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1. WSTĘP

Charakterystycznym elementem umysłowości i kultury starożyt-
nych Greków było poszukiwanie w każdej dziedzinie życia jakichś 
wzorców doskonałości, możliwie najlepszych reguł dla osądu i czy-
nu ludzkiego. Idealną normę czy miarę (kanw/n) starano się ustalić 
zarówno w życiu indywidualnym (mądrość życiowa, etyka), jak i ro-
dzinno-domowym (ekonomika), a także w wymiarze najszerszym, 
państwowym (polityka). Perfekcjonistycznie ukierunkowana forma 
mentis, dzisiaj słabo rozpoznawalna w kulturze, naówczas oddziały-
wała powszechnie; o tym przynajmniej świadczą zachowane do na-
szych czasów teksty filozoficzne, literackie i poetyckie, a także liczne 
dzieła sztuki. 
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Taki sposób traktowania sfery humanum w jej dziedzinowym roz-
członkowaniu przejął także Arystoteles ze Stagiry1. W jego „filozofii 
spraw ludzkich” (h( peri\ ta\ a)nqrw/peia filosofi/a) poczesne miej-
sce zajęła problematyka ustrojowa2. W toku dalszych rozważań posta-
ramy się zrekonstruować na podstawie jego wybranych pism ideę naj-
lepszego ustroju politycznego. Mówimy „zrekonstruować”, albowiem 
poglądy Arystotelesa na interesujące nas zagadnienie nie zostały przez 
niego wyłożone w jednym odrębnym tekście czy spójnym fragmencie 
tekstu, lecz – jak częstokroć w jego spuściźnie bywa – znajdujemy je 
rozproszone w obrębie corpus Aristotelicum. 

Do wyznaczonego celu spożytkujemy przede wszystkim trzy spo-
śród pism Arystotelesa: Politykę3, Etykę Nikomachejską4 i Retorykę5. 
Ponadto sięgniemy w ograniczonym zakresie do komentarzy polskich 
i obcych; niemniej myśl, którą zamierzamy wyłożyć, bazuje na źródło-
wej analizie tekstów Stagiryty.

Trzeba na wstępie zastrzec, że nie interesuje nas doktryna państwa 
doskonałego jako całości; jest to bowiem problematyka szersza i po-
niekąd odrębna, aczkolwiek także wyraźnie obecna w tekstach grec-
kiego filozofa6. Warto tę istotną różnicę podkreślić, ponieważ w omó-

 1 Por. H. Arendt, Wprowadzenie w politykę, w: taż, Polityka jako obietnica, red. 
J. Kohn, tłum. z ang. W. Madej, M. Godyń, Warszawa, b.r., 145: „Podobnie jak 
w przypadku wielu innych zagadnień, Arystoteles przedstawiał w swych pismach 
politycznych nie tyle własną opinię, co pogląd wspólny wszystkim Grekom owego 
okresu, nawet jeśli nie był on wyartykułowany”.
 2 Zob. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, X 9 (1179a-1181b), tłum. z grec. D. Grom-
ska, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996, 295-300.
 3 Zob. tenże, Polityka, tłum. z grec. L. Piotrowicz, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 6, 
Warszawa 2001, 25-226; Aristotelis Politica, recognovit W. D. Ross, New York 2008.
 4 Zob. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, dz. cyt.; Aristotelis Ethica Nicomachea, 
recognovit I. Bywater, New York, b.r.
 5 Zob. Arystoteles, Retoryka, tłum. z grec. H. Podbielski, w: tenże, Dzieła wszyst-
kie, t. 6, Warszawa 2001, 302-478. O Etyce i Retoryce Arystotelesa jako pismach poli-
tycznych zob. H. Arendt, Sokrates, w: taż, Polityka jako obietnica, dz. cyt., 46.
 6 Tej tematyce poświęca on dwie ostatnie księgi Polityki. Zob. Arystoteles, Poli-
tyka, dz. cyt., VII-VIII (1323a-1342b), 183-226. Por. F. D. Miller jr., Aristotle on the 
Ideal Constitution, w: A Companion to Aristotle, ed. by G. Anagnostopoulos, bmw., 
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wieniach panuje w tym względzie niejednoznaczność: pod tym samym 
nagłówkiem, mówiącym o „najlepszym ustroju”, prezentuje się po-
glądy Arystotelesa dotyczące albo wyłącznie zagadnień ustrojowych 
(konstytucyjnych)7, albo wszelkich parametrów – urządzeń prawnych, 
stosunków społecznych, oddziaływań wychowawczych itd. – jakie 
zdaniem Stagiryty powinny charakteryzować doskonałe państwo-mia-
sto (po/lij)8. Z kolei sama Arystotelesowska koncepcja sensu stricto 
najlepszego ustroju jest przedmiotem dyskusji i rozbieżnych interpre-
tacji9.

2. POJĘCIE USTROJU W OGÓLNOŚCI

Odnośnie do ustroju państwa-miasta podaje Arystoteles zróżnico-
wane określenia10, lecz nadaje im zbieżne lub identyczne odniesie-
nie rzeczowe11. Nie będziemy się tutaj angażować w referowanie ani 
w rozbiór tych definicji. Gwoli ustalenia uwagi i ujednoznacznienia 

2009, 540-554; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, Platon i Arystoteles, tłum. 
z wł. E. I. Zieliński, Lublin 1996, 519-525.
 7 Dla uniknięcia monotonii stylistycznej będziemy w dalszym ciągu posługiwać 
się zamiennie wyrażeniami: „ustrój”, „forma (rządów)”, „konstytucja”, traktując je – 
zgodnie z duchem myślenia Arystotelesowego – jako równoznaczne. Sam Arystoteles 
posługuje się w tym znaczeniu rzeczownikiem h( politei/a. Należy jednak pamiętać, 
że termin ten, przynajmniej w Polityce, ma dwa odniesienia rzeczowe: a) do ustro-
ju w ogólności, b) do pewnej odmiany ustroju (o której będzie jeszcze mowa). Zob. 
Arystoteles, Polityka, dz. cyt., III 5 (1279a), 86. Por. W. Kornatowski, Rozwój pojęć 
o państwie w starożytnej Grecji, Warszawa 1950, 345-346.
 8 W ten sposób, łącząc obydwa obszary problemowe, postępuje P. Rybicki, Arysto-
teles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie, Wrocław 1963, 115-123; podobnie 
C. Lord, Arystoteles, tłum. z ang. T. Rosiński, w: L. Strauss, J. Cropsey, Historia filo-
zofii politycznej. Podręcznik, Warszawa 2010, 154-157.
 9 Zob. np. M. Szymański, Wstęp [do przekładu Polityki], w: Arystoteles, Dzieła 
wszystkie, t. 6, dz. cyt., 14.

