, 
zadanou úlohu důkladněji promyslí než někdo, koho geometrie nebaví. U věcí, které jsou odlišného 
druhu (údet), se druhově liší i věci příbuzné (ta oikeia). 

(c) "Překái;,~ní« slastí činnostem jiného druhu. V trefné pasážil Aristotelés rozvíjí motiv, který známe ze 
VII. knihy: "Cinnosti jednoho druhu překá:{! slast, která vzniká Z činnosti jiného druhu. Tak ten, kdo rád pLrká na 
píšt'alu, ned01Jede sledovati řeč, jakmile zaslechne někoho pískati, poněvadž má větší Zálibu ve hře na píšt'alu než 
IJ přítomné činnosti; slast ze hry na píšťalu terfy rtlší účast na řeči. A podobně se to stálJá i IJe IJšem ostatním, krfyžjsme 

\ .t" /, "'"'-
zaměstnání dvěma věcmi zároveň (TTEpl uUO EVEPYD'). Přijemnijší činnost potlač'!Je druhou, a to tím více, čím je 
přijemn{;fí, takže i činnost druhá zcela přestálJá. Proto máme-li IJ něčem IJelkou Zálibu, nečiníme tak snadno něco 

jiného, a naopak děláme něc'o jiného, krfyž se nám něco líbí málo, naPříklad i v divadle divád nlljvíce po/idqjí Zákusky 
tehrly, krfyž herd .patně hrqjí." 163 Kromě výstižného popisu naší zkušenosti zde stojí za povšimnutí, že je 
možné "být činný" (energo) jaksi "podvojně", tedy věnovat se najednou dvěma činnostem. Lze např. 
pojídat zákusky při představení; v takovém případě můžeme zakoušet dvojí slast: z představení a ze 
zákusku. Pokud však hra za nic nestojí (tedy "předmět" činnosti není "dokonalý"), není dokonalá ani 
činnost (sledování hry), tedy ani s ní spojená slast (pokud lze vůbec o slasti mluvit). Pokud je naproti 
tomu náš zákusek výtečný ("dokonalý předmět" pro příslušnou činnost) a nebolí nás zrovna zuby 
(dokonalý "subjekt" činnosti), pak je činnost (pojídání zákusku) dokonalá, což vyvolává (dokonalou) 
slast. V tom případě přestaneme sledovat hru (která už nás stejně nebavD a cele se věnujeme dokonalé 
činnosti: dokonalému pojídání dokonalého zákusku. 

Výklad je záměrně trochu nadsazený, nicméně jasně ukazuje, že "dokonalost" předmětu činnosti 
nespočívá v pouhých podmínkách pro danou činnost (světlo, abychom hru vůbec viděli), ale v něčem 
jiném: v uvedeném příkladě na tom, zda herci hrají dobře či nikoli; pokud ano, hra nás může bavit, 
pokud ne, je obtížné vydržet ji sledovat, neboť není "završena" slastí (ačkoli světla je dost a náš zrak je 
v pořádku), tedy nás nudí, a raději se proto budeme věnovat zákusku (je smutnou pravdou, že sehnat 
dokonalý zákusek je snazší než shlédnout dokonalé představenL). 

Není to tedy samotná slast, co nás odvádí od nějaké činnosti, nýbrž činnost "završená" slastí, 
neboť jak jsme viděli, slast teprve "završuje" (telet) činnost, tedy "rodí se po" (epigignomat) činnosti, 

1591\. Tessitore (1989) pokládá Aristotelovo připomenutí této "metafyzické" otázky bez vyjasnění odpovědi za indicii pro 
pozorné čtenáře, která je má upozornit na horizont, který je v pozadí X. knihy, není v ní však tematizován. To podle 
Tessitoreho poukazuje na to, že "gentleman" by měl k otázce slasti zaujímat rezervovaný postoj. Viz pozn. 28 str. 5. 

160 Řádky 1175a 19-21 (odmítnutí zmíněné otázky) přísluší podle Zellova vydání ke 4. kapitole. 
1611175a 26-27. 
162 1175a 30; avvo:ú~sl yap T~V 'svÉPyslO:v n OIKsío: nOovT). 
163 1175b 3-13. 
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k níž se váže, jíž je vlastní (oikeios). 

(d) "Ciz! libosti" a "vlastní nelibosti': Aristotelés tak dochází ke shrnutí, že vlastí slast způsobuje (poie!), 
že se příslušná činnost stává důkladnější, trvalejší a lepší (tj. koho nějaká činnost baví, bude ji dělat tím 
lépe a důkladněji), naopak slast cizí ji ruší (např. komu přináší větší slast poslech hudby než čtení, 

těžko se soustředí na knihu, bude-li hrát příjemná hudba: slast z poslechu převáží potěšení z četby). 
Stejně jako má každá činnost vlastní slast, má i vlastní nelibost; ta působí podobně jako cizí slast tím, 
že příslušnou činnost ruší, ovšem nikoli stejným způsobem (je něco jiného, když nás v příjemném 
čtení ruší ještě příjemnější hudba, než když nás čtení nebaví - tj. působí nelibost - a my se přesto 
snažíme číst) .164 

Rozlišení slastí, resp. činností 

Poté přichází Aristotelés k tématu, jež je pro celkový kontext stěžejní: k určení slastí z hlediska 
"dobra", tj. k rozlišení na "dobré" (slušné, ušlechtilé: epieikeia) a "špatné" (hanebné:fauloté.r).165 Tím se 
částečně objasní, v jakém smyslu a do jaké míry slast je či není "dobrem". 

Díky předchozímu propojení slasti a činnosti, podle něhož každé činnosti odpovídá slast jí vlastní 
(oikeia) , přesune Aristotelés "morální" hodnocení slastí na "morální" hodnocení činností: určité 

činnosti jsou takové, že je máme volit (hairetos), jiných se máme vyvarovat (jeuktos), a konečně některé 
jsou lhostejné ("neutrální", nepatří do žádné ze dvou uvedených skupin). S libostmi to bude podobné: 
"Slast vlastní ctnostné (splÍdaia) činnosti je dobrá (ePieikés), ta, která je vlastní špatné (faulé) tinnosti, je špatná 
(mochtMra)." Tím je částečně zodpovězena otázka, nakolik je slast "žádoucí" a nakolik se jí má člověk 
vyhýbat, resp. v jakém smyslu ji má vyhledávat: "morální hodnota" jednání - tj. zda je jednání "dobré" 
či "špatné" vzhledem k "nejvyššímu dobru" (eudaimonia) - není určena slastí, ale činností. "Morální 
hodnota" slasti je určena "morální hodnotou" činnosti, k níž patří (oikeia) , kterou završuje (telel).166 
Problém posouzení slasti se tak přesouvá na posouzení činnosti (resp. jednánD, což je věc, kterou 
Aristotelés objasnil v předchozích knihách Etiky Níkomachovy. 

A pokračuje: "Žádosti (epitf:ymiai) po krás1!Ých věcech (tón kalón) jsou hodné chválY, po ošklú!ých jsou 
hanebné. "167 "Morální hodnota" žádosti (epitf:ymia) je podobně odvozena od hodnoty svého 
"předmětu": žádost směřující k tomu, co je krásné (to kalon), je hodná chvály a vice verJa. Je však třeba
zdůrazňuje vzápětí Aristotelés - odlišit "touhu" (orexis) od libosti (hédone): "Ubosti, které prová~f 
činnosti,jsou jim mnohem bliŽší než touf:y (tón orexeón); nebot' !JIto jsou od nich oddě/e'!)l i (ÝJsem i přirozeností, kdeť!o 
o'!)l jsou s činností lÍife spo/e'!)l a tak má/o jsou od nich oddě/e'!)l, že se možno i tázati, není-Ii tinnost a slast totéž "168 
Zde se dotýkáme rozsáhlé problematiky, která zahrnuje podstatnou část III. knihy, v níž jsou proti 
sobě postaveny (zjednodušeně řečeno) ty "mohutnosti" duše, které se vztahují k "účelu" (te/os) jednání, 
a ty, které k "prostředkům" (ta pros to te/os): zatímco "záměrná volba" (prohairesis) určuje "prostředky", 
"touha" (orexis), "chtění" (blÍlésis) a "žádost" (epitf:ymia) stanovují cíl (účel, smysl jednání, tj. to, kvůli 
čemu něco volíme): te/os. V citované pasáži se nicméně říká, jednak že žádosti (resp. touhy) se posuzují 
podle svého "předmětu", jednak že činnosti je bližší slast (z této činnosti) než "touha", a to ve dvou 
ohledech: časově a co do přirozenosti. Slast nastává zároveň s činností, zatímco žádost implikuje 
chybění (s las ti/ činnosti), tedy bolest, nelibost. 169 Smysl odlišení žádosti (orexis; epitf:ymia) a slasti je však 
nyní zřejmý: kritériem morálního hodnocení je cíl, účel jednání (to, kvůli čemu člověk jedná). Slast 
může být dobrá, ovšem jen jako "přistupující zdokonalení" (epigin4menon ti te/os), jako dodatečný "účel" 
jednání. Je-li však slast primárním cílem (te/os), pak je to ošklivé a hodné pokárání. 170 Aristotelés tím 
přesouvá morální hodnocení ze slastí na žádosti, resp. na předmět (cíl) žádosti, což není nic jiného než 
"to příjemné" (to hécfy): žádost se vztahuje k cíli (telos) jednání, je-li cíl krásný, pak je hodna chvály, je-li 

1641175b 14-24. 
1651175b24n. 
166 Srv. Annas (1980), str. 288. 
167 1175b 29. 
168 1175b 30-33. 
169 Srv. EN III, 14, 119a 4: "IlETa AÚTTTjS' yap h 'ETTl8ullío'" 
170 Viz výše pozn. 114 str.17. 
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cíl ošklivý, pak zaslouží pokárání. 

Nyní víme cosi o morálním bodnocení slastí. Jak je to však s jejich "slastnou povahou"? Jsou 
"hanebné" činnosti (hanebnému člověku, rozumí se) příjemné? Jsou slasti špatného člověka - tj. slasti 
ze špatných věcí - slastmi? Zdá se že ano, neboť špatný je člověk právě proto, že mu špatné činnosti 
přinášejí potěšení. Jak je to však s dokonalostí špatných slastí? V jakém smyslu lze u nich mluvit 
o "dokonalosti", pokud vůbec? Odpověď na tuto otázku bude možná teprve uvážením "lidského 
úkolu" (ergon).171 

Zatíženost látkou 

pote72 Aristotelés přichází se zvláštním roztříděním činností a následně i s nimi spojených slastí: 
"Zrak se od bmatu liší čistotou, jako slucb a čicb od cbuti." "Čistší" smyslová činnost je ta, jejíž předmět je 
méně spojen s látkou. "S tEj/ně se tufy liší i jdicb slasti a od nicb se zase liší slasti, které mq;i zdrqj v scbopnosti 
ro':(!tmové, a obqjí zase mezi sebou." Stejně tak i u slastí: "čistší" budou ty, které jsou více "nezávislé", 
"očištěné" od hmoty: slasti z činnosti rozumové duše budou čistší než smyslové činnosti; stejně se 
budou lišit i různé činnosti rozumové a slasti s nimi spojené podle toho, nakolik je jejich předmět 
spojen s látkou a nakolik abstrahuje čisté formy. 

(i i) Kritérium pro určení skutečných slastí; ergon člověka 

Poté, co Aristotelés objasnil vztah mezi činností a slastí a rozlišil různé druhy slastí, přistupuje 
v partii o místo slasti ve zdařilém lidském životě k poslednímu tahu: ke stanovení pevného kritéria pro 
pravdivé určení skutečných slastí. 

Východiskem je mu úvaha, která posuzuje slasti z hlediska živočišného druhu: "Zdá se také, že kaž# 
ž!tj tvor má svou vlastní slast tak,jako má svi!} úkol a tjkon; nebot' ona se řídí činností. "173 Slast se, jak víme, pojí 
s činností: ener;geia. Každý živý tvor má podle Aristotela nějaký "úkol" (z hlediska druhu, nikoli 
individuální!): er;gon. Ž.ivot je tak "uskutečňováním" (en-er;geia) tohoto (přirozeného) "úkolu" (ergon). 
Z toho se zdá, že každý druh bude mít i vlastní (přirozenou) slast. Tak např. "osel sábne radiji po plevácb 
nežpo ~atě,' nebot' píce jest oslu mill!JJí (hédion) než ~ato". Vyplývá z toho však, že všichni jedinci téhož 
druhu budou mít (přirozeně) stejné slasti? 

Zdraví - nemoc a ctnost - špatnost 

Patrně ano, ovšem s výjimkou člověka: ,Jenom u lidí jest tu pelká r0i!"anitost; nebot' táž lJěc jednobo těší, 

druhébo rmoutí, a to, co jest jednomu nelibé a protipné, jest druhému libé a milé. "174 U člověka, jak víme, bude 
patrně hrát velkou roli zvyk (étbos).17S Rozmanitost v tom, co je "libé", se však kupodivu týká již toho, 
co bychom možná měli sklon chápat jako "přirozené" ve smyslu "vrozené", jako např. chutě či hmat: 
"To býpá jiŽ u sladkjcb věcí,' není totiž táŽ pěc stdně sladká člověku, který trpí borečkou, a člopěku zdravému, ani se 
totéž nezdá stl!J'ně teplé {jopěku zesláblému a silnému. A stl!J'ně tomu bývá i u ostatnícb věci" Uvedené příklady se 
týkají smyslového vnímání, tedy něčeho, co je dáno přirozeností každého živočicha a co nelze změnit 
zvykem176

• 

Rozdílnost v uvedených příkladech však není způsobena zvykem, ale nemocí, resp. slabostí, tedy 
jakýmsi (dočasným) odchýlením od "přirozeného stavu", tj. od zdraví. 177 Nemoc je tedy "proti 

171 Viz níže, zvl. str. 40 nn. 
172 1176a 1-3. 
173 1176a 3-4; "OOKEI o' ElvCXI EKác}T('ť r,~C'ť Kal ~OOV~ OIKEía, WOTTEp Kal 'ÉpyOV' ~ yap KaTa T~V EVÉpYEIaV." 
17 4 1176a 10-12. 
175 Srv. EN II, 1, 1103a 19-26; Etická ctnost nám není dána přirozeně, máme jen přirozenou schopnost (dynamis) k jejímu 

nabytí; to, co je přirozené, nemůže být vznikem změněno; ctnost nabýváme zvykem (éthos), odtud i její jméno (ethiké 
arete). 

176 Můžeme např. uvažovat o postupném zvykání si na zimu, čili o otužování. Aristotelův příklad však patrně míří trochu 
někam jinam: zesláblý a vyčerpaný člověk prochladne snadněji, než když je v plné síle a sytý. 

177 Srv. EN III, 6, 1113a 24-35. 
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přirozenosti", je projevem jejího porušení; podobně i zesláblý a vyčerpaný člověk potřebuje obnovit 
"přirozený stav" těla i duše. Zda je určitá věc sladká či nikoli, to se bude řídit smysly zdravého člověka, 
tj. toho, jehož "přirozenému stavu" nic nechybí: ,,1 Zdá se, že ve všem tom rozhodtge zdání (TO 
cpat VÓf.1é1/0V) ČIOl)ěka, ktery jest 1) dobrém stavu (Te,,? a rrouoaíú?). "178 Kritériem pro to, čí "zdání" je 
pravdivé, je samotný subjekt: "Je-li toto mínění správné, a myslím, že Jest, a měrou všeho Jest ctnost a ctnost'!Ý 
t/ověk jako takotj, bude pravou slastí to, v čem on ji vidí, a slastné bude to, Z čeho on se těší. ,,179 

Aristotelés zde nepozorovaně činí zásadní krok: přechází z roviny lékařské do etické - od "zdraví" 
ke "ctnosti". Zatímco v případě vnímání bychom patrně souhlasili s tím, že "správně" vnímá zdravý 
člověk, a nikoli někdo, jehož smysly jsou porušené, nemocné, v případě slasti a ctnosti to již tak 
"intuitivní" není: Aristotelés tu vlastně říká, že to, co je ctnostnému člověku protivné a nepříjemné, 
špatného člověka to však těší, není skutečně příjemné, že to není pravá slast, že je to slastné právě jen 
"těmto a těm, kteříjsou v takovém stavu". 

Není však divu, že tomu tak je, nebot' "u lidí jest mnoho nakaŽfno a porušeno (cpOopal Kal )'Uf.1at)"180. 
Špatnost, "mravní zkaženost" je tu výslovně přirovnávána k nemoci: Jthora znamená destrukci, úpadek, 
zánik, dokonce smrt (v důsledku např. nemoci);181 /ymé znamená násilnost, špatné zacházení, pokažení, 
poškození,182 tedy změnu, která není samovolná, ale vznikla "přičiněním", tj. v důsledku špatného 
zacházení. Špatnost tedy - podobně jako nemoc - násilně ruší a ničí cosi "zdravého" v člověku. 
Z toho podle Aristotela vyplývá, že "slasti, které jsou souhlasně uznáf!)' za hanebné, nemůžeme na;;jvati 
rozkošemi, leč pro lidi pokaženr83

• 

Jakou slast z těch, které pokládáme ze slušné, tedy nazveme lidskou slastí? Vzhledem k tomu, že se 
- jak bylo ukázáno - slasti pojí k činnosti, "slastmi člověka budou na;;jváf!)' především ty slasti, které je [ti 
činnosti člověka dokonalého a blaženého - S. S.J dovršují a zdokonaltdí, ostatní pak druhy slasti teprve na druhém 
anebo ještě dalším místě, jako jo/ich činnostl'184. Hodnota slasti je odvozena od hodnoty příslušné činnosti, 
hodnota činnosti je posuzována vzhledem k "řádnému člověku" (spúdaios), jenž - jak můžeme 
předpokládat - představuje co možná nejlepší a nejdokonalejší splnění lidského "úkolu" (ergon). 

d) Shrnutí 

Aristotelés v X. knize ukázal, že slast se nutně pojí s činností (energeia), a to ve dvojím ohledu: (a) slast 
není ničím samostatným, nýbrž vždy provází ("završuje") nějakou činnost; (b) slasti završující různé 
činnosti se od sebe liší právě tak jako tyto činnosti. Chápat slast jako nejvyšší dobro (cíl: tel OJ) není 
krásné, slast tedy není nejvyšším dobrem. Zároveň však platí, že je-li nejvyšší dobro jakási dokonalá 
činnost, bude - nebo může být - završená slastí. Slast tedy není účel (telos), ale pouze "přistupující 
zdokonalení (EmyIVÓIJEVÓV Tl TÉA05). Oproti VII. knize zde je určitá skupina slastí označena za 
"špatné", tj. bez ohledu na kvantitu. Toto rozlišení je umožněno poukazem k lidskému "úkolu": ergon. 
Tím se určité činnosti - tj. ty, které správně uskutečňují "lidský úkol" - stanou morálně žádoucími 
a chvályhodnými, jiné - ty, které uskutečnění (energeia) lidského úkolu (ergon) neumožňují - se stanou 
nežádoucími, špatnými. Díky spojení (určité) slasti s (vlastn0 činností se stejné rozlišení na žádoucí 
a nežádoucí vztáhne i na slasti. Tento vztah mezi určitým paradigmatickým pojetím lidského života 
a jeho více či méně zdařilým uskutečňováním je ukázán na příměru lékařství: představa zdraví 
a nemoci je promítnuta do etické roviny. 

