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1   Úvod

Platón a Aristoteles jsou bezesporu největšími postavami antické filozofie a také počátků politické vědy. Oba jsou zakladateli normativně‑ontologického přístupu, ale v jejich hlavních dílech (v Platónově Ústavě a Aristotelově Politice) najdeme i původ empiricko‑analytického přístupu. Jedná se zejména o jejich klasifikaci politických zřízení vyskytujících se v tehdejším světě. Tato práce je zaměřena právě na srovnání typologií zřízení podle Platóna a Aristotela, na jejich společné a rozdílné znaky. Chtěl bych se také pokusit o určení typů zřízení, které si v obou klasifikacích více či méně odpovídají.

2   Platónova typologie

Platónova Ústava (Politeia, Republic) je zřejmě nejvýznamnějším Platónovým dialogem. Platón v Ústavě vyložil své názory na optimální uspořádání obce a ostře zkritizoval aténskou demokracii, které (nikoli neoprávněně) kladl za vinu smrt svého učitele Sokrata. Největší část Ústavy zabírá popis ideálního zřízení obce, které bude podle Platóna usilovat o spravedlnost a společné dobro pro všechny. Z hlediska typologie režimů je nejdůležitější VIII. kniha Ústavy, kde se Platón zabývá tzv. úpadkovými zřízeními, do nichž ideální obec zdegeneruje.
Při popisu ideálního i „vadných“ zřízení se uplatňuje jeden charakteristický rys Platónovy tvorby, totiž analogie mezi jedincem a obcí. To autor zdůvodňuje jednak vzájemnou závislostí při uspokojování potřeb a jednak nutností vazby spravedlivého člověka na spravedlivou obec. Podle Platóna může spravedlivý a ctnostný jedinec existovat jen ve správné obci a správná obec je závislá na ctnostném životě obyvatel.  Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 345-346. Tuto analogii rozvíjí při popisu úpadkových zřízení, která charakterizuje i degenerace vlastností občanů. Ti už neusilují o ctnostný život a společný prospěch, nýbrž sledují jiné zájmy.
Obvykle se uvádí, že Platón rozlišuje pět typů obcí, a to svůj vlastní utopický model „vlády filozofů“ a čtyři úpadková zřízení. Platón ovšem při popisu své ideální obce píše, že může vládnout jak jeden filozof‑král, tak také více filozofů. V prvním případě by se tedy jednalo o jakousi „filozofskou monarchii“, v případě druhém pak o „filozofskou aristokracii“. Platón tvrdí, že obci by měli vládnout filozofové, protože pouze oni touží poznat skutečnou pravdu (ideje), zatímco velká většina lidí se omezuje na poznávání „věcí“. Podrobný popis Platónova utopického zřízení už je mimo rámec této práce. Důležité však je, že Platón nepovažuje svou ideální obec za nějaký konečný typ, k němuž politický vývoj směřuje. Právě naopak, Platón je v tomto ohledu pesimistický. Podle něj nelze zabránit, aby se na odpovědná místa dostali lidé, kteří nejsou milovníky moudrosti. Ideální obec, ať je původně monarchií, nebo aristokracií, začne degenerovat. Platón pak přistupuje k popisu režimních transformací a tzv. úpadkových zřízení spolu s popisy odpovídajících typů občanů.  Císař, O.: Platón, Aristotelés a jejich typy pol. zřízení, in: Hloušek, V. - Kopeček, L. (eds.): Demokracie, s. 50.
Prvním takovým zřízením je timokracie, vláda cti. Tak Platón označil zřízení, které v jeho době fungovalo mj. na Krétě. Do vedoucích úřadů se nebudou dostávat moudří mužové, nýbrž mužové ctižádostiví a stateční, kteří touží zejména po vojenských úspěších. Timokracie v řadě ohledů napodobuje ideální „filozofské“ zřízení, ovšem na rozdíl od něj je zaměřena na válku, a proto stále větší vliv získávají lstiví, svárliví a bojovní.  Platón: Ústava, s. 363-365.