 10 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., III 1, 1 (1274b), 76; III 4, 1 (1278b), 
84; III 5, 1 (1279a), 86; IV 1, 5 (1289a), 107-108; IV 3, 3 (1290a), 110.
 11 Por. P. Borkowski, Podstawowe pojęcia filozofii politycznej Arystotelesa, Studia 
Philosophiae Christianae 44(2008)1, 121-125.

USTRÓJ POLITYCZNY WEDŁUG ARYSTOTELESA[3]



8

dalszych rozważań przytoczymy tylko jedną z nich, bodaj najklarow-
niejszą i najbardziej reprezentatywną dla stanowiska Filozofa: „Ustrój 
(…) określa porządek władz w państwie i sposób ich podziału, stwier-
dza, co jest czynnikiem decydującym w państwie i jaki jest cel każdej 
wspólnoty”12. 

W przytoczonej definicji na szczególną uwagę zasługuje moment 
finalistyczny, ujęty w słowach: „jaki jest cel każdej wspólnoty” (kai\ 
ti/ to\ te/loj e(ka/sthj th~~j koinwni/aj). Według Arystotelesa wszelki 
ustrój zmierza do urzeczywistnienia pewnego celu (te/loj), któremu 
podporządkowuje się urządzenia ustrojowe; inaczej mówiąc, forma 
rządów pełni rolę (najważniejszego) środka do celu przyświecającego 
danej wspólnocie ludzkiej13. Autor Retoryki wylicza – w sposób nie-
kompletny, raczej ilustracyjny – specyficzne cele różnych konstytucji: 
„Demokracja stawia sobie za cel wolność, oligarchia bogactwo, ary-
stokracja sprawy wychowania i praworządności, tyrania bezpieczeń-
stwo tyrana”14. Ponadto Stagiryta dzieli ustroje państwowe na dwie 
główne kategorie w zależności od nadrzędnego celu, któremu służą 
(cui bono?): bądź a) dobru ogółu obywateli, bądź b) wyłącznie dobru 
instancji rządzącej – osoby, grupy, warstwy społecznej. Do kategorii 
a) zalicza „ustroje prawidłowe” (o)rqai\ politei/ai): królestwo (basili/a), 
arystokrację (a)ristokrati/a) i tak zwaną politeię15 (politei/a). Kategoria 
b) obejmuje „zwyrodnienia” (parekba/seij): tyranię (turanni/j), oligar-
chię (o)ligarxi/a) i demokrację (dhmokrati/a), będące przeciwieństwami 
form wymienionych poprzednio16. Ponadto ustroje, tak jak wszelkie za-

 12 Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 1, 5 (1289a), 107-108.
 13 Por. L. Strauss, O „Polityce” Arystotelesa, tłum. z ang. T. Merta, M. Pietrzak-
-Merta, Kronos 2008, 2(6), 149.
 14 Arystoteles, Retoryka, dz. cyt., I 8 (1366a), 333. 
 15 Stosuje się też pisownię „politeja”. Por. wyżej przyp. 7.
 16 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., III 4-5 (1278b-1280a), 84-87; tamże, IV 2, 
1-4 (1289a-b), 108-109. Ta zgubna dychotomia zostaje przez Arystotelesa poddana 
uszczegółowieniu, w rezultacie czego powstaje klasyfikacja obejmująca blisko 20 od-
mian ustrojów. Por. E. Zwolski, Typologia ustrojów w „Polityce” Arystotelesa. Logika 
a historia, Przegląd Historyczny, 70(1979)2, 264.

[4]PAWEŁ BORKOWSKI
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mierzone rezultaty ludzkiej aktywności, zdaniem Stagiryty mają pe-
wien normatywny, wspólny cel najwyższy, o którym powiemy dalej.

3. SPOSOBY ROZUMIENIA NAJLEPSZEGO USTROJU

Wywody na temat najlepszego ustroju rozpoczyna Arystoteles od 
pytania, „kto w państwie powinien być decydującym czynnikiem (to\ 
ku/rion)17, czy ogół, czy bogaci, czy cnotliwi, czy jednostka najlepsza 
ze wszystkich, czy tyran”18. Nieco dalej dodaje do tej listy ewentual-
ności jeszcze prawo, stawiając tezę, że być może ono, a nie wahliwy 
człowiek, powinno górować w państwie19. 

Arystoteles rozpatruje szereg argumentów za i przeciw, a ślady tych 
deliberacji znajdujemy w niejednym miejscu Polityki. Toczy się tam 
sui generis dialektyka perfekcjonizmu i realizmu: Stagiryta jako filo-
zof skłania się ku ideałowi, a jako badacz historii czyni ustępstwa na 
rzecz tego, co wykonalne. Ostatecznie dochodzi do wniosku, iż rzą-
dzić powinny opracowane we właściwy sposób prawa, gdyż prawo 
jest bezosobowe, a przez to obiektywne, podczas gdy człowiek zawsze 
kieruje się własnymi interesami lub namiętnościami; ludzie (urzędni-
cy, sędziowie) mają decydować jedynie tam, gdzie prawo ze względu 
na swoją nieuniknioną ogólność zawodzi i nie może przynieść jedno-
znacznych rozstrzygnięć w konkretnych przypadkach20. Po tej konklu-
zji Filozofowi nasuwa się pytanie – zresztą całkiem w tym kontekście 
naturalne – o rację stanowienia praw: na przykład czy mają one być 
z ducha oligarchiczne, czy demokratyczne? W ten sposób u końca ro-
zumowania powraca kwestia dotycząca najwłaściwszego typu ustroju, 

 17 Termin ten oznacza dominantę ustrojową, ucieleśnioną przez podmiot jednostko-
wy bądź zbiorowy, który prymarnie włada w państwie; inaczej mówiąc, jest to naczel-
na instancja rządząca. 
 18 Arystoteles, Polityka, dz. cyt., III 6, 1 (1281a), 89. Por. tamże, III 5, 1-7 (1279b-
1280a), 86-87; VI 1, 1-7 (1316a-1317b), 171-172.
 19 Zob. tamże, III 6, 3 (1281a), 90. Por. C. Lord, dz. cyt., 149-150.
 20 Zob. Arystoteles, Polityka, III 6, 13 (1282b), 92-93; III 11, 3-4 (1287a), 103; 
tenże, Retoryka, dz. cyt., I 1 (1354a-b), 302-303. Por. C. Lord, dz. cyt., 136-137.

[5] USTRÓJ POLITYCZNY WEDŁUG ARYSTOTELESA
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ponieważ – jak utrzymuje autor Polityki – prawa są zawsze pochodne 
w stosunku do ustrojów, a nie na odwrót21.

