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  TEMAT  1: Dyskusja na temat wartości 
 
  Pomoc naukowo-dydaktyczna 
 

 

 
 
 
 
Arystoteles  (384 – 322 przed n. e.) 
 
Filozofia Arystotelesa nie wywodzi się z abstrakcyjnie myślowych konstrukcji, lecz z faktycznie istniejącego 
państwa, w swojej historycznie rozwiniętej formie greckiego Polis (z grec. dawne określenie państwa). W 
tym społeczeństwie szczególny nacisk kładzie się na charakter człowieka i jego czyny. Państwo definiowane 
jest jako wspólnota wartości, dzięki której poszczególna jednostka może dążyć do doskonałości. Życie w 
społeczeństwie jest dla Arystotelesa istotnym elementem ludzkiej egzystencji. (T 1/1) 
 
Jednakże państwo to nie istnieje wyłącznie samo z siebie , lecz posiada cel, w związku z którym (dla 
którego) nieustannie muszą być podejmowane nowe starania. W ten sposób państwo pełni również funkcje 
wychowawczą. (T 1/2) 
 
Właśnie dlatego myśli Arystotelesa nazywane są teologicznym zalążkiem ( z gr. Telos = cel). 
 
Państwo umożliwia dążenie człowieka do szlachetnego i dobrego życia, oczekuje jednak w zamian należytej 
ofiary. 
 
Nasuwają się tutaj dwa pytania:  
 
1. Kto ustala, co oznacza dobre albo szczęśliwe życie? 
 
Posunęlibyśmy się za daleko, gdybyśmy chcieli odzwierciedlić to, co wg Arystotelesa rodzi się w człowieku, 
gdy dąży do osiągnięcia największego dobra lub szczęścia. W każdym razie istotną rolę odgrywa przy tym 
ludzki rozsądek i pewne cechy duszy tzw. cnoty. Przymioty takie jak dzielność, roztropność, szczodrość, 
sprawiedliwość zdobywa się poprzez właściwe wychowanie, które w dużym stopniu zależne jest od 
sprawnego ustawodawstwa. Odpowiednie prawo umożliwia jak największej liczbie ludności wykształcenie 
pozytywnych cech charakteru, które prowadzą bezpośrednio do dobrego życia. (T 1/3) 
 
2. W jaki sposób reguluje się udział w ustanawianiu przepisów? 
 
Sprawowanie rządów nad „równymi sobie” Arystoteles nazywa polityką, która nie jest umiejętnością 
wrodzoną, i którą tylko wybrani mogą nabyć. Tylko ci potrafią dobrze panować, którzy sami wzrastali pod 
sprawiedliwymi rządami. Arystoteles pozostawia wprawdzie władanie jednostkom, niemniej jednak muszą 
się one kierować celami państwa oraz porządkiem prawnym konstytucji, w której sformułowany jest udział 
mieszkańców państwa w ustanawianiu przepisów. 
 
Do sprawowania władzy uprawniony jest zatem tylko ten, kto pozwolił mieszkańcom brać udział w 
określaniu prawa, przy czym Arystoteles polega bardziej na rozsądku ogółu aniżeli na mądrości wybitnych 
jednostek. Poza tym, aby przepisy były naprawdę sprawiedliwe, muszą być zgodne z konstytucją. (T 1/4) 
 
Istotne części politycznej etyki Arystotelesa, zakładają egzystencję poszczególnych społeczeństw, które 
mogą sięgnąć do tradycyjnych wartości. Stosowną formą prawną, jest taka, która najlepiej służy dobru ogółu 
we wdrażaniu wartości społecznych. Osoby oderwane od społecznych powiązań są Arystotelesowi obce. 
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Zasadnicze myśli Arystotelesa zyskały w okresie Średniowiecza na chrześcijańskim znaczeniu dzięki 
Tomaszowi z Akwinu i tworzą fundament dla tzw. członkowie wspólnoty, których działalność rozwinęła się 
w latach 80-tych  XX w. 
 
 
 
 
 
Podsumowanie 

 
- człowiek jest z natury istotą budującą państwo 
 
- państwo w sensie zbiorowości społecznej jest z natury bardziej pierwotne niż jednostka 
 
- państwo ma na celu rozwijania cnót jego obywateli 
 
- państwo w tym znaczeniu spełnia zadanie wychowawcze 
 
- dobro ogółu jest ważniejsze niż prywata 
 
- przepisy wymagają zgody obywateli państwa 
 
 