1781176a 16; "OOKEI o' EV arrom TOl5 TOIOÚTOl5 ElVOI TO <!>atVÓIlEVOV TW orrovooíw." 
1791176a 16-19: "E'I OE TOUTO KOAW5 AÉYETat, Koeárrep OOKEI, KOl 'ÉOTIV'EKáoTOV IlÉ'TPOV h apET~ KOl ayoeó5, fl 

TOIOUT05, KOl hoovol ElEv ov o't TOÚTcy <!>OIVÓIlEvol KOl hoÉo 015 OVT05 XOíPEI." ' 
180 1176a 20 
181 Destruction; deterioration; passing out of existence; death (dle Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English 

Le:0con, na http://www.perseus.tufts.edu). 
182 outrage, maltreatment; corruption; damage (tamt.). 
183 1176a 23-24. 
184 1176a 26-29. 
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III Interpretace výkladu slasti v EN 

1. Slast a lidská přirozenost (VII) 
V této části práce se pokusím o výklad definice slasti z pojednání v sedmé knize, jehož základní 

smysl je sice zřejmý, důležité detaily však stále zůstávají zahaleny nejasnostmi, které jsme krátce 
naznačili ve výkladu EN VII, 13. Největší komplikace patrně přináší pojem "přirozenosti" (fysis) , 
nejednoznačný je však i smysl určení "prostý" (haplos). 

a) Předběžné otázky 

Jak jsme viděli výše v rekapitulaci VII. knihy, Aristotelés odmítá "pasivní" pojetí slasti jako 
pociťovaného vzniku (a'toeT)T~V yÉVEOlV) a definuje ji jako nepřekáženou činnost přirozeného stavu: 
[\.laAAOV AEKTÉOV] EVÉpyEtav TTlS KaTa cpÚOlV E~EWS, [avTl CE TOU a'IOeT)~V] aVE\.lTTÓOIOTOV. 185 

Uvedli jsme, že smyslem dané pasáže je ukázat, že existují slasti bez předchozí žádosti a že chápání 
slasti jako jakéhosi "dění" (genesis) či "pohybu" (kinésis) je reduktivní: slast je činností, uskutečňováním 
(energeia) přirozeného stavu. Proti Speusippovu (či Platónovu) pojetí, podle něhož určujícím znakem 
slasti je (pasivní pociťovátU) naplňování nedostatku, pročež musí každé slasti předcházet jakési 
chybění, Aristotelés ukazuje opak: pro porozumění slasti je třeba vyjít nikoli z představy deficientního, 
ale naopak "dokonalého" přirozeného stavu; slast není naplňováním nedostatku, ale "nadbytkem": 
(aktivnD činností stavu, jemuž nic nechybí. Takový je základní smysl definice. 

Zbývá však zodpovědět několik otázek. 

Jsou slasti "pro někoho" (tim) činností (energeia)? 

Slasti "pro někoho" (tim) - pracovně o nich budeme mluvit jako o "nahodilých" - jsou 
charakterizovány tím, že jsou naplněním nějakého chybění (např. tišení hladu), tedy právě jakýmsi 
děním směřujícím k "přirozenému stavu". Pokud Aristotelés definuje slast jako činnost přirozeného 
stavu, v jakém smyslu lze definici vztáhnout na "nahodilé" slasti, mají-li být teprve vznikem tohoto 
stavu? Pokud jsou skutečně pouhým děním (genesis), pak neodpovídají definici a nemohou být vůbec 
uznány za slasti: jednak to nejsou činnosti, jednak "přirozený stav" teprve vzniká. Za skutečné slasti je 
třeba považovat jen "prosté" (haplos), tedy např. myšlení. 

Takový výklad - zdá se mi - není udržitelný. Aristotelés předně neříká, že nahodilé slasti nejsou 
příjemné vůbec, ale že nejsou příjemné ani přirozeně, ani prostě (jsou však příjemné "pro někoho") 186. 

Navíc jak jsme ukázali výše ve výkladu pojmů kinésis-energeia, mnohé "činnosti" (energeia) jsou spojeny 
s "pohybem". Pokud nazveme tišení žízně obnovou přirozeného stavu, tedy jakýmsi vznikem (genesis) 
či pohybem (kinésis) k cíli (telos) alias k přirozenému stavu, můžeme zároveň ukázat, že tento pohyb 
spočívá v činnosti (energeia) určité (zdravé, dokonalé) části organismu: v činnosti vegetativní duše.187 

Proto i slasti z "naplňování" jsou pro Aristotela především činností, která je spojena s pohybem. 
Jinými slovy: jsou příjemné právě potud a právě v tom, pokud jsou činností (energeia), nikoli v tom, že 
jsou (také) pohybem (kinésis), resp. děním (genesis). Jako doklad můžeme uvést tuto pasáž: "Neboť slasti 
m!/sou 1Jšech'!)' pouze děním ani s ním n,!jsou 1Jž4Y spqje'!)', f!Ýbržjsou také činností a dlem; ani se nedosta1J'!Jí při dění 
tyl VO\.lÉVWV), f!Ýbrž při u:if1Jání Ó<pw\.lÉVWV); a 1Jšech'!)' slasti nemqjí také cíl 1J něčem jiném, '!Ýbržjenom !}, 
které jsou vede'!)' k dovršení a zdokonalení přirozenosti. "188 Aristotelés zde jasně mluví (a) o dvou skupinách 
slastí: těch, které jsou spojeny s děním a těch, které s ním spojeny nejsou; (b) o tom, že slasti nejsou 
spojené s děním, ale s "užíváním", rozumí se "přirozeného stavu": slast není spojená se vznikem 

185 EN VII, 13, 1153a 12-14. 
186 EN VII, 13, 1153a 6-7; Křížův překlad je zde - zdá se mi - zavádějící: ,,( .. ) tehdy si libují i lJe věcech ostlýdJ a trpkých, které 

nejsou příjemné ani Přirozeně, ani prostě. A tak ani ty slasti nejsou pi'[jemné; (..)" zde pro lepší srozumitelnost chybí dovětek 
,,(nejsou příjemné) ani přirozeně, ani prostě". Aristotelés nechce říci, že nejsou příjemné vůbec- popíral by tím 
dosavadní rozlišení mezi příjemným "nahodile" a "prostě". 

187 Srv. např. G. Van Riel (2000), str. 50-51; Joachim (1951) -viz výše pozn. 79 str. ll. 
188 EN VII, 13, 1153a 9-13. 
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přirozeného stavu, ale s jeho činností, "užíváním". 

Problematičnost určení "prostě" (haplos) 

Určení "prostě" (hap/os) nemá v Etice Níkomachově jednoznačnou platnost, jeho význam závisí 
vždy na kontextu. Nejnápadnější je to přímo v VII. knize, v níž najdeme hned dva rozdílné, v jistém 
smyslu odporující si významy toho, co je "příjemné prostě" (to hap/os hé4J) - viz dále pozn. 200 str. 31. 
Určení hap/os lze tedy jen těžko překládat jako "ab solutní" 189, neboť jeho smysl je zásadní měrou 
závislý na kontextu. 

Situace je o to komplikovanější, že Aristotelés v úvodu 13. kapitoly VII. knihy píše, že " dobro jest 
dvoje -jedno totižjest dobrem pro.rtě (hap/os), druhé pro někoho (tini) -, budou se podle toho říditi také přirozenosti 
a sta'!)l, a tak i poryry a děnl'. Určení hap/os - tini se vztahuje také na přirozenosti (jjseis) a na stavy 
(hexeiJ) , rovněž tak na pohyby (kinéseis) a dění (geneseis). U všech lze rozlišovat mezi dobrými prostě 
a jen pro někoho. Pokud tedy v definici slasti figurují oba pojmy - jjsis i hexis -, pak na oba lze 
vztáhnout určení hap/os i tini. 

Výše jsme viděli, že v případě dělení slastí (v EN VII 13) na hap/os a tini je zásadním hlediskem 
přítomnost žádosti, resp. chybění: činnosti, jež jsou provázené žádostí (např. tišení hladu), jsou slastmi 
pouze nahodile (tim), činnosti bez předchozí žádosti (např. myšlenD jsou slastné prostě (hap/os). 

Co je však kritériem pro podobné rozlišení přirozeností na dobré hap/os a tim? Moh/o ry to být 
hledisko "společné" (koinos) přirozenosti - ta by byla "prostá" (hap/oJ) - a "individuální" (idios) 
přirozenosti - ta by byla dobrá pouze "pro někoho" (tim).190 

Co by mohlo být oním hlediskem u stavů (hexeis)? Jaké stavy by byly dobré "prostě", jaké pouze 
pro někoho? Domnívám se, že zde by oním hlediskem moh/fdt právě "ctnostný člověk" (areté je hexis 
dobrá "prostě": hap/os), ostatní stavy jsou dobré pouze "tim", tj. "pro někoho" (v určité situaci, pokud 
vůbec atd.). Zatím to však berme pouze jako hypotézu. 

b) FYSIS: významové roviny pojmu 

V jakém smyslu může být hexis "přirozená"? První a druhá přirozenost. 

Když na začátku II. knihy EN Aristotelés ukazuje, proč mravní ctnost (ethiké arete) pochází ze 
zvyku, a nikoli z přirozenosti, uvede následující argumenty: 

(a) Co je dáno přirozeně, nelze změnit zvykem (např. kámen nelze opakovaným vyhazováním 
"naučit", aby se přirozeně nepohyboval dolů); mravní charakter však lze měnit zvykem. 

(b) Co je dáno přirozeně, to se nemusíme učit, nýbrž to okamžitě užíváme: "přís/ušného smyslu jsme 
nenary/i Z /a.rtého vidění nebo Z lástého slYšení, f!Ýbrž naopak N:ifva/i jsme ho, protože jsme jej mě/i, nikoli že 
rychom ho ryli N:ifváním ó(PTJOáJ,lEVOI) nary/i. "191 Mravní ctnost však získáme teprve mravním 
jednáním, např. spravedlivým jednáním se teprve můžeme stát spravelivými. 

(c) Přirozeně máme pouze vlohu (4Jnamis) nabýt určitý "charakter" (hexis) , tj. trvalou schopnost 
jednat určitým způsobem. Ctnost však není ani "cit" (pathej, ani vrozená schopnost (4Jnamis) , 
nýbrž je "stavem" (hexisrn 

(d) Ctnost vzniká a zaniká z týchž příčin, tj. z jednání. Spravedlivým jednáním se stáváme 
spravedlivými, nespravedlivým nespravedlivými, tedy: "Sta'!)l vznikqJí ze stejf!Ých ánností."193 

189 Což činí např. U. Wolf (2002), str. 191-2. 
190 Viz níže str. 30. 
191 EN II, 1, 1103a28-32. 
192 Viz EN II, 4, 1105b20-1106a12. 
193 EN II, 1, 1103b21: SK TWV OlJoíwv SVEpyEtWV a't E~EtS' yívoVTat. 
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Přirozená je tedy pouze (vzhledem k určité ctnosti patrně) neurčená194 možnost (cfynamis) nabýt 
trvalou schopnost jednat určitým způsobem (tj. nabýt "charakter": hexis); samotná hexÍJ tedy přirozená 
neni. 

Naproti tomu najdeme pasáže, v níž je právě hexis chápána jako jakási přirozenost, i když nabytá 
zvykem: ,,5 nadniji se léčí nezdrženlivost u lidí prudké poval!J než u těch, kteří sice věc uvá'!(f, ale potom ve svém 
úmyslu nesetrvqjí, snadniji také u těch, kteří jsou nezdrženliví ze Z1!Yku než zpřirozené vlol!); nebot' Z1!Yk lze snadněji" 
změniti než přirozenost; ale proto jest to nesnadno také u Z1!Yku, poněvadž Z1!Yk se podobá přirozenosti, jak praví 
i Euénos: Příteli, myslím, že dlouhého cviku lidem jest třeba, tento pak Přirozeností se konečně stane. ,,195 Vzhledem 
k předchozímu nás může zarazit už to, že se zde mluví o lidech nezdrženlivých jednak ze zvyku, 
jednak z přirozené vlohy: znamenalo by to, že naše schopnost (cfynamiJ) nabýt určitý charakter (hexis) 
není tak zcela neurčená. Zajímavější je však Euénovo tvrzení, s nímž Aristotelés patrně souhlasí: zvyk 
se po náležité době může stát přirozeností. V EN VII, 15 se mluví v podobném duchu: (špatná) 
přirozenost může u lidí pocházet ze zvyku. l96 

Budeme tedy rozlišovat "první" a "druhou přirozenost":197 první přirozenost je ta, s níž se člověk 
narodí a kterou může bezprostředně "používat"; jde vlastně o vrozené schopnosti (cfynamis); druhá 
přirozenost je pak ta, která se teprve nabývá a ustaluje zvykem (hexis). Zatímco první nelze měnit 
zvykem, druhou do jisté míry ano (ačkoli v této záležitosti je Aristotelés místy ještě radikálnější: " Tak 
Zpočátku I:ylo mo:f!zo i nespravedlivému l10věku i nevázanému, al:y se tako1!Ými nestali, proto jsou jimi dobrovolně; 

jakmile se však tak01jmi stali, není jim jiŽ možno, al:y jimi nel:yli. "198). Schopnost nabýt určitou hexÍJ patří pod 
první přirozenost, ustálená hexis je druhou přirozeností. 

Další významy slova fysis: koinos - idios 

Slovo "přirozenost" či "přirozený" můžeme v EN najít ještě v dalším důležitém významu. 
Aristotelés rozlišuje ve 13. kapitole III. knihy199 mezi žádostmi (epithymiaz) přirozenými, společnými 
(jysiké; koinaz) a individuálními (idios). Společné jsou většinou dobré (pokud zachovávají střed), chybuje 
v nich jen ten, kdo vyhledává nadbytku. Individuální (z nichž většina, resp. ty "ošklivé", je špatná) 
mohou být jednak získané, jednak od přirozenosti. Rozlišuje se tu tedy mezi přirozeností "rodu" 
člověk (proto se mluví o "společných" žádostech) a přirozeností individuální. Zatímco rodová 
přirozenost, dodržuje-li střed, je dobrá, přirozenost individua může být zkažená. 

Podobně v 6. kapitole VII. knihy provádí následující dělení toho, co je příjemné: 

(a) přirozeně 

prostě (haplos): to je "nutné", vztahuje se k tělu (výživa, pohlavní potřeby; to, co náleží 
hmatu a chuti: hlad, žízeň, teplo, chlad, etc.); jen těchto se týká uměřenost a nevázanost 

194 O úloze "talentu" ke ctnosti, v širším smyslu pak o Aristotelově "determinismu" vůbec by se dalo jistě diskutovat. Viz 
níže; také např. EN I, 10, zvl. 1 099a31-b 7: "nedostatek některych dober docela kalí štěstí, například nedostatek urozenosti, 
plodnoJti a krásy"; V Politice najdeme tuto shrnující formulaci: "Dobrymi a ctnoJlf!Ými se lidé stávají trOJlm prostředkem. Tím (.) 
jest pi7rozenost, Zvyk a rozum. Pi'ednějest ti'eba se naroditi, a to jako člověk, nikoli jako nějaký jif!Ý :{jvočich, potom také s určitÝmi 
vlastnostmi těla i duše. Některé prozené IJlastnosti nejsou nic platné, nebot' Zvyky je měnívcgí,jsou totiž některé pi7rozené vlof!J, které 
míva;i sklon na obě strally a zvykem se mohou rozvvilti k horšímu nebo k lepfímu. (..) člověk však [ZfjeJ ještě podle rozumu. A tak jedno 
s dnlhým se má shodovati; nebot' člověk koná mnoho proti návyk/ím a proti Přirozenosti zpodnětu roZl/mu, je-li přesvědčen, že je to tak 
lépe." (pol. VII, 13, 1332a 39-b 8). 

195 EN VII, 11, 1152a26-34. 
196 Viz výše výklad EN VII, 15 (tělesné slasti), str. 10. 
197 Stejné rozlišení používá i I.Vasiliou (1996), str. 778n.; Na podporu uvádí dvě další citace: "For the reason wf!J habit is held 

to be so Jlrong is that it lurnf Ihings into nattlre." - Magna Momlia II, 6, 1203b 31-2; "Habits also [are plea.rant};for lhal Ivhich is 
habitua! is just as if it is nOlv natural,Ior habit is something simi/ar to natUfY?" Rhet. I, 11, 1370a 6-7; cit. dle Vasiliou str. 780. 

198 EN III, 7, 1114a19-21; Aristotelés zde dokonce užívá metaforu hozeného kamene (siC!): jakmile je kámen hozen, již jej 
nelze vzít zpět; nesmíme také zapomínat, že se nepohybuje "setrvačností", ale - podle Aristotela - stále pod vlivem své 
přirozenosti. Má však člověk skutečně "počátek" ve své moci? Podle EN II, 1 (1103b7 -25) je tímto počátkem, na němž 
vše záleží, výchova! 

199 1118b 8-10 nn. 
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podle rodu živočichů a lidí 

(b) není příjemné přirozeně, ale pro: 

zrůdnost 

zvyklost 

špatnou přirozenost 

Obě rozlišení si navzájem dobře odpovídají: např. společné žádosti se týkají toho, co je příjemné 
"prostě" (haplos),200 a jsou dobré, pokud zachovávají střed; pokud překračují míru, pak jsou špatné. 

Rozlišení mezi "společnou" a "individuální" přirozeností je pro nás důležité, neboť právě určení 
"společné" (koinos; haplos) přirozenosti zakládá jistý normativní nárok: odchylka od této obecné 
přirozenosti znamená defekt (zrůdnost) či zkaženost, špatnost. 

Zároveň však můžeme vidět, že samotná rovina "společné přirozenosti" zde ještě nezakládá normu 
pro mravní ctnost (lze chybovat i v přirozených příjemnostech: např. nevázanost). 

Přirozenost člověka: nepřekonatelný rozpor? 

Aristotelés na více místech mluví o jakési zásadní "rozpolcenosti" člověka: samotná duše v sobě 
skrývá protiklad mezi částí rozumovou a částí žádostivou;201 v VII. knize, jak jsme viděli, přichází 
s podobným prohlášením: přirozenost člověka "není jednoduchá, '!Ýbržjest v ní ještě něco druhého, co jest 
Příčinou naší pomijdícnosti, a tak, činí-li něco jedna část, jest to proti přirozenosti druhé, jsou-li však obě části 

IJ rOlmováze činnosti, Zdá se, že jednání není ani nepřijemné, ani př!jemné,·"202. Dostáváme se tak k otázce, zda je 
vůbec možné tento "přirozený" (!) rozpor překonat a do jaké míry lze pak ještě mluvit 
o "přirozenosti". 

Aristotelův koncept ctnosti (arete) do znacne míry vychází z tohoto modelu; ideálem se stava 
naprosté podřízení žádostivé složky duše rozumu, tedy jakási "harmonizace" původně rozpolcené 
přirozenosti člověka skrze dosažení (etické i rozumové) ctnosti a dostává výraz v portrétu "ctnostného 
člověka" (spúdaios; fronimos), který pak vytváří hlavní etickou normu.203 K této otázce se vrátíme 
v závěrečné části práce. 

Přirozenost jako božské směřování? 

Jak jsme již viděli výše, můžeme u Aristotela najít poněkud záhadné zmínky o božském směřování 
každé přirozenosti: "všechno přirozeně má něco boŽského"z04. V jakém smyslu je zde slovo <pÚOEl použito? 
Jaká ze dvou protikladných složek lidské duše je "přirozenější"? Božštější je zajisté rozum: logos. Co to 
však vypovídá o smrtelné části člověka? V jakém smyslu má i ona "božství"? 