Tito muži však podle Platóna mívají tendenci ke skrytému hromadění majetku. Díky tomu pak získají takovou moc, že význam majetku překoná význam cti, čímž vznikne nové zřízení, oligarchie. V ní vládne malá skupina bohatých a úřady jsou rozdělovány jen podle majetku.  Platón: Ústava, s. 367-369. Nezáleží na tom, kdo miluje moudrost nebo kdo je statečný, záleží pouze na penězích.  Tamtéž, s. 372. Vláda boháčů se však stane nesnesitelnou pro většinu, která je stále chudší. Tato většina se vzbouří a nastolí demokracii, vládu svobody. Podle Platóna je taková demokracie sice „nejkrásnějším“ ze všech zřízení, ale přesto je špatná, protože právo podílet se na správě věcí veřejných mají všichni bez ohledu na svůj vztah k moudrosti.  Tamtéž, s. 379. Touha po svobodě pak přivede demokracii i k pádu, neboť zmizí úcta a autorita. Platón říká, že „přemíra svobody vede k otroctví“.  Tamtéž, s. 389. Do čela demokratické obce se postaví silný jedinec, jehož si dav vybere jako svého „ochránce“. Ten je úplným opakem ideálního krále‑filozofa. Nemá vztah k moudrosti, cti nebo statečnosti, vládne krutě, nespravedlivě a jen v prospěch svůj a svých pochlebníků. Toto zřízení se nazývá tyranie a Platón je pokládá za vůbec nejhorší.  Tamtéž, s. 392-397.

3   Aristotelova typologie

Aristoteles klade oproti Platónovi větší důraz na empirii. Spolu se svými žáky prozkoumal 158 ústav řeckých městských států a pokusil se o jejich systematickou analýzu a kategorizaci. Jeho známá typologie režimů se opírá o dvě hlediska. První z nich je institucionální, tedy kdo vládne, a druhé je mravní, tedy v čí prospěch vládne. Aristoteles se shodl s Platónem v názoru na účel obce, kterým je společné dobro. Pokud je zřízení zaměřeno právě na to, jde o zřízení správné a spravedlivé. Pokud je tomu jinak, jedná se o zřízení zvrácené.  Mulgan, R. G.: Aristotelova politická teorie, s. 74.
Jak známo, Aristoteles v Politice rozlišil šest základních typů zřízení. Z institucionálního hlediska může vládnout buďto jedinec, nebo několik lidí, nebo mnoho lidí. Na jiných místech ovšem Aristoteles místo „několik“ a „mnoho“ používá pojmy „menšina“ a „většina“, a ještě jinde „bohatí“ a „chudí“. Tato nejasnost samozřejmě celou typologii problematizuje, protože tyto dvojice si vůbec nemusejí odpovídat. Kde je např. hranice mezi „několika“ a „mnoha“? Může vládnout i většina bohatých, nebo naopak menšina chudých? Stejně tak není zcela jasné ani hledisko mravní: Kdo definuje ono společné dobro? Pokud bude vládnout úzká skupinka bohatých, není pravděpodobné, že jako „společné dobro“ stanoví ve skutečnosti svoje vlastní zájmy? Aristoteles tak předpokládá, že společné dobro je platné pro všechny obyvatele obce, a ne jen pro ty, kdo se v daném zřízení podílejí na správě obce.

Aristotelova základní klasifikace režimů tedy vypadá takto:
Kdo vládne? V jakém zájmu?
Pro společné dobro
Ve svém zájmu
Jedinec
monarchie
tyranie
Několik (menšina? bohatí?)
aristokracie
oligarchie
Mnoho (většina? chudí?)
politeia
demokracie

Aristoteles sám zřejmě cítil, že tato typologie není dostatečná, a proto pak všechny druhy zřízení dále rozčlenil. Obvykle jsou tyto „poddruhy“ řazeny od umírněných, jež se blíží jiným druhům zřízení, až po extrémní, jež reprezentují krystalicky čistou podobu příslušného druhu zřízení. Tato část Politiky ale poněkud problematizuje dříve stanovená hlediska dělení, neboť přikládá různé důležitosti počtu vládnoucích osob (několik a mnoho) a ekonomickému statusu (bohatí a chudí). Stále proto není jednoznačné, jak popsat neobvyklou situaci, v níž existuje většina bohatých a menšina chudých.  Mulgan, R. G.: Aristotelova politická teorie, s. 78-83.  Aristotelés: Politika, s. 120-121.

