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K problematike vzťahov politiky a etiky v tvorbe Aristotela 

 

Veronika VAŠKOVÁ 

 

Vzťah politiky a etiky je fenomén, ktorý má v každej modernej demokratickej 

spoločnosti svoje miesto. Aktuálnosť tejto témy je daná skutočnosťou, že  porozumenie 

vzťahu etiky a politiky sprevádzalo filozofické, etické a politické myslenie už v od čias 

antiky. Svedčí o tom tvorba Aristotela a konkrétne jeho diela Etika Nikomachova a Politika.  

V diele Etika Nikomachova podáva ucelenú teóriu morálneho konania človeka. 

Pozoruhodná je šírka záberu a hĺbka analýzy všetkých stránok ľudského indivídua, pričom 

dôsledne opisuje širokú škálu dobier, od tých ktoré sú vyznačené najnižšími telesnými 

pôžitkami, vášňami, slasťami až po najvyššie individuálne dobrá akou je teoretická činnosť a 

rozjímanie.332 

Aristotelovský prístup zaviedol vzťah nielen čisto teoretický, ale aj vzťah teoreticko-

praktický, lebo mravnosť je vždy spojená s jednotlivcom a jeho voľbou. U Aristotela  zohráva 

významnú rolu cnostný človek a obecný zákon. Ide o vedomé rozhodnutie rozumu a cnosti. 

Koncept dobra je základom aj v politike.  

Aristoteles vychádzal z presvedčenia, že k cnostnému konaniu a k eticky hodnotnému 

spôsobu života nestačí usilovne študovať a osvojiť si penzum všeobecných znalostí o tom ako 

sa správať. Na to, aby sa človek stal cnostným, treba výchovu, kombinujúcu teóriu a prax, 

vzory hodné napodobňovania s opakovaným vykonávaním príslušných činností, teda 

praktický výkon spolu s testovaním mravného úsudku v rozmanitých situáciách. Tým sa mala 

potvrdzovať schopnosť morálneho subjektu postihnúť mravne relevantný aspekt každej 

situácie.333 

 

Význam aristotelovskej etiky bol praktický: termíny zvyk, cnosť, etický a pod. sa 

vzťahovali na dobrovoľné konanie, teda také, ktorého „hybný princíp je v konajúcej osobe“  

Človek môže konať aj inak, ako konal a vymaniť sa tým zo zdanlivej fatality okolností. 

V prvom rade mu išlo o to ukázať človeku, že nadobudnúť cnosti v zmysle trvalých 

charakterových dispozícií ku konaniu je v prirodzenom záujme každého, pretože to slúži jeho 

                                                 
332 ARISTOTELES: Politika. Bratislava: Kalligram, spol. s. r. o., 2009, s. 18. 
333 SMREKOVÁ, D.; PALOVIČOVÁ, Z.: Dvojjazyčnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 
2009, s. 152. 
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dobru. Cieľom etiky je naučiť človeka „dobre žiť a dobre konať“334 pre šťastný a vydarený 

život.  

Podľa neho najvyšším cieľom, o čo má v živote ísť, je šťastie ako zvrchované dobro. 

A sledovanie šťastného života, prirodzene, nemožno prikázať, nemožno k takému cieľu ľudí 

nútiť, možno ich k nemu len usmerniť. Tým, čo poskytovalo aristotelovskej etike obsah, bola 

idea šťastia, ale nie v zmysle povinnosti starať sa o svoje šťastie, ale vo forme prostriedkov 

nevyhnutných na jeho dosiahnutie. Idea povinnosti, ustanovená ako fundament etiky, mohla 

byť totiž odôvodnená len tam, kde sa sfére morálne vymedzoval priestor za hranicami 

záujmov a túžob subjektu.335  

Etika je teda Aristotelom vnímaná ako časť politiky. Etika sa totiž „vzťahuje“ na 

konanie človeka ako jednotlivej bytosti, zatiaľ čo politika „smeruje“ k tomu, čo sa týka celej 

polis, t. j. celého štátu. V plnom rozsahu to platí aj o „hlavnom predmete“ ich skúmania, 

ktorým je dobro, resp. najvyššie dobro, lebo „hoci je najvyššie dobro jednotlivca totožné 

s najvyšším dobrom štátu, predsa sa zdá dobro štátu väčším a dokonalejším, aj keď ide o jeho 

nadobudnutie, aj keď ide o jeho zachovanie. Potešujúce je, keď ho jednotlivec dosiahne pre 

seba, no krajšie a vznešenejšie je, keď sa národ a štát dostanú tak ďaleko“ 336. 