Trochu světla by nám mohla přinést pasáž z Politiky, v niž se praví, že ,,přirozenost (fýsis) je kond'!Ý 
stav (Mos); neboťjaká jest každá jednotlivá věc po ukončení svého ryvo/e, tomu říkáme přirozenost každé jednotlivé 
věci, jako například Nověka, koně nebo domu. Mimoto účel a koneč'!Ý stav či cíl (to hú heneka kai to telo.~ jest něco 

200 Určení "příjemné prostě" (haplos) zde však má zcela jiný význam než v kapitole 13. téže knihy, ačkoli jde v obou 
případech o klasifikaci "příjemného"! Zde je např. tišení hladu počítáno pod věci příjemné "prostě" (haplos), ve 13. 
kapitole však pod příjemné pouze "pro někoho" (tim). 

201 EN I, 13 - zvL 1102blO nn.; "Zdá se vsak, že nerozu1Jmájest jeftějinájakási Přirozenost duJe, ač přece n{jak jest účastna rOZJfmu. 
(..) [v duJi je vJak mimo roZJfm - SS] jeJtě něco jiného, co roZ!fml! odpornje a v::;pírá se mu." 

202 VII, 15, 1154b 22-24; Není zcela jasné, zda je o protiklad duše a těla (to tvrdí např. G. Van Riel (2000), str. 63-4), nebo 
o protiklad v rámci samotné duše, tj. mezi žádostivou a rozumovou složkou. Je nicméně zřejmé, že význačné místo zde 
má rozumová složka duše, tj. ta mající (aktivně) logos, jenž je něčím, co je na člověku nesmrtelné, co přichází "zvenčí", 
a co tedy není "formou těla" (což je výměr duše ze spisu O duši). 

203 Srv. L\ubenque (2003), str. 51-2: Základem Aristotelovy etiky není správné pravidlo, ale exiJtence rozumného člověka, 
neboť právě ten určuje, co je správné pravidlo. 

204 EN VII, 14, 1153b 33: rrcXvTa yap <jlúosl EXSI TI 8slov. 
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nejlepJího;"Z05 Přirozenost (j)'sis) je zde výslovně chápána jako cíl, účel (telos), jako posledru "kvůli čemu" 
(hú heneka). Přirozenost je zde principem teleologického směřování jsoucen (zvláštní je případ domu: 
výtvor uměru (techne) par excellence, a přesto zde Aristotelés mluví o jeho "přirozenosti"). 

c) Co znamená KA TA FYSIN v definici slasti? 

Varianty výkladu. 

Nyní si konečně můžeme položit otázku, jak vlastně rozumět formulaci ener;geia tés kata fjsin hexeós. 
Vzhledem k výše naznačeným rovinám významů slova fjsis se nám otevírá celá řada - v některých 
případech poněkud komplikovaných - možností výkladu; naznačím jen některé: 

(1) Termín "kata lysin" se vztahuje pouze na první přirozenost a vyznačuje specifickou 
druhovou odlišnost přirozené (tj. "nutné", v silném smyslu neměnné: "fyziologické") 
hexis vůči získané (etické). Definice zahrnuje pouze slasti z činnosti naší fyziologické 
stránky, tj. "prvru přirozenost". Potíž této interpretace spočívá v tom, že pokud 
ztotožníme termíq/ tat kata fjsin hexis s fyziologickou stránkou člověka a definici pak 
rozumíme tak, že se vztahuje výhradně na činnost fyziologické stránky duše, jsme nuceni 
vyloučit všechny slasti spojené s uskutečňováním etické (natož pak dianoetické) hexis. 206 

(2) Termín .. kata iJ;sin" vyznačuje specifickou druhovou odlišnost "dobrého člověka" 

(.r,búdaios) vůči ostatrum etickým stavům.207 (Termín fjsis tedy zahrnuje i "naučenou" 
etickou hexis a v jakémsi smyslu snad i rozumovou část duše.) Slastná "prostě" (haplos) 
jsou pouze ta uskutečňování duše ctnostného člověka, která nejsou uspokojováním 
žádosti. Musí být však ukázáno, v jakém smyslu je pouze tato specifická hexis "podle 
přirozenosti", tj. kata fjsin, zatímco ostatní "stavy charakteru" (kromě špatnosti také 
nezdrženlivost aj.) jsou "proti přirozenosti" (jara fjsin). Tento výklad může mít ještě 
"slabší" a "silnější" variantu: 

(i) prostou (haplos) slast je schopen zakoušet právě a jen "dobrý člověk" (silnější 

varianta) 

(ii) prostou (haplos) slast je schopen zakoušet v principu kdokoli, "dobrý člověk" je 
pouze normou pro rozlišeru slastí: i člověk s horším charakterem může zakoušet 
pravdivé slasti, pokud by tyto byly příjemné i ctnostnému člověku. (slabší varianta) 

(3) Termín "kata fvsin" se vztahuje na prvru přirozenost (na "fyziologické" potřeby), 
nevyjadřuje však specifický druhový rozdíl hexis. ale pouze nutné podmínky pro to, aby 
činnost byla slastná. Slast prostá (haplos) by byla uskutečňovárúm jakéhokoli stavu (hexis) 
ve chvíli, kdy člověku po "fyzické" stránce nic nechybí a vše funguje, jak má: kdy je 
"kata fjsin". Slast nahodilá (pro někoho: tim) by byla také činností "zdravé" části 

organismu, ovšem byla by provázena žádostí, resp. chyběním a bolestí.zo8 

205 Pol. I, 2, 1252b 32-35: ~ OE <pÚOIS' TÉAOS' eOTív' OlOV yap EKOOTÓV 'COTI T~S' YEVÉOEWS' TEAC08EíOT]S', TOÚTTjV 
<POiJEV T~V <pÚOIV Elvol EKáoTOU, womp av8pwTToU 'í TTTTOU OIKíoS'. hl TO OU EVEKO KOl TO TÉAOS' ~ÉATIOTOV' 

206 Toto stanovisko zastává např. Friede Ricken (1995), str. 213. Píše, že kde se v sedmé knize mluví o vztahu mezi slastí 
a stavem (he:x.is), míní se vždy pouze fyziologická, nikoli "etická" hexis, a není tu tedy řeč o slastech a strastech coby 
"známkách stavů". 

207 Toto stanovisko - zdá se mi - zastává většina komentářů. S. Broadie - Ch. Rowe (2002) uvádí, že "normou" čili 
"přirozeným stavem" je "dospělý, zdravý, ctnostný člověk" (adult, healthy, exce/lent human beini), aniž by však pro tento 
výklad poskytl solidnější oporu. Podobně (nezdůvodněné) tvrzení drží i Julia Annas (1980), str. 286: normou pro 
rozlišení "prostých" slastí je ctnostný člověk "good man". U. Wolf (2002) užívá výrazu ,,gut veifasste Mensch" a termíny 
Jysis, hexis kata Jysin a hexis Jysiké tlumočí v tomto kontextu jako "die dem Menschen wesent!iche Veifassung"; str. 193-4. 

208 Toto stanovisko - zdá se mi - bychom mohli připsat G. Van Rielovi, který termín "natural state" vysvětluje jako 
"a disposition that functions as it should". Podle něj chce Aristotelés v VII. knize zdůraznit, že rozlišení mezi 
procesem a činností nehraje ve zkoumání slasti žádnou podstatnou roli, neboť slasti jsou spíše než obnovováním 
přirozeného stavu jeho činností. Tím je odmítnuto Platónovo pojetí, slast již není obnovou přirozeného stavu, ale jeho 
perfektní realizací. Do tohoto schématu se podle G. Van Riela vejdou i slasti z "obnovy stavu", není to však pro 
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(4) Termín katajýsin neurčuje specifickj r01;,dí/ nějakého "stavu" (hexis) vůči jinému, ale vztahuje 
se k určení energeia a vyjadřuje nutnou podmínku pro to, kdy je uskutečňování hexis 
slastné. Jak jsme mohli vidět v popisu činnosti v X. knize, činnost má dva ohledy: to, co 
je činné, a to, na čem je činné (např. oko-viděný předmět). Oba póly činnosti nejsou pro 
Aristotela odděleny tak, abychom mohli mluvit o subjektu a objektu; jsou to právě jen 
dva ohledy jediné činnosti (např. oko nemůže být činné bez něčeho viděného; předmět je 
jednou z příčin činnosti oka). Proto pokud mluvíme o činnosti (energeia) nějakého stavu 
(hexis) , náleží k této činnosti samozřejmě také její "předmět": to, "na čem" je činnost 
vykonávána. A právě k tomuto "předmětu" činnosti se vztahuje termín kata jýsin (ve 
významu první i druhé přirozenosti: tj. to, co je "přirozené" i na základě zvyku). 
Formulaci energeia tés kata jýsin hexeós bychom pak mohli tlumočit jako "přirozené 
uskutečňování stavu", tj. uskutečňování stavu na předmětu, který je tomuto stavu 
přiměřený (přirozený; i na základě zvyku). Rozdíl mezi slastmi "prostými" 
a "nahodilými" by - opět - závisel na ne/přítomnosti žádosti (chyběnD· 

(5) A konečně bychom mohli uplatnit rozlišení hap/os-tini postupné na přirozenosti (jjsei.r) , 
stavy (hexeis) a slasti, jak jsme naznačili výše; dostaneme pak tuto tabulku: 

1. přirozenost (fysis) 2. přirozenost (hexis) činnosti/slasti 

hap/os "společná hap/os ctnost: areté; ctnostný 
přirozenos t" člověk (spúdaios) 
(koinos) tini ostatní stavy charakteru hap/os: nic nechybí 

tini: je přítomná žádost. 
tini "individuální tini ostatní stavy charakteru; 

přirozenos t" zkaženost, zvířeckost 
(idios) 

Smysl definice slasti se ve variantě (5) v zásadě nezměnil: prosté slasti jsou stále ty, které neimplikují 
chybění a žádost, jsou však principiálně možné u jakéhokoli "stavu charakteru" (to ovšem znamená 
i možnost "prostých" slastí, které jsou "špatné", např. škodolibost nebo myšlení zkaženého 
"zručného" člověka: deinotes). 

Komentář k variantám. 

Varianta (1) vztahuje význam slova jýsi.r pouze na první přirozenost (aniž by však rozlišovala 
přirozenost hap/os a tim). Tím výrazně redukuje možnost uplatnění definice v Etice Níkomachově, 
neboť zbytečně vylučuje činnosti "vyšších" částí duše. Tento výklad pokládám za jednoznačně chybný 
a souhlasím s ním jen v jediném bodě: samotná definice slasti nezakládá možnost morálního 
posouzení slasti. 

Varianta (2.i) přisuzuje "prosté slasti" pouze ctnostnému člověku; v tabulce (5) by se to dalo 
znázornit tak, že poslední sloupec by byl rozdělen na tři řádky způsobem, že by obě možnosti 
hap/os/ tini byly pouze u ctnostného člověka, zatímco všem ostatním stavům charakteru by náležely 
pouze slasti tini. Znamenalo by to, že "prosté" slasti může zakusit jen ctnostný člověk a nikdo jiný, což 
pokládám za značně redukující výklad, který téměř eliminuje fenomén prostých (hap/os) slastí: skutečně 
"ctnostný člověk" (spúdaios;fronimos) je vzácný jev, v jistém smyslu jen "ideál". 

Varianta (2.ii) říká, prosté slasti se mohou objevit i u ostatních stavů charakteru (tj. pokud jsou 
zároveň prostými slastmi ctnostného člověka). Měli bychom tak dvě kritéria pro "prosté" slasti: 
absence žádosti a zároveň "prostá" příjemnost pro ctnostného člověka. Toto je patrně stanovisko 
většiny komentářů, pokud jim rozumím správně. Tento výklad je nejrozšířenější: termí~,tdkata jý.rin 
hexis podle něj určuje normu, jíž je "ctnostný člověk"; všechny ostatní slasti jsou "iluzorní", skutečné 
jsou jen ty, které pociťuje (zdravý) ctnostný člověk; jakoby "morálně pochybná" slast byla proto méně 

Aristotela příliš podstatné. Srv. G. Van Riel (2000), str. 50-51. 
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slastí. Nedostatky tohoto výkladu spočívají v tom, že pro něj nenajdeme oporu v knize VII., ale až 
v X. (jak ještě uvidíme). Pokládám jej proto za nezdůvodněný, zbytečně "puritánský" a moralizující; 
Aristotelés provádí jakési "morální hodnocení" slastí, dělá to však jiným způsobem.209 Obě varianty (2) 
chápou rozlišení slastí na hap/os a tini jako rozlišení morální. Smyslem našeho výkladu je naopak ukázat, 
že morální hodnocení slastí nespočÍ/Já v Jo/ich rozlišení na ,,prosté" a "pro někoho ': 

Zbylé tři varianty se snaží poskytnout alternativní výklad. Třetí varianta vyjadřuje spíše vágní 
stanovisko "zdravého rozumu": slast můžeme zažít tehdy, když nám po tělesné stránce nic nechybí 
(jsme "kata jýsin") a můžeme se věnovat tomu, co nás těší, tj. můžeme bez překážek uskutečňovat 
nějakou naši (naučenou) schopnost (enegreia tés hexeós). 

Čtvrtá možnost se pokouší vztáhnout určení kata jýsin k "předmětu" činnosti, čímž vytváří jakýsi 
most mezi VII. a X. knihou. Jde sice o zajímavý, bohužel však poněkud krkolomný výklad. 

Pátá varianta vychází z toho, že slasti bez předchozí žádosti (tj. "hap/os") jsou principiálně možné 
u jakéhokoli "stavu charakteru", u jakékoli lidské přirozenosti (tj. "zdravé" i "porušené" přirozenosti); 
to je naznačeno třetím sloupcem. 

Alternativa (5) v jistém smyslu zahrnuje i variantu (2) (pokud chápeme "ctnostného člověka" jako 
toho, jehož první i druhá přirozenost jsou dobré "prostě"), navíc však nabízí širší možnosti výkladu 
tím, že přiznávají možnost "prostých" slastí i jinému než jen "ctnostnému" člověku (podobně jako 
(3)). Tím ukazuje, jakým způsobem lze vnést do definice jakousi normu pro posouzení slastí 
v závislosti na charakteru. 

Není mým cílem rozhodnout se s jistotou pro jednu z uvedených alternativ, ale podívat se na 
možnosti normativního (morálního) hodnocení slasti v VII. knize. 

Obě varianty (2.i) a (2.li) tvrdí, že morální hledisko má vliv na to, zda nějaká slast je či není 
(skutečnou) slastí. Takové stanovisko tak předpokládá, že výměr odpovídá na otázku "Co je pravdivá 
slast?". Tím však do definice zbytečně promítá podivné morální hodnocení, které se snaží říci, že 
špatné slasti jsou "méně slastmí", že jsou pouze iluzorní. Co se tím však vlastně říká? Ze některé slasti 
jsou "pouze zdánlivé (ale nepravdivé)" a některé jsou "pravdivé" (ačkoli pro někoho nepříjemné)? 
Není však "pouze zdánlivá, a nikoli skutečná slast" podivný oxymoron? Je to jako kdybyste se někomu 
snažili vysvětlit, že to, co mu přináší potěšení, ve skutečnosti není př[jemné. Takový výklad je zbytečně 
moralizující. Slast je naopak evidentní: nepotřebuje důkaz a argumentaci, čehož krásným důkazem je 
postava Filéba ve stejnojmenném Platónově dialogu: Filébos odmítá argumentovat ve prospěch své 
teze, že nejvyšším lidským dobrem je slast, a musí jej proto zastoupit Prótarchos; Filébos si zatím 
spokojeně hoví na lehátku a úspěšně vzdoruje pokusům, které se jej snaží vtáhnout do diskuse21O

• 

Podle našeho názoru však výměr slasti odpovídá pouze na otázku "Co je slast?". Znamená to, že 
normativně-morální hledisko nemá žádný vliv na to, co uznáme za slast a co ne211

. Definice slasti 
poskytuje jakousi možnost pro normativní rozdělení slastí, tato norma však neleží v samotných 
slastech, ale až v aplikaci určení hap/os a tini na jednotlivé termíny definice (tuto aplikaci však umožňuje 
až reference k jiným pasážím EN!). Tím se ukazuje důležitý moment: Slasti jako takové neposkytují 
možnost normativního dělení: ta je umožněna až odkazem na "stav charakteru", resp. k vlastnímu 
obsahu slasti (to hérjy). Definice proto může zahrnovat i "prosté" (hap/os) slasti ostatních "stavů 
charakteru", aniž bychom tím Aristotela vystavovali anti-hédonistické kritice. Aristotelés ukazuje, že 
všechny slasti jsou příjemné, a jsou právě proto slastmi (tj. odpovídají definici). Ze "subjektivního" 
pohledu se všechny slasti jeví stejně: jako příjemnosti. Právě tím jsou zrádné: samy o sobě neposkytují 
žádné bezpečné hledisko pro rozlišení dobrého a zlého, krásného a ošklivého. Každá slast je slastná, 
to je bezprostřední "žitá" evidence. 

209 V tomto bodě souhlasím s Fr. Rickenem: definice slasti v VII. knize neumožňuje přímo rozlišit mezi "dobrými" 
a "špatnými" slastmi (rozhodující je až hledisko kvantity). Viz Ricken (1995), str. 216. 

210 Filébos 12b; 15c8-10 aj. 
211 V tom se shodují ostatní varianty (3)-(5); v tomto smyslu není třeba mezi nimi jednoznačně volit a rozhodnout, která 

je pravidvá. 
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Vykročení z ryze "subjektivní" sféry a možnost jakéhosi "objektivního" uchopení slastí (a s ním 
i jejich normativního dělenD nastává až odkazem k "předmětu" slasti: k to hé4y. Máme-li nějak 
posuzovat charakter člověka a "hodnotu" jeho slastí, můžeme to udělat pouze posouzením toho, co 
mu přináší potěšení a slast. Takové výslovně "vykročení" a následné normativní rozdělení slastí (resp. 
činností) však nalezneme až v X. knize, kde jsou nakonec určité slasti (resp. činnosti) výslovně 
diskvalifikovány (ačkoli nikoli definitivně: zachovají si oslabený statut "slasti pro někoho"): "slasti, které 
jsou souhlasně uznáf!Y za hanebné, nemůžeme na:ryvati rozkošemi, leč pro lidi pokaženl'212. V sedmé knize takto 
vyostřenou formulaci nenalezneme (a výraz ,,(slast) pro někoho" je v VII. knize užitý v jiném smyslu, 
jak jsme ukázali v této a předchozí kapitole). 

Shrnutí 

Smyslem našeho výkladu definice slasti v VII. knize bylo zdůraznit její "ne-normativní" povahu, 
která poukazuje k jednomu zásadnímu rysu slasti (hédone): samotná slast ze sebe nemůže "vydat 
počet", nezakládá žádnou možnost normativního dělení; každý pocit slasti je završený, sám v sobě 
zdůvodněný, "evidentní". Samotná slast umožňuje pouze rozlišení na slast, které předchází žádost 
a která implikuje bolest (slasti tim), a slast, která je v tomto smyslu "čistá" (slasti haploJ). Toto rozlišení 
však neodpovídá (resp. nemusí nutně odpovídat) rozlišení na morálně "dobré" (slušné) a "špatné" 
(hanebné) slasti. Morální posouzení slasti je možné až poukazem k vnějším měřítkům. Sedmá kniha 
pouze naznačuje možnost vykročení z čistě subjektivního zažívání slasti k jejímu objektivnímu 
posouzení (vykročení od hédoné k to hécfy). 

Tento výklad je částečně namířen proti těm interpretacím, které ztotožňují rozlišení slastí na haplos
tini s morálním rozlišením slastí na "slušné" a "hanebné". Aristotelés se jistě pokouší ukázat, že život 
dobrého člověka je "subjektivně zakusitelný", to jest příjemný; to však ještě neznamená, že má 
"objektivní koncepci slasti".213 Že nějaká slast je morálně méně hodnotná, to ještě nemusí znamenat, 
že je méně slastí. Aristotelova definice naopak říká, že každá - morálně přípustná i špatná - slast je 
slastí (a právě v tom spočívá velké nebezpečí slasti (hédone) pro lidský život). 

