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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ A

POLITIKA I
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1

Επειδή -πάσαν πόλιν όρώμεν κοινωνίαν τινά ούσαν καί
-πάσαν κοινωνίαν άγαθού τίνος ένεκεν συνεστηκυιαν (του γάρ
είναι δοκοΰντος άγαθού χάριν -πάντα πράττουσι ττάντες), δή
λον ώς -πάσαι μέν άγαθού τίνος στοχάζονται, μάλιστα δέ
καί τού κυριωτάτου -πάντων ή -πασών κυριωτάτη καί -πάσας
-περιέχουσα τάς άλλας. αύτη δ’ έστίν ή καλουμένη -πόλις
καί ή κοινωνία ή -πολιτική, όσοι μέν ούν οίονται -πολιτικόν
καί βασιλικόν καί οικονομικόν καί δεσ-ποτικόν είναι τον
αύτόν ού καλώς λέγουσιν (πλήθει γάρ καί όλιγότητι νομίζουσι διαφέρει άλλ’ούκ είδει τούτων έκαστον, οίον άν μέν
ολίγων, δεσ-πότην, άν δέ -πλειόνων, οίκονόμον, άν δ’ έτι
ττλειόνων, -πολιτικόν ή βασιλικόν, ώς ούδέν διαφέρουσαν
μεγάλην οικίαν ή μικράν -πόλιν καί -πολιτικόν δέ καί
βασιλικόν, όταν μέν αυτός έφεστήκη, βασιλικόν, όταν δέ
κατά τούς λόγους τής έ-πιστήμης τής τοιαύτης κατά μέρος
αρχών καί άρχόμενος, -πολιτικόν ταύτα δ’ούκ έστιν άληθή)·
δήλον δ’ έσται τό λεγόμενον έπισκοπούσι κατά τήν ύφηγημένην μέθοδον, ώσττερ γάρ έν τοίς άλλοις τό σύν
θετον μέχρι τών άσυνθέτων άνάγκη διαιρεΐν (ταύτα γάρ έλάχιστα μόρια τού -παντός), ούτω καί -πόλιν έξ ών σύγκειται
σκο-πούντες όψόμεθα καί -περί τούτων μάλλον, τί τε διαφέρουσιν άλλήλων καί εί τι τεχνικόν ένδέχεται λαβείν περί
έκαστον τών φηθέντων.

Když uvážíme, že každá obec je určitým společenstvím a že každé
společenství je utvořeno pro nějaké dobro (neboť všichni konají
všechno pro něco, co se jim zdá dobré), stane se zřejmým, že sice
všechna společenství směřují k nějakému dobru, ale nejvíce a k nej
významnějšímu ze všech dober směřuje společenství, které je ze
všech nejvýznamnější a zahrnuje v sobě všechna ostatní. Je to tak
zvaná obec, občanské společenství.
Ti, kdo se domnívají, že být politikem, králem, hospodářem
a pánem je totéž, neusuzují správně; neboť jsou přesvědčeni, že se to
od sebe odlišuje jen velkým a malým počtem, nikoli však druhem,
asi tak, že kdo vládne jen malému počtu, je pánem, kdo většímu,
hospodářem, a kdo ještě většímu, politikem nebo králem; jako by se
velká domácnost v ničem nelišila od malé obce. Pokud jde o politika
a krále, vládne-li někdo sám, je prý králem, avšak vládne-li a podřizuje-li se střídavě podle zásad příslušné nauky, je politikem.
Tato tvrzení však nejsou pravdivá, což se stane zřejmým, když
to, co bylo uvedeno, budeme zkoumat metodou postupného roz
boru.
Jako je totiž třeba i při jiných zkoumáních rozložit něco slo
ženého až na jeho nesložené prvky (neboť to jsou nejmenší části
celku), tak i když prozkoumáme, z čeho se obec skládá, lépe uvidí
me, čím se uvedené druhy vlády od sebe liší a zda lze něco odborně
stanovit o každém z nich.