Wyżej cytowany Leo Strauss twierdzi, że „przewodnią kwestią Po-
lityki Arystotelesa jest (…) pytanie o najlepszy ustrój”22. Nawet jeżeli 
taki jest faktyczny motyw przewodni rozważań Stagiryty, to można 
w ich obrębie wskazać szereg miejsc, w których interesujące nas zagad-
nienie najlepszego ustroju występuje w postaci szczególnie wyrazistej. 
Takim wyróżnionym „punktem kondensacji” jest na pewno w Polityce 
pierwszy rozdział księgi IV23, którego analizą teraz się zajmiemy.

We wskazanym rozdziale Arystoteles wypowiada się o tym, jak 
można rozumieć „najlepszy ustrój” w ogólności, bez bliższych okre-
śleń. W swoich rozważaniach przyjmuje perspektywę zarazem episte-
mologiczną i normatywną. Podnosi mianowicie kwestię, jakiego rodza-
ju wiedzę praktyczną czy umiejętność (e)pisth/mh) w materii najlepsze-
go ustroju powinien posiąść dobry prawodawca (o( a)gaqo\j nomoqe/thj) 
i polityk z prawdziwego zdarzenia (o( w(j a)lhqw~~j politiko/j)24. Tę 
postulowaną wiedzę Stagiryta charakteryzuje przez wyszczególnienie 
jej możliwych przedmiotów materialnych. W myśl interpretacji, którą 
chcemy zaprezentować, przedmiotów tych jest cztery; tyle samo więc 
wynosi liczba znaczeń, które Filozof nadaje pojęciu najlepszego ustro-
ju. Rozróżnienia tego jednak nie formułuje in expressis verbis, lecz 
przeprowadza je w uwikłaniu, z którego należy je wydobyć. 

Cztery znaczenia, które można wyodrębnić na podstawie przywoła-
nego rozdziału Polityki, przedstawiamy poniżej (zastosowana termino-
logia i podana kolejność nie pochodzi od Arystotelesa, lecz od autora 
artykułu, natomiast prezentowana treść jest oczywiście próbą odczyta-
nia myśli Filozofa):

 21 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 1, 5 (1289a), 107.
 22 L. Strauss, art. cyt., 150.
 23 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 1 (1288b-1289a), 106-108.
 24 Różnicę, jaka w pojęciu Greków zachodziła między politykiem a prawodawcą, 
objaśnia H. Arendt, Wprowadzenie w politykę, dz. cyt., 157-158. Por. C. Lord, dz. cyt., 
139.

[6]PAWEŁ BORKOWSKI
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1. Ustrój idealny, najlepszy simpliciter (a)ri/sth politei/a), najdosko-
nalszy w sensie bezwzględnym (krati/sth politei/a a(plw~~j)25. 

2. Ustrój powszechnie najlepszy, praktyczny, uniwersalny26.
3. Ustrój najlepszy w znaczeniu względnym, optymalny27. 
4. Ustrój funkcjonalny, najlepszy w sensie technicznym czy hipote-

tycznym28. 
Rozpatrzmy kolejno, jakie znaczenia Arystoteles przyporządkowu-

je tym czterem pojęciom i które ze zidentyfikowanych przez siebie 
form politycznych wiąże z każdym z nich.

4. USTRÓJ NAJLEPSZY W ZNACZENIU BEZWZGLĘDNYM

Arystoteles w pierwszej kolejności omawia ustrój wzorcowy, do-
skonały, czyli najbardziej pożądany29 i jednocześnie możliwy do usta-
nowienia w braku wszelkich przeszkód zewnętrznych. Jak można wy-
wnioskować z rozważań Filozofa, przez „przeszkody zewnętrzne” (ta\ 
e)kto/j) rozumie on nie czynniki oddziałujące spoza terytorium danego 
państwa, lecz wszystko to, co nie mieści się w porządku intencji, chęci 
lub decyzji jednostki bądź zbiorowości, która albo urządza państwo-
-miasto od podstaw, albo je reformuje. 

Nie da się wyjaśnić, którą konkretną konstytucję i dlaczego uznaje 
Arystoteles za idealną, jeżeli nie weźmie się pod uwagę jego poglądów 

 25 Zob. Aristotelis Politica, dz. cyt., D (1288b 22-24), 109: politei/an th~~j au)th~~j 
e)stin e)pisth/mhj th\n a)ri/sthn qewrh~~sai ti/j e)sti kai\ poi/a tij a)/n ou)~~sa ma/list’ 
ei)/h kat’ eu)xh\n mhdeno\j e)mpodi/zontoj tw~~n e)kto/j.
 26 Zob. tamże, D (1288b 33-35), 109: para\ pa/nta de\ tau~ta th\n [politei/an] ma/- 
lista pa/saij tai~j po/lesin a(rmo/ttousan.
 27 Zob. tamże, D (1288b 24), 109: ti/j [politei/a] ti/sin [a)nqrw/poij] a(rmo/ttousa. 
Tamże, D (1288b 26-27), 109: th\n [politei/an] e)k tw~~n u(pokeime/nwn a)ri/sthn ou) dei~ 
lelhqe/nai. 
 28 Zob. tamże, D (1288b 28), 109: e)/ti de\ tri/thn [politei/an] th\n e)c u(poqe/sewj 
(tri/thn – gdyż Arystoteles rozpatruje ten przypadek w innej kolejności niż my).
 29 Fred D. Miller, dz. cyt., 540, objaśnia, że jest to ustrój, o „jaki należy się modlić”. 
W dalszym ciągu rozważań podejmiemy kwestię, co i z jakich motywów może być, 
według Stagiryty, konkretnym przedmiotem takich modlitw.

[7] USTRÓJ POLITYCZNY WEDŁUG ARYSTOTELESA



12

na właściwy cel istnienia państwa in genere. Ten element myślenia 
Stagiryty bazuje na etycznej analogii między życiem jednostki ludz-
kiej a życiem państwa-miasta. W tym ujęciu szczęście, będące celem 
życia człowieka, zostaje utożsamione treściowo ze szczęściem wspól-
noty politycznej30. Zarówno jedno, jak i drugie polega w swojej naj-
wyższej formie na świadomym rozwijaniu i praktykowaniu cnoty, któ-
remu towarzyszy – i je warunkuje – wyposażenie w dobra, pochodzące 
od pomyślnego losu31. O szczęśliwym życiu jednostki i społeczności 
współstanowią więc czynniki zależne (cnota) i niezależne (okoliczno-
ści losowe) od ludzkiej wiedzy i decyzji32.