Jak jsme viděli (nejzřetelněji v X. knize), velké potencionální nebezpečí slastí spočívá v tom, že 
stupňují sobě odpovídající činnost; proto pokud člověk nalézá zálibu v ošklivých či špatných 
činnostech, slast bude tuto zálibu posilovat, až se tak postupně ustaví špatný charakter; takový člověk 
by se měl slasti spíše vyhýbat, protože "jeho slast" jen prohlubuje zkaženost jeho charakteru a svádí jej 
na scestí; v tomto smyslu je to "zdánlivá slast" (resp. zdánlivé dobro), neboť dotyčný ji pokládá za 
(bezprostřednD dobro, zatímco jej vede ke stále větší špatnosti. Kdo naopak nalezne zálibu 
v činnostech krásných, ten se může vedení těchto příjemností podvolit; pro něj budou ryto slasti 
"pravdivé", neboť se mu budou dobrem nejen zdát, ale také jím budou. 

Mohli bychom se dále ptát, kde leží prvotní impuls, který člověka "svede na scestí", takže nachází 
čím dál větší zalíbení v ošklivých činnostech. Jako možní kandidáti zde vystupuje jednak rozporná 
lidská přirozenost, resp. její "pomíjející část", která v sobě patrně nese jakousi afinitu ke špatnosti, 
jednak zde bude hrát velkou roli zvyk a výchova. To už je však jiná otázka: zda je slast jedinou příčinou 
špatnosti a zla či nikoli, a pokud ano, zda je její počátek "v naší moci" či nikoli. 

2. Metafora zdraví a "úkol člověka" (X) 
Výše jsme mohli vidět, jak Aristotelés - nejvýrazněji snad v ~ páté kapitole desáté knihy - bez 

212 EN X, 5, 1176a 23-24. 
213 V tomto bodě nesouhlasím s U. Wolfovou, která tvrdí, že když má Aristotelés objektivní koncepci dobra, musí mít 

i objektivní koncepci slasti, má-li výraz "objektivní koncepce slasti" označovat nauku, která určité slasti - tj. ty morálně 
přípustné, "dobré" - označí jako slasti skutečné, "objektivní", zatímco jiné slasti - ty morálně špatné, hanebné
diskvalifikuje jako pouze zdánlivé, neskutečné (tj. že to vposledku vůbec slasti nejsou); každá slast je slastí v tom 
smyslu, že je někomu (tzn. "subjektivně") příjemná, právě to z ní činí slast. Mám za to, že zdánlivost, o níž Aristotelés 
mluví v souvislosti s určitými slastmi, se nevztahuje na "jsoucnost" těchto slastí (cokoli je někým pociťováno jako 
"slastné", je nutné pokládat za slast), ale na jejich vztah k dobru: špatné slasti jsou pouze zdánlivě dobré (takže pro ty, kdo 
ztotoŽt'lUjí slast a dobro, jsou to de facto jen "zdánlivé slasti"). Viz Wolf (2002), str. 197; srv. Annas (1980), str. 296. 
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větších skrupulí uplatňuje lékařskou perspektivu na etické rovině s čitelnou intencí: ukázat, že "mravní 
špatnost" je cosi jako nemoc, a je tedy škodlivá, "nezdravá", byť by se i zdála příjemnou. Ba co víc: 
kritériem pro posouzení dobrého a zlého, správného a nesprávného, příjemného a bolestného je zdání 
ctnostného člověka (TO <pa1VÓIJEVOV T~ orrouoaíw), resp. ctnost a dobrý člověk jako takový (h 
ČXpET~ Kal Ď:ya8ós, II T010UTOS). Zdání ostatních lidí nejsou směrodatná, mohou se mýlit: mohou 
např. za slast považovat něco, co (vzhledem k dobrému fjvotu) slastí není. Desátá kniha - na rozdíl od 
sedmé - tedy zavádí jakési "objektivní" (nebo lépe: nikoli čistě subjektivně-relativistické) měřítko pro 
posouzení slasti. 

Nyní se podíváme, zda a nakolik má užití lékařské metafory oporu v Aristotelově chápání lidské 
přirozenosti, nebo zda a nakolik jde o pouhou řečnickou figuru. Kromě výše nastíněného problému 
lidské přirozenosti nás v této souvislosti bude zajímat otázka lidského "úkolu" či "funkce": ergon. Tím 
zároveň položíme obecnější otázku po zdrojích normativity v Aristotelově etice. 

aj Lékařství jako model metody 

V Etice Níkomachově se při výkladu fenoménů spjatých s lidským jednáním (praxiJ) často 
setkáváme s příklady z umění (techne). Aristotelés má zvláště v oblibě ta, která jsou ve značné míře 
odkázaná na nahodilost a bezprostřední situaci a která vychází především ze zkušenosti: peněžnictví, 
kormidelnictví či vojevůdcovství. Příklady těchto umění mu zpravidla slouží k demonstraci povahy 
světa lidského jednání, který "může být jinak", není v něm tedy žádná zaručená pravidelnost, není 
možné dosáhnout v něm takové přesnosti jako ve vědách, a je proto třeba vycházet více ze zkušenosti, 
zvažovat prostředky a uplatňovat rozumovou volbu.214 

Lékařské umění však používá k demonstraci fenoménů natolik rozmanitých, že je velmi obtížné, 
ne-li nemožné shrnout je do pouhých několika vět. V následujícím výkladu proto tedy vyjdu z článku 
W. Jaegera,215 který se zabývá především metodologickou rovinou lékařství a její vhodností pro etické 
zkoumání. Zdůrazňuje praktický ráz lékařství, v němž se pojí jakási obecná znalost se schopností 
správného uplatnění v konkrétní situaci. 

Lékařství coby vzor techné užívá i Platón, navíc ve významu terapeutické metody: filosofie (resp. 
politika) má být péčí o duši (p.rychéJ therapeia: Gorg. 464 n, 500e n). Ovšem zatímco u Platóna je /ogOJ 
a bioJ neoddělitelný (teoretické nahlédnutí ideje dobra zakládá "praktickou" znalost dobrého: lékař ví, 
co je zdraví, podobně jako filosof (politik) ví, co je dobro), Aristoteles odlišuje teoretické a praktické 
vědění, odtIÚtá ideu dobra, tím umenšuje nárok theoriá (tj. její upotřebitelnost v životě) a zdůrazňuje 
praktický charakter etiky.216 Tento zásadní rozdíl se objevuje ve 4. kapitole první knihy v kritice "ideje 
dobra": lékař neléčí člověka obecně, ale vždy konkrétního, individuálního jedince; proto mu nejde 
o zdraví obecně, ale o zdraví člověka, resp. tohoto individuálního člověka.217 Podobný motiv zaznívá 
i v Aristotelově odtIÚtnutí použitelnosti matematických věd pro etiku: vzdělaný muž má v každém 
oboru hledat pouze tolik přesnosti, kolik připouští povaha zkoumané látky.218 Pro lidské jednání je 
charakteristické, že se odehrává ve světě, v němž není nic stálého,219 který "může být jinak". Etika 
proto vyžaduje nižší tIÚru přesnosti, podobně jako navigace a lékařství, neboť v nich musí tIÚt člověk 
stále na paměti zvláštní okolnosti situace a dělat to, co je vhodné právě v daném okamžiku. 

Model lékařství hraje podstatnou úlohu ve formulaci etické areté. Povaha duševní ctnosti člověka je 
dána již samotnou strukturou duše, v níž rozumová složka má vládnout nad nerozumnou částí.220 

Ústředním pojmem v definici ctnosti je u Aristotela "střed" (mesotés); "nauka o středu" je pak podle 

214 Např. EN III, 5, 1112b 4-7., 
215 ]aeger (1957): Aristot/e's Use ofMedicine as tdel ofMethod in His Ethics. , 
216 Tamt. str. 54. Srov. Gadamer (1994), str. 86: podle Gadamera je Aristotelovám hlavním motivem kritiky Platóna 

odmítnutí praktického nároku obecné vědy o Dobru. 
217 EN l, 4, 1097a 10-14. 
218 EN l, 1, 1094b 24-26; slovo "látka" zde můžeme chápat včetně jeho filosofického pozadí: čím více je zkoumaný 

předmět zatížen látkou, tím méně přesnosti umožňuje; naopak nejpřesnější poznání se týká čistých forem. 
219 Viz např. EN II, 2, 1104a 1-10. 
220 EN l, 13. 
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Jaegera motivována právě lékařstvím, resp. biologií: přemíra a nedostatek jsou příčinami nemoci, tj. 
"vychýlení" ze zdravého stavu: zdraví a síla coby "zdatnosti těla" se zachovávají dodržováním 
přiměřených cviků, zatímco nadměrné nebo nedostatečné cviky sílu a zdraví ničí; podobně i "etická 
aretl' coby ctnost duše vzniká a zachovává se udržováním "středu", zatímco nedostatek či přemíra ji 
ničU21 Aristotelés, stejně jako Platón, užívají příměr k viditelnému, aby objasnili neviditelné: tělesné 
má vysvětlit duševní. Ode však o odkrytí pravdy, nebo teprve o její ustanovenz? O rysvětlení stavu věci, 
nebo o její rytvořenz?) 

Etická areté je "trya:lým stavem": hexis. Samotný termín he)ds je původně z lékařského slovníku, 
a jsou to právě Plat6n a Aristotelés, kdo jej neváhají použít v etickém kontextu.222 Dosažení určitého 
"trvalého stavu" se děje skrze činnost (energeia): jako se staneme silnými skrze posilování, staneme se 
statečnými tím, že budeme konat statečné skutky; nestačí pouhá znalost toho, co je dobré, podobně 
jako pacientovi nestačí pouze (od lékaře) vědět, co by dělat měl, ačkoli to nedělá. Tím se dostává do 
popředí motiv výchovy: člověk si má od mládí navykat na konání správných věcí a vyhýbání se 
špatným, což v posledku znamená nabýt správný poměr k pocitům (rrá8fj) slasti a bolesti. Tím 
Aristotelés podle Jaegera získává vlastní ospravedlnění Platónovy teorie trestu: trest má být léčbou 
duše. Léčení těla spočívá v aplikaci protikladů s cílem dosáhnout ztracené rovnováhy; podobně 
i výchova ke ctnosti směřuje "aplikací protikladů" (slasti jako odměny a bolesti jako trestu) k dosažení 
ztraceného (resp. kýženého) správného poměru ke slasti a bolesti.223 

Dosah podobností mezi uměním a jednáním má samozřejmě své meze, jichž si je Aristotelés dobře 
vědom:224 hodnota mravního jednání nespočívá pouze v samotném činu nebo jeho výsledku (zda bylo 
provedeno spravedlivě), ale závisí na jednajícím: (1) zda si je jednání vědom/25 (2) zda jedná na základě 
vlastní svobodné volby a jednání samo je mu cílem226 a (3) jednání vychází z jeho "trvalého 
charakteru' '227. 

Jaeger dále poukazuje na užití paralely s lékařstvím ve výkladu zvažování a vůle (búleusis, búlésiJ~ 

prohairesis) ve III. knize a v VI. knize u rozdílu mezi fronésis a sofia. Když přichází ke knihám VII -X, 
s lakonickou poznámkou, že jde o "scattered passages (..), where the example rif mediáne and health is used fór 
various purposes"228, přeskočí bohužel rovnou k závěrečným pasážím X. knihy, kde se mluví o výchově 
občanů pomocí zákonů: lékařství je nejen modelem metody pro teoretickou analýzu etiky, ale stejnou 
měrou i pro praktickou aplikaci v lidském životě a vzdělání. (Tolik k Jaegerově článku.) 

Jak vidíme, motiv lékařství prostupuje celou Etikou Níkomachovou na mnoha rovinách; nás však 
zajímá především to, kam až sahá platnost paralely na rovině stanovení normy. Otázka zní, nakolik je 
tato paralela pouhým popisem a přiblížením daného "stavu věcí" a nakolik je teprve ustanovením 
normy, případně jen rétorickou figurou: na kolik je či není vytvoření paralely mezi mravní špatností 
a nemocí podloženo solidnějšími argumenty. 

b) Lékařství jako rétorická figura? 

Podobnost mezi tělesným (zdraví! nemoc) a duševním stavem (špatnosti ctnost) ukazuje Aristotelés 
na těchto bodech: 

(1) nabývání, resp. ztrácení "stavu" (hexis) pomocí zvyku (tj. opakováním příslušných činnosti); 

221 EN II, 2, 1104a12-19;Jak připomíná Jaeger, tuto paralelu používá už Platón (Gorg. 496b, 499d, 504c), viz Jaeger (1957) 
s.57. 

222 Jaeger (1957), str. 58. 
223 Tamt. str. 57-58. 
224 Tamt. str. 58; EN II, 3, 1105a27 -36. 
225 Tedy nejen že je "při vědo!IÚ", ale že si uvědomuje, "co" dělá, tj. např. že podstupuje nebezpečí. 
226 Tuto pasáž (1105a33-35) Kříž překládá ,,jedná-Ii (.) podle slJobodného roZhod01Jání (..) zaměřeného na mravní jednání samo"; to 

znamená, že smysl činu leží v něm samém, není pouhým prostředkem k dalšímu cíli (např. rozdíl mezi darem 
a úplatkem). Někteří komentátoři volí místo "pro jednání jako cíl o sobě" výklad "volí pro volbu samu". 

227 Kříž: ,,(..)jedná-li pevně a stále"; odkazuje k "charakteru" (hexis) jednajícího: pokud zbabělec provede statečný čin, jednal 
tak pouze nahodile; čin vycházel ze "zbabělé" hexis, a proto není v pravém smyslu statečný. 

228 Tamt. str. 59. 
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(2) udržování "stavu" skrze (opakovanou) činnost 

(3) nonnou je rovnováha, střed (J..IEaov) mezi nadbytkem a nedostatkem 

(4) "léčení" spočívá ve "vyrovnání" protikladů: tak, kde je nadměrná slast (např. nezdrženlivost), 
probíhá "léčení" (tj. výchova) vyvoláním bolesti (trestem); naopak pokud jsou správná jednání 
provázena "bolestí", je třeba odměňovat je pomocí příjemnosti. 

(5) "střed" je třeba určit vždy vzhledem ke konkrétní situaci, nikoli obecně;229 toho je schopen 
lékař, resp. fronimos. 

Uvedené body reflektují podobnost mezi lékařstvím a etikou na úrovni metoqy: lékařství dává etice 
vzor toho, jak získat, udržet a případně obnovit "zdraví". Podobně jako musí být každá lékařská kůra 
a každý zákrok uskutečňen správně zvolenými prostředky a jejich volba musí vycházet ze správného 
posouzení konkrétní situace, musí i každé jednání - má-li být "dobré" - volit prostředky, které v dané 
konkrétní situaci dosáhnou určeného cíle. Posouzení situace a správná volba toho, co je třeba udělat, 
náleží lékaři, resp. rozumnému člověku. 

Ohledně otázky "co je zdraví" však dostáváme jen obecnou odpověď: je to jakýsi "střed" mezi 
přemírou a nedostatkem. Jeho hlavním rysem je, že je to střed "vzhledem k nám": pros hémin. Ovšem 
zatímco v lékařství spočívá určení "středu" a posouzení situace téměř výhradně ve vyhodnocení stavu 
pacienta, voblasti jednání (resp. v případě etické ctnosti) se určení "vzhledem k nám" vztahuje 
především k celé situaci jednání, k jednajícímu jen v omezené míře. Zatímco v lékařství je "střed" 
hledanou (tělesnou) rovnováhou a zdravím a týká se výhradně tělesného stavu léčené osoby (případně 
rovnováhy mezi tělem a prostředím s důrazem na stav těla), v etice (ethiké arete) má "střed" velmi 
obecný a těžko postižitelný charakter, jeho těžiště leží spíše mímo jednajícího a vztahuje se více 
k okolnostem a vnějším podmínkám jednání než k samotnému jednajícímu subjektu. 

Určité rozdílnosti lze najít s ohledem na cíl jednání. Zdravý člověk může s ohledem na své zdraví 
provádět zdravé činnosti: bude "zdravě" jíst, chodit na "zdravé" procházky atd. Ctnostný člověk bude 
_ s ohledem na svou ctnost - konat ctnostné skutky. Smyslem (cílem) těchto činností budou ony samy 
právě proto, že jsou zdravé, resp. ctnostné. Ovšem zatímco taková procházka bude zdravá, ať už ji 
dotyčný vykoná "náhodou" (tj. s jiným cílem: půjde sice pěšky, ale s jiným cílem než jen "vykonat 
zdravou procházku") či právě kvůli ní samé (kvůli tomu, že je zdravá), ctnostné jednání - aby bylo 
skutečně ctnostné - musí být provedeno "pro ně samotné", a nikoli nahodile, tzn. "jen tak 
mimochodem"231J. Nesmíme také zapomínat, že jednání je skutečně "ctnostné" jen tehdy, má-li 
jednající příslušnou hexis, tj. ctnost (arete).211 

V případě druhé dvojice nemocný člověk - špatný člověk je příměr přiléhavější: nemocný člověk 
bude podstupovat terapii, tj. vykonávat určité (lékařem předepsané) činnosti s cílem dosáhnout zdraví. 
Podobně špatný člověk - bude-li chtít polepšit svou mravní hexis - bude opakovaně provádět dobré 
skutky, aby si zvykem osvojil určitou duševní dispozici (hexis) pro konání takových skutků.232 Přísně 
vzato tedy skutečné ctnostné činnosti nemají, ani nemohou mít terapeutický smysl, neboť je může 
vykonat jen ctnostný člověk.233 

S tím souvisí ještě další rozdíl: zatímco v případě lékařství můžeme mluvit o věcech (činnostech) 
zdravých "pro někoho", v případě ctnosti patrně nikoli. 

229 V souvislosti s naukou o středu Jaeger (1957) vykládá určení "pros hémin" jako "re!ative to tiS (the actingperson)" (s. 58). 
Zatímco v případě zdraví je to jasné G,střed" se určí vzhledem k nemocnému, k jeho G,nemocné") hexis; cílem (te/os) 
činnosti - tj. léčení - je uzdravit hexis), v případě areté jsou tu dva zásadní rozdíly; viz níže. 

230 Viz výše pozn. 226 str. 37. 
231 Viz výše pozn. 227 str. 37. 
232 Zde silně zjednodušujeme. Jde je o zdůraznění terapeutické povahy nauky o etické areté: člověk nabývá etickou areté 

zvykem, tj. opakovaným prováděním určitých skutků, kdy ctnost (arete) je kýženým cílem, podobně jako v případě 
lékařství je provádění předepsaných cviků cestou k nabytí zdraví. Přísně vzato však tyto "terapeutické" ctnostné činy 
nebudou skutečně ctnostné, nebot' (1) budou vykonány kvůli dosažení určité he."ú (tj. arete) a (2) jednající nebude mít 

danou hexis. Viz výše str. 29 n. 
233 Viz též EN II, 3, 1105a30-35. 
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Zde narazune na meze platnosti celé metafory: zatímco na úrovni metody vypadá přirovnam 
lékařství a etiky jako přiléhavý a výstižný popis situace jednání, z hlediska povahy svého "předmětu" 
a jeho popisu jsou však u obou disciplín značné rozdíly. V etice totiž nemůže být posledním 
a určujícím motivem jednání ohled duševní rovnováhy, jakéhosi "duševního zdraví"; pokud by 
poslední zdůvodnění a založení Aristotelovy etiky - to jest určení obsahu pojmu nejvyššího dobra -
mělo spočívat na představě harmonie v duši individuálního člověka, nejednalo by se o etiku, ale 
o podivnou psychologii, o jakousi duševní hygienu. Tato výtka se vztahuje především na ty pasáže 
desáté knihy, které interpretují mravní špatnost jako pokaženost a nemoc. Zde se musíme mít na 
pozoru před použitím této metafory jako pouhé rétorické figury, která vytvořením paralely zdraví
ctnost a nemoc-špatnost vytváří asociaci, že ctnostný život je také prospěšný a "vyplatí se" podobně 
jako zdraví, zatímco mravní zkaženost spočívá v destruktivním pohybu, který směřuje k disharmonii, 
nemoci a smrti.z34 Jak ještě ukážeme dále, posledním zdůvodněním Aristotelovy etiky bude "božství": 
nikoli "duševní hygiena", ale směřování k bohu. 