Aristotelove analýzy a výklad povahy, štruktúry i foriem politického života 

predstavujú vrchol antického sociálno-filozofického myslenia, najmä mierou odchýlenia sa od 

naturalisticko-objektivistických sklonov gréckeho ducha. Vďaka svojím hlbokým empirickým 

zmyslom pre psychické, sociálne a morálno-politické zložky človeka. Rodina ako prvok 

a časť osady a potom štátu má primárne biologickú funkciu. Ekonomicko-výrobná zložka 

vstupuje do politického života len ako jej vonkajšia, aj keď nevyhnutná zložka, ako 

prosperujúci majetok. Bohatstvo vytvára priestor pre voľný časť a stáva sa základnou 

a vnútornou podmienkou ľudskej činnosti, ktorou je politický život. Len v ňom, ak je dobre 

organizovaný, resp. dobre organizovaný spoločenský poriadok, kvalitnou ústavou, regulovaný 

vhodnými zákonmi a udržiavaný a fungujúci pôsobením výkonnej moci a súdnictva, dosahuje 

človek ako zoon politikon svoj cieľ. Až vtedy nadobúda konanie človeka limitnú mieru         

dobra–blaženosti.337 

Blaženosť je akási činnosť duše z hľadiska dokonalej cnosti, pretože tým lepšie 

preskúmame podstatu blaženosti. Skutočný politik o blaženosť najviac usiluje, veď chce 

                                                 
334 Aristoteles: Etika Níkomachova. Bratislava, Pravda 1979, s. 20. 
335 SMREKOVÁ, D.; PALOVIČOVÁ, Z.: Dvojjazyčnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 
2009, s. 146 - 147. 
336 Aristoteles: Etika Níkomachova. Praha: Rezek, 2009, s. 20. 
337 ARISTOTELES: Politika. Bratislava: Kalligram, spol. s. r. o., 2009, s. 14 – 18. 
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urobiť občanov dobrými a zákonu poslušnými. Za ľudskú cnosť považoval nie zdatnosť 

telesnú, ale duševnú, a blaženosťou rozumel činnosť duševnú. „Odborník v politike musí mať 

istú znalosť duše, ako ten kto chce liečiť oči, musí poznať tiež celé telo, o to viac, že náuka 

politická je hodnotnejšia a významnejšia než lekárstvo.“338 

S pojmami etika a politika veľmi úzko súvisí aj pojem spravodlivosť. Aristoteles 

vnímal spravodlivosť vo viacerých významoch.  Nevnímal spravodlivosť len ako vlastnosť 

duše či etickú cnosť človeka. Spravodlivosť nie je len subjektívnou normou, ale všeobecne 

platným, objektívnym meradlom ľudského chovania. Aristotelova koncepcia spravodlivosti je 

definovanie spravodlivosti etickej a spravodlivosti zákonnej. Kritérium etickej spravodlivosti 

je rovnosť, teda pravidlo rešpektovanie úmery. Objektom spravodlivého jednania je druhý 

človek, či už ako člen spoločnosti, spoluobčan, alebo ako partner v určitom vzťahu, do 

ktorého sme s ním vstúpili.339  

Spravodlivosť je neoddeliteľná od nespravodlivého konania a nespravodlivého 

človeka. „Nespravodlivý človek je ten, kto koná proti zákonu.“340   

Aristoteles považoval každé konanie dodržiavajúce zákony za spravodlivé. V tomto 

zmysle rozlišuje spravodlivosť distributívnu a korektívnu. Distributívna spravodlivosť sa 

dotýka kritérií rozdeľovania statkov, pričom Aristoteles zdôrazňoval určitú mieru 

zásluhovosti, podľa ktorej sa majú statky rozdeľovať proporčne, resp. uznáva pomernú, ale 

nie úplnú rovnosť. Korektívna, alebo vyrovnávajúca, naprávajúca rovnosť sa viaže na 

vzájomné vzťahy medzi jednotlivcami a to dobrovoľných (záväzky, zmluvy) 

a nedobrovoľných (prečiny, zločiny), pričom jej úlohou je zabezpečiť stav pred vykonaním 

činu.341 

 