U Arystotelesa koncepcja ustroju idealnego opiera się na przesłan-
ce, że obecne są w nim wszelkie dobra zależne od zrządzeń losu33. 
Toteż przedmiotem do rozważenia w aspekcie normatywnego celu-
-szczęścia wspólnoty pozostaje cnota. W związku z tym Stagiryta pod-
nosi następną kwestię: zastanawia się, jak należałoby postąpić, gdyby 
w państwie pojawiła się – wskutek fortunnego zrządzenia losu, o czym 
dalej – jednostka albo grupa ludzi nadzwyczajnie wyrastająca ponad 
ogół właśnie cnotą, a nie jakimiś innymi zaletami34. Rozważając to 
zagadnienie, dokonuje swoistej, perswazyjnej reductio ad absurdum: 
czy ludzi takich wypadałoby skazać na wygnanie, pozbawić życia35, 
a może przynajmniej okresowo poddać cudzej władzy lub choćby au-
torytetowi prawa? Każde z tych rozwiązań wydaje się niedorzeczne. 

 30 Por. L. Strauss, art. cyt., 151.
 31 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., III 5, 13 (1280b), 89; III 5, 14 (1281a), 89; 
VII 1, 2-6 (1323a-1324a), 184-185; VII 7, 3 (1328a), 194-195; VII 12, 3 (1332a), 203; 
tenże, Etyka Nikomachejska, dz. cyt., I 7-8 (1097a-1099b), 86-93; VII 13 (1153b), 
233-234.
 32 Zob. tenże, Polityka, dz. cyt., VII 1, 5 (1323b), 184-185; III 12, 5 (1332a), 203; 
tenże, Etyka Nikomachejska, dz. cyt., I 9-10 (1099b-1101a), 93-97; tenże, Retoryka, 
dz. cyt., I 5 (1361b-1362a), 319-321.
 33 Zob. tenże, Polityka, dz. cyt., VII 12, 1-5 (1331b-1332b), 202-203.
 34 Zob. tamże, III 8 (1284a-1284b), 96-98; III 11 (1287a-1288a), 102-106.
 35 W tym wariancie alternatywy rozpatrywanej przez Stagirytę pobrzmiewać może 
echo wydarzeń związanych z Sokratesem i losem, jaki spotkał go ze strony mieszkań-
ców Aten.
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Zarówno sprawiedliwość, jak i korzyść przemawiają za tym, by tego 
pokroju człowiek albo ród mógł dyskrecjonalnie (legibus solutus) wła-
dać w państwie36. 

To oznacza, że w rozumieniu Arystotelesa ustrojem absolutnie naj-
lepszym jest wszechkrólestwo (pambasilei/a) – innymi słowy, pełna 
monarchia, nieskrępowane rządy jednego człowieka najdzielniejszego 
etycznie – lub arystokracja (a)ristokrati/a), czyli rządy pewnej licz-
by takich ludzi (a)/ristoi). Różnicę ilościową między obiema formami 
ustrojowymi uznaje Arystoteles za cechę drugorzędną. Niektóre jego 
uwagi sugerują, że skłania się bardziej ku jedynowładztwu37, inne zaś 
– że optuje raczej za arystokracją38. Mimo to jego rozważania trud-
no uznać za konkluzywne, toteż i opinie komentatorów na ten temat 
się nie pokrywają39. W sumie trafne wydaje się spostrzeżenie Carne-
sa Lorda, że wprawdzie „Arystoteles gotów jest uznać monarchię za 
ustrój dla pewnych wspólnot najwłaściwszy”, lecz „ogólnie ma ją za 
przeżytek z wcześniejszych etapów rozwoju państw-miast”40.

Pewien paradoks tkwi w tym, że pojawienie się wybitnej etycznie 
jednostki czy rodziny, jaką Arystoteles śmiało zrównuje z bogami41, 

 36 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., III 8, 7 (1284b), 98; III 11, 12-13 (1288a), 
105.
 37 Zob. np. cytat z Homera Iliady, II 204, którym Arystoteles wieńczy swoje rozwa-
żania w Metafizyce, XII (L, 1076a), tłum. z grec. K. Leśniak, w: tenże, Dzieła wszyst-
kie, t. 2, Warszawa 1990, 821: „Nie jest dobre wielowładztwo, niech rządzi jeden”.
 38 Zob. np. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., III 10, 6-7 (1286a-b), 101-102; III 11, 1-9 
(1287a-1287b), 102-104. 
 39 Por. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, tłum. z ang. H. Bedna-
rek, Warszawa 2004, 322: „Arystokracja, tj. rządy wielu dobrych ludzi, jest [zdaniem 
Arystotelesa] lepsza niż monarchia. Arystokracja jest najlepszą formą rządzenia dla 
zespołu ludzi, którzy mogą być rządzeni jako ludzie wolni przez ludzi, których wy-
bitność czyni zdolnymi do politycznego rozkazywania”. Podobnie uważa C. Lord, dz. 
cyt., 154-156. Natomiast E. Zwolski, art. cyt., 258, sądzi, że „Arystoteles (...) w ślad 
za Platonem zdaje się cenić wyżej królestwo jako pierwszy i boski ustrój”.
 40 C. Lord, dz. cyt., 150.
 41 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., III 8, 1-2 (1284a), 96; III 8, 7 (1284b), 98. 
Do rozważenia pozostaje odrębny problem: jakie motywy skłaniałyby takich bogopo-
dobnych ludzi do utrzymywania stosunków z istotami plasującymi się znacznie niżej 
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samo zależy od zrządzenia losu. Dlatego ustrój idealny to ten, któ-
rego – zdaniem autora Polityki – należy pragnąć albo o który, jak to 
rozumie cytowany wcześniej Miller, trzeba się modlić. Przedmiotem 
takich życzeń lub modłów, jak się wydaje, powinny być zarówno do-
bra zewnętrzne, umożliwiające swobodne praktykowanie cnoty, jak 
i wybitni ludzie, którym z tytułu ich wyjątkowej formacji moralnej 
przysługiwałoby prawo do pełnienia nieograniczonej władzy w pań-
stwie-mieście.

5. USTRÓJ NAJLEPSZY W ZNACZENIU POWSZECHNYM

W swojej koncepcji najlepszego ustroju politycznego Arystoteles 
ogólnie wyróżnia ustrój pasujący, jego zdaniem, do większości państw-
-miast, dający się najłatwiej, bez oporów ze strony ludności, zaprowa-
dzić w skali powszechnej42. Inaczej określa go jako „najpospolitszy 
i najwięcej wzięty po najlepszym”43 (koinota/th kai\ ai(retwta/th 
meta\ th\n a)ri/sthn), ściśle mówiąc – po najlepszym w znaczeniu ab-
solutnym, czyli po monarchii lub arystokracji.