Výše uvedené podobnosti mají spíše obecný metodologický charakter. Stanovení normy se tu děje 
pouze odkazem na "rozumného člověka": jronimos.235 Právě on stanovuje měřítko toho, co je 
"správné"; podobně jako lékař dokáže konkrétnímu pacientovi správně poradit, jaké cviky a léky má 
užívat, dokáže "rozumný člověk" říci, co je v dané konkrétní situaci "ctnostným jednáním", tedy 
zvláštním "středem", který se ovšem netýká pouze jednajícího, nýbrž zahrnuje celou komplexní 
situaci: např. štědrý člověk musí správně uvážit, komu darovat peníze, kolik, kdy, k jakému účelu 
a jak236 ("střed" tedy není jen např. procento jeho měsíčního příjmu). 

Motiv lékaře je tu tedy využíván ve významu (a) toho, kdo ví, co je zdraví, a je proto (b) schopen 
stanovit obecně prospěšné cviky apod. pro dosažení a udržování zdraví; (c) toho, kdo ví, co je zdraví 
konkrétního pacienta, a proto (d) je schopen určit správnou "diagnózu" a říci, co má konkrétní 
nemocný užívat. 

Významy (a) a (b) můžeme v etické rovině přiřadit k umění politickému (politik musí mít znalost 
nejvyššího dobra,237 stanovuje v obci zákonť38), významy (c) a (d)Z39 k "rozumnému člověku" (j"ronimos; 
spúdaios). 

Chybí tu však dvě zásadní otázky: (1) Jaký je vztah mezi zdravím a lékařským věděním? Musí být 
lékař zdravý? A naopak: musí člověk znát lékařství, aby byl zdravý? (2) Jakým způsobem získává lékař 
vědění o tom, co je zdraví? 

První otázku si Aristotelés výslovně pokládá v EN VI, 13: není nutné znát lékařství k tomu, aby byl 
člověk zdravý, stačí poslouchat rady lékaře. Jak tomu bude s rozumností? Nakolik musí být člověk 
"rozumný" (j"ronimos), aby mohl být ctnostný? V této věci mluví Aristotelés jasně: ,,A1ry člověk splnil svij 
úkol (ergon), potřebt(je rozumnosti a mra/mí ctnosti. "Z40 A dále: "není možno, a~y člověk ~yl oprat)du dobrý bez 
rozumnosti ani alry Iryl rozumf!Ý bez mravní ctnosti. "Z41 Rozumnost - jronési.f - je neodmyslitelnou 
podmínkou završení lidského "úkolu" (ergon). Jinými slovy: zatímco v případě lékařství vystačíme 
s expertem (lékařem) a dodržováním jeho rad, v rovině etické se musíme sami stát takovými 
"experty", kteří jsou schopni nalézt v každé konkrétní situaci jí přiměřený "střed". Přitom "etickou 
rovinou" zde máme na mysli nikoli pouze nějaký partikulární ohled lidského života, ale lidský život 

234 Odhalení této paralely jako pouhé rétorické figury vede v X. knize Platónovy Ústavy ke konstatování nesmrtelnosti 
duše; Platón: UstavaX, kap. 9-10 (608c-610e). 

235 Důležitost existence rozumného člověka ifronimos) pro samu možnost Etiky zdůrazňuje mj. Aubenque (2003). 
236 EN II, 9, 1l09a27-29; viz též Urmson (1997). 
237 Viz EN I, 1, 1094a 27-b 12. 
238 Viz EN X, 10. 
239 Je otázka, do jaké míry je rozumný člověk ifronimos) "lékařem" pro ostatní. S odvoláním na definici etické ctnosti ("Jest 

tudíŽ dnost záměrně /JOadm statJem, ktery udržuje střed nám přiměřený a lymezený úsudkem, a to tak, jak by jej ,!yme:(j/ t/olJěk 
rozumný." EN II, 6, 1106b 35-1107a 2) můžeme "určení správné diagnózy" přirovnat k nalezení "středu", čehož je 
schopen právě a jen rozumný člověk (někdo jiný patrně jen nahodile). 

240 EN VI, 13, 1144a6-7: hl TO epyov eXrroTEAEITOI KaTa T~V <ppÓVTjOlV Kal T~V ~6IK~V eXpET~V' 
241 :ram~ 1144b31-33: oVX OIÓV TE eXya60v EIVOI KupíCU5 aVEU <ppOV~OECU5, OVOE <ppóvq..lOV aVEU TIl5 ~6IK~5 

apETTj5. 
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jako takový: řeč je o úkolu (et:gon) člověka jako člověka. 

Pokud si druhou otázku převedeme do etického kontextu, vysvitne nám velké sókratovsko
platónské téma: učitelnost 7:datnosti (arete). Aniž bych chtěl zabíhat do podrobností a bez nároku na 
srovnávání Aristotela s Platónem v tomto bodě, chtěl bych zmínit důraz na úlohu zkušenosti 
(EIl1TElpía), který je u Aristotela zcela explicitnU42 Zůstává však jiná otázka: co je předmětem etického 
vědění? O čem musí mít znalost jak politik (zákonodárce), tak rozumný člověk? O nejvyšším dobru: 
eudaimonia. Jakým způsobem nám Aristotelés přibližuje smysl pojmu eudaimonia? Výkladem o tom, co je 
"úkol" člověka: er;gon.243 

Obě otázky nás tak dovedly k jediné: Co je "úkolem" (ergon) člověka? 

c) Problém lidského "úkolu" (ergon) a souvislost s "výtečností" (areté) 

Přicházíme k otázce, která je pro etiku klíčová: k otázce založení mravních hodnot. To u Aristotela 
znamená: co je nejvyšším dobrem, jemuž všichni říkají eudaimonid44? Odpověď, již najdeme v šesté 
kapitole první knihy, vychází právě z motivu lidského "úkolu" (ergon): jasnější výklad toho, co je 
eudaimonia, získáme uvážením, jaký je "úkol" člověka; "Jako totiž u pištce, sochaře a tt každého ttmělce a v'fbec 
tt všech lidí, kteří mcyi nijaký úkol a činnost (er;gon kai praxis), Zdá se, že dobro a blaho (eu)jest ve 1!Ykonaném díle 
(ergon), tak i tt člověka, jestliže vskutktt má ne-jaký úkol (ergon). Zdaž tesař a Š/Jec mcyi ,w4j určiij úkol a činnost, 
člověk však jako člověk nikoli, ale je ::;rozen k nečinnosti (ar;gon)? Či jako oko, rttka a noha a vůbec ka!{flý úd má 
nijaký úkol, tak i u člověka budeme Předpokládati vedle všech těchto ještě nijaký určiij úkol?,'245 Aristotelés pak 
s odvoláním na rozdělení lidské duše vylučuje z účasti na lidském "úkolu" duši vegetativní a podává 
následující výměr: Úkolem (er;gon) člověka je skutečná činnost (ener;geia) duše ve shodě s rozumem 
anebo nikoli bel rozumu z hlediska zdatnosti (kat' arete) v životě úplném (teleios).246 

Tento výměr, nazývaný v anglosaské literatuře (díky překladu termínu er;gon slovem "function") jako 
"Function Argument", má podle některých současných komentátorů poskytovat oporu pro 
ospravedlnění objektivní správnosti etických hodnot.247 Může vést k představě, že člověk má v rámci 
celkového uspořádání přírody jistou "funkci", jistý "úkol" či "smysl", který je třeba naplnit - podobně 
jako např. oko má pro člověka jistý "smysl" a "úkol", který vykonává. Podle některých komentátorů 
zde představa "funkce" člověka v rámci celku světa odkazuje k jiným Aristotelovým textům, 

především ke spisu O duši a Metafyzice, čímž se dokládá "mimo-etické" či "metafyzické" založení 
Aristotelovy etiky. To je pak podle některých důvodem k odmítnutí Aristotelovy Etiky jako celku, 
neboť dnes prý obecně považujeme Aristotelovy "metafyzické" spisy, na nichž jeho Etika údajně 
spočívá, za neudržitelné.248 Jiní autoři se snaží vázanost Aristotelovy Etiky na spisech o přírodě a na 
pojmu "přirozenosti" obhájie49

, případně doplnit o některé opomíjené ohledy250. 

K čemu tedy odkazuje slovo ergon, které - jak jsme viděli - stojí i za klasifikací druhů slasti v X. 
knize Etiky Níkomachovy? Aristotelés vychází při objasňování tohoto pojmu ze zcela konkrétní 

242 Viz např. EN X, 10, 1180b 29 - 1181a 13. 
243 EN I, 6, 1097b 4-5. 
244 EN I, 2. 
245 1097b 25-35. 
246 1098a 6-19. 
247 Vasiliou (1996), str. 771. 
248 Toto tvrdí např. Bernard Williams (Ethies and the Limits oj Phi/osophy, Cambridge, 1985), Alasdair MacIntyre (After 

Virtue, Notre Dame, 1984); odkazy dle článku Vasilou (1996). 
249 Např. J. Annas (1988) nejprve ukazuje, jaké dnešní představy o přirozenosti jsou Aristotelovi nepřiměřené, a poněkud 

problematickým výkladem pojmu jjsis se snaží prokázat použitelnost konceptu přirozenosti pro soudobé etické 
myšlení. 

250 A. W. H. Adkins (1984) např. chápe překlad slova "ergon" termínem "function" jako zavádějící a reduktivní (navrhuje 
překlad "task" či "work") a ukazuje - dle mého soudu velmi oprávněně - na nutnost zahrnout do významu pojmu 
ergon i hledisko Politiky: člověk je nejen zóon logon echon, ale také zóon politikon. I. Vasilou (1996) se opírá o rozlišení 
"první" a "druhé" lidské přirozenosti a ukazuje, že přírodovědné spisy mohou sloužit pouze k určení normy v rámci 
"první" přirozenosti, zatímco o "druhé" přirozenosti - v niž má teprve spočívat lidská areté - nen'kají téměř nic; 
poukazuje tak na důležitost výchovy pro stanovení etické normy. 
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představy o tom, co je člověk jako člověk. Tato perspektiva stojí vedle partikulární perspektivy lidské 
obce, v níž lidé vystupují ja~o vykonavatelé určitých "funkcí" (tesař, švec etc.), a perspektivy částí těla 
vůči celku (oko, ruka etc.). Ukol (ergon) části (tesaře; ruky) je dán vztahem k celku (obec; člověk). Co je 
tímto "celkem", pokud chceme určit úkol (ergon) člověka? 

Člověka jako specifické jsoucno určuje především to, že má duši, a to vedle duše vegetativní ještě 
duši vnímavou; to jej řadí mezi živočichy: člověk je zóon. Jeho specifickým rozdílem vůči všem 
ostatním živočichům však je to, že má logos: řeč, myšlení, rozum. 251 Člověk je živočich, který umí 
mluvit, alias živočich, který má rozum. Jeho duše jakožto specifického živočicha je tedy význačná 
především tím, že má "rozumovou" část, jež je ve ~vláštním vztahu k ostatním částem duše (v jiném 
z hlediska Etiky, v jiném z hlediska spisu O duši). Clověk je člověkem potud, pokud uskutečňuje to, 
čím je, proto úkolem člověka bude uskutečňovat své lidství: úkolem člověka jako člověka je tedy činnost 
duše ve shodě s rozumem, a to z hlediska zdatnosti. 

"Zdatnost" (arete) pak souvisí se slovem "úkol" (ergon) velmi těsně: "tjkon (ergon) pak kteréhokoli 
člověka na:ryváme dle rodu tot0Ž!'jm s tjkonem zdatného člověka (spúdaios), jako naPříklad kitharisry vůbec 

a kitharisry zdatného, což prostě platí ve všem,je:!f!o k tjkonu vůbec se přikládá nadbytek Z hlediska zdatnosti (kata 
tén aretén)"252. Každý "úkol" (ergon) umožňuje jednak obyčejné (bez dalšího určení: haplos), jednak 
skvělé, vynikající provedení; hra (výkon: ergon) průměrného absolventa konzervatoře je "hrou na 
kytaru" právě tak jako hra Al Di Meoly. Ten druhý však ke svému výkonu přidává "nadbytek" 
z hlediska skvělosti (arete). 

Zde narážíme na velmi zajímavý a dle mého soudu důležitý motiv: Aristotelés nevychází od 
výtečnosti (arete) a neříká, že obyčejnost (haplos) je úbytkem vůči skvělosti, ale naopak bere za základ 
výkon "prostý" (haplos) a mluví o "přidání". Obyčejný (haplos) výkon zde není deficientním modem 
skvělého (spúdaioJ), ale spíše naopak: skvělý výkon cosi k obyčejnému přidává. Zdatnost, výtečnost (arete) 
je tedy v první řadě jakési "více než" normální (haplos) výkon, a ne naopak: normální výkon není určen 
jako úbytkový vůči skvělému. 

Důraz, který zde kladu, má zachovat jakýsi "tvůrčí prostor" pro uskutečňování lidské přirozenosti, 
jež je - zdá se mi - vůči jiným přírodním jsoucnům specifické. Tuto specifičnost můžeme zdůvodnit 
rozdílným prostředím, v němž se uskutečňuje lidský život. Zatímco řád přírodních jsoucen - včetně 

rostlin a živočichů - vykazuje jistou pravidelnost dějů, která ve zvláštním smyslu vylučuje náhodu,253 
život člověka se pohybuje především v oblasti toho, co může být jinak: v oblasti nahodilého. 
Nahodilost a jakási bytostná "nedokonalost"254 světa, v němž se odehrává lidský život, jsou dokonce 
nezbytnou podmínkou lidské areté.255 Proto zatímco v případě živočicha můžeme uvažovat o jakési 
jeho dokonalé formě256 (tj. takové, která je dokonale přizpůsobena svému prostředí, a to může být 
právě proto, že se toto prostředí v zásadě neměnQ, v případě člověka je takovou "dokonalou formu" 
obtížné myslet.257 Proto Aristotelés určuje lidskou areté jako "nadbytek" vůči uskutečnění prostému, 
čímž se podle nás otevírá prostor určité tvořivosti v oblasti lidského jednání (praxis).2S8 Možná právě 

251 Srv. PoL l, 1, 1253a 10: Aóyov OE IlÓVOV av8púJrro5 'ÉXEI TWV t,;0úJv· - "Ze živočichů jenom člověk má řeč." 
252 1098a 7-12: TO O' atlTó <PallEv epyov Etval T~ yÉVEI TOVOE Kal TOVOE orrouoaÍou, WOlTEp KI8aplOTOV Kal 

orr,?uoa,Í<;,u KI8apIOTOV, Kal árrAW5 O~ TOVT' 'ml rráVTúJV, rrpOOTI8EIlÉVT]5 TR5 KaTCX T~V O:pET~V ÚlTEPOXR5 
rrp05 TO EPYOV· 

253 "Náhoda totiž a to, co se déje náhodné, jest jenom v tom, co by mohlo dopadnou také ftostné, a vůbec /J jednáttí. Proto se také i ttáhoda 
musí nutné v::c!ahovat k oblasti lidského jednání. (.) A tak bytosti a véci, které nemohou jednat jako lidé, nemohou ani nic učinit náhodné. 
A proto ani neodufevnélá véc, ani zvíře, ani díté nečiní nic náhodné, ponévadž II nich není ZfÍmérného rozjJodování (proairesis)." Fyzika II, 
6, 197b 1-9. 

254 "Imanentní jednání, pra:x:is, má svým předmétem spífe neŽPřírodu její slabiny a nedokonalosti, přičemž tato neurčitost je právé tím, co zde 
Aristotelovi dovoluje zařadit přirozené déje do oblasti "moci Idt jinak '~" - Aubenque (2003), str. 8l. 

255 Srv. např. Aubenque (2003), str. 79-85. 
256 Areté, která je zároveň finální příčinou. Srv. Gosling-Taylor 1982, str. 253. 
257 Z toho vyplývá i povaha samotného etického zkoumání, která musí být načrtnuta nutně jen v obryse a přibližně. Na to 

nás Aristotelés upozorňuje v 1. kapitole 1. knihy, viz EN l, 1, 1094b 12-27. 
258 "Ctnostem, podobné jako jiným vrcholům, které človék obdiv/ge, soustavná tematizace přílif nmédčí. (.) Krásu, hodnotu i ctnost může 

človék potkat jen v jednotlivých krásných vécech, vtipných příbh:fch a skvé!ých činech. Právé proto, že se jedná o výkony doslova ,,!pičkové'~ 
ZálJislé na "fťastném nápadu" nebo dokonce na okolnostech, nékdy se podaří a jefté častéji ne. (.) Rehabilitace ctnosti se tedy musí obrátit 
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proto je lidská přirozenost odkázána zčásti na zvyk a učení. 

Jsem si však vědom toho, že u Aristotela lze najít oporu i pro (zdánlivě opačnou) interpretaci. Jak 
jsme již měli možnost vidět, najdeme u něj výroky, že mezi lidmi je mnoho porušeno a pokaženo, že 
většině se jeví tělesné ctnosti více žádoucí než jiné atp. "Prostí" (haplos) lidé neuskutečňují lidství 
adekvátním, "zdravým" způsobem, nýbrž žijí "dificientním" způsobem (právě to naznačuje přirovnání 
špatnosti k nemoci). Teprve ti, kdo mají skvělost, výtečnost (arete) uskutečňují plné, skutečné lidství. 
Zdá se proto, že podle Aristotela je součástí lidského úkolu být dobrým (výtečným: mistos), nejenom 
být "prostě" (haplos). To naznačuje i tato formulace, podle které je skvělý výkon posuzován z hlediska 
dobrého (EU): "Je třeba říci, že každá zdatnost činí dobrou no/'en rytost samu,jdífJest dobrou vlastností, f!Ýbrž také 
jdí tdkon dělá dobrym, naPříklad zdatnost oka činí řádf!Ým oko samo i jeho tdkon; neboť ona působí, že dobře 
vidíme."259 Zdatnost (arete) je tím, co činí výkon (ergon) dobrým (eu). Zdatnost je nějakým způsobem 
určena spolu s "úkolem" (ergon); "výkon" (ergon), který je provedený dobře, je "skvělý" (kat' arete). 

Domnívám se však, že oba na první pohled protichůdné výklady lze dobře smířit: Nejvyšším 
dobrem alias cílem člověka je uskutečňovat lidství tím nejlepším způsobem, konkrétní způsob 
takového uskutečnění je však odkázán na lidskou tvořivost, která se musí vypořádávat s nahodilostí 
a proměnlivostí (sublunárního) světa. Toto "nejlepší uskutečnění lidství" však není libovolné a musí 
zároveň splňovat určitá kritéria. Tato kritéria pak tvoří vlastní obsah normativní etiky. 