Ale i když odhlédneme od tohoto problému, narazíme brzy na jiný. Jsou opravdu všechny tři dvojice „správných“ a „špatných“ zřízení svými přesnými protějšky? Nesporné je to pouze v případě monarchie a tyranie, kde jedinec vládne buďto ve prospěch obce, nebo ve prospěch svůj. U dalších dvou dvojic už je to složitější a jednotlivé části Politiky se v tomto ohledu liší. Aristoteles totiž později bere těchto šest typů jako ideální typy, jimž se reálná zřízení mohou pouze přibližovat. Nakonec dochází k závěru, že (mimo vlády jedince) vlastně existují pouze dva hlavní typy zřízení, oligarchie a demokracie. Oba pokládá za chybné, neboť jsou založeny na konfliktu menšiny bohatých a většiny chudých.
Aristoteles soudí, že tento konflikt mohou překonat jen „vyvážená“ či „smíšená“ zřízení stojící mezi dvěma extrémy, oligarchií a demokracií. Politeia proto není přímo „správným“ protějškem demokracie, nýbrž spíše mírným posunem k oligarchii. Podobně aristokracie není „dobrou oligarchií“, nýbrž posunem k demokracii. Aristoteles se v zásadě shoduje s Platónem v tom, že ideálním zřízením je aristokracie ctnostných. Na rozdíl od něj je ovšem mnohem větší realista a konstatuje, že to zřejmě není možné. Za nejlepší zřízení v reálném světě proto nakonec prohlašuje politeiu, vládu zákonů.  Císař, O.: Platón, Aristotelés a jejich typy pol. zřízení, in: Hloušek, V. - Kopeček, L. (eds.): Demokracie, s. 55.
Ovšem ani tento popis politeie není jednoznačný, protože Aristoteles se později zabývá „střední třídou“ občanů, kteří nejsou ani příliš bohatí, ani příliš chudí. Politeia by tak měla být zřízením založeným na vládě právě těchto občanů, což ale nemusí nutně znamenat kombinaci prvků oligarchie a demokracie. Politeia je tedy postupně definována hned třemi odlišnými způsoby: Nejprve jako vláda většiny ve prospěch obce, poté jako vyvážená směs oligarchie a demokracie a nakonec jako vláda „středního stavu“.  Mulgan, R. G.: Aristotelova politická teorie, s. 97-98.
V této souvislosti je vhodné uvést i dvě terminologické poznámky. Občas se vyskytující pojem ochlokracie znamená „vládu lůzy“, což je nejhorší forma demokracie. Ideální zřízení se v knize Etika Nikomachova nazývá timokracie, ale v dalších knihách včetně Politiky je užit termín politeia, snad kvůli snaze zabránit rozporům s Platónovou „úpadkovou“ timokracií.