Z niniejszym zagadnieniem łączy się pewna trudność interpretacyj-
na. Zwykło się przyjmować, że konstytucja, która – według Arystotelesa 
– spełnia wyżej wymienione kryteria, nosi w jego koncepcji nazwę „po-
liteia”; pogląd ten występuje nie tylko w ujęciach podręcznikowych44, 
lecz także analitycznych45. Sam grecki rzeczownik politei/a charakte-
ryzuje się stosunkowo szeroką polisemią46: oznacza zarówno obywatel-
stwo, jak i prawa obywatelskie, ponadto powszednie życie mieszkańców 

w hierarchii doskonałości? Podobną wątpliwość słusznie wysuwa S. F. Kieczekian, 
Nauka Arystotelesa o państwie i prawie, tłum. z ros. W. Voisé, Warszawa 1955, 224.
 42 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 9, 1 (1295a), 121.
 43 Tamże, IV 2, 4 (1289b), 109.
 44 Zob. F. Copleston, dz. cyt., 322; G. Reale, dz. cyt., 517-519; R. Scruton, A Dic-
tionary of Political Thought, bmw., 1982, 25.
 45 Zob. E. Zwolski, art. cyt., 258, 264; F. D. Miller, dz. cyt., 548.
 46 Zob. H. G. Liddell, R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1996, 1434. Por. 
Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, tłum. z grec. L. Piotrowicz, 2, w: tenże, Dzieła 
wszystkie, t. 6, dz. cyt., 691, przyp. 5.
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miasta-państwa, ogół obywateli lub mieszkańców, a także zarząd, urząd, 
administrację, ustrój państwa, wreszcie konkretną odmianę ustroju, któ-
rą Stagiryta w pierwszym przybliżeniu charakteryzuje jako „mieszaninę 
oligarchii i demokracji”47. Niemożliwym byłoby oddać wszystkie te zna-
czenia jednym terminem polskim, nawet opisowym, toteż praktykuje się 
transliterację nazwy greckiej. W zastosowaniu do interesującej nas dzie-
dziny morfologii politycznej chodzi o to, że politeia to „rządy obywate-
li” (poli/thj znaczy „obywatel”), jak proponuje tłumacz Polityki Lu-
dwik Piotrowicz48, względnie „po prostu ustrój”, jak to rozumie Lord49. 

Druga z wyżej wymienionych propozycji przekładu sugeruje, że 
politeia jest w oczach Arystotelesa ustrojem par excellence, tak jak dla 
starożytnych Rzymian ich stolica była po prostu „miastem”, urbs (por. 
utarte u autorów starożytnych wyrażenie ab urbe condita)50. W tym 
miejscu pojawia się problem interpretacyjny, o którym wspomnieli-
śmy. 

Otóż Arystoteles nie twierdzi wprost – chociaż jego wypowiedzi 
mogą pośrednio do takiej konkluzji prowadzić – że tego rodzaju ustrój 
zajmuje drugie po królestwie i arystokracji miejsce w hierarchii do-
skonałości. Określając uniwersalną lub praktycznie najlepszą formę 
rządów, Stagiryta poniekąd wykracza poza własną klasyfikację ty-
pów ustrojowych i przyjmuje nieco odmienny punkt widzenia. Prze-
suwa mianowicie akcent z polityki sensu stricto w stronę ekonomii 
i problematyki socjologicznej, opierając się na spostrzeżeniu, że „we 

 47 Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 6, 1 (1293b), 117. Chodzi o konstytucję, która 
selektywnie łączy rozwiązania charakterystyczne zarówno dla demokracji, jak i dla 
oligarchii, dlatego bywa utożsamiana i z jedną, i z drugą; można powiedzieć, że poli-
teia to republika avant la lettre. Dokładniejszy jej opis zob. Arystoteles, Polityka, dz. 
cyt., IV 6 (1293b-1294b), 117-120.
 48 Tamże, III 5, 2 (1279a), 86.
 49 C. Lord, dz. cyt., 147.
 50 Zob. Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 5, Warszawa 2007, 497; Oxford 
Latin Dictionary, Oxford 1968, 2105. Por. Ch. Pöppelmann, Nomen est omen. Die 
bekanntesten lateinischen Zitate & Redewendungen und was dahintersteckt, München 
2010, 5-6. Śladem tamtego sformułowania jest w dzisiejszym języku kościelnym wy-Śladem tamtego sformułowania jest w dzisiejszym języku kościelnym wy-
rażenie urbi et orbi; por. Ch. Pöppelmann, dz. cyt., 143.

[11] USTRÓJ POLITYCZNY WEDŁUG ARYSTOTELESA



16

wszystkich państwach są trzy grupy obywateli: bardzo bogaci, bardzo 
ubodzy i trzecia klasa pośrednia między nimi”51. Przyjmuje też enty-
mematyczne założenie, że „najbardziej fundamentalny i uniwersalny 
podział przebiega między ubogą większością a bogatą mniejszością”52. 
Następnie przedstawia organizację państwa zrównoważoną, opartą 
na stanie średnio sytuowanym. Przewaga ustroju pośredniego (me/sh 
politei/a) nad innymi, bardziej jednostronnymi czy skrajnymi for-
mami państwa, wynikać ma z faktu, że bazuje on funkcjonalnie na 
tej kategorii obywateli, która w myśl koncepcji Arystotelesa jest poli-
tycznym odpowiednikiem etycznej aureas mediocritas53. Ta warstwa 
ludności amortyzuje, zdaniem Stagiryty, wzajemnie sprzeczne uczucia 
i dążenia dwóch antagonistycznych grup – biedoty i bogatych – przez 
co zapobiega podziałom i rozłamom w państwie-mieście. Oparcie się 
na niej zapewnia konstytucję zbalansowaną, najmniej podatną na roz-
chwianie i niekontrolowane zmiany, i dzięki tej swojej charakterystyce 
gwarantującą wspólnocie politycznej względnie największą stabilność 
i długotrwałość. 

Z wywodów Arystotelesa należałoby wnosić – wbrew temu, co 
zwykli sądzić komentatorzy – że „ustrój pośredni” nie stanowi odręb-
nej formy politycznej ani nie utożsamia się simpliciter z politeią jako 
jedną z trzech głównych typów prawidłowej konstytucji. Jest on raczej 
sposobem czy duchem urządzenia wspólnoty, który może funkcjono-
wać w różnych odmianach panujących ustrojów, byle umiarkowanych; 
wyklucza się zatem ze skrajnymi postaciami oligarchii i demokracji, 
o tyranii nie wspominając54. Inna sprawa, że politeia ze względu na 
swój synkretyczny charakter wydaje się konstytucją najbardziej sprzy-
jającą właśnie takiej, zbalansowanej i moderacyjnej organizacji pań-
stwa-miasta55.