IV Otázka lidské přirozenosti a normativita v EN 
,/ 

Otázka po tom, co tvoří v Aristotelově etice normu, je otázkou Jla"tb, co tvoří vlastní obsah jeho 
etiky. R. Spaemann (1998) zahrnuje antickou etiku včetně /té Aristotelovy pod pojem 
"eudaimonismus". Je to etika založená na myšlence, že každé lidské jednání je vposledku zaměřeno 
k jedinému cíli: aby se život zdařil, aby to byl "šťastný život" - eudaimonia. Předpokládá tedy, že 
"exist,!je cosi jako ndzazší intence jednání, poslední "kvůli {emu" veškerého našeho jednání, že toto "kvůli {emu" není 
tdsledkem volry, f!Ýbrž "na základě přirozenosti" urá!fe směřování k nětemu, že se v důsledku toho můžeme klamat 
o vědění tohoto "kvůli temu" a o prostředcích k jeho dosažení, a proto můžeme usilovat o něco "mylného '''260 Antická 
pojetí etiky se v tomto základním rysu shodnou, liší se jen konkrétní odpovědí na to, co to znamená 
"zdařilý život": "Eudaimonismus neuvádí žádné určité obsahové "kvitli temu" žjvota, f!Ýbrž představuje unítou 

\ 
formu reflexe, Z níž teprve takové "kv~ůli temu"pramení. Kritika eudaimonismu může Idt proto pouze kritikou této 
.forJJ?Y reflexe. ObsaholJá kritika Je může zaměřit jen na udité obJa~y, jimižje myšlenka eudaimonie naplňována, např. 
"JlaJt" nebo "ctnost':"261 

Výše jsme viděli, že naplnění obsahu pojmu "šťastného života" (eudaimonia) je u Aristotela založeno 
na určitém pojetí lidství, resp. na pojmu lidského "úkolu" (ergon) , a to úkolu člověka jako {Iověka. 

Člověk je člověkem potud, pokud je s to naplňovat své lidství, to jest být "rozumným živočichem" 
(zóon logon echon): živočichem, který má rozum, resp. umí mluvit. 

Již otázkou po úkolu (ergon) člověka jako /lověka se dostáváme do roviny obecného určení člověka, 
resp. lidského úkolu: do roviny koinoJ62. Samotným tímto tvrzením říkáme mnoho: rozlišení na koinos 
a idioJ předpokládá, že se lze smysluplně ptát po jakési obecné přirozenosti člověka (resp. že existuje 
taková přirozenost), vůči níž mohou být individuální životy pouze více či méně zdařilým 

uskutečněním. Tato (obecná) přirozenost má být zároveň smyslem (cílem: telos) (individuálního) 
lidského života. 2G3 Pro nás je důležitá proto, že jen na ní má smysl mluvit o normativitě. I tato 
"společná lidská přirozenost" má však několik dalších významových vrstev, či spíše různých úhlů 

jinam: místo tjčtu a popisu jednotlitjch "ctností" by měla oif/Jit představu a pojem ctnosti jako tako/Jé a je;i jednotli/Jé .fonny ponechat 
vynalézavosti a tvořivé práci těch, kteří o sVOJi čest a svědomí chtpi pečovat." - Sokol (2000), str. 95. 

259 EN II, 5, 1106a 15-19: PTjTÉOV div OTl mioa o:p ETTj , OV OV n O:pET~, a\JTÓ TE EV ŠXOV O:TTOTEAE! Kal TO špyov 
a\JTOU EV O:TToóíóWOlV, OlOV ~ TOU ocpBaAiJOU O:pET~ TÓV TE ocpBaAiJOV OTTOVÓa!OV TTOIE! Kal TO špyov a\JTOu' 
Tf] yap TOU ocpBaAiJOU O:pETf] EV OpWiJEV. 

260 Spaemann (1998), str. 14-15. 
261 Tamt. str. 18. 
262 Viz výše str. 30. 
263 "Přirozenost (fysis)je koneč'!Ý stmJ (telos). (..) Účel (te!os)jest něco nejlepšího." Pol. I, 2, 1252b 32-35; Viz výše str. 32. 
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pohledu, z nichž je popisována. 

Předně zahrnuje jak "první přirozenost", s níž se každý jedinec rodí a kterou nelze měnit, tak 
"druhou přirozenost"264, kterou nabývá pomocí zvyku (É805) v případě mravních ctností, resp. učení 
(ÓIÓaoKaAÍa) v případě ctností rozumových,265 z nichž obě jsou do jisté míry přístupné změně. 
Obecná lidská přirozenost je tedy charakteristická tím, že musí být částečně osvojena pomocí zvyku, 
resp. učení. Jinými slovy bychom mohli říci, že člověk je přirozeně určen k výchově a vzdělání: má 
přirozenou vlohu (mohutnost: cfynamis) získat určitou trvalou dispozici (hexis) "přirozeně"266 jednat (či 
"myslet" v případě mohutností rozumových) tím či oním způsobem. 

Pak je tu - v předchozím již naznačená - rovina "částí duše". Lidská duše se dělí267 - vzhledem 
k účelu etického zkoumání - na část rozumnou (to logon echon) a nerozumnou (to alogon); nerozumná 
složka se dále dělí na stránku výživnou (příčina růstu a výživy), která nemá podíl na rozumu (a tedy) 
ani na lidské ctnosti, a na stránku, která je nějakým způsobem účastna rozumu, zároveň se mu však 
vzpírá a odporuje mu. Tato složka je nazvána "žádavou" (to epithymétikon) , resp. /,touživou" (to 
orektikon). Stránku rozumnou pak v šesté knize dělí na stránku "poznávací" (to epist;Jmonikon) , která 
pozoruje to, čeho počátky nemohou být jinak, a "usuzovací" (to logistikon), která se týk.a toho, co může 
být jinak.268 Vzhledem k účelu pojednání je lhostejné, zda je duše rozdělena tak, jako např. části těla, 
nebo zda je toto dělení pouze pojmové, jako v případě vypouklosti a vydutosti obvodu kruhu.2G9 

Tomuto dělení bude odpovídat i rozlišení ctností (arete): žádavé části duše odpovídá etická areté, 
rozumové části pak rozumová areté. Na lidské ctnosti (arete) má tedy podíl právě a jen ta část duše, 
která má nějaký podíl na rozumu (logos), ať už pasivně (je schopna jej poslouchat: žádavá složka) či 
aktivně (rozumová složka).270 

"Božský logos" a fheórefiké 

Lidská přirozenost je také Aristotelem popsána z trochu jiného úhlu jako rozpolcenost mezi 
rozumem (řečí: logos), který je věčný, božský a nesmrtelný, a něčím, co se rozumu příčí, co je příčinou 
lidské pomíjivosti.271 Jak již bylo řečeno,272 není jisté, zda jde o protiklad duše a těla, nebo rozumové 
a žádavé duše. Jisté však je, že zásadní roli v této rozpolcenosti hraje právě rozum (logos), který je 
vzhledem k člověku označen za cosi božského273

, zároveň však za nejvyšší výraz vlastního lidství: "Ba 
Zdá se, že toto [t/ rozum: logos - S SJ u každého tlJon jeho pratJé já, je:f!o jest no/ryšší a no/lepší; ~/o ~ to tufy něco 
zvláštního, kcfy~ člověk nechtěl žiti s1!Ým vlastním ;Pjvotem, f!Ýbrž ž.jvotem někoho Jiného. "274 Proto cílem (telos) 
lidského života kupodivu nemá být pouze něco lidského, ale život podle rozumu, což je život 
božský275: " Nemá tecfy člověk, (..) jen lidsky smjš/eti, i kcfyžje pouze člověkem, ani jako smrtelník omezovati se na 
věci smrtelné, f!Ýbrž má se .rnaž.jti, pokud možno, a~ se stal nesmrtelf!Ým, a činiti všechno za tím účelem, al:y ž.jl ve 
shodě s tím, co jest v něm no/1!Jššího. "276 

Nejvyšším cílem (telos) alias nejvyšším dobrem čili nejdokonalejší blažeností (eudaimonia) lidského 
života se tak stává "činnost rozjímavá": 8Eú)PT]TIK~.277 Tato činnost vykazuje podle Aristotela několik 
atributů, které se pojí k blaženosti. Předně je nejhodnotnější (KpaTíoTT]) činností, a to proto, že 

264 Viz výše pOzll. 197 str. 30. 
265 Srv. EN II, 1. 
266 Tj. že je to pro jednajícího příjemné, nebo alespoň prosté bolesti, námahy, obtíží: každému je příjemné to, co je mu 

přirozeně vlastní (srv. např. EN X, 7, 1178a 5-6). 
267 EN I, 13, 1102a 27 nn. 
268 EN VI, 2. 
269 EN I, 13, 1102a 28-31. 
270 Srv. EN I, 6, 1098a 1-5; EN I, 13, 1102b 29 - 1103a 3. 
271 Viz výše str. 3l. 
272 Viz výše pozn. 202 str. 3l. 
273 EN X, 7, 1177b 30-31: "Je-li tedy rvzum vzhledem k é/ověku něco bo:'(fkého,jest božskj také ijvot podle rozumu vzll!edem 

k lidskému ij/Jotu." 
2741178a 2-4. 
275ENX, 7, 1177b30. 
276 EN X, 7, 1177b 32-35. 
277 EN X, 7, 1177a 18. 
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rozum je ze všech částí duše nejhodnotnější, a zároveň předměty, na nichž je rozum (vouS') činný, 
jsou nejhodnotnější v oblasti poznání.278 Pokud dáme tento výrok do souvislosti s předchozím 
výkladem o slasti v desáté knize, podle něhož slast završuje dokonalou činnost (tj. tu, v níž jsou jak 
"subjekt", tak "objekt" činnosti dokonalé), bezprostředně z toho vyplývá, že činnost rozumu nutně 
přináší dokonalou slast; to ostatně Aristotelés tvrdí vzápětí: rozumová činnost ,je souhlasně uznál)ána za 
ne/slastnější že všech {innostl'279. Slasti z této činnosti jsou navíc ,,podivuhodně listé a trvall'.280 Tato 
charakteristika je v dobrém souladu s kritériem, podle něhož se slasti liší podle toho, do jaké míry jsou 
zatížené látkou: čím jsou s ní spojeny méně, tím jsou "čistŠí".281 Rozumová činnost (theórétike) se 
vyznačuje také tím, že je nejstálejší: "ro;;jímati můžeme nepřetržjtě více než konati cokoli jiného"282. Tato 
formulace dobře dokresluje výše zmiňované rozlišení mezi činností (energeia) spojenou s pohybem 
(kinésis) a činností, která je v nehybnosti (akinésia).283 Aristotelés zmíňuje ještě další atributy, které se 
pojí k blaženosti: soběstačnosť8*, fakt, že je jediná milována pouze sama pro sebe, a ne již kvůli 
něčemu jinému285; "blaŽjnost jest v prázdnl', přičemž smyslem praktického jednání je právě opatřit si 
"prázdeň" (schole).28(' Nejvyšším lidským cílem (telos) alias nejvyšším dobrem se tak stává "rozumová 
činnost": theórétiké.287 

Podle Aristotela je tedy pro člověka nejlepším uskutečněním život podle rozumu - ačkoli připouští, 
že to by již nebyl život lidský, ale božský. Trochu paradoxně je tedy člověk nejvíce člověkem tehdy, 
kdy jím být přestává, totiž když se stane bohem, nebo alespoň bohu podobným. Nejvyšší telos lidského 
života tedy leží mimo tento život; lidský život je co do své ústřední hodnoty (nejvyšší "proč", nejvyšší 
"kvůli čemu": eudaimonia) určen něčím, co jej zásadním způsobem přesahuje: božským. K tomu nutno 
dodat, že právě toto "zacílení" k božskému je - jak již bylo naznačeno - nejvlastnější charakteristikou 
člověka: rozum (řeč: logos) je cosi božského v člověku a k božskému také směřuje. Přirozenost člověka 
spočívá právě v tom, že je zóon logon echon: živočich, který má rozum (řeč). 

Lidská polis a eupraxia 

Teprve na druhém místě je život podle ostatních ctností; neboť jejich činnosti jsou lidské. 288 

Aristotelés v osmé kapitole desáté knihy stručně shrnuje základní charakteristiky mravních (etic~ých) 
ctností a s nimi spojených činností a staví je do kontrastu ke ctnostem (arete) a činnostem 
rozumovým,z89 přičemž několikrát zdůrazní vyšší hodnotu a dokonalost rozumových. 

Tím se dostáváme k dalšímu, neméně důležitému ohledu lidské přirozenosti: obci (polis). Neboť to, 
že člověk je zóon logon echon, v neposlední řadě znamená, že žije v obci, což je zvláštní společenství 
umožněné řečí (které se liší od společenství včel). Vzhledem k člověku je tak obec dokonce přirozená: 
"obec jest útvar přirozef!Ý a (..) Nověk je rytost přirozeně uTtená pro žjvot v obci'~ a to do té míry, že "ten, kdo od 
přirozenosti a ne jenom náhodou f{jje mimo obec, jest rytostí bud' špatnou. anebo lepší než Nověk"290. Vypracování 
představy etické areté můžeme chápat jako snahu o harmoruzaéi individuální lidské duše v kontextu 
lidské obce: některé etické ctnosti jako štědrost (eleutheriotés) 291 či vtipnost (eutrapelia)292 se vztahují 
nikoli na člověka jako individuum, ale na člověka, který žije ve společnosti jiných lidí. Ctnost (arete) má 

278 1177a 20-22; K povaze rozumu (rozumění: I1ÚS) a jeho předmětů viz EN VI, 6, 1140b 30 -1141a 9. 
279 1177a 24: ~OíOTT] OE TWV KeXT' eXpET~V EVEPYEIWV . 
280 1177a 25. 
281 1175b 24nn; Viz výše str. 25. 
282 1177a 22-23: 8EWpEIV" T6 yap ouvó\JE8a OUVEXW5 \JCXAAOV ~ rrpóTTElv OTIOVV. 
283 Viz výše str. 13. 
284 1177a 25-29 
285 1177b 2-4. 
286 1177b 4-15. 
287 Zde značně zjednodušujeme, neboť se chceme vyhnout diskusi o povaze Aristotelova pojmu eudaimol1ia: zda jde 

o nejvyšší cíl dominantní (dominant end), "inklusivní" (inclusive end) či nějaký jiný. K tomu viz Ackrill (1995). 
288 EN X, 8, 1178a 9-10: OEUTÉpW5 O' O KaTa T~V aAAT]V eXPET~V' a'l yap KaTa TaÚTT]V EVÉpYElat eXv8pw1TIKaí. 
289 1178a 10 - b 24. 
290 Pol. I, 2, 1253a 2-4. 
291 Viz 1l07b 8-16; EN IV, 1-3. 
292 Viz 1108a 23-26; IV, 14. 
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zaručit správné uskutečnění lidství člověka nikoli jako osamělého askety, ale jako tvora žijícího v polis. 
Nechci zde však zabíhat do výkladů Aristotelovy Politiky.293 Chci jen ukázat, že obsah pojmů jj;Jis 
a ergon ve vztahu k člověku nutně u Aristotela zahrnuje tento "politický" rozměr. 

Naplnění lidského "úkolu" (ergon) se tak odehrává přinejmenslffi na dvou rovinách: 
"individuální",294 na níž stojí v popředí teoretický život (theona), a "politické", kde je v popředí život 
v rámci obce.295 Zcela v souladu s tímto tvrzením je i fakt, že eudaimonia je nejvyšším cílem směřování 
(individuálního) člověka, daleko spíše však celé obce296. Argument ze šesté kapitoly první knihy (tzv. 
,junction argument'), který stojí na termínu lidského "úkolu" (ergon) proto nemůže být vykládán pouze 
na pozadí spisu O duši a Metafyziky, ale musíme vzít v úvahu i samotnou Etiku Níkomachovu 
a navazující Politiku.297 

V tomto smyslu je také třeba odmítnout moderní "kritiky" Aristotela, které jej obviňují 

s "naturalismu", neboť prý zakládá etiku na pojmu lidské přirozenosti, zatímco člověk má být 
charakterizován právě schopností transcendovat to "pouze přirozené"298. Jak'" právě viděli, 
"transcendence" k božství je pro Aristotela zcela explicitně tím, co člověka charakterizuje v nejvyšší 
míře, co je takříkajíc "esencí" lidské přirozenosti. "Kritiky" obviňující Aristotela z "naturalismu" 
a z přehlížení "transcendentní" povahy člověka jsou jednoznačně chybné. 

V centru etického uvažování tak stojí představa nejvyššího dobra coby nejlepšího uskutečnění 
(lidské) přirozenosti. Vinou nepřekonatelného rozporu mezi lidským a božským v lidské přirozenosti 
se však z tohoto centra rozbíhá více různých perspektiv, které mezi sebou vytvářejí jisté napětí, které 
však přesto směrují k jedinému středu. Jejich společným jmenovatelem je to, že se všechny snaží 
o vyjádření jakéhosi souladu mezi částmi a celkem: na úrovni jednotlivce je to vzájemné uspořádání 
částí duše mezi sebou a vzhledem k tělu, na úrovni obce je to vzájemné uspořádání jednotlivců (resp. 
rodů) v rámci obce a mezi sebou. 

Tím jsme však pouze naznačili rámec, v němž se Aristotelovo etické myšlení odehrává; jak však 
vypadá jeho konkrétní provedení? Z čeho je Aristotelés získává a jaké jsou jeho meze? 

Spúdaios: založení normy 

Jak nám Aristotelés naznačuje od samého začátku Etiky Níkomachovy, povaha zkoumaného 
předmětu - lidského jednání - nepřipouští absolutní přesnost, neboť se týká věcí, které "mohou být 
i jinak"; je třeba promluvit jen v obryse, načrtnout základní rysy. Nelze stanovit vždy a všude platné 
pravidlo, jemuž by bylo možné podřídit každé jednání; "správný střed" je třeba vždy znovu nalézt 
v každé jedinečné situaci, jeho určení je však nesnadné, vyžaduje vedle jakési obecné znalosti i jistou 
míru zkušenosti. Tato vázanost "správného jednání" na konkrétní situaci však naprosto neznamená, 
že by Aristotelés byl zastáncem nějakého "relativismu"; právě naopak: rozumný člověk (fronimos) musí 
být schopen "střed" zasáhnout, nikoli určit. Musí v nejednoznačné a složité situaci jakoby odhalit to 

293 Zajímavý je problém, na který upozorňuje Adkins: Aristotelés rozlišuje mezi dobrým člověkem a dobrým občanem 
(pol. III, 4), což vposledku vede k jakémusi elitářskému pojetí lidské ctnosti (vůči pouze občanské). Viz Adkins (1984), 
str. 44-45. 

294 Se slovem "individuální" musíme u Aristotela zacházet opatrně: obec je podle něj společenstvím rodů, nikoli individui! 
Je také (často diskutovaná) otázka, do jaké míry je pro něj otrok či žena v plném smyslu člověk, to jest zda jsou na 
základě své přirozenosti otrok či žena schopni dosáhnout plně uskutečněného lidství: života podle zdatnosti (are/e). 

295 Necháváme stranou otázku po úloze theoriá v politickém životě, resp. po úloze vědění o věcech, jejichž počátky 
nemohou být jinak, v praktickém, resp. politickém životě vůbec. Někteří autoři (Gadamer, j\ubenque aj.) se přiklání 
k názoru, že Aristotelés se oproti Platónovi snaží oslabit, ne-li zcela vyloučit důležitost teoretického rozumového 
nahlížení pro praktické jednání. Zásadní odlišností v tomto ohledu je Aristotelovo rozlišení dvojí rozumnosti (dvou 
částí rozumové duše): "praktické", která je orientována na věčné, neměnné předměty (to epistemonikon), a "teoretické" 
(to logistikon), která se zaobírá tím, co může být jinak. Viz výše str. 43. Srv. např. Gadamer (1994), str. 86; Aubenque 
(2003), str. 53. 