4   Srovnání obou typologií

Platón i Aristoteles přistupovali k typologii režimů zcela opačně. Platón se nejprve pokusil navrhnout ideální stát a posléze popsal „úpadková“ zřízení, která vesměs odpovídají některým tehdy existujícím zřízením městských států. Naproti tomu Aristoteles nejprve sesbíral údaje o velkém počtu městských států, které prozkoumal a podle charakteristických znaků roztřídil. Je zajímavé, že i přes tento diametrálně odlišný přístup docházejí oba filozofové k řadě stejných nebo alespoň podobných závěrů.
Pokud bychom měli obě dvě typologie stručně charakterizovat, pak Platónova je rozhodně idealističtější a méně systematická, na druhou stranu je volnější a umožňuje větší flexibilitu. Aristotelova je mnohem systematičtější a mnohdy je pokládána za první empiricko‑analytické dílo politologie. Aristoteles se snaží o preciznější typologizaci, o čemž svědčí rozdělení šesti původních typů zřízení na jednotlivé poddruhy. Na druhou stranu, tato snaha někdy přináší i problémy, protože určité konkrétní případy vyžadují vytvoření vlastní kategorie. Setkáváme se i s nejednoznačným vymezením některých pojmů, jak bylo uvedeno výše. Různé přístupy ke kritériím lze ukázat na kritickém vztahu Aristotela a Platóna k aténské demokracii.
Oba filozofové se shodují, že demokracie je zřízením nesprávným, ovšem každý má pro tento názor odlišný důvod. Pro Platóna je to absolutní svoboda a „rovnost nerovných“ (a jistě také skutečnost, že aténský režim odsoudil k smrti Sokrata), kdežto pro Aristotela je to hlavně konflikt mezi chudou většinou a bohatou menšinou. Z dnešního pohledu je ovšem sporné, zda můžeme tehdejší zřízení Atén opravdu označit za demokracii podle Aristotelovy klasifikace. Občané oprávnění podílet se na správě věcí veřejných (tedy v Aténách narození plnoletí muži s právem nosit zbraň) tvořili jen malou část obyvatel Atén, a tak se lze ptát, zde se nejednalo spíše o jakousi širokou formu oligarchie. Právě zde tedy může poněkud selhat Aristotelovo institucionální dělení, protože nelze jednoznačně určit, jestli v Aténách vládlo „několik“ nebo „mnoho“, případně zda vládli bohatí či chudí. Aristoteles to řeší prostě tím, že cizince, ženy a otroky nepokládá za plnohodnotné občany, k jejichž mínění by se mělo přihlížet při definici společného dobra.  Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 19. Naopak Platónovo vymezení demokracie se na Atény hodí lépe, protože Platón příliš nezohledňuje, kolik lidí vlastně vládne. Větší význam přikládá „nosné myšlence“ zřízení, což je v demokracii svoboda a rovnost.

Platón a Aristoteles se určitě shodují v tom, že nepovažují ideální zřízení za konečný cíl, k němuž zákonitě spěje celý vývoj. Oba dva pracují s možností transformace režimů, která se nemusí odvíjet k lepšímu, spíše naopak. Jak už bylo uvedeno, podle Platóna by ideální obec řízená filozofy zdegenerovala nejprve v timokracii, poté v oligarchii, v demokracii a nakonec v tyranii. Aristoteles s určitými změnami přijal cyklický model změn režimu, který najdeme v Platónově dialogu Politikos nebo v díle pozdějšího řecko‑římského filozofa Polybia. Podle toho mají monarchie tendenci zvrhnout se v tyranie; ty jsou nahrazeny aristokraciemi, které degenerují v oligarchie; proti oligarchii povstane lid, jež nastolí demokracii, která se postupně změní ve vládu lůzy; z té pak povstane silný monarcha a celý proces se opakuje.  Minogue, K.: Velmi krátký úvod do politiky, 20.  Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 366.
Aristoteles ale věřil, že lze najít přinejmenším takové zřízení, jež bude oplývat větší mírou stability. Jak bylo uvedeno, jeho řešením je politeia, vláda „střední třídy“, která má oslabit trvalé rozpory mezi bohatou menšinou a chudou většinou.  Císař, O.: Platón, Aristotelés a jejich typy pol. zřízení, in: Hloušek, V. - Kopeček, L. (eds.): Demokracie, s. 55. Ústřední myšlenkou se tak stává stabilita. Je zajímavé, že k podobnému závěru dochází ve svých pozdějších dílech i Platón. Zpochybňuje možnost nalezení ideálních filozofů‑králů a soudí, že pokud se tak nestane, bude přece jen lépe dodržovat zákony. Ve zmíněném dialogu Politikos dokonce předjímá koncepci Aristotelových šesti zřízení a dělí je podle toho, zda vládnoucí dodržují zákony. Pokud ano, pak je nejlepším zřízením monarchie, pak vláda menšiny a nakonec vláda většiny. Ale jestliže stát zákony nedodržuje, vláda jedince‑tyrana je naopak nejhorší možností a uprostřed je vláda menšiny. Paradoxně nejlépe hodnotí vládu většiny, neboť ta je nejméně náchylná ke zneužití zákonů ve svůj prospěch. Platón tak vyvozuje, že i přes veškeré své chyby mohou zákony alespoň zajistit racionální a stabilní vývoj obce.  Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 346-347.