Vymedzením spravodlivosti ako cnosti, ktorá je definovaná ako „dobro druhého“ sa 

Aristoteles dostáva na rozhranie etiky a politiky, teda do priestoru, kde sa dobro jednotlivca 

stretáva s dobrom spoločnosti a v tomto zmysle je potrebné vnímať aj Aristotelovo 

konštatovanie, z ktorého vychádza, že či „výchova jednotlivca, ktorá robí človeka dobrým 

vôbec, náleží do politickej vedy alebo inej vedy. Len nie je asi to isté byť dobrým človekom 

a dobrým občanom v ktoromkoľvek štáte.“342 

                                                 
338 Aristoteles: Etika Níkomachova. Praha: Rezek, 2009, s. 42. 
339 KRSKOVÁ, A.: Dějiny evropského politického a právního myslění. Praha: Eurolex Bohemia. 2003, s. 68. 
340 Aristoteles: Etika Níkomachova. Praha: Rezek, 2009, s. 112. 
341 SMREKOVÁ, D.; PALOVIČOVÁ, Z.: Dvojjazyčnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 
2009, s. 101. 
342 Aristoteles: Etika Níkomachova. Bratislava, Pravda 1979, s 148 – 149.. 
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Obec, teda v našom význame štát, nie je samo o sebe účelom, ale iba prostriedkom 

k vyššiemu cieľu; štát nie je inštanciou, ktorá by slúžila moci niekoľkým silným jedincom 

a ich ľubovôli, ale má zaistiť rozumným a slobodným bytostiam plný rozvoj mravného života. 

K tomu je potrebné viesť mládež a dospelých ľudí, aby v dobre zotrvali a k tomu je potreba 

dobrých zákonov, ktoré sú rozumné a majú donucovaciu moc. Zákon má význam etický; 

mučením má pripraviť podmienky k mravnej slobode.343  

V tomto kontexte je potrebné vnímať aj skutočnosť, že súčasťou Etiky Nikomachovej 

je tiež problematika ústavy a definovanie jednotlivých ústav: kráľovstvo, aristokracia 

a politea. Konštatuje, že „z kráľovstva prechádza vývoj k tyranii, lebo zlý kráľ sa stáva 

tyranom. Z aristokracie sa vyvíja oligarchia pre skazenosť vládnucej vrstvy, ktorá 

nerozdeľuje, čo sa v štáte rozdeliť dá podľa zásluhy, ale všetky výhody alebo väčšinu z nich 

prideľuje sebe, tak vládne iba malá vrstva, a to zlí namiesto najlepších. Z timokracie sa vyvíja 

demokracia, obidve navzájom hraničia, lebo aj timokracia chce byť vládou väčšiny.“344 

V Aristotelovej etike nešlo o mechanické reprodukovanie určitého vzorového 

správania v zmysle slepého sledovania zvyku. Teda mravné dobro vyžaduje nielen správne si 

zvoliť cieľ, ale aj schopnosť rozumne zvažovať alternatívy konania, ktoré k nemu vedú.345   

„Cnosť je teda vedome volený stav; nachádza sa v onom strede, ktorý je stredom 

vzhľadom na nás a ktorý je určený úsudkom tak, ako by ho určil rozumný človek.“346 

Z načrtnutého chápania etiky a politiky v tvorbe Aristotela vyplýva, že etika sa podľa 

neho zaoberá dobrom jednotlivca, zatiaľ čo politika sa zaoberá dobrom štátu. S prihliadnutím 

na túto skutočnosť Aristoteles zjavne preferuje a a priorizuje politiku pred etikou. Neznamená 

to, že záujem jednotlivca podriaďuje záujmu štátu. 

 

Samotný pojem politika je u väčšine ľudí vnímaný a interpretovaný rôzne. Presné 

objasnenie pojmu politika nám umožňuje a uľahčuje lepšie pochopiť politické dianie v celej 

jeho šírke. Pretože v prípade, že ľudia chápu politiku len ako činnosť úzkeho kruhu politikov, 

ktorá sa orientuje predovšetkým na uspokojovanie svojich vlastných záujmov, politika sa 

stáva pre občanov niečo vzdialené, „nedotknuteľné“, nepochopiteľné.  V reálnom živote 

a praxi to potom často krát vedie k pasivite občanov.  