 51 Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 9, 3 (1295b), 121.
 52 C. Lord, dz. cyt., 151.
 53 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 9, 2 (1295a), 121.
 54 Zob. tamże, IV 9, 8 (1296a), 122.
 55 Zob. tamże, IV 9, 10-12 (1296a-1296b), 122-123.
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6. USTRÓJ NAJLEPSZY W ZNACZENIU WZGLĘDNYM

Najlepsza konstytucja w sensie względnym to taka forma rządów, 
jaka „tym lub innym ludziom odpowiada”56, a więc dostosowana (zre-
latywizowana) do specyficznych cech i uwarunkowań życia ludności 
– całej albo jej dominującej części – dla której jest przeznaczona. Ra-
cja wyróżnienia tego typu ustroju przez Arystotelesa tkwi w tym, że 
„dla wielu (…) jest może niemożliwością dojść do najlepszego ustro-
ju”57, mianowicie „najlepszego” w znaczeniu bezwzględnym albo po-
wszechnym58. W takim stanie rzeczy – uważa Stagiryta – prawodawca 
powinien umieć określić, jaka konstytucja najlepiej odpowiadałaby 
charakterystyce konkretnych ludzi. To znaczy, że ustrój optymalny ma 
być wywiedziony nie z perfekcjonistycznych dezyderatów, lecz z rze-
czywistych uwarunkowań (e)k tw~~n u(pokeime/nwn, e)k tw~~n u(parxo/ntwn), 
które stają się przesłankami dla rozumowania praktycznego; pod tym 
względem różni się on od ustroju idealnego.

Jak powiedzieliśmy, charakter optymalnej konstytucji Arystoteles 
określa w odniesieniu do cech ludności, której ustrój ma służyć. Cechy 
te są dwojakiego rodzaju: wrodzone dyspozycje charakterologiczne 
oraz status majątkowy. 

Na temat cech pierwszego rodzaju znajdziemy w pismach Stagiry-
ty mało rozważań. Właściwie dotyczą ich dwa ustępy Polityki, które 
zresztą zostały sformułowane bardzo ogólnie, nawet nieco tautologicz-
nie, i niewiele w tej materii wyjaśniają: „Z natury bowiem jedni lu-
dzie nastawieni są na rządy despotyczne, drudzy na rządy królewskie, 
a inni na rządy w ramach ustroju zwanego politeją, i każda z tych form 
ustrojowych jest dla nich sprawiedliwa i korzystna”59. „Do słuchania 
rządów królewskich nadaje się taki lud, który z natury swej znosi ród 

 56 Tamże, IV 1, 2 (1288b), 107.
 57 Tamże.
 58 Por. tamże, IV 9, 13 (1296b), 123: „Choć często inny ustrój jest lepszy, to jednak 
wcale nie przeszkadza, iż dla niektórych państw korzystniej jest utrzymać ustrój od-
mienny”.
 59 Tamże, III 11, 10 (1287b), 105. Por. tamże, IV 2, 5 (1289b), 109.
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górujący sprawnością w kierowaniu państwem, do słuchania rządów 
arystokratycznych lud, który potrafi oddać się władzy przywódców 
powołanych dzięki swym zaletom do rządów w państwie, do rządów 
zaś wolnościowych [tj. politei] lud wojowniczy zdolny do posłuchu 
i rządzenia według prawa rozdzielającego zamożnym godności odpo-
wiednio do zasługi”60. 

Można zasadnie przypuszczać, że pisząc o „ludzie wojowniczym 
zdolnym do posłuchu”, Arystoteles ma na myśli Greków, których uwa-
żał za „naród (...) i odważny, i twórczy”61. Zrozumiałe, że przewidu-
je dla nich konstytucję zwaną politeią, skoro w takim ustroju „bycie 
ciężkozbrojnym piechurem jest niemal równoznaczne ze współrządze-
niem. W istocie bowiem ciągła potrzeba wojowania leżała u podstawy 
stowarzyszeń wolnych i równych jednostek”62. Zwróćmy też uwagę, 
że Arystoteles mówi w tym kontekście wyłącznie o prawidłowych 
formach ustrojowych. Przyczyną tego jest fakt, iż formy zwyrodniałe 
powstają i funkcjonują wbrew ludzkiej naturze w ogóle, dlatego nie 
pasują do natury żadnego ludu63.

Druga z cech, którą Arystoteles bierze pod uwagę w określaniu 
ustroju funkcjonalnego, wiąże się z sytuacją materialną najważniej-
szych grup ludności64. Stagiryta rozróżnia przede wszystkim dwie 
kategorie mieszkańców państwa-miasta: biedotę, która w naturalny 
sposób ciąży ku demokracji, i warstwę możnych, którzy preferują oli-
garchię. O tym, który z tych dwóch typów ustroju się wykrystalizuje, 
przesądza ilościowa lub jakościowa przewaga jednej z owych grup. 
Jednakowoż i w jednym, i w drugim układzie rolę języczka u wagi 

 60 Tamże, III 11, 11 (1288a), 105.
 61 Tamże, VII 6, 1 (1327b), 193.
 62 C. Lord, dz. cyt., 147. Interesujące rozważania na temat państwa-miasta i hel-
leńskiej polityki jako swoistego przedłużenia wypraw wojennych snuje H. Arendt, 
Wprowadzenie w politykę, dz. cyt., 150-152, 188 nn. Sam Filozof rozważa pokrótce, 
jak pośród Greków zyskiwał na znaczeniu czynnik militarny w dziedzinie politycznej; 
zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 10, 10 (1297b), 125-126.
 63 Zob. tamże, III 11, 10 (1287b), 105.
 64 Zob. tamże, IV 10 (1296b-1297b), 124-126.
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pełni stan średni, toteż prawodawca zawsze powinien przewidzieć dla 
niego stosowne miejsce w projektowanych rozwiązaniach (por. wyżej 
uwagi na temat ustroju pośredniego).