296 Srv. např. EN I, 1, 1094b 9-12: " V Žr!Yt' milé jest dosáhnouti dobra i pro jednotlivce, krásnější však a ve větší míře božské dosíci ho 
pro národ a obce. " 

297 V tomto smyslu je třeba doplnit studii T. H. lrwina (1980). 
298 Takové kritiky správně odmítá J. Annas (1988), str. 162-164. 
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nejlepší možné jednání, nikoli jej postulovat.299 "Vědění" rozumného člověka je tedy v jakémsi smyslu 
obecné, skutečně se však osvědčuje teprve! konkrétní situaci. 

Podobně je tomu i s Aristotelovou metodou, pomocí níž se snaží posluchačům zpřístupnit 

"pravidla" etiky: jak ukazuje P. Aubenque, Aristotelův postup v sobě kombinuje jakýsi "apriorní" 
postup, jímž si vymezí obecný teoretický rámec, s "indukcí", tj. popisem a analýzou určitých lidských 
"typů" a jejich jednání a odkrýváním jejich "sémantického jádra"30o. Podle něj je Aristotelův popis 
etických ctností ve III. a IV. knize EN jakousi "galerií portrétů", výčtem určitých osobnostních 
typŮ.30l Tento výčet není samoúčelný, nýbrž slouží ,jako přístupová cesta k určení bytnosti probírané 
ctnostl'302. Aubenque tím zdůrazňuje, že Aristotelés nevymezuje bytnost ctnosti ,,pomocí apriorního 
r0i.!řídění lidských činností, njbrž tím, že se ucljlí k zároveň fenomenologickému i axiologickému popisu (..) člověka 
a hodnototjch soudů, které se ho týkají."303 Klíčovým důvodem pro použití této metody je právě povaha 
světa, v němž se odehrává lidský život: "Metoda typů je nakonec pouze nouzotjm řešením tam, kde bytnosti 
nemůže !:jt dosaženo logickým postupem dělení rodu podle jeho roZdílů. Ve skutečnosti jsou obě metorIY, apriorní 
a induktivní, ::pravidla pou:(jIJá'!Y zárOlJeň, přičemž induktivní postup ověřuje a řídí náhleqy postttpu apriorního, jež 
jsou nutně v tomto PříPadě n~jisté, a to kvůli nedostatku zevrnbného poznání celku (..): neurčené oblasti lidského 
jednání."304 Ačkoli tedy u Aristotela zcela jasně najdeme i "platónský" způsob určení ctností vycházející 
z dělení duše, nutným předpokladem pro stanovení normy je podle Aubenquea existence rozumného 
člověka: fronima. Nejpatrnější je to v definici etické ctnosti, v níž určení "středu" cele spočívá na 
rozumném člověku.30S Základem tak není existence správného pravidla, ale existence rozumného 
člověka, neboť ten určuje, co je správné pravidlo.306 Aubenque zde zdůrazňuje, že oproti Platónovi, 
u něhož je filosof-vládce ,,pozemským zástupcem Id~je"307 (a pravdivost jeho zákonů a vědění, správnost 
jeho posuzování lidského jednání se opírá o nahlédnutí věčné ideje), u Aristotela je posledním 
měřítkem rozumný člověk, neboť je v nedokonalém světě, v němž "ontologická mezera" nemůže být 
zarovnána pomocí věčné ideje, ale musí být napravena přístupem rozumného člověka: "Tam, kde 
Platón spatřoval p.rychologickou poruchu, ::působenou lidskou neznalostí, Aristotelés podle svého Zt'Jku poznává 
ontologickou Překážku, průnJU, kterou t'Jtváří skutečnost sama a kterou žádná lidská IJěda nebude nikrIY s to 
Překlenout. "308 Z tohoto důvodu není v oblasti lidského jednání mozne stanovit obecnou, 
transcendentní normu, ani takovou normu na nějakém transcendentním vědění založit. Na čem však 
spočívá správnost úsudku rozumného člověka? Aristotelés (podle Aubenquea) tvrdí, že v posledku na 
ničem jiném než na vlastní existenci: "ro~4m'!Ý člověk, jakož!o poslední měřítko, je sám soběftjm vlastním 
měřítkem. "309 Odvolává se na několik pasáží Etiky Níkomachovy, v nichž je rozumný,! resp. řádný 
člověk Vronimos; spúdaios) označen na rozhodující pravidlo a měřítko jednání.3lO Jakkoli to připomíná 
prótagorovské homo mesura, Aristotelova etika nenechává žádné místo relativismu, nýbrž naopak se jej 
snaží překonat tím, že vyzdvihuje nadřazenost jistého lidského typu: řádného člověka (spúdaios). 
Aubenque v tom spatřuje "aristokratický" rys, jakýsi "návrat archaického ideálu hrdiny": spúdaios je 
člověk, "kter} vzbuz,!je důvěru stjmi či'!Y, ten, v jehož blíZkosti se cítíme v be::pečí, ten,jehož bereme vážně."3ll 

Tento důraz na důležitost existence řádného člověka (spúdaios) pro stanovení etické normy je jistě 

299 Srv. zajímaví' článek J. M. Rhodese, který rozebírá termín "physei dikaion" a ukazuje, že pro Aristotela leží jeho význam 
paradoxně mezi deontologií a relativismem. Rhodes (1991), str. 323. 

300 Aubenque (2003), str. 48-49. 
301 Tamt. str. 47. K podobnému závěru, že Aristotelovy základní pojmy (ergon, arete) jsou odvozeny ,jrom the presuppositions 

and attitudes ofdai/y lift ifl amient Greete" dochází i Adkins (1984), str. 47. 
302 Tamt. str. 48. 
303 Tamt. 
304 Tamt. str. 49-50. 
305 "CtfloSt je tr/Ja/ou lJo/ní dispozici setrlJálJajíd v pralJém středu, jeflž se v'í!ahuje k flám a jenžle ur/en sprálJt/ým pratJidlem, a to tak, jak by 

jej vymezil ro~mflý člověk." - EN II, 6, 1106b 36, cit. dle Aubenque (2003), str. 50. 
306 Tamt. str. 50-52. 
307 Srv. R. Waltzer, Magna Moralía und aristotelische Ethik, Berlín 1929 str. 236; cit. dle Aubenque (2003), 53. 
308 I\ubenque (2003), str. 55. 
309 Tamt. str. 56. 
310 EN III, 6, 1113a 29nn.; EN IX, 4, 1166a 12: "Zdá se, (..) že mět7tkem při všem jest dnost (areté) a dnost'!Ý člověk (spúdaios)."; 

též EN X, 5, 1176a 17 (výše str. 27). 
311 Aubenque (2003), str. 56. 
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správný. Je však třeba jej doplnit o jeden důležitý ohled. V šesté knize vymezuje Aristotelés rozumnost 
(jronésiJ) tímto způsobem: "A tak rO':"{!lmnost nutně jest prakticky činn'ým pralJditjm stavem s pomocí úsudku lJe 
věcech, které se tÝkají lidskjch dober."312 Rozumnost je jakási hexis, která se týká praktického jednání (hexis 
praktike). Tato hexis je pratJdivá (aléthé), což znamená, že je spojena s pravdivou řečí (meta logú) o lidských 
dobrech. Tato lidská dobra jsou počátky (archa!) praktického jednání, jsou to "účely" (hú heneka).313 
Právě o nich má mít rozumný člověk pravdivé "vědění" (správné pravidlo: logos). Tím je zdůvodněno to, 
co jsme řekli výše: že rozumný člověk (jronimos) musí být schopen "střed" odhalit, nikoli jej postulovat. 

Je otázka, jaké povahy je vědění o těchto "lidských dobrech", resp. jaké povahy je lidské dobro: zda 
je to cosi věčného, co "nemůže být jinak", či zda je to cosi podléhajícího změně, co "může být jinak". 
Zdá se, že se Aristotelés pohybuje mezi oběma variantami, pokud je chápeme jako krajní pozice 
(hodnotového absolutismu a relativismu). Svět lidského života je světem nahodilosti, v němž věci 
"mohou být jinak", zároveň se v něm nějak otevírá možnost pravdy a nepravdy: rozumnost je právě 
schopností tuto pravdu odhalit, "přivést do zjevnosti", a to patrně bez nutné znalosti "celku". Zdá se, 
že Aristotelés postupuje podobně jako lékař, který z jednotlivých zkušeností s nemocnými i zdravými 
lidmi vyvozuje různá zobecnění ohledně toho, co prospívá člověku obecně, co jenom někomu a za 
určitých podmínek atp. Podobně jako lékař získá tímto způsobem určitou - ačkoli ne nutně 

dokonalou - představu zdraví, získává autor Etiky určitou představu o tom, co je přirozenost člověka, 
jeho "úkol" či ctnost a tím i představu o tom, co je člověku prospěšné. Proto je praktická ftlosofie 
(etika) spíše normativní, nikoli pouze deskriptivní disciplínou, neboť se snaží odhalit ve sledu 
rozličných typů jednání a způsobů života odlesk "ideálu", jakéhosi nejskvělejšího, nejkrásnějšího 

uskutečnění lidské přirozenosti. Tento "ideál", který jsme výše popisovali jako "obecnou lidskou 
přirozenost" (která však v posledku směřuje k bohu!), se stává jakýmsi měřítkem, ovšem měřítkem 
natolik obecným, že bez zkušenosti a bez vazby na konkrétní situaci je k ničemu, což Aristotelés 
opakovaně zdůrazňuje314 • V praktickém jednání má vědění (znalost všeobecna: Ko8óAOU) svoje 
nezastupitelné místo, ovšem neméně důležitá, ne-li důležitější je zkušenost, znalost jednotlivin: 
"Rozumnost jest praktická; a tak jest třeba míti obqjí, lJědění a znalost jednotlivin, anebo spíše tuto. "315. 

Nechci zde však zabíhat do analýz VI. knihy a zkoumat přesný vztah mezi věděním a rozumností, 
potažmo mezi teoretickým a praktickým věděním. Položili jsme. otázku po tom, na čem Aristotelés 
zakládá etickou normu. Viděli jsme, že důležitou roli zde hraje "obecný" pojem přirozenosti, že se 
v něm však zároveň skrývá jistá víceznačnost, která zahrnuje napětí mezi božským a lidským, mezi 
rozumovou a ne-rozumovou částí duše a konečně i jakýsi "politický" rozměr: vztah mezi jednotlivým 
člověkem a polis. 

To kalon a přirozená slast. 

Pojem přirozenosti se tím však ještě nevyčerpává. Pro Aristotela existují ještě další důležité ohledy, 
které zavádí do etiky jakousi normu a které mají souvislost s představou (lidské) přirozenosti:: "Pro 
dobrodince v jeho jednání jest zároveň něco krásného, takže má zalíbení i v Nověku,jehož se tÝká, kde:{!o pro toho, kdo 
dobrodiní přijal, není na dárci nic krásného, let pouze prospěch. (..) Pro tvůrce te4J dílo jest trvalé, nebot' krásno 
přetrválJá 1Jě~y, kde:{!o u;(jtek toho, kdo dobrodiní přijímá, pomf/í. A 1J::;jJomínka na krásné či,?y jest přijemná, ale 
1J::;jJomínka na prokázané tjho4J vůbec ne, anebo méně."316 Kritériem pro posouzení "mravnějšího" jednání je 
tu pojem krásného: to kalon. 317 "Nadbytek" z hlediska zdatnosti, který odlišuje průměrný výkon od 

312 EN VI, S; 1140b 20: WOT' aváYKfJ T~V <jlPÓVfJOIV ESIV elvaI !JETa AÓyOU aAfJ8~ mpl Ta av8pwTTlva aya8a 
rrpaKTIKfJv. 

313 1140b 16: a'l !JEv yap apxal TWV rrpCXKTWV TO ou EVEKa Ta rrpaKTá' 
314 "Proto také někteří lidé, kteří nemají vědění, jsou v praktickém jednání i v ostatních oborech zběhlejší než ti, kteří mají vědění, zvláště to 

bývají lidé zktilení,' neboť ví-Ii někdo, že lehké maso je dobře strat/tlelné a zdravé, neví však, které maso jest lehké, nepřispěje tím ke 
zdralJí, nýbrž ten, kdo tJí, že maso drůbeže je lehké, i ke zdratJí více Pl'ispěje." - EN VI, 8, 1141 b 16-20. Samozřejmě bychom 
mohli pokračovat, že je třeba umět rozpoznat drůbež, resp. drůbeží maso atd., smysl pasáže je však i tak zřejmý. 

315 1141b 22-23. 
316 EN IX, 7, 1168a 9-19; viz výše str. 17 n. 
317 R. Spaemann formuluje mezi pojmy "krásný" a "dobrý" dokonce jistou opozici v tom smyslu, že "dobrý" implikuje 

jakousi relativitu (vztaženost k subjektu: dobrý alias prospěšný pro někoho), zatímco "krásnf' je predikát absolutní, 
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skvělého318, lze popsat právě pomocí pojmu krásného: výtečnost (arete) se od průměru liší právě tím, že 
je krásnější, že cosi přidává. 

V citované pasáži se navíc objevuje zajímavý motiv, který nás vrací k původnímu tématu slasti: 
vzpomínka na krásné činy je příjemná, a to dokonce i po letech, nebot' "krásno přetrvá věky"; naopak 
vzpomínka na jednání, které bylo dobré pouze tím, že bylo prospěšné (přijetí daru), je příjemná buď 
vůbec, nebo méně, ba dokonce může způsobit nelibost tím, že si člověk uvědomí, výhody daru už 
pomínuly. Krásný a dobrý život tedy může být zdrojem slasti nejen jaksi bezprostředně (když 
"ctnostný člověk" s radostí vykoná dobrý čin), ale i jako předmět vzpomínky. Můžeme se dokonce 
domnívat, že činy, které jsou "podle aretl' (kat' arete), jsou dobrému člověku příjemné právě proto, že 
jsou krásné, tedy právě krása je tím, k čemu se vztahuje příjemný pocit z dobře vykonané činnosti. 
Amelie O. Rorty dokonce přichází z (poněkud problematickým) výkladem, který ukazuje hodnotu 
života podle výtečnosti (arete) pro nejvyšší rozumovou činnost (theórétike): fronimos uskutečňuje lidskou 
přirozenost nejdokonalejším způsobem, čímž aktualizuje věčnou formu (eidos) lidství; v teoretickém 
pohlížení na vlastní život se tento stává věčným, sjednoceným a se sebou jednotným celkem.319 

Důležité však je to, že krásný čin bude zdrojem příjemnosti právě (dokonce možná pouze) pro 
dobrého člověka. Např. lakomec, i kdyby z nějakého důvodu něco daroval, nebude z toho mít radost, 
leda nahodile.320 Tím se konečně dostáváme zpátky k tématu přirozené slasti. V deváté kapitole IX. knihy 
EN Aristotelés píše, že ,,přirozené dobro totiťjak řečeno,jest ctnostnému člověku samo o sobě dobré a př[jemné. '821 

S odvoláním~/~a předchozí výklad můžeme říci, že věta platí i obráceně: právě (a jen) to, co je 
příjemné ctnostnému člověku (spúdaios), je příjemné přirozeně. K tomu, co je o sobě dobré a příjemné 
přirozeně, patří život. 322 Ovšem ačkoli všichni touží po životě - právě proto, že je o sobě (resp. 
přirozeně) dobrý a žádoucí -, nejvíce po něm touží "lidé ctnostní a blažení" (TOUS' 'ETTlEIKEIS' KOl 
J..IOKopíouS')323, nebot' ti se "těší Z vědomí (oulla/o8aIlÓ/léIlOI) dobra samého o sobr, a to jak ve své 
bytosti, tak v příteli324 . Aristotelés zde jednoznačně tvrdí, že dobry (slušný, blažený) člověk (spúdaios, 
makarios, epeikos) pocit'uje Přirozené slasti z přirozef!Ých dober, tedy těší se z takových činností, které jsou 
přirozeně dobré. Jeho radost je však velmi specifická: je to radost z fjtí (Te) ?ijll), které se u člověka 
"určuje mohutností pocit'o1lání a myšlen/' (zatímco u zvířat pouze pocit'ováním)325. Pro člověka tedy "žít" 
znamená uskutečňovat (energo) mohutnost (4Jnamis) pocit'ování a (především) myšlení (noésis) a právě 
v těchto činnostech (energeiat) nalézat potěšení. Podle Aristotela je toho schopen právě (a jen) dobrý 
člověk: právě a jen to, v čem nalézá potěšení dobrý člověk, je příjemné přirozeně, naopak všechno to, 
co je mu nepříjemné, bolestné, bude přirozeně takové.326 

nevysvětlitelný vztažeností k subjektu; např. osud Antigony je "krásný", ale pro koho je "dobrý"? V jakém smyslu je 
(krásné) jednání Antigony dobré pro ni samu? (Spaemann 1996, str. 39-40). 

318 1098a 7-12; viz výše str. 41. 
\ 319 A. O. Rorty (1978), str. 353. S tímto vcelku zajímavým výkladem nesouhlasím z více důvodů, neboť jak jsme mohli 

vidět výše, pro Aristotela je nejvyšším lidským cílem dosažení božství, které jediné je věčné a nesmrtelné, zatímco 
pouze lidské záležitosti jsou bytostně proměnlivé a podřízené zániku. Proto každé uskutečnění "formy lidství" 
v lidském světě musí být nutně nedokonalé a k věčnému a dokonalému pouze směřující. 

320 Zato mu přinese potěšení, když na někom ušetří, byť by to bylo z hlediska ctnosti (arete) ošklivé a špatné. 
321 1170a 15: TO yap Tf] <jlÚOEI aya80v E'ípTJTal OTl T0 oTTouóaícy aya80v Kal hóú EOTI Ka8' aUTó. 
322 1170a 19-20. 
323 1170a 27 -28. 
3241170b 5-10. 
325 1170a 16-19: TO ÓE l;Rv opíl;oVTat Toí5l;~OI5 ÓUVá~EI a'lo8~OEú.)5, av8pwTTol5 ó' a'I08~OEú.)5 ~ VO~OEú.)5· 
326 Dobrému člověku je zdrojem slasti vědomí o dobru (vlastním či přítelově). Tím se naznačuje, že tato slast bude 

špatnému odepřena: nekoná dobro, nemůže si ho tedy ani být vědom. Ovšem i špatný člověk se - podle Aristotela
přinejmenším domnÍlJá, že koná dobro (srv. např. EN III, 6)! Špatnost spočívá v omylu, je nevědomostí (ačkoli zaslouží 
potrestání; je to omyl, který nelze prominout - EN III, 2, 1110b 25-1111a 3); každý koná to, co se mu jeví jako dobré. 
Tedy i špatný člověk by měl ITÚt příjemný pocit, když vykonal něco, co se mu jeví jako dobré! Neboť na základě čeho 
by měl vědět, že nekoná dobro, resp. že má špatný pojem dobra? Zdá se mi, že v tomto bodě má Aristotelova etika 
značnou slabinu. V citované pasáži se snaží o jakési řešení: špatný člověk bude toužit po životě méně a život mu bude 
přinášet méně potěšení než dobrému. Odpověď by bylo také možné hledat ve zITÚnkách o čemsi "božském", co je i ve 
špatných jedincích, čeho si však oni sami ani nejsou vědomi (např. 1153b 30-35), zdá se mi však neadekvátní (i když ne 
nemožné) proITÚtat do těchto formulací např. naši představu svědoITÚ (tedy jakési pevné, absolutní představy dobra, jež 
je v člověku "zakódována" Bohem a která způsobuje, že jsme si vědomi rozdílu mezi tím, co se nám pouze jevíjako 
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Slast ve "špatném životě" 

Zbývá však ještě vyjasnit vztah slasti a špatného života. Výše jsme řekli, že dobrý život není podle 
Aristotela zaměřen primárně na slast, ale že ji nevyhnutelně obsahuje (ovšem pouze jako "přistupující 
zdokonalení''). Začněme tedy s postojem, jenž si slast vytyčí jako primární životní cíl: s hédonismem. 