46

47

1252a

5

10

15

20

Politika

I. I252a24 - 1252b 15

2

2

Εί δή τις έξ αρχής τά -πράγματα φυόμενα βλέψειεΐ
25 ώσπερ έν τοΐς άλλοις, καί έν τούτοις κάλλιστ’ άν ούτι
-θεωρήσειεν. ανάγκη δή πρώτον συνδυάζεσ-θαι τούς άνεν
άλλήλων μή δυναμένους είναι, οίον -θήλυ μέν καί άρρεν τη<
γεννήσεως ένεκεν (καί τούτο ούκ έκ προαιρέσεως, άλλ’ώσπε^
καί έν τοίς άλλοις ζώοις καί φυτοίς φυσικόν τό έφίεσΦαι,
30 οίον αυτό, τοιούτον καταλιπείν έτερον), άρχον δέ φύσει καί
άρχόμενον διά τήν σωτηρίαν, τό μέν γάρ δυνάμενον τ|
διανοία προοράν άρχον φύσει καί δεσπόζον φύσει, τό δέ
δυνάμενον τω σώματι πονείν άρχόμενον καί φύσει δού<
λον διό δεσπότη καί δούλω ταύτό συμφέρει, φύσει μέη
1252b ούν διώρισται τό -θήλυ καί τό δοΰλον (ού-θέν γάρ ή φύσις·.
ποιεί τοιούτον οίον οί χαλκοτύποι τήν Δελφικήν μάχαιραΛ}
πενιχρώς, άλλ’ έν πρός έν ούτω γάρ άν άποτελοΐτο κάλλίστα τών οργάνων έκαστον, μή πολλοίς έργοις άλλ’ ένίι
5 δουλεύον)· έν δέ τοίς βαρβάροις τό Φήλυ καί τό δοΰλον τήν
αύτήν έχει τάξιν. αίτιον δ’ ότι τό φύσει άρχον ούκ έχου·
σιν, άλλά γίνεται ή κοινωνία αύτών δούλης καί δούλου, διό',
φασιν οί ποιηταί „βαρβάρων δ* Έλληνας άρχειν είκός“,»
ώς ταύτό φύσει βάρβαρον καί δούλον όν. έκ μέν ούν τού-}
10 των τών δύο κοινωνιών οικία πρώτη, καί όρ-θώς Ησίοδος;
είπε ποιήσας „οίκον μέν πρώτιστα γυναίκά τε βούν τ’άροτήρα“· ό γάρ βούς άντ’οίκέτου τοίς πένησίν έστιν. ή μέν!
ούν εις πάσαν ήμέραν συνεστηκυΐα κοινωνία κατά φύσιν
οίκός έστιν, οϋς Χαρώνδας μέν καλεί όμοσιπύους, Επιμενίδης·
15 δέ ό Κρής όμοκάπους·

Stejně jako při jiných zkoumáních bude i v tomto případě nejlepším
postupem, budeme-li zkoumat věci od počátku, jak se přirozeně
vyvíjejí.
Je tedy nutné, aby se nejprve sdružovali ti, kteří nemohou být
jeden bez druhého. Tak se sdružují žena a muž za účelem plození
(a to nikoli na základě záměrné volby, nýbrž jako u ostatních živo
čichů a rostlin z přirozené touhy zanechat po sobě takovou bytost,
jakou jsou oni sami). Rovněž ti, kteří jsou svou přirozeností určeni
k vládě, sdružují se pro zachování života s těmi, kteří jsou svou při
rozeností určeni k ovládání. Neboť ten, kdo je s to svým myšlením
předvídat, je svou přirozeností vládce a pán, kdo je však schopen
pouze tělesné práce, je určen k ovládání a je svou přirozeností otrok.
Proto totéž přináší prospěch pánu i otroku.
Žena a otrok se tedy liší svou přirozeností - příroda totiž nevytváří nic takového jako nožíři delfský nůž, tj. nic tak nuzného,
nýbrž vždy jedno pro jedno; každý jednotlivý nástroj přece plní svůj
účel nejlépe tehdy, jestliže neslouží k mnohým úkonům, nýbrž jen
k jednomu. U barbarů však má žena stejné postavení jako otrok. PříČínou toho je skutečnost, že nemají přirozené vlohy k vládnutí, a tak
u nich vzniká společenství otrokyně a otroka. Proto básníci praví:
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Rekům slušno nad barbary vlást,
čímž vyjadřují, že být barbarem a být otrokem je na základě přiro
zenosti totéž.
Z těchto dvou společenství vzniká jako první domácnost, a tak 10
Hésiodos ve své básni správně řekl:

Nejprve pořiď si dům, pak ženu a do pluhu vola.
Vůl totiž chudobným nahrazuje otroka.
Společenstvím utvořeným v souladu s přirozeností pro každo
denní soužití je tedy domácnost. Její členy nazývá Charóndas spolustrávníky, Kréťan Epimenidés spolustolovníky.
15
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ή δ’έκ πλειόνων οικιών κοινωνίί
πρώτη χρήσεως ένεκεν μή έφημέρου κώμη, μάλιστα &
κατά φύσιν έοικεν ή κώμη αποικία οικίας είναι, ούς κα’
λούσί τινες όμογάλακτας, παίδάς τε καί παίδων παίδαϊ
διό καί το πρώτον έβασιλεύοντο αί πόλεις, καί νυν έτι π
έθνη· εκ βασιλευομένων γάρ συνήλθον πάσα γάρ οίκΰ
βασιλεύεται ύπό τού πρεσβυτάτου, ώστε καί αί άποικίαι, διτ
την συγγένειαν. καί τούτ’έστίν δ λέγει Όμηρος ,,θεμιστεύε
δέ έκαστος παίδων ήδ’άλόχων“. σποράδες γάρ· καί ούτι»
τό άρχαΐον ώκουν. καί τούς -θεούς δέ διά τούτο πάντες φαο.
βασιλεύεσθαι, ότι καί αύτοί οί μέν έτι καί νύν οι δέ τ<
άρχαΐον έβασιλεύοντο, ώσπερ δέ καί τά είδη έαυτοΐς άφ
ομοιούσιν οί άνθρωποι, ούτω καί τούς βίους τών θεών.
'
ή δ'έ?
πλειόνων κωμών κοινωνία τέλειος πόλις, ήδη πάσης έχουσο
πέρας τής αύταρκείας ώς έπος είπεΐν, γινομένη μέν τοι
ζήν ένεκεν, ούσα δέ τού ευ ζήν. διό πάσα πόλις φύσει έστιν
είπερ καί αί πρώται κοινωνίαι. τέλος γάρ αύτη έκείνωτ
ή δέ φύσις τέλος έστίν οίον γάρ έκαστον έστι τής γενέσεωι
τελεσθείσης, ταύτην φαμέν τήν φύσιν είναι έκάστου, ώσπε^
άνθρώπου ίππου οικίας, έτι τό ου ένεκα καί τό τέλος βέλ-1
τιστον ή δ’αύτάρκεια καί τέλος καί βέλτιστον. έκ τούτων ουτ
φανερόν ότι τών φύσει ή πόλις έστί, καί ότι ό άνθρωπος
φύσει πολιτικόν ζώον, καί ό άπολις διά φύσιν καί ού διά'
τύχην ήτοι φαύλος έστιν, ή κρείττων ή άνθρωπος· ώσπερ
καί ό ύφ’ Όμηρου λοιδορηθείς ,,άφρήτωρ άθέμιστος άνέστιος“,
άμα γάρ φύσει τοιούτος καί πολέμου έπιθυμητής, άτε περ,
άζυξ ών ώσπερ έν πεττοίς. διότι δέ πολιτικόν ό άνθρωπος,
ζώον πάσης μελίττης καί παντός άγελαίου ζώου μάλλον
δήλον. ούθέν γάρ, ώς φαμέν, μάτην ή φύσις ποιεί- λόγοι
δέ μόνον άνθρωπος έχει τών ζώων

I, 1252bl5 — 1253al0

Prvním společenstvím, které se skládá z více domácností a které 15
není vytvořeno jen pro okamžitou potřebu, je dědina. Zdá se nejpřirozenějším, že dědina byla původně osadou, která vznikla z ně
jaké domácnosti. Její členy také nazývají někteří „soukojenci“, „dět
mi“ a „dětmi dětí“. Proto byly obce nejprve pod královskou vládou
a u cizích národů je tomu tak dosud; neboť se tvořily z královských 20
poddaných. Každé domácnosti totiž vládne nejstarší Člen jako král
a tak je tomu pro příbuznost i v [jejích] osadách. A to má na mysli
Koméros, když říká:
... každý si zákony dává vlastní ženě a dětem ...