Warto dodać, że taki sposób myślenia, wiążący określone rozwiąza-
nia polityczne ze zróżnicowaną charakterystyką „materii”, współcze-
śnie zanikł. Występował jednak jeszcze w nowożytności, np. w XVIII 
wieku u Monteskiusza (1689-1755), który w dziele O duchu praw po-
szukiwał reguł zgodności urządzeń prawnych z takimi realiami, jak 
charakter narodu, typ klimatu itp.65

7. USTRÓJ NAJLEPSZY W ZNACZENIU TECHNICZNYM

Według Stagiryty jest to forma rządów najadekwatniejsza do przy-
jętych założeń (e)c u(poqe/sewj) czy z nich wyprowadzona. Pojęcie  
u(po/qesij, zasady ustrojowej czy założenia (fundamentu) ustrojowe-
go, jest synonimiczne z pojęciem celu wspólnoty66. Przykładowo, roz-
patrując jeden z wyróżnionych przez siebie typów konstytucji, Arysto-
teles stwierdza, że „założeniem ustroju demokratycznego jest wolno-
ść”67. Z rozważań etycznych Stagiryty wynika, że założenie jest tym, 
co zostało przyjęte jako cel w działaniu i dyscyplinach praktycznych68. 

 65 Zob. Monteskiusz, O duchu praw, I, III, tłum. z franc. T. Boy-Żeleński, Kęty 
1997, 17, a także cała cz. III. Por. D. Lowenthal, Monteskiusz, tłum. z ang. R. Kuczyń-
ski, w: L. Strauss, J. Cropsey, dz. cyt., 533 nn.
 66 Por. K. Narecki, Słownik terminów Arystotelesowych, w: Arystoteles, Dzieła 
wszystkie, t. 7, Warszawa 1994, 120.
 67 Arystoteles, Polityka, dz. cyt., VI 1, 4 (1317a), 171.
 68 Por. objaśnienia dotyczące znaczenia terminu u(poqe/sij w nauce greckiej, które po-
daje L. Russo, Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna, tłum. 
z wł. I. Kania, Kraków 2005, 189: „Ważnym aspektem metody naukowej było wyraźne, 
jednoznaczne sformułowanie przesłanek, które należało przyjąć w danej teorii. Przesłanki 
owe zwano (...) hypothéseis (»hipotezy«). Ostatni termin wart jest dygresji. Jego znacze-
nie pierwotne – »podstawa«, »fundament« – nigdy w grece nie zanika; Arystoteles używa 
określenia hypothéseis tēs politeías (»podstawa rządów«), a Teofrast powiada, że pień jest 
hypóthesis drzewa. W żadnym z tych dwu wypadków nie występuje nic »hipotetycznego« 
w znanym nam sensie. W filozofii termin ten oznaczał logiczną podstawę ciągu wniosko-
wań, w teoriach naukowych zaś to, co dziś nazwalibyśmy zasadami”.
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Tak rozumiany cel sam w sobie nie podlega namysłowi ani postano-
wieniu, lecz jako naczelny wyznacznik orientuje praktykę, czyli dobór 
środków i kroków do niego prowadzących69. 

Zdaniem Arystotelesa prawodawca powinien wiedzieć, w jaki 
sposób ustrój dopasowany do założeń „można od początku urządzić, 
a gdy już stworzony został, w jaki sposób można by mu zapewnić naj-
dłuższe istnienie”70. Różnica między wyżej przedstawionym ustrojem 
optymalnym a ustrojem funkcjonalnym polega na tym, że pierwszy 
z nich dostraja się do tego, co dane w rzeczywistości, drugi zaś jest 
formowany według supozycji intencjonalnych, więc jest funkcją okre-
ślonych przesłanek ustanowionych przez rozum. Ustrój technicznie 
najlepszy bazuje na racjonalnych postulatach. Wskutek tego staje się, 
jeśli wolno tak powiedzieć, ustrojem na zamówienie, adaptowanym do 
określonego celu, którym może być wolność, bogactwo itd. O sensie 
tego rozgraniczenia świadczy używana przez Arystotelesa para pojęć: 
z jednej strony, gdzie chodzi o ustrój najlepszy relatywnie, mamy ta\ 
u(pokei/mena71 lub ta\ u(pa/rxonta na oznaczenie realnych okoliczno-
ści; z drugiej strony – ustrój najlepszy technicznie – figuruje termin 
u(poqe/seij na wskazanie spekulatywnych założeń, które stają się prze-
słankami dla rozumowania w dziedzinie prawodawstwa.

Ex definitione ustrojem najlepszym hipotetycznie może się okazać 
każda z konstytucji wyróżnionych przez Arystotelesa, o ile spełnia 
dowolnie narzucone, ale sprecyzowane kryteria. W tym bowiem wy-
padku pożądana forma polityczna, a co za tym idzie, konkretne roz-
wiązania prawne zostają zrelatywizowane do celu zamierzonego przez 
architekta państwa-miasta. Identyfikacja celu determinuje dobór środ-
ków do niego prowadzących: „Trzeba rozróżniać zwyczaje, instytucje 

 69 Zob. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, dz. cyt., VII 8 (1151a), 226; tenże, Ety-
ka eudemejska, II 11 (1227b-1228a), tłum. z grec. W. Wróblewski, w: tenże, Dzieła 
wszystkie, t. 5, dz. cyt., 438.
 70 Tenże, Polityka, dz. cyt., IV 1, 2 (1288b), 107.
71 u(pokei/menon oznacza u Arystotelesa m.in. podłoże, tworzywo, a więc coś podle-
gającego kształtowaniu przez czynnik aktualizujący. Por. K. Narecki, dz. cyt., 121. 
W tym wypadku chodzi o faktyczne uwarunkowania państwa-miasta, które są kształ-
towane przez jego ustrój-formę.
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prawne i korzyści, zgodnie z celem każdej formy ustroju, skoro swój 
wybór podporządkowujemy spełnieniu celu”72. 

W świetle tego pojęcia najlepszej konstytucji można zrozumieć, 
dlaczego Arystoteles wykłada i uzasadnia w Polityce szczegółowe 
reguły dotyczące zapewnienia trwałości tyranii73, a więc ustroju, 
który on sam zalicza do kategorii zwyrodniałych, co więcej – uzna-
je za najbardziej nikczemną spośród form politycznych74. Te ustępy 
dzieła często bywały nierozumiane, a nawet stanowiły obiekt sui 
generis zgorszenia dla badaczy arystotelizmu: zastanawiano się, 
czy i ewentualnie jak dałoby się pogodzić wzniosły moralizm Ary-
stotelesa z cynicznymi radami adresowanymi do bezwzględnego 
samowładcy75. 

Tymczasem rozwiązanie okazuje się prostsze. Stagiryta zamierza 
pokazać, że i tyrania może być w pewnym znaczeniu – technicznym, 
nie etycznym – najlepszą konstytucją, jeżeli zostanie w przemyślany, 
konsekwentny sposób dostosowana do określonych założeń. W przy-
padku skrajnej tyranii są one „panowaniem jednego człowieka, który, 
sam przed nikim nie odpowiadając, panuje nad wszystkimi, równymi 
sobie jak i lepszymi od siebie, ku swej jedynie korzyści, a nie ku pożyt-
kowi podwładnych”76. Wobec tego głównym zadaniem tyrana pozo-
staje zabezpieczenie swojej osoby i władzy przed niechęcią i gniewem 
poddanych lub potencjalnych konkurentów, i temu właśnie celowi po-
winna być podporządkowana tyrania jako ustrój.