                                                 
343 Aristoteles: Etika Níkomachova. Praha: Rezek, 2009, s. 13. 
344 Aristoteles: Etika Níkomachova. Bratislava, Pravda 1979, s. 205.. 
345 SMREKOVÁ, D.; PALOVIČOVÁ, Z.: Dvojjazyčnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 
2009, s. 146.. 
346 Aristoteles: Etika Níkomachova. Praha: Rezek, 2009, s. 52. 
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A predsa je politika kultúrne najvyzretejšou odpoveďou na problémy ľudského rodu, 

lebo pomáha tam, kde sa spolunažívanie skomplikuje, pretože svojimi pravidlami či 

inštitúciami umožňuje sa vyhnúť násilnému riešeniu a hľadať dopredu dohodnutým spôsobom 

prijateľný kompromis, produktívny konsenzus aspoň v základných otázkach, teda uskutočniť 

to, čo je v konkrétnej situácii, v špecifických podmienkach a hraniciach možné. 

 Pod pozitívnym vnímaním politiky sa rozumie správa vecí verejných t. j . služby 

verejnosti. V tomto ponímaní je dôležitý aj podiel občanov na politike a na moci a tam 

vstupuje morálka. Štát je nástrojom života spoločnosti, zabezpečuje právny poriadok, je to 

historický útvar. Z hľadiska morálky ma človek právo a povinnosť v istých podmienkach 

usilovať o jeho zmenu. Morálka tvrdí, že štát je nástrojom človeka na správu jeho vecí. 

Suverenita ľudu, občanov je morálnym východiskom v štáte. A to oprávňuje občanov 

vzoprieť sa moci vždy, keď sa štát spreneverí ľudskosti a mravnosti. Morálka s jej vyššími 

princípmi je čímsi, čo má byť nadradené štátu.  

 Morálka vyjadruje predovšetkým aktuálny stav mravného vedomia a mravných 

vzťahov, ktoré vládnu v sociálnej komunite a v spoločnosti.  Morálka totiž dáva legitimitu 

politike.  Morálka či mravnosť formuluje nielen ciele ale aj prostriedky v politike t.j. pomáha 

nám voliť výber správnych prostriedkov a cieľov, t.j. spolupodieľa sa na politickom 

rozhodnutí. Morálkou teda budeme rozumieť tie písané a nepísané normy, ktoré uplatňuje 

spoločnosť voči tým, ktorí v nej žijú. Do morálky zahrňujeme praktickú realizáciu týchto 

noriem. Ako etiku tu budeme vnímať teóriu morálky.  

Vzťah medzi etikou a morálkou, odzrkadľuje aj fakt, že sme morálne bytosti, teda že 

žijeme s vedomím určitých záväzkov, čiže s vedomím, že určité veci sme povinní konať, teda 

že určitým veciam treba zabrániť. Existujú situácie, ktoré od nás vyžadujú rozhodovať sa so 

zreteľom na rozmanité odtiene spravodlivosti a nespravodlivosti. Na druhej strane ale 

naznačuje, že ľudský život sa napĺňa v niečom, čo dimenziu morality vtelenú do pojmu 

povinnosti ako zdroja záväznosti konania presahuje a zároveň uchováva. A to v túžbe žiť 

dobrý, naplnený život – čo sa nezaobíde bez etických reflexií o princípoch nášho konania ani 

bez neustáleho prehodnocovania našich životných hodnôt a cieľov.347 

  

 

 

♦ ♦ ♦ 

                                                 
347 SMREKOVÁ, D.; PALOVIČOVÁ, Z.: Dvojjazyčnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 
2009, s. 158. 
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 Z našej analýzy vzťahov etiky (morálky) a politiky v tvorbe Aristotela – okrem iného 

vyplýva, že „politický život“  nie je ani „najvyšším“, ani najlepším zo všetkých možných 

životov: „To však neznamená, že politický život nevedie k šťastiu. Naopak, je to ‹ druhý 

najlepší život › a môžeme ho pripísať predovšetkým politikom (dobrý stav spoločenstva záleží 

vo veľkej miere na ochote politikov viesť‹ druhý najlepší život ›. Prečo ‹ druhý ›? Etické 

zdatnosti bežného života sa nedokážu vyhnúť bolestiam a slastiam (napr. vojna, ktorú vedie 

kvôli mieru, sa nevyhne zabíjaniu). Okrem toho si blaženosť vyžaduje ‹ voľný čas ›, bez 

ktorého nemôže byť úplná a dokonalá – a ten chýba aj bežnému človeku zaujatému 

každodennou prácou, aj politikovi činnému vo verejnej službe“.348 

 V každom prípade, však platí, že „politický život“ bez zdatného konania (bez 

mravnosti a cnosti) nie je – ako „druhý najlepší život“ – podľa Aristotela možný. 
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