[Kyklopové žili] totiž roztroušeně, a i lidé za dávných časů tak byd
leli. Proto také všichni tvrdí, že bohové mají krále, poněvadž někteří
lidé ještě nyní žijí pod královskou vládou a jiní pod ní žili v dávných
dobách. A jako připodobňují lidé podoby bohů svým vlastním, tak
připodobňují i jejich život svému.
Konečným společenstvím, utvořeným z většího počtu dědin, je
obec. Toto společenství již dosahuje - dá-li se to tak říci - hranice
plné soběstačnosti, a ačkoli vzniklo pro přežití, trvá pro život dobrý.
Proto každá obec existuje na základě přirozenosti, platí-li to i o prv
ních společenstvích. Obec je totiž jejich konečným cílem a při
rozenost je konečný cíl. Neboť konečný stav vývoje každé jednotlivé
věci nazýváme její přirozeností, tak například mluvíme o přiroze
nosti člověka, koně nebo domu. Mimoto účel a cíl je to nejlepší;
a soběstačnost je i cílem, i tím nejlepším.
Z toho je tedy zřejmé, že obec existuje na základě přirozenosti,
že člověk je svou přirozeností určen k životu v obci a že ten, kdo od
přirozenosti, a ne pouze náhodou žije mimo obec, je buď špatný,
anebo lepší než člověk, jako ten, o němž řekl Homéros potupná
slova:
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Je bez bratrství, práva i krbu.

Neboť takový člověk je svou přirozeností zároveň chtivý války,
protože je jako osamělý kamínek ve hře.
Je také zjevné, proč je člověk určen pro život v obci ve větší
míře než každá včela a každý stádní živočich. Příroda totiž, jak
tvrdíme, nečiní nic bezúčelně. Avšak ze živočichů má řeč pouze 10
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ή μέν ούν φωνή τον
λυπηρού καί ήδέος έστί σημείου, διό καί τοίς άλλοις ύπ
άρχει ζώοις (μέχρι γάρ τούτου ή φύσις αυτών έλήλυθε, τοι
έχειν αίσθησιν λυπηρού καί ήδέος καί ταύτα σημαίνει!
15 άλλήλοις), ό δέ λόγος έπί τώ δηλούν έστι τό συμφέρον κα?
το βλαβερόν, ώστε καί τό δίκαιον καί τό άδικον τούτο γά[
προς τά άλλα ζώα τοίς άνθρώποις ίδιον, τό μόνον άγαμοί,
καί κακού καί δικαίου καί αδίκου καί τών άλλων αίσθησιι
έχειν ή δέ τούτων κοινωνία ποιεί οικίαν καί πόλιν. κα:
πρότερον δέ τή φύσει πόλις ή οικία καί έκαστος ήμών έστιΐ1
20 τό γάρ όλον πρότερον αναγκαίου είναι τού μέρους· άναιρου,
μένου γάρ τού όλου ούκ έσται πούς ούδέ χειρ, εί μή όμωνύμωςώσπερ εί τις λέγοι τήν λιθίνην (διαφθαρείσα γάρ έσταε
τοιαύτη), πάντα δέ τώ έργω ώρισται καί τή δυνάμει, ώστε
μηκέτι τοιαύτα όντα ού λεκτέον τά αύτά είναι άλλ’ όμώ25 νυμα, ότι μέν ούν ή πόλις καί φύσει καί πρότερον ή έκα-:
στος, δήλον εί γάρ μή αυτάρκης έκαστος χωρισθείς, όμοίωί
τοίς άλλοις μέρεσιν έξει προς τό όλον, ό δέ μή δυνάμενος κοινωνείν ή μηδέν δεόμενος δι’αύτάρκειαν ούθέν μέρος
29 πόλεως, ώστε ή θηρίου ή θεός.
29
φύσει μέν ούν ή όρμή έη
30 πάσιν έπί τήν τοιαύτην κοινωνίαν ό δέ πρώτος συστήσαι
μεγίστων αγαθών αίτιος, ώσπερ γάρ καί τελεωθείς βέλτιστοι'
τών ζώων άνθρωπός έστιν, ούτω καί χωρισθείς νόμου και
δίκης χείριστου πάντων, χαλεπωτάτη γάρ αδικία έχουσο
όπλα· ό δέ άνθρωπος όπλα έχων φύεται φρονήσει καί'
35 αρετή, οίς έπί τάναντία έστι χρήσθαι μάλιστα, διό άνοσιώ··
τατον καί άγριώτατον άνευ άρετής, καί προς αφροδίσια’
καί έδωδήν χείριστον. ή δέ δικαιοσύνη πολιτικόν ή γάρ.
δίκη πολιτικής κοινωνίας τάξις έστίν, ή δέ δικαιοσύνη τον·
δικαίου κρίσις.
1
10