Okazuje się więc, że nawet fragmenty corpus Aristotelicum po-
święcone organizowaniu tyranii nie zaprzeczają cytowanej już tezie 
Straussa, iż „przewodnią kwestią Polityki Arystotelesa jest (…) pytanie 

72 Arystoteles, Retoryka, dz. cyt., I 8 (1366a), 333.
73 Zob. tenże, Polityka, dz. cyt., V 9 (1313a-1315b), 162-168.
 74 Zob. tamże, IV 6, 1 (1293b), 117.
 75 Por. M. Szymański, dz. cyt., 21; C. Lord, dz. cyt., 153. W. Kornatowski, dz. cyt., 
356-357, przypuszcza, że na tych stronicach Arystotelesa wzorował się Niccol� Ma-Niccol� Ma-
chiavelli, kiedy pisał Księcia. 
 76 Arystoteles, Polityka, dz. cyt., IV 8, 3 (1295a), 121.
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o najlepszy ustrój”77. W taki sam sposób daje się wytłumaczyć pokrew-
na okoliczność, mianowicie że Stagiryta szczegółowo omawia urzą-
dzenia i metody, jakie jego zdaniem najlepiej odpowiadają duchowi 
dwóch innych form zepsutych – demokracji i oligarchii78. Zważywszy 
na to, że „w opinii samego Arystotelesa jego nauka o polityce ma być 
pomocna przede wszystkim w prawodawstwie”79, można stwierdzić, 
iż normatywno-instruktażowe rozważania dotyczące rządów wykole-
jonych: tyranii, demokracji i oligarchii, w istotnym stopniu dopełnia-
ją treści praktycznego kompendium wiedzy i umiejętności, gdyż taką 
właśnie rolę miały w zamyśle autora pełnić jego „księgi o polityce” 
(Politikw~~n)80.

8. PODSUMOWANIE

Powyższe rozważania prowadzą do konkluzji, że Arystoteles rozu-
mie pojęcie najlepszego ustroju nie jednoznacznie, lecz w czterech zna-
czeniach: absolutnym, praktycznym (uniwersalnym), relatywnym oraz 
hipotetycznym (technicznym). W sensie bezwzględnym za najlepszą 
formę państwa-miasta Stagiryta uznaje pełne królestwo albo arysto-
krację, czyli rządy jednostki bądź grupy cechującej się nadludzką nie-
omal cnotą i dysponującą bez ograniczeń dobrami zewnętrznymi. Ten 
ideał wydaje mu się jednak nazbyt odległy, a poniekąd też anachro-
niczny. Jako praktycznie najlepszy, dający się najszerzej urzeczywist-
nić, Filozof ocenia ustrój – czy quasi-ustrój, kompatybilny z różnymi 
odmianami ustroju sensu stricto – oparty na średnio sytuowanej klasie 
ludności, która pełni funkcję balansu dla zróżnicowanych nastrojów 
i tendencji społecznych. Ponadto Arystoteles identyfikuje ustrój naj-
lepszy relatywnie, czyli pasujący do charakterystyki pewnej grupy 
etnicznej lub społecznej, i wreszcie ustrój najlepszy hipotetycznie, to 
znaczy koherentnie urządzony w myśl określonych założeń.

 77 L. Strauss, art. cyt., 150.
 78 Zob. Arystoteles, Polityka, dz. cyt., VI 1-4 (1316b-1321b), 170-180.
 79 C. Lord, dz. cyt., 140.
 80 Por. tamże, 139-141.
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W sumie można stwierdzić, że Stagiryta ostrożnie stopniuje zagad-
nienie, być może w reakcji na krańcowy idealizm Platona, który z roz-
machem kreślił projekt rządów oparty na arbitralnych dezyderatach81. 
Toteż odpowiedź na pytanie, co Arystoteles rozumiał przez najlepszy 
ustrój dla wspólnoty politycznej, musi okazać się złożona. Generalnie 
zależy ona od tego, jaki punkt widzenia obiera się jako dominujący 
w rozważaniach: czy perfekcjonistyczny ideał, czy abstrakcyjnie rozu-
miany terminus a quo, czy różnorako widzianą rzeczywistość społecz-
ną. Złożoność ujęcia tej problematyki świadczy o subtelności refleksji 
Arystotelesa, jak też o jego realizmie w badaniu i ocenie zjawisk spo-
łeczno-politycznych. Stagiryta nie wskazuje jednego, jakoby doskona-
łego rządu dla wszystkich miast-państw, lecz stara się łączyć wymogi 
rozumu i cnoty z realiami przeciętnego życia.

THE CONCEPT OF THE IDEAL POLITICAL  
CONSTITUTION IN ARISTOTLE

Summary

The aim of the paper is to examine Aristotle’s ideas concerning the best form of 
government, or constitution of a political community. As emerged from the research, 
Aristotle distinguishes and discusses four types of the ideal constitution, namely:  
i) an absolutely perfect or ideal system of government, one which he identifies as either 
a kingship or aristocracy; ii) a universally ideal government, one which is function-
ally based upon the middle class of the citizenry and is not to be confused with polity 
intended as a more specific type of constitution; iii) a relatively ideal government, 
a form adapted to a particular condition of either the entire population or some of its 
parts; iv) and finally, a technically ideal government, which is coherently organized 
in accordance with a number of precisely defined postulates. One general conclusion 

 81 Platon postulował przebudowę państwa idącą ab imis fundamentis. Znamiennie 
w tej mierze brzmią jego rozważania o tym, jak prawodawca powinien „oczyścić” 
państwo z ludzi niespełniających założonych kryteriów; zob. Platon, Prawa, V (734 
E – 736 C), tłum. z grec. M. Maykowska, Warszawa 1960, 188-191. Arystoteles był od 
takiego potraktowania sprawy jak najdalszy. Por. K. Leśniak, Arystoteles, Warszawa 
1965, 75-77; G. Mosca, Historia doktryn politycznych od starożytności do naszych 
czasów, tłum. z wł. S. Kozicki, Warszawa, b.r., 39.
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of the study is that Aristotle, far from prescribing any perfect constitution apparently 
suited to each city state, rather tends to combine requirements of reason and virtue with 
actual circumstances of ordinary life.

Key words: Aristotle’s political philosophy, Aristotle’s political theory, ideal go-
vernment, political constitutions, Hellenic city state
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