Jak bychom nyní odpověděli na otázku, co soudí Aristotelés o hédonísmu? Zjednodušeně lze říci, 
že dobrý člověk je z hlediska Aristotelovy etiky ten, kdo vědomě vykonává přirozeně dobré činnosti 
a má z toho potěšení. Proto takový kultivovaný a uměřený hédonik, který by měl za cíl jen přirozeně 
dobré činnosti (resp. slasti), vykonával by je a měl z toho patřičnou slast, by patrně mohl být uznán za 
dobrého člověka - možná s malým kazem, totiž že nemá správný pojem nejvyššího dobra. 327 Problém 
hédonismu však spočívá právě v tom, že neposkytlge mOŽf1ost žádného dalšího ro:;jišení slastí, např. na 
"dobré" a "špatné" či "prospěšné" a "škodlivé". Cokoli je někomu příjemné,je slastí (hédone). Možnost 
vnějšího posouzení slasti vyvstává až poukazem k "to hérfy", k "předmětu" slasti. K jeho posouzení 
jsou však již třeba Jiná měřítka než pouze slast.328 Proto i onen "uměřený hédonik" by musel mít 
nějaké vůči slasti vnější měřítko, jímž by dokázal rozlišit "dobré" slasti (resp. činnosti) od "špatných"; 
musel by patrně mít poměrně přesnou představu o tom, co je skutečně dobré. Skutečný a nefalšovaný 
hédonismus, pro který platí slast = dobro, proto není s to rozlišit slasti na dobré a špatné, neboť pro 
něj ani nemůže existovat "špatná slast". Aristotelovým měřítkem v případě slasti je klasifikace činností 
(energeiaz) z různých hledisek, které mají vždy nějaký vztah k nejvyššímu dobru, resp. uskutečnění lidské 
přirozenosti (resp. lidskému ergon): některé uskutečňují lidskou přirozenost dobře, jiné ne; některé jsou 
krásné a hodné chvály, jiné níkoli; některé jsou prospěšné, jiné škodlivé atd. 

Jaké je však místo slasti (resp. bolesti) v hédonismu, potažmo ve špatném životě329? Dosahuje 
hédonismus svého cíle - alespoň podle Aristotela? Aristotelés nepochybně považuje život podle 
ctnosti za příjemný, slastný, a to dokonce v nejvyšší míře, ačkoli není primárně zaměřen na její 
dosažení330

. Zastánci důsledného hédonismu - tj. takového, který nemá jiné měřítko než právě slast -
hrozí vážné nebezpečí, že mezi množstvím různých slastí (mj. i tělesných) nerozezná ty dobré od 
špatných (škodlivých). Největší nebezpečí - zdá se - hrozí právě od tělesných slastí, neboť ty jsou 
nejsnáze dostupné každému; hrozí proto, že jich hédonik začne vyhledávat v přílišné míře a že mu 
budou bránit v dosahování jiných slastí (např. rozumových). Tělesné slasti jsou však takříkajíc 

"bytostně" smíšené s bolestí: předpokládají jakési chybění, deficit ptirozeného stavu a s tím spojenou 
žádost, tedy jakousi bolest. Slast přichází právě s naplněním tohoto chybění. Ačkoli Aristotelés chápe 
i tyto slasti jako činnosti (energeia), jsou to činnosti spojené s procesem (pohybem: kinésis) naplňování, 
a právě proto jsou vystaveny vyčerpání, únavě, a tím i neustálému koloběhu vyčerpání - naplnění.331 

Špatný život, jakkoli může být primárně zaměřen na dosažení slasti, tedy patrně povede spíše 
k bolesti, k neustálému "vytváření si jakési žízně"m. Patrně proto bude těmto lidem život připadat 
obtížný a bolestný, na rozdíl od lidí ctnostných, jimž je samotné žití dobré a žádoucí.333 Výše jsme si 
kladli otázku, do jaké míry je paralela mezi ctností-špatností a zdravím-nemocí pouhou rétorickou 
figurou, která pouze sugestivně působí tím, že vytváří asociaci mezi špatností a nemocí, a do jaké míry 

dobré, a tím, co je skutečné dobro). 
327 Takovou možnost by však Aristotelés patrně odmítl. Součástí, či spíše podmínkou dobrého (resp. nejlepšího) 

uskutečnění lidství ("splnění lidského úkolu") je rozumnost ifronéJis), a ta musí zahrnovat pravdivé vědění o lidských 
dobrech: "Dále, ary člověk splnil Jv/~j úkol, potřeb/ge rozumnosti a mravní ctnosti;"; hl TO 'Épyov arrOTEAEITOI KaTa T~V 
<ppÓVTjOIV KOl T~V ~eIK~V apET~V' EN VI, 13, 1144a 6-7; Viz také výše str. 47 (zvl. pozn. 312). 

328 Jak výstižně ukazuje Sókratés v závěru dialogu Prótagoras. 
329 Necháváme stranou zajímavou otázku po povaze a původu špatnosti u Aristotela. Pokud špatnost interpretujeme jako 

odklon od přirozenosti, vyvstává otázka po příčině tohoto odklonu. Slast bude nepochybně jednou z nejdůležitějších 
a nejčastějších příčin špatnosti, ne-li vposledku jedinou. Viz např. EN II, 9, 1109b 1-9. 

330 Právě tak je třeba chápat Aristotelovo tvrzení v VII. knize, že slast je nejvyšším dobrem: eudaimonia je určitá 
(nepřekážená) činnost (energeia), tedy zároveň uri"itá slast. 

331 Zatímco činnost myšlení - přinejmenším v případě boha - se odehrává v nehybnosti (akinésia), a je proto stále tímtéž 
jednáním přinášejícím největší slast; viz EN VII, 15, 1154b 25-29; EN X, 7, 1177a 21-22: ,,[ro;jímavá ánnoJt - SS}jút 
nejstálejší; nebot' ro;jímati mtl:;;pne nepřetr:jtě více než konati cokoli jiného.". 

332 Srv. 1154b 4. 
333 Viz výše str. 48. 
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je objasňující metaforou, za níž stojí věcné argumenty. Nyní se zdá, že máme několik argumentů 
svědčících pro druhou možnost: život podle ctnosti (arete) je patrně podle Aristotela jediným možným 
způsobem, jak dosáhnout jakési harmonické vyváženosti, celkového duševního souladu, "duševního 
zdraví", při němž každá duševní složka vykonává (ener;geia) svou přirozenou úlohu (er;gon) v rámci celku, 
což s sebou přináší přirozenou slast. 334 Jakýkoli odklon vede k životu, který - jakkoli se může 
domnívat, že vyhledává slast - vede v důsledku spíše k bolesti (ačkoli má své sla.rtt). 

V Závěr 

V této práci jsem se pokusil vyložit Aristotelovu koncepci slasti a ukázat možnosti jejího 
normativního dělení, což de facto znamená vyložit vztah slasti k nejvyššímu dobru: eudaimonia. Ukázali 
jsme, že Aristotelés se na jedné straně pokouší obhájit positivní úlohu slasti v dobrém lidském životě, 
na straně druhé poukazuje na velké nebezpečí slasti pro zdařilý lidský život. 

Zdařilý lidský život (eudaimon) nemůže být primárně orientován na slast, což vyplývá ze samotné 
povahy slasti (hédone): každá slast je sama v sobě zdůvodněná a sama neodkazuje k dalšímu cíli 
(kritériu), vůči němuž by ji bylo možné posoudit; to lze až poukazem k jejímu "obsahu" či 

"předmětu": k to hérfy. Vzhledem k tomu, že některé slasti jsou pro Aristotela zcela jasně špatné 
a škodlivé, nemůže být slast nejvyšším kritériem pro rozlišení "dobrého" a "špatného" v lidském 
životě: slast není nejvyšším dobrem. 

Nejvyšším dobrem je co nejlepší (kat'arete) uskutečnění (ener;geia) přirozeného lidskému úkolu (er;gon). 
Pro Aristotela je jistě nemyslitelné, že by uskutečňování něčeho přirozeného bylo nepříjemné či 

dokonce bolestné. Naopak, je-li vše, jak má být, pak uskutečňování lidské přirozenosti musí být 
příjemné v nejvyšší míře. Pokud není, znamená to vždy jakési porušení, nemoc, odklon od 
přirozenosti, "sejití z cesty". Aristotelés v tom případě mluví o "individuální" alias pokažené 
přirozenosti atp. Slast, která je neoddělitelným průvodcem přirozeného uskutečňování duševních 
dispozic (ener;geia tés kata Jjsin hexeós), zde hraje zrádnou úlohu, neboť dokáže podporovat a upevňovat 
jakoukoli přirozenost: dobrou i pokaženou. Etika proto musí hledět především na to, jak dosáhnout 
"dobré přirozenosti", jak ji zabezpečit a udržet. Vzhledem ke komplikované přirozenosti člověka, 
který si nevystačí s vrozenými dispozicemi a většinu specificky lidských schopností si musí osvojit 
zvykem, zde hraje klíčovou roli výchova. Ta má spočívat především v tom, že si člověk navykne konat 
dobré a krásné věci v té míře, až se to stane jeho "přirozeností" (resp. trvalým stavem: hexis) , jejíž 
uskutečňování bude pak "přirozeně" příjemné: člověk si navykne radovat se z krásného. 

Tím Aristotelés zároveň ukazuje, že život podle zdatnosti (kat' arete) v sobě oproti hédonismu 
potencionálně skrývá více příjemnosti, ačkoli - paradoxně - není primárně zaměřen na slast. Život 
podle zdatnosti přináší do světa "krásno", které "trvá věky" a které může být obsahem příjemného 
pocitu i ve vzpomínce. Ve šťastném, tzn. dobrém životě tedy není slast primárním smyslem (telos) 
jednání, ale je až "přistupujícím zdokonalením" (epiginomenon ti telos) činnosti. 

Za ústřední téma naší interpretace jsme si zvolili pojem (lidské) přirozenosti, neboť se zdá, že hraje 
klíčovou roli nejen v pojednání o slasti, ale v samotném normativním založení Aristotelovy etiky. 
Ukázali jsme několik různých významových rovin, na nichž se s pojmem Jjsis pracuje: 

V první řadě je to význam teleologického směřování jsoucen, čili cíle (telos), jenž má zároveň rys 
božství. Dobro pak spočívá v dosažení tohoto cíle (te/os), v uskutečnění (ener;geia) této přirozenosti 
(fýsis). Tato významová rovina je co do normativního nároku nejvýraznější. 

334 Jasně by se tu rýsovaly paralely s Platónovou Ústavou, v níž je nejvyšší duševní ctnost - spravedlnost - výrazem právě 
takového harmonického uspořádání duše, v němž každá část vykonává úkol sobě přiměřený. V této souvislosti bychom 
mohli číst I\.ristotelovy poznámky o tom, že špatnost ničí počátek (logos), jako komentář k Platónově úvaze 
o nespravedlnosti jako největší nemoci duše, která ve známém argumentu z X. knihy Ústavy vede k závěru 
o nesmrtelnosti duše: pro Aristotela je naprostá špatnost (obdoba "nespravedlnosti" u Platóna: naprostá duševní 
"disharmonie") nemoci, která Oidskou) duši v posledku ničí a činí člověka podobným zvířeti. Srv. EN \'1, 5, 1140b 19-
20: "Špatnost totiž/est nii'itelkou počátku.". 
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Za druhé je to význam jakéhosi "přirozeného stavu věcí" již v rámci světa, tj. stavu jakéhokoli 
jsoucna, jehož příčinou je přirozenost (fysis) a který je neměnný. Na této rovině má smysl mluvit 
o "společné" (koinos) a "individuální" (idios) přirozenosti: společná vyjadřuje jakousi "normální" 
(haplos) přirozenost, která např. u člověka určuje, kdo je ještě "lidská bytost" a kdo ne (kdo je kupř. 
"stvůra": kdo se narodí s takovou přirozeností, která mu neumožňuje žít v obci, např. "zvířeckost": 
thériotés). Tato individuální specifika jsou pak "individuální" (idios) přirozeností. 

Uvedené dva významy lze patrně vztáhnout kromě člověka také na celou oblast živých tvorů. 
Lidská přirozenost má však u Aristotela ještě další významy. Třetí význam se vztahuje na rozdíl mezi 
tím, co se nabývá a mění zvykem (ethos), a tím, co zvykem změnit nelze (fysis). V tomto smyslu nejsou 
etické ctnosti přirozené, ale nabyté zvykem. Součástí lidské přirozenosti je tedy schopnost (rfynamis) 
nabýt pomocí zvyku určitou hexis: určitou trvalou duševní dispozici. Tato hexis se pak stává "druhou 
přirozeností" . 

Čtvrtá rovint významu slova jjsis ve vztahu k člověku vyjadřuje spíše specifickou povahu lidské 
přirozenosti než další význam pojmu. Jde o zvláštní rozpolcenost, díky níž je člověk - stručně řečeno 

- cosi mezi zvířetem a bohem. Jedna část jeho duše podléhá zániku a tělesnosti, druhá je "božská" 
a podili se na věčném; to je "rozumová část" duše: ta, která má logos. Velmi zjednodušeně 

a schematicky můžeme říci, že v lidské přirozenosti jsou dvě protichůdné tendence: "být člověkem" 
(uskutečňovat život ve světě, v němž věci "mohou být jinak": etická a politická arete) a "být bohem" 
(setrvávat v nehybnosti (akinésia) rozumové činnosti (theórétike): rozumová arete). Usilování o božské je 
pro člověka cílem (tdos) , který se promítá i do etické a politické roviny tím, že vytváří nárok na 
"skvělost" (arete), tj. nárok na co nejlepší (nejvíce bohu podobný) život. 

Všechny významy přirozenosti (fysiJ) se protínají v pojmu slasti: každé uskutečnění jakékoli 
přirozenosti přináší slast. Takový je smysl definice v VII. knize. Proto i špatný člověk má své slasti: ty, 
které uskutečňují jeho "špatnou" přirozenost. Ovšem právě tak, jak se od sebe liší různé roviny 
"přirozenosti" (tj. na škále mezi "zvířecím" a "božským''), liší se i příslušné slasti. Aristotelés např. 
explicitně vyzdvihuje "čistotu" a "trvalost" slastí spojených s činností rozumovou (tj. činnost nejvyšší, 
božské části lidské duše), zatímco o slastech, které má člověk společné se zvířaty (tj. tělesné slasti), se 
vyjadřuje spíše s despektem: jsou to slasti "smíšené", tj. spojené ponejvíce s žádostí a (tedy) bolestí; 
jsou to slasti spojené především s různými (tělesnými, látkovými) procesy (kinésis). 

Co se týče rozdílu mezi pojednáním o slasti v VII. a X. knize, kloníme se k tomu, že obě knihy se 
soustřeďují na rozdílné otázky: zatímco sedmá kniha odpovídá hlavně na otázku "Co je slast?", 
problémem desáté knihy je spíše otázka "Co je dobrá slast?". Hlavním tématem VII. knihy je proto 
slast (hédone), zatímco X. kniha se koncentruje na problém "příjemného" čili "předmětu" slasti (to hérfy). 
Proto teprve X. kniha přináší jasnější kritérium pro rozlišení slastí: tím je odkaz k myšlence "lidského 
úkolu": ergon. Kritéria sedmé knihy rozlišují - řečeno s Platónem - především slasti "smíšené" (tim) 
a "čisté" (haplos), zatímco desátá kniha mluví o slastech vzhledem k nejvyššímu dobru, tj. o "dobrých" 
slastech (těch, které završují přirozeně dobré činnosti) a "špatných" slastech (které završují činnosti 
špatné, tj. ty, jež z nějakého důvodu neuskutečňují přirozeně dobrou lidskou přirozenost). 
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Resumé: 
Práce se snaží ukázat zdroje normativity v Aristotelově koncepci slasti, potažmo v celkovém 
rozvrhu jeho etiky. Vychází především z dvou pojednání o slasti v VII. a X. knize Etiky 
Níkomachovy, čerpá však i z dalších Aristotelových textů. Klade jim dvě základní otázky: "Co je 
slast?" a "Co je dobrá slast?" Důležitým motivem pro zodpovězení obou je Aristotelova 
koncepce lidské přirozenosti (jjsis). Práce se snaží obhájit tvrzení, že samotná slast (hédone) 
neumožňuje založit mravní normativitu, a nemůže být proto uznána za nejvyšší dobro. Možnost 
rozlišení slastí na "dobré" a "špatné" nastává až poukazem k "předmětu" slasti (to hécfy), tedy 
jakýmsi vykročením od čistě "subjektivní" slasti (hédone) k jejímu "předmětnému korelátu" (to 
hécfy). Vlastní normativita je pak založena na specifické koncepci lidství; tu Aristotelés formuluje 
pomocí motivů lidského "úkolu" (ergon) a lidské přirozenosti (jjsis). Ukazuje se, že 
nejdůležitějším zdrojem normativity je "božství", které je u člověka reprezentováno rozumem 
(logos). Poměr slasti k nejvyššímu dobru (eudaimonia) alias k uskutečnění (energeia) lidského života 
tím nejlepším způsobem (kat' arete) je zvláštně ambivalentní: na jedné straně pro něj představuje 
vážné nebezpečí, neboť slast bývá příčinou špatnosti a "zkažené" přirozenosti, a je proto třeba 
se jí spíše vyhýbat, na druhé straně slast završuje a zdokonaluje (telez) každou přirozenost - a tu 
nejlepším tím spíše. Uskutečnění (energeia) lidského úkolu (ergon) tím nejlepším způsobem (kat' 
arete) je proto završeno nejvyšší slastí, ačkoli k ní primárně nesměřuje. 

Summary: 
The essay is trying to reveal the sources of normativity in the Aristotelian conception of 
pleasure, resp. in general composition of his ethic. The interpretation works mainly with the two 
treaties of pleasure in the books VII and X of Nicomachean Ethics, but also takes other 
passages into account. The two main questions are: What is pleasure? What is the good pleasure? 
To answer these questions the conception of human nature (Pi?Jsis) must be set forth. The essay 
is trying to show that pleasure itself (hédone) does not allow to establish moral normativity and 
therefore cannot be acknowledged to be the highest good. The possibility of the difference 
between "good" and "bad" pleasures appears only with reference to the "object" of pleasure (to 
hécfy), i.e. with a sort of "stepping out" from solely subjective feeling of pleasure (hédone) to its 
"objective" content (to hécfy). The normativity itself is established on a specific conception of 
humanity that is introduced on the key motives of human "task" (ergon) and human nature 
(P1!Jsis). It shows up that the most important source of normativity is godhood which is 
represented by reason (logos) in men. The relation between pleasure and the highest good 
(eudaimonia) alias the actualization (energeia) of man's life in the best way (kat' arete) is ambivalent: 
on one hand pleasure is an ultimate danger for it is the usual cause of badness and corrupted 
nature and is therefore to be avoided; on the other hand it perfects and completes (telez) every 
nature, the best one the more; the best actualization (energeia kat'arete) of men's task (ergon) is 
therefore crowned by the highest pleasure although it does not primarily aims at it. 