5   Odpovídající typy zřízení

Při pohledu na Platónovu a Aristotelovu typologii režimů se může objevit otázka, zda lze obě kategorizace srovnat přímo, tedy rozhodnout, které druhy režimů si vzájemně více nebo méně odpovídají. Platón uvádí dvě zřízení ideální a čtyři reálně existující. Aristotelova šestice představuje ideální typy, ke kterým se reálná zřízení pouze přibližují, a přesnější typologizaci poskytuje rozdělení šesti základních druhů na poddruhy.
Jasná je samozřejmě tyranie, vláda sobeckého, krutého, nespravedlivého a jen po požitcích toužícího jedince. Platón a Aristoteles ji sice definují z různých hledisek, ale na její praktické aplikaci vůči skutečným tyraniím by se zřejmě shodli. Platón se nezmiňuje o jiné monarchii než o vládě krále‑filozofa; pokud vládnoucí jedinec usiluje o cokoli jiného než o moudrost a společné dobro, je podle Platóna tyranem. Platónova „filozofská“ monarchie by se však dala s jistou tolerancí považovat za příklad tzv. pambasileie (absolutního království), což je jeden z Aristotelových poddruhů monarchie. Jedná se o vládu absolutního monarchy, který řídí vše, ale má také za vše odpovědnost a vládne ve prospěch celé obce.  Mulgan, R. G.: Aristotelova politická teorie, s. 87-88.
Platónova „filozofská aristokracie“ je fiktivní utopií. Totéž lze říci o Aristotelově popisu ideálního státu, který se však dochoval jen ve zlomcích a sám Aristoteles zřejmě neměl na věc zcela jasný názor. Poznamenává, že skutečná aristokracie (doslova „vláda nejlepších“) zatím nebyla ustanovena a že poznal pouze „takzvané aristokracie“, které kombinují princip ctnosti s bohatstvím nebo svobodou.  Tamtéž, s. 88-91. Platónova timokracie by měla být něčím mezi aristokracií a oligarchií, čemuž víceméně odpovídá jeden ze tří poddruhů Aristotelovy „tzv. aristokracie“. Platónova oligarchie je jedním z poddruhů oligarchie podle Aristotela, a to ryzí (extrémní) oligarchií, v níž vládne malá skupina bohatých bez ohledu na zákony.  Tamtéž, s. 93.
Největší rozdíl je ve vnímání demokracie, kterou Aristoteles popisuje jako vládu chudé většiny, v krajním případě lůzy („tyranie chudých“).  Tamtéž, s. 95. Platónova „úpadková“ demokracie se naopak blíží anarchii, kde si každý dělá, co chce, všichni jsou si plně rovni a neexistují žádná měřítka nebo hodnoty. Neznamená to ovšem, že vládne chudá většina, nebo dokonce lůza. Moc mají prospěchářští úředníci („trubci“), kteří parazitují na bohatých a část jejich majetku rozdělují chudým.  Císař, O.: Platón, Aristotelés a jejich typy pol. zřízení, in: Hloušek, V. - Kopeček, L. (eds.): Demokracie, s. 52. Takové zřízení v Aristotelově klasifikaci nenajdeme.

6   Závěr

Platón a Aristoteles předznamenali vývoj politologie právě svým přístupem ke klasifikaci režimů, i když každý z nich zvolil jiný přístup. U Platóna je to analogie s vlastnostmi jedince a „hlavní myšlenka“ zřízení, zatímco u Aristotela klasifikace podle toho, kdo a v čí prospěch vládne. Platón klade větší důraz na idealismus, zatímco Aristoteles už více zohledňuje reálný svět. Oba ale pracují s myšlenkami transformace režimů a nakonec docházejí k podobnému závěru: Pokud nelze zajistit, aby obci vládli „ti nejlepší“ (filozofové), pak bude nejlépe zvolit sice nedokonalé, ale stabilní a racionální zřízení postavené na vládě zákonů.
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