3
1253υ

Έπεί δέ φανερόν έξ ών μορίων ή πόλις συνέστηκεν,'

I, 1253alO - 1253b4

člověk. Hlas je ovšem znamením bolesti a slasti, a proto ho mají i ji
ní živočichové (neboť jejich přirozenost dospěla až k tomu, že mají
pocit bolesti i slasti a že si to navzájem oznamují). Řeč je však
určena k tomu, aby objasňovala, co je prospěšné a co škodlivé, a te
dy i co je spravedlivé a co nespravedlivé. To je totiž zvláštností
člověka proti ostatním živočichům, že jedině on má smysl pro dobro
a zlo, pro to, co je spravedlivé a co nespravedlivé, a pro podobné
věci; společenství v těchto věcech vytváří domácnost a obec.
A obec je také na základě přirozenosti původnější než domác
nost a než každý z nás. Neboť celek je nutně původnější než jeho
části; zruší-li se totiž celek, nebude už ani noha, ani ruka, leda podle
jména, jako když někdo mluví o ruce z kamene jako o ruce; jen
v tom smyslu bude mrtvá ruka ještě rukou. Každá věc je přece
určena svým úkolem a svou způsobilostí, a když již není taková,
nesmí se o ní říkat, že je táž, nýbrž jen, že je stejnojmenná.
Je tedy zjevné, že obec existuje na základě přirozenosti a že je
původnější než jednotlivec. Není-li totiž jednotlivec sám soběstač
ný, bude k obci v témž poměru, v jakém jsou jiné části k celku. Kdo
však nemůže žít ve společenství anebo pro svou soběstačnost ničeho
nepotřebuje, není částí obce a je buď zvíře nebo bůh.
Ve všech lidech je tedy na základě přirozenosti pud k takovému
společenství a ten, kdo je založil jako první, je původcem největších
dober. Neboť jako je dokonalý člověk nej lepší živou bytostí, tak je
i nejhorší ze všech, žije-li mimo zákon a právo. Nejhorší je totiž
bezpráví, které je vybaveno prostředky. Člověk se rodí vybaven
praktickou rozumností a ctností, může jich však velmi snadno užívat
k opačným účelům. Proto bez ctnosti je bytostí nejbezbožnější a nej
divočejší a v pohlavních požitcích a v jídle nejhorší. Spravedlnost
však patří k obci, neboť řádem občanského společenství je právo,
a spravedlnost je rozhodováním o tom, co je podle práva.
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Protože je již zřejmé, z kterých částí se obec skládá, je teď třeba 1253b
άναγκαίον πρώτον περί οικονομίας είπεΐν πάσα γάρ σύγpromluvit nejprve o vedení domácnosti; neboť každá obec se skládá
κειται πόλις έξ οικιών, οικονομίας δέ μέρη έξ ών πάλιν οικία
z domácností. Vedení domácnosti má zase složky shodné s těmi,
συνέστηκεν οικία δέ τέλειος έκ δούλων καί έλευθέρων.
z nichž se skládá domácnost. Úplná domácnost se skládá z otroků
a z lidí svobodných.
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